
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ LAO ĐỘNG              

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:            /SLĐTBXH-VLATLĐ 

V/v thông báo tiếp nhận, xử lý 

 hồ sơ hỗ trợ cho chuyên gia  

người nước ngoài nhập cảnh  

vào Việt Nam làm việc tại 

 các doanh nghiệp đóng  

trên địa bàn thành phố 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng  5  năm 2021 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

    

 Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 3050/VP-

KGVX về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, 

trong đó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến đồng ý chủ trương Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 

nghiệp Đà Nẵng và các sở, ban, ngành liên quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các 

cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố về việc đăng ký nhu cầu nhập cảnh 

của chuyên gia người nước ngoài kể từ ngày ban hành văn bản này.  

 Căn cứ ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố tại văn bản nêu trên, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội thông báo tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ hỗ trợ cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm 

việc theo phân công nhiệm vụ tại Công văn số 6439/UBND-SYT ngày 

28/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố. 

 Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn thành phố được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- Các Sở, ngành có liên quan; 

- BQL KCN cao và các KCN (P/hợp); 

- Ban HTXTĐT ĐN (P/hợp); 

- Công an TP (P/hợp); 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Trung tâm TTDVC Đà Nẵng; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Bộ phận CNTT Sở (Đăng website Sở); 

- Lưu: VT, VLATLĐ (VP). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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