
CÔ NG TY                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐC: KCN Hố Nai, T.Bom, Đ.Nai                                            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  

Tel:                         Fax:                                                                                      _________________________ 

MST:  

Số:                  Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2020 

 

V/v nhập cảnh của                 Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ  XUẤT NHẬP CẢNH  

khách nước ngoài                  (BỘ CÔ NG AN) 
 

 

- Căn cứ theo Công văn số       /CV-BCĐ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 ngày                   về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, 

chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt 

Nam để làm việc; 

 - Căn cứ theo Công văn số             /UBND-THNC ngày            của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận  lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Công ty        

  (KCN Hố Nai).  

Nay, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan cho phép                 lao động 

nước ngoài nhập cảnh để làm việc với các thông tin  nhân thân của khách cụ thể như sau: 

 

o Họ và tên: Giới tính:  

o Sinh ngày:  

o Quốc tịch:  

o Hộ chiếu số:              , cấp ngày:     , hết hạn:   

o Thẻ tạm trú số:                    có giá trị đến    

o Hiện đang làm việc tại: Công ty                                    –khu công nghiệp  

Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

o Giấy phép lao động số:  

o Chức vụ:  
 

1. Mục đích nhập cảnh:  

 Vào ngày                      , Ô ng                       có chuyến công tác nước ngoài, nên đã 

xuất cảnh từ Việt Nam đến                      và dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam vào 

ngày                        , nhưng do đại dịch Covid-19 nên ông                     không thể nhập 

cảnh vào Việt Nam theo lịch trình dự kiến.  

 

 Ô ng                   hiện nay đang giữ chức vụ                           , là người quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của công ty. Các dự án, kế hoạch sản xuất 

của công ty đều do ông                           quyết định và đưa ra tiến độ để thực hiện. Từ 

tháng 04/2020, đơn hàng của chúng tôi bị giảm sút nghiêm trọng, việc kinh doanh không 

đạt mục tiêu, sản xuất bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19. Hiện nay, đơn hàng của chúng 



tôi tạm ổn, nên chúng tôi cần có ông                       – Chức vụ:.                       quản lý điều 

hành sản xuất kinh doanh. 

 

2. Thời gian và cửa khẩu đề nghị cho phép nhập cảnh: 

 Để thuận lợi cho hoạt động sản xuất của công ty, chúng tôi kính xin Quý cơ quan 

cho phép cho ông                         được nhập cảnh vào ngày          /08/2020 tại cửa khẩu sân 

bay Tân Sơn Nhất.  

Ô ng                     sẽ đi trên chuyến bay từ sân bay                     đến sân bay Tân 

Sơn Nhất- Hồ Chí Minh vào ngày                           

Chúng tôi và ông                    cam kết sẽ tuân thủ các quy định về việc cách ly y tế 

theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chúng tôi theo dõi sát sao mọi hoạt 

động của ông                          trước và sau cách ly.  

Một lần nữa, chúng tôi kính xin Quý cơ quan cho phép ông                              được 

nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng tôi xin cam kết rằng: 

- Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm y tế địa phương và cơ quan công an tỉnh tổ chức đón khách nhập 

cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngay sau khi khách đến sân bay để đưa 

về địa phương thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định; 

- Báo cáo cho cơ quan Công an tỉnh và Sở Y tế trước tối thiểu 24 giờ thông tin 

về người lao động nước ngoài nhập cảnh nếu có sự thay đổi; 

- Thực hiện việc cách ly y tế đúng quy định và thực hiện việc xét nghiệm SARS-

CoV-2 đúng quy định. 

 

Kèm theo văn bản này, chúng tôi xin gửi kèm các tài liệu như sau: 

- Hộ chiếu, thẻ tạm trú và giấy phép lao động của ông                         (bản sao). 

- Công văn chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận  lao động 

nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Công ty                                     

vào ngày  

  

 Kính xin nhận được sự xem xét và chấp thuận. Xin chân thành cảm ơn sự xem xét 

và chấp thuận của Quý cơ quan. 

 Trân trọng. 

 

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  

- Như  trên 

- Lưu đơn vị 


