
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 
 

              Số:           /KCN-LĐ 
V/v Quản lý tạm trú của  

người nước ngoài trong các KCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Bắc Giang, ngày  22  tháng 10  năm  2019 

          
    
            Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

   

 Ngày 14 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 

số 24/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài trong các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

 Để triển khai thực hiện Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài 

trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định, Ban Quản lý 

các KCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện ngay một số nội 

dung như sau: 

 1. Rà soát trong doanh nghiệp nơi ở (nếu có) của nhà quản lý, giám đốc điều 

hành, chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp (nơi ở phải đáp ứng các 

điều kiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 

của Chính phủ) đồng thời đăng ký với Ban quản lý các KCN để quản lý. 

 2. Tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý các KCN trước ngày 15/11/2019 về tình 

hình thực tế tình trạng tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp KCN. 

 3. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu bố trí tạm trú cho người nước ngoài 

tạm trú trong doanh nghiệp phải thực hiện việc cam kết bằng văn bản gửi tới Ban 

Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang trước khi thực hiện đăng ký tạm trú cho người 

lao động nước ngoài. 

  Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

          (Ban Quản lý các KCN gửi kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh) 
Nơi nhận: 
- Lưu VT, LĐ. 
Bản điện tử: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/C); 
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Việt Yên, Yên Dũng,   (Phối hợp); 
  TP Bắc Giang; 
- Lãnh đạo Ban. 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
                     

                     

 

 

    

 Nguyễn Xuân Ngọc 
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