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 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia 

nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 24/PL/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 
về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 
số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 34/2008/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà 
Nẵng tại Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 31 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại các doanh nghiệp đối với 
chuyên gia người nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng có 
trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; 
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.
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