
   QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc

tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam ngày 16/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định 
về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công 
nghiệp Đà Nẵng tại Tờ trình số 888/TTr-BQL ngày 24/4/2019, Tờ trình số 1555/TTr-
BQL ngày 18/7/2019 và kết quả lấy ý kiến Ủy viên UBND thành phố tại Công văn số 
143/VP-KTTC ngày 12/6/2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tạm trú đối với 
người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 8  năm 2019.
Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 

16/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, 
lưu trú đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công 
nghiệp Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
      CHỦ TỊCH

         Huỳnh Đức Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN
   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2019


