UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019
của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy định này quy định việc 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;
2. Quy định này áp dụng đối với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu
công nghiệp Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý), Công an thành phố Đà Nẵng,
các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có khu công nghiệp,
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
Việc tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại 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; các quy định pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên
quan kiểm tra, xem xét các điều kiện tạm trú và cho phép người nước ngoài tạm trú tại
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và nội dung tại
Quy định này.
Điều 3. Điều kiện người nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp trong
các khu công nghiệp
1. Điều kiện người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp
thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế,
cụ thể như sau:
a) Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Không kèm theo gia đình và người thân;

c) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
d) Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố
trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây
dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước
ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu
công nghiệp, khu chế xuất.
2. Có đầy đủ các giấy tờ xuất, nhập cảnh Việt Nam theo quy định của Luật Nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài .
Điều 4. Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện và chấp thuận tạm trú
1. Doanh nghiệp khi có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp
trong khu công nghiệp phải có văn bản ghi thông tin người nước ngoài tạm trú (bao
gồm các thông tin họ và tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép
lao động, ngày hết hạn, vị trí công việc, thời hạn đề nghị tạm trú, lý do tạm trú tại doanh
nghiệp khu công nghiệp); giải trình việc đáp ứng các điều kiện, cam kết đảm bảo an
ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp theo quy định tại
Điều 3 của Quy định này gửi Ban Quản lý.
2. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an phường hoặc Đồn Công an khu
công nghiệp, các đơn vị có liên quan kiểm tra nơi tạm trú, nếu đáp ứng điều kiện theo
quy định thì có văn bản đồng ý cho doanh nghiệp bố trí người nước ngoài tạm trú tại
doanh nghiệp, trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.
3. Trên cơ sở văn bản đồng ý của Ban Quản lý, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi
người nước ngoài bắt đầu tạm trú tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục
khai báo tạm trú tại Công an khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc Công
an phường, xã, thị trấn (đối với trường hợp không có Công an khu công nghiệp) hoặc
khai báo trên Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành
Đà Nẵng theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ
Công an Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người
nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 5. Thời hạn tạm trú
Thời hạn tạm trú, việc gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6
năm 2014.
Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp
1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho người nước
ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
2. Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến hồ sơ khai
báo tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, điều kiện cơ sở vật chất, mục đích tạm trú
đã đăng ký.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm của người nước
ngoài, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hoạt động, mỹ quan
của khu công nghiệp.
Điều 7. Trách nhiệm của người nước ngoài
1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc người nước ngoài tạm trú tại
doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
2. Nghiêm cấm các hành vi làm mất an ninh trật tự tại nơi tạm trú, gây ảnh hưởng
đến hoạt động chung trong khu công nghiệp.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm Quy định này và
các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tạm trú
1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao các khu công nghiệp Đà Nẵng
a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan triển
khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
b) 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 và các nội dung tại Quy định này, trên cơ
sở đề xuất của doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra hiện trạng thực tế của doanh nghiệp về
việc đáp ứng các điều kiện theo quy định để có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho
người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
c) Tổ chức, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng
kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan
tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
2. Công an thành phố Đà Nẵng
a) Hướng dẫn triển khai Quy định này đến Công an quận, huyện, phường, xã và
Đồn Công an nơi có khu công nghiệp để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục khai
báo tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện khai báo tạm trú cho
người nước ngoài đúng quy định.
b) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra các nội dung đăng ký và việc tuân thủ các
điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình
người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
c) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử
lý các hành vi của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và người nước ngoài vi phạm
Quy định này.

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã
hội trong các khu công nghiệp.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Doanh nghiệp có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong
khu công nghiệp phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo Quy định
này.
2. Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền
cho phép bố trí người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp theo Quyết định số
49/2012/QĐ-UB ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân 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
các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi hết hạn tạm trú
nếu có nhu cầu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp trong khu công
nghiệp thì thực hiện theo Quy định này.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định
Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan liên quan tổ
chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh
vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý để tổng hợp trình
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định./.
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