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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 881/VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

V/v một số nội dung hợp tác với
Nhật Bản trong bối cảnh dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an,
Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 263/TTr-BNG-LS ngày 22
tháng 01 năm 2021 về một số nội dung hợp tác với Nhật Bản trong bối cảnh
dịch Covid-19, ý kiến của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày
03 tháng 02 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho
một số địa phương tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân ta về nước hạ cánh,
như đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Cần Thơ và các địa phương khác
(nếu có) trao đổi, đàm phán với phía Nhật Bản và thống nhất với các Bộ:
Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Y tế, Tài chính và các
cơ quan liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện trợ;
cân nhắc kỹ trường hợp phía Nhật Bản gắn vấn đề đón công dân ta từ Nhật Bản
về nước với việc cung cấp các khoản viện trợ này, bảo đảm phù hợp với chủ
trương của Chính phủ trong việc đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước
và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của
nước ngoài.
2. Về việc thực hiện chuyến bay bảo hộ công dân, giải quyết nhập cảnh
đối với các đối tượng ưu tiên và Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Nhật Bản:
- Các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01
năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; số 05/CT-TTg ngày 28
tháng 01 năm 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
và văn bản số 208/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng
Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài
về nước giai đoạn Quý I năm 2021. Theo đó, hạn chế tối đa các chuyến bay đưa
người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán, trường hợp thực sự
cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thời hạn, quy trình
cách ly cần được rà soát, xem xét phù hợp với yêu cầu phòng, chống lây lan của
chủng virus mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các trường hợp nhập cảnh theo
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diện cách ly ngắn ngày đều phải thực hiện cách ly tập trung đủ số ngày theo quy
định, trừ các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Bộ Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên
quan nghiên cứu, điều chỉnh các quy trình về nhập cảnh, xét nghiệm, theo dõi y
tế đối với các đối tượng ưu tiên (nhà đầu tư, quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ
thuật cao, chuyên gia, khách ngoại giao, công vụ) tuỳ theo tình hình diễn biến
dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thông báo cho phía nước ngoài biết,
áp dụng.
3. Về việc nối lại các chuyến bay chở khách quốc tế: Bộ Giao thông vận
tải chủ trì, phối với các cơ quan liên quan, trên cơ sở tình hình diễn biến dịch
bệnh và khả năng kiểm soát của ta, xem xét đề xuất cụ thể trên tinh thần đảm
bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện trước với các đối tác có hệ số an toàn cao.
4. Về thời gian duyệt phương án cách ly tại địa phương và duyệt cấp thị
thực cho các đối tượng ưu tiên:
- Các Bộ: Công an, Bộ Ngoại giao xem xét, duyệt cấp thị thực thuân lợi
cho các đối tượng ưu tiên trên vào Việt Nam làm việc.
- Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
có phương án cách ly đối với các đối tượng ưu tiên trên, bảo đảm tuyệt đối an
toàn, phục vụ mục tiêu kép.
5. Bộ Ngoại giao chủ trì điều phối, đôn đốc các Bộ, cơ quan và địa
phương liên quan trong việc thúc đẩy các nội dung hợp tác với Nhật Bản trong
việc bảo hộ công dân, giải quyết nhập cảnh đối với các đối tượng ưu tiên và
công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KGVX, KTTH, CN;
- Lưu: VT, QHQT (2).HQ
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