
HƯỚNG DẪN 

Quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam  

để phòng chống dịch COVID-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số           /CV-BCĐ ngày       / 4 /2021 của            

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) 

 I. Căn cứ thực hiện: 

 - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội và Nghị định 

số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo       

hợp đồng; 

 - Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường phòng chống dịch COVID-19;  

 - Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh 

Việt Nam; 

 - Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; 

  - Các Thông báo của Văn phòng Chính phủ: số 122/TB-VPCP ngày 

24/3/2020, số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020, số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020, 

số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020, số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020, số 238/TB-

VPCP ngày 12/7/2020, số 330/TB-VPCP ngày 15/9/2020 về thông báo kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng 

chống dịch COVID-19;  

 - Công văn số 1113/CV-BCĐ ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

về việc tăng cường kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam để phòng chống 

dịch COVID-19. 

 II. Mục đích, yêu cầu  

 Đảm bảo công tác xem xét phê duyệt các trường hợp đề nghị nhập cảnh 

vào Việt Nam theo đúng các quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch 

COVID-19.  

 III. Đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam 

 1. Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, 

lao động kỹ thuật cao (sau đây gọi tắt là chuyên gia) và thân nhân (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con). 

 2. Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân 

(bố, mẹ, vợ, chồng, con). 

 3. Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam.  

 4. Công dân Việt Nam: doanh nhân; trí thức; học sinh, sinh viên; người 

già; người đi thăm thân, du lịch hết hạn; lao động hết hạn hợp đồng; hết hạn học tập, 

bị kẹt ở nước ngoài; người ra nước ngoài khám, chữa bệnh; người hết hạn visa. 

 5. Các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo và các trường hợp 

đặc biệt khác. 
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 IV. Các yêu cầu đối với việc quản lý người xin nhập cảnh  

 1. Việc tổ chức đưa công dân Việt Nam về nước, người nước ngoài xin 

nhập cảnh phải đúng theo lộ trình kế hoạch được duyệt, phù hợp năng lực cách 

ly y tế và phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo chặt chẽ, an toàn, công khai, 

minh bạch, tránh trục lợi. 

 2. Các trường hợp được xem xét nhập cảnh phải phù hợp với đối tượng 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

COVID-19; trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, các trường hợp đặc 

biệt khác phải có ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ 

đạo Quốc gia. 

 3. Các tổ chức, đơn vị đứng tên đề nghị xin phép người nhập cảnh phải có 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động có chức năng, nhiệm 

vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập cảnh cho công dân Việt Nam và phải có 

đầy đủ chữ ký, dấu đã đăng ký của tổ chức, đơn vị. 

 4. Các tổ chức, đơn vị có chức năng kinh doanh đưa đón công dân Việt 

Nam đứng tên đề nghị tổ chức chuyến bay thương mại (trọn gói) để đưa đón 

công dân Việt Nam có nhu cầu về nước ngoài việc đáp ứng đầy đủ nội dung tại 

Mục 3 công văn này còn phải có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của năm Bộ 

(Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), 

có văn bản đồng ý tiếp nhận cách ly người nhập cảnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, sau khi được Thủ tướng   

Chính phủ phê duyệt, các đơn vị mới được tổ chức triển khai thực hiện.  

 5. Các tổ chức, đơn vị đứng tên xin nhập cảnh phải gửi đề nghị bằng văn 

bản và cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email) kèm theo tài liệu 

chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh; phải cam kết hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách 

nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 

trước, trong và sau khi nhập cảnh theo quy định. 

  6. Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem 

xét nhập cảnh theo quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện 

thoại, email, hộ chiếu) và kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được 

nhập cảnh; phải có xác nhận thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của cơ quan có 

thẩm quyền tại địa phương (cấp xã) nơi người nhập cảnh sau khi hết cách ly về 

lưu trú.  

 V. Tổ chức thực hiện 

 1. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) giao Cục Y tế dự phòng 

làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác của từng hồ sơ trước khi trình Bộ Y tế ký ban hành.  

 2. Bộ Ngoại giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét 

giải quyết việc nhập cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh 

với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con); đầu 

mối tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam bị mắc kẹt về nước theo kế 
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hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đầu mối tổng hợp đề xuất từ các 

tổ chức, đơn vị, xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, xem xét trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tổ chức chuyến bay thương mại (trọn gói) để đưa đón công dân 

Việt Nam có nhu cầu về nước.   

 3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp xem xét 

cho ý kiến về các trường hợp xin nhập cảnh theo đề xuất của các Bộ, ngành liên 

quan và tổ chức việc cấp phép, tiếp nhận, quản lý các trường hợp người nhập 

cảnh theo quy định.  

 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

 - Xem xét giải quyết các trường hợp người nước ngoài là nhà đầu tư, 

chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi 

chung là chuyên gia) nhập cảnh Việt Nam để làm việc và thân nhân (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con) của các chuyên gia theo hướng dẫn tại Công văn số 2847/CV-BCĐ 

ngày 23/5/2020 và Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia, theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách chuyên gia sẽ 

được vào làm việc và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của chuyên gia, gửi 

danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết, 

đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch trước, trong và sau khi 

nhập cảnh. 

 - Quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận,     

cách ly người nhập cảnh, tổ chức giám sát chặt chẽ việc cách ly người nhập 

cảnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, 

tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra 

cộng đồng. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trục lợi và không tuân thủ các 

quy định về phòng chống dịch. 

 5. Các tổ chức, đơn vị đứng tên đề nghị được nhập cảnh phải cam kết 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản 

đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng 

chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh. 

 6. Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét 

nhập cảnh theo quy định phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm, thực hiện 

nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi 

nhập cảnh.  

 7. Đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ tài liệu liên quan 

đến nội dung này, thông báo ngay cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để chuyển 

cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./. 


