
BỘ Y TẾ 
_____________

 

 

Số:        /BYT-MT 
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với người nước ngoài nhập cảnh 

vào Việt Nam làm việc ngắn ngày 

(dưới 14 ngày).
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho phép 

người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, trong thời gian vừa qua Bộ Y 

tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch) đã ban hành Công văn số 

4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày 

(dưới 14 ngày). 

 Để cập nhật với tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã tiến 

hành đánh giá, hoàn chỉnh và bổ sung các quy định hướng dẫn phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày 

(dưới 14 ngày) sau đây gọi là Hướng dẫn. Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu 

và cho ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn (được gửi kèm theo Công văn). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Quản lý môi trường y tế (Ngõ 8, Tôn Thất 

Thuyết, quận Nam Từ Liêm Hà Nội, số điện thoại 024 3227 2855, E-mail: 

baocaoytld@gmail.com) trước ngày 05/9/2021 để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

KHẨN 
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