Vn bn nêu rõ, thc hin Công in s 540/C-TTg và 541/C-TTg ngày 23/4/2021 ca Th tng Chính ph,
trong thi gian qua Ban Ch o Quc gia phòng chng dch COVID-19, B Y t và các B, ngành liên quan ã
ban hành nhiu vn bn hng dn nhm to iu kin cho các trng hp nhp cnh Vit Nam bo m công tác phòng
chng dch.
Cn c tình hình din bin dch hin nay ang din ra các nc trên th gii, tng cng công tác phòng chng dch
COVID-19 và gii quyt úng các i tng c xem xét nhp cnh vào Vit Nam theo quy nh, B Y t (C quan
thng trc Ban Ch o Quc gia) ban hành hng dn công tác qun lý i vi các trng hp ngh nhp cnh Vit Nam
phòng chng dch COVID-19.
B Y t (C quan thng trc Ban Ch o Quc gia) ngh các b, c quan ngang b và UBND các tnh, thành ph
trc thuc Trung ng ch o thc hin nghiêm vic xem xét phê duyt các i tng xin nhp cnh (trong ó chú ý vic
xác nhn, xác thc i tng nhp cnh ca các doanh nghip) phi m bo úng i tng u tiên ã c Th tng Chính ph,
Ban Ch o Quc gia ch o.
Thng xuyên t chc kim tra, giám sát vic thc hin; x lý nghiêm nhng trng hp a ngi không úng i tng u
tiên và các trng hp nhp cnh trái phép, ng thi phn ánh các khó khn, vng mc v B Y t (Cc Y t d phòng)
tng hp báo cáo Ban Ch o Quc gia phòng chng dch COVID-19 và Th tng Chính ph.
Ban Ch o Quc gia ngh các b, c quan ngang b, UBND các tnh, thành ph trin khai và ph bin rng rãi ti
các n v, ngi dân thc hin.
Theo hng dn ca B Y t, i tng c xem xét ngh nhp cnh vào Vit Nam bao gm:
1. Ngi nc ngoài là chuyên gia, nhà u t, nhà qun lý kinh doanh, lao ng k thut cao (chuyên gia) và
thân nhân (b, m, v, chng, con).
2. Ngi nc ngoài nhp cnh vi mc ích ngoi giao, công v và thân nhân (b, m, v, chng, con).
3. Hc sinh, sinh viên nc ngoài hc tp ti Vit Nam.
4. Công dân Vit Nam: doanh nhân; trí thc; hc sinh, sinh viên; ngi già; ngi i thm thân, du lch ht hn;
lao ng ht hn hp ng; ht hn hc tp, b kt nc ngoài; ngi ra nc ngoài khám, cha bnh; ngi ht hn vi sa.
5. Các trng hp xin nhp cnh mang tính nhân o và các trng hp c bit khác.
Các yêu cu i vi vic qun lý ngi xin nhp cnh
1. Vic t chc a công dân Vit Nam v nc, ngi nc ngoài xin nhp cnh phi úng theo l trình k hoch c duyt,
phù hp nng lc cách ly y t và phòng chng dch COVID-19; m bo cht ch, an toàn, công khai, minh
bch, tránh trc li.
2. Các trng hp c xem xét nhp cnh phi phù hp vi i tng theo ch o ca Th tng Chính ph, Ban Ch o Quc
gia phòng chng dch COVID-19; trng hp xin nhp cnh mang tính nhân o, các trng hp c bit khác phi
có ý kin bng vn bn ca Th tng Chính ph hoc Ban Ch o Quc gia.
3. Các t chc, n v ng tên ngh xin phép ngi nhp cnh phi có giy chng nhn ng ký kinh doanh, giy phép
hot ng có chc nng, nhim v phù hp vi mc ích ngh nhp cnh cho công dân Vit Nam và phi có y ch ký,
du ã ng ký ca t chc, n v.
4. Các t chc, n v có chc nng kinh doanh a ón công dân Vit Nam ng tên ngh t chc chuyn bay thng
mi (trn gói) a ón công dân Vit Nam có nhu cu v nc ngoài vic áp ng y ni dung ti Mc 3 (i tng c xem
xét ngh nhp cnh vào Vit Nam) còn phi có ý kin ng thun bng vn bn ca 5 B (Y t, Ngoi giao, Giao
thông vn ti, Quc phòng, Công an), có vn bn ng ý tip nhn cách ly ngi nhp cnh ca y ban nhân dân
tnh, thành ph và trình Th tng Chính ph xem xét phê duyt, sau khi c Th tng Chính ph phê duyt, các
n v mi c t chc trin khai thc hin.

5. Các t chc, n v ng tên xin nhp cnh phi gi ngh bng vn bn và cung cp y thông tin (a ch, s in thoi,
email) kèm theo tài liu chng minh v các lý do xin c nhp cnh; phi cam kt hoàn toàn chu trách nhim
trc pháp lut v các ni dung cp trong vn bn ngh và có trách nhim t chc, thc hin nghiêm các yêu cu v
phòng chng dch COVID-19 trc, trong và sau khi nhp cnh theo quy nh.
6. Các cá nhân ng tên ngh c nhp cnh, thuc i tng xem xét nhp cnh theo quy nh phi cung cp y thông
tin (a ch, s in thoi, email, h chiu) và kèm theo tài liu chng minh v các lý do xin c nhp cnh; phi có xác
nhn thân nhân (b, m, v, chng, con) ca c quan có thm quyn ti a phng (cp xã) ni ngi nhp cnh sau khi
ht cách ly v lu trú.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

