




 
Gi i quy t cho chuyên gia n c ngoài1, ng i n c ngoài nh p c nh Vi t Nam

(Ban hành kèm theo Công   …  /… . ./… … .                    ngày 
 Ban    gia phòng,   COVID-19)

I.    

-  Du   09/2017/QH14 ngày 19/6/2017    và 
   ngày 03/4/2020  Chính  quy  chi  thi

hành       lao   Nam  làm    ngoài
theo  

-   84/NQ-CP ngày 29/5/2020  Chính   các   
 pháp   tháo  khó  cho   kinh doanh, thúc   ngân 
   công và     an toàn xã  trong     

COVID-19;

-    01/CT-TTg ngày 05/01/2021    Chính   
 phòng   COVID-19;

- Công    ngày 23/4/2021    Chính   
    lý     các  bay     
 Nam;

- Công    ngày 23/4/2021    Chính   
     phòng,   COVID-19; 

- Công    ngày 02/5/2021    Chính   
   nâng cao   công tác phòng,   COVID-19;

- Các Thông báo   phòng Chính   118/TB-VPCP ngày 
21/3/2020,  122/TB-VPCP ngày 24/3/2020,  146/TB-VPCP ngày 07/4/2020, 

 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020,  182/TB-VPCP ngày 15/5/2020,  203/TB-
VPCP ngày 10/6/2020,  238/TBVPCP ngày 12/7/2020,  330/TB-VPCP ngày 
15/9/2020,  82/TB-VPCP ngày 29/04/2021,  102/TB-VPCP ngày 11/05/2021 

 thông báo      Chính   các     
Chính   phòng   COVID-19.

II.   yêu 

-     nhanh,       chuyên gia  
ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài    tiêu phát  kinh  
xã  và các   khác theo quy 

-   xem xét phê  các       vào  
Nam  phù     theo      Chính  Ban  

  gia phòng   COVID-19. 

1   “chuyên gia  ngoài” trong   này   là bao  nhà   chuyên gia 
  lao  tay  cao, nhà  lý doanh  
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-   trách  giám sát cách ly, sau cách ly và  trình 
làm   chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài 

   công tác phòng   COVID-19.

III.  dung

1. Vi c gi i quy t a chuyên gia n c ngoài, thân nhân2 i cùng; ng i 
n c ngoài khác nh p c nh Vi t Nam thu c di n UBND c p t nh phê duy t

1.1.   áp  (i) Chuyên gia  ngoài do  quan,   
  lãnh   làm   trú    và thân nhân  chuyên 

gia  ngoài; (ii)   ngoài khác do  quan,     (bao 
  sinh, sinh viên  ngoài    các    thành  
  trung  và các   xin   mang tính nhân   
     

1.2. Quy trình  lý:

-   theo nhu   các  quan,    trên  bàn,  ban 
nhân dân   xem xét   phê  danh sách chuyên gia  ngoài 
và thân nhân  cùng,   ngoài      danh sách cho  
Công an   lý     xem xét  

-     cho chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,  
 ngoài    các     lãnh bao   thông tin sau: 

(i)   danh sách chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   
ngoài       gian   và  trú (trong  nêu rõ  

        này); (ii)  án   di 
   cách ly    cách ly    ban nhân dân    

   (iii)  trình,   làm    trú  chuyên gia 
 ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài    (iv) thông tin 

liên       email); (iv)   cam       
lãnh  trách    an toàn phòng   COVID-19 khi  
chuyên gia  ngoài và thân nhân,   ngoài vào  Nam,   

 (a) Chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài  
xét  SARS-CoV-2    PCR trong vòng 03 ngày  ngày 

  vào  Nam, (b) Có   y      quan,    
chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài cam  chi  
chi phí i u tr  trong tr ng h p b  m c COVID-19, (c) Các v n b n khác (n u có).

-  quan,     lãnh           
cho chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài kèm theo  

 phê    ban nhân dân     Công an   lý  
  

2 Thân nhân   là:     con.
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-  ban nhân dân       các   cách ly  trung 
dành riêng cho các chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   
ngoài trên  bàn (sau   là   cách ly) theo     Y 3. 

-  ban nhân dân         xét   soát 
 cách ly  trung, giám sát y  sau khi   gian cách ly  trung theo 

quy  và yêu    Y    không  lây  chéo trong   
cách ly và lây  ra  

-   các     ngoài   mang tính nhân  
trong tình       không     tính  và 

 xin              thì  
UBND  thành  có     ngoài     trách 

 xét     lý.        này 
 có ý            và   cách ly 

  Nam phù 

- L c l ng ki m tra, ki m soát xu t nh p c nh t i các c a kh u ng 
b , ng th y, hàng không, ng s t, c ng bi n ch  c gi i quy t nh p 
c nh cho các i t ng ng i n c ngoài khi có  i u ki n c quy nh t i 
H ng d n này.

2.             
ngoài khác   Ban    gia phê 

2.1.   áp  (i) Chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng, 
  ngoài có  quan,     lãnh là  quan    

giao,  quan lãnh   ngoài,  quan       các  quan, 
 ban ngành trung 4; (ii)   ngoài   quan,   khác 

  lãnh     tiêu phát  kinh  xã  và các    
thù khác (bao   lý do nhân    không   quy   

 1 nêu trên mà      ban nhân dân     
      cho phép    nay.

2.2.  công tác 5   giao, Y   phòng, Công an, Giao thông 
  xem xét    sau: 

(i)  quan,     lãnh chuyên gia  ngoài và thân nhân  
cùng,   ngoài    cho  ban nhân dân     phê 

 cho   ngoài  cách ly    Trong   quan  
   ký danh sách và    án cách ly,      

 theo các   chi     Ban    gia  phòng 
  COVID-19. Sau khi     thông báo ý    ban 

3       Y  ngày 12/3/2020 ban hành   cách ly y     
cách ly  trung phòng   COVID-19”        Y  ngày 
20/3/2020 ban hành     cách ly y   trung  khách  trong phòng,   
COVID-19 do   cách ly   chi 
4 Bao     là phóng viên  ngoài  trú   Nam;  sinh, sinh viên  
ngoài     Nam theo các  trình  tác  
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nhân dân    quan,     lãnh    cho  công tác 5 
 (thông qua   giao).

(ii) y ban nhân dân c p t nh xem xét, có v n b n nêu rõ ý ki n ng ý 
(ho c không ng ý) cho chuyên gia n c ngoài và thân nhân i cùng, ng i n c 
ngoài nh p c nh, bao g m c  ph ng án cách ly theo  xu t c a c  quan, t  ch c 
m i, b o lãnh; ng th i g i T  công tác 5 B  (thông qua B  Ngo i giao).

(iii) Sau khi rà soát   do     lãnh     giao 
tham  ý   công tác 5    cho phép chuyên gia  ngoài và 
thân nhân  cùng,   ngoài  

         lãnh  có: (1)   phê   
 ban nhân dân   phê   án cách ly; (2)   cam   
    lãnh  trách    an toàn phòng   

COVID-19 khi  chuyên gia  ngoài và thân nhân,   ngoài vào 
 Nam,    : (a) Chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,  
 ngoài  xét  SARS-CoV-2    PCR trong vòng 03 

ngày  ngày   vào  Nam; (b) Có   y      
quan,    chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài 
cam  chi  chi phí   trong     COVID-19; (3) Các  

 khác  có).

(iv) Trên     ý    công tác 5    giao  
 cho  Lãnh  có   thông báo ý   Ban    gia 

    cho   ngoài    Nam      
 Biên phòng   phòng),   lý     Công an) và 

các    quan,   liên quan   khai  

(v) Trên     thông báo    giao   cho  
Lãnh   Công an  trì    xét  cho   ngoài 

  theo     Công an5, thông báo cho các  quan liên 
quan  quan    Nam   ngoài,   biên phòng, Công an)  

  cho chuyên gia và thân nhân  cùng,   ngoài theo  17, 18, 
19      quá   trú    ngoài   
Nam.  Y    phòng,  Giao thông   các    quan 
liên quan  khai   theo      giao. 

(vi)        công tác 5    giao 
thay   công tác báo cáo   Chính  xem xét  

2.3.   chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   
ngoài   vào làm      khác nhau thì  quan,  

 cá nhân   lãnh chuyên gia  ngoài    trách  
liên    ban nhân dân các  liên quan có      

5       xét  cho   ngoài    Nam theo  lãnh   
quan,   trong giai  áp  các  pháp phòng,   COVID-19 kèm theo công  

 3374/BCA-QLXNC ngày 02/10/2020. Trong   quan,       ngoài khi 
         kèm theo     nêu ý  Ban  



5

trình và   làm   chuyên gia  ngoài  các   này; sau 
   theo quy trình quy    2.2 nêu trên.

3.          ngoài    
   giao, công  và thân nhân     con)

3.1. i t ng: i t ng khách thu c th m quy n xét duy t c a B  
Ngo i giao theo quy nh t i Lu t Nh p c nh, xu t c nh, quá c nh, c  trú c a 
ng i n c ngoài t i Vi t Nam s  47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 n m 2014 
c a Qu c  và   51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11  2019   

    sung          quá   trú 
   ngoài   Nam  47.

3.2. Quy trình  lý:

-  quan,     lãnh   ngoài  các   
quy    3.1 nêu trên  công hàm   quan có     

 giao  Lãnh    xem xét,   Công hàm  nêu rõ 
thông tin   bay,   cách ly y       sân 
bay   cách ly,   cam    các  pháp phòng   
theo quy    khách  

- Trên       quan,     lãnh,  quan có  
    giao     quan có     Công an 

 xét  nhân  và  phép          
 trao   các  quan     liên quan   phê  

 án   cách ly và giám sát y      ngoài   
quan,     lãnh.

- Trên       quan có      giao,  
quan,     lãnh    kèm các tài    có liên quan  

 ban nhân dân     trung     cách ly 
   

-        công tác 5    giao thay 
  công tác báo cáo   Chính  xem xét  

-   khách    Nhà    Chính :   
theo  án     Lãnh   Nhà    Chính  
phê 

IV. Trách     

1.  ban nhân dân  

-  trách  phê  nhu   chuyên gia  ngoài và thân 
nhân  cùng,   ngoài   quan,   doanh    

     phù  phê   án di  cách ly, giám 
sát y  theo dõi     bàn)  chuyên gia  ngoài và thân nhân  
cùng,   ngoài;   giám sát, theo dõi y    chuyên gia  
ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài sau     phân công 

   các  quan        lý   cách ly 
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 trung    trú (sau khi   gian cách ly  trung).   theo 
  và  trách      cách ly     
 giám sát    cách ly      tuân  nghiêm 

các quy   phòng   COVID-19,   không  lây  
trong các   cách ly và  khu  cách ly ra    lý nghiêm các 

      và không tuân  các quy   phòng   

-  trách  xét     lý   các   
  mang tính nhân  trong tình       không  

   tính  mà  xin          
      vào      cá nhân và tình   

  ban nhân dân   có  xem xét,   mà không yêu   
  có   các   theo quy  Trong quá trình    ban 

nhân dân c p t nh có v n b n g i B  Công an (C c Qu n lý xu t nh p c nh), 
B  Qu c phòng (B  T  l nh B  i Biên phòng)  làm th  t c nh p c nh 
theo quy nh.

-  trách     khai   cách ly, giám sát   
các     Ban    gia  công tác 5  phê 

- Ban hành quy  yêu  các  quan,   doanh    
 báo cáo cho  ban nhân dân    quá trình    chuyên gia 

và thân nhân  cùng,   ngoài;  tuân   án   
cách ly, phòng   COVID-19   trú,…  chuyên gia và thân nhân 

 cùng,   ngoài.

-   hàng quý  có báo cáo Ban    gia  phòng  
 COVID-19 (thông qua  quan   Ban   là  Y   

  Công an,   giao)  tình hình xét    cách ly…  
chuyên gia và thân nhân  cùng,   ngoài      báo 
cáo,   tháo   khó    trong quá trình  khai 

 

- Tr ng h p phát hi n ng i n c ngoài nh p c nh b  nhi m SARS-COV-2 
 khu cách ly, nhanh chóng thông báo cho các        

     áp  các  pháp phòng  

2.  Y   quan   Ban    gia phòng,  
 Covid-19)

-    quan       cách ly, giám sát, xét 
 các  pháp phòng,   COVID-19   các   

  theo quy 

-    các   liên quan  tra, giám sát   

-  trì,     Công an,  phòng,  giao theo dõi,  
 tình hình chuyên gia và thân nhân  cùng,   ngoài    

tham   công tác phòng   báo cáo Ban    gia,  
 Chính  tháo       liên quan. 
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- Nghiên  ban hành   hình   gian áp  cách ly y  
  chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài   

tiêm    xin phòng COVID-19 theo quy 

 -    quan       cách ly, giám sát, xét 
 các  pháp phòng   COVID-19   các    

 theo quy  

3.   giao

- Là             ngoài 
nh p c nh thu c di n Ban ch  o qu c gia phê duy t; thông báo k t qu  gi i quy t 
cho y ban nhân dân t nh, các c  quan, t  ch c liên quan tri n khai th c hi n.

-  trì   cho   ngoài       
giao, công  và thân nhân     con). 

-  Xem xét và     tháo   khó    trong 
quá trình  khai  

-   các  quan    Nam   ngoài    phù  
cho chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài   
theo thông báo    lý     Công an.

4.  Công an

-  nhân     trên     do doanh  quan,  
  và thông báo cho các  quan liên quan  quan    Nam  
 ngoài,   biên phòng, Công an)    cho chuyên gia và thân 

nhân  cùng,   ngoài   cho phép   theo   
   quá   trú    ngoài   Nam. 

-  lý,       chuyên gia và thân nhân  cùng, 
  ngoài;   rà soát các   chuyên gia   trú  các 

   tra,  lý các cá nhân,   vi 

-      quan công an và các   trong   
lý     ngoài   cách ly,  trú  các  

- nh k  hàng quý th ng kê s  l ng chuyên gia nh p c nh, l u trú  
báo cáo T  công tác 5 B  thông qua B  Y t  (C  quan th ng tr c Ban ch  o 
Qu c gia).

5.   phòng

-   cho    chuyên gia và thân nhân  cùng,  
 ngoài có   phù   các   do   biên phòng  lý.

-    cho chuyên gia và thân nhân  cùng,   ngoài theo 
 18       quá   trú    ngoài 

  Nam.
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-   hàng quý  kê   chuyên gia    các  
 do   biên phòng  lý  báo cáo  công tác 5  thông qua  Y 

  quan   Ban    gia).

6.  Giao thông  

    phép bay cho các  bay  chuyên gia,   
ngoài   phép   vào  Nam. 

7. Các c  quan, t  ch c, cá nhân m i, b o lãnh chuyên gia, ng i 
n c ngoài

-  trách     chuyên gia và thân nhân  cùng,  
 ngoài      có   cam  hoàn toàn  trách 
  pháp   các  dung   trong     và có trách 
     nghiêm các yêu   phòng   COVID-19 
 trong và sau khi  

- Các     lãnh chuyên gia  ngoài vào làm    
 chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài  xét 

 SARS-CoV-2    PCR trong vòng 03 ngày  ngày  
 vào  Nam       có   y    
  quan,    chuyên gia  ngoài và thân nhân  cùng,  
 ngoài cam  chi  chi phí   trong     COVID-19; 

 trách    an toàn phòng   COVID-19 khi  chuyên 
gia  ngoài và thân nhân  cùng,   ngoài vào  Nam.

- Các      tên   xin phép chuyên gia  ngoài và 
thân nhân  cùng,   ngoài    có   cam  hoàn 
toàn  trách   pháp   các  dung   trong    

  có     ký kinh doanh,  phép   có  
   phù         và  có    

ký,    ký       

- Các cá nhân  tên         xem xét
  theo quy   có   cam  hoàn toàn  trách  
 pháp   các  dung   trong     và có trách  

  nghiêm các yêu   phòng   COVID-19  trong và 
sau khi  

- Các cá nhân         xem xét   
theo quy   có   cam  hoàn toàn  trách   pháp 

   dung   và  cung    thông tin      
email,   và    trú sau khi  thúc  gian cách ly  trung) và 
kèm theo tài   minh  các lý do xin   

  này       theo các chính sách   
 quy   phòng,    Chính  và Ban    gia 

phòng,   COVID-19./. 


