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UBND THANH PHO HA NOT
S LAO DQNG - THUNG BINH
VA xA HOI

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Bôc hIp - Tii' do - Hanh phtic

S: 4275/TB - SLDTBXH

Ha Nói, ngày 22 [hang 7 nàm 2021

THÔNG BAO
V vic tip nhn, giãi quyt h so' dê nghj nhp cãnh cho ngtrbi lao dng
nu*c ngoài và than nhân nhp cãnh vào thành phô Ha Ni

Thrc hin chi do cüa UBND thành ph Ha Ni tti Cong van so
231 8/UBND -KGVX ngày 21/7/2021 v vic hrnng dn tiêp nh.n, giài quyêt ho
so dôi vâi co quan, to chirc có nguñ nuâc ngoài nhp cânh, cách ly y té trên dja
bàn thành phô Ha Ni phông, chng djch Covid- 19.
D vic kim tra, rà soát xác nhn h so dam bào dü diu kin, dung di
ti.rcYng theo qui djnh, Sâ Lao dng - Thuong binh và Xâ hi d nghj các don vj
thrc hin các ni dung sau:
1. Chun bj h so d nghj nhp cânh dy dü, hçip 1 (theo mu van bàn và
danh mic ho so dInh kern) va np trrc tip tai B phn tiêp nhn và trã kêt qua
thu tiic hành chInh (B phn mt cira) cüa Sâ Lao dng - Thixong binh và Xa hi
Ha Nôi (Tuy nhien, trong thñ dim hiên nay d dam bâo cong tác phông, chông
djch Covid - 19, d nghj các don vj np bàn scan qua dja chi Email:
hsnhapcanhgmai1.com cho dn khi có thông báo mcii).
2. Khi dn thyi gian hçn trá kt qua, d nghj don vj lien h theo so din
thoai: 0243.773243 1 hoc 0243 .7730810 truOc khi dn nhn kt qua dê darn bâo
cOng tác phông, chông djch Covid - 19 trong giai dotn hin nay.
3. Sau khi nhn duc van bàn cüa Ban Chi dao cOng tác phông, chng djch
Covid-19 Thành ph phê duyt nhp cânh cho ngithi lao dng nithc ngoài vào
lam vic ti thành pM Ha Ni, don vj chü dng lien h Ciic Quãn l xuât nhtp
cânh - B Cong an d duçic hithng dn thu tiic nhp cánh và UBND dja phuong
noi nhâp cánh (nu nhâp cãnh tai tinh khac), Sâ Y té, UBND các qun, huyn, thj
Xâ, co sâ each ly tp trung d duçic hithng dn thirc hin each ly theo quy djnh.
Thông báo nay thay thl Thông báo s 3133/TB - SLDT' H
3 0/5/2021 cza Sà Lao dông - Thu'crng binh và Xâ hôi Ha Noij
No'i n/ian:
- UBND Thành ph6 (d b/cáo);
- Die Giám doe Sà (dê b/cáo);
- S& Y tê (dep/hcip,);
- Các Die PhO Giám doe S;
- PhOng VL-ATLD; Van phOng Sâ; B ph.n
mOt cCra cüa Si (dê t/hicn);
- Cong thông tin din tCr cüa Sâ (dê dáng tái);
- Các dcm vi, doanh nghip 'dê biêt, thtc Men,);
- Luu: VT, VLATLD.
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Mu van ban
(Kern theo Thông báo so 4275/TB- SLDTBXHngày 22/7/2021
cia SáLao dng - Thwo'ng binh vàXã hi Ha Ni)
TEN C QUAN/DN VII
DOANH NGHIP

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
1Jc 1p - Tii' do - Hinh phiic
........., ngày .... tháng .... nãm

V/v ho trçl nguvi nLràc ngoài
nhp cãnh vào thành phô Ha NOi

KInh gui:
- Sâ Lao dng - Thuong binh và Xã hi Ha Ni;
- SâYtHàNi.
Thông tin co quan/don vj/doanh nghip: Ten co quan/don vj/doanh nghip;
loi hInh co quanldan vjldoanh nghip; tng s lao dng dang lam vic tai Co
quanl&m vj/doanh nghip, trong do s ngui nuOc ngoài; da chi, din thoai (c
djnh, di dng cüa Giám dic), fax, email, website; gi.y phép kinh doanhlhoat
dng; linh vi;rc kinh doanhlhoat dng; ngi.thi np h so (s din thoai, email) cüa
co quanl&m vj/doanh nghip d lien h khi cn thit (Yêu ciu bt bu3c din
d4y dü thông tin)
Co quanldon vj/doanh nghip d nghj cho ngithi nuàc ngoài là nhà du
tu/chuyên gia/lao dng tay ngh cao (lao dng k thut)I nhã quàn 19 doanh
nghip (co danh sách kèm theo) dirc nhp cành vào thành ph Ha Ni dê lam
viêc; ngithi than (cha, me, vq, chng, con) nhp cãnh theo (co danh sách kern
theo).
L9 do, muc dIch d nghj nh.p cành (yêu cu ghi rO, ci;i th theo Nghj djnh
s6 152/2020/ND-CP ngày 30/12/2020 cüa ChInh phü).
Co quanldon vj/doanh nghip mi ngu?i nithc ngoài vao lam vic cam kêt
dam bão an toàn phông, chng djch Covid-19:
- Ngi.thi nhp cành phãi dirçic xét nghim SARS-CoV-2 btng k5 thut Real
time-PCR trong thñ gian tr 03 ngày truOc ngày nhp cãnh vào Vit Nam, xét
nghim SARS-CoV-2 phãi duçic thi;rc hin tai phOng xét nghim do ChInh phü
phê duyt hoc thuc h thng phOng xét nghim cüa To chuc Y té The gii.
- Cam kt chi trã toàn b chi phi diu trj trong tri.thng hçp nguii nuâc
ngoài nh.p cành bj mc Covid-19 (trithng hçip không có bâo hiêm y té quôc tê).
- Cam kt thi;rc hin nghiêm tCic quy djnh phOng chng djch Covid- 19 theo
huóng dn cüa Ban Chi dto Quc gia phông chng djch Covid- 19, B Y té và
UBND thành ph Ha Ni.
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D nghj Sà Lao dng - Thuong binh và Xâ hi, S Y t Ha Ni xem xét,
thm djnh trInh Ban Chi do cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 thành
ph Ha Ni phê duyt nh.p cãnh.
Co quanldan vj/doanh nghip xin cam doan nhttng thông tin nêu trén là
dung sir that. Nu sal, Co quanldan vjldoanh nghip xin hoàn toàn chju trách
nhim truâc pháp 1ut.
Xin trân tr9ng cam on.!.
No'i nhmn:
- Nhi.r trên;
- Luu.

BAI DIEN Ca QUANIDON VI!
DOANH NGHIEP (1)
(K3 và ghi rO hQ ten, chi'c danh, dóng dáu)

Ghi c/ia: (1) Di din co quan, dan vl, doanh nghip: là nguO'i d(rng du/cp phó ngu'Oi d(rng
dau cüa co quan, to chirc; Tong Giám dOc/Giám dOe, hoc Phó Tong Giám dôc/Phó Giám doe cüa
doanh nghip, các tru?ng hqp thay mt doanh nghip phãi cO giây üy quyên theo quy djnh cña B luât
Dan sir.

DANH MUC CAC HO S BE NGH NILP CANH
(Kern theo Thông báo s 4275/TB -SLDTBXH ngày 22/7/2021
cla Sà Lao d5ng - Thwo'ng binh và Xâ h5i Ha N)
A. BOI vOi NGUfl LAO BONG NUOC NGOAI NH4P CANH VAO
LAM VIC TiI HA NQI
I. Bi vói cáctrtring hçrp ngtrô'i ntthc ngoài dã có giy phép lao dng,
giy xác nhn không thuc din cp giy phép lao dng:
1. Van bàn d nghj (theo mu kern theo Thông báo s 4275/TB - SLDTBXH
ngày 22/7/202 1 cüa Sâ Lao dng - Thuang binh và Xâ hi Ha Ni): yêu câu
din dung và dy dü các thông tin (BAN CHiNH)
2. Danh sách nguôi lao dng nuó'c ngoài dir kin nh.p cãnh (theo mu so 01)
3. Giy phép kinh doanh hotc giây phép boat dng cüa dan vj ducic cp phép
hoat dng trên dja bàn thành ph Ha Ni (BAN SAO CHUNG THI)C)
4. Phuang an each ly cüa ngi.thi lao dng nithc ngoài, trong do phài nêu rO
dung nhp cành, ten khách san each ly, phuong an vn chuyn (BAN CHIN}i)
5. Giy xác nhn dt phOng cüa khách san (BAN PHOTO)
6. Bào him y t qu& th (BAN DJCH) hoc cam kt cüa Ca quanldcm
vj/doanh nghip m?i vào chju trách nhim chi trã chi phi nu ngithi lao dng
nuóc ngoài mc Covid-19 (BAN CHiN}1)
7. H chiu cOn thai han theo quy djnh (BAN PHOTO).
8. Giy phép lao dng, giy xác nhn không thuc din cp giây phép lao
dng dâ duçic cp cOn hiu hrc (BAN SAO CHISNG THIJC).
II. Bi vói các trtrO'ng hçrp không thuc din cap giãy phép Lao dIng:
1. Van bàn d nghj (theo mu kern theo Thông báo s 4275/TB SLDTBXH ngày 22/7/2021 cüa Si Lao dng - Thuang binh và Xã hi Ha Ni):
yêu câu diên dung va day du cac thông tin (BAN CHINH)
2. Danh sách ngu?ñ lao dng nuâc ngoài dir kin nhtp cành (theo mu so 01)
3. Giy phép kinh doanh hoc giy phép hoat dng cüa dan vj duçc cap
phép boat dng trén dja bàn thành ph Ha Ni (BÀN SAO CT-lUNG THI)C)
4. Phuang an each ly cüa ngui lao dng nuâc ngoài, trong dO phâi nêu rö
dung nhp cành, ten khách san each ly, phuong an vn chuyn (BAN CHINH)
5. Giy xác nhn dt phOng cüa khách san (BÀN PHOTO)
6. Bào him y t quc. t (BÀN DICH) hoc cam kt cüa co quanldon
vj/doanh nghip miii vào chju trách nhim chi trá chi phi nu ngixYi lao dng
nithc ngoài mc Covid-19 (BAN CHIINH)
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7. H chiu con thôi hn theo quy djnh (BAN PHOTO).
8. Giy ti chüng minh ngithi nuOc ngoài là nhà du tu; chuyên gia; lao
dng tay ngh cao (lao dng k thut); nhà quail i doanh nghip vào lam vic
ti dcm vj, doanh nghip, kern theo các giy t? chirng minh nguñ lao dng
không thuc din cp giey phép lao dng theo quy djnh ti Nghj djnh
152/2020/ND-CP ngày 30/12/2020 cüa ChInh phü.
Các giá'y tà trên cia nwóv ngoài phái du'crc hQp pháp hóa ldnh su (trir
trwông hçtp duçrc miln hçip pháp hóa ldnh sz theo qui dinh), djch ra tié'ng Vit
và chthig thy'c theo quy djnh.
B. DO! vOi CAC TRIf(YNG HP LÀ NGIf(fl THAN (BO, M, VQ,
CHONG, CON) CUA CAC NHA DAU TU', CHUYEN GIA, NHA QUAN
L, LAO DQNG Kc?- THUAT
1. Van bàn d nghj (theo mu kern theo Thông báo s 4275/TB SLDTBXH ngày 22/7/2021 cüa Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi Ha Ni):
yêu cu din dung vâ dy dü các thông tin (BÀN CHINK)
2. Dath sách than nhân (cha/me, vo/chng, con) cüa nba dâu tu, chuyên
gia, nba quãn l, lao dng k5 thut dir kin nhp cành (theo mu so 02)
3. Giy phép kinh doaith hoc giy phép hoat dng cña dn vj dugc cap
phép hoat dng trên dja bàn thành pM Ha Ni (BAN SAO CHUNG THI.FC)
4. Phuong an cách ly cüa nguôi nuâc ngoài, trong do phãi nêu rO du&ng
nhp cành, ten khách san each ly, phuong an vn chuyn (BAN CHINH)
5. Giy xác nhn dt phông cüa khách san (BAN PHOTO)
6. Bão him y t quc t (BÀN DICH) hoc cam kêt cOa co quanldo'n
vj/doanh nghip mi vào chju trách nhim chi trá chi phi nu ngLthi nuOc ngoài
mc Covid-19 (BAN CHINH)
7. H chiu cOn thai han theo quy djnh (BAN PHOTO).
8. Các giy ti chirng minh là than nhan (cha!mç, vpicMng, con) cüa nhà
du tu, chuyên gia, nhà quân 1, lao dng k thut bao grn:
- Bàn sao ehimg thirc gi.y däng k kt hon nu là vçi cMng
- Bàn sao chimg thirc giy khai sinh nu là con
- Gi.y xác nhn là b, rnç cüa cp có thm quyn
Các giá'y t& trên cia nithc ngoài phái dWQC hcip pháp hóa lnh se (tri'r
trw&ng hcyp diwc miln hcip pháp hóa lânh sy' theo qui din/i), d/ch ra tiéng Vit
và chz'mg thy'c theo quy djnh.

Máu so 01 (Kèni theo Thông báo sO 42 75/TB-SLDTBXH ngày 22/7/202 1 cith S& Lao dc5ng - Thtroiig binh và Xã h5i Ha N5i,)

Danh sách ngu'ôi lao dng nu&c ngoãi nhp cãnh vão lam vic tii thãnh phô Ha Ni
ngày
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S&2J4

/UBND-KGVX
V/v huóng dn tip nhn giãi quyt h
sci dôi vñ cci quan to ch(rc có ngiioi
rnrôc ngoài nhâp cành, cách ly y tê Irén

CQNG HOA XA HO!
DQcIp-Trdo-Hif

NAM
uc

Ha Nôi, ngày 21 tháng 7 nàm 2021

dja bàn thành pho Ha Ni phông,
chOng djch COVID-19

Kinhgiri:
- Các Sà: Y t, Lao dng - Thucing binh và Xã hi,
Ngoi vi; Du ljch;
- Bô Ti lênh Thu do;
- Cong an thành phO Ha Ni;
- Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã.
Thirc hin COng vAn s 5322/C V-BCD ngày 05/7/202 1 cia Ban Chi dio
Quôc gia phOng chông djch COVID- 19 ye vic hung dan chuyên gia nuc
ngoài, ng.thi nuàc ngoài nhap cânh phOng chOng djch COVID- 19; ctê dam bào
thun loi cho các cci quan, to chüc có ngthi nhp cánh ph'çic vi miic tiêu phát
trién kinh tê - xA hi và dung dôi tucing, nhu cau, mic dIch dtxqc nhp cãnli theo
chi do cña Thu tixâng ChInh phü, Ban Chi do Quôc gia phông chông djch
COVID-19, Uy ban nhãn dan thành phô Ha Ni ban hành humg dan tiêp nhn,
giái quyêt ho sci dOi vói cci quan, to chtrc có ngu1i nirc ngoài nhp cánh, cách
ly y té trên dia bàn thành phô Ha Nôi phông chOng djch COVID- 19 (hui5'ng dan
kern theo).
Uy ban nhãn dan Thành ph yeu ciu the SO, ngành, don vj có lien quan tic
hin nghiôm quy djnh tiêp nh.n ngi.thi nuOc ngoãi nhip cânh và each ly phông
chong djch COVID-19 tren da bàn Thành phi theo chirc nAng, nhim v duçic
giao, cii the:
1. Ngu&i nuàc ngoài nhp canh trên da bàn thành ph Ha Ni thirc hin
quy djnh nhtp cânh và each ly y tê theo quy djnh ca ChInh phü, Ban Chi do
QuOc gia phông chOng djch COVID-19 và Uy ban nhàn dan thành phô Ha Ni.
Ngui nhâp cãnh thtrc hiên cách ly y tê tai các cci s each ly tp trung do Uy ban
nhân dan Thành phO quyêt dnh thành 1p theo hrnng dan ti QuyCt djnh so
878/QO-BYT ngAy J 2/3/2020 cüa B5 Y tê ban hAnh "Huó'ng dan cách ly y tê ti
cci si each ly tap trung phOng chông dich COVTD-I9" và Quyêt djnh so
1246/QD-BYT ngày 20/3/2020 cia Bô Y t ban hành "Huing dan ttm th?ii each
ly y të tp trung ti khách sin trong phông, chông djch COVID-19 do nguñ
dugc each ly tir nguyen chi trâ". Tru&ng hçip dtc bit phâi cO )2 kiên cüa Ban Chi
dao QuOc gia phông chông dlch COVID-1 9 vâ Ban Chi do cong tác phông
chOng djch bnh COVID-19 thành phO Ha Ni.
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2. S& Y t, S Lao dng - Thi.rang binh và Xã hi
Can cir chác nàng, nhim vi duçc giao, xây dirng và thirc hin quy trinh
tiêp nhãn, giâi quyêt dé nghi côa các to churc, cá nhân dé xuât nhp cãnh theo
quy djnh; thông bão cho các to ch(rc, cá nhân lien quan biêt và thirc hin.
3. B Tu lênh Thu do, Oy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã ncli có
khu cách ly tp trung chju trách nhim chi dao khu each ly tp trtmg thrc hin
quy trinh each ly theo dung quy djnh; tnxóc khi hêt thai gian each ly tp trung
(02 ngày) thông báo bang van bàn cho S Ngoi vi, Sà Lao dng - Thng binh
va Xa hôi, Uy ban nhân dan các quân, huyn, thj xã và các cci quan lien quan dê
phôi hçrp bàn giao, tiêp nhn và tiêp tiic theo dôi, giám sat cách ly tti ncii Iuu trü.
Tnr&ng hçip phát hin nguii rnthc ngoài nhp cánh bj nhiêm SARS-COV-2 tai
khu each ly, thông báo ngay t&i Uy ban nhân dan Thành phô, Sâ Y té, Trung
tam Kiêm soát bênh tat Ha Nôi và dcin vi tai cCra khâu nhâp cánh dê kjp th?ñ áp
ding các bin pháp phông chông djch.
4. CônganThànhphô
Ch dao COng an các qun, huyn, thj xã phi hqp các ccr si y t qun,
huyn, thj xã, ca su each ly tp trung, dn vj lien quan giám sat chit chê vic
dua, don ngis0i nhp cánh ttr san bay, ci:ra khâu ye cci s cách ly và hoan thành
each ly trci ye dja phucrng dam bão cong tácan ninh, an toàn phông chông djch.
5.SóDulich
Phi hap So Y t khào sat các khách san, ca si luu trü dü diêu kin dé
thành 1p ca s& each ly t.p trung, tham mi.ru Uy ban nhn dan Thành phô xem
xét thành 1p cci so each ly tp trung cüa Thành phô. PhOi hap hirOng dan cac
khách san, c sO km tru thirc hin diing quy djnh, các bin pháp phông chông
dich COVID-19.
6. Các dan vj, lire hrçmg kim tra, kim soàt xut nhtp cânh ti eua khu
quôc tC Ni Bài chi duçc giái quyêt nhp cành cho các dôi tirçlng ngithi nuOc
ngoài khi có dñ diCu kin dirçic quy djnh tai HuOng dn nay.
7. Các ca quan, to chOc, trumg hoc có ngu?ii nithc ngoài nhp cành trên
dja bàn thành phO Ha Ni.
- GOi van ban d nghj nhp cânh kern theo tãi lieu cn thiét tOi den co
quan cO thâm quyên dê dirge huOng dn, giãi quyêt.
- Báo cáo Uy ban nhãn dan qutn, huyn, thj xà trên. dja bàn Thánh ph
ye viec nhâp cành, tuân thu phuang an van chuyên, each ly, phông chông djch
COVID- 19, noi hr.0 tni cüa nguOi rnrOc ngoài và than nhân di cüng sau khi nhp
cành và hoàn thành each ly y tê, giám sat y tê.
8. Van nay thay th van bàn s 2205/UBND-KGVX ngày 04/6/2020 cüa
Uy ban nhân dan thành phO Ha Ni ye vic tiêp nhn và each ly phOng, chông
djch COVID-19 cho các chuyên gia nirOc ngoài và van ban sO 1648/UBNDKGVX ngày 29/5/2021 cña Uy ban nhan dan thành phô Ha N,i ye vic diêu
chinh phân cong tiëp nhn dC ngh nhp cãnh và each ly phOng chông djch
COVID- 19 cho nguOi ni.rOc ngoài. HuOng dan së dirge diëu chinh, cp nht theo
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các chInh sách xut nhp cánh, quy djnh v phông, chng dch cüa ChInh phü và
Ban Chi dio Quôc gia phông, chông djch COVID- 19.
9. Các Si, ngãnh, Uy ban nhân d.n các qutn, huyn, thj xã và các don vj
lien quan:
- Thông tin, tuyên tmyn tci các t chirc, co quan lien quan trên dja bàn
biêt và thirc hién.
- Djnh k hang qu, báo cáo cong tác tip nhn, xtr 1 h so' cüa co quan,
to chüc có ngithi rnrâc ngoài và than nhan nhâp cánh, tInh hinh nh3p cánh, cách
ly, kiêm tra, giám sat gui ye Ban Chi d?o phOng chOng djch COVID- 119 Thành
phô; kjp thñ báo cáo, kiên nghj tháo g& nh&ng khó khàn, vu&ng mac trong qua
trInh triên khai thirc hin (gfri ye So Y té Ca quan Thu?mg trirc ciiia Ban Chi dao
Thành phô) dê tOng hqp báo cáo.
Uy ban nhân dan thành ph Ha Nôi yêu diu các SO, ngành, Uy ban nhân
dan các qun, huyn, thj xã và các don vj lien quan nghiêm tüc triCn khai thirc
hin./.
TM. UY BAN NIHAN DAN
Nol nhân:
KT. CHU T!CH4%'
-NlnTtrên;
HUTCH
- Van phOng Chmnh phü;
- BCD Quôc gia phOng chông djch COVID-19;
- Các B: YT, NGg, LDTB&XFI;
- Dông chi Di thu Thành üy;
- Các dông cM Phó BI thu Thành üy;
- Thir&ng trrc HDND Thành phô;
- Chü tjch UBND Thành pho;
- Các Phó ChU tjch UBND Thành phO;
- Ciic QLXNC - B Cong an;
- Ban QLCKCN&CX Ha Ni;
- Si Thông tin và Truyên thông; ,
- Co quan báo, dài cña Thãnh pho;
- VPUB: CVP, PCVP DQ. HUng;
- PhOng KGVX, NC, TKBT;
- Luu: VT, KGVXAISL
Lçfl- '10
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Tip nh
có ngirôi
thAn
(Ban hành kè

HUCNG DAN
hii so' di vó'i co' quail, ti chüc
cãnh, cách ly y t trên dla bàn
ng chEng d!ch COVID-19
3J /UBND-KGVXngàyZ/7/2O21 cia
an thành phó Ha Nç5i.)

1. Muc dich, yen cu
- Dam báo các truông hgp ngithi nuâc ngoài cña ca quan, to chrc nhp
cAnh trên da bàn thAnh phO Ha Nti dung dôi tuçing, nhu câu và miic dIch theo
chi dao cüa Thi tuóng ChIrth phü, Ban Chi dao Quôc gia phông chông djch
COVID-19.
- Tip nhân h sa di'rng quy dinh; phi hçip xü 1 nhanh, chat chë nhäm
dAm bão mi1c tiêu phAt triên kinh tê - xã hi và các nhim vi khác theo quy
dnh.
- Tic hiên kim tra, giám sat cách ly, sau cách ly và chtrang trInh lAm
vic cua chuyên gia mthc ngoAi va than nhân di cñng, ngithi niróc ngoAi nh.p
cãnh dAm bAo cong tác phông chOng djch COVID-19.
II. GiA thIch ttr ngü
Mt s cim tir trong Hithng dn nAy duçrc hi&i nhu san:
1.Cçm tir "Chuyên gia nrrc ngoAi" bao gm: Nba du tu, Chuyên gia k
thut, Lao dng tay nghê cao, NhA quAn 1 doanh nghip (theo quy djnh ti
COng van so 5322/CV-BCD ngAy 05/07/202 1 cüa Ban Chi do quôc gia) hoc
Chuyên gia, Nba quAn 1', Nhà dâu tu, Lao dng k thut (theo ten gi cña cAc
dOi tucmg lao dông nuó'c ngoAi quy djnh ti Nghj djnh sO 152/20201ND-CP ngày
30/12/2020 cüa Chinh phA).
2. Cum tr "Than nhân" bao gm: b, mc, vv, chng, con.
111. Di tirçrng Ap diing
CAc t chirc, cci quan Co ngtthi nuâc ngoAi nhp cãnh trén dja bàn thAnh
phô HA Ni thuc các nhóm sau:
1. Nhóm 1: CAc t chrc, cG quan trên dja bàn thành ph Ha Ni có ngi.thi
rnthc ngoài nhp cAnh là Chuyên gia nthc ngoAi (dwo'c giái thIch tgi mic 11.1)
vA "Than nhAn" cña chuyên gia nuôc ngoài vAo lam vic vài ca quan, to chüc
do.
2. Nhóm 2: Các tO chirc, c quan, tnthng h9c (co chic näng dAo tao) trên
dja bàn thành phO Ha Ni có nguii ntthc ngoài nhtp cAnh là h9c sinh, sinh viên
nithc ngoAi h9c tp ti Trueing, dcin vj; các trubng hqp xin nh.p cAnh mang tIrih
nhân dto, khân cap, diêu trj tai c sO' y t trên dja bàn thành phô Ha Ni.
3. Nhóm 3: Các t chüc, Co quan có ngithi nuâc ngoài nhp cãnh vO'i miic
dIch ngoai giao, cOng vit và than nhân.
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4. Nhóm 4: Ngu?xi ntrâc ngoài duçic c quan, t chrc mdi, bào 1nh là co
quan dai din ngoi giao, Co quan 1nh sir ntxOc ngoâi, co quan di din tO chüc
quôctê; ngu?i nutc ngoài cüa cac co quan, b ban ngành Trung ixong (Bao gôm
cã dôi tuqng là phóng viên nuàc ngoài thu&ng trO ti Vit Nam; h9c sinh, sinh
viên nuóc ngoài hc tp ti Vit Nam theo các chumg trInh hçxp tác cap Be).
5. Nhóm 5: Ca quan, t chirc không thuc dja bàn thãnh ph Ha Ni CO
ngu?ii nhp cãnh duqc Ban Chi do Quôc gia phOng, chông djch COVID- 19,
Van phông ChInh phü, Bô Ngoi giao, Uy ban nhân dan tinE dông danh sách
nhp cânh.
IV. Tip nhn h1 so' d ngh nhp cãnh.
1. Các t chu'c, co' quan Co ngtrôi ntro'c ngoãi nhIp cãnh thuc nhóm 1:
Giri ho scr dê nghj, nhp cãnh den Sâ Lao dng - Thwmg binh và Xã hi.
2. Các t chü'c, co' quail, trirong h9c có ngu'Oi nuwc ngoài nhp cãnh
thuôc nhóm 2: Giri ho sc:i dé nghi nhp cãnh den S Y tê Ha Ni.
3. Các co' quan, ti chtrc có nguài nhp cãnh thuc nhóm 3
- Giri h so d nghj nhp cãnh dn Bô Ngoii giao.
- Sau khi co kin bang van ban cüa B Ngoi giao xét duyt ngii nhp
cành, co quan, to chirc có ngixi nuóc ngoài nhip cánh gii van bàn kern các tài
lieu, ho so lien quan den So Y tê Ha Ni dê hirOng dn cách ly y tê.
4. Các co quan, t chtrc có nglrôi nhIp cãnh thuc nhóm 4
- Co quan, th chüc mOi, bào lãnh nguOi nuOc ngoài, chuyCn gia nuOc
ngoài và than nhân trên dja bàn thành phô Ha Ni gui ho so den SO Y tê Ha Ni
dê rà soát, báo cáo Uy ban nhân dan Thành phô xem xét chap thun cách ly y tê.
- Sau khi Co kin cOa Uy ban nhân d5n Thành ph& co quan, to chOc
mOi, bâo 1nh gi'ri ho so den Bô Ngoi giao dê dirçc huOng dan, giâi quyêt.
5. Các co quan, tii chirc Co ngirO'i nhp canh thuc nhóm 5: GOi ho so
d &rçic co quan có thâm quyên phC duyt danh sách nhp cãnh kern tài Iiu lien
quan den SO Y tê Ha Ni dé duçic huOng dan each ily y tê.
V. To chuc thirc hiên
1. S& Lao dng - Thiro'ng binh và Xä hi.
- Tip nhn h so cüa các t chOc, doanh nghip trên dja bàn Thành ph
có nguOi nithc ngoài nhp cânh thuc nhóm 1.
- Kim tra, rà soát xac nhân h so dü diu kiin, darn bào dOng di tuqng
theo quy djnh và có van bàn (kern theo ho so cOa don v) gOi Ban Chi dac cOng
tác phOng, chOng djch bnE COVID-19 Thành phô (qua SO Y té - Co quan
Thtr&ng trirc Ban Chi do) xem xét, phC duyt nhtp cánh. ThOi gian xir l ho so
05 ngày (lam viêc) kê tir thOi diem nhân thric day dü hO so tir các tO chOc,
doanh nghip.
2. So'Yte
- Tiêp nhn h so cüa: SO Lao dng - Thuong binh và Xà hi; các co
quan/tô chirc cO ngixOi nhâp cãnh thuôc nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5.
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Thôi gian xi'r 1 h so 05 ngày'(lârn vic) ké tir thai diem nhn du?c day dü ho
sotrcácdcinvi.
- (iiao Giám dc Si Y t (Phó Tnr&ng Ban Chi do cOng tác phông,
chOng dch bnh COVID-1 9 rffl1 phô) phê duyt danh sách nhp cánh cüa các
cci quan, tO chirc Co ngri nhip cánh thuc nhóm 1 (do S Lao dng - Thiscmg
binh vâ Xã hi dê xuât) Va cOa các co quan, tO chi'rc có ngii&i nhp earth thu,c
nhóm 2.
- Râ soát h so ca co quan di din ngoi giao, Co quan länh sir nuàc
ngoãi, Co quan dai din to chcrc quOc tê; các Co quan, B, Ban ngành Trung
uong mâi, bàn lãnh Chuyên gia nithc ngoài và than nhân di cñng; báo cáo Uy
ban nhân dan Thành phO xem xét, phê duyt phwrng an each ly y tê.
- i-kr&ig dn thirc hin each ly y t dM vth nguM nhp cành ducic Ban Chi
dto QuOc gia phông, chông djch COVID-19, Van phông Chinh phü, trir&ng hçp
dc biét di.rcic Ban Chi dio QuOc gia phOng, chOng djch COVID-19 üy quyên
phê duyt, B Ngoai giao, Ban Chi dao cOng tác phOng chOng djch beth
COVID- 19 thành phô Ha Ni phê duyt theo quy djnh cüa Ban CM dao Quôc
gia phOng, chông dlch COVID-19, B Y té và Uy ban nhân dan Thãnh phô.
- Chi dto Co SO y t tr1rc thuc trên dja bàn tip'nhn cp ciru, diu tr và
each ly tnrng hcip ngithi rnroc ngoài nhtp cãnh mang tInli nhân dao khi duçic
Uy ban nhân dan tinhlthành phô Co cüa khâu di.thng bO, dixing sat và du?mg
thüy tiêp nhân.
- Chuyn kt qua phê duyt danh sách nhp cânh (thuc nhorn 1) thirc
hin cách ly y tê cho Sà Lao dng - Thucing binh và Xã hi dêhithng dan các co
quan tO chtrc, doanh nghiêp có ngu&i nuóc ngoài thp cãnh biêt và thirc hin.
3. Các co' quail, ti chfrc, trirông hçc có ngu*i nir(rc ngoai nhp cãnb
trên dja bàn thành ph Ha Ni.
Giri van bàn dê nghj nhp cãnh kern theo tâi 1iu lien quan tai co quan cO
thâm quyên dê dl.r?c giãi quyCt (theo hung dan ti miic IV van bàn nay), ho so
tôi thiêu gôm:
- Van bàn dé nghj each ly;
- Bàn sao Co chirng thirc: Gi.y phép dàng k kinh doanh, quyêt djnh thành
lap...;
- Danh sách chuyên gia nuâc ngoài và than nhãn di cüng, mIic dIch, thai
gian nhâp cânh và nGi hru trCi (trong do nêu rö sir can thiêt nhtp cành cüa nhing
trung hçp nay và các vn bàn chirng minh dôi tuqng nhp cãnh);
: Phuong an dua don, di chuyn; k hoach each ly t?i co s cách ly dã
duqc Uy ban nhân dan Thành phô phe duyt; xác nhn cüa co s& cách ly dOng
tiêp nhn each ly ngisai nhp cânh;
- Chirong trInh, k hoich lam vic, ncii hru trü cüa chuyên gia nuóc ngoài
và than nhân di cüng, ngithi nuâc ngoài ti dja phuong;
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- Thông tin lien he (dja chi, so diên thoai, email); nth hxu trü sau khi hoàn
thành each ly y tê.
- Cam k& dam bâo:
+ Ngu?i nhp cãnh phãi duoc xét nghim SARS-CoV-2 bang k5' thut
Realtime - PCR trong thñ gian tir 03 ngày truic ngày nhp cành vào Vit Nam
(xét nghim SARS-CoV-2 phâi ducic thrc hin ti phông xét nghim do ChInh
phü phê duyt hotc thuc he thông phông xét nghim cña To chrc Y tê The
gi&i)..
+ Cam kt chi trã toàn b chi phi diu trj trong truYng hçip ngithi nuOc
ngoài nhp cãnh bi mac COVID-19 (trong tnthng hccp không có bàn hiêm y tê
quôc tê).
+ Chiu trách nhim tnrrc pháp Eut v ni dung d xut. Thrc hien
nghiem the quy cljnh phông chng djch COVID-19 theo huóng dan ctia Ban Chi
dto Quôc gia phông chông djch COVID-19, B Y té và Uy ban nhân dan thành
phô Ha Ni.
- Các co quan, t chi'ic trên dja bàn Thành ph có ngu&i nuc ngoài nhp
cãnh trên dja bàn thành phô Ha Ni sau khi duçic co quan co thâm quyên phé
duyt nhp cânh và each ly y tê, chü dng lien h:
+ Ciic Quàn l xut thp cãnh - B Cong an dê ducic huOng dn thu t11c
nhp cãnh.
+ Chà dng lien h TiJy ban nhân dan dla phirong nth nhp cành (nu nhp
cänh ti tinh khac), Sc Y tê, Uy ban nhân dan các qi4n, huyn, thj xã, co sO
each ly tp trung dê thic hin each ly theo quy djnh.

