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QUY TRÌNH CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ XIN NHẬP CẢNH CHO 

CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI TRONG DỊCH COVID-19 
 

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, Phòng Hợp tác Quốc tế (P. HTQT) theo sự chỉ đạo của 

Ban Giám Hiệu, được giao nhiệm vụ tìm hiểu quy trình nhập cảnh vào Việt Nam trong giai đoạn 

dịch COVID-19 cho các chuyên gia sẽ đến tham quan và làm việc với Trường Đại học Y Khoa 

Phạm Ngọc Thạch trong thời gian sắp tới. 

Phòng Hợp tác Quốc tế (P. HTQT) hướng dẫn quy trình xin nhập cảnh cách ly theo chế độ 

chuyên gia trong mùa dịch COVID-19 như sau: 

Các đơn vị có nhu cầu vui lòng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi về P. HTQT đề nghị hỗ trợ xin 

phép nhập cảnh cách ly theo chế độ chuyên gia trong mùa dịch COVID-19 bao gồm: 

1. Tờ trình Ban Giám Hiệu đề nghị P. HTQT hỗ trợ làm thủ tục xin phép nhập cảnh cách ly 

theo chế độ chuyên gia cho người nước ngoài, trong đó vui lòng làm rõ các chi phí sau sẽ 

do ai chi trả: 

 Chi phí y tế và chi phí khác liên quan đến công tác cách ly; 

 Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian 

từ 03-07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam theo công văn số 

4274/SYT-NVY ban hành ngày 28/07/2020, đối với chuyên gia sẽ nhập cảnh 

vào Việt Nam sau ngày 08/05/2020. 

2. Giấy giới thiệu của đơn vị đối tác về việc cử chuyên gia qua làm việc hoặc thư mời của 

Ban Giám Hiệu Trường ĐHYKPNT; 

3. Lịch trình làm việc tại trường và các đơn vị khác (nếu có); 

4. Danh sách các chuyên gia; 

5. CV + Passport của chuyên gia. 

***Lưu ý:  

- Vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ về P. HTQT tối thiểu 45 ngày trước ngày nhập cảnh vào 

Việt Nam để Phòng Hợp tác Quốc tế hoàn thành các thủ tục xin giấy phép theo quy 

định. 

- Theo công văn số 4274/SYT-NVY ban hành ngày 28/07/2020, đối với chuyên gia sẽ 

nhập cảnh vào Việt Nam sau ngày 08/05/2020, cần phải đảm bảo các điều kiện sau: 

 Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong 

thời gian từ 03-07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-

CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc 

thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của của Tổ chức Y tế thế giới. 
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 Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam 

kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp mắc COVID-19. 

 Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc. 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng Hợp tác Quốc tế sẽ tiến hành thủ tục xin phép nhập 

cảnh cách ly theo chế độ chuyên gia cho người nước ngoài./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 

 


