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V/v 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 31 tháng 8 năm 2020 

 

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 việc cho phép người 

nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, Bộ Y tế đã xây dựng 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) (được gửi kèm theo Công văn này). 

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 thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai các nội dung được quy định tại 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 đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai phòng, chống dịch 

COVID-19 trong thời gian chuyên gia lưu trú tại Việt Nam.  

3. Báo cáo kết quả triển khai về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế). 

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế (Ngõ 8 Tôn 

Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội số điện thoại: 024 3227 2855, 

E-mail: baocaoytld@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- PTTg.Vũ Đức Đam (để báo cáo); 
- Thành viên BCĐ QGPCD do nCoV; 
- Các đồng chí Thứ trưởng; 
- Bộ Ngoại giao; 
- TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN; 

- VP Bộ, Cục YTDP, Cục QLKCB; 

- Các Viện VSDTTW, VSDTTN, Pasteur NT, TPHCM, 

YTCC TPHCM; 

- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, MT. 

Q. BỘ TRƯỞNG \ 
 

 
 

 

Nguyễn Thanh Long 
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