BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 465 /BVHTTDL-TCDL

Hà Nội, ngày 17 tháng02 năm 2022

V/v hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch
quốc tế trong giai đoạn 2

Kính gửi:
- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao,
Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình
Minh tại Công văn số 61/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày
03/01/2022 giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và
thẩm quyền được giao, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều
chỉnh Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam để phù hợp
với các quy định hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày
08/12/2021 của Chính phủ; Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/02/2022 Thông
báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở
cửa lại hoạt động du lịch; Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ
Y tế về phòng chống dịch COVID-19; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày
27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực
hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy
định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2 đến ngày
14/3/2022 cụ thể như sau:
1. Phạm vi đón khách
Đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại
quốc tế thường lệ.
Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du
lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Quy định đối với khách du lịch
2.1. Đối tượng
Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam
được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong trường
hợp đảm bảo các yêu cầu tại phần 2 của mục này.
2.2. Yêu cầu
- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
quốc tế, sau đây gọi tắt là doanh nghiệp lữ hành.
- Có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm
quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày
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và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Hoặc có chứng nhận đã khỏi
bệnh COVID-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19
do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận.
Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 06 tháng.
- Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai,
người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) chưa tiêm
vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được đi cùng bố mẹ,
người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng
COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về
xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm
quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới
2 tuổi).
- Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD.
- Đảm bảo các điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật
Việt Nam về xuất nhập cảnh.
3. Về việc kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp thị thực, cấp chứng nhận tạm trú
- Doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài
nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo quy định của Luật
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trước
khi làm thủ tục, doanh nghiệp thông báo tư cách pháp nhân kèm theo văn bản của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn tham gia chương trình thí điểm;
kèm theo hợp đồng xây dựng chương trình du lịch tại khu vực cho phép với đơn
vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện đón khách du lịch quốc tế (trong 03 ngày hoặc
07 ngày đầu theo yêu cầu đối với các đối tượng khách du lịch được nêu tại mục
4). Các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo quy định của
Bộ Y tế.
- Thị thực nhập cảnh có thời hạn phù hợp chương trình du lịch, nếu khách tiếp
tục đăng ký chương trình du lịch tại các khu vực thuộc địa phương được cho phép
đón khách du lịch quốc tế thì xem xét gia hạn tạm trú theo bảo lãnh của doanh
nghiệp.
- Đối với trường hợp có nhu cầu ở lại để đầu tư hoặc thăm thân có thể làm thủ
tục đề nghị chuyển đổi mục đích theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
4. Quá trình tham gia chương trình du lịch tại Việt Nam
4.1. Đối với khách du lịch đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh

COVID-19

- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít
nhất 03 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
- Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 03 ngày đầu kể từ ngày nhập
cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn
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lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với
COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành
và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.
- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày
nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định
của Bộ Y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành.
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ
đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào
ngày thứ 3, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:
+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng
ký (trường hợp chương trình dài hơn 03 ngày).
+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương
cho phép đón khách du lịch quốc tế.
+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch
phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền
địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.
- Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế
thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.
4.2. Đối với khách du lịch (đi cùng bố mẹ, người giám hộ) chưa tiêm vắc
xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19
- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành trong vòng 7 ngày
đầu kể từ ngày nhập cảnh.
- Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 07 ngày đầu kể từ ngày nhập
cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn
lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với
COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành
và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.
- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày
thứ 7. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của
Bộ Y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành.
Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ
đến hết 14 ngày.
- Bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc xin
phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 đi cùng với khách du lịch chưa
tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19 phải tuân thủ các yêu cầu
về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đối với
khách du lịch chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19.
- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào
ngày thứ 7, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:
+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng
ký (trường hợp chương trình dài hơn 07 ngày).
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+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương
cho phép đón khách du lịch quốc tế.
+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch
phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền
địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.
- Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế
thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.
- Với khách du lịch tham gia chương trình du lịch dưới 07 ngày, sau khi hoàn
thành chương trình du lịch, khách du lịch trở về nước trên các chuyến bay thương
mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp
phép theo các hướng dẫn và quy trình được công bố bởi quốc gia tương ứng.
5. Các Bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc
thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, đảm
bảo phòng, chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho khách du lịch.
6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu
và các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, chủ động quyết định việc đón
khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các địa phương thực hiện đón khách du lịch quốc tế đảm bảo thực hiện các
nội dung sau:
+ Lựa chọn khu vực và các đơn vị cung ứng dịch vụ tham gia đón khách du
lịch quốc tế phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày
27/01/2022 của Bộ Y tế. Công bố công khai danh sách các đơn vị cung ứng dịch
vụ du lịch để các công ty lữ hành quốc tế lựa chọn ký hợp đồng xây dựng chương
trình du lịch bán cho khách.
+ Xem xét tính chính xác và phù hợp của phương án đón và quản lý đoàn
khách tại địa phương theo đề xuất của doanh nghiệp lữ hành quốc tế và có ý kiến
bằng văn bản gửi Tổng cục Du lịch.
+ Chậm nhất ngày 28 hàng tháng, báo cáo kết quả đón khách quốc tế của
tháng trước đó về Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các địa phương không đón khách du lịch quốc tế phối hợp cung cấp đầu mối
tiếp nhận khách du lịch có nhu cầu ở lại thăm thân hoặc về nơi cư trú. Hỗ trợ tiếp
nhận, giám sát y tế đối với du khách có nhu cầu ở lại thăm thân, trở về nơi cư trú
tại địa phương theo đăng ký.
7. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần có phương án tổ chức đón và quản
lý đoàn khách, đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Doanh
nghiệp lữ hành gửi văn bản đăng ký tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế
về Tổng cục Du lịch, kèm theo các thông tin sau:
- Bản sao Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
- Văn bản ý kiến của Sở quản lý du lịch địa phương về tính chính xác và phù
hợp của phương án đón và quản lý đoàn khách tại địa phương theo đề xuất của
doanh nghiệp lữ hành quốc tế;
- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia chương trình thí điểm;
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- Xây dựng kế hoạch đón khách (bao gồm thị trường khách, số lượng khách
dự kiến đề xuất, địa điểm đến, thời gian thực hiện, thời gian lưu trú, hãng hàng
không vận chuyển, chương trình tham quan du lịch);
- Phương án xử lý sự cố đảm bảo an toàn phòng, chống dịch;
- Hợp đồng trực tiếp với các cơ sở cung ứng dịch vụ (bao gồm trách nhiệm
cung cấp các dịch vụ an toàn và phương án phối hợp xử lý sự cố phát sinh);
- Hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du
lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 theo quy định;
- Danh sách nhân sự tham gia đón và phục vụ khách du lịch.
Chậm nhất 48 giờ trước khi khách nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành thông
báo cho Sở quản lý du lịch địa phương và Tổng cục Du lịch về thông tin doanh
nghiệp đón khách, danh sách khách, chương trình du lịch chi tiết và đảm bảo
khách du lịch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Hướng dẫn này. Thực
hiện báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR của đoàn khách du lịch do
doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong thời gian lưu trú về Sở quản lý du lịch.
8. Đối với các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo văn bản số 4122/HDBVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện việc thí điểm đón khách
du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 02 đến ngày 14 tháng 3 năm 2022 đảm
bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch
quốc tế vào Việt Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCDL. 100.
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