
                 Một số thông tin về quy định xuất/nhập cảnh, khuyến nghị y tế, hàng không của một số quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan đến Việt Nam 

                                                                                            (cập nhật  từ ngày 25/3/2020 đến ngày 06/4/2020) 

 

STT Nước Xuất nhập cảnh Kiểm tra y tế Đường hàng không Ghi chú 

1.  Pháp - kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 14/04/2020 

và có thể kéo dài sau đó nếu tình trạng khẩn cấp  

   

2.  Tây Ban Nha Các biện pháp tiếp tục được thực hiện theo sắc lệnh về 

tình trạng khẩn cấp từ ngày 13/03/ và được kéo dài đến 

ngày 11/04.  

 

  Đóng cửa biên 

giới, chỉ cho phép 

người Tây Ban 

Nha trở về nước 

hoặc những đối 

tượng khác trong 

trường hợp đặc 

biệt. 

3.  Bosnia& 

Herzegovina 

- Cấm nhập cảnh đồi với người nước ngoài từ ngày 

24/03/2020 (trừ một số trường hợp sau: Các chuyên 

gia y tế; Bệnh nhân nguy cấp; Người làm việc qua 

biên giới; Các đội bảo vệ dân sự; Người nước 

ngoài có giấy phép cư trú ngắn hạn hoặc thường 

trú tại nước này; Lái xe và người đi cùng vận 

chuyển tro cốt; Nhân viên vận tải quốc tế đường 

biển và đường sắt; Quan chức nhà nước và tùy 

tùng đã được thu xếp qua đường ngoại giao và 

thông báo chính thức cho cảnh sát biên phòng; 

Người nước ngoài quá cảnh về quốc gia cư trú; 

Người nước ngoài có giấy phép đặc biệt cho phép 

nhập cảnh lưu trú, trung chuyển) 

tất cả mọi người nhập 

cảnh đều phải cách ly 

tập trung hoặc tại nhà 

trong 14 ngày 

Sân bay Sarajevo đóng 

cửa từ 06.00 ngày 

30/03/2020 

 



 

4.  Malaysia Gia hạn lệnh kiểm soát di chuyển từ 31/03/2020 đến 

14/04/2020 

   

5.  Campuchia Hạn chế nhập cảnh tạm thời vào Campuchia, có hiệu lực 

từ 23h59 ngày 30/3/2020, theo đó tạm dừng chính sách 

miễn thị thực, tạm dừng cấp thị thực du lịch, thị thực 

điện tử, thị thực cửa khẩu đối với các công dân nước 

ngoài trong thời hạn 1 tháng. 

   

6.  Lào Tiếp tục đóng cửa tất cả các cửa khẩu quốc tế và tuyệt 

đối không cho phép bất cứ cá nhân nào xuất nhập cảnh 

qua các cửa khẩu này, trừ phương tiện vận chuyển hàng 

hóa xuất nhập cảnh trong trường  hợp khẩn cấp (thời 

gian áp dụng từ  03/4  đến 19/4/2020 

   

7.  Mi-an-ma Ngừng cấp thị thực cho công dân nước ngoài đến Mi-an-

ma từ 00 giờ ngày 29/03/2020 đến ngày 30/04/2020: 

- Ngừng tất cả các loại thị thực đối với người nước 

ngoài ngoại trừ các viên chức ngoại giao, Liên hợp quốc 

làm việc và thường trú tại Mi-an-ma, thủy thu, phi hành 

đoàn của các tàu, máy bay đến  và đi từ Mi-an-ma 

Tạm dừng việc áp dụng miễn thị thực cho công dân 

nước ngoài theo các thỏa thuận song phương, bao gồm 

công dân các nước ASEAN, ngoại trừ người có HCNG, 

HCCV 

- Tất cả các viên chức ngoại giao, LHP thường trú 

tại Mi-an-ma có thể cấp visa tại các cơ quan đại diện của 

Mi-an-ma ở nước ngoài và phải xuất trình giấy chứng 

nhận không bị lây nhiễm Covid-19 và cách ly ở nhà 

 Dừng các chuyến bay 

thương mại đến và đi từ 

Mi-an-ma áp dụng từ 00 

giờ ngày 30/03/2020 đến 

ngày 13/04/2020 

 



trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Mi-an-ma. 

8.  Tây Ban Nha Tiếp tục thực hiện theo sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp 

từ 13/3 đến 11/4/2020. 

   

9.  Nhật Bản Nhật Bản tiếp tục có biện  pháp hạn chế nhập cảnh mới 

áp dụng từ 0:00 ngày 03/4/2020 nhằm hạn chế lây lan 

dịch Covid -19, theo đó các công dân nước ngoài (có 

công dân Việt Nam) đều bị từ chối nhập cảnh Nhật 

(ngoại trừ người nước ngoài có trường hợp đặc biệt khác 

như có quy chế cư trú lâu dài, là vợ, chồng, con của 

công dân Nhật…).  

   

10.  Trung Quốc Từ 0h00 ngày 28/3/2020, TQ tạm dừng nhập cảnh đối 

với người nước ngoài có thị thực và giấy phép cư trú 

còn hạn cũng như thẻ APEC (tạm dừng cả các chính 

sách miễn thị thực nói chung). 

   

11.  Hàn Quốc Áp dụng cách ly tại nhà hoặc tập trung trong 14 ngày 

đối với các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài (cả 

người Hàn Quốc và người nước ngoài) kể từ 00h ngày 

1/4/2020. 

   

* Thông tin bao gồm từ nguồn Cơ quan đại diện và của Phòng Xuất nhập cảnh 


