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S: 3112/LS-PL 
V/v hithng dn vic kiêm tra và cong 
nbn Giây chirng iilin tiêrn chUng và 
Giây xác nhn khOi bnh COVID- 19 

cüa nuóc ngoài. 

Ha Nói, ngày 14 tháng 8 náni 2021 

VAN PHONG UBND T(NH lAY 

,' s& 
DEN  Ngay./tj. 

)k,/ Liêi 
Chuyn—  kfrj4y  xác  I  

giri: Van phông Uy ban Nhân dan các tinh, thành ph trirc 
thuc Trung hong. 

quaii dn viêc kirn tra và cOng nhn GiAy chü'ng nhn tiêm chüng, 
hn khOi bnh COVID-19 hoc các giây tO' tu'ang du'oig khác cüa 

nuac ngoai d trin khai Hiió'ng dn v each ly y tê dôi vi ngui nhp cánh 
Vit Narn dã tiêrn dü 1iu vc-xin phOng Covid-19 ho.c dã khöi bnh Covid-19 

(cong van so 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 cüa B Y th), Ciic Lãnh sir B5 

Ngoi giao dã thông nht vó'i Ciic Quãn 1 môi truà'ng Y th, B Y t và xin 

thông báo nhu sau: 

1. Hin nay, B Ngoi giao dang phôi hç'p vi B Y tê và B Thông tin 

v Ti-uyn thông xây d'ng tiêu chi và co ch cong nhn và cho phép sn ding 

truc tip 0' Vit Narn dôi vó'i Giy chnng nhn tiêm chüng/h5 chiêu vàc-xin cüa 

nu'ó'c ngoài dê báo cáo cp Co thArn quyên xern xét, quyt djnh. 

2. Trong thO'i gian trixó'c mAt, dê tao  diêu kin cho vic trin khai Hu'óig 

dn cách ly ban hành t?i  cong van s 6288/BYT-MT nêu trén, Ciic Lãnh su dã 

thông nhât vó'i Ctic Quân 1' rnOi tru'Ong y té, B Y tê ye giái pháp tarn  thO'i,1  nhu 

sau: 

(i) Néu máu Giá'y chzng nhhi tiêm c1ung, Gicy xác nh12 khói bnh 
Covid-19 chu'a du'Q'c gió thiu c/i/nh t/n'c cho các Go' quaii ci din Vit Nani 

Iai nu&c ngoài: 

- Di vó'i nhüig GiAy chiirng iihn tiêm chñng/GiAy xác nhn khOi bnh 
Covid-19 cüa nurc ngoài dü diu kin hçp pháp hóa, các Co quan dai  din Vit 
Nam 0' nu'á'c ngoài së lam thu tiic hpp pháp hóa lãnh sir dê ngithi nhp cãnh sir 

diring GiAy nay é Vit Nam. 

- Dôi vó'i nhrng GiAy chimg nhn tiêrn chung/GiAy xác nhn khOi bnh 
Covid-19 cüa nu'ó'c ngoãi không dii diu kin hpp pháp hóa (khOng cO chü k, 
con dAu, sir ding xác tIe qua iirng ding din t1r), các Co quan dai  din Vit 
Narn nithc ngoài së tin hành xác nhç2n ni dung trén các giAy tO' nay. Cic 

'' kin cüa Ciic Quân 1' môi truOng Y t, B Y t ti Cong van s 4621MT-YT ngây 13/8/2021. 



CUC TRUO'NG 
0 

Nguyen Thj llu'o'ng Lan 

Länh sr xin gui mu Gicy xác iiJiii ciia các Ca quan di din cüa ta (kèni tlieo) 

d QuT co quan dôi chiu, sr diing trong qua trInh xem xét vic rut ngn thOi 

gian each ly cho ngu'à'i nhp cánh di.i diêu kin. 

(ii) Nêu máu Giá'y c/u'rng nhçmn tiêm ching, Gidy xác nh?n khói bçnh 

Covid-19 cW thccrc gió'i thiu chInl2 tht'cc qua du'àng ngoqi giao: 

Co' quan dti din thông báo cho ngu'O'i dã du'p'c tiêm chüng mang trijc tip 

Giây do ye trong nuuc, các co' quan chuc näng trong nuOc së xern xét, di chiu 

vó'i các bàn nu dã ducc giói thiu chInh thirc. 

Ciic Lãnh sir xin giri kern theo các mu dã dixç'c gió'i thiu chInh thi.rc 

(Danh sách kern theo). Cic Lãnh sr dâ. däng tãi trên trang thông tin din tir v 

cong tác lãnh sir d Qu Van phông tra ciru thông tin theo duO'ng dn 

https://lanhsuvietnarn.gov.vn  —> H thng van bàn pháp quy —* Van bàn pháp 

1ut cüa Vit Narn —> Mâu Giây chung nhn tiêrn chüng, GiAy xác nhn khOi 

bnh Covid-19 cüa nu'ó'c ngoài. 

3. Cic Lãnh sir dã clii do các Ca quan dai  din cüa Vit Narn nuóc 

ngoài thrc hin các ni dung tai Diem 2 nëu trên. 

Cue Lânh su xin trân trçng thông báo d Qu Van phOng báo cáo Lânh 

do Uy ban Nhân dan tinh clii do CáC co' quan lien quan trin khai thirc hin. 

Ciic Länh sir xin cam on sij hcp tác cüa Qu Van phOng./. 

f\Tirj nhân: 

- Nhu' trén; 
- Ciic Quãn 1i Môi truD'ng Y tê, Cic Y té dir phông 
(Bô YT); 
- Ciic Hang không Vit Narn (B GTVT); 
- Cuc Quân y, Cuc CUa Khâu, Bô TLBDBP (B 
QP); 
- Cuc QLXNC (Bô CA); 
- Cic LTNN, V THKT, Vi,j BC, Vi CSDN (dé 
p/h); 
- Lime VP, QHLS, BHCD, XNC, PLLS. 



Mâu Giy xác nhâri 
(Kèni theo Cong vOn so 3112/LS-PL ngOy 14/8/2021) 

Ten CQDD bang tiêng Vit Ten CQDD bang tiêng Anh 

Dja chi 

GIAY XAC NHJN 

Confirmation 

KInh glri: Các Ca quan chirc näng lien quan 

To whom it may concern 

[Ten CQDD bAng ting Vit] xác nhn: 

[Ten CQDD bang tiêng Anh] hereby certifies that: 

Ong/Bà (Mr/Ms): 

Ngây, tháng, nám sinh (DOB): 

S h chiu/GiAy t tui than (Passport/ID No): 

Dia chi (Address): 

So Din thoi (Telephone number): 

Là nguài CO ten trong Giây chng nIin dã du'c tiêm chüng dAy dü vAc-xin phông 

COVID-1 9 do [ten co quan cO thAm quyn cüa so tai] cap. Ban sao Giây chirng nhn 

tiêm chüng kern theo. 

Is the person named in the Certificate of Vaccination against COVIID-19 issued by 

[the name of the the competent authority]. A copy of the Vaccination Record 

Paper/Card is attached. 

Loai vc-xin (Vaccine type): 

Ngày tiêm/Date: 

Müi 1/Dose 1: Müi 2/Dose 2: 

 ngày.... tháng näm 

[Chirc danh] 

(k ten vâ dóng dAu) 

Ten nguOi kr xác nhn 



Danh sácli 

Mâu Giây chtI'ng nhn tiêm chiing và 

Giy xác nhn dä khOi bnh Covid-19 cüa nu*c ngoài 

dã gió'i thiu qua du'rng ngoLi giao 

(Kern tl'ieo Cong van s 3112/LS-PL ngày 14/8/2021) 

STT Ten rnró'c Tên/Loi giy tr 

1 Cong hôa Ba Lan Chüng chi cháng nhn tiêm chüng k thut s (EU) 

2 Các tiéu vuo'ng quôc A-rp 

thêng nht 

The chiirng nhn tiêm chñng 

3 Han Quc Giy chirng nhn tiêrn chüng 

4 Cong hóa Ca-dc-xtan Giy chtrng nhn tiêm chüng 

5 Mông Co Chrng chi du ljch quc t 

6 Vuog quc O-man Chtrng chi chüng nhn tiêm chüng 

7 Vu'ong quôc Thai Lan Chtmg chi chiling nhn tiêm chüng 

8 Ru-ma-ni Chüng chi chü'ng nhn tiêm chüng k' thut s (EU) 

9 Nht Ban Giy chmg nhn tiêrn chiing 

10 Niu Di-lãn Giy chüng nhn tiêrn chüng (xác nhn qua thu din tn) 

11 CHLB Bra-xin Giây chñ'ng nh.n quôc gia tiêrn chimg vc-xin Covid- 19 

12 CHXHCNDC Xri Lan-ca Giy chirng nhn tiêm chüng 

13 Cong hôa Sec Giy chirng nhn tiërn chiing quc gia 

Chüng chi chrng nhn khOi bnh Covid-19 k thut st 

(EU) 

Chüng chi chirng nhn tiêrn chüng k' thut s (EU) 

14 Vuoig quc Ma-rc Giy chrng nhn tiêrn chüng k thut s 

15 Vuong quôc A-rap Xê-itt H so' y t tiêrn chüng Covid-19 

16 Cong hôa Ac-me-ni-a Giy chü'ng nhn tiêm chüng 

17 CHLB Dilic ChUng chi chilrng nhn tiëm chUng k thut s (EU) 

S tiêm chiing quc t 

18 CHLB Nga Giy chilrng nhn tiêm chüng 

19 Lien hip Vu'o'ng quc Anh Giy xac nhn tiêrn chüng cña các \rüng (Anh, Wales, 



và Bãc Ai-Ien Scotland va Bãc Ai-len) 

20 Cong hôa Ao Giây xác nhtn khói bnh Covid-19 

21 Cong hôa San Ma-ri-no Giy chiing nhn tiêm chUng quc gia 

Cháng chi ch'óng nhn khôi bnh Covid-19 k5i thut s 

(EU) 

Chüng chi ching nh.n tiêrn ching k thut s (EU) 

22 CHDCND Lao Giy chirng nhn tiêrn chüng 

23 Cong  hôa Xinh-ga-po Giy chi.'rng nhn tiêrn chüng k thut sé 

24 Vu'ang quc Bi Chirng chi ch'óng nh.n tiêm chüng k thut s (EU) 

25 Vuang quc Tây Ban Nha Chirng chi chirng nhn tiêm chüng k9 thut s (EU) 

26 Vuong quc Dan Mach Giy ching nhn tiêrn chüng 

27 HQp chüng quc Hoa KS' The ching nhn tiêm chUng 

28 I-ta-li-a Chirng chi chrng nhn tiêm chüng k5' thut s (EU) 

29 Cong hôa Bun-ga-ri Chüng chi ch'irng nhn tiêrn chüng k thut s (EU) 

30 Cong  hôa X1ô-va-ki-a Giy chüng nhn tiêrn chüng (quc gia) 

Chüng chi ching nh.n tiêm chüng k5 thut s (EU) 

31 Na-uy Chirng chi c1irng nhn tiêrn chüng k5 thut s (EU) 

Chtrng chi chüng nhn khôi bnh Covid-19 k thut s 

(EU) 

32 Thiiy Diên Chrng chi chirng nhn tiêm chüng k5 thut s (EU) 

33 I-xra-en Giy chrng nhn tiêrn chüng 

34 Pháp Chüng chi chirng nhn tiêm chüng k5 thut s (EU) 
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