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Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định chính thức về việc không kéo dài thêm giãn cách xã hội cho hầu hết tất cả các tỉnh 
thành kể từ 00 giờ ngày 23/04/2020. Quyết định này đã nới lỏng hầu hết các hoạt động quan trọng của đất nước, bao gồm việc cấp
phép thị thực và giấy phép lao động (“GPLĐ”) cho người nước ngoài như sau:

 Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam đã mở cửa lại từ ngày 23/04/2020, và thị thực có thể được gia hạn, chủ yếu để tiến hành
hỗ trợ gia hạn thị thực theo diện nhân đạo cho khách du lịch nước ngoài không thể về nước do tình hình dịch Covid-19. Tuy 
nhiên, việc cấp thị thực mới cho người nước ngoài vào Việt Nam vẫn tạm dừng theo Thông báo của Chính phủ về việc tạm 
dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam (từ 00 giờ, ngày 22/03/2020). 

 Việc cấp mới GPLĐ cho người nước ngoài đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vẫn đang tạm ngưng 
cho đến khi có thông báo từ các cơ quan chức năng. Đối với việc cấp lại GPLĐ (trừ những trường hợp không được cho phép), 
phải xuất trình thêm giấy kiểm tra sức khỏe để đảm bảo tình trạng sức khỏe và hộ chiếu gốc để kiểm tra lịch sử hành trình của 
cá nhân.

Thông tin cập nhật

Hỗ trợ của Deloitte Việt Nam

• Tiếp tục hỗ trợ rà soát và gia hạn thị thực/GPLĐ cho đối
tượng người nước ngoài đang ở và làm việc tại Việt Nam;

• Cập nhật liên tục và kịp thời những hướng dẫn liên quan
của các cơ quan Nhà nước; 

• Cung cấp cho Quý Khách hàng tham khảo Bộ Câu hỏi và 
Giải đáp liên quan đến vấn đề này trong trang tin tiếp 
theo.

Các vấn đề cần lưu ý và thực hiện

• Người nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cần

tiếp tục sắp xếp linh hoạt ngày đến/trở lại Việt

Nam làm việc cho đến khi có thông báo chính thức

từ cơ quan chức năng;

• Người nước ngoài cần gia hạn thị thực và GPLĐ

chuẩn bị các hồ sơ được yêu cầu thêm.

Tóm lược
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Câu hỏi Giải đáp

Trường hợp người nước ngoài phải ngừng
việc do tác động của Covid-19, thì GPLĐ/thị 
thực có phải sửa đổi không? 

Không, trừ trường hợp kết thúc công việc/hợp đồng lao động
với công ty Việt Nam mà cần bảo lãnh xin GPLĐ/thị thực.

Trường hợp người sử dụng lao động giảm
thời gian làm việc của người nước ngoài
hoặc cắt giảm lao động nước ngoài do Covid-
19 có ảnh hưởng đến việc bảo lãnh xin
GPLĐ/thị thực cho người nước ngoài trong
tương lai không?

Không ảnh hưởng

Trường hợp người lao động hiện không có
mặt tại Việt Nam do Covid-19, GPLĐ/thị thực
có rủi ro bị hủy không?

Do Covid-19, Chính phủ Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với
tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, người nước
ngoài đã được cấp GPLĐ/thị thực nhưng không thể đến Việt
Nam làm việc thì GPLĐ/thị thực sẽ vô hiệu khi hết hạn. 

Trường hợp thị thực hết hạn nhưng cơ quan
xuất nhập cảnh đóng cửa do cách ly xã hội
từ ngày 01/04/2020 đến ngày 22/04/2020 
thì có bị phạt hay không?

Trường hợp người nước ngoài hết hạn thị thực trong thời gian 
cơ quan xuất nhập cảnh đóng cửa sẽ không bị coi là bị quá hạn 
thị thực. Tuy nhiên, các thị thực này cần được gia hạn ngay khi
cơ quan này mở cửa trở lại từ ngày 23/04/2020. 

Thời gian dự kiến người nước ngoài có thể
đến Việt Nam?

Do diễn biến phức tạp của Covid-19, hiện nay Chính phủ chưa
có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Tuy nhiên, Chính phủ đang soạn
thảo Nghị quyết có thể áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho 
các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật và
cấp mới GPLĐ.
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các hãng
thành viên trên toàn cầu – mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche
Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website
www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị
Rủi ro, Tư vấn Thuế & Pháp lý và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu tại hơn 150 quốc
gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng
kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang được thực hiện bởi khoảng 312.000
chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc
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hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Về Deloitte Việt Nam

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm gần 30 năm tại thị trường
Việt Nam, và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất
trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được tận dụng
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Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte Touche
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không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Mạng lưới các công ty Deloitte cung cấp. Những
thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra
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nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn. Không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách
nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc
dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. Thời điểm người đọc nhận được tài
liệu này và không có bất kỳ phản hồi nào tới Deloitte, chúng tôi sẽ coi là người đọc đã đồng ý và chấp thuận với các thông
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