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QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUÁ CẢNH
VÀO VIỆT NAM THAM QUAN, DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1279/2002/QĐ-BCA
của Bộ trưởng Bộ Công an)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:
1. Người nước ngoài quá cảnh Việt Nam là người đi qua khu vực quá cảnh tại cửa khẩu
quốc tế của Việt Nam để đến một nước khác.
2. Khu vực quá cảnh là khu vực nằm trong phạm vi cửa khẩu quốc tế dành cho người nước
ngoài quá cảnh lưu lại trong thời gian chờ phương tiện để đi tiếp nước khác.
Điều 2:
Quy chế này chỉ quản lý người nước ngoài quá cảnh Việt Nam đi qua khu vực quá cảnh tại
cửa khẩu sân bay quốc tế, cửa khẩu hải cảng quốc tế (sau đây gọi chung là cửa khẩu quốc tế) để
tham quan, du lịch Việt Nam.
Điều 3:
1. Người nước ngoài quá cảnh (sau đây gọi là khách quá cảnh) muốn vào Việt Nam tham
quan, du lịch phải được một doanh nghiệp lữ hành quốc tế bảo lãnh và làm thủ tục đề nghị cơ
quan quản lý xuất cảnh xem xét giải quyết. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp “Giấy phép
tham quan, du lịch Việt Nam” cho khách quá cảnh được chấp thuận vào Việt Nam tham quan, du
lịch.

2. Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam có giá trị 05 ngày. Người có tên trong giấy phép
được tạm trú tại Việt Nam và phải xuất cảnh trong thời hạn của giấy phép.
3. Khách quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch phải tuân thủ quy định của pháp luật
Việt Nam; phải thực hiện đúng chương trình du lịch mà doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã đăng
ký với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và theo hướng dẫn của doanh nghiệp lữ hành quốc tế,
không được kết hợp giải quyết mục đích khác.

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4:
1. Khách quá cảnh muốn vào Việt Nam tham quan, du lịch phải thoả thuận với doanh
nghiệp lữ hành quốc tế về chương trình du lịch. Việc thoả thuận chương trình du lịch có thể thực
hiện từ trước hoặc thực hiện khi đến cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.
2. Khách quá cảnh phải làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc
tế, thủ tục gồm:
- Nộp một đơn xin nhập cảnh Việt Nam theo mẫu quy định (đơn do cơ quan quản lý xuất
nhập cảnh tại cửa khẩu phát).
- Xuất trình hộ chiếu, vé phương tiện giao thông chuyển tiếp đi nước khác.
Điều 5.
1. Trước khi làm thủ tục đón khách quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch, doanh
nghiệp lữ hành quốc tế cần phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất
nhập cảnh, hồ sơ gồm:
- Văn bản giới thiệu tư cách pháp nhân, mẫu dấu của doanh nghiệp và chữ ký của Giám đốc
doanh nghiệp;

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy phép
kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Văn bản của Tổng Cục Du lịch thông báo về việc doanh nghiệp lữ hành quốc tế được đón
khách quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch.
Việc nộp hồ sơ nêu trên chỉ thực hiện một lần. Khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì
doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh để bổ sung hồ sơ.
2. Khi có nhu cầu đón khách quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch, doanh nghiệp lữ
hành quốc tế gửi công văn đề nghị tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (theo mẫu do Cục trưởng Cục
Quản lý xuất nhập cảnh ban hành) kèm theo chương trình tham quan, du lịch của khách.
3. Sau khi nhận được công văn trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, doanh nghiệp lữ
hành quốc tế trực tiếp liên hệ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu để:
- Hướng dẫn khách làm các thủ tục tại cửa khẩu theo quy định tại khoản 2, điều 4 của Quy
chế này.
- Nhận giấy phép do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cấp cho khách.
- Đón và tổ chức cho khách đi tham quan, du lịch theo chương trình đã đăng ký với Cục
Quản lý xuất nhập cảnh
4. Trong quá trình tổ chức cho khách tham quan, du lịch, nếu khách nghỉ qua đêm thì phải
thực hiện việc trình báo tạm trú theo quy định đối với người nước ngoài tạm trú.
5. Khi kết thúc chương trình tham quan, du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải trực
tiếp đưa khách trở lại cửa khẩu và làm thủ tục cho khách xuất cảnh
6. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức cho khách quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du
lịch phải thực hiện đúng các quy định tại Điều 27 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam .

Điều 6:
1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong thời
hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị giải quyết cho khách quá
cảnh được vào Việt Nam tham quan, du lịch, trường hợp phát hiện khách thuộc diện chưa được
nhập cảnh Việt Nam thì cần nêu rõ tại văn bản trả lời để doanh nghiệp lữ hành quốc tế biết.
2. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế có trách nhiệm:
a) Giải quyết thủ tục nhập cảnh:
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hộ chiếu, vé phương tiện chuyển tiếp đi nước khác của
khách quá cảnh.
- Phát đơn xin nhập cảnh cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế để hướng dẫn khách kê khai;
cấp giấy phép tham quan du lịch Việt Nam theo danh sách đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh
duyệt.
- Làm thủ tục kiểm chứng nhập cảnh vào hộ chiếu (không cấp chứng nhận tạm trú)
b) Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh:
- Đối chiếu khách do doanh nghiệp lữ hành quốc tế bàn giao với danh sách ghi trong giấy
phép tham quan, du lịch Việt Nam.
- Thu lại giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam và làm thủ tục kiểm chứng xuất cảnh vào
hộ chiếu.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7:
Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm:
- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan và người nước ngoài thực hiện Quy chế này.
- Chủ trì, phối hợp với Giám đốc sân bay quốc tế và Giám đốc hải cảng quốc tế thống nhất
ranh giới khu vực quá cảnh; cắm biển thông báo vi phạm khu vực quá cảnh tại các cửa khẩu

quốc tế.
- Tiếp nhận và trả lời các yêu cầu của Tổng cục Du lịch về việc tham gia ý kiến để xét cấp
giấy phép cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế được đón khách quá cảnh vào Việt Nam tham quan,
du lịch.
- Ban hành, in ấn, và quản lý mẫu giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam.
- Định kỳ 6 tháng/lần, tổng hợp báo cáo tình hình về khách quá cảnh vào Việt Nam tham
quan, du lịch./.
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