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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Quốc hội đã thông qua Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 và sẽ có hiệu
lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 (“Luật Xuất nhập cảnh Sửa đổi”). Dưới đây là các điểm sửa đổi quan
trọng được quy định tại Luật xuất nhập cảnh sửa đổi

1. Cho phép chuyển đổi mục đích
thị thực
Theo quy định hiện nay về xuất nhập cảnh, thị thực
không được phép chuyển đổi mục đích. Điều này đã
tạo ra những trở ngại về thủ tục hành chính đối với
người nước ngoài trong việc xuất nhập cảnh vào Việt
Nam, đặc biệt là những người đã có (hoặc đến để tìm
kiếm cơ hội thực hiện) hoạt động đầu tư kinh doanh
tại Việt Nam. Để tạo cơ chế xuất nhập cảnh thuận
tiện hơn cho người nước ngoài đến Việt Nam thực
hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (hoặc tìm kiếm cơ
hội đầu tư kinh doanh trong thời gian lưu trú tại Việt
Nam), Luật Xuất nhập cảnh Sửa đổi cho phép bốn
trường hợp người nước ngoài đã được cấp thị thực
được phép chuyển đổi mục đích thị thực như sau:

trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt
Nam để làm việc hoặc cung cấp dịch vụ theo thị
thực DL và điều này vi phạm pháp luật Việt Nam về
xuất nhập cảnh và lao động. Để quản lý tốt hơn việc
nhập cảnh và tạm trú của du khách nước ngoài tại
Việt Nam, Luật Xuất nhập cảnh Sửa đổi đã quy định
thời hạn tạm trú của du khách nước ngoài tối đa là 30
ngày, bất kể thời hạn của thị thực DL tương ứng đã
được cấp.
Tuy nhiên, du khách nước ngoài có thể yêu cầu gia
hạn tạm trú nếu cần thiết. Thủ tục đề nghị gia hạn
tạm trú sẽ tuân theo thủ tục hiện hành được quy định
trong luật nhưng cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ
xem xét lại mục đích nhập cảnh của các du khách
trước khi xem xét cho gia hạn.

–– Là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức
nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;
–– Là cha mẹ, vợ, chồng hoặc con của người mời, bảo
lãnh;
–– Được mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép
lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy
phép lao động; và
–– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và sau đó có giấy
phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện
cấp giấy phép lao động.

2. Tăng cường kiểm soát tạm trú
của du khách nước ngoài
Theo luật, du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt
Nam theo thị thực cấp cho người vào du lịch (được
gọi là thị thực DL) không được phép làm việc hoặc
cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế có một số
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3. Quy định rõ hơn về thị thực làm
việc (thị thực DN và thị thực LĐ)
Theo quy định hiện nay về xuất nhập cảnh, thị thực
DN được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam để
“làm việc với” một doanh nghiệp và thị thực LĐ được
cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam để “làm việc
cho” doanh nghiệp. Những định nghĩa không rõ ràng
về thị thực DN và thị thực LĐ như hiện nay đã gây ra
những cách hiểu không thống nhất và nhầm lẫn trong
quá trình áp dụng.
Để phù hợp với những quy định về điều kiện cho
người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, Luật Xuất
nhập cảnh Sửa đổi đã quy định rõ hơn về thị thực DN
và thị thực LĐ như sau:

–– Thị thực DN2 cấp cho người nước ngoài vào chào
bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực
hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên;
–– Thị thực LĐ1 cấp cho người nước ngoài làm việc tại
Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy
phép lao động; và
–– Thị thực LĐ2 được cấp cho người nước ngoài làm
việc tại Việt Nam có giấy phép lao động.
Thời hạn của thị thực DN1 và thị thực DN2 là không
quá 12 tháng, thời hạn của thị thực LĐ1 và thị thực
LĐ2 là không quá 2 năm.

–– Thị thực DN1 cấp cho người nước ngoài vào “làm
việc với” doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách
pháp nhân;
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