
 

 

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH XUẤT NHẬP CẢNH VÀO SINGAPORE 

 

Cập nhật ngày 25/03/2022 

Kính gửi: Quý Đại lý, 

Bamboo Airways (BAV) gửi thông báo tới Quý Đại lý về quy định xuất nhập cảnh vào Singapore nội 

dung chi tiết như sau:  

1. Hạn chế nhập cảnh 

– Du khách nhập cảnh vào Sing phải tuân thủ những yêu cầu sức khoẻ và nhập cư của Sing theo quy 

định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

– Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ được miễn phí kiểm dịch nhập 

cảnh vào Singapore thông qua Chương trình Du lịch Đã tiêm vắc xin. Thông tin thêm có thể được tìm 

thấy ở đây. 

– Sau ngày 31 tháng 3 năm 2022, nhập cảnh vào Sing qua đường hàng không yêu cầu phải có kiểm tra 

Covid. 

a. Công dân Singapore và Thường trú nhân 

– Công dân Singapore và thường trú nhân đủ điều kiện nhập cảnh vào Singapore. Thường trú nhân 

phải xuất trình giấy phép tái nhập cảnh hợp lệ khi làm thủ tục để vào Singapore. 

– Vui lòng truy cập vào đây để biết thêm thông tin, bao gồm cách tận hưởng quyền nhập cảnh miễn 

kiểm dịch vào Singapore. 

b. Công dân có thẻ cư trú hành dài hạn (LTP) 

– Những người có thẻ cư trú dài hạn LTP đã được tiêm phòng đầy đủ, ngoại trừ một số người có giấy 

phép lao động, không còn yêu cầu Phê duyệt Nhập cảnh để vào Singapore. Công dân sở hữu LTP phải 

xuất trình thẻ Dài hạn hợp lệ hoặc thư chấp thuận về nguyên tắc và bằng chứng về tình trạng tiêm 

chủng / miễn trừ khi nhận phòng. Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin về yêu cầu tiêm 

chủng, bao gồm cả các trường hợp miễn trừ. 

– Công dân sử hữu thẻ cư trú dài hạn chưa được tiêm phòng hoặc đã được tiêm phòng một phần và 

những người có giấy phép lao động phải được các cơ quan liên quan cho phép nhập cảnh trước khi 

nhập cảnh vào Singapore. 

– Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Công dân có thẻ cư trú dài hạn LTP từ 18 tuổi trở lên không đủ điều 

kiện tiêm vắc-xin về mặt y tế sẽ phải nộp đơn yêu cầu miễn trừ trước khi nhập cảnh Singapore. Để biết 

thêm thông tin, xin vui lòng truy cập vào đây. 

– Tất cả người có thẻ làm việc, thẻ sinh viên, người phụ thuộc của họ và người có thư IPA phải được 

tiêm chủng đầy đủ chống lại Covid-19 để vào Singapore. 

– Để biết thêm thông tin về Làn đường Đi lại An toàn cho Công dân sở hữu thẻ cư trú dài hạn LTP, 

vui lòng truy cập vào đây. 

c. Khách thăm quan ngắn hạn 

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated
https://www.ica.gov.sg/PR/travelabroad/PR_travelabroad_checkreentrypermit
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#ReturningSCPR
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated
https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/non-fully-vaccinated
https://safetravel.ica.gov.sg/wphl/overview
https://safetravel.ica.gov.sg/stpl/overview
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#LTPH


 

 

– Du khách thăm quan ngắn hạn có thể vào Singapore thông qua các Làn đường Đi lại An toàn. Du 

khách phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về Làn đường Đi lại An toàn có liên quan để lên các chuyến 

bay đến Singapore. Thông tin thêm về các làn đường đi lại an toàn và các yêu cầu liên quan có thể 

được tìm thấy tại các liên kết dưới đây: 

Vaccinated Travel Framework (effective 31 Mar 2022, 2359hrs GMT+8 

Vaccinated Travel Lane (Applicable until 31 Mar 2022, 2359hrs FMT+8) 

Air Travel Pass (Applicable until 31 Mar 2022, 2359hrs GMT+8) 

Reciprocal Green Lane 

– Du khách nên sử dụng công cụ tự trợ giúp của Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư để tìm ra 

Làn đường an toàn nào áp dụng cho họ. Xin lưu ý rằng các thẻ có được từ các liên kết ở trên không 

thay thế bất kỳ thị thực nào được yêu cầu để nhập cảnh. Khách du lịch vào Singapore nên kiểm tra các 

yêu cầu về thị thực nhập cảnh của họ và có thể làm như vậy tại đây. 

– Các chuyến thăm ngắn hạn vì lý do nhân ái có thể được Chính phủ Singapore cấp. Xin vui lòng truy 

cập vào đây để biết thêm chi tiết. 

– Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, những du khách ngắn hạn chưa được tiêm phòng nhập cảnh vì lý do từ 

thiện phải nộp đơn xin chấp thuận ít nhất 4 ngày trước ngày nhập cảnh mong muốn bằng biểu mẫu này. 

2. Yêu cầu xét nghiệm trước khi khới hành 

a. Đối tượng miễn trừ 

– Trẻ sơ sinh từ hai tuổi trở xuống (tính đến năm dương lịch) được miễn tất cả các bài kiểm tra Covid-

19. 

– Những du khách gần đây đã bình phục khỏi bệnh Covid-19 (tức là trong vòng 7 / 14 đến 90 ngày kể 

từ lần nhiễm bệnh cuối cùng trước khi khởi hành đến Singapore) có thể xuất trình bằng chứng tài liệu 

thích hợp về sự hồi phục của họ thay vì kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành. Kiểm tra tính 

đủ điều kiện của bạn tại đây 

– Du khách không phải làm xét nghiệm trước khi khởi hành để quá cảnh qua Singapore. Tuy nhiên, du 

khách nên đảm bảo họ đáp ứng mọi yêu cầu kiểm tra hiện hành cho quốc gia là điểm đến cuối cùng 

của họ. 

b. Tất cả những khách du lịch khác đến Singapore phải làm bài kiểm tra + Covid-19 được quản lý 

chuyên nghiệp (ví dụ: kiểm tra PCR, ART, LAMP hoặc NAAT) trong vòng hai ngày trước khi khởi 

hành đến Singapore 

c. Kết quả xét nghiệm phải trình bày bằng tiếng anh và có các thông tin sau: 

– Tên cơ sở xét nghiệm tiến hành thử nghiệm Covid-19; 

– Loại xét nghiệm; 

– Kết quả xét nghiệm âm tính; 

– Ngày xét nghiệm; 

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#after31
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process
https://safetravel.ica.gov.sg/atp/requirements-and-process
https://safetravel.ica.gov.sg/rgl/overview
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#selfhelptoo
https://www.singaporeair.com/en_UK/gb/travel-info/visas-immigration/requirements/
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#DCEV
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview#DCEV
https://go.gov.sg/sto-enquiry
https://safetravel.ica.gov.sg/health/faq#pcrtest.


 

 

– Tên của khách du lịch được ghi trong hộ chiếu; và 

– Ít nhất có một trong các thông tin sau: 

• Ngày sinh 

• Quốc tịch/ Công dân 

• Số hộ chiếu 

• Số căn cước công dân 

d. Thông tin chi tiết, vui lòng tìm tại https://www.moh.gov.sg/covid-19/general/faqs—border-

measures-and-changes-to-stay-home-notice-requirements 

3. Trước khi bay 

3.1. Làn đường Du lịch đã Tiêm phòng (VTL): (Áp dụng đến 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 3 năm 

2022 (GMT + 8) 

a. Các yêu cầu về tài liệu chuyến bay Đường đi Du lịch đã được chủng ngừa (VTL) 

– Du khách phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cơ bản sau đây của chương trình VTL (Hàng không) 

để được hưởng chuyến du lịch miễn kiểm dịch, nếu không có thể bị các hãng hàng không / cơ quan 

nhập cảnh từ chối hoặc phải tuân theo các yêu cầu sức khỏe hiện hành và kiểm dịch. 

– Những hành khách không đủ điều kiện sử dụng chương trình VTL (Hàng không) nên tìm hiểu các 

Làn đường Đi lại An toàn khác tại trang Du lịch đến Singapore. 

– Công dân / Thường trú nhân Singapore không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện VTL dưới đây sẽ bị 

áp dụng các biện pháp y tế hiện hành. 

– Tất cả các du khách khác có thể bị từ chối nhập cảnh vào Singapore. 

– Việt Nam là một trong những Quốc gia / Khu vực có chương trình VTL (Hàng không) và Lịch sử 

Du lịch Được phép. 

– Bamboo Airways là một trong những hãng hàng không được chấp thuận khai thác các chuyến bay 

VTL được chỉ định. 

– Chi tiết vui lòng tham khảo: https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process 

b. Các yêu cầu về giấy tờ cho chuyến bay của chương trình 

Du khách nên đăng ký Nhân viên hướng dẫn du lịch an toàn để xem danh sách kiểm tra các yêu cầu 

đi lại trước khi khởi hành cụ thể cho hành trình du lịch của họ, vì các yêu cầu khác nhau dựa trên lịch 

sử du lịch và làn đường di chuyển an toàn được sử dụng. Nếu bạn đang đi bằng chương trình VTL, hãy 

đảm bảo rằng bạn đã đánh dấu vào ô “Tôi đang đi bằng chương trình VTL”. 

Tất cả hành khách trên chuyến bay do VTL chỉ định, phải 

– Giấy chứng nhận tiêm chủng bằng tiếng Anh, ghi lại rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin 

trong Danh sách Sử dụng Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới. Giấy chứng nhận tiêm chủng phải 

có thể xác minh bằng kỹ thuật số (tức là có mã QR để xác minh). Đối với những du khách VTL muốn 

nhập cảnh vào Singapore, bằng chứng về việc tiêm chủng phải được Chính phủ Singapore công nhận 

https://www.moh.gov.sg/covid-19/general/faqs---border-measures-and-changes-to-stay-home-notice-requirements
https://www.moh.gov.sg/covid-19/general/faqs---border-measures-and-changes-to-stay-home-notice-requirements
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview
https://safetravel.ica.gov.sg/sc-pr/overview
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process
https://safetravel.changiairport.com/#/
https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/faq#QRcode


 

 

–  Kết quả âm tính với Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) hoặc Xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên (ART) được thực hiện trong vòng hai ngày trước khi chuyến bay khởi hành đến 

Singapore, trừ khi bạn vừa mới hồi phục sau Covid-19 và có bằng chứng hồi phục hoặc xuất viện hợp 

lệ; 

– Có lịch sử du lịch 7 ngày trước khi khởi hành chỉ bao gồm Singapore, bất kỳ quốc gia VTL nào và 

/ hoặc bất kỳ quốc gia nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và / hoặc các quốc gia / khu vực Loại I; 

– Điền vào Thẻ đến Singapore; 

– Tham gia một bài kiểm tra ART có giám sát tại một trong những trung tâm kiểm tra trên khắp 

Singapore trong vòng 24 giờ sau khi đến nơi. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 trở đi, khách du lịch VTL 

sẽ chỉ cần trải qua một cuộc điều trị ART tự quản lý không có giám sát bằng cách sử dụng bộ dụng 

cụ ART được ủy quyền tự mua sắm trong vòng 24 giờ sau khi đến Singapore. Khách du lịch được yêu 

cầu báo cáo kết quả kiểm tra của họ tại đây trước khi tiếp tục các hoạt động của họ ở Singapore; 

– Cài đặt ứng dụng TraceTogether trên điện thoại di động; 

– Những du khách ngắn hạn và những người có giấy phép lao động sẽ cần phải nộp đơn xin Thẻ đi 

lại đã được Tiêm phòng từ ba đến 60 ngày trước khi khởi hành 

– Kiểm tra nếu thị thực nhập cảnh có được yêu cầu; 

– Những du khách ngắn hạn cũng sẽ phải có bảo hiểm du lịch Covid-19. Bảo hiểm du lịch của chúng 

tôi, hợp tác với Allianz Partners và AIG, có sẵn để mua khi du khách khởi hành từ các quốc gia được 

chọn. Xin lưu ý rằng bảo hiểm du lịch được cung cấp ở một số thị trường không do Allianz Partners 

bảo lãnh. Vui lòng tham khảo trang bảo hiểm du lịch của chúng tôi để biết danh sách các quốc gia và 

thêm thông tin. 

Lưu ý: Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống chưa được tiêm phòng (theo năm dương lịch) có thể nhập cảnh 

Singapore bằng chương trình VTL và không cần phải xin Thẻ đi lại đã được chủng ngừa. Tuy nhiên, 

Trẻ em phải tuân thủ tất cả các điều kiện VTL khác và đi cùng với một khách du lịch đã được tiêm 

chủng đầy đủ VTL. 

c. Xét nghiệm sau khi đến bằng chương trình VTL hoặc khách du lịch 

– Tất cả khách du lịch vào Singapore thông qua các chuyến bay được chỉ định trên Đường Du lịch 

Được tiêm chủng (VTL) không còn phải thực hiện bài kiểm tra PCR khi đến. Thay vào đó, họ sẽ phải 

trải qua một cuộc điều trị ART tự quản lý không có giám sát bằng cách sử dụng các bộ dụng cụ 

ART được ủy quyền tự mua sắm trong vòng 24 giờ sau khi đến. Du khách phải báo cáo kết quả kiểm 

tra của họ tại https://www.sync.gov.sg/ trước khi tiếp tục các hoạt động của họ tại Singapore 

– Tất cả các xét nghiệm Covid-19 không áp dụng cho trẻ sơ sinh từ 2 tuổi trở xuống (tức là sinh vào 

hoặc sau năm 2020). 

3.2. Yêu cầu đi lại có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 

a. Tất cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ vào Singapore phải thực hiện: 

– Giấy chứng nhận tiêm chủng bằng tiếng Anh, ghi lại rằng họ đã được tiêm chủng đầy đủ * với loại 

vắc xin trong Danh sách Sử dụng Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới. Giấy chứng nhận tiêm 

chủng, bất kể nơi cấp và có được kiểm chứng bằng kỹ thuật số hay không, sẽ được chấp nhận là bằng 

chứng về việc tiêm chủng. 

https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/faq#PDT
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/faq#PDT
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/faq#THReq
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.moh.gov.sg/covid-19/quick-test-centres-(qtcs)
https://www.hsa.gov.sg/consumer-safety/articles/covid19_selftests
https://www.sync.gov.sg/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL
https://www.ica.gov.sg/enter-depart/entry_requirements/visa_requirements
https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/plan-travel/privileges/travel-insurance/
https://www.hsa.gov.sg/consumer-safety/articles/covid19_selftests
https://www.hsa.gov.sg/consumer-safety/articles/covid19_selftests
https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg


 

 

– Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính được thực hiện trong vòng hai ngày trước khi chuyến bay 

khởi hành đến Singapore, trừ khi bạn vừa mới hồi phục sau Covid-19 và có bằng chứng hợp lệ về việc 

hồi phục hoặc giấy báo xuất viện 

– Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống được miễn tiêm chủng. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu tiêm chủng, 

vui lòng xem tại đây. 

b. Du khách chưa được tiêm phòng có thể vào Singapore, nhưng họ sẽ phải tuân theo các yêu cầu kiểm 

dịch và thử nghiệm hiện hành. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây. 

c. Tất cả các du khách bất kể tình trạng tiêm chủng nào nhập cảnh vào Singapore cũng phải: 

– Điền vào Thẻ đến Singapore. Ứng dụng này miễn phí; 

– Kiểm tra xem thị thực nhập cảnh có được yêu cầu hay không; 

– Cài đặt ứng dụng TraceTogether trên điện thoại di động; 

– Du khách ngắn hạn vẫn sẽ yêu cầu bảo hiểm du lịch, với mức bảo hiểm tối thiểu là 30.000 SGD cho 

chi phí điều trị y tế và nhập viện liên quan đến Covid-19, trước khi đến Singapore. Du khách từ các 

quốc gia được chọn có thể xem xét mua bảo hiểm du lịch của Alianz Partners và AIG, đáp ứng yêu cầu 

đầu vào của Chính phủ Singapore và cung cấp cho khách du lịch bảo hiểm du lịch toàn diện. Vui lòng 

tham khảo trang bảo hiểm du lịch để biết danh sách các quốc gia và thêm thông tin 

4. Yêu cầu Kiểm tra & Kiểm dịch khi đến 

4.1. Miễn trừ 

– Trẻ sơ sinh từ hai tuổi trở xuống (tính đến năm dương lịch) được miễn tất cả các bài kiểm tra Covid-

19. 

– Những khách du lịch vào Singapore đã được tiêm phòng đầy đủ và gần đây đã khỏi bệnh Covid-19 

(tức là trong vòng bảy đến 90 ngày kể từ lần nhiễm bệnh cuối cùng trước khi khởi hành đến Singapore) 

có thể được miễn tất cả các yêu cầu xét nghiệm và SHN được liệt kê dưới đây nếu họ có thể cung cấp 

tài liệu thích hợp bằng chứng. Tim hiểu thêm ở đây. 

4.2. Tất cả các du khách khác phải tuân thủ các quy định và yêu cầu về sức khỏe cộng đồng hiện 

hành ở Singapore. 

Chúng có thể bao gồm những điều sau: 

a. Xét nghiệm sau khi đến (dành cho VTL hoặc khách du lịch từ các nước Cat I) (Áp dụng đến 23 

giờ 59 phút ngày 31 tháng 3 (GMT + 8)) 

– Tất cả khách du lịch vào Singapore thông qua các chuyến bay được chỉ định trên Đường Du lịch tiêm 

chủng (VTL) và / hoặc các quốc gia / vùng lãnh thổ Loại 1 không còn phải thực hiện bài kiểm tra 

PCR khi đến. Thay vào đó, họ sẽ phải trải qua một cuộc điều trị ART tự quản lý không có giám sát 

bằng cách sử dụng các bộ dụng cụ ART được ủy quyền tự mua sắm trong vòng 24 giờ sau khi đến. 

Du khách phải báo cáo kết quả kiểm tra của họ tại đây trước khi tiếp tục các hoạt động của họ tại 

Singapore. 

– Tất cả các xét nghiệm Covid-19 không áp dụng cho trẻ sơ sinh từ 2 tuổi trở xuống (tức là sinh vào 

hoặc sau năm 2020). 

https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/faq#PDT
https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/non-fully-vaccinated
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.ica.gov.sg/enter-depart/entry_requirements/visa_requirements
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/plan-travel/privileges/travel-insurance/
https://www.bambooairways.com/vn-vi/ve-chung-toi/tin-tuc-va-bao-chi/thong-cao-bao-chi/dong-cu%cc%89a-san-bay-con-da%cc%89o-can-gia%cc%89i-quyet-thau-dao-bai-toan-thoi-die%cc%89m/
https://safetravel.ica.gov.sg/shn-and-swab-summary
https://www.hsa.gov.sg/consumer-safety/articles/covid19_selftests
https://www.sync.gov.sg/


 

 

b. Thông báo lưu trú tại nhà (SHN) và các bài kiểm tra sau khi đến (đối với tất cả các khách du lịch 

khác) 

– Những khách du lịch không nhập cảnh vào Singapore theo sự sắp xếp chương trình Đường Du lịch 

tiêm chủng và Làn đường Xanh đối ứng có thể phải chịu Thông báo lưu trú tại nhà 7 ngày tùy thuộc 

vào lịch sử du lịch của họ trong bảy ngày qua trước khi đến. Du khách cũng có thể được yêu cầu làm 

bài kiểm tra PCR trước khi kết thúc cách li tại nhà của họ. Tìm hiểu thêm tại đây. 

– Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ có thể nhập cảnh 

Singapore mà không cần xét nghiệm nào khi đến. Những khách du lịch chưa được tiêm phòng sẽ phải 

tuân theo Thông báo Lưu trú tại Nhà (SHN) 7 ngày và làm bài kiểm tra PCR ở cuối thông báo của họ. 

Tìm hiểu thêm tại đây. 

– Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống chưa được tiêm chủng (theo năm dương lịch) nhập cảnh vào Singapore 

được miễn tất cả các xét nghiệm và Thông báo lưu trú tại nhà SHN hiện hành. 

– Tất cả các du khách phải chịu chi phí lưu trú tại các cơ sở cách li chuyên dụng và xét nghiệm PCR 

nếu có. 

Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý. 

Trân trọng thông báo và cảm ơn! 

https://safetravel.ica.gov.sg/shn-and-swab-summary
https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/non-fully-vaccinated
https://safetravel.ica.gov.sg/health/shn

