
 

 

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH VÀO ĐÀI LOAN 

       Cập nhật ngày 04/05/2022 

Kính gửi: Quý Đại lý,  

Bamboo Airways thông báo tới Quý Đại lý về quy định nhập cảnh vào Đài Loan nội dung chi 

tiết như sau: 

1. Hành khách được nhập cảnh  

a. Hành khách có quốc tịch Đài Loan 

b. Đối với hành khách người nước ngoài 

– Người nước ngoài có thẻ cư trú dài hạn – ARC (không bao gồm thị thực thường trú) 

+ Được phép nhập cảnh dưới mọi mục đích 

+ Được phép nhập cảnh dưới mọi mục đích 

+Lao động nhập cảnh bắt buộc phải xin Giấy tái nhập cảnh 

– Người nước ngoài không có thẻ cư trú dài hạn: 

+ Được phép nhập cảnh vì lý do khẩn cấp hoặc nhân đạo 

+ Là vợ/chồng hoặc trẻ chưa thành niên là con của công dân Đài Loan 

+ Là sinh viên đã được Bộ Giáo dục cấp phép sang học 

+ Là vợ/chồng hoặc hoặc trẻ chưa thành niên là con của người có thẻ cư trú dài hạn (không áp 

dụng cho người có thẻ cư trú dài hạn là lao động nhập cảnh và sinh viên) 

+ Hành khách nhập cảnh vì lý do kinh doanh, thương mại, đầu tư. 

Những đối tượng hành khách người nước ngoài khác chưa được phép nhập cảnh vào Đài Loan. 

2. Xét nghiệm COVID-19 

– Hành khách đảm bảo cung cấp đồng thời các yêu cầu xét nghiệm sau: 

+ Kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 âm tính do bệnh viện hoặc cơ sở y tế sân bay xác nhận, 

thực hiện trong vòng 06 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. 



 

 

+ Kết quả xét nghiệm RT-PCT âm tính, thực hiện trong vòng 02 ngày trước giờ khởi hành dự 

kiến. (dựa trên “ngày lấy mẫu”, tính 2 ngày ngược lại so với giờ khởi hành dự kiến, không bao 

gồm ngày bay). 

– Yêu cầu về giấy chứng nhận: 

+ Tên hành khách (trùng với tên hộ chiếu) 

+ Ngày tháng năm sinh (hoặc số hộ chiếu) 

+ Ngày lấy mẫu. Phương pháp xét nghiệm: PCR, real-time PCR, RT-PCR, RT-qPCR 

(Quantitative Reverse Transcription PCR), NAA (nucleic acid amplification), NAAT (nucleic 

acid amplification test), NAT (nucleic acid test), LAMP (Loop/ Mediated isothermal 

Amplification) COVID-19 RNA test, SARS-CoV-2 RNA hoặc molecular diagnostics indicating 

a negative hoặc undetectable test result. 

+ Ngôn ngữ của giấy chứng nhận: tiếng Anh 

+ Chấp nhận giấy chứng nhận dưới dạng điện tử hoặc dưới dạng văn bản giấy. 

+ Hành khách tham khảo danh sách các cơ sở y tế được CDC Đài Loan chấp thuận thực hiện xét 

nghiệm cho lao động Việt Nam TẠI ĐÂY 

– Hành khách vì một vài lý do chính đáng không thể xuất trình giấy chứng nhận RT-PCR phải 

được sự đồng ý của CDC Đài Loan (the Taiwan CDC consent). Chi tiết tham khảo tại Entry 

quarantine application procedures for travelers who cannot present COVID-19 RT-PCR 

test reports prior to boarding 

3. Quy định cách ly 

Từ ngày 9/5/2022, thời gian cách ly y tế đã được rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày.; Sau 07 ngày 

cách ly y tế, hành khách sẽ cần phải tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. 

Tất cả hành khách phải tự sắp xếp địa điểm cách ly trước khi nhập cảnh và bắt buộc tuân theo 

các quy định và hướng dẫn khác của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan. 

4. Khai báo y tế 

Tất cả hành khách điền thông tin khai báo y tế tại https://hdhq.mohw.gov.tw/ trước khi khởi 

hành và gửi trong vòng 48 giờ trước khi đến Đài Loan. Thông tin xác nhận về việc khai báo 

thành công cần được xuất trình cho nhân viên kiểm dịch trước khi nhập cảnh vào Đài Loan. 

https://static.bambooairways.com/wp-content/uploads/sites/6/20220408095518/2-danh-sach-bv1.pdf
https://static.bambooairways.com/wp-content/uploads/sites/6/20220310103055/1-when-a-traveler-is-unable-to-present-a-covid-19-rt-pcr-test-report.pdf
https://static.bambooairways.com/wp-content/uploads/sites/6/20220310103050/2-entry-quarantine-application-procedures-for-travelers-who-cannot-present.pdf
https://static.bambooairways.com/wp-content/uploads/sites/6/20220310103050/2-entry-quarantine-application-procedures-for-travelers-who-cannot-present.pdf
https://static.bambooairways.com/wp-content/uploads/sites/6/20220310103050/2-entry-quarantine-application-procedures-for-travelers-who-cannot-present.pdf
https://hdhq.mohw.gov.tw/


 

 

Những hành khách không thể hoàn thành việc khai báo sức khỏe trực tuyến sẽ điền thông tin và 

nộp bản “Quarantine Residence Affidavit” và phải xuất trình cho CDC Đài Loan CDC khi đến 

Đài Loan. 

5. Nối chuyến qua Đài Loan 

Tạm dừng quá cảnh tại sân bay Đài Loan đối với hành khách nước ngoài từ ngày 19/5/2021 cho 

đến khi có thông báo mới. 

Các thông tin tham khảo tại: 

• Ministry of the Interior, National Immigration Agency. 

• National Immigration Agency, R.O.C. (Taiwan)-Restrictions on Entering Taiwan 

• Ministry of foreign affairs, Bureau of Consular Affairs. 

• Fall-Winter COVID-19 Prevention Program. 

• Taiwan Centers for Disease Control 

Các thông tin về Quy định XNC các nước Quý đại lý vui lòng tham khảo tại link dẫn dưới đây: 

https://www.bambooairways.com/vn-vi/ve-chung-toi/tin-tuc-va-bao-chi/khuyen-cao-di-lai/ 

Quý Đại lý vui lòng triển khai đến kênh bán và khách hàng.  

Trân trọng thông báo! 

 

https://static.bambooairways.com/wp-content/uploads/sites/6/20220310103044/3-home-quarantine-residence-affidavit-for-travelers-entering-taiwane585a5e5a283e69785e5aea2e4b98be5b185e5aeb6e6aaa2e796abe5b185e68980e58887e7b590e69bb8.pdf
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immigration.gov.tw%2F5475%2F5478%2F6928%2F6940%2F212474%2F&data=04%7C01%7Chuongll%40bambooairways.com%7C0d78533d342d41a7a31208da00cd8d37%7C5492b256a1ae44378a298fa7a8932117%7C0%7C0%7C637823180249294666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oH9hRYfPFQn66PoY1ZFscbJkOBrB6NwXfJ8jfbCu9BE%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.immigration.gov.tw%2F5475%2F5478%2F6928%2F6940%2F212474%2F292072%2F&data=04%7C01%7Chuongll%40bambooairways.com%7C0d78533d342d41a7a31208da00cd8d37%7C5492b256a1ae44378a298fa7a8932117%7C0%7C0%7C637823180249294666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p6A%2BloahKnOt0068t6%2BgDZF9KiKrmQ9q2clWgquk1rw%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boca.gov.tw%2Fmp-2.html&data=04%7C01%7Chuongll%40bambooairways.com%7C0d78533d342d41a7a31208da00cd8d37%7C5492b256a1ae44378a298fa7a8932117%7C0%7C0%7C637823180249294666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TDhe82i9FJKGEAccNnKNknfAS4RfBp5TIu7nWiDg4rE%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov.tw%2FCategory%2FMPage%2FXQ9r73gXAgEfJZV9zm6gaA&data=04%7C01%7Chuongll%40bambooairways.com%7C0d78533d342d41a7a31208da00cd8d37%7C5492b256a1ae44378a298fa7a8932117%7C0%7C0%7C637823180249450891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hkYrPJJct1LYmLMivLC5ZkxEQ3OGXSRC5oovKczyDuc%3D&reserved=0
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/Nr2mxSbL1sPgLU2r5aUiag?typeid=158

