Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Công văn số
/UBND-KGVX
ngày
tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
CỘNG HÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________

PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN
Người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người có vé máy bay
đi nước ngoài đến cảng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
1. Họ và tên lái xe:…… …..2. Biển kiểm soát xe ô tô:………………..
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………….Cấp ngày:…………
4.Bản chính giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của
Bộ Y tế.
5.Địa chỉ nơi sinh sống:......................................................
6.Tỉnh/thành phố nơi xuất phát:..........................................
7.Thời gian xuất phát:........................................................
8.Thời gian đến cảng hàng không:......................................
9.Lộ trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT:.........................
10.Lộ trình từ Cảng HKQT quay lại nơi xuất phát:………………………….
11.Thông tin của người có vé máy bay đi nước ngoài ra cảng hàng không quốc
tế:
Chuyến bay (hành trình, thời gian
STT
Họ và tên
Số Hộ chiếu
bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay
1
...
12. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ
Y tế.
13. Các tài liệu kèm theo hành trình:
Bản sao Hộ chiếu của người có vé máy bay đi nước ngoài.
Bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài được
chuyên chở (code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay).
Lưu ý:
- Giấy này chỉ có giá trị trong quá trình đưa người có vé đến cảng HKQT thực
hiện chuyến bay và quay trở lại nơi xuất phát.
- Lái xe ô tô cần điền đầy đủ thông tin để xuất trình qua các chốt kiểm soát của
các địa phương khi đến cảng HKQT và khi quay trở lại điểm xuất phát, đồng thời phải
tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung nêu trên.
XÁC NHẬN CỦA UBND
XÃ/PHƯỜNG....................

............ , ngày............ tháng.......... năm.......
Người đề nghị xác nhận (ký, ghi rõ họ tên)

