
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /BQLKKT-ĐTDN 

V/v triển khai Công văn số 

3578/UBND-CNXD và Công văn số 
262/BCĐ về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người có vé máy bay đi nước 
ngoài được đến cảng hàng không quốc 

tế để thực hiện chuyến bay  

 
Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

 

     Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong KKT, KCN 

 

Thực hiện Công văn số 3578/UBND-CNXD ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước 

ngoài được đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay; Công văn số 

262/BCĐ ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh 

về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nước ngoài tại các tỉnh di chuyển đến sân 

bay quốc tế để về nước. 

Nhằm tạo điều kiện cho người có vé máy bay thực hiện chuyến bay đi nước 

ngoài được đến cảng hàng không quốc tế (HKQT) trong thời gian áp dụng Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã 

ban hành Công văn số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 về việc hỗ trợ đưa người 

có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay và Công 

văn số 8573/BGTVT-VT ngày 18/8/2021 về việc tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé 

máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay. 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai các doanh nghiệp biết, thực hiện tuân thủ 

tuyệt đối các nguyên tắc đối với người có vé máy bay đi nước ngoài và người điều 

khiển phương tiện đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không 

quốc tế và khi quay trở lại tỉnh Trà Vinh và đáp ứng đủ các yêu cầu tại Phụ lục I và 

Phụ lục II (đính kèm) theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các Doanh nghiệp biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công an tỉnh (p/h); 
- Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh (p/h); 
- Lãnh đạo Ban (b/c); 
- Các phòng chuyên môn,  
  đơn vị trực thuộc Ban (p/h); 
- Lưu: VT, ĐTDN, V. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Trần Viễn Phương 
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PHỤ LỤC I 
Phiếu thông tin yêu cầu đối với hành khách sử dụng ô tô đến cảng hàng không 

quốc tế để bay đi nước ngoài 

(Ban hành kèm theo Công văn số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của  
Bộ Giao thông vận tải) 

 
1. Họ và tên: ……………………………………………………………….. 

2. Số hộ chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực): ........................ ……………….. 

3. Vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử), bao gồm: code vé máy bay, thời gian 

bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay. 

4. Giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Địa chỉ nơi sinh sống: ..........................  

6. Nơi đến (cảng HKQT): ........................  

7. Biển kiểm soát xe ô tô đang sử dụng để đến sân bay: ...................... 

8. Thời gian lên xe nơi xuất phát: ...........................  

9. Thời gian đến cảng HKQT:.............................  

10. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của 

Bộ Y tế. 

 

Lưu ý: Hành khách khai đầy đủ thông tin và xuất trình tại các điểm chốt của 
các địa phương trong trường hợp cần thiết và gửi lại 01 bản phô tô cho người 
điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô xuất trình tại các chốt kiểm soát của các địa 

phương khi quay trở lại điểm xuất phát. 
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PHỤ LỤC II 
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 

(Ban hành kèm theo Công văn số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của  

Bộ Giao thông vận tải) 
 

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: 

STT Họ và tên Số Hộ chiếu 
Chuyến bay (hành trình, thời gian 
bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay 

1    
2    
3    

 

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. 
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- 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) 
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