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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay người có nhu cầu 

đến cảng hàng không quốc tế (HKQT) để ra nước ngoài làm việc, học tập… 

tương đối nhiều và những người có vé máy bay đi nước ngoài này cần phải di 

chuyển bằng xe ô tô từ nơi sinh sống đến cảng HKQT. Tuy nhiên, sau khi các 

tỉnh, thành phố (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…) áp dụng Chỉ thị 

16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 

16/CT-TTg), việc di chuyển của những người có vé máy bay đi nước ngoài từ 

các địa phương đến cảng HKQT để thực hiện chuyến bay gặp khó khăn (các 

tỉnh, thành phố đều áp dụng quy định cách ly tập trung 14 ngày đối với người 

trở về từ vùng có dịch khiến cho người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô từ 

chối chở người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT để thực hiện 

chuyến bay). 

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

ngoài được đến cảng HKQT thuộc địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg 

để thực hiện chuyến bay và lái xe ô tô đưa người có vé máy bay đến cảng 

HKQT thực hiện chuyến bay được quay trở lại địa phương nơi xuất phát, Bộ 

GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Chỉ đạo các chốt kiểm soát người ra/vào địa phận của địa phương mình 

tạo điều kiện thuận lợi cho người có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng 

HKQT để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục 

I kèm theo công văn này, người điều khiển phương tiện (lái xe) ô tô đưa người 

có vé máy bay đi nước ngoài được đến cảng HKQT và quay trở lại nơi xuất phát 

khi đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục II kèm theo công văn này. 

2. Trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến cảng HKQT để thực 

hiện chuyến bay đi nước ngoài, người có vé máy bay đi nước ngoài cần tuyệt đối 

tuân thủ các nguyên tắc sau đây:  

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình hộ 

chiếu (kèm theo visa còn hiệu lực); vé máy bay (bằng giấy hoặc điện tử) trong 

đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy 

chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương 

pháp RT-PCR; thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo 

quy định của Bộ Y tế. 
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- Đảm bảo 01 người đi 01 xe, không đi chung xe với người khác (trừ 

trường hợp nhiều người trong cùng 01 gia đình, sống trong cùng 01 nhà và có vé 

máy bay ra nước ngoài trên cùng 01 chuyến bay). 

3. Trong quá trình đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng 

HKQT và khi quay trở lại địa phương nơi xuất phát, lái xe ô tô phải tuyệt đối 

tuân thủ nguyên tắc sau đây: 

- Hành trình từ nơi xuất phát đến cảng HKQT: Trên xe chỉ có lái xe ô tô 

và người có vé máy bay đến cảng HKQT để đi nước ngoài. 

- Hành trình từ cảng HKQT quay trở lại nơi xuất phát: Trên xe chỉ có duy 

nhất lái xe ô tô. 

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình 

bản phô tô vé máy bay (hoặc vé máy bay điện tử) của người đi nước ngoài trong 

đó gồm có: Code vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay; Giấy 

chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương 

pháp RT-PCR; Phiếu xác nhận thông tin (ghi rõ tên từng người có vé máy bay, 

hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến cảng HKQT) 

có xác nhận của UBND cấp xã/phường nơi cư trú của lái xe ô tô; thực hiện khai 

báo y tế và thực hiện nghiêm 5K theo quy định của Bộ Y tế. 

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

Bộ Y tế và nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến” (Ví dụ: lái xe ô tô xuất 

phát từ tỉnh A, sau khi đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng HKQT 

B để thực hiện chuyến bay thì ngay lập tức phải quay trở lại địa phương xuất 

phát là tỉnh A và đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình, không được dừng dọc đường 

trừ trường hợp xử lý nhu cầu vệ sinh cá nhân). 

- Đảm bảo chấp hành các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương nơi xuất phát và nơi đến. 

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo); 

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (để b/cáo); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, 

Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải 

Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai; 

- Báo Giao thông; 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTải (Tu3). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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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 

 

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 HỘI 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 hàng 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: 

STT Họ và tên Số Hộ chiếu 
Chuyến bay (hành trình, thời gian 

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) 
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