
ỦY BAN NHÂN DÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỊIÀNH PHÔ pò CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SƠ GIAO THONG VẬN TAI 

Số; 10722 /SGTVT-VP Thànlz phổ Hồ Chỉ Mính, ngày 07 tháng 10 năm 2021. 
V/V: hướng dẫn đăng ký hỗ trợ dí 
chuyển trong trường hợp cấp thiểt 

l<I1ẢN 

Kính gửi: 
- Các Sở ngàrửì Thảrlh phổ Hồ Chí Mính; 
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Và các quận, huyện. 

_ 
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Úy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí A/lỉnh về tỉẻịy tục Icỉểm Soát, điểu chị”nh các biện 
pháp phòng, chổng dịch COVID-I9 và từng bước phục l'lôỉ, phát triên kỉnh tế - 

xã hội trên c-zầia bàn Thành phố Hồ Chz'Mính,- 
Căn cứ công văn số 3251/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021cúa Úy 

ban nhân dân thành phố về phối họp hỗ trợ người dân lưu thông trong tru'Ô7*Ig 
hợp cấp thiết, trong đó Úy ban nhân dân thành phổ 'phân công Sở Gíao thông 
vận tải là c_ơ quan đầu mối, chủ trì hưóng dẫn và xem xét giải quyết các trường 
Í/lợp cấp thiết cần đưỌ`c luu thông gíũ'a Thành phố Hồ Chi' Mính và các tỉnh, 
thành phố 

Căn cứ công Văn Sổ 10399/SGĨVT-KT ngày OI tháng IO nãm 20210120 Sở 
Gíao thông vận tải về việc l1u'ó7zg dẫn tổ chức gíao thông trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh từ ngày O1 tháng 10 năm 2021. 

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc đăng ký hỗ 
_trợ dí chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2021 như Sau: 

1. Đối tượng để nghị Sỏ' Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 
hỗ trợ di chuyễn trong trường hợp cấp thiểt cụ thể như Sau: 

1.1. Người đi từ Thành phổ Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố khác 
trong một số trường hợp cấp thiểt thuộc các trường hợp cụ thễ: 

- Đưa đón người bệnh hiểm nghèo. 
- Đưa đón con nhỏ (< 18 tuổí) 
- Đưa đón phụ nữ mang thai. 
- Tham gia phỏng Vấn trước khi đi nước ngoài. 
- Tham gia thì tuyển do các CƠ Sở giáo dục Và cơ quan quản lý nhà nước 

tổ chức
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- Thực hiện di chuyễn theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra. 
(Luu ÌVgZlô`í đã được sự chấp thuận bằng Văn bản của Úy ban nhân dân 

tỉnh, thành phổ nơi đến cho phép đến không thuộc đối tượng cần Sở Giao thông 
vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận dí chuyển) 

1.2. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tính, thành phổ khác có 
nguyện Vọng trở Về Thảnh phố Hồ Chí Minh thuộc trường hợp: 

- CỎ hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Có giấy xác nhận tạm tnị tại Thành phố Hồ Chí Minh, giấy xác nhận 

`tạm văng của địa phưong có địa chĩ nơi đến là Thàrlh phố Hồ Chí Mình. 
(Luu Người đã được Sự cÌ'lârỊ7 thuận bằng Văn bản của Úy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc đổi 
tưỌ77g cần Sở Gíao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận dỉ chuyến) 

2. Phương thức đãng ký. 
Người dân có nhu cầu hỗ trợ dí chuyển, thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ dĩ 

chuyễn trong trường hợp cấp thiểt trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao 
thông Vận tải tại địa Chí httpsZ//thongtin-s,<ỊtVt.tDhcm.gOV.Vn/dích-Vu-cong/dang; 

Đơn đăng kỷ di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến dĩ 
chuyển Ít nhất 48 giờ. Các bước thực hiện đãng ký đơn theo Phụ lục 1 đính kèm. 

3. Kết quả giải quyết 
Trong Vòng 48 giờ kể từ thời đĩểm người dân nhận được thông tin đăng 

kỷ thành Công của Sở Giao thông Vận tài, SỞ Gíao thông Vận tái sẽ phản hôi kêt 
›quả gìải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn, cụ thể: 

3.1.TrưỜng hợp đơn được chấp thuận: 
- Người làln đơn sẽ nhận được Íìle PDF của giấy đề nghị hổ trợ dí chuyển 

trong trường hợp cấp thiết có mã QR code (Phụ lục 2: Mẫu Đề nghi hỗ trợ dí 
Chuyển đính kèm). 

Mã QK code này nhằm phục Vu các cơ quan kịềm tra, giám Sát trong quá 
trình di chuyên. Trong trường hợp cân thiêt truy xuât dữ liệu, nhân Viên kiêm 
tra, gịám Sát quét mã QR code sẽ nhận được các thông tin chỉ tíêt của người di 
chuyên (Phụ Iục 3 đính kèm) 

- Người làm đơn hoặc người cùng đi trên phương tiện sẽ tự Ỉn giấy đề nghị 
hỗ trợ dí chuyển trong trường họp cấp thiểt hoặc mang theo bản điện tử trên thiểt 
bị dí động để Sử dụng khi lưu thông trên đường. 

3.2.Trường hợp đơn không được chấp thuận : Người Iàm đơn sẽ nhận 
được phản hồi nguyên nhân không được chấp thuận đơn.



4.Một số lưu ý 
- Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải cam kết Và chiu 

trách nhiện] thực hiện đáp ứng các yêu Cầu: 
+ ““Nguyên tắc 5K"; 
+ Là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng 

it nhất 1 mũi đổi Với loại Vắc Xin tiêm 2 mũi Và ít nhất 14 ngày Sau tiêm (điều 
kiện này không áp dụng đổi Với người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tinh, 
thành phổ khác trở về Thành phổ Hồ Chí Minh). 

,+ Khi đi chuyển phải khai báo y tể, lfhai bậc VNEID theo qụy định Và 
các giây tờ ch1i`I1g minh mục đích di chuyên, Giâya Chứng nhận lcêt qlẳả Xét 
nghiệm âm tinh SARS-COV-2 còn hiệu Iực 72 giờ (kê từ thời điêm lây mâu) Và 
một số giấy tờ khác có liên quan. 

+ Thực hiện đúng mục đích Chuyển đí Và nội dung đơn đã đãng ký. 
- Phương tiện di chuyến: các loại hình vận tải Iiên tinh (đưòng bộ, đường 

thuỷ, đưòng Sắt, đường hàng không); trường hợp di chuyện bằng Xe Ô tô cá nhân 
phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định. 

- Người điều khiển phưong tiện và người đi cùng phải chấp hành quy định 
Vê an toàn phòng chống dịch của các địa phương nơi lộ trình đi qua Và địa 
phương nơi đên. Chủ động thông báo Và liên hệ chính quyên địa phưong nơi đên 
trước khi di Chuyên để được hướng dẫn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn Vướng mắc hoặc có ỷ kiến 
góp ý, đê nghị quý CƠ quan, đơn Vị người dân liên hệ Với Sở Giao thông Vận tải 
thông qua Sổ điện thoại (zalo) 0988.205.533 đê được hướng dẫn hoặc tiêp nhận 
các ý kiên phản ánh, góp ý. 

Trên đây là một số nội dung Về hướng dẫn đãng ký hỗ trợ di chuyển trong 
trưòng hợp cấp thiểt, Sở Giao thông Vận tải thành phô Hô Chí Minh đê nghị quý 
cơ quan thôn tin, phổ biển rộng rãi đển các đối tượng liên quan được biết Và 
thực hiện./. j 
1Vơ'i nhận: ' * 

_ Như trên; GIAM ĐOC 
- Bộ GTVT ““để bậc cáo””; 
- TT Thành uý ““đê báo cá0””; 
- UBND TP HCM ““đê báo cá0"; 
- Tông Cục đường bộ VN; 
- Sở GTVT Các tỉnh, thành phố; 
- Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai; 
- SGTVT (GĐ; các PGĐ); 
- Các phòng, đơn Vị thuộc Sở; 
- Trung tâm Báo chí TP; 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu: VT, H10. Trần Quang Lâm



Bước 1. Điền đầy đủ 
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g thông tin của mẫu đơn và đính kèm Bản 
chụp (định dạng ũle ảnh hoặc .pdt) giấy phép lái xe của người điều khiển 
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Bước 2. Thực hiện thao tác ““Xác nhận'”. 
Màn hình hiện khung hội thoại: ““Vui lòng nhập mã OTP đã gửi qua SMS”” 

(›v\Ậ'Ì.›»,4I4\J4v1Y;âd.u x ' 
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SỞ GIAO ĨHỎNG VAN ĨẢI 

"UK`f0JÍÃiuìỉềDìn›Lâ“ M lũltlll Í 

Đồng thời điện thoại của người làm đơn cũng nhận được tin nhắn mã OTP 
22:33 ..Il 9 ìĩ.Ĩỳ 
(Ò ~ 

, gsxặ,Giaotr1oDgvin,uI,1ìx ùn cm 'mhh -,Hethón' kv doynghl lm Ìh0rìg,,Má OTP cua Orỹũlsa la 
702043. Trail trạrĩg! 

Ế 60)~ 
Bưẳc 3. Nhập mã OTP 
Người làm đơn Sau khi nhập mã OTP, màn hình sẽ hiễn thị khung hội 

thoại Xác nhận Sở Giao thông vận tải đã nhận đơn, đồng thời người làm đơn 
cũng nhận được mail Xác nhận đã được Sở Giao thông Vận tái đã tiếp nhận đơn. 

Ị 

- Kềtqui gm hò sơ 
Thông dn dăng ký được giii thành còng. số piìản hồ! kố( quả qlãl quyết "Giấy dồ nghỉ hỗ cợ dl chuyễn trong ừưừug hợp cấp mlốt" qua 
Mp mư &lọn :i't của người đang ký sau 48 giờ 

ĩiétzoẽ Glãydẽnghlrlỗttơdtcrnsyển trong ừườrughtịucãpuìiêt ìĩuìltrạlìg Dã llẽp nlưạyu 

` Ngirơỉđăngký Ngulyễnrđgọclri sỡgiãytù 2809202017 
i 

Điệ\'llì\uại 0904070526 Email rlgtx1n@gma|I.mn1
x 

rđgàvg|'ií 96/10/Z021 Hẹl\ì]'ắ 1311012021 i 

Sau khi đã nhận đơn đề nghị hỗ trợ di chuyển của người dân, Sở Giao 
thông Vận tải sẽ Xử lý đơn trong Vòng 48 giờ tính từ thời điễm nhận đơn.



Mẫu “”Đề nghị ` 

ỊJY BANÃNHẬN DẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TT-[ANH PHO T-10 CHI MINT-1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SƠ GIAO THONG VẬN TAI 

sốt ,Dc hành Phấ Hồ ChíMinh, ngày ...tháng.... năm 26 
'E1 

V_ 

ĐỂ NGHỊ HỘ TRỢ L L 

l 
DI CHUYỂN TRONG TRƯƠNG HỌP CAP THIET 

I I 
IẵIIì"““"' 

I'll 

Thực hiên công yăn số 3251/ỤBND-ĐT ngậy 01 tháng 10 năm 2021 của Úy 
ban nhân phô Hô Chi Minh Vê phôi hợp, hô trợ người dân iưu thông trong 
trường hợp câp thiệt Sở Giao thông Vậnytảí Thạnh phô Hô Chí Minh đê nghị Các lự 
lượng Chức năng của các tinh, thàrlh phô tạọ điêu, kiện thuận lợi cho Ông (bà) có têl 
Sau đây được lưu thông trong trường hợp câp thiệt: 

Họ và tên: ................................ .. Sổ CMND/CCCD: ............... .. 
HỌ tên người Iái Xe: .................... .. Số GPLX: ........................ .. 
Sổ lượng người cùng đi (bao gồm người Iái Xe): ....... ..người 
Ngày đi: Nơi đi: Nơi đển: 
Ngày Về: Nơi đi: Nơi đển: 
Mục đích di chuyễn: 
Ngày đên: 
Biên Sô Xe: 

V ` ` 

q 
Sở Giao thông Vận tải Thành phô Hô C111' M inh đê nghị rl gưởi dân khi di 

chuyên: 
- Thực hiện đúng mục đích chuyển đi Và nội dung đơn đã đăng ký. 
- Chấp hành quy định Về an t0_ã1n phòng chống dịch của Các địa phương nơi 

có lộ trình đi qua và địa phương nơi đên. 
` I 

Ì Chii động thông baịo và Iiên hệ chính quyên địa phưong nơi đên trước khi 
di chuyên đê được hướng dân thực hiện các biện pháp phỏng chông dịch. 

I 

- Thực hiện ,khai báo y tê, khai báo VNEID thep quy định Vàmang thẹo các 
giây tờ tùy thân, giây tờ Chứng lninh mục đích dì Chuyênẵ Giây chứng kệt quả 
Xét ng,hiệm âm tinh SARS-COV-2 còn hiệu lực 72 giờ (kê từ thợi điêm lây mâu) và 
một Sô giây tờ khác có liên quan đê các lực lưọng chức năng kiêm tra. 

+ Đối với người dân từ Thành phổ Hồ Chí Minh di chuyển đến các tỉnh, 
thành phải là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưói 06 tháng hoặc đã tiêm chủng it 

nhất 1 mũi đối Với loại Vắc Xin tiêm 2 mũi và it nhất 14 ngày Sau tiêm 
+ Đổi với người dân đến Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện khai báo 

ứng dụng Y tế HCM thực hiện khai báo trên ứng dụng Y tế HCM 
Trường họp bắt buộc phải thay đổi thời gian di chuyển đãđăng kỷ (thực hiện 

Cách ly theo quy định của địa phương nơi đên), người đăng kỷ di chuyên phải thực 
hiện đăng ký lại tại Công thông- tin của Sở Giao thông Vận tải tại địa chỉ 
https://tlìollgtìll-SgtVt.tphcm.g0V.Vu./. 

SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI



c III ~~ Cấp sau khi quét mã QR code 
A. Công Văn số 3251/UB ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông trong tmờng họp 
cấp thiểt 

W V” Cơ quan- Thi phã n chỉ M›nh 
Ttvỏn gwan kỷ: oz lu›ZG21 12150149 ơn?-oo 

ỦY BAN NHÂN DẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT 
THÀNH PHỔ HỒ CHI MINH Độc lập - Tự dn - Hạnh phúc 

Sổ: 3154 /UBND-ĐT Tlzành plĩổ Hồ C/1íMil7l1, ngà;r ol thảng 10 Hăìl 
Về phổi hợp, hỗ trợ người ›dãn lưu 
tlìôlìg trong trườlìg hợp câp tbíết _ 

KHẨN 

Kính gửi: Úy ban nhân dân các tỉnh, thànll phố trực 
thuộc Trung ương 

Cãlì cử Quyết địọnh số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 
Gíao thông Vận tàì về tổ chức hoạt động vận tảí hành khách của 5 lĩnh 
(đuờng bộ, đường Sắt, đường thủy nội địa, hàng bải, hàng không) đảln bảo tl 
ứng an toàn, lính hoạt, kĩễln Soát lìỉệu quả dịch COVID-19; 

Nhằm tạo điều kìệlì cho người dân lưu thông trong các trường hợp 
thiết, Úy ban nhân dân Thàxìh phố Hồ chỉ Minh trân trọng đề nghỉ Ủy ban n 
dân các tỉnh, tlìành phố hỗ trợ Vả phổi hợp thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu cấp thiết đtrợt 
chuy'ễn từ Thànlì phổ Hồ Chí Mính đến các tỉnh, thành phổ và nglrợc lạỉ` 
tluờng hợp cụ thề được nêu tại Phụ lục đính kèm Công Văn này. 

2. Chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiềm soát dịch COVIE 
thuộc pbạln Vi quản lý tạo đỉềtl kiện thuận lợi cho các trường hợp cấp thíế` 
điều kiện được lưu thông. . 

3. Chỉ đạo các đơlì Vị tham gia hoạt động Vận chuyền chấp hành ngh 
phương án phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ C 

thông Vận tải và Ùy ban nhân dân các tỉnh, thàrllì plìổ có liên quan. 
về phía Thành phổ Hồ Chí Mình, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Mình phân công Sở Giao mông Vận tải Thành phố là cơ quan đầLl mổi, chì 
bướng dẫn và Xem xét, giải quyết các trường hợp cấp thiểt Cần được lưu th 
giữa Thàxm phố Hồ Chí Minh Và các tinh, thành phố. 

Ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Mình rất mong nhận được sự phối 
của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./. 

Nơi ullậlll (kèm Phl! lllc) 
- Nllư trên; 
- Thường ưực Chílìh plìù; 
- Bộ Giao thông Vậlì Lài: 
- Ĩĩìường trực 'l'l1ầnl'l ủy; 
- Tlìường trưc HĐNDTP; 
- TTUBI CT, các PCT; 
- Sở Giao thông Vận tải; 
- VPUB: CVP, các PCVP; 
- Phòng TH, KT. VX, ĐT; 
- Lưu: VT. (ĐT-HS) Ịp 

. CHỢ TỊCH HU TỊCH~ ~
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_ ^_ N NHÂN DẤN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ệ_ Ả' ín HÒ CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 
eo Công yãn số 3A54 /UBND-ĐTrrIgà)16Ả tháng 10 năm 2021 

của Ựv ban I1l1ân dâlz Thành phô Hô C/lí Mini?) 

1. Người đi khám, chữa bệnh: 
- Người từ các tinh vào Thàiih phổ Hồ Chí Minh đề khảm chữa bệnh 

(ngoại trừ trường hợp cắp Cứu) plìài có giấy chứng nhận kết quá xét nghiệm âm 
tính với SARS-COV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kê từ thời điểm lấy mẫu) 
và phải có giấy chuyển viện (của các Bệnh viện) từ các tỉnh, thành phổ đến Bệnh 
viện tại Thàllh phổ Hồ Chí Minh, giấy hẹn tái khám hoặc thông tin Xác nhận 
đăng ký của các Bệnh viện tại Thành phổ Hồ Chí Minh. 

- Phương tiện dí Clìuyểnz các loại hìnlì Vận tải Iíên tỉnh (đường bộ, đường 
thuỷ, đường Săt, đường hàng không); Xe ô tô Cá nhân (lái xe và tất cả người đí 
Cùng phải đáp ứng điều kiện y tế nêu trên). Trong Suốt quá tịình di chuyển pììải 
thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khâu trang - Khử khuẩn - Khoáng cách - 
Không tụ tập - Khai báo y tế). 

2. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉl1ll,“ thành phố khác trở 
về Thành phố Hồ Chí Minh: 

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trở về Thành phố Hồ Chi 
Minh phải đá!11 bảo các diều kiện sau: 

- Có giấy tờ chứng ininh thường xuyên cư trú, làm việc tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, như: hộ khẩu, giây tạm trú, cãn cước công dân hoặc chứng mính thư, 
giấy khaí sính (đổi với trẻ eln). 

- CỎ giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2 còn 
hiệu lực (trong vòng 72 giở kề từ thời điểm lây inẫu). 

- Phương tiện di chuyển: Các loại hình Vận tải liên tỉnh (đường bộ, đườiìg 
thuỷ, đường Sắt, đường hàng không); xe ô tô cá nhân (lái xe V'à tâtỹcả người đi 
cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên), Trong Suôt quá trình dì chuyên phải thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc SK (Khẩu trang - Khử khuân - Khoảng cách - 
Không tụ tập - Khai báo y tể). 

- Được sự cho phép của CƠ quan có tbẩln quyền: Văn bản của Ủy ban 
nhân dãn tỉnh, thành phố nơi đi; hoặc Văn bản của Sở Giao thông Vận tải Thành 
phố I-Iồ Chí Minh.
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3. Người dân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố 
khác trong một số tru'ò'ng hợp câp thiết: 

Đổi tượng: đlra đón người bệnh hiềm nghèo, Con nhỏ, phụ nữ mang thai; 
tlìực hiện Cuộc hẹn phóng Vẩn trước khi đi nước ngoài; và một số trường họp 
câp thỉẽt khác, đàln bảo Các điều kiện Sau: 

- Đã tiệm ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 02 
mũi Và ít nhât 14 ngày Sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong Vòng 06 
tháng; 

- Có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định 
của ngành y tê. 

- Cỏ giấy tờ liên quan đến người liên quan đến đổi tượng (thư mời, gìấy 
hẹn của cơ quan, đơn Vị...). 

- Phương tiện di chuyển: các loại hình Vận tái liên tỉnh (đường bộ, đuờng 
`thuỷ, đường sắt, đường hàng không); xe ô tô cả nhân (lải xe và tắt cả người đí 
cùng phải đáp ứng điều kiện nêtl trên). Trong Suốt quá trình di chuyến phải thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khâu trang - Khứ khuẩn - Khoảng cách * 
Không tụ tập - Khai báo y tế). 

- Được sự cho phép của CƠ quan có thẩm quyền: Văn bản của Ủy ban 
nhân dân tính, thành phổ nơi đến; hoặc Văn bản của Sở Giao thông Vận tải 
Thành plìổ Hồ Chí Mính. 

4. Ngưòi' từ các tỉnh, thành phố khác đến Thành phố Hồ Chí Minh 
trong một số trường hợp cấp thiết: - 

Mục đích: đưa đón người bệnh biếm nghèo, con nhỏ, phụ Iìữ mang thai, 
thực hiện cuộc hẹn phỏng Vấn tại trước khì đi nước ngoài, một Sô trường hợp 
cấp thiết khác, phải đảm bảo các điêu kiện sau: 

- Được Ủy ban nhân dân tình/thành phố nơi cư trú cho phép, Xác nhận. 
- Có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính cỏn hiệu lực theo quy đình 

của ngàlìh y tế. 
- Phương tiện dí chuyển: các loại hình Vận tải liên tinh (dượng bộ, đường 

thuỳ, đường Săt, dường hàng không); Xe õ tô cả nhân (lái Xe và tăt cả người đĩ 
`cùng phải đáp ửng điều kiện nêu trên). Trong Suốt quả trình di chuyễn phải thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 
Không tụ tập - Khai bảo y tê)./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HÒ CHÍ MINH



B. Thông tin chi tiết 

ỦY BANLNHẬN DẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHO H0 CHI MINH Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc 
SỞ GIAO THÔNG VÀN TẢI 

NỘI DUNG 
Đăng ký llỗ trợ di chuyển trong trưòĩlg hợp cấp thiểt 

1.Họ và tên người làm đơn 
- Ông/Bà .......................................... Sình ngày: .................... .. 
+ Số CMND/ CCCD: ......................... .. cấp ngày. . ...tháng...năm ..... .. 

+ Địa chi thường trú/tạm trú: ......................................................................... .. 
+ Số điện thoại di động liên hệ: ................................................... .. 

+ Email (cá nhân): ........................................................................................ .. 

2. Người đi cùng trên phương tiện: 
2.1. Ông/Bà ...... .. là người điều khiền phương tiện, 
+ Sinh ngày: ..................... .. 
+ số CMND/ CCCD: ......................... .. cấp ngày.....tháng...năm ..... .. 
+ Đia chỉ thường tníltạm trú: 
+ số điệnthoại dí động liên hệ: ................................................. .. 
2.2. OnglBà ...... .., Sính ngày: ..................... .. 
+ Mối quan hệ Với người làm đơn: 
+ Sổ CMND/CCCD/Iíộ chiếu/Giấy Khai Sinh:.....cấp ngày....tháng. . .năm ..... .. 
+ Địa chi thường trú/ tạm trú: 
+ Sổ điện thoại di động liên hệ: ................................................. .. 
2.3. ÔngfBà ...... 

3. Thời gian di chuyển: 
Ngày đi: Nơi đi: Nơi đển: 
Ngày Về: Nơi đi: Nơi đển: 
4. Phương tiện di chuyển: ......................................................................... .. 

5. Mục đích: ............................................................................................. ..


