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nhập cảnh(tên tài liệu) Trang số 3

xuất cảnh(tên tài liệu) Trang số 3

Bằng lái xe được cấp ở Việt Nam ( Loại / Ngày tháng năm được cấp / Tài liệu để chứng minh ) 

Xe loại lớn  ( năm / tháng / ngày , bằng lái xe được cấp ở Việt Nam )

Xe máy  ( năm / tháng / ngày , bằng lái xe được cấp ở Việt Nam )

ngày 

ngày 

Số ngày tổng cộng   102  ngày

Từ năm 2010 tháng 3 ngày 24 đến năm 2018 tháng 9 ngày 30 : 102 ngày

ngày 

ngày 

ngày 

ngày 

ngày 

ngày 

2018/9/17   Trang số 8 2018/9/30   Trang số  8 13 ngày

2017/1/30 2017/2/10 11 ngày

2016/4/16   Trang số 15 2016/5/6   Trang số 13 20 ngày

2015/2/27 2015/3/5 6 ngày
nhập cảnh(tên tài liệu) Trang số 3

xuất cảnh(tên tài liệu) Trang số 3

2015/4/9   Trang số 18 2015/4/27   Trang số 16 18 ngày

2010/3/24   Trang số 18 2010/4/27   Trang số 18 34 ngày

Trang hộ chiếu được ghi Trang hộ chiếu được ghi
Tài liệu để chứng minh

(Nếu không được ghi trong hộ chiếu)

Số ngày lưu trữ

Nước cấp bằng lái xe 

Ngày tháng năm nhập cảnh Ngày tháng năm xuất cảnh

( năm / tháng / ngày )( năm / tháng / ngày )

●●●　●●●　●●●

năm / tháng / ngày

Số hộ chiếu  năm / tháng / ngày  ~  năm / tháng / ngày

Số hộ chiếu năm / tháng / ngày  ~  năm / tháng / ngày

Bảng điều tra tình trạng lưu trú tại nước cấp bằng lái xe

Họ tên Quốc tịch Việt Nam

Nước cấp bằng lái xe /

Ngày tháng năm được cấp bằng lái xe
Việt Nam năm / tháng / ngày

Ngày tháng năm được cấp bằng lái xe

Số hộ chiếu   /          /           ~           /           /


