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Mẫu phụ lục 12.2 (Liên quan đến khoản 2.2 Điều 18, khoản 2 Điều 29) 

Phiếu câu hỏi 

Đối với các nội dung dưới đây, hãy đánh dấu (dấu tích) vào □ tương ứng để trả lời. 

 

1 Trong vòng 5 năm trở lại đây, đã xảy ra trường hợp bị mất ý thức không 

rõ nguyên nhân hoặc do nguyên nhân từ bệnh tật (bao gồm các triệu 

chứng liên quan đến việc điều trị bệnh.) 

□ Có  □ Không 

2 Trong vòng 5 năm trở lại đây, đã xảy ra trường hợp nhất thời không thể 

vận động toàn bộ hoặc một phần cơ thể theo ý muốn do nguyên nhân từ 

bệnh tật. 

□ Có  □ Không 

3 Trong vòng 5 năm trở lại đây, đã xảy ra trường hợp số lần ngủ thiếp đi 

giữa chừng khi đang hoạt động vào ban ngày từ 3 lần trở lên/tuần, cho 

dù thời gian ngủ vẫn đảm bảo đầy đủ. 

□ Có  □ Không 

4 Trong vòng 1 năm trở lại đây, đã xảy ra trường hợp tương ứng với một 

trong những điều dưới đây. 

  ・Đã xảy ra trường hợp tiếp diễn từ 3 lần trở lên tình trạng uống rượu 

nhiều lần, đưa chất cồn vào cơ thể liên tục từ 3 ngày trở lên. 

  ・Đã xảy ra trường hợp uống rượu từ 3 lần trở lên bất chấp lời khuyên 

của bác sỹ phải bỏ rượu để chữa trị bệnh. 

 

 

 

□ Có  □ Không 

5 Được bác sỹ khuyên nên hạn chế xin giấy phép lái xe hoặc hạn chế lái 

xe vì lý do bệnh tật. 

□ Có  □ Không 

Kính gửi Ủy ban an toàn công cộng tỉnh Okayama. Ngày    tháng    năm 

Tôi xin trả lời những câu hỏi đưa ra như trên. Chữ ký người trả lời 

(Nội dung cần lưu ý) 

1 Đối với các câu hỏi, dù câu trả lời là “Có” thì cũng không làm phát sinh trường hợp ngay lập tức từ 

chối hay bảo lưu giấy phép lái xe, hoặc hủy bỏ hay đình chỉ giấy phép lái xe đã được cấp. 

(Vui lòng khai chính xác vì khả năng lấy giấy phép lái xe sẽ tham khảo trên chẩn đoán của bác sỹ.) 

2  Những người khai và nộp sai sự thật sẽ bị phạt tù tối đa 1 năm hoặc bị phạt tiền tối đa 300.000 yên. 

3  Trường hợp không nộp sẽ không thể tiến hành thủ tục. 

 Chú thích: Khổ giấy sử dụng là khổ A4 theo Quy cách công nghiệp Nhật Bản. 
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