
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:          /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đồng Nai, ngày         tháng 9 năm 2021 

V/v bổ sung đối tượng tham gia 

lưu thông trên đường trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội 
 

 
 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan báo, đài trực thuộc tỉnh. 

 

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10569/UBND-KGVX 

về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nhóm đối 

tượng tham gia di chuyển trên đường phố, cụ thể như sau: 

1. Các đối tượng tham gia lưu thông vẫn áp dụng theo quy định tại phụ lục 

đính kèm Công văn số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021, trong đó bổ sung 

các đối tượng sau: 

a) Đối tượng không yêu cầu có Giấy đi đường 

- Người đi xét nghiệm Covid-19 vì lý do công việc, sức khỏe phải có giấy 

tờ chứng minh thuộc các trường hợp sau:  

+ Người có vé máy bay đi nước ngoài và đi các tỉnh khác cần phải có kết 

quả xét nghiệm âm tính Covid-19 để làm căn cứ (có code vé máy bay trong vòng 

03 ngày);  

+ Người hành nghề lái xe cần kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 để làm 

căn cứ đăng ký cấp mã QR code đối với xe ôtô chở hàng thuộc diện được phép 

hoạt động (Giấy phép lái xe và Giấy chứng nhận xe đã được Sở Giao thông vận 

tải cấp mã QR/Giấy Xét nghiệm đã hết hạn/Lệnh điều động Tài xế phụ trách xe 

của đơn vị)  
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Tất cả các trường hợp trên phải có lộ trình di chuyển từ nhà đến nơi xét 

nghiệm phù hợp. Kiểm tra khai báo y tế qua mã QR code. 

- Nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn và chứng minh 

về nơi làm việc (mặc đồ bảo hộ y tế hoặc quần áo y tế khi di chuyển trên đường, 

có hợp đồng lao động đối với nhà thuốc/thẻ nhân viên, CMND/CCCD). 

- Học sinh, sinh viên đi du học nước ngoài, người đi xuất khẩu lao động: 

Đi khám sức khỏe, xét nghiệm Covid-19 (phải có giấy hẹn/lịch hẹn/tin nhắn của 

bệnh viện) để đi làm thủ tục tại Đại sứ quán các nước (phải có thư/giấy hẹn/lịch 

hẹn/tin nhắn của Đại sứ quán); đi đến sân bay (phải có hồ sơ du học và vé máy 

bay điện tử, giấy hoặc mã checkin...). 

- Người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện: Số lượng 

01 người; có cơ sở chứng minh quan hệ với bệnh nhân; di chuyển phù hợp tuyến 

đường từ nhà đến bệnh viện. 

- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động theo 

theo một trong 3 phương án: “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 địa điểm” hoặc áp 

dụng cùng lúc 02 phương án nêu trên, đề nghị các đơn vị báo cáo Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp Đồng Nai (đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp) 

hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận 

tải để được cấp mã QR tham gia lưu thông. 

b) Đối tượng yêu cầu có Giấy đi đường gồm 

- Nông dân trong mùa vụ thu hoạch nông, lâm, thủy sản; cơ sở thu mua 

nông, lâm, thủy sản: rau củ quả, bò, gà … : giao UBND xã, phường, thị trấn tại 

nơi cư trú cấp giấy đi đường theo mẫu đính kèm. 

- Người lao động của các công ty, cơ sở dịch vụ bưu chính tư nhân: giao 

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách từ các đơn vị, gửi Phòng Cảnh 

sát giao thông, Công an tỉnh/huyện để được cấp giấy. 

- Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp, công ty Nhà nước 

trực thuộc huyện: Thủ trưởng đơn vị lập danh sách và gửi về Công an huyện để 

được cấp giấy (không quá 1/3 tổng số viên chức, người lao động của đơn vị để 

duy trì hoạt động). 

Lưu ý: Ngoài việc cung cấp các giấy tờ cần thiết như trên, cần xuất trình 

kèm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để lực lượng chức năng đối 

chiếu, so sánh. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xem xét cấp 
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Giấy đi đường đảm bảo chặt chẽ, khoa học và thực hiện đúng các quy định khác 

về phòng chống dịch Covid-19. 

3. Giao Công an tỉnh hướng dẫn Công an các huyện, thành phố, các cơ quan 

liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy đi đường cho các đối tượng đã nêu 

tại Công văn số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh; chỉ 

đạo các chốt kiểm soát chủ động xử lý các trường hợp, tình huống vướng mắc 

phát sinh trong thực tế, kịp thời báo cáo, tham mưu văn bản điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp, không để ách tắc, ảnh hưởng lưu thông trong thời gian giãn cách.  

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh thông tin tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên đến người dân biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; 

- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid 19; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- TT UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- VP TU, các Ban Đảng; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, các P, B, TT, CTTĐT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng 
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(1) 

(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…., ngày … tháng ... năm 2021 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội 

 

1. Họ và tên: ................................................. ………………; Giới tính:………. 

2. Sinh ngày......... tháng ......... năm…….. ; 

3. Số CCCD/CMND: ..................................... ;. Ngày cấp: .................................. ;  

Nơi cấp: .................................................................................................................  

4. Số điện thoại: ........................................ ; 

5. Nơi ở hiện nay: ................................................................................................  

6. Nơi công tác: ………………………………………………………………... 

Địa chỉ: ................................................................................................................  

………………………………………………………………………………….; 

7. Mục đích tham gia giao thông: …………………………………………….. 

……….............................................................................................................................. 

8. Thời gian có hiệu lực từ ngày ………….. đến ngày…………  

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực 

của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19.  

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân) 

 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH 

 UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 

(1): Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) 

(2):  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

Đề nghị Người lao động sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo trước khi tham gia giao thông và chụp màn 

hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. 

- Trường hợp Người lao động không sử dụng điện thoại thông minh thì khai báo mẫu 

Thông tin khai báo y tế (Phòng chống dịch Covid-19) của Bộ Công an. 
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