
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:          /UBND-KGVX 

 
V/v tăng cường kiểm soát việc tham 

gia lưu thông, di chuyển giữa các 

vùng trong lộ trình trở lại trạng thái 

bình thường mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đồng Nai, ngày  19  tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- Các cơ quan Trung ương có đơn vị trực thuộc tại Đồng Nai; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo, đài trực thuộc tỉnh. 

Hơn 02 tháng qua, toàn tỉnh Đồng Nai thực hiện quyết liệt, siết chặt các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, tập trung toàn lực để dập dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, 

tăng cường giãn cách xã hội, thần tốc xét nghiệm nhiều vòng, đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc-xin… Hiện nay tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

đã có những chuyển biến, dấu hiệu tích cực. 

Nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai và cả nước 

dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp và người dân khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh 

doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, 

chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân và đảm bảo công tác an ninh trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 11102/KH-UBND về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình 

hình mới. 

Theo lộ trình, các bước thực hiện kế hoạch việc di chuyển, tham gia lưu 

thông sẽ được từng bước bình thường mới. Để thống nhất thực hiện việc quản 

lý, tham gia lưu thông, đi lại theo kế hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai hướng dẫn như sau: 

1. Khuyến khích người dân: Cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển 

nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các 
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Chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh 

đã được tiêm vắc-xin. 

2. Việc tham gia lưu thông, đi lại  

2.1. Đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh  

2.1.1. Có tỷ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 01 

liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 15*) 

- Giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã của toàn bộ người 

dân đang thường trú/tạm trú trên địa bàn quản lý; cấp, quản lý việc sử dụng Giấy 

đi đường (mẫu kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi lại giữa các xã vùng 

xanh trong địa bàn huyện, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

- Giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường (mẫu 

kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh 

trong tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không 

được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, 

đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp 

trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện do Thủ 

trưởng đơn vị cấp Giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

2.1.2. Có tỷ lệ từ 60% đến 70% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 

01 liều vắc-xin (áp dụng Chỉ thị 19*) hoặc trên 70% người trên 18 tuổi được 

tiêm chủng ít nhất 01 liều vắc-xin (áp dụng Bình thường mới*) 

- Giao UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã, nội bộ huyện của 

toàn bộ người dân đang thường trú/tạm trú trên địa bàn quản lý. 

- Giao UBND cấp huyện cấp, quản lý việc sử dụng Giấy đi đường (mẫu 

kèm theo) cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố vùng xanh 

thuộc tỉnh hoặc đi đến huyện, thành phố vùng đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không 

được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành vùng xanh), 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, 

đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp 

trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác huyện do Thủ trưởng đơn 

vị cấp Giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

2.2. Đối với cấp huyện, cấp xã vùng đỏ, cam, vàng (áp dụng Chỉ thị 16* 

và siết chặt việc tham gia lưu thông) 
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- Người dân tuyệt đối ở trong nhà (trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe 

khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu, thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp đặc 

biệt khác). 

- 100% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử 

dụng điện thoại thông minh (smartphone) phải cài đặt, sử dụng ứng dụng quản 

lý di chuyển nội địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã 

QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để 

chứng minh đã được tiêm vắc-xin. 

- Tiếp tục thực hiện việc tham gia lưu thông, đi lại theo hướng dẫn của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021, Văn bản số 

10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021, Văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 

08/9/2021. Các Giấy đi đường đã được cấp trước ngày 20/9/2021 theo mẫu tại 

các văn bản nêu trên phải nộp bản photo (giấy đi đường cũ) kèm Giấy đi 

đường mới đã được điền đầy đủ thông tin đến cơ quan, đơn vị đã cấp hoặc 

đơn vị là đầu mối tiếp nhận để được kiểm tra, cấp lại Giấy đi đường mới; quy 

trình cấp lại giấy đi đường mới vẫn áp dụng theo các văn bản trên và hướng dẫn 

của Công an tỉnh. (Cho phép sử dụng Giấy đi đường cũ đến hết ngày 22/9/2021) 

- Giao Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tổ chức việc cấp, kiểm tra việc sử 

dụng Giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo Văn bản số 10569/UBND-

KGVX ngày 31/8/2021, Văn bản số 10616/UBND-KGVX ngày 04/9/2021 và 

Văn bản số 10856/UBND-KGVX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục phối hợp Công an tỉnh 

kiểm tra, cấp Giấy đi đường theo các văn bản trên và hướng dẫn của UBND 

tỉnh. 

- Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã vùng đỏ, cam, vàng thực 

hiện việc cấp Giấy đi đường, Giấy đi chợ; giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho 

thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng… thuộc địa bàn quản lý theo các văn bản 

hướng dẫn của UBND tỉnh (đã nêu trên). 

3. Sở Giao thông Vận tải  

- Tiếp tục thực hiện việc cấp, quản lý Giấy nhận diện phương tiện luồng 

xanh có mã QR. 

- Phối hợp Sở Công Thương cấp mã QR đối với shipper (shipper chỉ được 

hoạt động trên phạm vi một huyện). 

- Danh sách phương tiện luồng xanh có mã QR và shipper gửi Công an 

tỉnh để phục vụ theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. 
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4. Hiệu lực của Giấy đi đường 

Giấy đi đường được cấp theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản này 

có hiệu lực theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về đánh giá mức độ nguy cơ và các 

biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19; định kỳ 

07 ngày (01 chu kỳ), theo đánh giá lại của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Đồng Nai để áp dụng các biện pháp tham gia lưu thông phù hợp 

khi có sự thay đổi màu vùng ở cấp xã, cấp huyện. 

(Nếu mức nguy cơ ở cấp xã, cấp huyện vẫn không thay đổi hoặc thay đổi 

nhưng vẫn là vùng đỏ, cam, vàng thì được tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã 

cấp, không cần cấp lại giấy mới)  

5. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm soát chặt chẽ lực lượng Quân sự 

làm nhiệm vụ đảm bảo Quốc phòng; phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh trên cơ sở các vùng: đỏ, cam, vàng, xanh. 

6. Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

theo nội dung Công văn này và các văn bản khác có liên quan. Chủ trì, phối hợp 

UBND cấp huyện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Chốt kiểm soát, 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh quyết định 

thành lập/giải tán các Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo 

khoa học, phù hợp tình hình thực tế và lộ trình thực hiện kế hoạch bình thường 

mới. 

7. Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập các Chốt kiểm soát bảo vệ vùng 

xanh (do lực lượng Công an làm Tổ trưởng) để quản lý, kiểm soát việc tham gia 

lưu thông, đi lại của người dân đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; bố trí lực 

lượng phù hợp với chủ trương kiểm soát các vùng của UBND tỉnh và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo vệ vùng xanh thuộc địa bàn quản 

lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý việc tham gia lưu thông, đi lại 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định. 

8. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai tổ chức tuyên 

truyền rộng rãi các nội dung hướng dẫn trên của UBND tỉnh.  

9. Đối với việc tham gia lưu thông của người lao động làm việc tại các 

doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp sẽ được hướng dẫn tại 

văn bản riêng. 
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10. Trường hợp cần thiết khác nhưng chưa được quy định trong Văn bản 

này khi triển khai không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch thì sẽ được 

xem xét giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. 

Đề nghị người dân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 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. Chức vụ/Vị trí công tác: ............................................................................................  

8. Mục đích tham gia giao thông:…………..(hiện đang trên đường di chuyển từ nhà 

đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao) 

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

9. 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. 

Cán bộ, công chức, viên chức, 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 Thẻ công chức/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân) 

 

SỬ DỤNG CAMERA CỦA ĐIỆN THOẠI 

ĐỂ QUÉT MÃ KHAI BÁO Y TẾ 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, 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 CBCC sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR (đính kèm) để khai báo trước khi 

tham gia giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. 

- Trường hợp CBCC 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. 

MẤU SỐ 01 
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(1) 

(2) 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày … tháng ... năm 2021 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN  

Về việc phân công nhiệm vụ công tác 

(Từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực nghiêm các biện pháp trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó khuyến cáo không ra đường 

từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; 

Do yêu cầu công việc trong công tác chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; …(Thủ trưởng đơn vị)…………………phân công ông/bà: 

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. Chức vụ/Vị trí công tác: ............................................................................................  

8. Thực hiện nhiệm vụ: tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 

Thời hạn : từ ngày…………………  đến ngày………………. 

(Giấy xác nhận có giá trị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội) 

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

 

SỬ DỤNG CAMERA CỦA ĐIỆN THOẠI 

ĐỂ QUÉT MÃ KHAI BÁO Y TẾ 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, 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 CBCC sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR (đính kèm) để khai báo trước khi 

tham gia giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. 

- Trường hợp CBCC 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. 

 

 

 

MẤU SỐ 02 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Tham gia giao thông trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

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

2. Sinh ngày  .............. tháng ............ năm .............  

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

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

5. Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................  

6. Cơ quan làm việc: ..........................................................................................................................  

7. Địa chỉ cơ quan: ............................................................................................................................  

8. Vị trí công tác: ...............................................................................................................................  

9. Mục đích tham gia giao thông: ......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

10. Thời gian tham gia giao thông: …………………………………………………. từ ngày 

…./../2021 đến ngày …./../2021. 

 (Xuất trình kèm CCCD/CMND hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành và mã QR Code cá 

nhân sau khi thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn) 

 

SỬ DỤNG CAMERA CỦA ĐIỆN THOẠI 

ĐỂ QUÉT MÃ KHAI BÁO Y TẾ 

 
 

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2021 

TRƯỞNG PHÒNG CSGT 

 

 

 

 

 

 

LƯU Ý: 

- Đề nghị công dân sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR (đính kèm) để khai báo trước khi 

tham gia giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. 

- Trường hợp công dân 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. 

- Nghiêm cấm việc sao in, sử dụng sai mục đích, thời gian. 

- Nếu làm mất giấy phải báo ngay cơ quan cấp phát để giải quyết. 

- Các đơn vị điền đây đủ thông tin cơ bản theo mẫu, riêng mục Số Thứ tự và phần ký 

cấp giấy của cơ quan Công an: để trống không được điền thông tin. 

 

 

 

SỐ TT 

 

…………………

……….. 

MẤU SỐ 03 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Tham gia giao thông trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

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

2. Sinh ngày  .............. tháng ............ năm .............  

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

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

5. Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................  

6. Cơ quan làm việc: ..........................................................................................................................  

7. Địa chỉ cơ quan: ............................................................................................................................  

8. Vị trí công tác: ...............................................................................................................................  

9. Mục đích tham gia giao thông: ......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

10. Thời gian tham gia giao thông: …………………………………………………. từ ngày 

…./../2021 đến ngày …./../2021. 

(Xuất trình kèm CCCD/CMND hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành và mã QR Code cá 

nhân sau khi thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn) 

 

SỬ DỤNG CAMERA CỦA ĐIỆN THOẠI 

ĐỂ QUÉT MÃ KHAI BÁO Y TẾ 

 
 

……………., ngày     tháng     năm 2021 

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN 

 

 

 

 

 

 

 

LƯU Ý: 

- Đề nghị công dân sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR (đính kèm) để khai báo trước khi 

tham gia giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. 

- Trường hợp công dân 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. 

- Nghiêm cấm việc sao in, sử dụng sai mục đích, thời gian. 

- Nếu làm mất giấy phải báo ngay cơ quan cấp phát để giải quyết. 

- Các đơn vị điền đây đủ thông tin cơ bản theo mẫu, riêng mục Số Thứ tự và phần ký 

cấp giấy của cơ quan Công an: để trống không được điền thông tin. 

 

 

SỐ TT 

 

…………………

……….. 

MẤU SỐ 04 
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(1) 

(2) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 
Tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng, 

lộ trình thực hiện các điều kiện bình thường mới 

MẪU SỐ 05 

 

 

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

2. Sinh ngày  ...... …tháng ...... …năm ........ … 3. Số điện thoại: …………………...... 

4. Số CCCD/CMND: .......................... ; Ngày cấp:....................... ; Nơi cấp:.....................  

5. Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

Địa chỉ tạm trú (nếu có): ………………………………………………………… 

6. Nơi đến: .........................................................................................................................  

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

 ...........................................................................................................................................  

8. Tuyến đường, lộ trình di chuyển: …………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

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

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

dịch COVID-19. 

Xuất trình kèm CCCD/CMND hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành và mã QR 

Code cá nhân trên ứng dụng “VN-eID” và Sổ sức khỏe điện tử  (hoặc sau khi thực hiện khai 

báo y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn) 
 

NGƯỜI LAO ĐỘNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ tên) 
……………….., ngày     tháng     năm 2021 

XÁC NHẬN CỦA  

CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ  
 

 

 

 
LƯU Ý: Mẫu này áp dụng đối với người dân đang cư trú trong vùng xanh 

- Đề nghị công dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội 

địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, 

sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin hoặc truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR (đính kèm) để khai báo trước khi tham gia 

giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. Trường hợp công dân không sử dụng 

điện thoại thông minh thì khai báo y tế tại Chốt kiểm soát. 

- Nghiêm cấm việc sao in, sử dụng sai mục đích, thời gian, lộ trình. Nếu làm mất giấy phải báo ngay 

cơ quan cấp phát để giải quyết. 

(1): Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp  (2): Tên cơ quan, tổ chức ký xác nhận  

SỐ TT 

 

………… 
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(1) 

(2) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 
Tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng, 

lộ trình thực hiện các điều kiện bình thường mới 

MẪU SỐ 06 

 

 

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

2. Sinh ngày  ...... …tháng ...... …năm ........ … 3. Số điện thoại: …………………...... 

4. Số CCCD/CMND: .......................... ; Ngày cấp:....................... ; Nơi cấp:.....................  

5. Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................  

Địa chỉ tạm trú (nếu có): ………………………………………………………… 

6. Nơi đến: .........................................................................................................................  

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

 ...........................................................................................................................................  

8. Tuyến đường, lộ trình di chuyển: …………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

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

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

dịch COVID-19. 

Xuất trình kèm CCCD/CMND hoặc thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành và mã QR 

Code cá nhân trên ứng dụng “VN-eID” và Sổ sức khỏe điện tử  (hoặc sau khi thực hiện khai 

báo y tế tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn) 
 

NGƯỜI LAO ĐỘNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ tên) 
……………….., ngày     tháng     năm 2021 

XÁC NHẬN CỦA  

CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN 
 

 

 

 
LƯU Ý: Mẫu này áp dụng đối với người dân đang cư trú trong vùng xanh 

- Đề nghị công dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội 

địa “VN-eID” do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các Chốt kiểm soát và cài đặt, 

sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vắc-xin hoặc truy cập trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR (đính kèm) để khai báo trước khi tham gia 

giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR cá nhân. Trường hợp công dân không sử dụng 

điện thoại thông minh thì khai báo y tế tại Chốt kiểm soát. 

- Nghiêm cấm việc sao in, sử dụng sai mục đích, thời gian, lộ trình. Nếu làm mất giấy phải báo ngay 

cơ quan cấp phát để giải quyết. 

(1): Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp  (2): Tên cơ quan, tổ chức ký xác nhận  

 

SỐ TT 

 

………… 
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MẪU SỐ 07 

 

(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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