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KInE gui:
- Cáo Sâ, ban, ngành Tinh;
- UBND các huyn, thãnh phô.
Thvc hin K hoach s6 265/KH-UBND ngày 05/9/202 1 cüa UBND tinh v
viêc thi.rc hiên quyét 1it và hiu qua cáo bin pháp phông, thông djch Covid-19
trén dja bàn tinh, trong do phân cOng Cong an Tinh rà soát cap giây di duông cho
can bô, cong chüc, viên chüc khi di chuyén vã thvc hin nhim vi; nhám siét chat
cong tác quán 1' ngithi va phwing tin tham gia giao thông trén dja bàn Tinh
trong th&i gian thvc hin giãn cách xà hôi theo Chi thj so 16/CT-TTg cüa ChInh
phU, Cong an Tinh dé nghj cáo Sâ, ban, ngánh vâ Uyban nhân dan các huyn,
thành phô quan tam phOi hop triên khai th?c hin mOt so nOi dung sau:
1. Cáo nhóm di tuqng duqc phép tham gia giao thông vk thvc hin theo
COng vAn so 342/UBND-THVX, ngày 11/7/2021 cüa Uy ban nhân dan Tinh,
ngoài ra con bat buOc phái có Giây di throng và dâu hiu nhn din theo quy djnh.
Th&i gian thy'c hién bat dáu tIc lthc 0 giô', ngày 07/9/2021.
2. 061 ttrqng xem xét cp Giy di ththng
a) DJi twçnzg dwgrc cdp giy di dwuxng:
- Nhóm 1: Ca nhân tht.rc hiên cáo nhim vt chInh trj, cOng vçi.
- Nhórn 2: Ca nhân thuc hiên nhim vij cOng tác trong linh vrc djch vi
cOng thiét yéu.
- Nhóm 3: Ca nhân trkrc tip tham gia phOng, chng djch.
- Nhóm 4: Co quan báo chI, truyn thông thvc hin cáo nhim v chmnh tn,
cOng vi.
- Nhóm 5: COng dan thuOc mOt s tnthng hop thit yêu.
- Nhóm 6: T chfrc cá nhân và mOt s trutng hop cn thi& khác d phic vii
cac hoat dØng cOng vi cong Ich thiét yéu.
b) Ddi tuyxng du'vc tat tiên, không yêu câu có giây di dithng khi qua chôt:
- Lvc hrçcng vii trang thuc hiên nhim vt.
- L.rc hrang can bô, than vién ngành y th cO the ngành y th ho.c giây di
thrOng do Sà Y tO, Thu trutng cáo co sOy tO duçcc thành 1p theo quy djnh pháp 1ut.
- Lai xe diu khik phuung tiên vn tãi hang hóa da thrqc Ngãnh Giao thông
4n tái cap the QR Code cOn han thi không kiém tra giây di thrOng cá nhân
- Phuong tin din ngu&i di cAp
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3. Thm quyn cp giy di throng
a) Phbng Cánh sat giao thông cp giày di thxèng dôi vâi cong nhân, vién
chCrc lam vict?i các co quan Dàng, Nhà nuâc, Mat trn To quôc, to chirc chmnh
Id, doàn the cap Tinh.
- Ca nhãn thvc hin nhiém vp cong tác trong linh vgc djch vv cOng thit yEu.
- Phóng vién, biên tp viên, k5r thut viên các co quan báo chI, truyn thông
thuc hen nhiêm vu chInh tn.
- Các tO chrc và các trutng hcip cAp thit khác thrc hin các hoat dng
cong v', cOng ich thiêt yêu.
b) Cong an xã, phzthng, thj fr4n cAp giAy di dithng déi vái can b, cOng
nhãn viên chirc lam vic t4i cci quan Dáng, Nhâ nuâc, M.t trn TO quOc, to chüc
chInh fri, doàn the cap huyn, thãnh phO, xã, phu&ng, thi trân.
- Ca nhân trrc tip tham gia phOng, chng djch.
- COng dan thuc mt s tru&ng hqp thiét yéu.
4. Quy trInli cAp GiAy di du*ng
a) Fhbng Cánh sat giao thông Cong an Tinh:
- Bithe 1: Các tO chüc, cá nhân cung cap thông tin cho co quan quãn 19
ngành, linh vi,rc (Sâ quàn 19 theo chuyén ngânh, linh v?c ho?t dng cüa tO chc,
doanh nghip. Vi dv: Sâ Thông tin và Truyên thông quân 19 doanh nghip linh
vut him chinh, vin thOng, cOng ngh thông tin; SO Giao thông vn tãi quân 19
doanh nghip vn Mi; SO Cong thuong quân 19 doanh nghip 11nh vvc bàn buOn,
bàn 10, siêu thj...).
ThU truUng các M chftc, doanh nghip trvc tiêp thijc hin các nhiem vj
cOng tác trong 1mb vijc djch vv cong Ich thiOt yOu cü 01 can b di din caquan,
dun vj lam vic tr%rc tiOp Va! CO quan quãn 19 ngành, linh nrc dO cung cap các
thông tin, danh sách các cá nhãn, nguti lao dng (g/n day dth thông tin theo Máu
Gidy di dir&ng) dO dO nghj xem xét cap giãy di duOng có ma nhn din. Danh
sách phãi duqc co quan, dun vj quãn 19 k9 duyt vâ chju trách nhiêrn.
- Bithe 2: Gfri dé nghj cA GiAy di thrOng kOni danh sách: Ca quan quãn 19
ngânh, 1mb v',rc cO van bàn dO nghi cap Giãy di du&ng và tong hap sO lu?ng, lap
danh sách cá nhân, ngithi lao dng (ghi day dü thông tin theo Máu Gidy di
dtr&ng) dO nghj cap Giây di dithng cUa cac co quan, tO chut Co nhu cãu, gUi
PhOng Cãnh sat Giao thông qua dja chi phongcsgtdtgmail.com (s6 din thogi:
02773.851.054 hoc 0693.620.300) dO duyt, cap Giây di dutng.
- Bithc 3: Duyt Giây di dutng: Can c' vâo danh sách da duqc duyt cua
Ca quan quãn ',1 ngành, linh vlrrc, PhOng Cãnh sat Giao thông xem xét, cap Giãy
di thrOng nOu dày dii thông tin theo quy djnh.
Bsthc 1: Cap Giãy di thrOng: PhOng Cành sat giao thông in rnàu, k9, dOng
dAu dO gui Giây di duèng cho các to chirc, don vj, cá nhãn CO nhu câu.
- Bwô'c 5: Sau 02 gio sau khi PhOng Cành sat giao thông xác nhn yOu cAu
cAp Giây di thrOng cUa các tO chirc, cá nhân. Ca quan quãn 19 ngành, 1mb srçrc cU
01 can b dOn PhOng Cành sat giao thông dO nhn Giãy di du&ng ('ngtr&i nhán
phái Cd giáy giái thiçu cüa co qua/i, to chi2c...).

F,,) Cong an xd, phw&ng, thj trân:
- Bithc 1: Cung cAp thông tin: Thu tnràng các dun vj cü 01 can b di din
lam viêc true tiêp vái Cong an xã, phu&ng, thj trân dé cung cap thông tin theo
Mu Giây di thr&ng.
- Bu* 2: Gi d nghi cAp GiAy di dir&ng kern danh sách: Thu tnr&ng các
coquan, dun vi, tO ehUc lap danh sách can b, cong chrc, vién chCrc dé nghj cap
Giây di ducmg (ghi day dth thong tin theo Máu Giáy di dithng,,) vã các tâi lieu eó
lien quan gui Cãnh sat khu vrc hoc Cong an các xà, phu&ng, thj trân.
- Bu'ác 3: Duy GiAy di dutng: Trén cu sO dê nghj cüa cac ca quan, tO chüc;
can cU vào diên các dôi ttrang theo quy djnh, Cong an các xA, phu&ng, thj trân xern
xét, k duyt danh sách vã cap Giãy di du&ng (75 ten, dóng dáu).
- Bwo'c 4: CAp GiAy di ththng: Cong an các xa, phung, trj trân ghi các
thông tin theo mu, k ten, dóng dãu dC gUi Giây di dir&ng cho cac to chUc, don
vi, cá nhãn có nhu câu.
- Bzthc 5: Sau 02 giô sau khi Cong an xä, phuèng, thj trãn ghi nhn dAy dU
thông tin yCu cau cap Giãy di thräng cUa cac to chuc, cá nhân. Co quan quán 1
ngârih, lThh vire ccr 01 can bô den Cong an xã, phithng, th trân dC nhn Giây di
dutng ('ngtr&i nhan phthi CO gióy giái thiu cua co quail, to chwc...).
5. Cách thUc nhn din: Mu Gi&y di dithng thvc hin theo Mu dinh kern.
6. TI chfrc thut hién:
a) D nghj the SO, ban, ngành và fly ban nhân dan các huyn, thành ph
khân tnrung phôi hap thirc hien Cong van nay. Qua trinh thvc hin có khó khän,
vithng mac trao dôi voi COng an Tinh (quaPhông Cánh sat giao thOng; sO din
thoai: 02773 .851.054 hoác 0693.620.300) dé thrqc huthg dan thvc hin.
b) Phông Cãnh sat giao thông có trách nhirn in rnâu Mu Giây di duOng
cap phát cho Cong an cap Huyn dé phân bô cho Cong an các xã, phir&ng, trj trãn
cap Giây di du&ng cho các to chrc, dan vj, cá nhân.
c) Phông Hâu cAn chU tn, phSi hap voi PhOng Cãnh sat giao thông thanh
quyét toán chi phi in an theo quy djnh.
d) TruOng Cong an các huyn, thành ph theo dOi, kim Ira, don dc Cong
an the xa, phuông, thj trân vic thvc hiên nôi dung nay.
Giao Phèng Cành sat giao thông tham muu, giUp Ban Giám dôc theo dOi,
don doc, kiém tra vic thvc hin COng van nay. Tong hap tmnh hmnh, két qua báo
cáo Uy ban nhân dan Tinh theo quy djnh./.
Noinhán:
- Nhu tréri (phôi hap thrc hien);
- Die Chu tich UBND Tinh (dé báo cáo);
- VP UBND Tinh (nãrn, phôi hçcp);
- Các Die PM Giám doe (nam, chi do);
- COng an các dan vj, dia phuang (thue hiên);
- Liru: PCSGT, PTM.
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GIAY DI DIYUNG
Trong thôi gian thc hin giàn each xã hi trén dja bàn tinh Dng Thap
; GiOi tinh

1.Hç vâ ten
2. Sinh ngày

tháng

näm
; Ngây cAp

3. S CCCD/CMND

; Nai cAp

4. So diên thoai
5. Dia chi thuOng trü
6. Dia chi tam trU/nai a hin nay
7. Nai dn/nai lam viëc
Dia chi
8. Chirc vi1/vj trI cong tác
9. Mic dIch tham gia giao thông
10. Th&i gian tham gia giao thông
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LU'Ut:
(1) Cong dan sü dvng din thoai thông minh truy cap web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
hoc quét ma QR Code âé khai báo thông tin trutc khi tham gia giao thông, ch%lp man hmnh hoc in ra
giây mA QR Code cá nhân; tru?rng hccp không cO din thoi thông minh thi khai bao mâu thông tin y té
cUa B Cong an trén trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn dê phvc vv kiêm tra khi cO yeu cau
cüa 1?c luçing chüc nAng.
(2) ThAm quyn GiAy di du&ng bao gm:
- Phông CAnh sat giao thông Cong an tinh c.p GiAy di di±ng d6i vOi cOng nhân, vién chüc lAm
vic tai cac co quan DAng, NhA nithc, Mat trãn To quOe, tO chc chinh tr, doAn the cap tinh.
- Cong an xA, phuäng, thj trAn cap GiAy di thr&ng di vOi CAn ho, cong nhAn viên chüc lAm viêc
tai Co quan DAng, NhA nuâc, Mt trn To quôc, to churc chjnh trj, doAn the cap huyn, thành phô, xA,
phu&ng, thj trân.
(3) s6 thu tr giAy di thrOng do co quan Co thAm quyên cap.

