BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1391/CAT-CSGT
V/v hướng dẫn bổ sung cấp giấy đi
đường trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội trên địa bàn Tỉnh

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 1401/QĐ-UBND-HC ngày 14/9/2021 của Ủy
ban nhân dân Tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn
tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch 282/KH-UBND ngày 15/9/2021
của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa
bàn tỉnh trong tình hình mới, Công văn số 474/UBND-TCD-NC ngày 15/9/2021
của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quản lý việc đi lại của người dân, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động;
Để thống nhất việc quản lý đi lại của người dân, cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh,
Công an tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện cấp giấy đi đường theo Công văn số 1294/CATPCSGT ngày 05/9/2021 của Công an tỉnh cho tất cả các huyện, thành phố trên địa
bàn Tỉnh, thực hiện từ 0 giờ 00 phút ngày 16/9/2021 đến khi có thông báo mới.
2. Đối với các huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
15/CT-TTg ở mức cao (Chỉ thị 15+), bổ sung về đối tượng, thẩm quyền cấp giấy
đi đường như sau:
2.1. Đối tượng bổ sung cấp giấy đi đường:
- Đối với Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3: tăng từ 30% lên 50%.
- Đối với Nhóm 4 bổ sung diện đối tượng làm việc trong lĩnh vực điện,
nước, ngân hàng và thực hiện theo yêu cầu cụ thể từng đơn vị và Thủ trương đơn
vị chịu trách nhiệm về mọi hoạt động đối với nhân viên, người lao động (nêu rõ
đối tượng đi liên huyện).
2.2. Thẩm quyền bổ sung cấp giấy đi đường:
- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cấp giấy đi đường:
+ Đối với công nhân trong khu công nghiệp và công nhân xây dựng các
công trình do Trung ương quản lý (theo phương án hoạt động của doanh nghiệp);
+ Đối với doanh nghiệp một cung đường hai điểm đến thì thực hiện cam
kết từ nơi ở đến doanh nghiệp và ngược lại (di chuyển trong nội ô huyện, thành
phố, xã, phường, thị trấn có phương án);
+ Đối với doanh nghiệp thực hiện “4 tại chỗ” chỉ đạo cho các chốt tạo điều
kiện cho công nhân đến công ty, doanh nghiệp làm việc (lần đầu và lần thay đổi).
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- Công an cấp huyện cấp giấy cho công nhân doanh nghiệp hoạt động ngoài
khu công nghiệp và công nhân xây dựng các công trình trên địa bàn (áp dụng như
Phòng Cảnh sát giao thông cấp cho đối tượng cấp tỉnh).
- Công an xã, phường, thị trấn cấp giấy cho công dân kinh doanh hàng
thiết yếu, làm nông nghiệp, lao động tự do, thợ hồ,... (thợ hồ nơi xã, phường, thị
trấn; nông nghiệp theo phương án do Ủy ban nhân dân xét, cấp).
3. Việc cấp giấy đi đường bổ sung cho các nhóm đối tượng trên được áp
dụng đến khi có chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền.
4. Đối với giấy đi đường đã cấp trước đây theo Công văn số 1294/CATPCSGT tiếp tục có giá trị đến 30/9/2021.
5. Người dân đi chợ do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có phương
án đi chợ và cấp phiếu theo quy định (không cấp giấy đi đường).
6. Đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
phối hợp triển khai thực hiện Công văn này. Quá trình thực hiện có khó khăn,
vướng mắc trao đổi với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông qua địa chỉ
phongcsgtdt@gmail.com; số điện thoại 02773.851.054 hoặc 0693.620.300) để
được hướng dẫn thực hiện.
7. Giao Phòng Hậu cần có trách nhiệm in màu bổ sung mẫu giấy đi đường cấp
phát cho Công an cấp huyện để phân bổ cho Công an xã, phường, thị trấn cấp cho các
cơ quan, đơn vị và cá nhân theo các nhóm đối tượng đã xác định và phối hợp với
Phòng Cảnh sát giao thông quyết toán kinh phí in giấy đi đường theo quy định.
8. Giao Trưởng phòng Cảnh sát giao thông và Trưởng Công an cấp huyện
giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an xã, phường, thị
trấn thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo này.
Giao Phòng Cảnh sát giao thông giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh theo
dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc cấp giấy đi đường đúng đối tượng. Tổng
hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (phối hợp thực hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh (để báo cáo);
- VP UBND Tỉnh (nắm, phối hợp);
- Các Đ/c Phó Giám đốc (để nắm);
- Phòng CSGT, PTM, PHC (phối hợp, tham mưu);
- Công an đơn vị, địa phương (thực hiện);
- Lưu PCSGT, PTM.
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