
     UBND TỈNH ĐỒNG NAI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ LAO ĐỘNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                         

       

       Số:            / LĐTBXH-CSLĐ                   Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2021   
V/v thông tin đầu mối tiếp nhận để cấp 

giấy đi đường cho các doanh nghiệp 

trong điều kiện phòng, chống dịch 

COVID-19. 

                                

                           

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10569/UBND-KGVX 

ngày 31/8/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã 

hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 10856/UBND-

KGVX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về nội dung xử lý kiến nghị của Ban Quản 

lý các KCN Đồng Nai và Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đối với việc cấp giấy đi 

đường. Ngày 09/9/2021, Sở Công Thương có Văn bản số 4899/SCT-CN về việc 

phối hợp cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  

Ngày 09/9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi danh sách 

những doanh nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai phê 

duyệt phương án lưu trú đến Sở Công Thương Đồng Nai. Đề nghị các doanh 

nghiệp có nhu cầu cấp giấy đi đường đăng ký trực tiếp về Sở Công Thương như 

sau: 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Danh sách đề nghị cấp giấy đi đường (mẫu đính kèm). 

- Thông báo chấp thuận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc 

phương án bố trí tạm trú của doanh nghiệp (bao gồm cả việc bố trí người lao động đến 

doanh nghiệp để xử lý tình huống phát sinh khi doanh nghiệp ngừng hoạt động). 

Sau khi được Sở Công Thương xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi 

đường, doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào Mẫu giấy đi đường (mẫu 04 tại 

Công văn số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh) và in danh 

sách kèm theo gửi đến Công an cấp huyện, thành phố (nơi đặt trụ sở chính) để ký 

vào Giấy đi đường. 

2. Người tiếp nhận và địa chỉ email tiếp nhận: 

 - Chị Nguyễn Hoàng Quyên, điện thoại: 0902.980.038; anh Vũ Ngọc Tuấn 

Anh, điện thoai: 0912.86.66.61; anh Nguyễn Thành Vượng, điện thoại: 

0913.850966. 

- Email: tinnghiahung83@gmail.com  

mailto:tinnghiahung83@gmail.com


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai thông tin đến các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện./.    

           
             

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 
- BQL các KCN Đồng Nai (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, PGĐ (C.Thu); 
- VP Sở (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, CSLĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Nguyễn Thị Mộng Thu 
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……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     

Đồng Nai, ngày ….. tháng… năm 2021 

   Thông tin doanh nghiệp: 

        - Tên doanh nghiệp: 

        - Mã số doanh nghiệp: 

        - Địa chỉ: 

        - Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:  

       - Thông tin người liên hệ (điện thoại/mail/zalo/địa chỉ): 

     
DANH SÁCH  

Đề nghị cấp giấy đi đường 

           

           

STT Họ và Tên 

Năm sinh 

Số CMND/CCCD Địa chỉ cư trú Nghề nghiệp 
Tên cơ quan/ 

doanh nghiệp 

Diện đối 

tượng 

ra đường 

Thời gian 

ra đường 

Phạm vi 

hoạt động Nam Nữ 

1                 

(từ mấy giờ 
đến mấy 
giờ, từ ngày 
07/9/2021 
đến 
15/9/2021) 

(Đề nghị ghi thông 
tin chi tiết nơi đi và 
nơi đến. Lưu ý: chỉ di 
chuyển nội tỉnh. VD: 
đi từ nơi ở đến Cty; 
hoặc đi từ Cty đến 
ngân hàng...) 

2                     

....                     

           Doanh nghiệp cam kết hạn chế đến mức thấp nhất, chỉ duy trì số lượng người, phương tiện đảm bảo hoạt động và danh sách đề nghị cấp giấy đi đường của 

doanh nghiệp là nhân viên đang làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của danh sách đã đăng ký. 

           

 

NGƯỜI THỐNG KÊ 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký tên, đóng dấu) 

           

           XÁC NHẬN SỞ CÔNG THƯƠNG 

           

    

 

 

     

 



 

 

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 …./9/2021 đến ngày …./9/2021. 

(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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