UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2635 /STNMT-VP

Phú Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2021

V/v Triển khai mẫu giấy đi đường theo Công

văn số 2672/CAT-PTM ngày 29/8/2021 của
Công an tỉnh Phú Yên
Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Thông báo số 233/TB-UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
Công văn số 2672/CAT-PTM ngày 29/8/2021 của Công an tỉnh Phú Yên về
việc cấp giấy đi đường cho người dân được phép tham gia lưu thông trong thời
gian thực hiện giãn cách xã hội.
Để góp phần trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
thực hiện đồng bộ, kịp thời cấp giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian
thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Sở triển khai mẫu giấy đi
đường theo Công văn số 2672/CAT-PTM ngày 29/8/2021 của Công an tỉnh Phú
Yên (gửi kèm theo).
Lãnh đạo đạo Sở đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển
khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động mình biết; đồng thời chỉ
đạo thực hiện khai báo theo mẫu hướng dẫn của Công an tỉnh và gửi giấy đi dường
về cho Lãnh đạo Sở (qua văn phòng Sở) để ký đóng dấu cấp số thứ tự.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị sớm
triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- VP ĐKĐĐ đăng tải lên Website Sở;
- Lưu: VT, VP.V.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn An Phú

HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số TT(3)

………….………
.

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

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. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………….……........
9. Mục đích tham gia giao thông: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………
………………………………………….
10. Thời gian tham gia giao thông: ……………………………………………..
11. Tuyến đường di chuyển: …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………
MÃ KHAI BÁO Y TẾ (1)

………., ngày

tháng

năm 2021

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
……………………………………..…………………(2)

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ; đóng dấu)

LƯU Ý:

- (1) Công dân sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang web
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR code để khai báo thông tin trước khi tham
gia giao thông, chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR code cá nhân; trường hợp không có điện
thoại thông minh thì khai báo mẫu thông tin y tế của Bộ Công an trên trang web
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để phục vụ kiểm tra khi có yêu cầu của lực lượng chức năng.
- (2) Thẩm quyền cấp Giấy đi đường bao gồm: UBND cấp xã, cấp huyện; Lãnh đạo các
cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể;.
- (3) Số thứ tự giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

