
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:        /UBND-VP 
      V/v hướng dẫn một số thủ tục lưu 

thông qua các chốt kiểm soát tạm 

thời trên địa bàn thành phố  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Phủ Lý, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

 Kính gửi: 

- Cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc thành phố;   

- Trung tâm Y tế thành phố; 

     - Uỷ ban nhân dân các phường, xã.  

   

Ngày 21/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1337/UBND-

VP về việc thành lập các chốt kiểm soát tạm thời phòng, chống dịch Covid -19 

trên địa bàn thành phố. Để thuận tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát tại 

các chốt cũng như các phương tiện, người dân lưu thông qua chốt, UBND thành 

phố hướng dẫn các loại giấy tờ cần thiết, các trường hợp lưu thông qua các chốt 

kiểm soát như sau:  

1. Việc lưu thông qua khu vực kiểm soát tạm thời chỉ thực hiện tại 02 chốt: 

Ngã tư đường Lê Công Thanh - Đinh Tiên Hoàng và ngã tư đường Lê Công 

Thanh - Quy Lưu.  

2. Đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa 

bàn thành phố khi đi qua các chốt kiểm soát phải có một trong các giấy tờ sau:  

- Giấy đi đường do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp kèm theo Chứng 

minh thư/căn cước công dân hoặc một số giấy tờ có thể dùng thay chứng minh 

thư nhân dân như: Bằng lái xe, thẻ Đảng viên, hộ chiếu,… 

- Thẻ cán bộ, công chức, thẻ ngành.  

3. Đối với người làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông; doanh 

nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất (bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu, cụm công nghiệp): Cung cấp Giấy đi đường hoặc lịch trực, lịch làm việc, 

bản phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kèm theo Chứng minh thư/căn cước 

công dân hoặc một số giấy tờ có thể dùng thay chứng minh thư nhân dân như: 

Bằng lái xe, Thẻ Đảng viên, hộ chiếu,… 

4. Đối với các cá nhân có nhu cầu lưu thông qua các chốt kiểm soát:  



2 

 

- Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu: Phải 

được UBND các phường, xã xác nhận (bao gồm cả các trường hợp trong khu vực 

kiểm soát tạm thời). Các lực lượng kiểm soát tạo điều kiện để người dân đến 

UBND các phường, xã xin xác nhận.  

- Các cá nhân thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (Cấp cứu, khám chữa 

bệnh, đi mua thuốc định kỳ, người chăm sóc người bệnh): Mang theo chứng minh 

thư nhân dân hoặc căn cước công dân.  

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài phát thanh thành phố, UBND các 

phường, xã tăng cường tuyên truyền; vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt 

các quy định về công tác phòng chống dịch Covid - 19.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND thành phố (Qua Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 
- Thường trực Thành ủy-HĐND thành phố; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP;  

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TH 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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