
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:        /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày  06  tháng 5 năm 2021 
V/v hướng dẫn thủ tục ra, vào tại các 

chốt/trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn TP. Vĩnh Yên 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống 

dịch COVID-19; Quyết định số 1081/QĐ-UBND, ngày 06/5/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên; 

Triển khai Kế hoạch 96/KH-UBND, ngày 06/5/2021 của UBND thành phố 

Vĩnh Yên về tổ chức thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; 

UBND thành phố Vĩnh Yên hướng dẫn về thủ tục, giấy tờ để ra/vào các 

chốt/trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường giao thông của 

thành phố, kể từ 00h00 ngày 06/5/2021 đến 00h00 ngày 22/5/2021, như sau: 

1. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa 

a) Điều kiện các phương tiện vận tải được phép ra/vào thành phố:  

- Đảm bảo an toàn kỹ thuật và có đầy đủ giấy tờ phương tiện theo quy định; 

- Lái xe và phương tiện vận tải thực hiện đảm bảo yêu cầu về phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

- Vận chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị... phục vụ cho hoạt động của các 

nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị 

đóng cửa, dừng hoạt động.  

b) Giấy tờ bổ sung được phép ra/vào thành phố: Yêu cầu phải có một 

trong những giấy tờ sau đây, trong đó ghi rõ địa điểm đến hoặc đi là từ các nhà 

máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng 

cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.  

- Hợp đồng vận chuyển; 

- Hóa đơn, chứng từ hợp lệ; 

- Giấy (Phiếu) xuất kho; 

- Giấy giới thiệu công tác của cơ quan (Công ty). 



 

2. Đối với người ra/vào thành phố Vĩnh Yên 

a) Điều kiện người được ra/vào thành phố 

- Người đang làm việc tại các cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên 

địa bàn thành phố. 

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.   

b) Giấy tờ cần thiết để được phép ra/vào thành phố: Yêu cầu phải có 

Chứng minh Nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc Bằng lái xe và một 

trong những giấy tờ sau: 

- Thẻ nhân viên (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, nhà máy, 

cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 

dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên). 

- Giấy xác nhận là lao động của cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy mời đến làm việc, giao dịch công tác với các 

cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu 

không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

- Giấy giới thiệu đi làm việc ở địa phương khác của các cơ quan, nhà máy, 

cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, 

dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

- Riêng đối với trường hợp người lao động làm việc tại địa phương khác 

về Vĩnh Yên sinh sống thì cần phải có thêm Sổ hộ khẩu hoặc Sổ Tạm trú có 

chứng thực. 

UBND thành phố Vĩnh Yên trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- TV BCĐ PCDB COVID-19 TP ; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Anh Tân 
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