
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 

     Số:         /UBND- KTHT  
V/v Hướng dẫn thủ tục di chuyển 

qua các chốt kiểm soát người ra, 

vào trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc 

trong thời gian thực hiện các chốt 

kiểm soát phòng, chống Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Vĩnh Lộc, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

   

       Kính gửi:   

    - Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công 

văn số 13666/UBNDKTTH ngày 04/9/2021 về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển 

qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đang áp 

dụng  biện pháp giãn cách xã hội;  

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc hướng dẫn thủ tục để cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; gồm những người: 

- Đang cư trú và làm việc tại huyện Vĩnh Lộc; 

- Đang cư trú trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, nhưng làm việc tại các địa 

phương khác (ngoài địa bàn huyện Vĩnh Lộc); 

- Đang cư trú tại các địa phương khác, nhưng làm việc tại huyện Vĩnh Lộc. 

* Được di chuyển qua các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong 

thời gian thực hiện các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19, cụ thể như sau: 

- Các bệnh nhân đi cấp cứu do các xe chuyên dụng của các bệnh viện, cơ  

sở y tế chuyên chở: Không phải xuất trình giấy tờ. 

- Đối với người đi khám bệnh, chữa bệnh: Có giấy giới thiệu, giấy xác 

nhận của cơ quan y tế hoặc UBND các xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp. 

- Lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, các lực lượng hỗ trợ: Có thẻ 

hoặc giấy xác nhận do cơ quan, đơn vị cấp. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước: Có thẻ cán 

bộ, công chức, viên chức hoặc giấy giới thiệu, giấy xác nhận công tác của cơ  

quan chủ quản. 

- Đối với công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất: Có thẻ công nhân hoặc giấy giới thiệu, giấy xác nhận của công ty, 

cơ sở sản xuất cấp. 



 

- Đối với nhân viên siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, 

cung ứng dịch vụ, hàng hóa thiết yếu: Có giấy chứng nhận hoặc thẻ nhân viên do 

doanh nghiệp, đơn vị cấp. 

- Đối với lái xe vận tải hàng hoá cung ứng các mặt hàng thiết yếu, lực  

lượng shipper: Phải có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc test nhanh kháng 

nguyên Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ; có giấy xác nhận của đơn vị, cơ sở 

cung ứng hàng hóa; các dấu hiệu nhận diện như trang phục, thùng hàng, logo 

doanh nghiệp, biển tên cá nhân,... 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các  

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo, 

hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị 

mình phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và quy 

định về “một cung đường 2 điểm đến”; chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ 

theo quy định nêu trên để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được di 

chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh đảm bảo thuận tiện, an toàn. Đồng thời, 

khuyến khích hỗ trợ chi phí để định kỳ thực hiện Test nhanh kháng nguyên Covid-19 

hoặc xét nghiệm RT-PCR cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thường xuyên phải di chuyển ra, vào huyện Vĩnh Lộc. 

Các nội dung không đề cập tại Công văn này, thực hiện theo các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện 

Vĩnh Lộc. 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các đơn vị 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:                  
- Như trên; 
- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/cáo); 

- Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa (để b/cáo );  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (để b/cáo); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 
- Trung tâm Y tế huyện; 

- BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTHT.                                                    

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tiến 
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