
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH QUẢNG TRỊ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:            /UBND-VX Quảng Trị, ngày        tháng        năm 2021 
 V/v ban hành mẫu Giấy đi 

 đường tạm thời tại các địa 

 phương giãn cách xã hội theo 

 Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa 

 bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân thuộc các trường hợp cấp thiết được ra khỏi nhà, tham gia giao thông 

và công tác kiểm tra, giám sát, xử lý của lực lượng chức năng đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất; xét đề nghị của Công an tỉnh tại công văn số: 2186/CAT-PV01 

ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành mẫu Giấy đi đường tạm thời trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại địa 

bàn thành phố Đông Hà (đính kèm theo Công văn này) 

- Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đưa 

mẫu Giấy đi đường tạm thời này lên các trang web của tỉnh và tuyên truyền, hướng 

dẫn Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- CT và các PCT (bc);  

- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Lưu VT, VX. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 
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