
Bộ CÒNG AN
CÔNG AN TP HÒ CHÍ MINH

CỌNG HOA XÃ HỌí CHÌ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 33 ĩ  3 /CATP-PVO1 Thành phố Hồ Chi Minh, n g a ^  (háng 8 năm 202Ị

“Viv triển khai thục hiện hướng
dần lại các chối, trạm kiêm soái’’

Kính gừi: Câng an các đơn vị. dịa phương.

Nhằm giái quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát
phương tiện và người lưu thông trên dường trong thực hiện giãn cách xã hội.
Giám dốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện ngay các nội
dung hướng dẫn thực hiện kiểm soát lưu thông như sau:

1. Quán triệt và phổ biến đển cán bộ, chiến sĩ các chốt, trạm kiêm soát
HƯỚNG DÁN KIẾM TRA TẠI CÁC CHÓT NỘI Ô (đính kèm hưóììg dẫn

thục hiện tù ngày 29/8/2021).

2. Công an các dịa phương phải sao gừi Hướng dẫn KIÊM TRA TẠI CÁC
CHÓT NỘI Ô đến tùng cán bộ, chiến sì và công khai tại tất cá chốt, trạm kiêm
soát trên dịa bàn trước 09h00 ngày 29/8/2021, các chốt, trạm kiếm soát nội ô phái
dược triên khai dồng bộ Hướng dẫn

3. Các Tô công tác của Bô Công an và Còng an Thành phô thực hiện kiêm
tra dột xuất tại các chốt, trạm kiểm soát, trong đó sẽ yêu cầu CBCS trà lòi các nội
dunạ liên quan các quy định phòng chong dịch, kiêm soát ngươi đi đường. Ncu
CBCS không nắm các nội dung dã phổ biến sẽ hị lập biên bán và xử lý (heo quy
định.

Giám đốc Công an Thành phô yêu cầu Thu trưởng các dơn vị khẩn trương
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm hướng dẫn./u/

;Vớí nhận:
- Như [rên;
- Các Đ/c Phó Giám dốc CATP;
- Lưu: VT, PV0](Đ6).



HUÓNG DẤN KIẾM TRA TẠI CÁC C HÓT NỘI Ô TP HÒ CHÍ MINH
(Công vàn số 2796, 2800, 2850/1'BND-VX- Thục hiện tù ngày 29/8/2021)

1. Các phương tiện vận tài (xe taxi, xc khách, xe chô công nhân...) được cấp mã QR
code cùa ngành giao Ihóng vận tài dược phép lưu thông theo khu vực, lộ trinh, thời gian
cắp phép: Không kiểm tra Giẩy di đường. Kiềm tra mã QR code khai báo y tế bằng
phan mềm quàn lý công dân vùng dịch cũa Bộ Công an theo hướng dân mục so 13.

2. Các xe tâì hoặc bán tải vận chuyển sách, vờ học Sính có giấy từ chứng mình
vận chuyên sách, vờ cho trường học. cơ sở giáo dục (cồ hóa đơn, hợp đổng mua hàng
với các trường, cơ quan giáo dục). Kiềm tra mã QR. code khai háo y tẽ báng phân mêm
quàn lý công dân vùng dịch cùa Bộ Công an theo hưởng dần mục sô 13.

3. Xe chỏ' nhân viên cơ quan, doanh nghiệp không dược câp mã OR code phôi cỏ:
Có 01 người ngôi trên xe phải có Giấy di đường theo quy dịnh (người ngôi trên xe
phái có giấy từ chứng mình cùng Cơ quan, công ty, doanh nghiệp); Kiêm tra mã QR
code khai háo y tê băng phần mềm quán lý công dân vùng dịch cùa Bộ Công an theo
hướng dan mục sô 13.; W người trên xe kháng vượt quá Ví sổ chỗ ngồi dổi với xe từ 12
cho trờ lên.

4. Xe chớ lương thục, thực phằm thiết yếu chua cá mà (ỉỉỉcode có giấy di dường
tạm thời do PC08 in, ký cấp giấy (ây quyền cho tổ trưởng chốt kiêm soát thực hiện)
dược lưu thông qua chổt G vào và ra Thành phô trong khoáng thời gian dược cấp ghi
trong giầy đế giao nhặn hàng hóa và di qua Thành pho (Giấy đì dường tạm thời dược
cẩp tại các trạm, chốt kiêm soát di vào Thành phô khi cỏ dù diêu kiệu: Kiêm tra mã
QR code khai báo y tế băng phản mềm quân lý cõng dân vùng dịch của Bộ Công an theo
hướng dẫn mục sô 13. giày xét nghiệm, giây tờ Hên quan).

5. Các nhóm dồi tượng dược lưu thông (CBCNVC, người lao dộng, hồ trợ phòng
chổng dịch, tinh nguyện viên, thiện nguyện viên...) phai có giấy đi (hròng do Công an
cấp (giấy do Công an phường xã cấp chì di trong quận, huyện). Giấy di dường do Phòng
PC08 cấp dươc sử dụng hai dấu mộc tròn cùa Phòng PC08: dấu to và dấu nhỏ (dùng
trong dãng ký phương tiện. Kiêm tra mã QR code khai báo y te bang phản mềm quán lý
công dân vùng dịch cũa Bộ Công an theo hướng dân mục sô 13

Căn bộ, công nhân viên chức các Sở ban ngành có dong phục, Công "Nhân viên dịch
vu cóng ích thì /?ựĩc đồng phục Ngành. Các Sờ ban ngành không có dồng phục mặc áo
nhặn diện Thánh phô cáp.

6. Shipper giao hàng (sứ dụng ứng dụng công nghệ): Chi được hoạt dộng trong
địa bàn quận-huyện. TP Thú Đức (Không di liên quận, phạm vi địa bán hoạt dộng theo
thòng báo của Thành phô) vã có nhận diện íheo quy dinh. Kiêm tra m3 QR code khai
báo ỹ tế bằng phẩn mcm quán lý công dân vùng dịch cùa Bộ Công an theo hướng dần
mục số 13.

7. Đôi tưọiig không cần Giây di du ong:



1
- Người di Liêm vacxin: có tin nhũn hoặc giấy mời- kèm CMND/CCCD: Kiểm (ra

khai háo y lé qua mã QR code cùa co sỏ dữ liệu quốc gia về dán cư theo hướng dẫn mục
số 13

- Lục lượng y le: có íhé y tê, thẻ sinh viên ngành ¥  hoặc G iấy di tliròng do Thủ
trường dơn vị (5ữ J' tể. các cơ sờ y  tê cà quyết định thành lộp} cap: A7/đ// viên nha
th HOC có giấy tờ chứng m inh chuyên môn dược 1’ếi chứng minh vê nơ i làm việc (mặc
dồ bảo hộ y tế hoặc quần áo y  tề kh i di chuyên trẽn dường. Kiém tra khai báo y lẽ qua
mã QR code cũa cơ sỏ dữ liệu quôc gia VC dân cư theo hường dân mục sô 13

- Người di xét nghiệm Covid-19 có giây tờ chứng minh thuộc các trường hợp sau:
Người có hộ chiếu, giấy lờ chứng minh chuân bị đi du học (trong vòng 03 ngày); người
có vé máy bay đi nước ngoài và đi các linh khác can xẻl nghiệm âm tinh Covid-19 (có
code vẻ máy bay trong vòng 03 ngày), tài xế xe ô tò di xct nghiệm Covid-19 dê làm giáy
tờ xin cấp mã QR code dối với xe ô tỏ chờ hàng thuộc diên được phép hoạt dộng. Tâl cà
các trường hợp phải có lộ trinh di chuyên từ nhà den nơi xét nghiêm phù hợp Kiêm tra
khai báo y tế qua mà QRcode cùa dử liêu quôc gia vê dân cư theo hướng dân mục sô 13.

- Các cá nhân, phương tiện chở oxy, Ihuoc men, vật lư íhiẽt bị y tế...phục vụ phòng
chống dịch bệnh Covid-19, khi có các giây tò chửng minh như: Giây dảng ký kinh
doanh, giấy chửng nhân chuyẻn môn. hợp dông vân chuyên hàng hóa. Kiêm Ira khai
bảo y tê qua mã QR code cúa dữ liệu quốc gia vê dân cư íhco hướng dần mục sỏ 13

- VỈỀH vận chuyên Gas cho phép Ị ưu thông trong phường hoặc phường liên
kề với yêu cầu: Chớ theo bình gas (Loại 12kg trờ lên) và giẫy bản hàng thê hiện dịa
ch i giao hàng 1’á chỉ cữa hàng. Kiểm tra khai báo y tẽ qua mã QR code cùa cơ sờ
dữ liệu quốc gia VC dân cư theo hưởng dan mục sô 13.

- Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác dãn tập dược phép di chuyên kh i lưu
thông dám bảo yêu cầu: Mac ao phân quang của nhân viên môi trường (không buộc
phủ i dong phục chuẳn theo Cong nhãn ngành vệ sinh môi trường nhà nước) rổ có
giấy tớ chửng m inh ve dia diêm thu gom rác phù hợp với nơ i à vả tuyên đường dì
chuyên (hoặc đ i cùng xe chở rác). Kiêm Ira khai báo y tê qua mã QR code cũa cơ sở dừ
liệu quác gia vé dân cư (heo hướng dân mục sô 13.

- Người cỏ quan hệ với bệnh nhân dang diều tr ị tại cúc bệnh viện: So tượng 01
người; cô cơ sở chửng minh quan hệ với bệnh nhân; dì chuyên phù họp tuyến dường
từ nhà dên bệnh viện. Kiêin tra khai báo y tê qua mã QR code cùa cơ sớ dữ liệu quỏc
gia về dân cư theo hướng dẫn mục sỏ 13.

8. Đối với lực lượng Công an, Quân sự: phương tiện và CBCS mặc quân phục được
phép di chuyển toán Thánh phố dể (hực (hi công vụ (Lực lượng thường phục phải có
giấy giới thiệu hoặc giấy phân công công tác của rhủ trường đơn vị hoặc (hè ngành
hoặc Giấy di dường).

9. Giấy di đường do Sở Ngoại vụ (m ỉi 7A<7B] cấp vần dược sử dụng.

1(1. Ưu tiên xc cùa CA, QS, Y tế vả các xe dược Phòng PC08 cắp phù hiệu nhạn

diện.
11. Thỏi gian 18110(1 - 06110(1 ngày híìm sau lạo diều kiện lưu Ihông ch(i: Cán bộ.

phóng xiên, hiẻn lâp viên các cơ quan háo. dài: ngành hang khòng-sàn bay: Hoa lieu
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hàng hài: vệ sinh môi trường dỏ Ihị... Lực lirợng xử lý sự cố khản cắp về diẹn. nước, hẹ
ihống thông tin. hạ lâng giao thõng. Giày di đưửng + giây Xiic nhận phân câng câng
Lie Víìo khung giủ này

12. YỄU cầu kiểm soát:

- Tổ trướng Tố công (ác tại các chốt. Irạiìì kiềm soát cản cứ lình hình thực lể dề lổ
chức kiêm soát, kiêm !ra phương tiện không dể ùn lắc. don ir lại các chốt, trạm kiêm
soái.

- Kiêm tra Giấy đ i đường phủ i gh i đầy dù thững tin (nền chưa g h i phá i gh i ngay
bô sung dây đù thông tin  VÀ Kiềm Ira mã QR code khai bảo V lẻ bang phan mem quản
lý công dân vùng dịch cùa Bộ Công an (heo hướng dần mục so 13. ỉNêễỉ không khai háo
bỏ sung th i thu hôi.

- Kiêm tra đôi chiêu dôi tượng càp giấy. mục dich sừ dụng giày Vff người lưu
thõng có giãy di đường dẽ thu hỏi giây với trường họp cap sai đoi tượng, mục đích,
tập họp báo cáo kịp thời về Câng an Thành phố.

ỉ  3. Hướng dan khai báo y  tể

Khi qua lại Chốt còng dân phài xuất Irinh niã QR code cá nhân saư khi thực hiện
kê khai V le lại dja chi Web https://sijckhoe.dancuqiiocgia.gov.vn và xual trình Giấy
dì dường do CATP cấp. CNND/CCCD hoặc the công chức. viên chức, (hè ngành.

Do vậy, dẻ dàm bảo thuận lọi cho cóng dân khi (ham gia giao thông, dàm bào việc
kiêm soát người, phương lien ra. vào các Chối, Irạm trên dịa bàn Thành phố dược chãi
chè. tránh ùn lâc. tránh lây lan dịch bênh, góp phần có hiệu quà đổi với công lác phòng
chông dịch Covid-19 Iren dịa bàn. Công an thành phố dè nghị các chốt, trạm kiêm soát
tô chức tuyên truy én. phỏ biên, hưởng dẫn dề nghị sử dụng phần mem khai báo y té lại
dịa chi trang Web ht1ps://suckhoe.dancuquọcgia.gov.vn hoặc quét mã QR code dược
in trẻn Giấy di dường do CATP cap de thực hiện kê khai y tế tại nhà trước kh i tham
gia giao thông và qua các Trạm. Chồi kiêm soát theo hướng dẩn san:

Cách (hức khai báo khai y (C đe xuấ( trình khi ra vào các Chốt, trạm như sau:

I. Đê nghị sử dụng diện (hoại (hong minh (smartphone) có kếl nối internet, mạng
3G. 4G dê dâng nhập vàn hllp://suckhoc.dancuquocgia.gnv.vn hoác quét mã QR code
vả thực hiện như sau:

httpsĩ/Auckhoe.dancuqúOCgía gov.vn

Bước ỉ :  Neưởi dân iruy cập vảo Hệ thùng quán lý tờ khai y tè theo địa chi
website: http:7/stickhnc.dancuquocgia.gov.vn hoăc quét mã QR code hãng ứng dụng
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Zulo hoặc ứng dụng quét mã QR code dê vào biếu màu khai háo V tế (lưu ý: Không
dìưití ứng dụng Bluezonc dê quẽt mã QR nãy).

Rước 2: Đọc k í  vã diên chinh xác các thòng tin vào các õ trong biêu mầu khai háo
(Ó có dấu sao hieu thị việc hilt buộc phái nhập).

Rườc .1; Nhận mã xác thực vào ô cuối cùng cùa biêu mầu khai háo

Rười: 4: Nhấn nút "Gửi d i" và chõ cho dền khi màn hình sẽ xuắt hiện thông báo
mã QR code cá nhân. người dân chụp lạ i màn binh hoặc chọn đê hm  mã, in mã.

Rước S: Xuàl trình mã QR code cho lực lượng làm nhiệm vụ lại chốt kiêm dịch
kiẽm tra thông tin. kèm theo giấy lớ có liên quan theo hướng dần ờ các mục trẽn

2. Trường hụp người dân không có diện (hoại thòng minh (smartphone) dê khai
báo thì cán hộ tại Chốt sẽ phát Mầu Thông tin khai báo y  tế cho người dân dê khai: sau
khi kè khai, cán bộ kiêm tra. đối chiêu thông tin với Giấy di dường do CA l ’P cấp.

CNND/CCCl) hoặc the công chức, viên chức, the ngành.

(Đinh kèm Mầu Thông tin khai báo y  te (Phòng chồng dịch C ovid -Ỉ9 ))^

CÔNG AN THẢNH PHO
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