
 PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY ĐI ĐƯỜNG ĐỐI VỚI 

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG  

(Kèm theo vông văn số          /UBND-PQLĐT ngày      /9/2021 của  

UBND quận Cẩm Lệ) 

PHẦN I: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIẤY ĐI ĐƯỜNG TRÊN WEBSITE 

B1. Truy cập website https://giaydiduong.danang.gov.vn/ và bấm vào nút đăng ký. 

B2. Chọn vào mục Doanh Nghiệp và điền đầy đủ thông tin của Chủ đầu tư vào các 

trường thông tin.  

Lưu ý: 

- Tên tổ chức: Nhập tên công trình (Ví dụ: Nhà ở riêng lẻ ông Nguyễn Văn 

A) (Nguyễn Văn A là tên của chủ đầu tư công trình xây dựng). 

- MST/Số ĐKKD: Nhập số CMND/CCCD của chủ đầu tư. 

- Địa chỉ văn phòng: Nhập địa chỉ công trình theo GPXD đã được cấp. 

- Số lượng người được đăng kí tối đa số người làm việc. 

- Ngành nghề, lĩnh vực: Tham gia hoạt động xây dựng. 

- Tại các ô yêu cầu đính kèm file: Doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư tải FILE 

THAM KHẢO để nghiên cứu thực hiện.  

- Tại mục Danh sách nhân viên đăng ký cấp giấy: Đối với file danh sách 

nhân viên cần điền đẩy đủ thông tin, đặc biệt là nơi thường trú của nhân 

viên/ công nhân thuộc khu vực Vùng (Đỏ, Vàng, Xanh) nào? Cần tra cứu 

trên website https://covidmaps.danang.gov.vn/. Phần mục đích đi lại: Ghi rõ 

Biển số xe phương tiện tham gia giao thông, điểm đi, điểm đến, tuyến đường 

và thời gian đi cụ thể. (Ví dụ: BKS 43C1-02.055. Đi: 6h00-7h00; Về: 16h00-

17h00; Đi làm từ thứ 2 đến thứ 7; Tuyến đường đi/về: Lê Trọng Tấn - 

Trường chinh – Lê Đại Hành, Quận Cẩm Lệ). 

- Tại mục Văn bản đề nghị xác nhận giấy đi đường: Tải lên file Văn bản đề 

nghị đã nhập đủ thông tin có đình kèm hình ảnh Giấy phép xây dựng đã 

được cấp. 

- Tại mục Kịch bản phòng, chống dịch: Soạn và làm theo hướng dẫn theo 

mẫu tham khảo.   

- Tại ô gửi đến sở ngành: Chọn “UBND quận Cẩm Lệ” đối với Chủ đầu tư 

xin cấp giấy đi đường cho công nhân; Chọn “UBND phường…” đối với các 

cá nhân vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn phường. 

https://giaydiduong.danang.gov.vn/
https://covidmaps.danang.gov.vn/


- Tại ô Địa chỉ email: Sử dụng email là tài khoản đăng nhập sau khi giấy đi 

đường được phê duyệt. 

B3. Nhập mã xác nhận và bấm vào nút ĐĂNG KÝ, lúc này hệ thống sẽ gửi thông 

báo đăng ký thành công về email đã đăng ký và chờ cơ quan cấp phép xét duyệt. 

 

PHẦN II: HƯỚNG DẪN IN GIẤY ĐI ĐƯỜNG SAU KHI ĐƯỢC PHÊ 

DUYỆT 

B1. Truy cập website https://giaydiduong.danang.gov.vn/ và tick chọn vào đăng 

nhập với tài khoản là email và pass được cung cấp trong mail trả lời hệ thống. 

B2. Nhập thông tin theo form: Tại Mục GIẤY ĐI ĐƯỜNG, xem bên góc phải màn 

hình, bấm vào nút TẠO MỚI. Nhập đầy đủ thông tin theo file danh sách nhân 

viên/công nhân đã đăng kí ban đầu. Sau đó chọn LƯU. Lưu ý, không nhập quá số 

lượng đăng ký ban đầu. 

 

B3. Phát hành và in giấy đi đường: Sau khi nhập xong danh sách, tick vào các ô 

vuông (chekbox) ở mỗi dòng để chọn danh sách giấy đi đường muốn phát hành. 

Sau đó bấm vào nút PHÁT HÀNH & IN RA. 

Lưu ý: Những GĐĐ đã phát hành và in ra thì không thể thay đổi, chỉnh sửa thông 

tin  
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