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   Kính gửi: 

   - Phòng Quản lý đô thị; 

   - Văn phòng UBND quận; 

   - UBND các phường; 

   - Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận; 

   - Chủ đầu tư.  

Căn cứ Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.  

Căn cứ Công văn số 5992/UBND-SXD ngày 15/9/2021 của UBND thành 

phố về việc hướng dẫn thực hiện việc hoạt động động lại của các công trình xây 

dựng theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND thành 

phố. 

Nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện đăng ký giấy đi đường 

đường QRCode cho các công trình dân sinh trên địa bàn quận, UBND quận Cẩm 

Lệ có hướng dẫn như sau: 

1. Đối tượng đăng ký giấy đi đường QRCode: chủ đầu tư. 

- Địa chỉ đăng ký: http://giaydiduong.danang.gov.vn 

2. Trình tự đăng ký: theo Phụ lục hướng dẫn đăng ký giấy đi đường 

QRCode đối với công trình dân sinh đính kèm Công văn này. 

Lưu ý: Giấy đi đường QRCode do UBND quận; UBND phường cấp cho 

các cá nhân kèm theo phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng có hiệu lực đi 

lại trên toàn địa bàn thành phố (trừ vùng đỏ). 

- Chủ đầu tư đăng ký danh sách cấp giấy đi đường QRCode bao gồm cả 

đơn vị cung ứng vật tư cho công trình. 

- Đối với các công trình đã được UBND quận cho phép tiếp tục thi công 

trước đây, khi có nhu cầu bổ sung thêm lao động thì thực hiện đăng ký mới theo 

hướng dẫn tại Điểm 1 và 2 Công văn này. 

V/v hướng dẫn đăng ký giấy đi 

đường QRCode đối với các hoạt 

động thi công công trình dân 

sinh  theo Quyết định số 

2985/QĐ-UBND ngày 

14/9/2021 của UBND thành phố 

http://giaydiduong.danang.gov.vn/
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- Công trình xây dựng trên địa phương nào thì địa phương đó thực hiện 

cấp giấy đi đường cho lao động thi công công trình theo đăng ký của chủ đầu 

tư. 

3. Về việc giao nhiệm vụ cấp giấy đi đường QR Code 

- Phòng Quản lý đô thị cấp giấy đi đường QRCode cho các công trình 

trên. 

- Đề nghị UBND các phường cấp giấy đi đường QRCode cho các cá nhân 

vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn phường kèm theo phương tiện tham 

gia vận chuyển theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND 

thành phố. 

4. Giao Văn phòng UBND quận, UBND các phường niêm yết nội dung 

Công văn này và các biểu mẫu hướng dẫn, cam kết đính kèm trên website của 

UBND quận và UBND các phường; Đồng thời UBND các phường có trách 

nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung đăng ký giấy đi đường. 

5. Giao Đội kiểm tra quy tắc đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các 

phường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với công trình; Xử lý nghiêm theo quy định hiện 

hành đối với các trường hợp không nghiêm túc chấp hành; Xem xét, báo cáo 

UBND quận quyết định dừng thi công nếu tái vi phạm trong quá trình thực hiện. 

Vậy, UBND quận thông báo cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 

quan được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên;  

- Quận ủy Cẩm Lệ (b/cáo); 

- BCĐ phòng, chống dịch quận (b/cáo);  

- CT, PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, QLĐT.                

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Thiên Sinh 
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