
iJY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CRU NGHA VIT NAM 
THANH PHO oA NANG Dc 1p - Ti do - Hinh phüc 

S: 5q62 /UBND-DTDT 
V/v cho phép cong dan ra khói 

thành ph6 Dà Nng 

FJà Ncng, ngày tháng i nám 2021 

 

KInhgii: 

    

- UBND các tinh, thành ph trçrc thuc trung trang tir 
Thua Thien Hue den Ha Nçi; 
- Cong an thanh pho Da Nang; 
- S& Y tê thành ph Dà Näng; 
- S& Giao thông vn tâi; 
- Ong Büi Vit Cithng (tm trü tai  khách sn Hoãng 
Phxong, 297-299 Nguyen HthiTh9, T 56, phix&ng Hôa 
Cucing Bac, qun Hai Chau, thanh pho Da Näng). 

UBND thành ph Dà Nng nhn duçic Dcm xin phép r&i khói thành pM 
ci'ia ông Biii Vit Cithng thu&ng trü tai  t 12, phuing Phi'i Diên, qun Bäc Tü 
Liêm, thãnh pM Ha Ni; tam  ti-u  tai  khách sn Hoãng Phuong, 297-299 Nguyn 
Hiru Thç, to 56, phithng Hôa Cutmg Bc, qun Hâi Châu, thành pM Dà Nàng 
(kern theo) và kiên xác nhn cüa UBND phi.r&ng Hôa Cthng Bàc; xét tInh chat 
cap thiêt sii vic và cam k& cüa cong dan, Chü tjch UIBND thành phô Dà Nkg 
có ldên nhu sau: 

1. Thng nht cho cong dan räi khôi thành ph& ciii th nhu sau: 

- Ten cong dan: Büi Vit Cu&ng, sinh ngày 19/10/1974. 

- S CCCD: 001074010150 do Ciic Cãnh sat DKQL cix trCi và QLQG v 
dan cix cap ngày 09/01/2018. 

- Nai dn: T 12, phtr&ng Phü Din, qun Bc Tr Liêm, TP Ha Ni. 

- Phizcrng tin di chuyn: xe o to cá nhãn, bMn kim soát 30G-95082. 

- Ljch trinh dir kin: tr ngày 07/9/2021 dn ngày 08/9/2021. 

- L do: v chm soc B vci dang cp cru nguy kjch tai  Bnh vin Quãn y 
Trungixcmg 108. 

2. KInh d nh UBND các tinh, thành pM tir Tha Thiên - Hu dn thãnh 
phô Ha Ni tao  diêu kin cho cong dan  và phuong tin nêu trên tham gia giao 
thông, qua các chôt kim soát phông cMng djch COVID-19 cüa dja ph'wmg. 

3. Giao Cong an thành pM Dà Nng ph& hqp vâi S Y t thành ph6 Dà 
Nng tao  diu kin cho cong dan và phucing tin nêu trén tham gia giao thông, 
qua các chôt kim soát phông cMng djch COV]D-19 cUa thành phô. 

4. Trong su& qua trinh di chuyn ra khôi thành ph6, yêu c.0 cong dãi 
không drng, d, lixu trü 1i bt cü dja phuorng nào; phãi thirc hin nghiêm yêu 
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cu 5K, khai báo y t, xut trInh giy báo k& qua xét nghim SARS-Cov-2 am 
tInh do ca quan có thm qu7én cap trong thii gian 72 gi? cônhiu lvc; tuãn thU 
nguyen täc "2 dim, 1 tuyen"; cam k& thc hin nghiêm các bin pháp phông 
cMng djch bnh COVID-19 tai nñ di và ncii dn; hoàn toãn chu trách nhim 
truâc pháp 1ut nêu d xãy ra vi phm quy djnh phông cMng djch COVJD-19; 
thirc hin khai báo ti dja phi.ro'ng d theo dôi, giám sat theo di'ing quy djnh. 
Trong tm&ng hqp quay trâ 1i thãnh pM Dà Nng thI cong dan phái thirc hin 
vic cách ly yte theo di'mg quy djrih./. 

Ncrinhin: 
- Nhtr trén; 
- CT UBND thành pM (báo cáo); 
- UBND qun Hái Châu; 
- UBNDphix&ng Hôa Ctr&ng BAc; 
- Các chot kim soát trén dja bàn thânh pM; 
- Luu VT, DTD'JY 
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Dà Nng, ngãy 03/09/202 1 

Xác nhân cüa UBND TP Dà Nng Nguôi lam don  

ci4 

A,  

BEN NgayP!.fr.  
Chuyn:..... 
Ltm ho Sd So  

Cong Hôa Xii HO! CIiü Nghia Viêt Nan, 

Dôc Lap — Tw Do — Han/i Phác 

N XIN PHEP Rfl THANH PHO 

d-'cJ oJ y 

.. ,:,. 

KInh gri: Ong LE TRUNG CHINE! — Chü Tjch Uy Ban Nhân Dan thãnh phô Dà Nng 

Ten tôi là: Büi Vit Cuing — Sinh ngãy: 19/1 0/1974.. 

CCCD: 0010740 1015Q, do Cic cành sat DKQLCT&QLQG v dan ct.r cAp ngày 09/1/20 18. 

H khãu thithng trü: To 12 phi.rxng Pliii Din, qun Bãc Tr Liêm, thânh phO Ha Ni 

Nghê nghip: K thut viên (Cong ty TNHH thi.rang mai và djch v  XNK ALD) 

Tarn tn1: P507, khách san 1-loàiig Plurang dja chi 297-299 Nguyn Hu Th9 tO 56 phung 

Hôa Cung Bâc qun Hâi Chãu TP Dà Nãng. 

Do yêu cu cong viêc, tOi dä tâi Dâ N&ng và lam vic ti cOng ty TNI-IH Thirong mi và San 

xuAt Livas Dâ Nng, tai Lô D, Dirng s 4, KCN Hóa Khánh, Phi.r&ng Hôa Khánh Bäc, Quan 

Lien Chiu, Tp Dà Nng tr tháng 7/2021 cho dn nay, do djch covid-19 btng phát tai  Dâ 

Nng cCing vâi vic áp ding CT-16 nên tôi bi kt 1i thành phd, chua the ye di.rcxc. Hin cOng 

vic cüa tOi ti Dá Nng d kt thic tCr 15/8/202 1, dng thôi hçxp dOng luu tri tii khách sin 

cQng sê hCt vão 7/9/202 I. Thànli ph Dà Nng cüng có cong Inh cIm tat cã các khách sn 

trên da bàn nhn khách. do vy 101 1am vào tInh cánh khó khãn khi khOng có nai O, sinh 

ho?t, dng thai bô vç tOi (75 tuOi) hiên dang cAp thu nguy kch ti bnh vin Quân y trung 

uoiig 108. Gia dInh neo nguôi, vçx tôi I rnInh phài gCri con nhO' hang xóm trOng nom dê vào 

vin chãm sOc b& TOi lam dan nay kInh trInh len ông ChCi Tch. mong ông xem xét, to diu 

kin cho tOi thrcyc phép rOi khôi thành ph Dà Nng trong quäng thai gian tir 5 den 7 tháng 

9'2021. TOi cam kt lam xCt nghiém Covid-19 am tinh có hitu lirc trong 72 giO?, khai háo y te 

tning thisc. tuãn thu nguyen tàc 5K, không dirng l?i  trén thrOng di và xiii phép cách ly y t ti 

iihâ theo quy djnh cia CDC Ha Ni sau khi ye tOi nhà. 

Tôi xin tr tiic phuung tin cá nhân, xe ô tO BKS: 30G — 950.82 " 

Môt ltn nfi'a, kInh mong ông Chü Tjch to rni diéu kin cho phép tôi duc quay ye thãnh 

phO Ha Ni hcip pháp và an toàn 

Xin trãn tr9ng cam an và kInh chOc strc khOe Ong. 



S 

.. .lt.  • I 

•._ •.SIS 

a 

5' 



r5 / 

- vyt' 2 ,f JVtk1 

/gpri' 
rç -j 

06?6 kit? 
t,t':'• 

4i/'t : .u!! 
o bprv/-/ 

V72 'Yfl1 
tQ CR d*LCVDRQD 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-09-08T09:23:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký số bản sao văn bản điện tử!




