
CHU TICH 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO nA NANG 

S: 5A /UBND-DTDT 
V/v cho phép cong dan ra khOi 

thành phô Dà Nng 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Htnh phñc 

Dà Nng, ngày 0 tháng i närn 2021 

KInh gui: 
- UBND các tinh, thành ph trçrc thuc trung uo'ng 
t1r Dà Nng den Hái PhOng; 
- Cong an thành pho; 
- SâYtê; 
- Ong Nguyn DInh Hoãng Phràc (136 Ton Dtrc 
Thäng, th 12, phu?yng Hôa Minh, qun Lien Chiêu, 
thành phô D Nng). 

UBND thành ph Dà Nng nhn &rçyc Dan xin giy di throng ghi ngày 
06/9/2021 cUa ông Nguyn DInh Hoâng Phisâc kern theo xác nhn cüa UBND 
phung Hôa Minh va Trung tam tê qun Lien Chiêu kern xác nhan  và 
dun cáa cong da&; xét tInh chat cap thiet sir vic Va cam kët cüa cOng dan, Lnh 
dao UBND thành phô Dà Nng có ' kiên nhu sau: 

1. Thng nht cho cong dan ra khOi thãnh ph& cii the: 
- Ten cong dan: ông Nguyn DInh Hoàng Phuâc. 
- Phuang tin di chuyên: Xe ô to, BKS 43A-0 83.64. 
- Nai den: thành phô Hái Phông. 
- Ljch trInh dr kiên: ti.'r ngày 08/9/202 1 den ngày 10/9/202 1. 
- L do: tham gia khóa hQc Y khoa tii tru1ng D?i  h9c Y Duçic Hãi PhOng. 

2;  KInh d nghj UBND các tinh, thành ph6 tri1c thuOc  trung uang t11 Dã 
Näng den Hãi Phông t?o  diêu kin cho cac con dan có ten và phuang tin nêu 
trên h.ru thong, duqc kiêm tra và qua các chOt kiêm soát tai  dja phixcing. 

3. Giao Cong an thành ph can cü chü trixang neu trên, chü trI, phôi hçip 
vâi Sâ Y tê chi dao các chôt/tram kiêm soát to diêu kin dê cho Cong dan và 
phu'ang tin dixcic hru thông ra khOi thành phô. 

4. Trongsu& qua trInh di chuyn ra khOi thành phó, yeu CU cong dan 
không dung, do, liru trü 1i bat cir dja phuong nào; thirc hin nghiêm các bin 
pháp phông chong djch bnh COVID-19, phãi có Giây xét nghim am tInh vO'i 
SARS-COV-2 do co quan có thârn quyên cap trong thyi gian 72 gi can hiu hrc 
và chju hoãn toàn trách nhim trtrc pháp 1ut nêu dé xãy ra vi phm quy djnh 
phông, chông djch COVID-19 tii fbi di va noi dn. Trong tru&ng hcrp quay trä 
1i thãnh phô Dà Näng thI cong dan phãi thirc hin cách ly y tê theo quy djnh. 

Trân trQng./. 

No'! ,z1:mn: 
- Nhii trêri; 
- Chü tjch UBND thành phô (báo cáo); 
- UBND các qun, huyn; 
- UBND phircng Hôa Minh; 
- Các chót kiêm soát trên dja bàn thành phô; 
• Cong dan cO ten; 
- Luu: VT, DTDT 



VAN PHONG UBND TP.DA NANG 

A' s6  
DEN Ngãy1 1  

Chuyn  
Ltuh6sisô  

If ip 

—Ii•1i• j 

I-fôa Minh, ngày 06 tháng 9 nárn 2021 

Ngirô'i làjn don 

vvv Øi,vvi v.o'rj? ki 
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip — Tir do — Hnh phic 

DON XIN CAP GIAY DI DUNG 

1: Uy Ban Nhãn Dan Thành Ph Oà Nãng 

Tôi ten là: Nguyn DInh Hoâng Phithc Sinh ngày: 16/02/1994 

CMND s : 201624132 cp ngày 22/05/2008 Tti Cong an thânh phô Dâ 
Nang 

Hin tth t.i : 136 Ton Due Thing, t 12 phumg Hôa Minh, qun Lien 
Chiêu, Dà Nang 

Non cong tác : Tram y t phi.r&ng Hôa Minh thuc Trung tam y tê qun Lien 
Chiêu 

Nay tôi lam dan nay d xin Lãnh dao UBND thành ph Dà Nng cap giây di 
dung den thành phô Hãi Phông dê tiêp ti1c tham gia khóa h9c Y khoa ti trung 
Dti h9c Y Ducc Hâi Phông diing vói tiên d chuang trInh h9c, kjp thi ye ph%ic VJ 

con quan (Trung tam y tê qun Lien Chiéu). 

Rt mong nhn di.xçc s1r quan tam giãi quyM cCia ep LAnh dao. 

Tôi xin chân thành cam c/n.! 

DInh kern dcyn nay górn: 

1 .Giây xác nhn vüng xanh ti phi.r&ng Hèa Minh. 

2.Giây xác nhn cüa TTYT qun Lien Chiêu. 

y.. s.' 4 o3-64. 
OYAOt. 



Nguiyn Dlnh Hoãng Phtr&c 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA WET  NAM 

Dc Ip — Tr do — Hanh phüc 

DON MN XAC NH4N 

KInh gui: Giám dc Trung tam Y t qun Lien Chiu 

Tôi ten là : Nguyn DIn}i Hoàng Phrnc Sinh ngày 16/02/1994 

Hin tth tai:  136 Ton Di'xc Thng, th 12 phu&ng Hôa Minh, qun Lien Chiu, DN 

Ncyi cong tác : Tram y t phithng Hôa Minh thuc Trung tâmy t qu.n Lien Chiêu 

Nay tôi lam don nay d xin Ban giám dc xác nh.n tôi dang theo hçc Chuyên tu 
(Lien thông chInE quy y khoa) ti tru?mg Di h9c Y duçic Hãi Phông d lam thu tic xin 
cp giy phép duçic quay lai thành ph Hài Phông và tip tic tham gia khóa h9c theo 
dung ljch trInh. 

Rt mong Ban giám dc quan tam giüp d. Tôi xin chân thành cam on. 

Trán tr9ng .1. 

I-fôa Minh, ngày 05 tháng 09 nàm 2021 

Xác nhn cüa Länh dao Ngtrôi lam don 
GIAM D6C 
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