
I "PRONG OII6NG DJCH' 

CQNG HOA xA HOICHUNGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dà N&ng, ngày 03 tháng £ nám 2021 

(Ten car quan phê duyt, cp)  

GIAY DI DU'CNG 

 

 

Ncri di BKS Xe: ..., Thdri gian df/v .............................Ncii dEn Hiu lyc dEn ngày 
dfabànhoatd3ng.......................................... .../.../.... 

9 
(Dia chi) . (Dia chi) 

(Hç và ten)   Co quan/dan vj in, phát hành Giy 
(Ch(rc v)   (Ten car quan/darn vj)  
S CMND   MST/Sô DKKD/S 
SDT   S DT länh dao: 
Giói tInh   Ngành nghê/linh virc hot 
Ngãy sinh   dng: 
Miic dIch di Iai   Dja chi CQ/dan vj: 
- MQi hành vi lam giá hoçc szc ding không dzng myc dIch Gidy di dzthng së bi 
xr 1$' theo Pháp lzØt 
- Tâi app eTicket - Dà Náng dê quél QR Code GDD Va hru ye may di d5ng STT:  

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO DA NANG 

S:5 68TUBND-KGVX 

V/v huàngdn trin khai thirc 
hin cap Giây di dirng QRCode 

KInhgiri: 
- Thu truông các s&, ban, ngành vâ hi, doàn the thành phô; 
- ChU tjch UBND các qun, huyn, phtrng, xà; 
- Thii truông các co quan Trung uang dóng trén dja bàn thãnh phô; 
- Các darn vj sir nghip trlrrc thuc UBND thành phô; 
- Các dcin vj, doanh nghip dong trên dja bàn thành phô. 

Thirc hin Quyt djnh s 2905/QD-UBND ngày 03/9/2021 cüa ChU tjch 
UBND thành phô ye vic tiêp ti1c áp diing mt so bin pháp cap bach dé phông, 
chong djch COVID-19 theo tinh than Chi thj so 05/CT-UBND ngày 30/7/2021, 
Chü tjch UBND thành phô huOng dn triên khai thrc hin vic cap Giây di 
duing QRCode nhu sau: 

1. Ten trang Ung ding: https ://giaydiduong . danang.gov.vn. 

2. Mu Giy di d11?mg QRCode: 

3. Thii gian, di tixçYng, phm vi áp diing 

a) Thai gian: Tr 08 gi 00 phüt ngày 05/9/202 1 cho dn khi có thông báo 
mâi. Môi Giây di dtrng QRCode ducic cap có giá trj không qua 07 ngày. 
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b) Dôi ti.xcmg: NhQng ngi.thi tham gia các hot dng duçc phép ra ngoài theo 
quy djnh tai Quyêt djnh so 2905/QD-UBND ngày 03/9/202 1 khi tham gia giao 
thông bat buc phâi có Giây di dung QRCode. 

Rieng nhU'ng ngix?ii di chçr truyn thng di vâi vüng xanh (sir d1ing Giy di 
chçi QRCode); di khám, chUa bnh djnh k' tai  các Ca si y tê; Giây mi/tin than 
di xét nghim SARS-CoV-2, di tiêm chüng COVID-19 cüa co quan thâm quyên; 
Giay môi cüa co quan Co thâm quyén triu tap;  Ye den càng hang khOng quôc të 
dê thirc hin chuyén bay di nuác ngoãi; di cap cru, chuyén vin; tham gia doàn 
xe ô-tô dua tang ye non an tang, bOa tang; tham gia các hoat dng khân cap nhu 
phOng, chong thiên tai, phàng cháy, chüa cháy, ciru nan,  cüu h thI không can 
Giây di dung QRCode. 

c) Pham vi áp diving: Giy di thrmg QRCode c&p cho Ca nhân tham gia giao 
thông gän vâi phucTng tin Ca nhân; chi scr dçing trong pham vi vüng xanh và 
vüng yang; thông áp diing trong ving dO. 

4. Quy djnh v tip nhan dang k, phê duyt, cap, in Giy di du&ng QRCode 

4.1. Quy djnh chung: 

a) Các eon quan, don vj, th chrc, cá nhân cO hoat dng ducic phép theo quy 
djnh tai Quyet djnh so 2905/QD-UBND vã cO nhu câu ducie cap Giây di dung 
QRCode, dang k trirc tuyên tai  dja chi https://giaydiduong.danang.gov.vn. 

b) Ca quan cO thm quyn duqc phân Cong phê duyt, cp Giy di dung 
QRCode t?i  da chi https://etiket.danang.gov.vn. 

c) Sau khi thrcic con quan cO th.m quyn phê duyt, cp Gi.y di di.thng 
QRCode thI các con quan, don vi, to chüc, Ca nhan sr ding tài khoãn d däng k 
a Diem a Khoãn 4.1 Cong van nay tlr in Giây di &r&ng QRCode và giri cho 
ngui sCr ding. 

4.2. Phan cong các con quan cO thAm quyn phê duyt, cp Giây di dung 
QRCode cho nhIng ngithi tham gia các hoat dng sau day: 

a) Sâ Cong Thrcing: 

- Các cong ty thironng m?i  dAu m6i; trung tam thuong mai;  siêu thj; chui cira 
hang tin 1?i  (chuOi siêu thj mini). 

- Cáe chçi trirc thue Sa quãn 1'. 

- Các doanh nghip gas (trir cira hang kinh doanh gas), din, xAng du. 

- Các nhà may, xi nghip, co sâ san xut trong ci1m cong nghip. 

b) Sâ Thông tin vã Truyn thông: 

- Hoat dng bu'u chInh; thông tin, vin thông (bao gm xir 1 sr C6, bão trI, 
duy tu, sUa chQa h thông thông tin, vin thông); phát hành báo chI; tác nghip 
báo chI. 

- Doanh nghip san xut phn mm, phn crng. 

so
np

h1
-0

7/
09

/2
02

1 
10

:1
0:

13
-s

on
ph

1-
so

np
h1

-s
on

ph
1



3 

c) Sâ Y t: Các cong ty, quAy thuc/nhã thuc, trang thit b y tê, vat tu' tiêu 
hao phitc vi khám, chCra bnh vã phOng, chOng dch; ca sâ djch vi khám, chcra 
bnh. 

d) S Tu' pháp: Các hot dng b trq ttr pháp: COng chirng; luat  su; du giá; 
thira phát lai; trQng tài thuong m?i;  tu' van pháp luat;  quãn 1, thanh 1' tài san; tO 
chirc giám djnh tu pháp theo vii vic. 

d) Sâ Giao thông van  tái: 

- Cãnghàng không; cãng bin; nhà ga duäng sAt; tram quãn 1 throng b; co 
sâ däng kiêm. 

- Doanh nghi ,p djch vii van  tãi giao nhan hang hóa thi& yu, hang hóa phiic 
vit san xuât vã xuât nhp khãu. 

- Hot dng duy tu, bão duO'ng, sUa chüa cAu, thxng b. 

- Ho.t dng cüa nhng ngithi van  chuyn giao nhan  hang hóa thuQc các don 
vi cung mg hang hóa vã nhU'ng ngithi giao hang cong ngh (gQi chung lâ 
shipper). 

e) Sä XAy dmg: 

- Doanh nghip cAp thoát nuàc, din chiu sang (bao gm xcr 1 sir cA, bâo 
trI, duy tu, sta chra h thông cap thoát nixàc, din chiêu sang). 

- Hot dng chãm soc cay xanh do thj. 

- Các cong trinh dng 1irc, trong dim, cAp bach cüa thành ph. 

g) Sá Tài nguyen và Môi tnthng: Hoat dng v sinh môi tru0ng dO thj. 

h) Ban Quãn I Khu Cong ngh cao vã các khu cOng nghip: Các nlià may, 
xi nghip, ccx sä san xuât trong khu Cong ngh cao Va CC khu cong nghip. 

i) Ngân hang Nhâ nu6c Vit Nam - Chi nhánh Dã N.ng: Các ngãn hang 
thucxng mi, ngân hang cO phân. 

k) UBND các qun, huyn: 

- Các nba may, xi nghip, ccx so san xuAt ngoài khu cOng ngh cao và các 
khu cong nghip dóng trén dja ban (tth các doanh nghip do SO Cong thu'cxng 
phé duyt, cap). 

- Các ccx sO kinh doanh djch vçi b trçx doanh nghip: Kim toán; ding k9 
giao djch bão dam; bão hiem; báo v ehuyên nghip. 

- Các ccx sO each ly y t tap  trung (trir nhân vien y tê). 

- COng trInh nhà 0 dan sinh; cong trInh dng 1irc, tr9ng dMm, cAp bach thuc 
thâm quyên qun, huyn. 

- Các ch? truyn th6ng trên dja ban qun, huyn (trcr các ch thuc SO Cong 
Th'ircxng quàn 19). 

- Djch vi cung cAp suAt an cong nghip (ngoai khu cOng nghip). 
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1) UBND phix&ng, xA: 

- Chü cCra hang tp hóa. 

- Các cCra hang, doanh nghip kinh doanh vt lieu xay di:rng và djch vii k 
thut, si'ra cha din, nuâc dan sinh. 

- Các nhà hang, cra hang, ca s kinh doanh djch vii an, ung (trong vüng 
xanh). 

- Hoat dng djch vçi cüa hcip tác xâ trong lTnh vre nông nghip; thu ho?ch 
nông, thüy san; thüy lçii. 

- Djch vv tang 1. 

m) Di vâi ngui lam vic ti các Co quan, cong si nhà rnxâc (cã ca quan 
trung uang dong trên dja bàn thành pho); dan vj cung cap djch v1i cong Ich: 

- Thu truO'ng các các Ca quan, cong s& nhà nixóc phê duyt, c.p, in Giây di 
duông QRCode, giri cho can b, cong chi'rc, viên chirc, nguYi lao dng thuc 
quyën quán 1 sir diing. 

- Dan vj si.r nghip thuOc s, ngành: Do s&, ngành phê duyt, c.p. 

- Dan vj sçr nghip thuc UBND các qun, huyn: Do UBND các qun, 
huyn phê duyt, cap. 

- Doanh nghip, dan vi cung cp djch vi cong Ich: Ca quan quãn 12 nba 
nl2àc chuyên ngành phê duyt, cap. 

- Các nhân viên trirc dam bão an ninh, an toàn, phOng, ch6ng cháy n; xcr l) 
cong vic can thiêt lien quan ti các Ca quan, dan vj, doanh nghip dirng hot 
dng (bô trI tÔi da 03 ngixi/dan vj trong 01 ngày ci the/Ol tuân). 

5. T chrc thirc hin 

a) Sâ Thông tin và Truyn thông: 

- Thi& 1p giá trj thng ch s luçng cp GiAy di dix&ng QRCode trên tJng 
ding theo quy djnh tai  Quyet djnh sO 2905/QD-UBND ngày 03/9/2021; theo 
döi, thông kê, báo cáo vic cap, sü diing Giây di du&ng QRCode cho UBND 
thành phô, Ban Chi do phOng chông djch bnh COVID-19. 

- Phân quyn trén Ung ding vic phé duyt, cAp GiAy di ththng QRCode cho 
các co quan, dan vj có thâm quyên nêu tai  Khoãn 4.2 Cong van nay. 

- T chCrc h trcY, huâng dn các Ca quan, don vj, t6 chüc, Ca nhân sir ding 
ng ding; ho trçi các chôt và Cong an thành phô xác minh, xir 1 các tming hcip 

vi phm trong cap và sir diing Giây di diiing QR Code. 

- Thrc hin hüy hiu 1irc GiAy di dtrông qRCode d cAp khi có yêu cAu cüa 
Cong an thành phô và ca quan có thâm quyên phê duyt, cap Qiay di dung 
QRCode. 

- Phân 9uyn trên trng dung cho Cong an thành ph d theo dOi, giám sat 
vic cap Giây di di.x?mg QRCode cüa các ca quan, dan vj, dja phtro'ng. 
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b) Cong an thành ph kim tra, kim soát cht chë vic sCr dirng Giy di 
duxng QRCode khi tham gia giao thông cüa ngi.rñ dan; kiêm tra, xác minh, xü 
1 nghiêm các tru?mg hcip vi phm trong phê duyt, cap vã sir dung Giây di 
dung QRCode. 

c) Các cci quan, do'n vj, dla  phucing, t6 chi'rc, doanh nghip và Ca nhân lien 

quan: 

- Chju hoán toàn trách nhim truOc pháp 1ut v vic dang k, phê duyt, 
cap, sü ding Giây di dung QRCode không dung dôi tuc1ng, so luvng, miic 
dIch. 

- S Thông tin và truyén thông và các ca quan có thâm quyén phê duy, cap 
Giây di dung QRCode CO trách nhim cung cap day dü danE sách, thông tin 
cho Cong an thành phô dé phiic vi,i cong tác kiêm tra, kiêm soát khi cO yêu câu. 

Nhn ducxc Cong van nay, d nghj các Ca quan, dan vj, doanh nghip, dja 
phixcmg và ng1.ri dan nghiem tlic triên khai thirc hin. Trong qua trinh thirc hin, 
neu Co vuàng mac phát sinh, dé nghj lien h trirc tiêp Dung day nóng (Tong 
dài: 0236 1022, 0236 383 1022) hoc PhOng Cong ngh thông tin, So Thông tin 
và Truyên thông (0236 3840 125) dê dLrçYc hixOng dan, xCr l)./.'iL&*— 

No'i nhIn: 
- Nhix trên; 
- U Thành üy (báo cáo); 
- IT HDND TP (báo cáo); 
- CT và các PCT UBND TP; 
- VPTU; các Ban tham muu, giüp vic TU; 
- UBMIQYN TP và các ctoãn the chInh tn TP; 
- Quân Ciy, huyn üy; 
- Các c quan thông tin, báo chI; 
- Lmi: VT, SiTri, VP.go 
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