
   UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số:  6392   /UBND-CN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thừa Thiên Huế, ngày  21  tháng 7 năm 2021 

V/v tăng cường công tác sẵn sàng 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

  

Kính gửi:    

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- Sở Y tế. 

 

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 19 tháng 7 

năm 2021, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng 

phương án "3 tại chỗ" (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ) cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu 

vừa thực hiện biện pháp phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất 

kinh doanh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công 

nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai 

phương án “3 tại chỗ” của các doanh nghiệp. 

3. Đối với việc xét nghiệm, tầm soát cho công nhân, tài xế phục vụ tại các 

Khu công nghiệp 

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 

Y tế xây dựng phương án tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đội ngũ tài 

xế đảm bảo việc lưu thông hàng hóa; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp 

tổng hợp nhu cầu xét nghiệm, tầm soát cho đội ngũ công nhân; làm việc với Sở 

Y tế để phương án, kế hoạch triển khai cụ thể./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Phước Nhật 
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