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HƢỚNG DẪN 

Xây dựng Phƣơng án tổ chức sản xuất kinh doanh theo phƣơng châm        

“3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đƣờng – 2 điểm đến” cho các doanh nghiệp,      

cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 148 /QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 9 năm 2021  

của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Chủ động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp theo các nguyên tắc 

phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, hạn chế thấp 

nhất số người lây nhiễm. 

2. Đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho 

người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi 

chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế . 

II. YÊU CẦU 

1. Các doanh nghiệp chủ động xây dựng Phương án sản xuất “3 tại chỗ” 

kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến” (sau đây gọi tắt là Phương án) tại doanh 

nghiệp. Việc áp dụng triển khai hoặc dừng thực hiện Phương án do doanh nghiệp 

chủ động đề xuất dựa trên diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương và điều 

kiện tài chính, đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Phương án phải đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống dịch  

Covid-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường...; trong đó, đảm bảo các điều kiện sau: 

- Địa điểm bố trí nơi ở tập trung phải đáp ứng các tiêu chí cần thiết cho 

hoạt động phòng, chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sinh 

hoạt tại doanh nghiệp (điều kiện cụ thể tại mục III Hướng dẫn này); có quy định, 

nội quy nhằm hướng dẫn, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sản xuất 

của doanh nghiệp; 

- Phải có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động 

khi thực hiện phương án. Người lao động tạm trú tại nơi ở tập trung phải được 

xét nghiệm và có kết quả âm tính với vi rút SARS-COV-2 trước khi thực hiện 

tạm trú tại nơi ở tập trung.  

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện 

pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19; có Kế hoạch phòng, chống Covid-19 

và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 theo Quyết định số 
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2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (mẫu Kế hoạch theo Công 

văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế). 

- Doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, kết quả đánh giá 

xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm đạt: Rất ít nguy cơ lây nhiễm hoặc Nguy cơ 

lây nhiễm thấp. 

3. Trước khi thực hiện Phương án, doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký 

với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu 

kinh tế, khu công nghiệp) hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là 

UBND cấp huyện) nơi doanh nghiệp có nhà máy, cơ sở sản xuất (đối với doanh 

nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp). Ban Quản lý Khu kinh tế, công 

nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức 

năng (cơ quan Y tế, Công thương, Công an, các đơn vị có liên quan) tiến hành 

kiểm tra, xem xét, thẩm định các điều kiện thực tế để chấp thuận cho doanh 

nghiệp thực hiện Phương án. 

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA NƠI Ở TẬP TRUNG TẠI 

DOANH NGHIỆP 

1. Nơi tạm trú tập trung bao gồm Khu nhà Văn phòng, Nhà xưởng… 

chuyển đổi công năng và khu tạm trú dã chiến (làm mới dựng rạp, nhà bạt dã 

chiến các khu đất trống, đường đi ít sử dụng hoặc nhà kho không sử dụng ..v.v..) 

tại doanh nghiệp (sau đây gọi chung là khu tạm trú). 

2. Khu tạm trú phải đáp ứng các điều kiện sau: 

2.1. Kiểm soát được các lối ra vào; thuận tiện cho việc đưa đón người lao 

động; có biển báo: “KHU VỰC TẠM TRÚ TẬP TRUNG - KHÔNG PHẬN SỰ 

MIỄN VÀO”; điểm khai báo y tế, điểm kiểm dịch tại cổng ra vào; điểm/khu vực 

cung ứng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu; điểm khử khuẩn phương 

tiện, hàng hóa và nơi rửa tay với xà phòng/dung dịch sát khuẩn tay; hệ thống 

camera giám sát tại cổng/lối ra vào, khu vực công cộng trong nơi tạm trú, kết nối 

với hệ thống thông tin của cấp xã, huyện để phối hợp giám sát. 

2.2. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và quản lý chất thải theo quy 

định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đảm 

bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người lao động: Ngủ, nghỉ, sinh hoạt cá 

nhân, ăn uống; đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; điều kiện về vệ 

sinh, môi trường và phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

2.3. Tách biệt khỏi các khu vực sản xuất, khu vực nguy hiểm, việc bố trí 

mặt bằng nơi tạm trú phải có rào chắn xung quanh, đảm bảo kiểm soát không 

cho việc tiếp xúc của lao động đang tạm trú với người bên ngoài. 

2.4. Khu tạm trú được phân chia thành các khu vực: Khu vực khử khuẩn, 

Khu vực tạm trú, Khu vực vệ sinh chung, Khu vực phơi quần áo, Khu vực tập 

kết rác thải rắn, đáp ứng các quy định cụ thể sau: 
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a) Khu vực khử khuẩn: có điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa và dung 

dịch sát khuẩn tay cho người lao động. 

b) Khu vực tạm trú: được thiết kế nam riêng, nữ riêng và phải có tường, vách 

ngăn cách, gồm các phòng tạm trú được thiết kế và bố trí theo các quy định sau: 

- Phòng tạm trú phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu 

sáng tự nhiên. Trường hợp do điều kiện không thể bố trí thông gió và chiếu sáng 

tự nhiên phải có giải pháp thông gió cưỡng bức (sử dụng quạt) và đèn.  

- Tường bao che, tường ngăn giữa các phòng phải được làm bằng vật liệu 

đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và chống thấm; mái nhà không được lợp 

bằng vật liệu dễ cháy và phải đảm bảo không bị thấm dột; nền nhà phải được lát 

gạch hoặc láng vữa xi măng và đảm bảo không bị ngập úng. 

- Nếu phòng tạm trú được xây dựng khép kín thì khu vệ sinh phải có 

tường ngăn cách với chỗ ngủ. 

- Phải bố trí có các thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. 

c) Khu vực phơi quần áo: vị trí được bố trí đảm bảo thuận tiện cho sinh 

hoạt của người lao động, có khu riêng cho nam và nữ. 

d) Khu vệ sinh chung trong trường hợp không bố trí khu vệ sinh khép kín 

phải có khu vệ sinh cho nam riêng, nữ riêng và đảm bảo yêu cầu tối thiểu đối với 

khu vệ sinh.  

e) Khu vực tập kết rác thải rắn: vị trí đặt cuối hướng gió, xa khu vực tạm 

trú; diện tích được tính toán để có thể tạm giữ rác thải trong vòng 01 ngày. Ký 

hợp đồng thu gom xử lý rác thải với đơn vị có chức năng đảm bảo không tồn 

đọng, ô nhiễm môi trường. 

3. Thành lập Ban Quản lý Khu tạm trú để tổ chức, kiểm soát người lao 

động ra, vào theo danh sách được phê duyệt; xây dựng quy định và quản lý 

người lao động tạm trú thông qua Nội quy khu tạm trú; niêm yết số điện thoại 

cán bộ quản lý Khu tạm trú tại doanh nghiệp, điện thoại đường dây nóng ngành y 

tế, người chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 

doanh nghiệp. 

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, 

đồng thời định kỳ hàng tuần cần test sàng lọc tối thiểu 20% đối với công nhân, nhân 

viên làm việc ở lại nơi tạm trú để kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 

(lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao: tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, 

lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng nội bộ…); tổ chức đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm Covid-19, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Người lao động tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý 

của Ban Quản lý Khu tạm trú (trừ những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng). 

6. Đối với khu tạm trú bố trí ngoài cơ sở sản xuất kinh doanh: Đảm bảo 

các điều kiện theo quy định tại mục 2.1, 2.2, 2.3 của Hướng dẫn này và theo yêu 

cầu tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 2787/QĐ-BYT 

ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế. 
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IV. ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC TẠM TRÚ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

DOANH NGHIỆP 

1. Hồ sơ đăng ký triển khai Phƣơng án 

Khi có nhu cầu triển khai Phương án, các doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu kinh 

tế, khu công nghiệp) hoặc UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp có nhà máy, cơ sở 

sản xuất (đối với doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp), Sở Y tế và 

Sở Công Thương; hồ sơ gồm:  

- Phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến”.   

- Danh sách người lao động tạm trú tập trung (có thể hiện sự đồng thuận, 

cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động khi thực hiện Phương án). 

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có). 

2. Cách thức tiến hành 

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định, 

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh/UBND cấp huyện lập kế hoạch, gửi 

Giấy mời các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra thực tế.  

- Trong thời hạn tối đa 03 ngày sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành có Biên 

bản kiểm tra xác nhận các điều kiện thực hiện theo Phương án của doanh nghiệp, 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh/Chủ tịch UBND cấp huyện 

ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp triển khai Phương án.  

3. Trình tự đƣa ngƣời lao động vào khu tạm trú 

- Sau khi được chấp thuận phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung 

đường – 2 điểm đến”, doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm cho người lao động (tối 

thiểu 02 lần, lần 1 cách lần 2 từ 3-5 ngày). Doanh nghiệp thực hiện bố trí người 

lao động ở lại nơi tạm trú tại doanh nghiệp ngay khi có kết quả xét nghiệm âm 

tính lần 2. 

- Đăng ký tạm trú cho người lao động theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện: 

a) Triển khai, phổ biến Hướng dẫn này và Phương án (mẫu) đến các doanh 

nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp để biết và thực hiện. 

b) Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng theo Phương án mẫu ban hành kèm 

theo Hướng dẫn. 

c) Tiếp nhận, xem xét, thẩm định và chấp thuận phê duyệt Phương án của 

các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp. 

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế việc thực 

hiện Phương án của doanh nghiệp sau khi được duyệt. Nếu không đáp ứng các 

yêu cầu, điều kiện tiêu chuẩn của Hướng dẫn, Phương án được duyệt, yêu cầu 

doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để khắc phục.   
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2. Sở Y tế 

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện 

và các đơn vị có liên quan xem xét, kiểm tra điều kiện tổ chức khu vực bố trí nơi 

ở tập trung của doanh nghiệp, nhất là chỗ ăn, chỗ nghỉ của công nhân, người lao 

động; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

3. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp 

huyện và các đơn vị có liên quan xem xét, kiểm tra điều kiện tổ chức khu vực bố 

trí nơi ở tập trung của doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự theo quy định. 

b) Chỉ đạo cơ quan Công an địa phương hướng dẫn doanh nghiệp, người 

lao động thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú; đảm bảo an ninh trật tự tại 

các địa bàn có KCN/KKT/CCN và các điểm tạm trú của doanh nghiệp bố trí 

ngoài KCN/KKT/CCN. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế  

a) Triển khai, phổ biến Hướng dẫn này và Phương án (mẫu) đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) để biết và thực hiện. 

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng theo Phương án sản 

xuất theo mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn này. 

c) Tiếp nhận, xem xét, thẩm định và chấp thuận phê duyệt Phương án của 

các doanh nghiệp (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp). 

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế việc thực 

hiện Phương án của doanh nghiệp sau khi được duyệt. Nếu không đáp ứng các 

yêu cầu, điều kiện tiêu chuẩn của Hướng dẫn, Phương án được duyệt, yêu cầu 

doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để khắc phục.   

đ) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan xem xét, kiểm tra điều kiện tổ chức khu vực bố trí nơi ở tập 

trung của doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp. 

e) Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các nơi cư trú tập trung cho người 

lao động trên địa bàn. 

g) Chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cách 

ly, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 trong các doanh nghiệp có trường 

hợp nhiễm bệnh. Phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2. 

h) Thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát liên ngành thường xuyên kiểm tra,  

kịp thời ngăn chặn các trường hợp ra, vào trái phép tại các chốt kiểm soát của 

KCN/KKT/CCN. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

5. Sở Công Thƣơng 

a) Thực hiện phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các 



6 

cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cung ứng hàng hóa, 

nguyên vật  liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục. 

b) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp 

huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, kiểm tra điều kiện tổ chức 

thực hiện Phương án của doanh nghiệp. 

c) Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện Phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết 

hợp “1 cung đường – 2 điểm đến” của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; định 

kỳ báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng. 

6. Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội 

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn, phổ biến 

và kiểm tra việc triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế và các quy định khác có liên quan. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá điểm nguy cơ lây 

nhiễm đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung nhiều lao động, 

bố trí lao động ăn, nghỉ tại nơi làm việc. 

7. Liên đoàn Lao động tỉnh 

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động đoàn 

viên công đoàn và người lao động thực hiện tốt nội quy, quy định tại nơi tạm trú, 

vượt qua khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp; các vấn đề liên 

quan theo thẩm quyền. 

8. Các chủ đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

a) Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn KCN, phối hợp chặt chẽ với đơn vị 

dịch vụ cung cấp điện, nước ổn định và các điều kiện để phục vụ cho các doanh 

nghiệp duy trì sản xuất, phục vụ công nhân ăn, ở tạm tại nơi làm việc. 

b) Cử cán bộ tham gia với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

để kiểm tra thực tế việc bố trí tạm trú cho người lao động tại các doanh nghiệp. 

9. Trách nhiệm thực hiện của doanh nghiệp, ngƣời lao động, Tổ Covid 

tại doanh nghiệp  

9.1. Doanh nghiệp 

a) Lập phương án bố trí nơi ở tập trung của doanh nghiệp, báo cáo về Ban 

Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Hướng 

dẫn này. 

b) Có trách nhiệm hợp đồng, bố trí nhân viên, lực lượng bảo vệ, đảm bảo 

trật tự, an toàn tài sản; thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn về 

phòng, chống cháy nổ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…   

c) Quản lý lao động tại nơi làm việc và nơi ở tập trung: lập sổ quản lý lao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-2194-qd-bcdqg-2020-huong-dan-phong-chong-lay-nhiem-dich-covid-19-noi-lam-viec-447630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2787-qd-byt-2021-phuong-an-phong-chong-dich-covid-19-tai-co-so-san-xuat-476663.aspx
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động, tổ chức đăng ký tạm trú cho người lao động. Yêu cầu chuyên gia, lao động 

người nước ngoài chấp hành nghiêm đối với công tác phòng, chống dịch theo 

đúng quy định. 

d) Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát người lao động liên quan đến công 

tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và các yêu 

cầu phòng, chống dịch  tại nơi tạm trú.  

đ) Định kỳ hàng tuần sau khi đã bố trí người lao động tạm trú tại doanh 

nghiệp, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu kinh tế, 

công nghiệp tỉnh và UBND cấp huyện các nội dung: kết quả xét nghiệm virus 

SARS-COV-2, số người thực tế tạm trú, tình hình thực hiện nội quy tạm trú, các 

khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác có liên quan khi bố trí tạm trú,… 

9.2. Người lao động 

a) Thực hiện khai báo y tế, quét mã QR Code trước khi rời khỏi nơi ở tập 

trung, khi đến nơi làm việc; chấp hành nội quy lao động, nội quy nơi ở tập trung 

của doanh nghiệp. 

b) Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng, chống dịch, 

thực hiện tốt 5K tại nơi ở tập trung và tại nơi làm việc do các cơ quan có thẩm 

quyền quy định. 

c) Thường xuyên thực hiện vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường 

tại nơi ở tập trung theo quy định. 

d) Thông báo ngay cho Ban Quản lý nơi ở tập trung, đường dây nóng 

ngành y tế khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở và các vấn đề khác về sức khỏe. 

9.3. Tổ phòng, chống Covid-19 tại doanh nghiệp 

a) Tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch cho người lao động tại nơi tạm trú tập trung của doanh 

nghiệp. Thông báo các trường hợp có các biểu hiện sốt, ho, khó thở cho người 

quản lý nơi tạm trú tập trung và cơ quan y tế địa phương. 

b) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và 

trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần. 

Trên đây là Hướng dẫn việc thực hiện Phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết 

hợp “1 cung đường– 2 điểm đến” đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn 

này, tùy theo điều kiện, tình hình thực tế cụ thể sẽ xem xét điều chỉnh sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp.  

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.  
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