
 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 198/QĐ-BCĐ Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành "Hướng dẫn xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông 

hàng hóa của cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH 

THỪA THIÊN HUẾ   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”; 

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá”; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có ca bệnh Covid-

19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”; 

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án ứng phó với dịch COVID-19 tại các cơ 

sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 



 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2665/TTr-SCT 

ngày 06 tháng 12 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn xây dựng Phương án 

sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là 

Phương án sản xuất kinh doanh an toàn). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, 

Giao thông vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (để b/c);                                                                      

- Các TV BCĐ phòng, chống dịch tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo và CV: NĐ, TH; 

- Lưu: VT, CT.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Quý Phương 
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