
 

Kính gửi: 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố; 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 163/HD-BCĐ ngày 27/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về hướng dẫn thủ tục cho các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân từ vùng dịch có nhu cầu đến Thừa Thiên Huế thực thi công vụ; 

Căn cứ Công văn số 9681/UBND-VH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc hướng dẫn một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên 

Huế từ các tỉnh, thành khác. 

Căn cứ Công văn số 9779/UBND-CN ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế ban hành hướng 

dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch COVID-19 cho các đoàn công tác đến 

tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện công việc như sau: 

1. Đối với các đoàn công tác đến từ các vùng cấp 1 (vùng xanh), vùng 

cấp 2 (vùng vàng): 

1.1. Trước khi vào tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- Thông báo cho Sở Y tế, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan 

được biết. 

- Khuyến cáo tất cả thành viên đoàn công tác nên có kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ và giấy chứng nhận tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 (bằng giấy hoặc bằng sổ sức khoẻ điện tử nếu đã được tiêm 

chủng) trước khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Phải khai báo y tế trực tuyến người và phương tiện vào tỉnh Thừa Thiên 

Huế trước 01 ngày tại địa chỉ: https://qr.thuathienhue.gov.vn hoặc khai báo trên 

ứng dụng HueS, Trường hợp vướng mắc, xin liên hệ về Tổng đài 19001075 để 

được hướng dẫn, hỗ trợ. 

1.2. Khi đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- Xuất trình kết quả khai báo y tế trực tuyến, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-

2 âm tính (nếu có) và giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 (nếu có) khi 

đến Chốt kiểm soát y tế liên ngành, nếu không có điện thoại thông minh thì sẽ 

được hỗ trợ khai báo trực tuyến ngay tại Chốt kiểm soát y tế. 

- Yêu cầu phải luôn đem theo mã QR quốc gia thông qua một trong các hình 

thức sau: Mã QR được cấp điện tử trên Khai báo y tế của Hue-S hoặc mã QR in 

giấy từ các Chốt kiểm soát hoặc mã QR quốc gia trên ứng dụng PC-Covid quốc 

gia hoặc mã QR trên thẻ CCCD gắn chip. Xuất trình và quét thẻ tại các điểm đến 

trong quá trình di chuyển tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
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- Địa điểm lưu trú: đơn vị tuỳ chọn nơi lưu trú và thông báo cho chính quyền 

và y tế địa phương được biết ngay khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Phương án di chuyển: xe chở đoàn công tác hạn chế dừng, đổ và tiếp xúc 

với người dân trên đường đi từ chốt kiểm tra y tế đến nơi lưu trú đã đăng ký từ 

trước và trong quá trình di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi làm việc. 

- Biện pháp phòng chống dịch áp dụng: đoàn công tác sẽ tự theo dõi sức 

khỏe tại nơi lưu trú và tuân thủ khuyến cáo “5K”. 

- Xét nghiệm: khuyến cáo đoàn công tác tự thực hiện xét nghiệm SARS-

CoV-2 định kỳ 3-5 ngày/lần trong thời gian làm việc, lưu trú tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế sẽ bổ sung yêu cầu xét nghiệm đối với 

từng đoàn công tác. 

- Đoàn công tác cam kết phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch tại nơi lưu trú như: 

+ Chủ động thông báo cho y tế địa phương nơi lưu trú ngay khi đến Huế. 

+ Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng, hạn chế tụ tập, đến nơi đông người và hạn chế tiếp xúc gần với người 

xung quanh. 

+ Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi có một trong các triệu chứng: sốt 

(nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở; đau rát họng... 

* Lưu ý: Riêng đối với các đoàn công tác đến từ vùng cấp 2 (vùng vàng) 

nhưng chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 trước khi thực hiện công việc 

phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi lưu trú. 

2. Đối với các đoàn công tác đến từ các vùng cấp 3 (vùng cam), vùng cấp 

4 (vùng đỏ): 

2.1. Điều kiện trước khi vào tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- Phải có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh hoặc Sở Y tế. 

- Tất cả thành viên đoàn công tác phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 

âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ và giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 

(bằng giấy hoặc bằng sổ sức khoẻ điện tử nếu đã được tiêm chủng) trước khi đến 

tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình di chuyển 

từ tỉnh/thành phố khác đến tỉnh Thừa Thiên Huế như luôn luôn đeo khẩu trang, 

rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, hạn chế được dừng đổ xe và tiếp xúc 

người dân trên đường. 

- Phải khai báo y tế trực tuyến người và phương tiện vào tỉnh Thừa Thiên 

Huế trước 01 ngày tại địa chỉ: https://qr.thuathienhue.gov.vn hoặc khai báo trên 

ứng dụng HueS, Trường hợp vướng mắc, xin liên hệ về Tổng đài 19001075 để 

được hướng dẫn, hỗ trợ. 

 

2.2. Khi đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: 

- Xuất trình kết quả khai báo y tế trực tuyến, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-

2 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ và giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo quy định (bằng giấy hoặc bằng sổ sức khoẻ điện tử nếu đã được 

tiêm chủng) khi đến Chốt kiểm soát y tế liên ngành, nếu không có điện thoại thông 

minh thì sẽ được hỗ trợ khai báo trực tuyến ngay tại Chốt kiểm soát y tế. 
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- Yêu cầu phải luôn đem theo mã QR quốc gia thông qua một trong các hình 

thức sau: Mã QR được cấp điện tử trên Khai báo y tế của Hue-S hoặc mã QR in 

giấy từ các Chốt kiểm soát hoặc mã QR quốc gia trên ứng dụng PC-Covid quốc 

gia hoặc mã QR trên thẻ CCCD gắn chip. Xuất trình và quét thẻ tại các điểm đến 

trong quá trình di chuyển tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Địa điểm lưu trú: đơn vị chủ động đăng ký địa điểm lưu trú với Sở Du lịch 

để lựa chọn các khách sạn đã được UBND tỉnh phê duyệt, thẩm định. 

- Địa điểm làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế: phải đăng ký từ trước và đảm 

bảo các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian làm việc tại tỉnh. 

- Phương án di chuyển: sử dụng xe riêng của đơn vị hoặc xe vận chuyển 

chuyên dụng đã đăng ký phê duyệt từ trước. Xe chở đoàn công tác không được 

dừng, đổ bất cứ địa điểm nào và không được gặp bất cứ ai trên đường đi từ chốt 

kiểm tra y tế đến nơi lưu trú đã đăng ký từ trước và trong quá trình di chuyển từ 

nơi lưu trú đến nơi làm việc đã được phê duyệt. 

- Biện pháp phòng chống dịch áp dụng: đoàn công tác sẽ tự theo dõi sức 

khỏe tại nơi lưu trú và tuân thủ khuyến cáo “5K”. 

- Xét nghiệm: lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng 

nguyên ngay khi đến Huế và 03 ngày/lần trong thời gian làm việc tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế sẽ bổ sung yêu cầu xét nghiệm 

đối với từng đoàn công tác. 

- Đoàn công tác cam kết phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch tại nơi lưu trú như: 

+ Chủ động thông báo cho y tế địa phương nơi lưu trú ngay khi đến Huế. 

+ Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thường xuyên rửa tay bằng 

xà phòng, không tụ tập, đến nơi đông người và hạn chế tiếp xúc gần với người 

xung quanh. 

+ Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi có một trong các triệu chứng: sốt 

(nhiệt độ trên 37,5° C); ho; khó thở; đau rát họng ... 

+ Chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú và xét nghiệm 

vi rút SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên 03 ngày/lần. Nếu kết quả 

dương tính thì cách ly tại cơ sở y tế theo quy định. 

- Đoàn công tác chỉ được nghỉ ngơi, ăn uống tại địa điểm lưu trú hoặc địa 

điểm làm việc đã được đăng ký từ trước. 

- Sau khi hoàn thành công việc, trên đường trở về nơi lưu trú, đoàn không được 

dừng đỗ hoặc gặp bất cứ ai trên đường đi thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

2.3. Tại các địa điểm làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế: 

2.3.1. Đối với các đoàn công tác vào thực hiện việc ký hợp đồng, tham gia 

hội họp: 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị làm việc cùng đoàn công tác phải đảm bảo các 

biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức hội họp 

theo quy định hiện hành. 

- Cơ quan, đơn vị phải ghi lại danh sách những người làm việc trực tiếp với 

đoàn trong thời gian ở Huế và xử lý môi trường sau khi kết thúc hội họp. 
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2.3.2. Đối với các đoàn công tác vào thực hiện công việc lao động kỹ thuật, 

hỗ trợ sửa chữa, sản xuất: 

- Tại địa điểm làm việc phải bố trí khu vực làm việc và nghỉ ngơi độc lập, ăn 

uống tại chỗ cho đoàn công tác, đảm bảo đoàn công tác không rời khỏi nói làm 

việc, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. 

- Cơ quan, đơn vị cam kết đoàn công tác phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc 

“5K” trong phòng chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, mang kính che mặt 

chống giọt bắn, mang trang phục phòng hộ cá nhân (nếu có), thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, trong trường hợp thực sự 

cần thiết phải tiếp xúc với người khác tại nơi làm việc thì phải giữ khoảng cách tối 

thiểu 2m và không được tiếp xúc với người dân địa phương. Thông báo ngay cho 

Trạm Y tế địa phương khi có người trong đoàn có các triệu chứng: sốt (nhiệt độ 

trên 37,5°C); ho; khó thở; sổ mũi, đau rát họng… 

- Cơ quan, đơn vị phải ghi lại danh sách những người làm việc trực tiếp với 

đoàn trong thời gian ở Huế và xử lý môi trường sau khi đoàn rời nơi làm việc. 

3. Đối với các đoàn công tác đặc biệt được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở 

Y tế sẽ có văn bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 riêng cho từng 

đoàn công tác. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và truyền thông, các chốt 

kiểm tra y tế phối hợp theo dõi, giám sát. 

- Sở Du lịch bố trí khách sạn lưu trú cho từng đoàn công tác đảm bảo theo các 

yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố tổ chức theo dõi, giám sát công tác phòng 

chống dịch đối với các đoàn công tác đến làm việc trên địa bàn quản lý. 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố thực hiện theo dõi, giám sát và 

xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn như trên. 

- Cơ quan, đơn vị của các đoàn công tác phối hợp với cơ quan y tế để giám 

sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của đoàn công tác 

theo các hướng dẫn nêu trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu đoàn lây 

dịch COVID-19 cho cộng đồng./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
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