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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 986 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Về việc chủ động ngăn chặn,
kiểm soát dịch bệnh Covid-19
trong quá trình thi công xây
dựng trên địa bàn Huyện

Kính gửi:
- Các Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng
Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ
đất Huyện, Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng
Huyện;
- Các đơn vị thi công công trình trên địa bàn Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 1169/SXD-VP ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Sở Xây
dựng tỉnh Đồng Tháp, về việc chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19
trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Ủy ban nhân dân Huyện yêu
cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Các chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây dựng công trình trên địa bàn
Huyện:
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng, chống
dịch tại công trình xây dựng; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; không được tập trung
công nhân từ 10 người trở lên trong không gian làm việc như: phòng họp, vận
thăng và không gian kín khác tại công trường; thực hiện biện pháp khử khuẩn,
mang khẩu trang, thiết bị bảo hộ.
- Khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc có tiếp xúc trực tiếp với người sử
dụng, vệ sinh công trường xây dựng sau mỗi cas làm việc; tổ chức đo thân nhiệt
cho người ra, vào công trình; đo thân nhiệt cho người lao động vào đầu và cuối
mỗi cas; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5°C trở lên phải tạm thời cách ly và báo
ngay cho cơ quan y tế tại địa phương.
2. Ban Quản lý dự án và Phát triển qũy đất Huyện:
Thông tin tuyên truyền đến các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn; đồng thời,
phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan giám sát, kiểm tra thường xuyên nếu xét
thấy đơn vị thi công vi phạm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid19 có thể buộc dừng thi công. Trường hợp nhà thầu tự đánh giá điều kiện thi công thực
tế tại công trường không thể đảm bảo điều kiện chống dịch an toàn theo quy định thì có
thể chủ động đăng ký tạm dừng thi công, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách
nhiệm thực hiện giãn tiến độ theo quy định (trừ các công trình mang tính cấp bách,
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thiết yếu). Danh mục công trình đăng ký hoãn thi công sẽ do Chủ đầu tư trình người
quyết định chủ trương đầu tư xem xét, quyết định.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Kiểm tra chặt chẽ tình hình xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn
quản lý đảm bảo đúng quy định của Pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định
khác có liên quan, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng sai quy định (không
phép, sai mục đích, lấn chiếm sông, kênh, rạch, hành lang an toàn đường bộ,
thủy…). Trường hợp đủ điều kiện xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên
truyền đến các hộ dân, các đơn vị thi công tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp
phòng, chống dịch tại công trình xây dựng; tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan giám sát, kiểm tra thường
xuyên nếu xét thấy Chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhà ở vi phạm các điều
kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh có thể buộc dừng thi công.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội
dung nêu trên. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc
triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp không đảm bảo tuân thủ các
quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt
các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.
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