ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÙ LAO DUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2994 /UBND-VP

Cù Lao Dung, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai phổ biến “Hướng
dẫn tạm thời hoạt động thi công
xây dựng đảm bảo thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19”

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Đài Truyền thanh;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,
huyện Cù Lao Dung.
Căn cứ Công văn số 2419/SXD-QLXD ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng
tỉnh Sóc Trăng về việc phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây
dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương (theo chức năng, nhiệm vụ và
phạm vị quản lý) nghiên cứu thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện
triển khai thực hiện phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây
dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng nêu tại Khoản 4 Công văn số
2419/SXD-QLXD ngày 25/11/2021.
(Đính kèm Công văn số 2419/SXD-QLXD ngày 25/11/2021 của Sở Xây
dựng tỉnh Sóc Trăng)./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT, NC.
Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung
Tỉnh Sóc Trăng
30-11-2021 07:32:20 +07:00

Trần Văn Nguyên

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Số: 2419 /SXD-QLXD
V/v phổ biến “Hướng dẫn
tạm thời hoạt động thi công
xây dựng đảm bảo thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”

Kính gửi:
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,
tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại
Công văn số 2870/UBND-XD ngày 15/11/2021 kèm theo Công văn số
4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tạm thời
hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu nguy
cơ lây nhiễm dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc an toàn
cho người lao động trên công trường xây dựng, hạn chế tác động của dịch bệnh
trong quá trình thi công xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành tỉnh,
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban
Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2, Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Các Sở, ngành tỉnh
a. Sở, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh có thực hiện đầu tư xây dựng
- Phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (gọi tắt
là “Hướng dẫn”) của Bộ Xây dựng tới các nhà thầu tham gia dự án đối với các
dự án do mình làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án bằng nhiều hình thức khác
nhau: mạng xã hội, email, gửi trực tiếp văn bản, ..., đảm bảo các tổ chức, cá
nhân tham gia trên công trường xây dựng đều được quán triệt nội dung Hướng
dẫn của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại mục 5.2
của “Hướng dẫn”.
- Đối với các công trình đang thi công, yêu cầu nhà thầu thi công xây
dựng cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung “Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19
cho công trường” (gọi tắt là “Kế hoạch”) phù hợp, tuân thủ những nội dung tại
Mục 5.3 của “Hướng dẫn” kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ của Bộ Xây
dựng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các cấp độ
dịch.
- Đối với các dự án chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, trong
quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu, đề nghị bổ sung nội dung
liên quan tới trách nhiệm của các bên theo các nội dung quy định tại “Hướng
dẫn” của Bộ Xây dựng.
- Tổ chức kiểm tra quá trình triển khai thi công trên công trường của các
nhà thầu. Xử lý kịp thời khi công trường không đảm bảo yêu cầu về phòng,
chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
- Các công trường đang thi công và chuẩn bị thi công phải có niêm yết
“Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm theo Công văn số
4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng.
- Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn xây dựng tham gia công
trình có trách nhiệm cập nhật phân loại mức độ dịch Covid-19 do Ủy ban nhân
dân tỉnh Sóc Trăng ban hành để ứng phó phù hợp, đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại công trường.
b. Sở Công thương
- Phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm
theo Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng tới chủ đầu
tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi trách nhiệm quản
lý nhà nước của Sở Công thương, trong đó có các dự án điện gió trên địa bàn
tỉnh đang thi công. Yêu cầu công trường đang thi công và chuẩn bị thi công phải
có niêm yết “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây
dựng”.
- Tổ chức kiểm tra các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án
đang triển khai thi công thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Công
thương. Có biện pháp xử lý kịp thời khi công trường không đảm bảo yêu cầu về
phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
2. Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2
- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị “Hướng dẫn tạm thời
hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
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kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày
10/11/2021 của Bộ Xây dựng.
- Tuyên truyền, phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây
dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” tới các nhà thầu tham gia dự án đối với các dự án do đơn vị làm chủ
đầu tư, làm tư vấn quản lý dự án bằng nhiều hình thức khác nhau: mạng xã hội,
email, gửi trực tiếp văn bản, ..., đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt
động trên công trường đều được quán triệt nội dung của Hướng dẫn này.
- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại mục 5.2
của “Hướng dẫn”.
- Đối với các công trình đang thi công, yêu cầu nhà thầu thi công xây
dựng cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung “Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19
cho công trường” phù hợp, tuân thủ những nội dung tại Mục 5.3 của “Hướng
dẫn” kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng để thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với các cấp độ dịch.
- Đối với các dự án chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, trong
quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu, đề nghị bổ sung nội dung
liên quan tới trách nhiệm của các bên theo các nội dung quy định tại “Hướng
dẫn” của Bộ Xây dựng.
- Chủ động thường xuyên kiểm tra quá trình triển khai thi công trên công
trường của các nhà thầu. Xử lý nghiêm, kịp thời khi công trường không đảm bảo
yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
- Các công trường đang thi công và chuẩn bị thi công phải có niêm yết
“Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm theo Công văn số
4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng.
- Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm cập nhật phân loại
mức độ dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành để ứng phó
phù hợp, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19 tại công trường.
3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị “Hướng dẫn tạm thời
hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày
10/11/2021 của Bộ Xây dựng.
- Tuyên truyền, phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây
dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” tới chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn xây dựng tham
gia thực hiện dự án trong phạm vi quản lý của đơn vị bằng nhiều hình thức khác
nhau: mạng xã hội, email, gửi trực tiếp văn bản, ..., đảm bảo các tổ chức, cá
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nhân tham gia trên công trường đều được quán triệt nội dung của Hướng dẫn
này.
- Chủ động tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng
chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Có biện
pháp xử lý nghiêm khi công trường không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống
dịch Covid-19 theo những quy định trên.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng,
ban, đơn vị trực thuộc thực hiện:
a. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình đảm
bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm theo
Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng.
b. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư và
giao Ban Quản lý dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường làm chủ đầu tư thì
chủ đầu tư có trách nhiệm:
- Tuyên truyền, phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây
dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19” tới các nhà thầu nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân tham gia thi công
trên công trường đều được quán triệt nội dung Hướng dẫn này.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại mục 5.2
của “Hướng dẫn”.
- Đối với các công trình đang thi công, yêu cầu nhà thầu thi công xây
dựng cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung “Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19
cho công trường” phù hợp, tuân thủ những nội dung tại Mục 5.3 của “Hướng
dẫn” kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ để thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch tương ứng với các cấp độ dịch. Niêm yết “Hướng dẫn tạm thời hoạt
động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19”.
- Đối với các dự án chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công (dự án
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn quyết định đầu tư), trong quá trình thương thảo, ký kết hợp
đồng, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan có
liên quan bổ sung đầy đủ trách nhiệm của các bên theo các nội dung quy định tại
“Hướng dẫn” của Bộ Xây dựng.
c. Đối với các dự án đầu tư xây dựng còn lại trên địa bàn (trừ các dự án
nêu trên do các Sở, ngành tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án do Ban Quản lý dự án
1, Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, làm tư vấn quản lý dự án, các dự án
thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Công thương, các dự án do
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư),
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- Phổ biến “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” kèm
theo Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng tới chủ đầu
tư, các nhà thầu nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên
công trường đều được quán triệt nội dung Hướng dẫn này.
- Đối với các công trình đang thi công yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng
cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung “Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho
công trường” phù hợp, tuân thủ những nội dung tại Mục 5.3 của “Hướng dẫn”
kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ để thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch tương ứng với các cấp độ dịch.
- Tổ chức kiểm tra các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án
đang thi công. Có biện pháp xử lý kịp thời khi công trường không đảm bảo yêu
cầu về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
d. Đối với công trình là nhà ở riêng lẻ
Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng
chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phổ biến “Hướng
dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Bộ Xây dựng đến các chủ đầu
tư, nhà thầu, cá nhân đang tham gia thi công xây dựng để biết và thực hiện;
Niêm yết Hướng dẫn này tại công trường xây dựng; Tổ chức kiểm tra việc thực
hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, người lao động trong việc phòng,
chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng.
Chủ đầu tư và nhà thầu phải có biện pháp phòng, chống dịch theo hướng
dẫn tại Mục 6.2 (trừ các nội dung nêu tại tiểu mục 3,9,13) của “Hướng dẫn” kèm
theo Công văn số 4662/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng và thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 tại công trường xây dựng.
Lưu ý chung đối với các công trình, dự án (trừ các công trình nhà ở riêng
lẻ): “Kế hoạch” phải được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là
“Ban Chỉ đạo”) trên công trường chấp thuận (quy định tại Mục 5.2, Mục 5.3 của
“Hướng dẫn” của Bộ Xây dựng) và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công
trình, dự án được triển khai phê duyệt “Kế hoạch” theo quy định tại Quyết định
số 2750/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất tại
công trường một số dự án đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh. Trường hợp
phát hiện dự án không đáp ứng yêu cầu Hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây
dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các tổ chức, cá
nhân có liên quan theo quy định hiện hành.
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá
trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản
ánh về Sở Xây dựng.
(Đính kèm Công văn số 4662/BXD–GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây
dựng, Công văn số 2870/UBND-XD ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Sóc Trăng)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BGĐ Sở (để biết);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLXD, Thanh tra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mã Phương Khanh
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