ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

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

Số: 2166/UBND-KTHT

Quỳnh Nhai, ngày 31 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 trên công trường xây dựng
trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- Công an huyện; Bộ Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Hiệp hội doanh nghiệp huyện.
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Thực hiện Công văn số 2759/UBND-KT ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây
dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trước tình hình đang có diễn biến phức tạp, do
đó, tại các công trường xây dựng cần được tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động. Để
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường hiệu quả; Chủ
tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân tham gia
hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, kiểm tra định kỳ,
đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid -19 trên công trường xây dựng
trên địa bàn huyện: Phòng kinh tế và Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện; UBND các xã và các chủ đầu tư: Tuyên truyền, phổ biến cho các
chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng “Hướng
dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” kèm
theo văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng
cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Tổ chức kiểm
tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid -19 theo quy định
của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các công trình
đang thi công xây dựng trên địa bàn.
2. Rà soát các công trình cụ thể được cho phép tổ chức thi công xây dựng
để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19:
- Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước: UBND các xã, các chủ đầu tư
rà soát báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc cho phép các công trình
cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo
hướng dẫn tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng.
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- Đối với công trình sử dụng vốn khác: UBND các xã kiểm tra, rà soát, đề
nghị chủ đầu tư báo cáo UBND huyện quyết định việc cho phép các công trình
cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo
hướng dẫn tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng.
- Báo cáo UBND huyện danh mục các công trình cụ thể được tổ chức thi
công xây dựng (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp) theo dõi, kiểm tra theo
quy định.
3. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện, kiến nghị đề xuất báo cáo với UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để xem xét, giải quyết
theo thẩm quyền.
(Gửi kèm Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng kèm
theo văn bản này)
Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã và các đơn vị có liên
quan, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lãnh đạo VP UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT (Bước), Pt 25b.
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