
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /SXD-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v thực hiện phòng chống  

dịch bệnh Covid -19 tại doanh 

nghiệp và công trường xây dựng 

 

 

Kính gửi: - Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Các nhà thầu tư vấn, xây lắp. 

 

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3015/UBND-VX1 

ngày 01/5/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP; Công 

điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 01/5/2021 Về việc triển khai một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND 

ngày 01/5/2021 Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19; văn bản số 3146/UBND-KT1 ngày 06/5/2021 V/v đôn đốc, thực 

hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch; Quyết định của 

UBND tỉnh số 1081/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 V/v thực hiện cách ly xã hội 

thành phố Vĩnh Yên; 

Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh; các nhà thầu tư vấn, xây lắp nghiêm túc triển khai các nội 

dung sau: 

1. Các nhà thầu tư vấn, xây lắp trên địa bàn tỉnh: 

- Yêu cầu toàn thể cá nhân trong doanh nghiệp và người lao động tại công 

trường bắt buộc đeo khẩu trang khi làm việc, bố trí giải pháp làm việc đảm bảm 

khoảng cách tối thiểu 2m và thực hiện quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế);  

- Thực hiện biện pháp bắt buộc kê khai và khai báo y tế đối với 100% 

công nhân tại doanh nghiệp, công trường xây dựng; theo dõi biến động khách ra, 

khách vào, người đến làm việc phải khai báo y tế bắt buộc. Yêu cầu xét nghiệm 

100% đối với người lao động có nguy cơ lây nhiễm, số công nhân đi khỏi địa 

phương trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020. 

- Dừng các sự kiện, buổi họp và hoạt động của công ty có tập trung đông 

người khi không cần thiết; hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi cần 

giao tiếp, làm việc. Trường hợp cần thiết tổ chức các hoạt động thì phải thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế. 
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- Chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống xảy ra, chủ 

động nguồn nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị để việc hoạt động của doanh 

nghiệp không bị ách tắc và đạt hiệu quả cao. 

2. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh: 

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, nhà 

thầu xây lắp thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh. Trường hợp phát hiện các sai phạm trong quá trình phòng dịch đề nghị cho 

tạm dừng, đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, tạm dừng thi công ngoài công 

trường để báo cáo cơ quan có chức năng giải quyết. 

3. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh./. 

(Sao gửi kèm văn bản của UBND tỉnh số 3015/UBND-VX1 ngày 

01/5/2021; 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021; số 3146/UBND-KT1 ngày 

06/5/2021) 

 

Nơi nhận:        

- Như kg; 

- UBND các huyện, TP (p/h) 

-Hiệp hội DN tỉnh (p/h) 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP (Nh-        ). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Ngọc 
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