
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLXD 

V/v triển khai, 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 

Lai Châu, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Chủ đầu tư; 

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành tỉnh, Ban QLDA huyện; 

- Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 3792/UBND-KTN ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu; Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về 

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. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid – 19 trong hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn, Sở Xây 

dựng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành 

phố tổ chức phổ biến tới các tổ chức, cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động xây 

dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn 

bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện 

Hướng dẫn nêu trên của các tổ chức, cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn. 

2. Các tổ chức, cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn 

tỉnh triển khai, áp dụng “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 Văn 

bản số 4662/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng.  

(Có Hướng dẫn kèm theo) 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp 

thời phản ánh về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở quản lý CTXD chuyên ngành, Sở Y tế (p/h); 

- UBND các huyện, Thành phố (p/h); 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, Phòng QLĐT TP; 

- Website Sở Xây dựng Lai Châu; 

- Lưu: VT, QLXD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghiệp 
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