
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:              /SXD-QLXD 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh  

Bà Rịa – Vũng Tàu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày    tháng 7 năm 2021 

  

 
      Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình; 

- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công 

văn số  8164/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ 

đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang thi công trên địa 

bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau: 

1. Các công trình xây dựng được tiếp tục hoạt động trong thời gian thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg: 

a) Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia. 

b) Công trình thiết yếu phục vụ công tác chống dịch, thiên tai, khẩn cấp 

thực hiện theo yêu cầu và được phép của cấp có thẩm quyền. 

c) Công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh chỉ được phép hoạt động khi 

được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid các huyện, thị xã, thành phố cho phép. 

Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng phải thực hiện 

theo đúng Chỉ thị 16/CT-TTg, vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa cách ly người lao 

động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: làm việc tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi 

tại chỗ hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”: chỉ duy nhất 01 cung đường vận chuyển 

tập trung công nhân từ công trường xây dựng đến nơi ở của công nhân (có thể 

chọn ký túc xá, khách sạn hoặc chỗ ở tập trung cho công nhân); chịu trách nhiệm 

bảo đảm an toàn tuyệt đối, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó cần 

lưu ý các biện pháp: thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, 

đo thân nhiệt vào đầu và cuối mỗi ca, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, 

chống dịch theo quy định, khuyến cáo của các cơ quan y tế; yêu cầu người lao 

động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp tiếp xúc, giao tiếp; tạm dừng các hoạt 
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động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động; các doanh nghiệp sử 

dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn liên tịch 2242/LĐTBXH-

TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc 

tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh. 

2. Các công trình xây dựng phải dừng thi công trong thời gian thực hiện Chỉ 

thị 16/CT-TTg: 

a) Các công trình không thuộc khoản 1 văn bản này. 

b) Công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả xây dựng mới và sửa chữa, trừ công trình 

sửa chữa nhỏ như đường điện, đường nước bị hư hỏng). 

3. Yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức cá nhân hoạt động xây 

dựng và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung này. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, xử phạt các 

hành vi vi phạm. Đối với các công trình xây dựng tại khoản 1 văn bản này, trường 

hợp chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các 

điều kiện phòng chống dịch COVID-19 thì yêu cầu dừng hoạt động và xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

5. Giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 

phố kiểm tra, nếu phát hiện chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường không 

đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 thì buộc dừng toàn bộ hoạt 

động xây dựng và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên đến khi có văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh. Trường 

hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Sở Xây dựng để kịp thời xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (p/hợp); 

- Các sở: CT, GTVT, TTTT, NN&PTNT (p/hợp); 

- Các Phó GĐ SXD; 

- Thanh tra Sở (thực hiện); 

- Đài PTTH tỉnh (p/hợp); 

- Báo BR-VT (đưa tin); 

- Website SXD; 

- Lưu: VT, QLXD.   

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

 

Tạ Quốc Trung 
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