
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:        /SXD-QLXD                                 Sóc Trăng, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v phòng, chống dịch 

Covid-19 trong việc thi 

công xây dựng công trình 

 

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 

 

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định tạm thời các biện 

pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19” theo từng cấp độ áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,  

Theo Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2750/QĐ-UBND, Sở Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 đối với 

các công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình 

công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc 

lộ qua đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác, như 

sau: 

1. Hoạt động thi công xây dựng công trình là hoạt động có điều kiện theo 

từng cấp độ được nêu trong Quy định các biện pháp hành chính “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND. Trong 

đó: Chủ đầu tư hướng dẫn đơn vị thi công xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch 

Covid-19 và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19; UBND cấp huyện nơi có công trình, dự án phê duyệt Kế hoạch phòng chống 

dịch Covid-19 và phối hợp chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra.  

2. Trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Xây dựng theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các chủ 

đầu tư, nhà thầu thi công có thể tham khảo các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Xây 
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dựng, Bộ Giao thông vận tải, ... để xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-

19 phù hợp với tình hình thực tế, không trái với quy định tại Nghị quyết số 

128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2750/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.  

3. Đối với các công trình do tư nhân, doanh nghiệp làm chủ đầu tư, trong 

đó có công trình phải xin phép xây dựng và công trình được miễn giấy phép xây 

dựng, đề nghị UBND cấp huyện tổ chức hướng dẫn cho các chủ đầu tư thực hiện 

theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND.  

4. Công văn này thay thế Công văn số 1748/SXD-QLXD ngày 05/9/2021 

của Sở Xây dựng về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công 

trường xây dựng.  

Sở Xây dựng đề nghị 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 chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc nghiên cứu, triển 

khai thực hiện.  

  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLXD, Thanh tra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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