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Ninh Thuận, ngày19 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19 trong các
công trình trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố;
- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận;
Thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long
Biên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 theo Thông báo số
247/TB-VPUB ngày 19/7/2021, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, 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 có liên quan thực hiện một số
nội dung như sau:
1. Các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm và huyện Ninh Phước:
- Các Chủ đầu tư phối hợp cùng nhà thầu thi công tăng cường kiểm tra,
giám sát, theo dõi công tác phòng chống COVID tại công trình.
- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng phải thực hiện
theo đúng Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
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 uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ). Chủ đầu
tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi, nếu không đủ điều kiện thực hiện thì buộc
dừng thi công và có báo cáo Cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.
- Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối, đầy đủ các biện pháp chống
dịch. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt
công nhân vào đầu và cuối mỗi ca, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng
chống dịch theo quy định.
- Riêng các công trình nhà ở riêng lẻ, tư nhân: tạm dừng tất cả các hoạt
động cho tới khi có thông báo mới.
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2. Tại các địa bàn còn lại:
Các công trình đang triển khai vẫn hoạt động bình thường và phải đảm
bảo các biện pháp phòng chống COVID-19. Tuyệt đối không sử dụng nhân
công, người lao động tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-UBND
ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trường hợp các đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án các công trình trên
địa bàn này sử dụng người lao động thuộc địa phương đang áp dụng Chỉ thị
16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Người đứng đầu
doanh nghiệp có trách nhiệm cử 01 cán bộ (có kết quả xét nghiệm Covid âm tính
theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền) ở tại địa phương để theo dõi công
trình và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID theo quy định.
3. Yêu cầu các chủ đầu tư, 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 Ủy ban nhân dân các huyện, 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 Xây dựng chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố tăng cường công tác 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 của pháp luật.
6. Đề nghị Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo tình hình triển khai
thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở
Xây dựng trước 10g sáng hàng ngày để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, giải quyết.
Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương,
nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên đến khi có văn bản chỉ đạo
mới của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị
phản ánh về Sở Xây dựng để kịp thời xử lý./.
(Nội dung văn bản này thay thế các văn bản số 2576/SXD-QLHĐXD&HTKT
ngày 16/7/2021 và 2578/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 17/7/2021 của Sở Xây dựng)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- CDC Ninh Thuận;
- Sở Y tế (phối hợp);
- Thanh tra Sở Xây dựng (thực hiện);
- Đài PTTH tỉnh (phối hợp);
- Báo Ninh Thuận (đưa tin);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Phạm Quốc Vinh
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