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Số: 1017/SXD-VP 
V/v chủ động ngăn chặn, kiểm soát 

dịch bệnh Covid-19 trong quá trình 

thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh 

KHẨN 
 

An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các chủ đầu tư; 

- Các đơn vị thi công; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực và Phát 

triển đô thị tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm chủ động ngăn chặn, 

kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đồng thời đảm bảo các công trình xây dựng thi 

công trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định, 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện các biện pháp sau đây: 

1. Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án-đầu tư xây dựng công trình, các 

đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các giải 

pháp phòng, chống dịch tại công trình xây dựng đến hết ngày 15 tháng 4 năm 

2020, cụ thể như sau: 

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các công trình 

xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;  

- Không được tập trung nhiều người trong không gian làm việc như phòng 

họp, sàn công tác, vận thăng, thang máy và không gian kín khác tại công trường;  

- Không sử dụng điều hòa ở chế độ nhiệt độ thấp (<26°C); thực hiện biện 

pháp khử khuẩn, mang khẩu trang, thiết bị bảo hộ, giữ khoảng cách tối thiểu 2m 

giữa người với người;  

- Tiến hành khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc có tiếp xúc trrực tiếp với 

người sử dụng, vệ sinh công trường xây dựng sau mỗi ca làm việc;  
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- Tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình: đo thân nhiệt cho 

người lao động vào đầu và cuối mỗi ca làm việc; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 

37,5°C trở lên phải tạm thời cách ly và báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương;  

- Tổ chức rà soát người lao động đến từ các vùng dịch trong và ngoài nước 

để thông báo cho UBND xã, phường nơi xây dựng công trình để tổ chức cách ly 

theo quy định. 

2. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tăng 

cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động 

nếu phát hiện không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.  

3. Giao Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc triển khai đảm bảo yêu cầu phòng, chống 

dịch theo quy định; xử lý các trường hợp vi phạm, không đảm bảo tuân thủ các quy 

định. 

Đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

Văn bản này thay thế văn bản số 1004/SXD-KT&QLXD ngày 01/4/2020 

của Sở Xây dựng./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&QLXD(Hưng, 2).. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 
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