
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:           /UBND-KTN 
V/v phổ biến, kiểm tra 

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. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày           tháng 11 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 

10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc 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 (Văn bản sao gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng tổ chức phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, các chủ 

thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn 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”. Việc lựa chọn hình thức phổ biến phải đảm bảo 

điều kiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay. 

2. Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, UBND các huyện, 

thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc 

thực hiện Hướng dẫn nêu trên của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 

Thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, Các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3, KT5, KT2(Tr-10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tạ Ngọc Yến 
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