
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:           /UBND-KTN 
V/v tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

trên công trường xây dựng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 8 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

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

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 

23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên công trường xây dựng (Văn bản sao gửi kèm theo). Sau khi xem 

xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị 

nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản nêu trên để triển khai 

thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên công trường xây dựng 

2. Giao các cơ quan chuyên môn về xây dựng (Xây dựng, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban quản lý các 

Khu công nghiệp Phú Thọ) tổ chức phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt 

động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng “Hướng dẫn đảm bảo phòng, 

chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” do Bộ Xây dựng ban hành 

(được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KT5, VX3, KT2(02b)(Tr-10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Văn Khai 
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