UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
Số:1483/SXD-QLXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày27 tháng 8 năm 2021

Về việc thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19
trong tình hình mới đối với các
công trình xây dựng trên địa bàn
tỉnh.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên
địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về
việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng;
Căn cứ “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây
dựng” do Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng và đăng tải trên trang thông tin điện
tử của Bộ Xây dựng, được Bộ Xây dựng triển khai tại Công văn số 3373/BXDGĐ ngày 23/8/2021;
Căn cứ Công văn số 1532/UBND-NCTH ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh
Hậu Giang về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong
tình hình mới;
Căn cứ Công văn số 1568/UBND-NCTH ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh
Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trong tình hình mới;
Căn cứ Thông báo kết luận số 119/TB-VP.UBND ngày 25/8/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình kinh tế - xã
hội, chỉ đạo điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối
với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Xây dựng đề nghị Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt
động xây dựng tại các công trình giao thông, xây dựng (kể cả công trình xây
dựng nhà ở riêng lẻ), thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Đối với các công trình xây dựng còn hoạt động trong khoảng thời
gian giãn cách xã hội, đã cam kết thực hiện theo phương châm “3 tại chỗ” và
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các quy định về phòng, chống dịch COVID-19:
Trường hợp tiếp tục hoạt động theo đúng theo nội dung và số lượng người
lao động như đã cam kết thì không phải trình phê duyệt phương án thi công,
phương án phòng, chống dịch.
Trường hợp có bổ sung thêm người lao động hoặc thay đổi những nội dung
đã cam kết thì phải lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án thi công,
phương án phòng, chống dịch.
2. Đối với các công trình xây dựng khởi công mới hoặc đã tạm dừng
hoạt động nhưng nay đăng ký hoạt động trở lại:
Trước khi hoạt động, phải lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương
án thi công, phương án phòng, chống dịch.
3. Về thẩm định và phê duyệt phương án thi công, phương án phòng,
chống dịch:
- Đối với công trình trong khu, cụm công nghiệp tập trung: Ban Quản lý
các Khu công nghiệp tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Đối với công trình ngoài khu, cụm công nghiệp tập trung có từ 30 lao
động trở lên: UBND cấp huyện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Đối với công trình ngoài khu, cụm công nghiệp tập trung hoặc trong cụm
công nghiệp do địa phương quản lý có dưới 30 lao động: UBND cấp huyện tổ
chức thẩm định và phê duyệt.
Nội dung của phương án, biện pháp thi công xây dựng được lập tuân thủ
theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
4252:2012 về Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công,
TCVN 4055:2012 về tổ chức thi công); Nội dung của phương án phòng, chống
dịch COVID-19 trên công trường xây dựng tham khảo theo hướng dẫn của Bộ
Xây dựng tại Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021. Tuy nhiên, tùy theo
tính chất, quy mô của công trình mà xây dựng phương án thi công cho phù hợp,
đảm bảo với phương án phòng chống dịch theo quy định.
Nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 vừa phát triển kinh tế, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các
chủ đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Hòa-PCT UBND tỉnh (để b/c)
- Các Phòng QLĐT, KTHT cấp huyện;
- Các Đội Quản lý trật tự đô thị cấp huyện;
- Đăng trang tin điện tử Sở;
- Lưu VP, QLXD.
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