UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
Số:1242/SXD-QLXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày22 tháng 7 năm 2021

Về việc yêu cầu các nhà thầu thi
công xây dựng trên địa bàn tỉnh
cam kết thực hiện các quy định
phòng, chống dịch COVID-19.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hậu Giang về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 1202/SXD-QLXD ngày 18/7/2021 của Sở Xây dựng
về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội
dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 1222/SXD-QLXD ngày 20/7/2021 về việc khẩn trương
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong ngành xây dựng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Nhằm đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm theo các quy định phòng, chống
dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và
các chủ đầu tư thực hiện nội dung như sau:
1. Đối với các công trình giao thông, xây dựng (kể cả công trình xây dựng
nhà ở riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh còn hoạt động trong khoảng thời gian giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: Yêu
cầu các nhà thầu thi công xây dựng phải có cam kết bằng văn bản về việc đảm
bảo an toàn, nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại Chỉ
thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số
1202/SXD-QLXD ngày 18/7/2021 và Công văn số 1222/SXD-QLXD ngày
20/7/2021 của Sở Xây dựng, tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K và phương châm “3
tại chỗ”, kèm theo danh sách công nhân làm việc tại công trình gửi về Sở Xây
dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi công trình xây dựng để theo, dõi,
quản lý.
2. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không có bản cam kết thì công
trình phải dừng hoạt động.
Thời gian gửi bản cam kết chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 23/7/2021.
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Đầu mối tiếp nhận bản cam kết của Sở Xây dựng là ông Phan Vũ Tuấn Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Số điện thoại/Zalo: 0939532.886, email:
phanvutuan1985@gmail.com
(Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhà thầu có thể gửi trước
bằng hình thức bản scan qua zalo/email, văn bản giấy có thể gửi qua đường bưu
điện).
Giao Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với phòng Quản lý
đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng, Đội Quản lý trật tự đô thị các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện kiểm tra, nếu trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không có bản
cam kết thì buộc dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình và đề xuất xử lý
nghiêm theo quy định pháp luật.
Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương thực
hiện các nội dung nêu trên, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Sở
Xây dựng để xem xét, hướng dẫn thực hiện 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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