
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:              /SXD-QLXD 

V/v phổ biến, triển khai thực hiện 

Công văn 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 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng 11 năm 2021 

 
 

       

 

 Kính gửi:  

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

- Các sở, ban, ngành; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động tại các 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn 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. 

Để đảm bảo hoạt động thi công xây dựng công trình thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ở 4 cấp độ dịch; đảm bảo sức khỏe, tính 

mạng người lao động, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực 

xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng phổ biến, triển khai thực hiện Hướng 

dẫn tạm thời được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 4662/BXD-GĐ 

ngày 10/11/2021 như sau: 

1. “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (gọi tắt là 

Hướng dẫn tạm thời) được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Công văn số 

4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

 - Các căn cứ; 

 - Mục đích; 

 - Phạm vi, đối tượng áp dụng; 

 - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 

 - Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường. 

 Hướng dẫn tạm thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây 
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dựng và Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Các chủ đầu tư công trình, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên 

công trường, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

thi công xây dựng tại công trình: tổ chức triển khai, áp dụng và thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các nội dung tại Hướng dẫn tạm thời được Bộ Xây dựng ban hành 

như đã nêu trên. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành trừ Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

theo phạm vi, lĩnh vực quản lý phổ biến và 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 tỉnh; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19. 

 Sở Xây dựng phổ biến, triển khai “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công 

xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” như trên; đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, triển khai 

thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây 

dựng). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo);  

- Giám đốc sở (b/cáo); 

- Thanh tra SXD (t/hiện); 

- Website SXD; 

- Lưu: VT, QLXD.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Thảo Hiền 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Quốc Trung 
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