
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

 SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:       /SXD-QLN 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại khu 

chung cư trên địa bàn Tỉnh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: 
 

 

- Trường Đại học Đồng Tháp; 

- Trung tâm Quy hoạch Đô thị & Nông thôn. 

 

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại khu chung cư”;  

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và 

ký túc xá cho người lao động”. 

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu 

chung cư (khu ký túc xá và khu nhà ở công vụ), Sở Xây dựng đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị nghiên cứu vận dụng “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại khu chung cư” và “Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký 

túc xá cho người lao động” áp dụng phù hợp với tình hình thực tế quản lý của 

đơn vị. 

Hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng: 

www.sxd.dongthap.gov.vn (mục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- GĐ và các PGĐ sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Minh Tuấn 
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