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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 19 ngày 10 tháng 2021 

của UBND Tỉnh về việc Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Hướng dẫn số 4662/BXD-

GĐ ngày 10 tháng 11 năm 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. 

Sở Xây dựng hướng dẫn Hoạt động thi công xây dựng công trình đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể 

như sau: 

I. Mục đích: 

1. 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; giảm thiểu 

nguy cơ dịch bệnh lây lan, tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe 

cho người lao động trên công trường xây dựng; đảm bảo mục tiêu vừa phòng, 

chống dịch COVID-19, vừa duy trì hoạt động xây dựng, góp phần khôi phục 

và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động 

xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng. 

II. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng 

a) Hướng dẫn này áp dụng cho hoạt động thi công xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm cả hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, 

cấu kiện đúc sẵn tại công trường. 

b) Hướng dẫn này không áp dụng cho các hoạt động sản xuất vật tư, vật 

liệu, cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, chủ quản lý, sử dụng công trình (sau 

đây gọi là chủ đầu tư). 
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b) Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên công trường: khảo sát, 

thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, kiểm định, cung ứng 

nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng. 

c) Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có liên quan đến hoạt động thi 

công xây dựng tại công trình. 

d) Người lao động làm việc trên công trường thuộc thẩm quyền quản lý 

của các tổ chức nêu tại các điểm a, b và c Khoản này. 

III. Các nguyên tắc chung 

1. Cấp độ dịch  

Có 4 cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố theo quy định tại 

khoản 6 Phần II của Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 19 ngày 10 tháng 

2021 của UBND Tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

2. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Người lao động đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 theo quy định của ngành y tế thì mới được tham gia xây 

dựng trên công trường xây dựng.  

3. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động 

a) Nhà thầu xây dựng chủ động tổ chức xét nghiệm cho người lao động 

khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị 

giác và khứu giác, khó thở... được thực hiện tại trạm y tế cấp xã hoặc các cơ 

sở y tế trên địa bàn Tỉnh. 

b) Tổ chức xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 ngẫu nhiên, định kỳ cho 

người lao động có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao theo hướng dẫn của 

ngành y tế (thực hiện ở cấp độ dịch Cấp 4). 

4. Việc cách ly y tế, hoạt động di chuyển, đi lại của người lao động 

Việc cách ly y tế, hoạt động di chuyển, đi lại của người lao động tham 

gia xây dựng công trình trên địa bản tỉnh Đồng Tháp được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2, 3, Phần III của Kế hoạch số 306/KH-UBND và hướng dẫn 

của Sở Y tế.  

5. Hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa là vật liệu, thiết bị 

công trình, thiết bị thi công xây dựng  

Hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa là vật liệu, thiết bị công 

trình, thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện 

theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. 

IV. Các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên công trường 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
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1. Lập kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường thi 

công xây dựng  

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập Kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19 trên công trường xây dựng (Kế hoạch) và trình Chủ đầu tư xem 

xét, phê duyệt, đồng thời gửi UBND các cấp (cấp xã, cấp huyện) nơi xây 

dựng công trình theo dõi, giám sát trước khi triển khai thi công xây dựng công 

trình, một số nội dung chính của Kế hoạch gồm: 

a) Thông tin chung của công trường xây dựng, gồm: tên công trình, địa 

điểm xây dựng; quy mô, đặc điểm công trình (bao gồm: diện tích xây dựng, 

tổng diện tích sàn xây dựng, số tầng, ngày khởi công, ngày hoàn thành dự 

kiến…); thông tin về các chủ thể tham gia hoạt động thi công xây dựng tại 

công trường (bao gồm địa chỉ liên hệ, số điện thoại của người đại diện); các 

thông tin khác có liên quan. 

b) Phân công, quy định cụ thể người có trách nhiệm thực hiện, thời gian 

thực hiện, người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công xây 

dựng trên công trường gắn với việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

c) Quy định về việc quản lý thông tin dịch tễ của người lao động, khách 

đến làm việc, giao dịch tại công trường. 

d) Xây dựng phương án tổ chức thi công xây dựng tại công trường đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch do cơ quan có thẩm 

quyền công bố, cụ thể như sau: 

- Trường hợp nơi xây dựng công trình đang áp dụng cấp độ dịch là Cấp 

4 thì tổ chức thi công trên công trường xây dựng theo Phương án “03 tại chỗ”, 

người lao động tham gia xây dựng trên công trường phải được tiêm đủ liều 

vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo quy định của ngành y tế, đồng thời 

phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 

cách – Không tụ tập – Khai báo y tế. Trước khi thực hiện Phương án “3 tại 

chỗ” thì tất cả người lao động trên công trường phải có kết quả xét nghiệm âm 

tính với vi rút SARS-CoV-2.  

Riêng, khu vực cách ly y tế (khu vực phong tỏa) phải tạm dừng thi công 

đối với tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng 

cho mục đích phòng, chống dịch. 

- Trường hợp nơi xây dựng công trình đang áp dụng cấp độ dịch là Cấp 3 

thì tổ chức thi công trên công trường xây dựng theo Phương án “02 tại chỗ” kết 

hợp “1 cung đường, 2 điểm đến”, người lao động tham gia xây dựng trên công 

trường phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo quy 

định của ngành y tế, đồng thời phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.  

- Trường hợp nơi xây dựng công trình đang áp dụng cấp độ dịch là Cấp 
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1, Cấp 2 thì người lao động tham gia xây dựng trên công trường phải được 

tiêm vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo quy định của ngành y tế, đồng 

thời phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K. 

Lưu ý, Nhà thầu thi công xây dựng phải theo dõi cấp độ dịch do cơ 

quan có thẩm quyền tại nơi xây dựng công trình công bố để chủ động chuyển 

Phương án tổ chức thi công trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch. 

e) Đánh giá nguy cơ lây nhiễm, xác định vị trí, khu vực có nguy cơ lây 

nhiễm dịch COVID-19 trên công trường và biện pháp giảm thiểu nguy cơ 

dịch bệnh lây lan (thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch). 

f) Bố trí mặt bằng, khu vực riêng để tiếp nhận vật tư, vật liệu, thiết bị, 

hàng hóa phục vụ thi công xây dựng với các biện pháp đảm bảo hạn chế nguy 

cơ lây nhiễm dịch, đồng thời các tổ chức, cá nhân cung cấp vật tư, vật liệu, 

thiết bị, dịch vụ cho công trường phải thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch trên công trường xây dựng và theo quy định của địa 

phương khi ra/vào công trường (thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch); trong thời 

gian các tổ chức, cá nhân cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ cho công 

trường thì người lao động trên công trường xây dựng không được đến khu 

vực tập kết, không tiếp xúc trực tiếp với tổ chức, cá nhân này, trừ trường hợp 

người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và khi tiếp nhận phải thực hiện nghiêm 

Thông điệp 5K. 

g) Cử người giám sát y tế tại công trình: để kiểm tra việc khai báo y tế, 

quét mã QR, đo thân nhiệt, kiểm soát đeo khẩu trang, thực hiện 5K đối với 

người lao động, đối tác, nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho doanh 

nghiệp khi ra/vào công trường (thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch). 

h) Có phương án bố trí khu vực để cách ly tạm thời đối với trường hợp 

người lao động có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 hoặc là người tiếp xúc gần 

(F1) với ca bệnh bị nhiễm COVID-19 (F0) được phát hiện trên công trường 

(thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch). Khu vực cách ly phải được bố trí gần cổng 

ra vào, tách biệt với khu làm việc (nếu có thể), đảm bảo thoáng khí, thông gió 

tốt, có chỗ rửa tay, có thùng đựng rác có nắp đậy kín, có khu vực vệ sinh riêng. 

i) Có phương án xử lý khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi 

nhiễm COVID-19 hoặc nhiễm COVID-19, trong đó thể hiện một số công việc 

cần thực hiện như sau: 

- Thông báo cho cán bộ quản lý/cán bộ đầu mối phòng chống dịch/cán 

bộ y tế tại công trình biết khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm 

COVID-19. 

- Cán bộ quản lý/cán bộ đầu mối phòng chống dịch/cán bộ y tế tại công 

trình cung cấp và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, hướng dẫn hạn chế tiếp 

xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những 



 5 

người khác và đưa đến khu vực cách ly y tế tạm thời theo phương án thể hiện 

tại điểm h của Mục này, đồng thời Nhà thầu thi công xây dựng chủ động tổ 

chức xét nghiệm Test nhanh tại công trình hoặc liên hệ cơ quan y tế của địa 

phương để được tư vấn, hỗ trợ. Nếu trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương 

tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục thực hiện một số công việc như sau: 

 Báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương (Trạm y tế, Trung tâm 

y tế) xử trí khi phát hiện người mắc COVID-19 tại công trình. 

 Nhà thầu thi công xây dựng ra quyết định tạm ngưng các hoạt 

động trên công trường xây dựng để phục vụ cho việc vệ sinh khử khuẩn, xét 

nghiệm F1, điều tra xác định quy mô, tính chất ổ dịch… theo yêu cầu của cơ 

quan y tế và chính quyền địa phương. 

 Thông báo cho toàn thể người lao động ở yên tại công trường; yêu 

cầu người lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện Thông điệp 5K; không 

để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động nhằm phục vụ cho việc truy 

vết, cách ly, lấy mẫu, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cơ quan 

y tế và chính quyền địa phương. 

j) Thường xuyên rà soát thông tin dịch tễ về dịch COVID-19 đối với 

người lao động làm việc trên công trường để có phương án xử lý kịp thời 

(thực hiện ở cấp độ dịch Cấp 2 trở lên). 

k) Có phương án đảm bảo an toàn, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt tối 

thiểu cho người lao động trong trường hợp công trường bị phong tỏa, cách ly 

dài ngày (khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19). 

l) Ngoài ra, còn các nội dung cần thiết khác phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà thầu và đặc điểm riêng của công trường. 

2. Điều kiện an toàn để thi công xây dựng công trình  

a) Phải tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, quét mã QR, kiểm 

soát đeo khẩu trang cho tất cả người lao động khi ra/vào công trường; không 

cho phép người không có nhiệm vụ vào công trường (thực hiện ở tất cả các 

cấp độ dịch). 

b) Phải bố trí khu vực riêng đối với người đến làm việc, giao dịch tại 

công trường và quản lý chặt chẽ số lượng, thông tin nơi cư trú, số điện thoại 

để theo dõi (thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch); bắt buộc thực hiện nghiêm 

Thông điệp 5K để phòng, chống dịch. 

c) Người lao động phải đảm bảo tuân thủ các quy định, biện pháp 

phòng, chống dịch trên công trường; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân, các thiết bị, dụng cụ y tế đã được cấp phát; thực hiện nghiêm Thông 

điệp 5K; không được giấu các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 của bản thân, 

người xung quanh; nếu phát hiện phải thông báo ngay với Tổ công tác trên 

công trường, nơi cư trú tập trung để có phương án xử trí kịp thời. 
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d) Phải có biện pháp tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo khoảng cách, 

giãn cách theo quy định; hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần (thực hiện ở cấp độ 

dịch là Cấp 3 trở lên). Trong trường hợp bất khả kháng, do đặc thù công việc 

bắt buộc phải tiếp xúc gần dưới 2m hoặc có nguy cơ lây nhiễm thì người lao 

động phải được trang bị và sử dụng kính (loại ôm sát mặt) hoặc chụp mặt nạ 

(thực hiện ở cấp độ dịch là Cấp 4). 

e) Phải niêm yết công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của 

Ban chỉ đạo trên công trường; lập danh sách người lao động (tên, số điện 

thoại, nơi cư trú/tạm trú) tham gia xây dựng công trình để theo dõi và điều ra 

dịch tể khi có yêu cầu. 

f) Bố trí mặt bằng, khu vực riêng để tiếp nhận vật tư, vật liệu, thiết bị, 

hàng hóa phục vụ thi công xây dựng với các biện pháp đảm bảo hạn chế nguy 

cơ lây nhiễm dịch (thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch). Các tổ chức, cá nhân 

cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ cho công trường phải thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trên công trường xây dựng, quy 

định của ngành y tế và của địa phương khi ra/vào công trường. 

g) Trang bị đủ các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để phòng, chống 

dịch như nhiệt kế, khẩu trang y tế, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, 

thuốc thông thường... và có phòng/khu vực riêng để xử trí khi phát hiện người 

có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 (thực hiện ở tất cả các cấp độ dịch). Nhà 

thầu có thể ký hợp đồng thuê các cơ sở y tế để thực hiện công việc này. 

h) Phải bố trí nước uống, khu vực ăn ca, khu vệ sinh, nghỉ tạm (nếu có) 

đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch. 

i) Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày tại nơi làm việc theo quy 

định tại mục V của Hướng dẫn kèm theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 và Phụ lục 3 Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế 

(thực hiện ở cấp độ dịch Cấp 3 trở lên). 

3. Các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên công trình thi 

công xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

a) Việc tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ phải đảm 

bảo theo biện pháp áp dụng tương ứng với từng cấp độ dịch do cơ quan có 

thẩm quyền công bố, cụ thể như sau: 

- Đối với trường hợp nơi xây dựng công trình nhà ở đang áp dụng cấp độ 

dịch là Cấp 4 thì công trình phải được UBND cấp xã nơi xây dựng công trình 

cho phép tổ chức thi công và phải thực hiện nghiêm Phương án “3 tại chỗ”; 

người lao động tham gia xây dựng công trình phải được tiêm đủ liều vắc xin 

hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và bảo đảm thực hiện nghiêm thông điệp 5K. 

Riêng, khu vực cách ly y tế (khu vực phong tỏa) phải tạm dừng thi công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-2194-qd-bcdqg-2020-huong-dan-phong-chong-lay-nhiem-dich-covid-19-noi-lam-viec-447630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3638-qd-byt-2021-huong-dan-tam-thoi-giam-sat-va-phong-chong-covid19-483072.aspx
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đối với tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng 

cho mục đích phòng, chống dịch. 

- Đối với trường hợp nơi xây dựng công trình nhà ở đang áp dụng cấp 

độ dịch là Cấp 3 thì công trình xây dựng nhà ở được phép tổ chức thi công, 

nhưng người lao động tham gia xây dựng phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 và bảo đảm thực hiện nghiêm thông điệp 5K.  

- Đối với trường hợp nơi xây dựng công trình nhà ở đang áp dụng cấp 

độ dịch là Cấp 1, Cấp 2 thì công trình xây dựng được phép tổ chức thi công, 

nhưng người lao động tham gia xây dựng phải được tiêm vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 và bảo đảm thực hiện nghiêm thông điệp 5K.  

Lưu ý, Chủ nhà (Chủ đầu tư), Nhà thầu xây dựng phải theo dõi cấp độ 

dịch do cơ quan có thẩm quyền tại nơi xây dựng công trình công bố để chủ 

động chuyển Phương án tổ chức thi công nhằm đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch theo từng cấp độ dịch. 

b) Chủ nhà (Chủ đầu tư), Nhà thầu xây dựng thực hiện phương án thi 

công phải tuân thủ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trên công trình xây dựng nhà ở, cụ thể như sau:  

- Lập danh sách những người lao động tham gia xây dựng công trình 

(bao gồm đại diện Chủ nhà (Chủ đầu tư), Nhà thầu xây dựng) và gửi UBND 

cấp xã nơi xây dựng công trình nhà ở để theo dõi, kiểm tra và xử lý. Nội dung 

thông tin gồm: họ và tên, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, quê 

quán, nơi lưu trú, số điện thoại, tình trạng tiêm vắc xin phòng COVID-19 

(chưa tiêm hoặc đã tiêm 1 mũi hoặc đã tiêm 2 mũi). Trường hợp có biến động 

về số lượng người tham gia xây dựng công trình nhà ở thì cập nhật danh sách 

và gửi UBND cấp xã nơi xây dựng công trình để theo dõi. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; bố trí khẩu trang y tế, dung 

dịch sát khuẩn tại công trình; có biện pháp tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo 

khoảng cách, giãn cách theo quy định.  

c) Người lao động tham gia xây dựng công trình nhà ở phải tuân thủ 

các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương nơi 

xây dựng; thực hiện nghiêm thông điệp 5K. 

d) Các tổ chức, cá nhân cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ phục 

vụ cho việc thi công công trình nhà ở phải thực hiện đảm bảo các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương nơi xây dựng; thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K. 

e) UBND cấp xã chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc cho phép 

các công trình xây dựng nhà ở tiếp tục thi công xây dựng trong điều kiện địa 

phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ dịch Cấp 

4, trên cơ sở đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của địa phương và 
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Phương án “3 tại chổ” do Chủ nhà đề xuất. Ngoài ra, tổ chức theo dõi, kiểm 

tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm đối với Chủ nhà (Chủ đầu tư), Nhà thầu xây 

dựng, người lao động và các cá nhân, đơn vị có liên quan không tuân thủ các 

quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên công trình xây dựng nhà ở 

theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và các quy định khác có liên quan. 

4. Các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên công trình thi 

công xây dựng có số lượng người lao động tham gia hạn chế. 

a) Đối với công trình thi công xây dựng trong nhà, có số lượng người lao 

động trực tiếp tham gia xây dựng công trình không quá 05 người hoặc không 

quá 10 người đối với trường hợp 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều 

vắc xin (hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19) thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Mục IV của Hướng dẫn này. 

b) Đối với công trình thi công xây dựng ngoài trời, có số lượng người lao 

động trực tiếp tham gia xây dựng công trình không quá 10 người hoặc không 

quá 20 người đối với trường hợp 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều 

vắc xin (hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19) thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Mục IV của Hướng dẫn này. 

V.  Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Yêu cầu chung 

Tổ chức, cá nhân quy định tại mục 2 Phần II Hướng dẫn này phải tuân 

thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, 

ngành có liên quan và quy định của chính quyền địa phương về phòng, chống 

dịch COVID-19 (sau đây gọi là phòng, chống dịch) để tổ chức hoạt động thi 

công xây dựng đảm bảo an toàn; chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch trước pháp luật đối với nhiệm vụ được phân công. 

2. Trách nhiệm Sở Xây dựng  

a) Tổ chức phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động xây dựng trên địa bàn Tỉnh nắm, thực hiện tốt Hướng dẫn này. 

b) Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh; 

theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hằng tuần đối với kết quả hoạt động xây 

dựng trên địa bàn của các huyện, thành phố và đề xuất UBND Tỉnh giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh, xử lý các trường hợp không thực hiện 

hoặc thực hiện chưa đúng quy định này. 

3. Các Sở, ban, ngành Tỉnh 

Đề nghị Các Sở, ban, ngành Tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và các 

đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có 

liên quan thực hiện phương án thi công xây dựng công trình bảo đảm các yêu 

cầu phòng, chống dịch theo Hướng dẫn này. 
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4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố  

a) Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan 

nêu trên, tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

phương án thi công xây dựng công trình bảo đảm các yêu cầu phòng, chống 

dịch theo Hướng dẫn này. 

b) Khẩn trương tổ chức thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho người lao động tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn mình quản lý. 

c) Khẩn trương, chỉ đạo tổ chức khởi động lại các công trình đã tạm 

dừng thi công; có giải pháp tối ưu để rút ngắn tiến độ thi công xây dựng đối 

với công trình do mình quyết định đầu tư; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình 

thực hiện vốn đầu tư công được giao, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện 

nhằm đảm bảo yêu cầu tỷ lệ giải ngân theo quy định. 

d) Chỉ đạo UBND cấp xã chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc cho 

phép các công trình xây dựng (bao gồm nhà ở riêng lẻ) tiếp tục thi công xây 

dựng trong điều kiện địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch theo cấp độ 4, trên cơ sở đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của 

địa phương và Phương án “3 tại chổ” do Chủ đầu tư (Chủ nhà) đề xuất. Tiếp 

nhận đầy đủ yêu cầu đăng ký và tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động 

tham gia xây dựng công trình trên địa bàn mình quản lý. 

e) Tăng cường tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối 

với các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình trên địa 

bàn nếu không tuân thủ điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Hướng 

dẫn này và các quy định khác có liên quan. 

5. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

a) Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường 

xây dựng do nhà thầu thi công xây dựng lập. 

b) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là 

Ban chỉ đạo) trên công trường, gồm: đại diện chủ đầu tư, đại diện các nhà 

thầu, người làm công tác y tế... để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên Ban chỉ đạo; công khai 

thông tin liên lạc của các thành viên; 

- Đầu mối làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch và các hoạt động giao thông, vận tải, 

cung ứng nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị cho hoạt động thi công xây dựng 

trên công trường; chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch, xử lý tình huống khi địa phương thay đổi cấp độ dịch/hoặc khi phát hiện 

các trường hợp người lao động nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19; 

- Tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch trên 
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công trường tương ứng với cấp độ dịch tại khu vực xây dựng công trình theo 

“Kế hoạch” đã được chủ đầu tư phê duyệt; 

- Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự 

phòng tại địa phương để được hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ triển khai công 

tác phòng, chống dịch trên công trường; 

- Cập nhật thông tin kịp thời về cấp độ dịch, vùng dịch, tình hình diễn 

biến dịch tại các khu vực có liên quan đến công trình xây dựng và các quy 

định, hướng dẫn mới về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền để 

kịp thời có phương án chỉ đạo, xử lý và yêu cầu các nhà thầu, người lao động 

trên công trường chủ động phòng, chống dịch theo “Kế hoạch”. 

c) Định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch đối với các nhà thầu trên công trường và người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý; yêu cầu các nhà thầu, người lao động khắc phục các 

tồn tại (nếu có). 

d) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động trong việc đảm bảo 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt 

động thi công xây dựng tại các dự án, công trình do mình làm chủ đầu tư. 

6. Trách nhiệm của nhà thầu thi công 

a) Thành lập Tổ công tác phụ trách phòng, chống dịch COVID-19 (sau 

đây gọi là Tổ công tác) phù hợp với quy mô, đặc điểm, nhiệm vụ thi công trên 

công trường (gồm Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, đại diện người lao động...) 

để triển khai, thực hiện các trách nhiệm của nhà thầu về công tác phòng, 

chống dịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Tổ công tác và công 

khai số điện thoại để liên lạc; phối hợp với Ban chỉ đạo để thực hiện các 

nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

b) Lập “Kế hoạch” theo nội dung quy định tại mục 1 Phần IV của 

Hướng dẫn này và trình chủ đầu tư phê duyệt; “Kế hoạch” phải được thường 

xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp; 

“Kế hoạch” phải đảm bảo nguyên tắc bao quát đủ các nội dung cần thiết trên 

một cấp độ dịch ở nơi xây dựng công trình. 

c) Triển khai, thực hiện đúng “Kế hoạch” đã lập và được Chủ đầu tư 

chấp thuận; khu vực xây dựng công trình có dịch ở cấp độ nào thì thực hiện 

các phương án tổ chức thi công tương ứng ở cấp độ đó theo quy định tại điểm 

d mục 1 Phần IV của Hướng dẫn này; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý các quy định về phòng, chống dịch 

theo quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo; xử lý vi phạm nếu các tập thể, cá 

nhân thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ quy định. 

d) Đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn để thi công trên công 

trường theo các quy định tại mục 2 Phần IV của Hướng dẫn này. 
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e) Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, cơ sở y tế địa phương khu vực 

xây dựng công trình để sớm tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch COVID-19 

cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; 

f) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành xử 

lý công việc trong hoạt động thi công xây dựng và công tác phòng, chống 

dịch tại công trường; 

g) Định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện 

phòng, chống dịch của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có 

phương án khắc phục các tồn tại (nếu có). 

h) Đảm bảo an toàn, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người 

lao động trong trường hợp công trường bị phong tỏa, cách ly dài ngày. 

i) Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng 

chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. 

j) Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động trong việc đảm bảo 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt 

động thi công xây dựng tại các dự án, công trình do mình tổ chức thi công. 

7. Trách nhiệm của Người lao động 

a) Tuân thủ “Kế hoạch”, quy định của Ban chỉ đạo đã ban hành và các 

quy định về phòng, chống dịch của đơn vị quản lý, của địa phương nơi cư trú, 

nơi đến công tác. 

b) Tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khai báo y tế, Không tụ tập, 

Khoảng cách, Khử trùng); thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, vệ sinh 

cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế; 

c) Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị, dụng cụ y 

tế đã được cấp phát trên công trường; 

d) Chủ động tự theo dõi sức khỏe; không giấu các biểu hiện nghi mắc 

COVID-19 (mệt mỏi, sốt > 38°c, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác 

hoặc khứu giác ...) của bản thân, người xung quanh; nếu phát hiện phải thông báo 

ngay với Tổ công tác trên công trường để có phương án xử trí kịp thời; 

e) Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, 

hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường, đặc biệt khi khu 

vực công trường, khu vực lân cận có dấu hiệu bùng phát, tăng cấp độ dịch, 

nhàm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cho bản thân và người xung quanh. 

f) Chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại UBND xã, 

phường, thị trấn nơi mình đang cư trú hoặc tạm trú. 

8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị tư vấn khảo 

sát, thiết kế, kiểm định, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng, đơn vị 

cung cấp vật tư, thiết bị cho công trình xây dựng  
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a) Không được đến liên hệ, phối hợp, làm việc tại công trường xây dựng 

khi có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, không được giấu các biểu hiện nghi 

nhiễm COVID-19 của bản thân và người xung quanh khi đến liên hệ, làm việc 

tại tại công trường xây dựng; nếu phát hiện phải thông báo ngay với Tổ công 

tác trên công trường, nơi cư trú để có phương án xử trí kịp thời. 

b) Phải tuân thủ và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng theo “Kế hoạch” 

được chủ đầu tư phê duyệt và các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch 

trên công trường khi đến liên hệ, phối hợp, làm việc tại công trường xây dựng. 

Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn số 2081/SXD-KTVLXD ngày 

21/10/2021 của Sở Xây dựng về Hoạt động thi công xây dựng công trình bảo 

đảm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện tốt 

Hướng dẫn này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời phản ánh về Sở Xây dựng để giải quyết, tháo gỡ./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 Tỉnh; 

- Các Sở ban ngành Tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng KTHT/QLĐT các huyện, thành phố; 

- Ban QLDA và PTQĐ các huyện, thành phố; 

- Hội Xây dựng Tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp, người lao động tham 

gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các Phòng; đơn vị thuộc Sở; 

- Website; Facebook Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT; KT&VLXD.đnn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngô Minh Tuấn 
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