
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                         

Số:           /PA-UBND Đồng Tháp, ngày           tháng 10 năm 2021 
 

PHƢƠNG ÁN 

Thực hiện xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  
 

Căn cứ Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2021; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;  

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg  ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới;  

Căn cứ Công văn số 3373/BXD-GĐ  ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây 

dựng; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng về việc đề xuất Phương án triển 

khai xây dựng các công trình trên địa bàn Tỉnh đảm bảo yêu cầu các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Phương án hoạt động xây dựng trong 

điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp, cụ thể như sau: 

I. Mục đích: 

Thực hiện đồng bộ một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn Tỉnh, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, đảm bảo sức khỏe và môi 

trường làm việc an toàn cho người lao động trên công trường xây dựng; đảm bảo 

mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

II.  Tổ chức thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn Tỉnh đảm 

bảo yêu cầu các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bƣớc thích 

ứng an toàn với dịch bệnh: 

1. Công trình đƣợc phép tổ chức thi công xây dựng trong trƣờng hợp 
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thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ: 

1.1. Công trình đƣợc phép tổ chức thi công xây dựng gồm: 

a) Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; 

b) Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của Tỉnh, 

theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp 

theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh 

đã triển khai thi công xây dựng; 

c) Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao 

thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, 

tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung; 

d) Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý 

nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); 

công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo 

kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an 

toàn cho công trình liền kề; 

đ) Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi 

mặt bằng của doanh nghiệp; 

e) Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng 

rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, 

công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu từ 30m trở lên. Riêng 

đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng lao động có mặt tại công trình xây dựng không 

quá 10 người. 

Đối với khu vực có mức nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao (vùng đỏ), phải 

tạm dừng thi công xây dựng tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình 

xây dựng sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch. 

1.2. Thẩm quyền phê duyệt danh mục công trình đƣợc phép tổ chức 

thi công xây dựng: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt danh mục công trình được 

phép tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với công trình do Ủy ban 

nhân dân Tỉnh quyết định đầu tư xây dựng.  

Chủ đầu tư xây dựng công trình cấp Tỉnh, căn cứ biện pháp áp dụng 

phòng, chống dịch tại địa phương nơi xây dựng công trình và Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cho công trường do mình phê duyệt để lập danh sách 

công trình được phép tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện giãn 
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cách xã hội, gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Tỉnh phê duyệt. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh mục công trình 

thuộc đối tượng nêu tại mục 1.1 của Văn bản này được phép tổ chức thi công 

xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, trừ các công trình theo quy định tại điểm a mục này.  

2. Triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn Tỉnh đảm bảo yêu 

cầu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và từng bƣớc thích 

ứng an toàn với dịch bệnh: 

2.1. Đối với các huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ:  

a) Công trình xây dưng trên địa bàn này phải được cấp thẩm quyền cho 

phép tổ chức thi công xây dựng và phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 tại 

chỗ”: sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ theo quy định. 

Lưu ý, có thể linh hoạt trong việc nghỉ ngơi tại chỗ (như: ở khu tập thể, 

nhà trọ, nhà nghĩ, hoặc trụ sở, công trình chưa sử dụng…) với tiêu chí là không 

cho người lao động tiếp xúc bên ngoài, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch 

theo quy định của địa phương tại nơi xây dựng công trình. 

b)  Nhà thầu phải xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên công trình xây dựng và trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt Kế hoạch trước 

khi triển khai thi công xây dựng, nội dung kế hoạch bao gồm:  

- Lập danh mục các công việc cần triển khai kèm theo người thực hiện, 

thời gian thực hiện; người giám sát, kiểm tra và chấp thuận. 

- Xác định vị trí, khu vực có nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh trên công 

trường và biện pháp giảm thiểu nguy cơ và chống lây nhiễm tương ứng. 

- Xây dựng phương án vận chuyển người lao động, máy móc, thiết bị thi 

công xây dựng và biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối 

với công tác vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật liệu xây dựng và dịch vụ khác 

phục vụ thi công và sinh hoạt của người lao động trên công trường. 

- Trước khi thực hiện theo phương án “3 tại chỗ”, tất cả người lao động 

trên công trường phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 

(Test nhanh/RT-PCR) được thực hiện theo quy định của ngành Y tế. Trong quá 

trình thi công xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức xét nghiệm sàng 

lọc, luân phiên bằng xét nghiệm tần suất 7 ngày/lần cho tối thiểu 20% người lao 

động tại công trường (lưu ý các đối tượng có nguy cơ cao: bảo vệ, tổ trưởng tổ 

sản xuất, quản lý kho, giao nhận vật tư thiết bị, giám sát xây dựng, giám sát an 

toàn, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, quản lý dự án). 
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- Phải có phương án xử trí và bố trí khu vực để cách ly tạm thời đối với 

trường hợp người lao động có biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 (mệt mỏi, 

sốt > 38
o
C, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác…) 

hoặc là người tiếp xúc gần (F1, F2) với ca bệnh bị nhiễm Covid-19 (F0) được 

phát hiện trên công trường theo quy định tại Mục VI, VII Hướng dẫn của Quyết 

định số 2194/QĐ- BCĐQG ngày 27/5/2020. 

c) Phải đảm bảo điều kiện an toàn để thi công xây dựng, cụ thể như sau: 

- Phải tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm soát đeo khẩu 

trang cho tất cả người lao động ra, vào công trường; không cho phép người 

không có nhiệm vụ vào công trường; 

- 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; bắt buộc thực hiện 5K để phòng, chống dịch; 

- 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; 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 thiết bị bảo hộ phù hợp để 

tránh lây nhiễm bệnh; 

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

trường phải có cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

với chính quyền cấp xã khi ra, vào công trường; 

- Bộ phận y tế trên công trường phải được trang bị đủ các trang thiết bị, 

dụng cụ y tế cần thiết để phòng, chống dịch: như nhiệt độ kế, khẩu trang y tế, xà 

phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay (chứa ít nhất 60% cồn), thuốc 

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

biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; 

- 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; 

- 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 số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

và Phụ lục 3 Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế. 

d) Việc di chuyển của người lao động phải thực hiện theo quy định của 

Công an Tỉnh; người lao động ngoài Tỉnh đến và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp 

thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế; đối với người điều khiển phương tiện vận 

chuyển vật liệu, thiết bị xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông 

Vận tải. 

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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e) Chủ đầu tư làm đầu mối, tổ chức 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; chịu trách nhiệm kiểm tra các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, nếu 

phát hiện nhà thầu không đảm bảo kế hoạch, điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định của địa phương nơi xây dựng công trình thì buộc dừng 

toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình. 

2.2. Đối với các huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 15/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ nâng cao (Chỉ thị số 15
+
) 

2.2.1. Việc thi công các công trình đầu tư công, các dự án đầu tư:  

Nhà thầu thi công xây dựng các công trình, dự án đầu tư công xem xét, 

chọn linh hoạt các mô hình thi công đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-

19, cụ thể như sau: 

a) Mô hình “03 tại chỗ”: thi công, sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại 

chỗ theo phương án giãn cách, chia ca, kíp đảm bảo an toàn; đảm bảo điều kiện 

về nơi lưu trú tập trung theo quy định;  

b) Mô hình “2 tại chỗ”: ăn uống, làm việc tại chỗ và kết hợp “1 cung 

đường, 2 điểm đến”.  

Việc áp dụng chọn 1 trong 2 mô hình nêu trên còn phải tuân thủ các nội 

dung như sau: 

- Trước khi thi công xây dựng thì tất cả người lao động trên công trường 

phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 (Test nhanh/RT-

PCR) được thực hiện theo quy định của ngành Y tế hoặc khi người lao động 

tham gia xây dựng đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; trong quá trình thi 

công xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc, luân 

phiên bằng xét nghiệm tần suất 7 ngày/lần cho tối thiểu 20% người lao động tại 

công trường. 

- Phải tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm soát đeo khẩu 

trang cho tất cả người lao động ra, vào công trường; không cho phép người 

không có nhiệm vụ vào công trường; bố trí khu vực riêng đối với người đến làm 

việc, giao dịch tại công trường và quản lý chặt chẽ số lượng, nơi cư trú, thông 

tin số điện thoại của những người này để theo dõi. 

- Người lao động phải tuân thủ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên công trường, nơi lưu trú tập trung (nếu có); thực hiện nghiêm túc 

nguyên tắc 5K; thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cá nhân theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- 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; trong trường hợp bất khả 



 6 

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 thiết bị bảo hộ 

phù hợp (kính chắn giọt bắn hoặc chụp mặt nạ). 

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

trường xây dựng phải có cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch với chính quyền địa phương khi ra, vào công trường. 

- Chủ đầu tư, đơn vị thi công chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao 

động  ở tại chỗ hoặc “một cung đường hai điểm đến” theo quy định. 

c) Việc di chuyển của người lao động phải thực hiện theo quy định của 

Công an Tỉnh; người lao động ngoài Tỉnh (bao gồm các chuyên gia, nhà đầu tư, 

doanh nghiệp) đến và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp phải thực hiện theo hướng 

dẫn của Sở Y tế; đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết 

bị xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. 

d) Chủ đầu tư làm đầu mối, tổ chức 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; chịu trách nhiệm kiểm tra các nhà thầu tham gia hoạt động 

xây dựng, nếu phát hiện nhà thầu không đảm bảo kế hoạch, điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định của địa phương nơi xây dựng công trình thì 

buộc dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình. 

2.2.2. Việc thi công công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ:  

a) Chủ nhà thực hiện phương án thi công phải tuân thủ các quy định, biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền cấp xã nơi xây dựng nhà, cụ 

thể như sau:  

- Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc 5K; 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, 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 thiết bị bảo hộ phù hợp, đảm bảo an toàn phòng bệnh 

(kính chống giọt bắn hoặc chụp mặt nạ).  

- Trước khi thi công xây dựng thì tất cả người lao động tham gia xây dựng 

nhà phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 (Test 

nhanh/RT-PCR) được thực hiện theo quy định của ngành Y tế hoặc người lao 

động tham gia xây dựng đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; trong quá trình 

thi công xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc, 

luân phiên bằng xét nghiệm tần suất 7 ngày/lần cho tối thiểu 20% người lao 

động tại công trường. 

b) Người lao động tham gia xây dựng nhà phải tuân thủ các quy định, 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương (huyện, thành phố) nơi 
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xây dựng nhà; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. 

c) Các tổ chức, cá nhân cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị, dịch vụ cho thi 

công nhà phải thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 

của địa phương nơi xây dựng nhà; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. 

d) UBND xã, phường, thị trấn nơi có công trình xây dựng nhà, chịu trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với Chủ công trình, công nhân xây 

dựng và các cá nhân, đơn vị có liên quan không tuân thủ các quy định tại điểm a, 

điểm b, điểm c của Khoản này và các quy định khác có liên quan. 

2.3. Đối với các huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 15/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ:  

- Các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (bao gồm xây 

dựng công trình nhà ở riêng lẻ) được thực hiện trong điều kiện bình thường mới, 

phải tuân thủ thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tập trung – Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

- 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, 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 thiết bị bảo hộ 

phù hợp (kính chống giọt bắn hoặc chụp mặt nạ). 

- Việc di chuyển, đi lại của người lao động tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn Tỉnh phải đảm bảo các yêu cầu như sau: 

+ Khi người lao động di chuyển, đi lại trong phạm vi huyện, thành 

phố phải bảo đảm các yêu cầu về 5K. 

+ Khi người lao động di chuyển, đi lại giữa các huyện, thành phố phải 

bảo đảm các yêu cầu về 5K và phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng 

Covid-19 sau ít nhất 10 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc kết quả xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày. 

+ Đối với các chuyên gia (bao gồm chuyên gia tư vấn thiết kế, khảo 

sát xây dựng, giám sát xây dựng, kiểm định xây dựng, quản lý dự án, lắp đặt 

thiết bị, kỹ thuật xây dựng, công nhân xây dựng bậc cao và các chuyên gia khác 

tham gia hoạt động xây dựng theo quy định), nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt 

động xây dựng ngoài Tỉnh khi di chuyển trên địa bàn Tỉnh phải đảm bảo điều 

kiện sau: 1) Phải có thư mời hoặc giấy xác nhận của đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn 

vị chủ trì liên quan đến các lĩnh vực hợp tác, đầu tư, tư vấn... 2) Phải được tiêm 

đủ liều vắc xin phòng Covid -19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có kết quả 

xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày trước khi 

vào địa bàn Tỉnh. 
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2.4. Trƣờng hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ 

thị số 19/CT-TTg, trƣờng hợp bình thƣờng mới: 

Các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện 

trong điều kiện bình thường mới, phải tuân thủ thông điệp 5K: “Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế.  

III.  Đối với công tác khảo sát, thiết kế, kiểm định, kiểm tra nghiệm 

thu công trình xây dựng: 

Các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, 

kiểm định, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng…. tổ chức thực hiện linh 

hoạt, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình 

xây dựng được quy định tại Phần II của Văn bản này và các quy định khác có 

liên quan. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Xây dựng:  

- 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 Phương án này;  

- Tổ chức kiểm tra bao quát 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 (nếu có). 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 

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 đến hoạt động xây dựng trên 

địa bàn Tỉnh thực hiện tốt Phương án này. 

3. UBND các huyện, thành phố: 

- 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 hoạt động 

xây dựng trên địa bàn thực hiện tốt Phương án trên. 

- Khẩn trương thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao 

động tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn (bao gồm người lao động làm 

việc cho tổ chức hoạt động xây dựng, người lao động đang hành nghề hoạt động 

xây dựng độc lập, công nhân xây dựng tự do), bảo đảm an toàn tiêm chủng khi 

được tiếp nhận vắc xin. 

- Khẩn trương, chỉ đạo tổ chức khởi động lại các công trình đã tạm dừng 
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thi công, tìm 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 trong các tháng 

cuối năm 2021, đồng thời báo cáo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng trên địa 

bàn theo định kỳ hằng tuần theo mẫu của Sở Xây dựng và gửi Sở Xây dựng để 

tổng hợp, báo cáo  UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những 

vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. 

- 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 hoạt động xây dựng trên địa bàn, 

nếu không tuân thủ điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định này và 

các quy định khác có liên quan. 

4. Các chủ đầu tƣ xây dựng công trình cấp Tỉnh: 

- Chủ động theo dõi, cập nhật các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch 

Covid-19 tại từng xã, phường, thị trấn nơi xây dựng công trình để làm cơ sở phê 

duyệt kế hoạch phòng chống dịch trên công trình xây dựng do nhà thầu đề xuất. 

- Khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu 

tư, thi công xây dựng phù hợp với từng phương án nêu tại Phần II của Văn bản 

này; khẩn trương tổ chức khởi động lại các công trình đã tạm ngưng thi công, 

phối hợp với nhà thầu tìm giải pháp tối ưu để rút ngắn tiến độ thi công xây dựng 

đối với công trình do mình làm chủ đầu tư; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình 

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

các tháng cuối năm 2021, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 

được giao định kỳ hằng tuần theo mẫu của Sở Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng 

để tổng hợp, báo cáo  UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những 

vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. 

- Tổ chức thanh toán, quyết toán vốn kịp thời theo quy định nhằm tạo 

nguồn lực cho nhà thầu tiếp tục thi công xây dựng.  

- Tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; khi 

lập hồ sơ mời thầu (bao gồm các gói thầu tư vấn, gói thầu thi công xây dựng, 

thiết bị), trong tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật phải quy định rõ việc xây 

dựng biện pháp tổ chức thực hiện, thi công xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

có hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng và phù hợp 

với quy định phòng chống dịch Covid-19 của địa phương nơi xây dựng công 

trình. 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phải có giải 

pháp phù hợp trong việc phổ biến đến người dân, điều tra, khảo sát, đo đạc xác 

định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trong khu vực có 

đất thu hồi nhằm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên cơ sở 
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đảm bảo theo quy định và phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của 

địa phương nơi thu hồi đất.  

- Đầu mối 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; 

chịu trách nhiệm kiểm tra các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, nếu phát 

hiện nhà thầu không đảm bảo kế hoạch, điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định của địa phương nơi xây dựng công trình thì buộc dừng toàn bộ 

hoạt động xây dựng tại công trình. 

5. Các đơn vị nhà thầu tƣ vấn, cung ứng vật tƣ, vật liệu, thiết bị xây dựng: 

- Chủ động theo dõi, cập nhật các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch 

Covid-19 tại xã, phường, thị trấn nơi xây dựng công trình để làm cơ sở xây dựng 

kế hoạch, bố trí nhân sự, thiết bị và nguồn lực để triển khai thực hiện công việc 

tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng, kiểm định, cung ứng vật 

tư, vật liệu, thiết bị xây dựng cho phù hợp với các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 trên công trình xây dựng, theo nội dung tại Phần II của Văn bản 

này và các quy định khác có liên quan. 

- Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để giải quyết tốt 

những nội dung phát sinh. 

6. Các đơn vị thi công:  

- Chủ động theo dõi, cập nhật các biện pháp áp dụng phòng, chống dịch 

Covid-19 tại từng xã, phường, thị trấn theo từng thời điểm để làm cơ sở lập, điều 

chỉnh, trình chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch trên công trình xây 

dựng trước khi thực hiện việc thi công xây dựng, nhất là trường hợp chuyển từ 

trạng thái vùng xanh sang vùng đỏ.  

- Khẩn trương bố trí nhân sự, tập kết vật tư, thiết bị và nguồn lực để triển 

khai thực hiện thi công, tìm giải pháp tối ưu để rút ngắn tiến độ thi công xây 

dựng công trình, trên cơ sở phù hợp với nội dung tại Phần II của Văn bản này, 

nhằm thích nghi việc tổ chức thi công trong tình hình mới. 

- Việc tổ chức thi công xây dựng, phòng, chống dịch Covid-19 trên công 

trình xây dựng phải thực hiện nghiêm nội dung Văn bản này, hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng tại Công văn số 3373/BXD-GĐ và các quy định liên quan khác. 

- Triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trên 

công trường; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của địa 

phương, của ngành y tế; xử lý vi phạm nếu các tập thể, cá nhân thuộc thẩm 

quyền quản lý không tuân thủ quy định; 

- Định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện phòng, 
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chống dịch của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án khắc 

phục, chỉnh đốn các tồn tại (nếu có) hoặc điều chỉnh kế hoạch phòng, chống 

dịch cho phù hợp thực tế. 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên công trình xây dựng do mình tổ chức thi công 

xây dựng.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Phương án 

này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh 

về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh giải quyết, tháo 

gỡ./ 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành Tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch CoviD-19 Tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên 

địa bàn Tỉnh (giao Sở XD phổ biến); 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).  

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Trần Trí Quang 
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