
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLCL Thanh Hóa, ngày         tháng 11 năm 2021 

V/v 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 

 

  

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực;  

- Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng, Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực  hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây 

dựng về 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; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

17202/UBND-THKH ngày 01/11/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 

27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản 

xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

 Sở Xây dựng hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố, UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, các 

chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung 

như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 8529/SXD-QLCL ngày 17/11/2021 

của Sở Xây dựng về hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động thích ứng 

với tình hình dịch Covid-19;  

2. Thực hiện việc hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công xây dựng 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của 

Bộ Xây dựng tai Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021( có nội dung 

hướng dẫn kèm theo và được đăng tải trên website http:// 

www.sxdthanhhoa.gov.vn);  

http://www.sxdthanhhoa.gov.vn/


Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, các chủ thể tham 

gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phối hợp, triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

-UBND tỉnh(để b/c); 

- Giám đốc (để b/c);  

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Thanh 
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