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V/v thirc hin các bin pháp 
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KInh g11i: 
- Phông Kinh tê - Hi tang; 
- Phông Nông nghip và Phát triên Nông thôn; 
- Phông Giáo diic và Dào tto; 
- BQL Dir an Dâu tu xây drng; 
- BQL Thirc hin Chuong trInh 135; 
- UBND các xã, thj trân. 

D dam báo an toàn và thrc hin dy dü các bin pháp cp bach phông, 
chng djch bnh Covid- 19 trén các cong trixè'ng xây d%rng, CC Co sà san xuât 
VLXD thuc pham vi quãn 1 ngành xây dmg; dông thôi, nhäm thüc day vic giãi 
ngân von dâu tu theo yêu câu cüa ChInh phü trong diêu kin tInh hInh djch Covid-
19 con din biên phüc tap, có khã näng kéo dài trong th0i gian tói; UBND huyn 
dê nghj các co quan, dja phucing, các chü dâu tu thrc hin các ni dung sau: 

1. Tiêp titc nghiên cCru, thirc hin dung các yêu câu cüa ChInh phü, các 
khuyên cáo cüa B Y tê trong phOng chông djch Covid-19, các quy djnh cüa 
UIBND tinh, S Xây dirng ye bâo dam an toàn ti các cong trInh xây dirng trong 
giai don djch Covid-19. Rà soát, thông báo den các nba thâu thi công, tu van giám 
sat và các don vj lien quan den cong trInh xây dimg, các co si san xuât \TLXD 
triên khai thirc hin day dü các bin pháp phOng, chông djch Covid- 19. 

Tru?ing hçip các cong trInh xây dimg, co sO' san xuât VLXD không dam bâo 
cong tác phOng chông djch thI xem xét, ttm dimg, dInh chi thi công, san xuât, neu 
vuçYt thm quyên thI báo cáo co quan có thâm quyên quyêt djnh. 

2. Tiêp tc cong tác phông chông djch nhung dam báo vic xü 1 nhanh, có 
hiu qua các thU tiic vuO'ng mac cUa nguO'i dan và doanh nghip trong linh vçrc xây 
dmg. Trong xây drng cOng trInh, can chU tr9ng phôi hçp vâi các nhà thâu kiêm 
soát tin d giãi ngân vá thirc hin các hO so, thU t1ic lien quan trong diêu kin dch 
bnh dang diên ra. 

3. Yêu câu các dôi tuqng tham gia hoit dng xây drng, các Co sO' san xuat 
VLXD phái có và gui cam kêt chju trách nhim ye nguO'i dirng dâu trong vic dé 
can b, cong nhân lay nhim djch do không chap hành nghiêm các quy dnh ye 
phOng chông djch. 

4. Thirc hin cong tác tuyên truyên, cô dng trirc quan trong cong tác phOng, 
chng djch Covid-19 theo chi do cUa UBND huyn tai  Cong van so 667/UBND-
VX ngáy 26/8/2020 cUa UBDN huyn. 
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5. Giao Phông Kinh t - Ht tng huông dn, kim tra, giám sat hoit dng 
phông chông djch tai  các cong trInh xây dmg, các cc s& san xuât VLXD thuc 
phim vi quãn 1 cüa ngành mInh. Chü các vixing mac lien quan den lTnh virc 
quãn 1 nhà mthc cüa ngành xây dimg, báo cáo S& Xây drng, UBND huyn de 
thxçic giãi dáp, tháo gi kjp th?i; trithng hçxp vuçt thâm quyên, tham muu UBND 
huyn báo cáo UBNID tinh xem xét chi dao. 

Dê nghj Thu tru&ng các ca quan, dcm vj, dja phuang triên khai tIc hin./. 

Nd nhin: 
- Nhu trén; 
- TT. UBND huyn; 
- CPVP; 
- Luii: VT, KTN. 
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V/v cOng tác thtrc hin các bin pháp 
cap bach phOng, chong djch Covid- 

19 trên cOng tnrOng xãy dirng, các co 
s& san xuât VLXD 

KInh giri: - UBND các huyn, thj xã, thành phô 
- BQL DA dâu tu' xây drng tinh Quáng Nam 

Dê dam bão an toàn và thirc hin dy dü các bin pháp cp bach phOng, 
chông djch bnh Covid-19 trên các cong truO'ng xây drng, các co s san xut 
VLXD thuc phm vi quân 1 ngành xây dirng, theo tinh than chi dto cüa UBND 
tinh tai  Thông báo so 31 5/TB-UBND ngày 19/8/2020 ye kêt 1un cüa dông chI Lê 
Trj Thanh - Chü tjch UBND tinh, tai cuc h9p vi các Phó Chü tjch UBND tinh 
ngày 17 tháng 8 näm 2020; dOng thi, nhãm thiic day vic giái ngân von dâu tu' 
theo yêu câu cüa ChInh phü trong diêu kin tInh hInh djch COVID - 19 con din 
biên phirc tap,  có khã näng kéo dài trong thai gian tai; Sa Xây dirng dê nghj cac 
thn vj thirc hin các ni dung sau: 

1. Tiêp tiic nghiên cu, thirc hin diing các yêu cu cUa ChInh phñ, các 
khuyên cáo cüa Bô Y tê trong phông chông djch Covid- 19, các quy djnh cüa 
UBND tinh ye báo dam an toàn tai  các cOng trInh xây dirng trong giai doan djch 
Covid-19. Rà soát, thông báo den các Chü dâu tu', nhã thâu thi công, tu van giám 
sat và các dan vj lien quan den cong trInh xây dt.xng, các ca sa san xuât VLXD 
triên khai thrc hin day dü các yêu câu dã nêu tnthc day. 

Tnrô'ng hçip các cong trInh xây dung, ca so san xuât VLXD không darn bão 
cong tác phông chông djch thi xem xét, tam  dung, dInh chi thi công, san xuât, nêu 
vuçt thâm quyên thI báo cáo ca quan có thâm quyên quyêt djnh. 

2. Tip tic cong tác phông chng djch nhixng dam báo vic xO 1 nhanh, có 
hiu qua các thu tc vuO'ng mac cüa nguOi dan vá doanh nghip trong linh vrc xây 
dirng. Trong xây dirng cong trInh, can chü tr9ng phôi hçp vOi các nhà thâu kiêm 
soát tiên d giái ngân vOi cong tác thirc hin nghim thu ho sc... trong diêu kin 
djch bnh dang din ra. 

3. Yêu cu các di tuçmg tham gia hoat dng xây dirng, các ca sO san xuât 
VLXD phái có và g11i cam kêt chju trách nhim ye nguOi dOng dâu trong vic dë 
can b, cong nhân lay nhiêm dch do khOng chap hành nghiêm các quy djnh ye 
phông chông djch. 

3. Rà soát, cO báo cáo thông tin y  S Xây dirng y  cOng tác huOng dn, 
kiêm tra, giám sat boat dng phông chông djch tai  các cOng trInh xây drng, các co' 
sO san xuât VLXD thuc pham vi quán 1 cüa mInh. Chü các vu'ó'ng mac lien 
quan dn lTnh vrc quãn 1r nba nuOc cña ngành xây dirng, dé duçc giãi dáp, tháo gO 
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kjp thii hotc nu vixçxt thtm quyn së báo cáo UBND tinh xem xét chi dao.  Dé 
nghj thirc hin báo cáo truOc ngày 31/8/2020. 

Nh.n duyc COng van nay, d ngh UBND cp huyn, Ban QLDT xây dirng 
tinh triên khai và thông báo den các chü dâu Ui các cong trInh xây dirng, các doanh 
nghip xay drng, san xuât VLXD vá các dan vj hot dng xây dimg khác trong 
phm vi quãn 1' dé triên khai thirc hin./. 

Nol nhân: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (thay báo cáo); 
- Ban länh dao Sâ (theo dôi); 
- Liru: VT, VPS. TTr, Y24. 
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