
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:            /UBND-VP 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 trên công trường xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

                                 Kính gửi:  

- Các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị; Đội 

Quản lý Trật tự đô thị;Trung tâm Y tế thành 

phố; Ban Quản lý DA - ĐTXD; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 3588/VP-KT ngày 27/8/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công 

trường xây dựng, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Đội quản lý trật tự đô 

thị, Trung tâm y tế và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn phải triển khai các 

biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng 

theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (tại Công văn số 3373/BXD-GĐ), đảm bảo 

phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.  

 2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố: Tuyên truyền, đôn đốc các 

nhà thầu thi công các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt thông tin người lao 

động (đặc biệt là lao động ngoại tỉnh) làm việc tại các công trình xây dựng; yêu 

cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. 

3. Các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền của đơn vị kiểm tra, xem xét các tiêu chí theo quy định; kịp thời báo 

cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 3373/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng được gửi kèm qua VNPT- 

iOffice)  

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT,PCT UBND TP; 

- C, PVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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