
 

 

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

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-QLĐT          Lào Cai, ngày      tháng    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: Giao thông vận tải – Xây dựng, Y tế, 

Nông nghiệp và PTNT, Công thương; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành (ODA, XD, GT); 
- Các Ban QLDA các huyện, thị xã thành phố; 

 
 
 

                            
 
 

 
 
 

Thực hiện văn bản 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 (sao gửi kèm theo). Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan, tổ chức phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, các chủ thể tham gia hoạt 

động  xây  dựng trên địa  bàn  triển  khai thực hiện văn bản số 4662/BXD-GĐ 

ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng; thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất việc 

thực hiện Hướng dẫn nêu trên, nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh  hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng và các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT2,3; 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT-Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT,TH4,VX2,QLĐT1 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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