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Doe 1p - Ti do - Hinh phüc

S& 55Sot/UBNDDTDT

Da Náng, ngày 1.5 tháng g näm 2020

V/v trin khai thi cong các dir an tren
dja bàn thãnh ph6 trong th&i gian
gin cách xA hi dê phông, chong
dch COVID -19
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- Các s&, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Các chü dâu tix, dan vj quãn 1 dir an.
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TIchin Thông báo s 712-TB/TU ngày 10/8/2020 cüa Thãnh u Dà
Nng ye Kêt l
cüa Thung trrc Thành ur ti phiên hçp thithng k' ngày
06/8/2020; Nhm thiic day vic giái ngân von dâu tix theo chi dao cüa ChInh phü
và gop phân tang trtthng kinh t.xã hi cña thânh pM trong diêu kin tInh hInh
djch COVID - 19 con din bin phIrc tap, có kM nàng kéo dài trong th?ii gian tói;
Chü tjch UBND thãnh phô có ' kiên nhu sau:
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1.Giao Chü tjch UBND các qun, huyn xem xét, quyt djnh vic cho phép
thi côngti cac cong trmnh, d an trên dja bàn qun, huyn quãn 1" (khong phân
bit nguôn von) và chju trách nhim ye quyét djnh cüa mInh.
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Ltm : Các chü d.0 tu, dan vj quãn l dir an c.n nghiên eüu, xem xétk
luong diêu kin thirc tê, l.p kê hoach thi cong dam bâo phixcmgán phOng,chOng
djch bnh, chü dng báo cáo vol UBND. các qun, huyn dê xern xét quyêt djnh
vic eho phép thi cong ti các cong trInh, dçr an có su diing thiêt bj, may moe là
chü yêu,. It su diing than công, xa khu dan cix dam bào çác diêu kin giãn each
theo quy djnh ye phOng, cMng djch COVID - 19.
2. UBND qun, huyn có trách nhim thix?ing xuyén kim tra thirc t giam
sat cht eh phuang an phOng, chong djch bnh tai các cOng trInh, d an dam bào
than thu day du các bin pháp, các diM kin giän each theo quy djnh ye phOng,
chông djch COVID - 19; Kp thOi pMi hqp vOl các cc quan Co lien quan xu l
theo thâm quyên và l.p tue di'rng thi cOng, xu l theo quy dinh khi phát hin the
sai phtm, không tuân thu các bin pháp phOng,chông djch.
3. Yéu c.0 chü du tu, dan vj quàn 1 dir an và Nhà th.0 thi cong cn thrc
hin dày dñ các bin pháp phong,cMng djch theo CM thj so 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tuOng Chmnh phü và các quy djnh cüa UBND thành phô; Dông
thai chu trach nhiçm truce phap luat ye viec can b9, cong than lay nhiem dch
bnh do khOng chap hành nghiêm cac quy djnh v phOn,chông djch bnh COVID
- 19, trong do dac biçt hxuy cac ni dung nhix sau:
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- Thr?.mg xuyên kim tra, t chüc do than nhit, nu phát hin ngu&i có du
hiu ho, sot, kho th&... phâi to chIrc each ly ngayvà báo cáo cho c quan y té,
chrnh quyen da phuo'ng de phoi hp xii ly lqp thrn.
- Thrc hin bin pháp khi:r khun, mang khu trang, thi& bj báo h, gift
khoãng each tôi thiêu 2m (hai met).
- Tin hành khCr khun b mt, thi& bj may móc có tip xüc trtrc tip vói
ngithi si'r dicing, v sinh cong tnx&ng xây dirng sau môi ca lam vic.
Nh.n duçic Cong van nay, yêu cu ThU tnu&ng các cc quan lien quan khn
trixcYng triên khai thrc hin.I.,y
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-Nh1!trén;
- IT Thanh uy (de bao cao);
- Ti' HOND thành ph (d báo cáo);
- CT và các PCT UBND tp;
- Các Qun ui', Huyn u5';
- VP B DBQH, HDND, UBND tp:
CVP, PCVP, phàng V}IXH;
- Lmi: VT, DTDT.
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