
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:        /UBND-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2020 
V/v thực hiện phòng chống dịch 

COVID -19 
 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT- TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quyết 

liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp bách, 

phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện Đình Lập yêu cầu các nhà thầu thi 

công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

1. Yêu cầu các nhà thầu vẫn đảm bảo thi công công trình theo tiến độ, kế 

hoạch. Chung sức, chung tay cùng phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Thực hiện cách ly tại chỗ trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 

4 năm 2020 trên các công trình đang xây dựng. 

3. Tại công trường không tập trung quá 10 người làm việc trong không 

gian sàn và các không gian kín khác, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, đeo 

khẩu trang, thiết bị bảo hộ lao động, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu từ 2m 

giữa người với người. 

 UBND huyện Đình Lập yêu cầu các nhà thầu thi công các công trình xây 

dựng trên địa bàn huyện, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                               

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT;  

- Ban QLDA; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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