
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KTN 
V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 1811/CĐ-BGTVT 

ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải  

      Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Y tế; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo 

Lai Châu; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/y tế dự 

phòng tỉnh, huyện; 

- Các Ban QLDA tỉnh, huyện.  

 

Ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhận được Quyết định 

số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về 

hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (đính 

kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế; UBND các 

huyện, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/y tế dự phòng tỉnh, huyện: 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn các Chủ đầu tư, Ban Quản 

lý dự án và các nhà thầu xây dựng, người lao động trong việc xử lý, thực hiện 

cách ly y tế, xét nghiệm, tiêm chủng vacxin phòng Covid-19...theo hướng dẫn 

của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định nêu trên. 

- Thông báo kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh và các cấp 

độ dịch trên địa bàn và các biện pháp tương ứng để các Chủ đầu tư, Ban Quản lý 

dự án, nhà thầu xây dựng, người lao động trên công trường được biết và tổ chức 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương chủ động xây 

dựng kế hoạch để hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-

BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 



2. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động thi 

công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các 

nhà thầu xây dựng nắm bắt, thực hiện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương 

tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, Kt2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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