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V/v th?c hin các bin pháp dip bach 
phông, chông djch Covid-19 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Kiên Giang, ngày 31 tháng 3 nárn 2020 

KInh giri: Các nhà thu thi cong xây d1rng, cung dip 1&p dt thit 
bj, ttr van thuc các d%r an do Ban Quãn 1 dir an dâu tu 
xây d%rng chuyén ngành dan diing và cong nghip tinh 
Kiên Giang diêu hành dir an. 

Thirc hin Chi thj s 1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Thu tung 
ChInh phü ye thirc hin các bin pháp cap bach phông, chông djch COVID-19; 
Cong van so 440/UBND-VHXH ngày 31 tháng 3 näm 2020 cUa UBND tinh Kiên 
Giang ye vic thrc hin các bin pháp cap bach phOng, chông djch Covid-19; 

Ban Quãn 1 dir an du tu xây dirng chuyên ngành dan diing và cong nghip 
yêu cau các don vj dang thi cong các cong trInh do Ban Quân ' dir an trirc tiêp 
diéu hành, giám sat thc hin mt sO ni dung sau: 

1. Tang cu&ng cong tác tuyen truyn d cong nhân tai  cong trInh nh.n thirc 
rO ye tInh chat nguy hiêm, tác hti nghiem tr9ng cUa djch bnh; nâng cao ' thirc 
phông djch và cách phông, chông djch bnh theo dung hithng dan, khuyên cáo 
cüa B Y té; thirc di.rçic vic tir báo v và nâng cao strc khOe cüa bàn than; gop 
phân kiêm chê djch bnh Covid-19; chü dng phôi hçip cht chë vci chInh quyên 
Va CáC co quan yté ti dja phixong trong phông, chOng djch bnh. 

2. Thj.rc hin cách ly nhân sr cüa các nba th.0 trong vông 15 ngày k ttr 00 
giô' ngày 01 tháng 4 näm 2020 theo nguyen täc nhân sir hru trü tai  cong trInh thI 
cách ly tai  cong trInh, nhân sir lixu trñ ngoài cong trInh thi cách ly ti nba sau gRi 
lam, dam bão khoàng each an toàn, deo khâu trang, thirc hin khir trñng, diet 
khuân theo quy djnh. 

D nghj các don vj thi cOng trin khai thirc hin theo yêu Câu nói trên./— 

Nol nhân: 
- Nhii trén; 
-UBNDtinh(b/c); 
- S?y Xây di,rng (b/c) 
- Các chii dâu tix (b/c); 
- BGD BQL; 
- Các phông chuyén môn; 
- Lixu VT. 
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