UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 444 /SGTVT-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 01

tháng 04 năm 2020

V/v thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19 trong quá trình
thi công Dự án tuyến tránh thành phố
Kon Tum.

Kính gửi:
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Kon Tum;
- Công ty CP Cầu đường NewSun;
- Công ty Cổ phần Trường Long;
- Công ty Cổ phầ n Xây dựng công trình Sông Hồng;
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum;
- Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum;
- Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Nhật Nguyệt.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/03/2020; Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Kon Tum Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng và chủ động phòng,
chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị:
- Triển khai nhân lực thi công, xây dựng biện pháp thi công và bố trí công
trường phù hợp với Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính
phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
- Phổ biến đến lực lượng lao động các biện pháp cần thiết để phòng, chống
dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu VT, KH-TC.

Ký bởi: Sở Giao thông vận tải
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