
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SXD-VP Tây Ninh, ngày          tháng 4năm 2020 
V/v triển khai thực hiện kết luận của  

Thủ tướng Chính phủ về phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19 

 

  

Kính gửi:  

 

 

- Hội Kiến trúc sư tỉnh; 

- Phòng Quản lý đô thị: Thành phố Tây Ninh, 

thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng  

trên điạ bàn tỉnh Tây Ninh. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Sở Xây dưṇg  đề nghị Hội Kiến trúc sư tỉnh; phòng Quản lý đô thị: Thành 

phố Tây Ninh,thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng; phòng Kinh tế và Hạ tầng 

các huyện;các doanh nghiêp̣ hoaṭ đôṇg xây dưṇg trên điạ bàn tỉnh Tây Ninh 

triển khai thực hiện các nội dung như sau:  

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên định thực hiện nguyên tắc 

phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch, 

đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; 

thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. 

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

và người dân tự giác, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

theo hướng dẫn của ngành y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, ở nơi công cộng; giữ khoảng cách 

an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người (quá 30 người) tại nơi công 

cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây 

dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, đảm bảo an 

toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người 

chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là công việc có thời hạn, thời 

hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh 

nghiệp. 
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Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khaithực hiện tốt các nội dung 

nêu trên. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận:     
- Như trên (d/s đính kèm); 
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 
- Trung tâm QH&GĐCLXD; 
- TBT Trang Thông tin điện tử Sở; 
- Lưu VT, VP (P.Hằng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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