ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3917 /UBND-KT

Sơn La, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giới thiệu Hướng dẫn tạm thời
hoạt động thi công xây dựng đảm
bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
của Bộ Xây dựng

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Sơn La;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ
Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (gửi kèm theo).
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thông báo đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Sơn La chủ
động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kèm theo Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10
tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng để thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực
hiện theo quy định.
2. Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng
dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung
vượt thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành ủy Sơn La, Huyện ủy các huyện;
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHC, Quý-KT. 5 bản.
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