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QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; 

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;  

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về 

các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;  

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế 

về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình 

giao thông. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; nhà đầu tư, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công tại các dự án đầu 

tư xây dựng công trình giao thông; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Ủy ban ATGT Quốc gia; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, CQLXD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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