
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số:        /BDT-CSDT  Trà Vinh, ngày     tháng 8 năm 2021 
V/v tạm dừng thi công trong thời gian 
giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

Covid - 19 tại công trình Cơ sở hỏa 

táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại 

huyện Tiểu Cần 

 

                                              
 Kính gửi:  

               - Ban QLDA đầu tư XD các công trình DD&CN tỉnh Trà Vinh 
               (đơn vị Ủy thác quản lý dự án); 

               - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Đầu tư  
               xây dựng - Bộ Quốc Phòng (Đơn vị Thiết kế; Giám sát);  

               - Liên doanh Tổng Công ty 789 - Công ty Cổ phần Công nghệ 
               và Thương mại Ngân Hà (đơn vị thi công). 

 

Căn cứ Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/82021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

Chấp hành nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

3787/UBND-KGVX, Ban Dân tộc - Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình Cơ sở 
hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tiểu Cần yêu cầu đơn vị thi công 

và các đơn vị có liên quan tạm dừng thi công công trình trong thời gian 10 ngày (kể 
từ 00 gời ngày 31/8/2021). Thời gian nghỉ giãn cách xã hội lần này không tính vào 

thời gian thi công theo kế hoạch thi công do đơn vị thi công lập trước đó.  

Giao phòng Chính sách Dân tộc phối hợp đơn vị Ủy thác quản lý dự án 
theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 

nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND xã Phú Cần (phối hợp); 
- BLĐ, LĐ các phòng; 
- PDT huyện Tiểu Cần (nắm, báo cáo UBND huyện); 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
Thạch Mu Ni 
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