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trọng điểm Quốc gia khu vực
phía Nam

Số:

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Bộ Y tế
Hiện nay Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang tích cực triển khai các dự án
trọng điểm Quốc gia như Dự án cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đường bộ cao tốc đoạn
Mỹ Thuận – Cần Thơ, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, sân bay Long
Thành, cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn Diễn Châu - Bãi
Vọt; QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Nha Trang - Cam Lâm…Tuy nhiên
công tác thi công trên công trường, nhất là khu vực phía nam (đi qua thành phố Hồ
Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long)
gặp nhiều khó khăn do tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, lực
lượng công nhân, người lao động ở các dự án rất lớn nhưng đại đa số chưa được
tiêm vắc xin phòng COVID-19. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, các Ban Quản lý dự
án, các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch hiệu quả trên công trường; xây dựng kế hoạch, kịch
bản cụ thể để đảm bảo thi công trong bối cảnh dịch bệnh còn có thể kéo dài, các
công trường áp dụng tổ chức “3 tại chỗ” cho công nhân, sắp xếp, bố trí điều kiện
sinh hoạt ổn định cho công nhân, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm quy
định 5K.
Thực hiện Nghị quyết 63 của Chính phủ và Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày
16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, để đảm bảo tiến độ, chất lượng giải ngân
các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề
nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ 5.500 liều vắc xin cho lực lượng cán bộ, công nhân
người lao động tại các dự án trọng điểm khu vực phía Nam hiện đang thi công.
Nếu được hỗ trợ vắc xin từ Bộ Y tế, Bộ GTVT giao cho Cục Y tế GTVT
chỉ đạo Bệnh viện GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện GTVT khu vực nơi
triển khai dự án, phối hợp cùng CDC địa phương, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu
để tổ chức triển khai, thực hiện tiêm vắc xin cho người lao động. Trong quá trình
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tổ chức thực hiện phải đảm bảo các quy định của Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm
phòng vắc xin kịp thời, an toàn, hiệu quả, đáp ứng công tác phòng, chống dịch
bệnh.
Do đây là giải pháp cấp bách và tác động trực tiếp đến việc đảm bảo tiến
độ, chất lượng giải ngân các dự án đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
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- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo QG về phòng, chống COVID-19 (để b/c);
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