
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SXD-QLXD        Hà Nam, ngày          tháng 6  năm 2021 
V/v thực hiện việc phòng, chống thiên tai 

đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công 

trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, 

Thông tin và truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và 

Giao thông vận tải; 

- Các Ban Quản lý: Các Khu công nghiệp tỉnh, Khu Đại 

học Nam Cao, Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án đầu tư xây dựng 

các công trình dân dụng và công nghiệp;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1877/BXD-GĐ ngày 25/5/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình 

xây dựng trước mùa mưa bão năm 2021, Sở Xây dựng đề nghị: 

 

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, rà soát và có biện pháp 

phòng, chống thiên tai đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự 

án đơn vị quản lý, để đảm bảo an toàn cho người, tài sản khi mùa mưa bão xảy 

ra. Nội dung chi tiết thực hiện theo Công văn số 1877/BXD-GĐ ngày 25/5/2021 

của Bộ Xây dựng (có Công văn gửi kèm). 

- Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác 

phối hợp giữa các đơn vị. Khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu 

mất an toàn cho người, tài sản, đề nghị đơn vị thực hiện các biện pháp xử lý kịp 

thời, đồng thời có văn bản gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp theo dõi, báo cáo. 
 

Sở Xây dựng thông báo, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lưu VT, QLXD.  

- CV(NVQ)-2021/0668.  

  

 Nguyễn Quang Huy 
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