UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2620

/SXD-QLXD

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường kiểm tra, thực hiện
công tác đảm bảo an toàn cho nhà ở,
công trình trên địa bàn tỉnh trong mùa
mưa bão năm 2020

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình.
Thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Xây dựng tại Quyết định số 88/QĐ-BCH
ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phân công nhiệm vụ thành
viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất
nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Sở Xây dựng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng
cường kiểm tra, thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhà ở, công trình trên địa bàn
tỉnh trong mùa mưa bão năm 2020, với các nội dung như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp
phòng, chống thiên tai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo 04 bộ tài liệu
hướng dẫn của Bộ Xây dựng về biện pháp phòng, chống thiên tai. (04 bộ tài liệu hướng
dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu).
2. Tập trung rà soát, kiểm tra đối với các công trình: nhà ở riêng lẻ, công trình
công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công trình trong phạm vi các khu công
nghiệp; công trình đang thi công xây dựng; công trình thu phát sóng viễn thông, truyền
thanh, truyền hình, trụ BTS, pa nô, bảng quảng cáo… đặc biệt là nhà ở của người dân tại
các khu vực ven sông, ven biển theo các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng tại văn bản
số 791/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 về việc chuẩn bị phương án, chủ động phòng chống
thiên tai trong mùa mưa bão năm 2020 đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu
tư, chủ quản lý sử dụng công trình và các đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương triển
khai thực hiện./.
(Đính kèm văn bản số 791/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng).
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCH PCTT & TKCN tỉnh;
- Các Ban QLDA ĐTXD;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam;
- Đài PTTH tỉnh (phối hợp);
- Website SXD;
- Lưu: VT, QLXD.
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