
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN TAM BÌNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
Số: 1499/UBND-TH                             Tam Bình, ngày 16   tháng  8  năm 2016

V/v chủ động các biện 
pháp phòng, chống, ứng phó 

thiên tai, đảm bảo an toàn 
trong mùa mưa, bão đối với 

công trình xây dựng

                        
                                   Kính gửi: 
                                                      - Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện;
                                                      - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số: 1394/UBND-KTN, ngày 08/8/2016 của Sở Xây dựng về 
việc chủ động tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống, ứng phó thiên tai 
và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mùa mưa, bão;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1/. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chủ động tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống, ứng phó 
thiên tai và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mùa mưa, bão theo tinh thần nội dung 
Công văn số 1394/UBND-KTN, ngày 08/8/2016 của Sở Xây dựng (kèm theo).

2/. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn phổ biến, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị chủ quản các  
công trình công cộng (nhà làm việc, chung cư, nhà tập thể, trường học, trạm y tế,...) và 
các hộ dân trên địa bàn huyện kiểm tra, sửa chữa, chằng chống nhà ở, công trình đảm 
bảo an toàn trong mùa mưa, bão, tránh thiệt hại xảy ra.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân 
dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                                        KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
- CT, PCT.UBND huyện;
- CVP, PCVP;                                                        
- NC Khối TH;                                                     
- Lưu VT.

                                                                                            Nguyễn Quốc Thái
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