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UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /SXD-QLXD Tây Ninh, ngày       tháng 6 năm 2017 

V/v thông báo hướng dẫn  

nhà an toàn theo cấp bão 

 

 
Kính gửi: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm  

                                      cứu nạn các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 17/TWPCTT-VP ngày 02/7/2015 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống thiên tai việc Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão. 

Căn cứ Công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão. 

Sở Xây dựng là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 3000/QĐ-BCH ngày 24/11/2016 của 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Sở Xây dựng đã hướng dẫn nhà an toàn theo cấp bão tại Công văn số 1293/SXD-

QLHĐXD ngày 13/8/2015 (đính kèm Công văn số 1145/BXD-KHCN), đề nghị Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khai thác 

thông tin tại Website: http://soxaydung.tayninh.gov.vn. để tiếp tục hướng dẫn triển 

khai thực hiện nhà an toàn theo các cấp bão trên địa bàn mà mình quản lý, chủ động 

trong công tác phòng, tránh, giảm nhẹ ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra, tăng 

cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, chỉ đạo biện pháp 

phòng tránh khi xảy ra thiên tai.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở 

Xây dựng và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có 

hướng dẫn cụ thể. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (báo cáo); 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã (để biết); 

- Wedsite Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLXD, Phương. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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