
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SXD-QLN&PTĐT            Bình Định, ngày          tháng        năm 2021 

V/v hướng dẫn phòng, chống 

thiên tai đảm bảo an toàn cho 

người, nhà ở và công trình xây 

dựng mùa mưa bão năm 2021 

trên địa bàn tỉnh 

 

      Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

            - Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; 

   - Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3305/UBND-KT 

ngày 08/6/2021 về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở 

và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Nhằm chủ động 

phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại 

do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp 

phòng, chống thiên tai theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng gồm: (1) Hướng 

dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; (2) Hướng dẫn phân loại nhà an toàn; (3) 

Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình. 

- Hướng dẫn người dân thực hiện việc giằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn 

với một số giải pháp cụ thể đã được Sở Xây dựng hướng dẫn tại Văn bản số 

2536/SXD-QLN&PTĐT ngày 27/10/2020. 

2. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng: Tổ chức thông báo cho các 

trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước biết, thực hiện việc giằng chống 

nhà cửa đảm bảo an toàn.   

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp đưa tin các nội dung 

hướng dẫn giằng, chống nhà cửa, công trình nêu trên lên sóng phát thanh và truyền 

hình tỉnh để nhân dân biết thực hiện. 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm các Văn bản, tài liệu có liên quan) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLN&PTĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Viết Bảo 
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