
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ XÂY DỰNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1806/SXD-QLXD&HTKT

Về việc phổ biến tài liệu hướng
dẫn phòng chống thiên tai

Bình Thuận, ngày 26  tháng 6 năm 2020 

                           Kính gửi: 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng có chức năng về quản lý xây dựng cấp 
huyện;

  - Hiệp hội du lịch Bình Thuận. 

Sở Xây dựng nhận được Bộ tài liệu hướng dẫn phòng chống thiên tai  của

Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (bao gồm:  tài liệu

hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư phương tiện,

trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai Ban hành

theo Quyết định số 196/TWPCTT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Trưởng Ban

chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng

chống lũ quét, sạt lỡ đất và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bão, áp thấp

nhiệt  đới).  Đồng thời,  thực hiện chỉ  đạo của Bộ Xây dựng tại  Công văn số

2593/BXD-GĐ ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc phòng, chống thiên tai đảm

bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

(có gửi đính kèm).

Để chủ động, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp

nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan thuộc UBND

tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các

huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội du lịch Bình Thuận và các cơ quan có liên

quan truy cập website của Sở Xây dựng theo đường dẫn (sxd.binhthuan.gov.vn/)

để nghiên cứu, phổ biến các tài liệu nêu trên và các ý kiến chỉ đạo tại Công văn

số 2593/BXD-GĐ ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ Xây dựng, phục vụ công

tác phòng chống thiên tai diễn ra hàng năm trên địa bàn.
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Đề nghị các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, BCH Quân sự tỉnh,

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,

thành phố, Hiệp hội du lịch Bình Thuận và các cơ quan có liên quan quan tâm

nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/C);
- BGĐ Sở;
- Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Công ty Điện lực Bình Thuận;
- Lưu: VT, QLXD&HTKT. (VHung 30b)
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