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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ XÂY DỰNG 
 

         Số:            /SXD-GĐ  
 

   V/v đôn đốc thực hiện tăng cường 

công tác đảm bảo an toàn công trình 

nhà ở, chung cư cũ và công trình xây 

dựng trên địa bàn mùa mưa bão 2022 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 

bản số 1313/UBND-KTN ngày 19 

tháng 4 năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày       tháng      năm 2022 
 

 

 

 

 

        Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành;    

 - UBND các huyện, thành, thị; 

 - VNPT Phú Thọ; Viettel Phú Thọ; Mobifone Phú Thọ; 

 - Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì;  

 - Cảng Việt Trì;  

 - Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. 

 - Chủ đầu tư các công trình xây dựng;  

 - Các chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình. 

 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1313/UBND-KTN ngày 

19 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình 

nhà ở, chung cư cũ và công trình xây dựng trên địa bàn mùa mưa bão 2022, theo 

chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp 

tục tăng cường triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đối với công trình đang khai thác sử dụng: 

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình Nghiêm túc thực 

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1313/UBND-KTN ngày 19 tháng 4 

năm 2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình nhà ở, chung 

cư cũ và công trình xây dựng trên địa bàn mùa mưa bão 2022.   

- Đối với Khu nhà ở công nhân Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì; Khu 

tập thể công nhân Cảng Việt Trì; Nhà C, D, H thuộc khu tập thể Công ty cổ 

phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, đề nghị chủ sở hữu, chủ quản lý sử 

dụng công trình báo cáo tiến độ thực hiện công tác xây dựng lại các khu nhà này 

về Sở Xây dựng trước ngày 12/5/2022 để tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND 

tỉnh. 

 2. Đối với các chủ đầu tư có công trình đang hoặc sẽ thi công xây 

dựng  

- Thực hiện nghiêm túc công tác lập, thẩm định, phê duyệt biện pháp thi 

công, biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác quản lý an 
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toàn lao động đối với máy thiết bị sử dụng cho công trình. Trong đó lưu ý việc 

bố trí, lắp đặt để đảm bảo an toàn khi vận hành các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

- Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, rà soát các vị 

trí xung yếu (an toàn cốp pha, đà giáo, vị trí tập kết vật liệu trên cao, tường xây 

mảnh chưa hoàn thiện,...) để kịp thời có biện pháp gia cố, che chắn đảm bảo an 

toàn lao động, an toàn công trình và vệ sinh môi trường; bố trí lực lượng trực 

ban để theo dõi, xử lý kịp thời sự cố khi có mưa bão, lũ xảy ra. Sắp xếp vật tư, 

thiết bị trên công trường gọn gàng, không gây cản trở giao thông, đường thoát 

hiểm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về đảm 

bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng để điều chỉnh cho phù hợp với 

điều kiện thực tế thi công trên công trường, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện kế hoạch của nhà thầu.  

- Với các công trình đang thi công tầng hầm, nền móng, công trình gần 

taluy đất yêu cầu phải có biện pháp gia cố để tránh sạt lở đất. 

3. Đối với UBND huyện Lâm Thao (địa bàn được Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ giao Giám đốc Sở Xây dựng 

theo dõi, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN) 

Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra trên địa bàn cần xin ý kiến chỉ đạo của 

cấp trên, lãnh đạo huyện kịp thời thông tin, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng các 

nội dung liên quan tới công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để 

theo dõi và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa tổn thất có thể 

xảy ra. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                
- Như trên;             

- GĐ; PGĐ Sở (Ô.Chí); 

- Website SXD; 

- Lưu VP, GĐ.                                                                                    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Chí 
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