
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-QLĐT          Lào Cai, ngày       tháng  7  năm 2020. 
    V/v tăng cường quản lý chất lượng các 

công trình nhà công nghiệp có sử dụng 

kết cấu tường xây kích thước lớn. 

 

 

 
 

                            
 

 

 
 

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao 

thông vận tải – Xây dựng, Công thương; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
 
 

                            

 

Thực hiện văn bản số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 của Bộ Xây dựng về 

tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết 

cấu tường xây kích thước lớn (sao gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý 

khu Kinh tế và các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác quản lý chất lượng 

các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn ; 

đặc biệt lưu ý về năng lực tư vấn thiết kế, công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình theo nội dung văn bản số 3239/BXD-GĐ ngày 

03/7/2020 của Bộ Xây dựng; phổ biến tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và 

nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích 

thước lớn đến các Chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ban quản 

lý khu kinh tế được biết và thực hiện. 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.UBND tỉnh; 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT-Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT,TH3,KT3,QLĐT1 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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