
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KT&HT 
V/v tăng cường công tác quản lý 

chất lượng công trình xây dựng 

trên địa bàn huyện 

Tam Dương, ngày         tháng        năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan huyện Tam Dương; 

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn, thi công 

xây dựng công trình. 

 

 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 3362/SXD-CCGĐXD 

ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Về việc tăng cường công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (Sao gửi kèm).  

UBND huyện Tam Dương yêu cầu Các phòng, ban, cơ quan huyện; Ban 

quản lý dự án ĐTXD huyện; UBND các xã, thị trấn; Các chủ đầu tư xây dựng 

công trình; Các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn, thi công xây dựng công trình 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng các công 

trình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung Văn bản số 3362/SXD-

CCGĐXD ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Về việc tăng cường 

công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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