ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2364 /UBND-KT

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

Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 9 năm 2018

V/v thực hiện yêu cầu của Sở
Xây dựng liên quan đến công
tác quản lý chất lượng xây
dựng công trình.

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện.
Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Bình Thuận tại Công văn số 2729/SXD-QLXD
ngày 22/8/2018, về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
công trình Trường tiểu học Bình An, huyện Hàm Thuận Bắc;
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương tổ chức rà
soát, khắc phục toàn bộ những thiếu sót qua kiểm tra công tác nghiệm thu thi công
xây dựng công trình Trường tiểu học Bình An, huyện Hàm Thuận Bắc theo kết quả
kiểm tra của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm
nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, chuyên viên liên quan trực tiếp để xảy
ra những thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành đầu tư xây dựng công trình trên;
qua đó, giải trình rõ nguyên nhân xảy ra những thiếu sót như kết quả kiểm tra công
tác nghiệm thu thi công xây dựng công trình của Sở Xây dựng tại Công văn nói trên;
trách nhiệm thuộc về cá nhân nào (yêu cầu cá nhân để xảy ra thiếu sót phải có báo
cáo giải trình). Công việc này yêu cầu hoàn thành và có báo cáo gửi UBND huyện
trước ngày 30/9/2018.
2. Yêu cầu phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện cần rút kinh nghiệm về những
thiếu sót qua công tác kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng các công trình theo yêu cầu
của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, yêu
cầu các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định của
pháp luật về công tác quản lý chất lượng xây dựng các công trình do UBND huyện và
UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện; không để xảy ra những
thiếu sót tương tự như tại Công văn nêu trên của Sở Xây dựng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Hiền);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, Duy22b.
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