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Kính gửi:   Các doanh nghiệp viễn thông 

 

Thực hiện Văn bản số 599/BTTTT-CVT ngày 04/3/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; Văn bản số 1260/UBND-VX1 ngày 09/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc xử lý công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không 

đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sụp đổ; ngày 27/4/2021 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh có Văn bản số 462/STTTT-BCVT 

hướng dẫn thực hiện.  

Qua báo cáo và kiểm tra, hiện nay, các doanh nghiệp có nhiều vị trí hết 

thời hạn kiểm định, nhưng chưa thực hiện kiểm định gây nguy cơ mất an toàn 

cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sụp đổ. 

Vì vậy, để đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là mùa mưa, bão đang đến 

gần, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị căn cứ theo Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ tiến hành rà soát và thực hiện 

kiểm định chất lượng công trình (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 

55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng.  

Việc kiểm định chất lượng công trình hoàn thành và báo cáo kết quả về 

Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/8/2021. 

Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện và báo cáo kết quả đúng 

tiến độ đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

    Đậu Tùng Lâm 
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