
UBND TỈNH HÀ NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /TTr  Hà Nam, ngày       tháng 9  năm 2020 

    V/v: đề nghị bổ sung hạng mục  

 PCCC vào Dự án cải tạo, sửa chữa 
 

   
   Kính gửi:    Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

  
Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh có Văn bản số 3517/UBND-GTXD đồng ý chủ 

trương cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh, giao Thanh tra tỉnh là chủ 

đầu tư. Ngày 31/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 1599/BC-SKHĐT 

về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án 

cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh. 

Ngày 03/9/2020, thực hiện theo kế hoạch, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra về công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan Thanh tra tỉnh. Tại buổi làm việc, 

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị bổ sung hạng mục Phòng cháy, chữa cháy vào Dự án 

cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh và thực hiện thủ tục thẩm quyệt 

thiết kế, nghiệm thu về Phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. 

Thanh tra tỉnh trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho bổ sung hạng 

mục Phòng cháy, chữa cháy vào Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra 

tỉnh theo kiến nghị của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Công an tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; 

   - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

   - Lưu VP. 

CHÁNH THANH TRA 
                      

                            

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hải Yến 
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