
                                           Kính gửi:   Sở Xây dựng 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 

28/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên 

quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái 

nhà”. 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Ninh Thuận phổ 

biến đến các cơ quan, đơn vị và các tổ chức hoạt động xây dựng về tài liệu 

Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW do Viện Khoa học 

công nghệ xây dựng (IBST) biên soạn để tham khảo, áp dụng theo yêu cầu của 

Bộ Xây dựng tại Văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 nêu trên (Tài 

liệu đã được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng: 

http//moc.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx); báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh biết. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến đến Quý cơ quan biết, 

thực hiện./. 

(Gửi kèm Văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Xây dựng) 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT và PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- Sở Công thương; 

- Cty Điện lực NT; 

- VPUB: LĐVP, KTTH; 

- Lưu: VT.   TL 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

     Hồ Sĩ Sơn 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 
__________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:              /VPUB-KTTH   Ninh Thuận, ngày          tháng       năm 2021 

V/v phổ biến tài liệu “Hướng 

dẫn kỹ thuật liên quan đến an 

toàn công trình xây dựng khi 

lắp đặt hệ thống điện mặt trời 

mái nhà” của Bộ Xây dựng 
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