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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1276/BXD-GĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chất lượng các công trình cột tháp
ăng ten trên cả nước

Kính gửi:
- ộ hông tin v ru n thông;
các t nh th nh phố tr c thuộc rung ư ng;
- h
u tư, ch quản l sử d ng công trình cột tháp ăng ten.
Th c hiện ch ạo c a Bộ trưởng Bộ Xây d ng v việc tăng cường kiểm soát chất
lượng các công trình tháp thu, phát sóng viễn thông, truy n thanh, truy n hình, cột BTS
trên phạm vi toàn quốc, nhằm ảm bảo an toàn cho người dân và bản thân công trình, Bộ
Xây d ng ã có công văn số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013, công văn số 2385/BXDGĐ ng 26/9/2014 v việc kiểm tra, rà soát chất lượng công trình kết cấu thép dạng tháp.
Theo số liệu báo cáo chưa
c a các Bộ ng nh ịa phư ng trên cả nước có
149 cột tháp ăng ten cao trên 100m v h ng vạn cột tháp có chi u cao dưới 100m. Tuy
nhiên, cho ến nay mới có 68/149 cột tháp cao trên 100m ược kiểm ịnh chất lượng;
ối với các cột tháp có chi u cao dưới 100m các ch
u tư
n vị khai thác sử d ng
ch yếu ang r soát số lượng và chất lượng ể phân loại, lập kế hoạch kiểm ịnh, bảo
trì. Báo cáo kết quả các cột tháp ã th c hiện kiểm ịnh cho thấy một số cột tháp ăng ten
còn tồn tại khiếm khuyết v chất lượng, ti m ẩn nhi u r i ro, nếu không kịp thời khắc
ph c có ngu c xảy ra s cố khi chịu tác ộng c a gió bão.
Vì vậy, ể hạn chế các s cố có thể xảy ra, nhằm ảm bảo an toàn cho bản thân
công trình, tính mạng người dân, tài sản c a các tổ chức, cá nhân trước mùa mưa bão sắp
tới, Bộ Xây d ng yêu c u:
1. Đối với các ch u tư n vị khai thác sử d ng công trình tháp ăng ten tru n thông:
Khẩn trư ng tổ chức kiểm ịnh chất lượng ối với các cột tháp ăng ten chưa th c
hiện việc kiểm ịnh theo yêu c u tại các văn bản số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013 và
2385/BXD-GĐ ng 26/9/2014. iến hành khắc ph c các tồn tại v chất lượng ược
nêu trong báo cáo kiểm ịnh (nếu có).
2. Đ nghị UBND các t nh, thành phố tr c thuộc Trung ư ng ch ạo Sở Xâ
d ng rà soát, kiểm tra việc th c hiện các công việc nêu trên c a các ch
u tư, n
vị khai thác sử d ng và gửi báo cáo v Bộ Xây d ng trước ng 30/6/2015.
ộ Xâ d ng thông báo ể u c quan các n vị khẩn trư ng th c hiện./.
Nơi nhận:
- hư trên;
- ộ trưởng X ( ể b/c);
- Lưu: V GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(®· ký)
Lê Quang Hùng

