
 

BỘ XÂY DỰNG 

 

 
Số: 1805  /BXD-HTKT 

V/v Báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện Thông tư 08/2012/TT-

BXD ngày 21/11/2012 về Hướng 

dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước 

an toàn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 8  năm 2014 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  

Ngày 21/11/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-

BXD về Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn (sau đây gọi tắt là 

Thông tư 08). Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 của Thông tư 08 quy 

định trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo 

cáo hàng năm và đột xuất tình hình triển khai kế hoạch cấp nước an toàn đến Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan Báo 

cáo về tình tình triển khai thực hiện Thông tư 08 của địa phương trong thời gian 

qua.  

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng Kỹ thuật) dưới dạng file mềm 

(dạng word) và văn bản theo địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà 

Nội; ĐT: 043.976027- 105, Email: thuanbxd1983@gmail.com (một số thông tin 

liên quan khác xin liên hệ với Ông Hà Đức Thuận - Chuyên viên phòng Quản lý 

Cấp nước, ĐT: 0934.544.307) trước ngày 20/8/2014 để tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Sở Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VP, HTKT, CN. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Cao Lại Quang 
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