
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
  

Số:         /SXD-QLXD Lạng Sơn, ngày       tháng 01 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” 

   

 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành tỉnh; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 
 - Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
  

Ngày 29/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn 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. Tài liệu này do Viện Khoa học ông nghệ biên soạn, 

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành. 

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn trân trọng 

gửi tài liệu này đến quý cơ quan, đơn vị được biết và tham khảo, áp dụng./. 

(Có tài liệu gửi kèm theo theo Công văn này) 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng chuyên môn, Trung tâm;  

- Website Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLXD(NĐD). Trương Trung Hiếu 
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Danh sách gửi Công văn 

1. Sở Công Thương 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3. Sở Giao thông vận tải 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

6. Sở Y tế 

7. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

8. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

9. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

10. UBND các huyện, thành phố (11 đơn vị) 
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