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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO
Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực
hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh
và xem xét giải quyết đối với một số lò gạch vi phạm

Ngày 23/5/2012 tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh
Hiển chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND
ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ sản
xuất gạch sét nung trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011-2015” và xem xét giải
quyết đối với một số lò gạch vi phạm những quy định của tỉnh;
Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh, Đại diện lãnh
đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trƣờng, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các
huyện, thành phố, thị xã, Chi cục Bảo vệ môi trƣờng, Phòng cảnh sát Phòng chống tội
phạm về môi trƣờng, các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh;
Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Xây dựng (Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành) báo
cáo tình hình thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên
và Môi trƣờng báo cáo kết quả giải quyết khiếu kiện của dân về thiệt hại do lò gạch
gây ra và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết
luận nhƣ sau:
1. Việc phát triển sản xuất gạch đất nung trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã giải
quyết đƣợc một số việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phƣơng. Tuy nhiên,
đối chiếu với các quy định hiện hành thì phần đông các chủ lò đang hoạt động do yếu
tố khách quan, chủ quan, ít, nhiều đều có vi phạm các quy định về quản lý, vận hành,
vi phạm các quy định của Luật Đê điều, Đất đai, Môi trƣờng,... Nhiều nơi đã xuất hiện
việc khiếu kiện của nhân dân; cá biệt có nơi đã khiếu kiện đông ngƣời kéo dài nhiều
năm nhƣng chƣa giải quyết đƣợc dứt điểm.
Trƣớc tình hình ấy UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm
tra việc thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND tại các huyện, thành phố, thị xã và đã
có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phƣơng trong việc quản lý, xử lý các vi phạm của các
chủ lò gạch gây ra. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều địa phƣơng chƣa thực hiện
nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, chƣa chịu đầu tƣ, nghiên cứu, xem xét đề xuất
biện pháp và xử lý nghiêm các vi phạm của các chủ lò.
UBND tỉnh phê bình các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã
thực hiện chƣa nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý các lò gạch thủ
công vi phạm.
Để có cơ sở trong việc xem xét, đánh giá xếp loại thi đua khen thƣởng các địa
phƣơng, cơ quan, đơn vị hàng năm; UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp

cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tất cả các xã, phƣờng, thị trấn,
các huyện, thành phố, thị xã có sai phạm về sản xuất gạch nung báo cáo UBND tỉnh và
kiến nghị với Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy không xem xét các danh hiệu thi đua đối với các
cơ quan, đơn vị có vi phạm.
UBND các huyện, thành phố, thị xã khi xem xét thi đua, khen thƣởng phải lƣu
ý đối với những địa phƣơng thực hiện không nghiêm Quyết định số 661/QĐ-UBND
của UBND tỉnh.
2. UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính
quyền tiếp tục thực hiện nghiêm lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch sét nung
trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011-2015 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số
661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh.
3. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực
hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch sét nung trên địa bàn; trong đó có
việc chấm dứt lò gạch có xử lý khí thải bằng nƣớc vôi (lò úp vung) vào ngày
31/12/2012 theo quy định.
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Thông báo số 155/TB-VP ngày 09/8/2011
của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại
cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 01/8/2011. Yêu cầu tháo dỡ 32 lò gạch vi phạm
Quyết định số 661/QĐ-UBND trƣớc tháng 9/2012; nếu địa phƣơng nào thực hiện
không nghiêm phải chịu trách nhiệm trƣớc UBND tỉnh.
4. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan nghiên
cứu đề xuất lộ trình chấm dứt hoạt động lò liên tục kiểu đứng trƣớc năm 2015 báo cáo
UBND tỉnh xem xét quyết định trong tháng 8/2012.
Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát đối với những
cặp lò phát sinh sau khi có Quyết định số 661/QĐ-UBND, đề xuất biện pháp xử lý báo
cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Thời gian báo cáo trong tháng 7/2012.
5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xem xét việc chấp
hành các quy định của Pháp luật về Đê điều, việc sử dụng đất của các chủ lò gạch; xử
lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành
báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2012.
6. Giao Cục Thuế chủ trì phối hợp cùng các cơ quan có liên quan xem xét việc
thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trƣờng đối với các chủ lò gạch. Thời gian hoàn
thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2012.
7. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố, thị xã
tổng hợp xem từ năm 2005 đến nay các chủ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh nộp
ngân sách đƣợc bao nhiêu. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7
năm 2012.
8. Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Hải Dƣơng, Đài phát thanh và Truyền
hình tỉnh, đài phát thanh các huyện, thành phố, thị xã tăng cƣờng công tác tuyên truyền
về lộ trình sản xuất gạch, các quy định của pháp luật để nhân dân biết (đặc biệt là các
chủ lò) tự giác thực hiện và giám sát thực hiện.
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Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày
23/5/2012; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết
tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng;
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Thƣờng trực Tỉnh uỷ;
- Thƣờng trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trƣờng, Xây dựng, Tài chính,
Khoa học và Công nghệ;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Ô. Hải);
- Chi cục Quản lý đê điều và PCLB;
- Chi cục Bảo vệ Môi trƣờng;
- Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành;
- Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi
trƣờng;
- Các chuyên có liên quan: B.Thƣ,
- Lƣu: VT; Ô Đông (52b)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Quang Hải
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