UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƢƠNG
Số: 2519/QĐ- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò
thủ công có xử lý bằng nƣớc vôi, lò liên tục kiểu đứng và lò hopman
trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ
Về quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ Phê duyệt tổng thể quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Việt nam
đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định 567/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến
năm 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ Về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng
gạch đất sét nung;
Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch sét nung
trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2015;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 67/TTr-SXD ngày 24 tháng 10
năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công có xử
lý bằng nước vôi, lò liên tục kiểu đứng và lò hopman trên địa bàn tỉnh Hải Dương; cụ
thể như sau:
1. Đối với lò thủ công có xử lý bằng nước vôi (lò úp vung) chấm dứt hoạt động
từ ngày 01/01/2013.
2. Đối với lò liên tục kiểu đứng và lò hopman chấm dứt hoạt động từ ngày
01/01/2016.
3. Đối với lò liên tục kiểu đứng có vi phạm một trong các điều kiện quy định tại
Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh cũng chấm dứt hoạt động từ ngày 01/01/2013.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát tổng thể các
cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công có xử lý bằng
nước vôi, lò liên tục kiểu đứng và lò hopman trên địa bàn theo đúng thời gian quy định
tại Điều 1 của Quyết định này.
Chỉ đạo các Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử lý các vấn đề có liên quan
đến việc chấm dứt các hợp đồng thuê đất giữa các chủ lò gạch với chính quyền địa
phương.
2. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường,
Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc các địa
phương tổ chức triển khai thực hiện quyết định này và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về
kết quả thực hiện.
Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công
nghệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan và Chủ các lò gạch trên địa bàn tỉnh quan căn cứ quyết định thi
hành ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ban Thường vụTỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Báo Hải Dương;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải
Dương;
- Lưu: VP; Ô. Đông (65b)
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