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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế
sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên
địa bàn đã có sự tăng trưởng và phát triển khá. Nhiều cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng
đã đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đa dạng hoá chủng loại, trong đó có cơ sở sản
xuất vật liệu xây không nung (VLXKN) đã đầu tư dây chuyền sản xuất khá đồng bộ.
Tuy nhiên, việc khai thác và sản xuất vật liệu xây còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là
việc khai thác đất sét làm gạch và sử dụng các lò nung thủ công, thủ công cải tiến, làm
cho tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục, diện tích đất canh tác
của nông dân bị thu hẹp.
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch
đất sét nung; Chương trình phát triển vật liệu xây không nung ban hành tại Quyết định
567/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nhằm giữ gìn đất
canh tác nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực của địa phương, góp phần
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công
nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13 tháng 7 năm
2010 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây
dựng trên địa bàn tỉnh nhằm sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém và tồn tại trong
lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh VLXD.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính
sách của Chính phủ, của Bộ, ngành TW, của địa phương thuộc phạm vi quản lý, nhằm
khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng VLXKN.
- Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây
dựng thuộc thẩm quyền.
2. Sở Xây dựng
- Tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng lộ
trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm dứt sản xuất gạch đất
sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch
phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.
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- Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển
VLXKN đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 567/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4
năm 2010.
- Xây dựng và rà soát Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tại địa
phương phù hợp với Quyết định 567/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ, trong đó chú trọng việc phát triển VLXKN từng bước thay thế gạch đất sét nung.
3. Sở Khoa học Công nghệ
- Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các đề án nghiên cứu công
nghệ sản xuất VLXKN và thiết bị cho sản xuất VLXKN;
- Không sử dụng vốn khoa học hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất
gạch đất sét nung sử dụng công nghệ bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các Sở Công thương, Xây dựng tăng cường kiểm tra việc
quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên (đất sét, than…) để sản xuất gạch; kiểm tra về
môi trường, công nghệ, thiết bị khai thác tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu cho UBND trình ưu tiên việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự
án sản xuất VLXKN đảm bảo điều kiện: dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển vật
liệu xây dựng của tỉnh, có công nghệ, thiết bị hiện đại, tiên tiến, có mức tiêu hao
nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng thấp, sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm tài
nguyên, bảo vệ môi trường.
6. Sở Công thương
- Không sử dụng kinh phí khuyến khích công hàng năm vào việc hỗ trợ cho các
cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò
vòng.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các dự án nhiệt điện sử dụng công nghệ phù hợp giảm thiểu
phát thải ra môi trường góp phần giảm diện tích bãi thãi, bảo vệ môi trường; đồng thời
thu hồi tro, xỉ lò nung đảm bảo chất lượng để làm nguyên liệu cho sản xuất VLXKN.
7. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh về
nâng mức phí bảo vệ môi trường việc khai thác đất sét làm gạch lên mức tối đa theo
quy định; phối hợp với Sở Xây dựng về cơ chế chính sách hỗ trợ xóa bỏ đối với cơ sở
sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng theo lộ trình đã
đề ra.
8. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà
nước có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, thiết kế lập dự
án, tăng cường việc sử dụng vật liệu không nung đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu
chuẩn Việt Nam hiện hành đưa vào sử dụng trong công trình.
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đồng Hới nghiêm túc thực hiện, đồng thời
Nguồn: www.ducthanhgroup.com

2

theo dõi tình hình hoạt động về lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền, định kỳ
báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện & thành phố ĐH;
- Các chủ đầu tư;
- Đài PTTH QB, Báo QB;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, CV XDCB.
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