
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:  190/UBND-ĐTXD Đồng Tháp, ngày   13 tháng  6 năm 2018 

V/v thực hiện đúng lộ trình Đề án 

phát triển vật liệu xây không nung và 

hạn chế sản xuất gạch đất sét nung 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Xét Báo cáo số 22/BC-SXD ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Sở Xây dựng 

về tình hình thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản 

xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (có Văn bản kèm theo), Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Trong thời gian qua các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và những đơn vị, 

cá nhân liên quan đã tích cực tổ chức thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây 

không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 

đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng; để tiếp tục thực hiện tốt Đề án 

theo đúng lộ trình đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan tổ 

chức thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Khi đầu tư xây dựng công trình phải sử dụng vật liệu xây không nung 

theo tỷ lệ quy định hiện hành của Nhà nước đối với các công trình xây dựng 

được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, khuyến khích sử dụng 100% vật liệu xây 

không nung.  

2. Các Chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 

tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện; các đơn vị tư vấn thiết kế, 

giám sát; đơn vị thi công phải tổ chức quản lý chất lượng, sử dụng vật liệu xây 

không nung trong công trình xây dựng, đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định, đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và các quy định hiện hành. 

 3. Kiểm soát chặt chẽ lộ trình và vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh gạch đất sét nung thực hiện theo Đề án và một số nội dung điều 

chỉnh Đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét 

nung trên địa bàn tỉnh; các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh gạch đất sét nung 

phải có giấy chứng nhận hợp quy do cơ sở sản xuất gạch đất sét nung cung cấp.  

4. Về kinh phí hỗ trợ tháo dỡ các lò gạch thủ công: 

a) Thống nhất bố trí bổ sung kinh phí hỗ trợ các lò gạch thủ công phát 
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sinh do điều tra thiếu sót và các lò xây dựng sau thời điểm thống kê và trước khi 

Đề án có hiệu lực. 

b) Không bố trí kinh phí hỗ trợ tháo dỡ đối với các lò xây dựng sau khi Đề 

án có hiệu lực và các lò gạch thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng tháo dỡ sau năm 

2019.  

 5. Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố: 

 a) Khẩn trương tuyên truyền, vận động có hiệu quả các cơ sở sản xuất 

gạch đất nung, đối với lò thủ công, thực hiện chấm dứt hoạt động trong năm 

2018 và tháo dỡ trước cuối năm 2019.  

 b) Tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định (khi phát hiện sai phạm) đối 

với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạch đất sét nung không tuân thủ 

các quy định của Nhà nước về: môi trường; quy hoạch nguồn nguyên liệu; 

chứng nhận hợp quy sản phẩm, công bố hợp quy; sự an toàn chịu lực của lò gạch 

đất sét nung. 

c) Thực hiện tốt việc đăng ký bố trí vốn hỗ trợ chi phí tháo dỡ các lò gạch 

thủ công theo quy định trong Đề án; hướng dẫn đầy đủ các thủ tục và thanh toán 

kịp thời chi phí hỗ trợ theo quy định. 

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hồ sơ, thủ tục cho các chủ cơ sở, doanh 

nghiệp có nhu cầu chuyển đổi từ sản xuất gạch đất sét nung sang sản xuất vật 

liệu xây không nung, nhất là việc chọn vị trí và thỏa thuận tổng mặng bằng xây 

dựng nhà máy.  

6.  Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra về môi 

trường đối với các lò gạch đất nung (bao gồm: lò Hoffman, lò vòng cải tiến, 

tuynen không sử dụng nguyên liệu hoá thạch) trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý 

việc khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch đất nung không phù hợp với 

quy hoạch (bao gồm việc khai thác và bán cho các đơn vị ngoài tỉnh). 

b) Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, có văn bản hướng dẫn cụ thể 

cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện xử lý tình trạng người dân khai thác đất nông 

nghiệp bán cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh gạch đất nung. 

7. Giao Sở Xây dựng thông báo cho các đơn vị tư vấn; đơn vị thi công 

xây dựng trên địa bàn tỉnh về nội dung Công văn này, để thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND tỉnh; 

- LÐVP; 

- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP). 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

   Nguyễn Thanh Hùng 
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