
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày         tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang 

thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định 

hướng đến năm 2050; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình 

số171/TTr-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 

2021-2030, định hướng đến năm 2050 (có Đề án chi tiết kèm theo). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phát huy hiệu quả và đúng các quy định 

hiện hành.  

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối 

hợp với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, cơ quan trực 

thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, KTN, TH, KT;  

+ Lưu: VT, KTN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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