UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÕNG

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 512/VPUBND-KTN

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng
vật liệu xây không nung và hạn chế sản
xuất, sử dụng gạch đất sét nung

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 896/BXD-VLXD ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Xây
dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 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 (có văn bản kèm theo), Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân Tỉnh Nguyễn Văn Dương có ý kiến như sau:
1. Giao cho các Sở, ban ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố nêu trên căn cứ phạm vi quản lý, trách nhiệm của từng đơn vị, nghiên cứu, tổ chức
thực hiện tốt nội dung Công văn nêu trên của Bộ Xây dựng.
2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các công
việc sau đây:
- Triển khai, phổ biến cho các Sở, ban ngành Tỉnh liên quan và Uỷ ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố về Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 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; kết hợp việc triển khai Hội nghị để lấy ý kiến các
đại biểu về xây dựng và ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung
bằng lò thủ công và chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung
trên địa bàn Tỉnh.
- Dự thảo, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động sản
xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử
dụng nhiên liệu hoá thạch và chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng vật liệu xây
không nung trên địa bàn Tỉnh. Thời gian hoàn thành dự thảo vào đầu tháng 10 năm
2012.
- Phối hợp với Sở Tài chính đưa giá các loại vật liệu xây không nung vào bản
công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh truyền đạt ý kiến trên đến các đơn vị biết thực

hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ð/c Nguyễn Văn Dương (b/c);
- LÐVP;
- Lưu: VT, NC/KTN (BTP).
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