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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ðỊNH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/2013/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt ñộng
sản xuất gạch, ngói ñất sét nung bằng lò thủ công trên ñịa bàn tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 121/2008/Qð-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng
Việt Nam ñến năm 2020; Quyết ñịnh số 567/Qð-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không
nung ñến 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 xây không nung và hạn chế sản xuất, sử
dụng gạch ñất sét nung;
Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây
dựng quy ñịnh sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh Bình ðịnh khóa XI, kỳ họp thứ 7 về việc ban hành Quy ñịnh lộ
trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt ñộng sản xuất gạch, ngói ñất sét nung bằng
lò thủ công trên ñịa bàn tỉnh;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 115/TTr-SXD ngày 13 tháng 11
năm 2013,

