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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014/CT-UBND

Bình ðịnh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử
dụng gạch ñất sét nung trên ñịa bàn tỉnh
ðể tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết ñịnh số 567/Qð-TTg ngày 28/4/2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây
không nung ñến năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 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, Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ
Xây dựng quy ñịnh sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng,
Quyết ñịnh số 48/2013/Qð-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Quy ñịnh về
chính sách và lộ trình xóa bỏ lò gạch, ngói bằng ñất sét nung thủ công trên ñịa bàn
tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Về lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công
trình xây dựng:
a. ðối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: Việc sử dụng VLXKN tuân
thủ theo lộ trình ñã ñược Bộ Xây dựng thống nhất tại Văn bản số 1440/BXD-VLXD
ngày 12/7/2013, cụ thể:
- Tại thành phố Quy Nhơn phải sử dụng 100% VLXKN kể từ ngày 01/01/2015;
- Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN trong năm 2015,
sau năm 2015 phải sử dụng 100% VLXKN.
b. Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ ngày
01/01/2015 phải sử dụng tối thiểu 30% VLXKN và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu
50% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây);
c. Trường hợp tại thời ñiểm thiết kế, thi công xây dựng công trình, nguồn cung
cấp VLXKN trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh không ñủ hoặc chất lượng sản phẩm chưa
ñảm bảo theo yêu cầu thiết kế, Chủ ñầu tư có văn bản báo cáo Sở Xây dựng thẩm
ñịnh trình UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh cho phép sử dụng hoặc thay thế vật liệu
xây bằng gạch ñất sét nung;
d. Khuyến khích sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng thuộc các
nguồn vốn khác ngoài vốn Nhà nước;

