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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2312/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò
thủ công lạc hậu, lò vòng, lò đứng, lò thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu
hóa thạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-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 đến
năm 2020;
Căn cứ 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 không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng
gạch đất sét nung;
Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng
Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2537/TTr-SXD ngày 02
tháng 8 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung
bằng lò thủ công lạc hậu, lò vòng, lò đứng, lò thủ công cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa
thạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017 – 2020 với những nội dung chủ
yếu như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
a) Mục đích:

