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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:             /SXD-KTXD 
V/v sử dụng tro, xỉ, thạch cao 

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu 

xây dựng và sử dụng trong các 

công trình xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Bắc Kạn, ngày          tháng 8 năm 2019 

    

 

    Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các chủ đầu tư xây dựng công trình. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2085/UBND-KTTCKT 

ngày 24/4/2019 về việc thực hiện Văn bản số 3082/VPCP-CN ngày 17/4/2019 

của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 

452/QĐ-TTg. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị như sau: 

1. Đối với các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên 

địa bàn tỉnh: Phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật 

liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. 

2. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng tro, xỉ, thạch 

cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây 

dựng. 

3. Đối với các chủ cơ sở phát thải. 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải tại đầu nguồn. Đối với loại chất 

thải không độc hại và phù hợp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử 

dụng trong công trình xây dựng thì công bố hợp chuẩn, hợp quy để sử dụng. Đối 

với loại chất thải chứa các thành phần độc hại phải xử lý theo quy trình và được 

lưu chứa ở các kho riêng biệt có biển chỉ dẫn. 

- Công bố công khai, minh bạch chính sách tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao để 

các doanh nghiệp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao tiếp cận nguồn tro, xỉ, thạch 

cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón. 

- Chủ động trong việc tìm kiếm các đối tác tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao; tích 

cực tìm kiếm các dự án có thể sử dụng nhiều tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế 

vật liệu thiên nhiên. 
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Với nội dung trên, Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị được biết./. 

 
Nơi nhận:      
Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, KTXD.                                                                          

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các KCN; 

- Các Ban QLDA cấp tỉnh, huyện; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các chủ cơ sở phát thải; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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