
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

    Số: 1362 /UBND - VP          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      Hải Dương, ngày  11    tháng 7  năm 2012 

 

  V/v xử lý lò gạch xây dựng trái phép 

  tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn 

 

                     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn; 

- Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường; 

- Công an tỉnh.  

 

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng về 02 cặp lò gạch thủ công có xử lý 

khí thải bằng nước vôi của ông Đỗ Trung Ban ở xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn tại 

Báo cáo số 31/BC-SXD ngày 02/7/2012 “Về việc xem xét, xử lý lò gạch theo Quyết 

định số 661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh”; 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Qua kiểm tra của các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường đã kết luận 02 cặp lò gạch của ông Đỗ Trung Ban xây dựng 

tại bãi ngoài đê xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn là trái phép; đã vi phạm nghiêm 

trọng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt, bão, vi 

phạm Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh “Về việc phê 

duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch sét nung trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2011 – 2015”.  

2. Giao Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn có biện pháp chấm dứt hoạt động 02 

cặp lò gạch trên và yêu cầu tháo dỡ xong trước tháng 9/2012. 

 3. Giao các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường, Công an tỉnh có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các địa 

phương tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của 

UBND tỉnh và các Thông báo số 155/TB-VP ngày 09/8/2011 của Văn phòng UBND 

tỉnh Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo UBND 

tỉnh ngày 01/8/2011; Thông báo số 83/TB-VP ngày 28/5/2012 của Văn phòng UBND 

tỉnh Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình 

hình thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban 

nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Chi cục QLĐĐ &PCLB; 

- UBND xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn; 

- Lưu VP; Ô Đông (10b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Trọng Thừa 

 


