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ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH SÓC TRĂNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42 /KH-UBND                                              Sóc Trăng, ngày 19 tháng 10 năm 2012 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa 
bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 
2020; 

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 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 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét 
nung;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 
triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng như sau:  

I. Hiện trạng và dự báo tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây 

1. Hiện trạng 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 23 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung với 
tổng sản lượng năm 2011 là khoảng 241,2 triệu viên, bao gồm: 

+ 18 cơ sở sản xuất gạch thủ công với tổng sản lượng khoảng 33,5 triệu viên/năm; 

+ 01 cơ sở lò đứng liên tục với sản lượng khoảng 4,5 triệu viên/năm; 

+ 03 cơ sở lò Hoffman cải tiến sử dụng nhiên liệu trấu với tổng sản lượng khoảng 
192 triệu viên/năm; 

+ 01 cơ sở lò Tuynel với sản lượng khoảng 29 triệu viên/năm. 

- Tình hình sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh là chưa phát triển.  

2. Dự báo 

- Dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu xây trên địa bàn tỉnh năm 2015 là khoảng 296 
triệu viên và năm 2020 là khoảng 372 triệu viên (số liệu theo Quy hoạch phát triển vật 
liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020).   

- Với 03 lò Hoffman sử dụng nhiên liệu trấu và 01 lò Tuynel nêu trên thì tổng sản 
lượng gạch đất sét nung sẽ đáp ứng 75% nhu cầu vật liệu xây của tỉnh vào năm 2015 và 
60% vào năm 2020. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, cần đầu tư thêm các cơ sở sản 
xuất gạch không nung hoặc gạch đất sét nung bằng công nghệ lò Tuynel để đáp ứng nhu 
cầu sử dụng vật liệu xây của tỉnh. 

 



   

Nguồn: www.ducthanhgroup.com 2 
 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét 
nung, tiết kiệm nguồn nguyên liệu đất sét, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính 
và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm 
nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung 
đạt tỷ lệ 20-30% vào năm 2015 và 65-75% vào năm 2020; 

- Tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, 
lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục chậm nhất vào năm 2014; 

- Không cấp phép đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất lò vòng sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch. 

III. Nhiệm vụ chủ yếu 

1. Đối với vật liệu xây không nung 

a) Về sản xuất vật liệu xây không nung 

- Thực hiện đầu tư các cơ sở sản xuất gạch không nung, bê tông bọt, bê tông khí 
chưng áp AAC theo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 
đã được phê duyệt.  

- Nếu các cơ sở nêu trên được đưa vào hoạt động, thì tổng sản lượng gạch xây 
không nung ước đạt 30% nhu cầu vật liệu xây của tỉnh vào năm 2015 và ước đạt 75% 
năm 2020. 

b) Về sử dụng vật liệu xây không nung 

- Kể từ năm 2015, các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh (trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc...) sẽ bắt buộc sử dụng 100% vật liệu xây 
không nung.  

- Kể từ năm 2015, đối với các công trình nhà cao tầng (từ 06 tầng trở lên, không 
phân biệt nguồn vốn, địa bàn thi công) phải sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây không 
nung loại nhẹ trong tổng khối lượng vật liệu xây. 

- Các công trình dưới 06 tầng thì khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung. 

2. Đối với vật liệu xây bằng gạch đất sét nung 

 a) Về sản xuất gạch đất sét nung 

- Nghiêm cấm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất gạch. 

- Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sản xuất thủ công; hướng dẫn các 
hộ tư nhân liên doanh, liên kết, góp vốn mở rộng sản xuất, chuyển đổi công nghệ nhằm 
giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu và bảo vệ môi trường. 

- Hạn chế đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung nhằm ngăn chặn 
việc lấy đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất gạch. 

 

 



   

Nguồn: www.ducthanhgroup.com 3 
 

b) Lộ trình xóa bỏ gạch thủ công 

- Tiếp tục không cấp phép đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất lò thủ công, lò 
thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm tạo thuận 
lợi cho việc thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2020 cũng như để hạn chế khó khăn, vướng mắc sau này trong việc chuyển đổi công 
nghệ và giải phóng mặt bằng. 

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa triển khai 
đầu tư thì không được tiếp tục đầu tư hoặc chuyển sang đầu tư bằng công nghệ lò 
Hoffman (không sử dụng nhiên liệu hóa thạch) hoặc lò Tuynel. 

- Các cơ sở sản xuất chuyển từ thủ công sang đầu tư công nghệ lò Hoffman (không 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch), hoặc lò Tuynel phải phù hợp với Quy hoạch phát triển Vật 
liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. 

- Tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, 
lò thủ công cải tiến và lò đứng liên tục chậm nhất vào năm 2014. 

 IV. Giải pháp thực hiện 

- Áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư về sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây không 
nung theo quy định hiện hành. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các nhà máy sản 
xuất vật liệu xây không nung với quy mô công suất hợp lý, áp dụng các công nghệ sản 
xuất hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm cho phù hợp với thực tế 
sử dụng tại các công trình xây dựng. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của 
nhà nước, các ưu điểm, lợi thế của việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung cho 
các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, các chủ thể trong hoạt động xây dựng, và 
mọi người dân nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung, 
kể cả các sản phẩm tấm tường thạch cao và tấm 3D trong các công trình xây dựng. 

- Nghiêm cấm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất gạch, nâng mức phí 
bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

- Tổ chức quản lý, thực hiện, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây 
dựng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. 

- Chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây 
không nung trong tỉnh. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Bộ Xây dựng. 

- Phổ biến chủ trương, chính sách, nội dung phát triển vật liệu xây không nung, 
định mức, đơn giá xây dựng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy phạm thiết kế, thi công 
nghiệm thu đối với các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng các 
công trình (không phân biệt nguồn vốn theo quy định). 

- Đưa giá các loại vật liệu xây không nung vào bản công bố giá vật liệu xây dựng 
hằng tháng. 



   

Nguồn: www.ducthanhgroup.com 4 
 

- Tổng hợp tình hình sản xuất gạch đất sét nung và phương án thực hiện xóa bỏ 
sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch do Ủy ban nhân dân các huyện gửi về; đề xuất cụ thể lộ 
trình xóa bỏ các lò nêu trên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ 
công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành.  

2. Trách nhiệm của Sở Tài Nguyên và Môi trường 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh nâng mức 
phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác 
đất làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói nung, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý theo 
quy định. 

- Định kỳ đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó có tình 
trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất gạch ngói đất sét nung. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch, lập phương án và thời gian thực hiện xóa bỏ sản xuất gạch 
đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn.  

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu 
xây về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng./. 

 

Nơi nhận:                                    
- Như Điều 3; 
- Bộ Xây dựng; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở: XD, TNMT, KHĐT; 
- UBND các huyện, TXVC, TPST; 
- Lưu: TH, XD, KT, HC.  
 

                    TTMM..  ỦỦYY  BBAANN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  
                    KKTT..  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  
          PHÓ CHỦ TỊCH 

            (Đã ký) 

 

 

 

Trần Thành Nghiệp 


