
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SXD Tây Ninh, ngày      tháng 7 năm 2017 

THÔNG BÁO 

Về việc quản lý cung cầu sử dụng cát xây dựng, tăng cường sản xuất, 

sử duṇg vâṭ liêụ thay thế cát xây dưṇg 

Thưc̣ hiêṇ chỉ đaọ của Ủy ban nhân dân tỉnh taị Công văn số 1963/UBND-

KTN ngày 27/7/2017 về viêc̣ quản lý cung cầu sử dụng cát xây dựng , tăng cường 

sản xuất, sử duṇg vâṭ liêụ thay thế cát tư ̣nhiên. 

Sở Xây dưṇg thông báo đến các chủ đầu tư , Ủy ban nhân dân các huyện , 

thành phố, các đơn vi ̣ có liên quan triển khai môṭ số nhiêṃ vu ̣sau: 

1. Trong quá trình thưc̣ hiêṇ các dự án đầu tư xây dựng công trình: 

- Tính toán, cân đối nhu cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp. 

- Sử dụng các loại vật liệu khác có sẵn của địa phương có chất lượng 

tương đương để thay thế cát tự nhiên làm vật liệu san lấp. 

- Hạn chế sử dụng cát tự nhiên để san lấp. 

- Sử dụng cát tự nhiên có hiệu quả, tiết kiệm. 

- Nghiên cứu sử dụng cát nghiền nhân tạo có chất lượng phù hợp với các tiêu 

chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để thay thế cát tự nhiên trong cấp phối bê tông 

và vữa. 

- Chỉ sử dụng cát tự nhiên dùng cho sản xuất bê tông, vữa xây, vữa tô và 

vữa trát. 

- Phản hồi về Sở Xây dưṇg các thông tin về chất lươṇg , giá cả các sản 

phẩm cát xây dựng , vật liệu san lấp ; viêc̣ niêm yết và công khai giá bán và hiêṇ 

tươṇg đầu cơ để tăng giá bán các sản phẩm cát xây dựng, vật liệu san lấp (nếu có). 

2. Trong công tác nghiêṃ thu vâṭ liêụ đầu vào: 

- Lâp̣ kế hoac̣h , biêṇ pháp kiểm tra , kiểm soát chất lươṇg vâṭ liêụ đầu vào 

theo quy điṇh. 

- Xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện hành vi sử duṇg sản phẩm cát xây 

dựng, vật liệu san lấp không rõ nguồn gốc xuất xứ ; không đảm bảo chất lươṇg  và 

không phù hợp với các tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; không có tài liêụ 

chứng nhâṇ xuất xứ hàng hóa, không có hóa đơn chứng từ hơp̣ lê.̣ 

- Đối với các công trình có nhu cầu sử dụ ng cát xây dựng lớn, cần lập kế 

hoạch, tiến độ cung ứng cát xây dựng cho phù hợp. 
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Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư , Ủy ban nhân dân các huyện , thành 

phố, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

triển khai thực hiện đúng các nội chỉ đaọ của UBND tỉnh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở: KHĐT, CT, TN&MT,  

GTVT, NN&PTNT, TC, YT; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; 

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

chuyên ngành, khu vực; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Sở (đăng website); 

- Lưu: VT, KTVLXD.Tâm. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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