
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-QLN&VLXD Tây Ninh, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v yêu cầu các chủ đầu tư ưu tiên sử 

dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao 

PG trong công trình xây dựng 

 

 

 

                                  Kính gửi: 

- Các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Giao thông; 

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1138/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 

12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử 

dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón 

làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong các công trình xây dựng, Sở Xây dựng 

đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh phối 

hợp thực hiện các nội dung sau: 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa 

phương phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm VLXD có tro, 

xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG;  

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải, xử lý 

các nguồn tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình 

xây dựng;  

- Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao 

FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong các công 

trình xây dựng. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu 

xây dựng) để phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng KTHT/QLĐT cấp huyện; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLN&VLXD (Nga). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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