02

CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 28-02-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35/2017/Qð-UBND

Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2017
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QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu
xây dựng tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2008/Nð-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24a/2016/Nð-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý
vật liệu xây dựng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng.
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Quan ñiểm phát triển:
- Phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 và ñịnh hướng
ñến năm 2030 phải phù hợp với: Quy hoạch phát triển ngành VLXD Việt Nam ñã ñược
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy
hoạch các ngành trên ñịa bàn tỉnh.
- Phát triển VLXD trên ñịa bàn tỉnh kết hợp hài hòa các yếu tố: Hiệu quả kinh tế,
hiệu quả xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trên cơ sở ưu tiên lựa chọn
công nghệ tiên tiến, tiêu tốn ít năng lượng, nguyên liệu; quy mô hợp lý; sản phẩm ñạt
chất lượng kỹ, mỹ thuật, ñủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng tới xuất
khẩu.
- Phát triển các chủng loại sản phẩm VLXD theo nhu cầu của thị trường trong và
ngoài tỉnh như: Gạch ốp lát, vật liệu xây nung và không nung, cát xây dựng, ñá xây
dựng,...
- Tập trung các cơ sở sản xuất VLXD vào các khu, cụm công nghiệp ñể thuận lợi
trong phát triển sản xuất và ñảm bảo về môi trường; từng bước chuyển ñổi ñể loại bỏ các cơ
sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp, không
phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

