cp Nc noÀ xÂ uet

cHÛ Ncnla. vIET NAM
EQc lfp - Tg do - Hqnh phüc

uÿ naN NnÂx nÂN

riNu nÀ N.rwt

\j À

Hà Nam, n7ày,14 thdng

IKH-UBND

.:-

9

ndm 2018

1) i'.:i

KE HO4.CH
trên dla bàn tinh Hà Nam tlén nàm 2020

a,

lô vôi thü cô
rY

Thgc hiÇn Quyét dinfr 1469/QE-TTg ngày 22 théng 8 nàm 2Ol4 cüa Thü
tuông Chi"! phü vè phê duyÇt Quy hopch.tông thé phât trién v3t liÇrlxây d1mg
ViÇt Nam dén nàm 2O2O và dlrlh huông dén nàm 2030; Q"yél dlnh sô 507/QDBXD ngày 27 théng4 nàm 2Ol5 phê duyÇt Quy hopch phât trién công nghiÇp vôi
dén nàm 2O2O và ttinh huông clén nàm 2030; theo fét tupn thanh tra s6
660/KLTT-UBND ngày 23 théng 3 nàm 2018 cüa Uy.ban nhân dân tinh Thanh
tra viÇc châp hành phâp 1u4t dôi vôi câc co sô sân xuât, kinh doanh vôi và hopt
dQ_ng càu câ,ng c;ûa câc co sô tr:ên dla bà,n tinh, Üy ban nhân dân tinh ban hanh
Ké hoach x6a bô câc lô vôi thü công trên dia ban tinh Hà Nam dén nàm 2020,
v6i câc nôi dung nhu sau:
r.

Muc oicH, yÊu cÀu

1.

Mgc dich:

- Ban hành lQ trinh xôa bô câc lô vôi thü công trên dla ban tinh theo yêu
càu tpi Quyét dinh sô t46g/QD"TTgngày 22 théng 8 nàm 2014 cüa Thù torg
Chinh phü và Quyét dinh sô 5q7/QD-BXD ngày 27 thëng 4 nâm 2Ot5 cüa BQ
Xây dpg.
I

- Thyc hiên xôa bô hoarl toàur câc lô vôi thü công trên ctia ban tinh theo
dung lô trinh cüa Chinh phü, BQ Xây dpg và Két luan thanh tra s6 660/I[TTUBND ngày 23/312018 cüa Üy ban nhân dân tinh.
2. Yêu càu:

- Dâm bâo viÇc trién khai ké hoach kip thùi, thgc hiÇn dàng b§ câc giâi
phâp taitât cà câc câp, câcngantl trên dia bàliinh.

- Câc Sô, ngàunh, câc clia

uong trong tinh càn cir chüc nàng nhiÇm vp
hiÇn cô hiÇu quâ Ké hopch này

.A

dugc giao tô chric triên khai
TI.

MUC TIÊU
àn toan câc lô vôi thü công trên ilfa ban tinh
Chinh phü, BQ Xây dpg và Üy ban nhân dân

Hoan thành viÇc xôa bô
theo dring l0 rrinh do Thü
tinh dê ra, trong dô:

I. Dgt 1: Cô 03 co sô (
HQ ông Bùt Dac Nhôn)

vôi

ty CP puc Hàng; Công ty TNHH Vdn Hoa;
tông sô 291ô trên tlia ban tinh. Cp thê:
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- Châm dur hopt dông tât,cit câc lô vôi thü công châm ntrât

3vt}lzot8.

- Thâo dô và xôa bô *on[
ngày 3111212018.

truOc ngày

1

câc co sô sâur xuât vôi thü công xong truôc

2.Dqt 2: Tât câ câc co sô san xuât vôi thü công côn lpi trên dia bàn tinh
Q5 là cùa I0 co sd sàn xuâ). Cu thé:

-

Châm dut hopt dông tât cà câc 1ô vôi thü công chpm nhât vào ngày
3U10120t9.
ngày

- Thâo dô và xôa bô xong câc co sô sàr xuât vôi thü công xong truôc
3lll2l20l9.
(Cht tiét theo Phl luc dïnh kèm)

III. NHIEM V-U GIAI pnÂp
1. Tô chric quan triêt, trién khai thgc hiÇn ké hoach và nhüng quy dlnh cüa
nhà nuôc vè dinfr huông phât trién câc co sô sân xuât uôi công nghiÇp, IQ trinh

xôa bô lô vôi thù công trên ph4m vi toàn quôc dén câc câp, câc ngành và câc co
sô sân xuât vôi thü công dang hopt tlQng trên dla ban tinh, nhàm
cao nhfn
thûc, vai trô trâch nhiêm cüa câc co quan, tô chric, câ nhân c6 liên "a"g
quan.

2. Chi dao, giârn sât viêc thuc hiên châm dut ho4t dông cüa câc co sô sân
xuât vôi theo kê ho4ch; kiên quyêt xü lÿ nêu câc co sô sân xuât không thgc hiÇn.
Cô biÇn phâp ngàn ch{n và xü lÿ viÇc tâi san xuât.
a-

3. Khuyén khich câc co sô sân xuât vôi thü công nghiêm chinh châp hành,
tpo dièu kiÇn chuyên eôi sang sân xuât câc lo4i hinh khâc Aê Aam bâo môi
truèrng sinh ho4t cho dân cu xlmg quarh

4. Tâng cuùng dôn dôc viêc thuc hiÇn dàu tu xây dpng câc co sô sân xuât
vôi công nghiçp dâ dugc Üy ban nhân dân tinh quyét <l!nh chü truong dàu tu dê
c1âm bâo nhu càu thi trucrng, không Aé tintr tr?ng khan hiém san phâm khi xôa bô
hinh thric san xuât vôi thü công; kiêm tra, rà soât và cô biÇn phâp xü lÿ thu hèi
rrtrüng dU an châm trién khai thgc hiÇn do nàng lgc tài chinh, kinh nghiÇm cüa
nhà dàu tu không ilâp img yêu càu.
5. Xây dgng co ché hô trq thâo dô lô vôi thù công.

rv. To cHrlc Trrr/c HIEN

l.

Sô Xây dgng:

- Chü tri, phôi

hçrp vôi câc Sô, nganh tuyên truyèn, quan triÇt viÇc trién
khai thgc hiên kê hoAch; kiêm tra, dôn dôc câc dia phucrng thlrc hiÇn xôa bô câc
lô vôi thü công trên dia ban toan tinh, kip thùi bâo câo Üy ban nhân dân tinh
thâo gô khô khàn phât sinh trong quâ trinh thUc hiên;

- Phôi hçrp vôi Ûy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô giôi thiÇu clia cIiém
trolg câc khu quy ho4ch ctré Uién vpt liÇu xây dpg tpp trung cho câc co sô sân
xuât, hQ gia dinh cô lô nung vôi thü công phâi thâo dô khi c6 nhu càu thUc hiên
dU an sâur xuât vât lieu xây dpg.
2. Sô Tài nguyên và Môi truùng: Huông dân, dôn dôc Ûy ban nhân dân
câp
^, huyÇn trong viêc xü lÿ câc vi ph4m vê dât dai, môi truong clôi vôi câc co sô
sân xuât vôi thü công.
2

3. Sô Ké ho4ch và Dàu tu:

- Hucmg dân chü .o Jo sàr xuât cô nhu càu chuyên oôi mpc tiêu sâur xuât
kinh doanh thlrc hiÇn thü tyç chuyén a6i çntt hqp vôi quy hoqch phdt *ién kinh
tê - xd hQi; quy hoqch vQt,'tliQu xây ù;ng; quy hoqch sù dttng Cltit; quy hoqch
ngành, lînh vuc...), trinh câp c6 thâm quyên quyêt ctinh theo tlung câc quy dinh
J

-:

hiÇn hanh.

- Chü tri, phôi hçrp vôi câc Sô, nganh kiém tra, dôn dôc thlrc hiên dàu tu
xây dpg câc co sô sâur xuât vôi công nghiçp clâ dugc quyét ctinh chü trucrng clàu
tu, tharn muu dè xuât Ûy ba4 nhân dân tinh xü lÿ thu hài dU an OOi vOi câc chpm
trién khai thuc hiÇn, do chü da, tu không ctü nang lyc vè tài chinh và kinh nghiÇm.

4. Sô Tài chinh:
huyÇn Tharù Liêm xây d
câc co sô sân xuât, hQ gia
ngày 10 thang 10 nàm 2018

tri, phôi hqp vôi câc Sô ngành, Üy ban nhân dân
co ché hô trq khi thâo dô lô vôi thü công OOi vOi
dè xuât, bâo câo Üy ban nhân dân tinh truôc
xem
Sé
l"t',

xét, quyét dinh vè co ché hô trq.

5. Câc Sô, ngành liên quan: Theo chric ,àrg, nhiçm vp chü <tQng phôi
hçrp giâi quyét khô khàn, vuông mâc khi cô yêu càu. Kiém tra giâm sât vixü lÿ
câc dcrn vi vi phpm chü trucn|g cüa Üy ban nhân dân tinh.
6. Ûy ban nhân dân iluyÇn Thanh Liêm:

- Chî dpo Üy ban nhâr! dân thf trân t<içn Khê và câc phông chüc nàng theo
dôi, giâm sât ch{t chë ho4t dông Oôi vOi câc co sô san xuât vôi thù công trên ctia
ban theo Ké ho4ch nêu trênl Truàng hçrp câc co sô sân xuât không thpc hiÇn
châm dut hopt dông, không {hâo dô lô vôi thü công hoflc câc co sôdang dugc
hopt dQng rùmg dé xây ra lint tr4ng mfu gn toàrn.lao dQng, gây ô nhiêm môi
trucvng phâi xü lÿ theo quy dinh và kiên quyêt yêu câu dtmg ho4t tlQng ngay;

- Phôi hgp vôi Sô Tài lchinh dè xuât, xây
lô vôi thri

công.

dpg

phucmg ân hô trg thâo dô

i

7.iJy ban nhân dân c{c huyÇn, thành phô:
- Tiép tqc kiém tra, rà goât trên tTia ban quàn lÿ, néu côn tèin tai ho4t dQrg
cila câc 1ô vôi thü công phâilchü clQng xtr lÿ câc vi phem theo quy dinh, dông
thùi yêu càu châm dut ho4t dQng truôc ngày 3l thang l0 nàm 2019.

- Chiu hoà,n toà,n trâch hhiêm truôc Üy ban nhân dân tinh néu không xri lÿ

kip

thùi;

]

8.Ûy ban nhân oân t{; trân KiÇn Khê:
du:t ho4t dông và thâo dô câc lô vôi thù
công trên dfa bàn; chü clônglAè xuât, bâo câo Üy ban nhtu dân huyÇn Thanh
Liêm tinh hinh thgc hiÇn.

- Dôn dôc, giâm sât viêc châm

- Xü tÿ, kién nghi xù lÿ néu câc co sô sân xuât vôi thü công không châp
hành thUc hiÇn, ho{c vi phpm
luft trong quâ trinh san xuât.
PnU,
hâp xü Iÿ, ngàn chin câc câ nhân, tô chüc cO tintr khôi phpc, str
dung câc 1ô vôi dâ dtmg nopt flône Aé tiép luc sàn xuât vôi; không Oé trinfr thanh
câc lô vôi thü công môi trên dib ban.

lg
t

9. Câc ccr sô sân xuât vôi ttrü công:
hiÇn châm dur hoet <10ng và xôa bô câc lô vôi thü công theo lQ
trinh trong Ké hopch này;

- Thgc

- Chü <Tông nghiên cuu, dè xuât dàu tu du ân dé chuyén dôi mpc tiêu sân
xuât kinh doanh khi thyc hiÇn x6a bô lô vôi thü công, dâm bâo hiÇu quâ khâ thi,
trinh câp cô thâm quyèn xem xét châp thuan.

.

- Khuyén khich câc co sô sân xuât uôi thü công châm dut, xôa bô truôc
thùi han theo

lQ

trinh.

10. Câc co quan truyèn thông cûa tinh: Tang cuùng dua tin vè chü
trucrng cüa Chinh phü, Üy ban nhân dân tinh trong viÇc xôa bô lô nung vôi thü
công dê dâm bâo môi truôarg và chü truong khuyên khich, hô trg câc co sô sân
xuât, h0 giq clinh nghiêm chinh châp hanh viÇc thâo dô cüng"nhq chü truong tpo
dièu kiên dé câc co sô xân xuât, hQ gia dinh cô nhu càu chuyén eôi san xuât.
11. Càn cu câc nQi dung, nhiÇm vg cüa Ké ho4ch, thü tru<yng câc Sô, ban,
ngành cô liên quan và Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành phô châp hành nghiêm
viÇc trién khai thr,rc hiên. Két quâ thpc hiÇn güi vè Sô Xây dung dé tông hç'p,
bâo câo Üy ban nhân dân tinh và BQ Xây dyng.*r

Noi nhfin:
- TTTU, TTHEND tinh (dê b/c);
- Chü tich, câc PCT UBND tinh;
- Cac Sô: XD, TNMT, K[DT, TC, CT, TTTT;
- UBND câc huyÇn, thanh phô;

-CB FIàNam; Brâo HàNam, EàiPTTHtinh;
- VPUB: LDVP(4), GTXD, KT, TN, NN, TH;
- Luu VT; GTXD.
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Danh mgc

6 9g txn-UBND
ban nhân dân tinh)

,, Dia chï

Xôa bô Iô vôi thü công dqü

tông

Công ty cô phân
Dtic Hông

Thitrân KiÇn Khê,
huyÇn Thanh Liêm

2

Công ty TNHH
Vàn Hoa

Thitrân KiÇn Khê,
huyÇn Thanfr

Liê;

03

3

Hô gia dinh ông
Bùi Dric Nhân

Thi trân Kiên Khê,
huyÇn Thanh Liêm
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II

Xôa bô lô vôi thü công

't.

2
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J
4

5

Công ty TNHH
Chu.Hà
HQ gia dinh ông

oô van Thinh
HQ gia dinh ông

Nguyên Vàn Quÿ
HQ gia dinh ông
Dô Vàn Hâi
HQ gia dinh ông
Nguyên Vàn
ThiÇu

8

H0 git tlinh ông
Vô Tât Dinh
HQ gia dinh ông
Dô Vàn Son
Hô gia dinh ông
Nguyên Vàn

9

Cucrng
HQ gia dinh ông
Trucrng Einh

6

7

Huong
10

Công ty TNHH
kinh doanh tông
hcr,p Hung Lqi

Ké ho4ch thgc hiÇn

I

I

1

sô to

09

dut hopt ilQng
tât cà câc lô vôi thü
công chflm nhât vào
ngày 3l/1012018.
- Thâo dô và xôa bô
xong câc lô vôi thü
công truôc ngày
3Ur2t2018.

dqtz

Thitrân KiÇn Khê,
huyÇn Thanh Liêm
Thitrân KiÇn Khê,
huyên Thanh Liêm
Thitrân Kiên Khê,
huyên Thanh Liêm
Thitrân KiÇn Khê,
huyên Thanh Liêm
Thi trân Kiên Khê,
huyÇn Thanh Liêm

Thitrân Kiên Khê,
huyÇn Thanh Liêm
Thi trân KiÇn Khê,
huyên Thanh Liêm
Thitrân Kiên Khê,
huyÇn Thanh Liêm
Thitrân Kiên Khê,
huyÇn Thanh Liêm

Thi ftân KiÇn Khê,
huyÇn Thanh Liêm
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- Châm drit ho4t tIông
tât câ câc lô vôi thü
công chfm nhât vào
ngày 3111012019.
- Thâo dO và xôa bô
xong câc lô vôi thü
ngày
công

truôc

3t/12120t9.
01

01

0l

