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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1784/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
tỉnh Hà Nam ñến năm 2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây
dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 124/2007/Nð-CP ngày 31
tháng 7 năm 2007 về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày
07 tháng 9 năm 2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội; Nghị ñịnh 04/2008/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP;
Căn cứ các Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ: Quyết ñịnh số
105/2008/Qð-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai
thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam ñến năm 2020; Quyết ñịnh số
152/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến
năm 2020; Quyết ñịnh số 121/2008/Qð-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc phê
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ñến năm 2020; Quyết
ñịnh số 567/Qð-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt Chương trình phát
triển vật liệu xây không nung ñến năm 2020; Quyết ñịnh số 1488/2011/Qð-TTg ngày
29 tháng 8 năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt
Nam giai ñoạn 2011-2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030; Quyết ñịnh số
1226/2011/Qð-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam ñến năm 2020;
Xét ñề nghị của Sở Xây dựng (tại Báo cáo thẩm ñịnh số 972/SXD-VL và Tờ
trình số 973/TTr-SXD ngày 21 tháng 11 năm 2012) và Biên bản Hội ñồng thẩm ñịnh
Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam ñến năm 2020 ngày 03 tháng 10
năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam ñến
năm 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên ðồ án:
Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam ñến năm 2020.

