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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4679 /UBND-CNXD
V/v tăng cường thực hiện các
giải pháp nhằm mục tiêu xóa
bỏ lò gạch thủ công trên địa
bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Xét nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số
2404/SXD-KT&VL ngày 14/8/2019 về tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo
của UBND tỉnh liên quan đến công tác xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh
và để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu
xóa bỏ dứt điểm các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn
tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số
3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018, số 6723/UBND-CNXD ngày 01/11/2018,
số 2852/UBND-CNXD ngày 07/6/2019 và số 3551/UBND-CNXD ngày
25/6/2019 về xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa
bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và
địa phương để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao.
2. UBND các huyện, thành phố cần chủ động, linh hoạt, có giải pháp thực
hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, để xóa bỏ dứt điểm các lò
gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn theo quy định; kiên
quyết ngăn chặn, xử lý ngay các tình huống mới phát sinh; tổ chức điều tra,
khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề ở địa phương, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung371)
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