Ký bởi: Văn thư-Văn phòng
Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
Email: vanphongevn@evn.com.vn
Thời gian ký: 21/07/2021

BQ

S

CONG THIXONG
81

QD-BCT

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tr do - Hnh phñc

Ha Nç5i, ngàyc o tháng.-nám 2021

QUYET DINII
Ye vic ban hành Kê hoch cüa B Cong Thtrong thic hin Chi th s
08/CT-TTg ngày 26 thang 3 nãm 2021 cüa Thu ttróng ChInh phü v dy
mnh xii 1, sfr di&ng tro, xi, thch cao cüa các nhà may nhiêt diên, hóa
chat, phân bón lam nguyen lieu san xut vt lieu xây dirng
và trong cong trInh xây ding
iiP DOAN I)IEN Lt1C VIT NAM
A'

DEN Ngay. 7J}

BQ TRIXONG BO CONG THUNG

C'án c& Nhj djnh so' 98/2017/ND-CP ngày 18 tháng 8 nam 2017 cza
quy dnh chwc nang, nhzem vy, quyen hgn va co cau to chu-c cua
SO'vii kflU
0 Coag 71nz01ig
Chuy'n

Can cz' C'hi thj sO' 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 nám 2021 cña Thz tzthng
ChInh phi ye day mgnh xz- l, th dyng tro, xi thçich cao cüa các nhà may
nhiêt diên, hóa chá't, phán hon lam nguyen lieu san xuát vt lieu xdy dtng va
trong cong trInh xdy dmg,
Theo d nghj cza Cyc trtthng Cyc KJ thut an toàn và MOi tru-Ong
cong ng/np,
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoch cüa Bô Cong
Thrnmg th%rc hin Chi thj so 08/CT-TT'g ngày 26 tháng 3 näm 2021 cüa Thu
tu&ng ChInh phü ye day mnh xà 1, sü dimg tro, xi, thach cao cüa cac nha
may thit din, hóa chat, phân bón lam nguyen Iiu san xuât vat 1iu xay
drng và trong cong trInh xây drng
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tü ngày k.
Diu 3. Thu tru&ng các dm vj, Ca quan chju trách nhiêm t chüc trin
khai thirc hin Quyêt djnh nay theo chiirc näng, nhim v11 duçic giao, kjp th&i
báo cáo khó khän, vuâng mac và dê xuât giãi pháp khc phiic (nêu co) v Bô
Cong Thirong qua Ciic K thut an toàn và Môi tnrng cong nghip d tng
hqp, báo cáo Lãnh dao B./.
..'BQ TRIfYNG
Niinhân:
..E..1IjfTiXONG
-NhtrDiêu3;
- ThCi ttirng Chinh phü (d báo cáo);
- Phó Thc tithng Lé Van Thành (d báo cáo);
- Van phông Chinh phü;
- Sà Cong Thtrong các tinh, TP true thuOc 1W;
- Các ID: EVN, VINACOMIN, PVN,
VINACHEM;
- B triróng, các Th(r truâng, cac dcm v trirc
thuc Bô Cong Thuong, Cong TTDT B;
- Liru: VT, ATMT.

Cao Quc Htrng
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KE HOACH
Thirc hin Chi thi s 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 nãm 2021 cüa Thu
tuo'ng ChInh phil v dy mnh xi l, südiing tro, xi,thch cao cüa cac
nha may nhiçt diçn, hoa chat, phan bon lam nguyen lieu san xuat vat lieu
xây ding và trong cong trInh xây dirng
(Kern theo Quye't djAh sO'1 8 1 8/QD-BCT ngàyO thángnárn 2021
cia Bó trtmg Bó Cong Thiwng)
I. MuC DICH, YEU CAU
1. Mc dIch
a) Trin khai thng nht, dng b và hiu qua các nhim vii, giai pháp
dixçic Thu tuóng ChInh phü giao ti Chi thj s 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3
nãm 2021 cüa Thu tithng ChInh phü v dy manh xr 1, sà dicing tro, xi, thach
cao cüa các nhà may thit din, hóa chit, phân bón lam nguyen 1iu san xuAt
vt Iiu xây dirng và trong cong trInh xây dirng.
b) Huy dng sir tham gia mt each thit thirc, chü dng cüa các co
quan, dcm vj cüa ngânh Cong Thucng trong các hot dng lien quan tOi dy
mnh sir ding Vtt lieu xây drng lam tü tro, xi, th?ch cao cüa các nhà may
nhit din, hóa cht, phân bón trong các cOng trInh xây drng, to thj trung
tiêu th 4t lieu xây dmg có ngun gc tr tro, xi, thach cao cüa các nha may
thit din, hóa ch.t, phân bón.
c) Cii th boa các ni dung, trên co sâ do phãn cong các dun vi trong
BO Cong Thirung t chrc thirc hin hiu qua Chi thj cüa Thu tithng ChInh
phü và huy dtng sir tham gia phi hçip chat chë cüa các S& Cong Thucing, cac
Tp doàn, Téng cong ty và Doanh nghip trong xir 1, sà dicing tro, xi, thch
cao cüa các nhà may nhit din, hóa chat, phân bón.
2. Yêu cãu
a) Vic xây dimg và t chüc thirc hin K hoach phái da trên co sâ sir
phi hçip ch.t ch giüa các cu quan, don vi cüa B Cong Thirung, S& Cong
Thixmig và các Tp doàn, Tng cong ty, doanh nghip có lien quan;
b) Trén cci sO nh&ng tn ti, hn ch& kho khAn vu&ng mc cüa các don
vj trong trin khai tiêu thii tro xi, th?ch cao, dua ra duoc các nhiêm vu, giái
pháp C%I th& tháo g0 vuOng mc, h trçi doanh nghip trin khai hiu qua theo
yêu cu cüa Chi thi;
c) Vira t chüc thirc hin hiu qua K hoch vira kt hcip tuyên truyn,
ph bin v nhU'ng n hrc cua ngành Cong Thuong trong cOng tác thüc d.y xr
l, sü diing tro xi cüa các nba may nhit din, boa ch.t, phân bón.
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II. NOI DUNG vA PHAN CONG THIC HIN
1. To chfrc kirn tra, giárn sat vic thirc hiên d an xfr I tro, xi,
thch cao do cac co' so' phat thai Ip va phe duyçt, dam bao yeu cau luçrng
thai chtra trong bai khong vtrt qua 2 nam san xuat theo cong suat thiet
kê
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- Ciic K thu.t an toàn và Môi tru?mg cong nghip (CiriC ATMT) chU
trI, phi hçp vói các don vi có lien quan trong B, các Sâ COng Thirong don
dc va t chrc kim tra, giám sat djnh k' hang näm vic thc hiên D an xir
1 tro, xi, thach cao do các co s0 phát thai 1p và phê duyt.
ATMT có
trách nhim, báo cáo Lânh dao B kt qua kim tra, giám sat, tInh hInh thi.rc
hin D an cña các rihà may; kjp thai báo cáo co quan có thm quyn cac v.n
d phát sinh, viràng mc, tn tai d có ch tài xà 1 phii hgp di vo'i các hãnh
vi vi pham Chi thj s 08/CT-TTg ngày 26 tháng 3 nãm 2021 cüa Thu tuàng
ChInh phü.
Civic

- Các Ciic: Din lirc và Nang luqng tái t?o, Diu tit diên luc, Hóa chit
phi hcp vâi Cic ATMT cM thirc hin kMm tra, giám sat vic thirc hiên cM an
xir I tro, xi, thach cao do CC co s& phát thai 1p và phê duyt.
2. Hoàn thin cong tác hirfrng dn hch toán chi phi lien quan
xfr 13'i', tiêu thii tro, xi, thch cao FGD, thch cao PG cüa nhà may nhiêt
din, nhà may hóa chat, phân bón di vó'i nhIThg chi phi ma quy dlnh
hiên hành chira có
- Ciic Diu tMt din 1c chü trI, phi hçip vi Cic Din 1ic và NAng
lucing tái tao, Vi Tài chInh và Di mi doanh nghip, Vi K hoach xay dmg
ni dung huàng dn hach toán chi phi lien quan cMn xà 1, tiêu th tro, xi,

thach cao FGD cüa các nhà may nhit din d& vói nhUng chi phi ma quy djnh
hin hành chua có, báo cáo các vn cM vixçlt th.m quyn.
- Cue Hóa ch.t chü trI, Vu Tài ehinh và Di mói doanh nghip, Vi K
hoach xây drng ni dung huóng dn hach toán chi phi lien quan cMn xà l",
lieu thu thach cao PG cüa các nhà may hóa chit, phân bón di vi nhUrig chi
phi ma quy djnh hin hành chua có, báo cáo các vn cM vi.rqt thm quyn.
Th?i han hoàn thành: TruOc ngày 31 tháng 12 nám 2021.
3. Yêu cu các chüdu tu' dir an nhit din dt than trong qua
trinh 1p diy an dau tu' phai 1ra ch9n thiet b! Cong nghç va nhien liçu theo
htrrng tMt kim nhiên lieu; tro, xi thai ra dam bão tiêu chun lam vt 1iu
xãy dirng

- Ciic Diên lrc và Nàng lucing tái tao chü trI, phi hcip vói các don vj
có lien quan xây drng quy djnh v vic áp dicing tiêu chI, l trInh bt buc cac
chü du ti.r d%r an nhit din dt than trong qua trInh 1p dir an du tu phãi lra
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ch9n thit bj cong ngh và nhiên 1iu theo hi.r6ng tit kim nhiên lieu; d tro,
xi thai ra dam bão tiêu chun lam vt
xây dimg, vt 1iu san Mp; thirc hiên
dir an dung thit k di.rçxc duyt.
lieu

Thôri hn thirc hin: Truóc ngày 31 tháng 12 nàm 2022.
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4. Cong tac tuyen truyen, pho bien nhung no Irc cua nganh Cong
Thu'ong trong xir I, sü diing tro, xi, thch cao cüa các nba may nhiêt
din, hóa cht, phân hon
- Van phong B chü trI, phi hçp các dcm vj duqc giao có lien quan xay
drng ni dung và t chuzc tuyên truyn, ph bin nhüng n lrc cüa ngành
Cong Th.wng trong xfr l, sr diing tro, xi, thch cao cüa các nha may nhiêt
then, hóa chat, phân bón; Phôi hçp vói các Ciic, Vii có lien quan trong Bô và
các dcm vj báo chI, truyn hlnh trirc thuc B da dng hóa hInh thüc tmyn
thông d nguii dan hiu rö v chü trixcmg, chInh sách và nh&ng n lc cüa
ngành Cong Thrnmg.
-Các &m vj báo chI, truyn hInh tnrc thuc B Cong Thucmg phi hçp
vói Van phông B, các dun vj cüa B xây dirng các chuung trinh tuyen
truyn, phi bin nhfrng din hInh trong cong tác xü 1, tiêu th tro xi, thach
cao cUa các nhà may nhiét din, hóa cht, phân bón.
III. TO CHUC THIJC HIEN
1. Giao Cic K thut an toàn và Môi trtthng cong nghip là don vj d.0
mi theo dôi, don dc, djnh kS' hang nãm tng hcip tInh hInh trin khai K
hoach báo cáo Lãnh dao Bô.
2. Can cü vao K ho?ch nay, các don vj xây d%rng k hoach ciii th, to
chüc th%rc hin gn vâi chüc nàng, nhim vii và phü hçip vâi dc dim tInh
hInh cüa co quan, dun vj, dam báo thit thc, khã thi, hiu qua; djnh kS giri
báo cáo kt qua thrc hin (truórc ngày 15 tháng 12 hang näm) v Cic ATMT
d tng hqp, báo cáo Lãnh dao B.
3. Kinh phi thrc hiên K hoach duc My tr các ngun: S%r nghip mOi
truong, Khoa hçc va cong nghç , nguon chi thuong xuyen va cac nguon hcp
pháp khác.
4. Sà Cong Thucmg các tinh, thành ph trirc thuc Trung uong Co nha
may nhit din, hóa cht, phân bón có trách nhim:
- Phi hcrp chat chê v6i B Cong Thucmg trong vic kim tra, giám sat
vic thrc hin D an xir l, tiêu th tro xi, thch cao cUa các nhà may.
- Tip tiic phi hçip các S& ngành dja phuong khác d tham muu cho
Uy ban nhân dan tinhlthành ph có chInh sách dy mnh vic scr dicing tro, xi,
thch cao dâ hçp chun, hcip quy d lam nguyen
san xut vt lieu xây
dijng và trong các cong trInh xay drng.
lieu
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- Chi dung tuyên truyn, ph bin nhtng n hrc cüa ngãnh Cong
Thrnmg bang thiu hInh thirc nhtr Hi thâo, Hi nghj, c1ng tin bài tren cng
thông tin din tir và các hInh thüc khác.
- Báo cáo tInh hmnh thirc hin nhim vi duçic giao v Ciic ATMT tniâc
ngày 15 tháng 12 hang nàm d tang hçip, báo cáo Lath do B.
5. Các Tp doãn: Din 1irc Vit Nam (EVN), Du khI Vit Nam (PYN),
Cong nghip Than và Khoáng san Vit Nam (V1NACOMIN); Hóa chit Vit
Nam (VINACHEM), các chU ccx s phát thai tro, xi, thach cao chU dng kim
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tra, giam sat vic thirc hiçn DeAan
cua
cac nha may
thuçc
phm vi. quan
lyp cua
h
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.,
mmh; phoi hqp chat che vm BQ Cong Thuang de
to chuc
hem
tra, glam
sat
khi co yêu cu.
6. Trong qua trmnh th chrc th?c hin, nu thy cn süa dM, b sung ni
dung ciii th cüa K hoach, các don vj báo cáo kjp th&i v&i Bô Cong Thucxng
(qua Cic K thut an toàn và Môi truxng cong nghip) d xem xét, quyt
dnh dieu chrnh ni dung Ke hoach cho phu hçip vm tmh hmh thc te./.
.'

