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Số: ^5/BXD-KHCN ' ' ' 
V/v thiết bị công nghệ sản xuất gạch 
xây không nung xi măng - cốt liệu Hà Nội, ngày 4}- thảng 4 năm 2015 

Kính gửi: - Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 
SỞ XẢY DƯNGTP CẨN THƠ ỉ " Cônể ty CP nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Gia Hưng 1 

' 

:Ầ3Ắ4j.ỊịẬ..ỵ.£yỊ dựng nhận được Công vãn số 569/CV-GH1 ngày 01/12/2014 của 
; " Côílg ty cổ phỊần nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Gia Hưng 1 về việc đề nghị 
ị  Chuyên:  ỉ  .  . r  .  Ế  .  .  .  .  í  '  •  

jp,-A>(J Sò:í 
Ưiiiix Ị^lp; 

^ Ẹ „B'ộ'Xãỹ"đựng ịgiới thiệu cụm thiêt bị công nghệ sản xuât gạch xây không nung xi 
đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận thiết bị phù hợp tại 

Quyết định 51/QĐ-BXD ngày 15/01/2014. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: ' 

1. Bộ Xây dựng xác nhận cụm thiết bị công nghệ sản xuất gạch xây không 
nung xi măng - cốt liệu do Công ty TNHH thiết bị Gia Hưng nghiên cứu, phát 
triển đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận thiết bị phù họp (tại Quyết định 
51/QĐ-BXD ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), có thể áp dụng rộng 
rãi trong việc sản xuất vật liệu xây không nung. 

2. Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử 
dụng gạch đất sét nung, góp phần tích cực thực hiện Chương trình phát triển vật 
liệu xây không nung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010, Bộ Xây dựng khuyển khích các tổ chức, cá nhân 
quan tâm đến Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, căn cứ điều kiện, 
tình hình thực tế, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi các công nghệ 
sản xuất vật liệu xây không nung 

Đe nghị Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, cập nhật, 
giới thiệu, cung cấp thông tin về các công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung 
đã được cơ quan Nhà nước có thấm quyền chứng nhận sự phù họp để các tổ chức, 
cá nhân quan tâm được biết và nghiên cứu, ứng dụng./. 
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