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Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà 

máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất; Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 

12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng 

tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm 

nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng. 

Trong các năm 2019 và 2020, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh 

Lạng Sơn đã thực hiện Đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy nhiệt 

điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn” và được UBND tỉnh Lạng 

Sơn công nhận kết quả tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 23/6/2020. Trên 

cơ sở đánh giá hiệu quả của công nghệ cho thấy rất phù hợp trong đầu tư xây 

dựng cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện có 

hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh; mặt khác lại tận dụng được nguồn vật liệu tro xỉ của Nhà máy nhiệt 

điện Na Dương để giảm giá thành xây dựng, cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường… 

Từ những hiệu quả của đề tài nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn đã cho 

phép ứng dụng, triển khai nhân rộng theo công nghệ của Đề tài để thực hiện 

cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, 

nhu cầu đầu tư cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn của địa phương 

là rất lớn, đặc biệt trong điều kiện nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương còn 

hạn hẹp thì việc triển khai ứng dụng, nhân rộng công nghệ của Đề tài gặp rất 

nhiều khó khăn; mặt khác một số huyện của tỉnh có vị trí công trình xây dựng 

cách xa Nhà máy nhiệt điện Na Dương nên việc vận chuyển vật liệu tro xỉ đến 

công trình sẽ làm tăng chi phí xây dựng, suất đầu tư lớn.  

Để nhằm giảm bớt áp lực về nguồn vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng 

giao thông nông thôn của địa phương, phục vụ hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời góp phần giải phóng được 

lượng tồn trữ tại bãi thải của Nhà máy nhiệt điện Na Dương, đặc biệt trong 
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điều kiện đang rất khó khăn về mặt bằng bãi đổ thải như hiện nay và đảm bảo 

đúng mục tiêu yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/QĐ-TTg 

ngày 12/4/2017  là “Đến năm 2020 phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao đảm 

bảo đáp ứng lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng nhà máy nhiệt điện, nhà máy 

hóa chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng phát thải của 2 năm sản xuất”, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

xem xét, có cơ chế, chính sách hỗ trợ vận chuyển vật liệu tro xỉ của Nhà máy 

nhiệt điện Na Dương đến các vị trí công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD; GTVT, KH&ĐT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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