
 
 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2436/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn kỹ thuật và 
định mức kinh tế việc xử 
lý, sử dụng thạch cao PG 

làm vật liệu san nền. 

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang. 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 63/CV-DGC ngày 17/3/2022 của 
Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang về việc hướng dẫn kỹ thuật và 
định mức kinh tế việc xử lý, sử dụng thạch cao PG làm vật liệu san nền. Sau khi 
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Việc nghiên cứu, chế biến bã thải thạch cao PG làm vật liệu san lấp mặt 
bằng công trình là phù hợp với Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ quyết định 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 và trong các công trình xây dựng. Công 
ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang phối hợp với các đơn vị có chức năng, 
đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Xây dựng để được hướng dẫn kỹ 
thuật và xây dựng định mức dự toán cho việc xử lý, sử dụng bã thạch cao PG 
làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tập đoàn hóa chất 
Đức Giang nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để 
b/c); 
- Lưu: VT, KTXD(DT). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
 

Hồ Ngọc Sơn 
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