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   Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh 

 

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 330/STNMT-TTQTMT ngày 15 tháng 01 

năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn sử 

dụng tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá để san lấp mỏ đất đã khai thác xong. Sau khi 

nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy định tại Khoản 26, Điều 3: "Tro, xỉ, thạch cao phải được phân định, phân 

loại; trường hợp không phải là chất thải nguy hại và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì được 

sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, sử dụng 

trong các công trình xây dựng và được quản lý như đối với sản phẩm hàng hóa 

vật liệu xây dựng".  

Do đó trường hợp tro, xỉ phát sinh từ đốt than đá vận hành lò hơi, lò dầu tải 

nhiệt không phải là chất thải nguy hại và đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 

thì việc sử dụng làm vật liệu san lấp có thể được áp dụng theo Chỉ dẫn kỹ thuật 

"Sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp" được Bộ xây dựng ban hành tại 

Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019, đồng thời tuân thủ các 

quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. 

Ngoài ra việc thực hiện Đề án "Thí điểm sử dụng tro, xỉ phát sinh từ đốt 

than đá vận hành lò hơi, lò dầu tải nhiệt để san lấp mỏ đất đã khai thác xong" liên 

quan đến công tác hoàn nguyên mỏ, do đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 

xem xét thêm hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm vụ được 

Thủ tướng quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg. 

Trên đây là ý kiến của Bộ xây dựng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện Đề án "Thí điểm sử dụng tro, xỉ phát sinh 

từ đốt than đá vận hành lò hơi, lò dầu tải nhiệt để san lấp mỏ đất đã khai thác 

xong"./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, VLXD. 
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