
KÊT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ 

CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 

 

Vào ngày 28/6/2019, tại Câu Lạc Bộ 

Hưu Trí, số 05, Nguyễn Du, Phường Mỹ 

Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. Được sự 

đồng ý của Sở Khoa học và Công nghệ An 

Giang, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa 

học và Công nghệ An Giang đã tổ chức Phiên 

kết nối cung cầu công nghệ với chủ đề 

“CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT 

GẠCH KHÔNG NUNG”, nhằm tạo điều 

kiện cho các cơ sở sản xuất gạch nung trên 

địa bàn tỉnh, được tiếp cận với công nghệ 

mới và có định hướng đầu tư đổi mới công 

nghệ. 

Tham gia buổi Hội thảo có đại diện Sở 

khoa học và Công nghệ An Giang; Trung tâm 

Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ An 

Giang, Công ty CPĐT và Công nghệ Đức 

Thành; Công ty CP Khoa học Công nghệ 

HIDICO, Đài phát thanh truyền hình An Giang, 

Báo An Giang và một số cơ sở sản xuất gạch 

nung trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Theo kế hoạch số 05/KH-UBND 

23/11/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc 

“Tổ chức triển khai phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình xóa 

bỏ lò thủ công sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020” 

với mục tiêu (1) Xác lập lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các 

công trình xây dựng. Tập trung phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN để thay thế gạch 

đất sét nung đạt tỷ lệ sử dụng khoảng 20 – 30% vào năm 2015, từ 40 – 50% vào năm 

2020; (2) Tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung 

bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Để thực hiện được các mục tiêu đó Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công 

nghệ An Giang tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị sản xuất gạch không 

nung nhằm giúp cho các chủ cơ sở gạch nung trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp cận với 

công nghệ sản xuất gạch không nung. Tại buổi Hội thảo các công ty cung cấp công nghệ 

đã trình bày rất chi tiết về những ưu điểm của công nghệ sản xuất gạch gạch không nung 

từ đá mạc, cát, phế thải xây dựng,…, công nghệ sản xuất gạch nhẹ (Block bê tông bọt) từ 

xi măng, cát và phụ gia. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất gạch nung nếu chuyển đổi sang 

công nghệ sản xuất gạch không nung còn được hỗ trợ kinh phí đầu tư theo Quyết định 

567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành chương 

trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An 

Giang giai đoạn 2016 – 2020. 

 

H.Trí 


