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V/v xác nhận vật liệu chịu lửa 
trong nước chưa sản xuất được 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 546/HPDQ ngày 22/7/2020 của Công 
ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (viết tắt là Công ty) đề nghị xác nhận vật 
liệu chịu lửa của Công ty đặt mua nhập khẩu là vật liệu trong nước chưa sản xuất 
được. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ hồ sơ Công ty gửi kèm, đối chiếu với Phụ lục III danh mục vật tư 
xây dựng trong nước đã sản xuất được, ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủng loại 
gạch silic cường độ cao thân lò mà Công ty đặt mua của nhà cung cấp SHANXI 
ZHONGKE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD theo hợp đồng 
399.2019.HPDQ-SXZK ngày 09/5/2019, có thành phần hóa tương đương với 
sản phẩm gạch chịu lửa Silic (Đinat) tại mục 50 của Phụ lục: mã số 69.02, phân 
nhóm 20.00 (Đặc tính kỹ thuật: hàm lượng SiO2 ≥ 95%; Fe2O3 ≤ 1%; Độ xốp < 
24%. Sử dụng: xây lót trong các lò công nghiệp có môi trường a xít như lò nấu 
thủy tinh, lò luyện cốc…). Căn cứ thông tin quản lý của ngành, Bộ Xây dựng xác 
nhận: Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản 
xuất được sản phẩm có các đặc tính kỹ thuật như sản phẩm mà Công ty đặt mua 
trong Hợp đồng 399.2019.HPDQ-SXZK ngày 09/5/2019.  

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với vật liệu chịu lửa nhập khẩu 
của Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất. Đề nghị Công ty thực hiện theo 
quy định hiện hành./.  

                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 
-Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c) 
- Lưu: VT, VLXD. 
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