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Số : 1296/BXD-VLXD 
 

V/v xuất khẩu cát 

Hà Nội, ngày  23  tháng  03 năm 2020 

 

Kính gửi:   Cục Giám sát quản lý về hải quan 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1029/GSQL-GQ1 ngày 05/3/2020 

của Cục Giám sát quản lý về hải quan đối với việc xuất khẩu cát. Sau khi nghiên 

cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 602/TTg-CN 

ngày 10/5/2018 về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 

với tài nguyên cát, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1598/BXD-VLXD ngày 

03/7/2018 hướng dẫn việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc. 

Theo đó, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu các loại sản phẩm cát trắng silic, 

cát vàng khuôn đúc đã qua sơ chế nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác 

nước ngoài trước ngày 15/9/2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về 

xuất khẩu khoáng sản. 

Ngoài các trường hợp nêu trên, việc xuất khẩu mặt hàng cát trắng silic, cát 

vàng làm khuôn đúc hoặc cát nghiền từ sỏi, cuội, quaczit, cát kết, thạch anh… 

thuộc danh mục khoáng sản và đáp ứng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật tại Phụ lục  

ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (sửa đổi, bổ 

sung Phụ lục I  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018) được thực hiện 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 9826/VPCP-CN ngày 

15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ 

Bộ Xây dựng trả lời để Cục Giám sát quản lý về hải quan được biết và 

thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 

- Lưu VT, VLXD, (5); 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Phạm Văn Bắc 
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