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V/v áp mã HS sản phẩm đá làm  

vật liệu xây dựng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020 

 

Kính gửi:     Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị 

  

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 18/2020-HN/CV ngày 06/02/2020 

của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị về việc hướng dẫn áp 

mã HS sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng xuất khẩu đã được gia công nghiền 

kẹp thành sản phẩm dạng cục kích thước 0÷300mm. Về vấn đề này, Bộ Xây 

dựng có ý kiến như sau:  

Căn cứ Phụ lục I, Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-

BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thì sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi 

đã được gia công nghiền kẹp thành sản phẩm dạng cục kích thước 0÷300mm,  

tùy theo mục đích sử dụng sẽ được áp vào 1 trong 2 mã HS sau:  

- Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi, đá granit, gabro, đá hoa (marble), 

đá cát kết (sa thạch), thạch anh và đá khác dùng làm cấp phối bê tông, rải đường 

giao thông, mục đích khác đã được gia công, đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ 

hạt ≤ 100 mm tương ứng với mã số: 2517.49.00. 

- Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ,...) có nguồn gốc từ đá hoa (marble), 

đá hoa trắng, đá vôi dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường, 

mục đích khác, đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm tương ứng với 

mã số: 2515.11.00.  

Trên cơ sở hàng hóa xuất khẩu cụ thể, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra và áp 

mã số HS theo quy định.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hướng dẫn áp mã HS 

sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng xuất khẩu của Công ty cổ phần sản xuất vật 

liệu xây dựng Hữu Nghị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Tổng cục Hải quan; 

- Cục Hải quan Quảng Ninh; 

-Lưu: VT, VLXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

 
Đã ký 

 

 

Phạm Văn Bắc 
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