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Kính gửi: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Công 
nghiệp 11- URENCO 11. 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 113/CV- URENCO 11 ngày 
06/12/2021 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11- 
URENCO 11 (sau đây viết tắt là Công ty URENCO 11) về việc hướng dẫn các 
thủ tục công bố sản phẩm gạch bê tông. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

1. Về trình tự công bố hợp quy 
Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 

31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định trình tự công bố hợp quy dựa trên kết quả 
đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định đối với sản phẩm, háng hóa sản 
xuất trong nước như sau: “ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy 
định tại Điều 14 Thông tư này kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan 
chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; Sau khi 
có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu 
thông hàng hóa”. 

Tại mục 1.4.3 Phần 1 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông 
tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, 
quy định: “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, 
Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng 
nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công 
bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ 
chức, cá nhân đăng ký kinh doanh”.  

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công 
ty URENCO 11 đăng ký kinh doanh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 
quy. 

2. Về Hồ sơ công bố hợp quy  
Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 

31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định: “Trường hợp 
công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng 
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ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy 
bao gồm: 

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 
1 Thông tư này); 

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ 
chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân”. 
 3. Thủ tục công bố hợp quy đối với gạch bê tông 
  Tại Phần 1 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 
19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019, giải thích như sau:  

- Mục 1.3.16: “G ạch bê tông là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp bê 
tông, bao gồm xi măng, cốt liệu, nước, có hoặc không có phụ gia khoáng và phụ 
gia hóa học.”  

- Mục 1.3.11: “Cốt liệu là các vật liệu rời nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân 
tạo có thành phần hạt xác định, khi nhào trộn với xi măng và nước tạo thành bê 
tông hoặc vữa. Theo kích thước hạt, cốt liệu được phân ra cốt liệu nhỏ và cốt liệu 
lớn.” 

Ngoài việc tuân thủ các trình tự và hồ sơ công bố hợp quy nêu trên thì các 
sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ 
thuật theo các phương pháp thử tương ứng và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy 
định trong Bảng 1 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 
19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

4. Về sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất gạch bê tông 
Trường hợp sử dụng tro, xỉ sau quá trình đốt xử lý chất thải làm nguyên 

liệu thay thế cốt liệu để sản xuất gạch bê tông thì tro, xỉ phải được phân định là 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây 
dựng (theo khoản 2 Điều 65 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Môi 
trường Đô thị và Công nghiệp 11- URENCO 11 nghiên cứu, thực hiện./.  

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