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Kính gửi: Công ty cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh. 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Công ty cổ phần khai thác đá 
Hưng Thịnh (sau đây viết tắt là Công ty) về thực hiện Thông tư số 
19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Về vấn đề 
này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Tại Mục II.1 Bảng 1 Danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng 
nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định: “C ốt liệu cho bê tông và vữa:  

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa: Theo phụ lục C1 mã HS 
2505.10.00 

Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa: theo 
phụ lục C2 mã HS 2517.10.00”. 

Tại mục 1.4.3 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ 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.” 

 Do vậy, các mặt hàng đá xây dựng của Công ty có nguồn gốc từ đá 
Granit có mã số HS là 2517.10.00 và 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 nơi Công ty đăng ký kinh doanh. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần khai thác 
đá Hưng Thịnh nghiên cứu, thực hiện./.  

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