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Kính gửi:       Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

 

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 580/ĐHXDHN-HTQT ngày 31/8/2022 của 
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc xuất khẩu vật liệu cấp phối đá dăm 
sang Nhật Bản để làm thí nghiệm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến 
như sau: 

Theo báo cáo của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thì vật liệu cấp phối 
đá dăm loại I được Trạm bê tông Việt Đức, cảng Khuyến Lương, Yên Sở, 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho tặng để làm thí nghiệm. 

Căn cứ Phụ lục I Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 
đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, 
nghiên cứu, thử nghiệm: “Khối lượng, chủng loại khoáng sản phù hợp với mục 
đích nghiên cứu thử nghiệm”. 

Trên cơ sở đề nghị của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng 
đồng ý việc xuất khẩu mẫu khoáng sản làm vật liệu cấp phối đá dăm để thí 
nghiệm, với tổng trọng lượng 1.400 kg gồm: 100 kg, kích thước: 50 - 37.5 mm; 
600 kg, kích thước: 19 - 37.5mm; 100 kg, kích thước: 9.5 - 19mm; 100 kg, kích 
thước: 4.75 - 9.5 mm; 500 kg, kích thước: 0 - 4.75 mm. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vật liệu 
cấp phối đá dăm sang Nhật Bản để làm thí nghiệm để làm thí nghiệm của 
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- Tổng cục Hải quan; 
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; 
- Lưu: VT, VLXD. 
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LI ỆU XÂY DỰNG 

 
 

(đã ký) 
 
 

Phạm Văn Bắc 

 


		2022-10-04T14:06:25+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Thông tin
	Trung tâm Thông tin<ttth@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




