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Số: 41/BXD-VLXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

V/v hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm
vật liệu xây dựng

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 27/CV-HN/2019 ngày 2/7/2019 của
Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị về việc hướng dẫn xuất
khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng cho các đối tác nước ngoài theo hợp đồng đã
ký (kích thước 0÷10mm). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2746/BXD-VLXD ngày 01/11/2018 và
văn bản số 22/BXD-VLXD ngày 25/4/2019 hướng dẫn Công ty cổ phần sản
xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị tiếp tục xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3
≥ 85%, kích cỡ 10÷90mm với khối lượng còn lại theo các hợp đồng đã ký với
đối tác nước ngoài.
Theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng
về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặt hàng đá xây
dựng có mã số HS.2517.49.00.30 có nguồn gốc từ đá vôi được phép xuất khẩu
khi đáp ứng được quy cách chỉ tiêu kỹ thuật là được gia công đập, nghiền, sàng
có kích cỡ ≤ 60mm; hàm lượng CaCO3 < 85%; dùng làm cấp phối bê tông, rải
đường giao thông.
Theo báo cáo của Công ty, thì công ty xuất khẩu đá có kích cỡ ≤ 10 mm
thuộc trong kích thước quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày
29/06/2018, đồng thời việc xuất khẩu sẽ góp phần tận thu loại đá đang sử dụng
dùng để san lấp, góp phần tiết kiệm tài nguyên, làm tăng giá trị gia tăng sản
phẩm.
Căn cứ quy định hiện hành, văn bản số 2746/BXD-VLXD ngày
01/11/2018 và văn bản số 22/BXD-VLXD ngày 25/4/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị xuất khẩu đá
vôi, thì doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu đá vôi kích cỡ ≤ 10 mm, với khối lượng
còn lại theo các hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài trước ngày 29/06/2018
theo quy định.
Trong quá trình thực hiện xuất khẩu, Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu
xây dựng Hữu Nghị có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện
hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm
vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị./.
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