
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

Số: 353/UBND-KTN 

V/v quản lý đầu tư phát triển và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa 

vật liệu xây dựng lưu thông trên 

thị trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan  

đến hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh  

hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 

tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dụng; 

Căn cứ Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14/02/2020 của Bộ Xây 

dựng về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu 

xây dựng lưu thông trên thị trường, 

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư 

phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) và quản lý chất lượng VLXD sản xuất, 

nhập khẩu, lưu thông trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao các Sở ngành tỉnh, 

UBND huyện, thị xã, thành phố và Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

triển khai một số nội dung theo Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14/02/2020 

của Bộ Xây dựng như sau:  

1. Về công tác quản lý hoạt động đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất vật 

liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 

95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD.  
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- Đối với các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm VLXD chủ yếu: Xi 

măng, vật liệu ốp lát (ceramic, granit, cotto, đá ốp lát nhân tạo, đá ốp lát tự 

nhiên), sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa, trước khi chấp thuận 

chủ trương đầu tư cần xem xét kỹ về năng lực của chủ đầu tư, cân đối cung cầu 

chủng loại sản phẩm hàng hóa trên địa bàn và khu vực; đồng thời lấy ý kiến 

tham vấn của Bộ Xây dựng và thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về 

chuyển giao công nghệ.  

- Đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm VLXD thông thường (gạch 

đất sét nung, vật liệu xây không nung, đá, cát xây dựng...) cần tuân thủ theo nội 

dung được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản điều hành 

của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 

28/4/2010 về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung 

đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử 

dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. 

- Đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo cần lựa chọn công nghệ tiên 

tiến, thiết bị hiện đại; tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng thấp, góp phần tiết kiệm 

tài nguyên khoáng sản và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường;  

- Đối với các dự án đầu tư sản xuất VLXD sử dụng nguồn nguyên liệu 

trong nước cần gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và đảm bảo khả năng đáp 

ứng nhu cầu nguyên liệu của từng dự án.  

2. Về công tác quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Thông tư số 

19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

sản phẩm, hàng hóa VLXD để thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 

29/9/2017 về việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với hàng hóa là 

VLXD có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Công Thương, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Cục Hải quan; Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý 

Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, các thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh 

theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung nêu trên, đồng thời tổ chức 

kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hàng hóa vật liệu xây dựng lưu 

thông, sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham 

mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu trên địa bàn tỉnh để có 

cơ sở pháp lý quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo quy định 

tại Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ. 
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(Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14/02/2020 của Bộ Xây dựng được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh tại địa chỉ 

http://www.angiang.gov.vn  và trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại 
địa chỉ http://soxaydung.angiang.gov.vn). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 

một số nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và PCT Lê Văn Nưng; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 

- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 
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