
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  -KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
V v quản lý hoạt động đầu tư  

và chất lượng hàng hóa vật liệu  

xây dựng trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi    

- Các  ở  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Xây dựng,  

    Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;  

- Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

-      các huyện, thành ph . 

 

Thực hiện Công văn s  530/BXD-VLXD ngày 14 02 2020 của  ộ 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, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, 

     các huyện, thành ph  thực hiện một s  nội dung công việc sau: 

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

a) Đ i với đề xuất đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu xây 

dựng chủ yếu như: xi măng, vật liệu  p lát (ceramic, granit, cotto, đá  p lát nhân 

tạo, đá  p lát tự nhiên), sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa cần xem 

xét kỹ về năng lực của chủ đầu tư, cân đ i cung cầu chủng loại sản phẩm hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh; đồng thời lấy ý kiến tham vấn của  ộ Xây dựng và thẩm 

định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ trước khi báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. 

b) Đ i với đề xuất đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng 

thông thường (gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung, đá xây dựng, cát xây 

dựng, đất san lấp…) phải tuân thủ theo nội dung được quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật, các văn bản điều hành của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính 

phủ,      tỉnh và Chủ tịch      tỉnh như: Quyết định s  567 QĐ-TTg ngày 

28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển 

vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị s  10 CT-TTg ngày 16/4/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung 

và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Chỉ thị s  02 CT-UBND ngày 

13/4/2012 của Chủ tịch      tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước về sản 

xuất vật liệu xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây 

dựng không nung, từng bước thay thế vật liệu nung, trước khi báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét theo quy định. 

c) Đ i 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.  
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d) Chỉ tham mưu, đề xuất quyết định chủ trương đầu tư đ i với các dự án 

đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn nguyên liệu 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 

a)  ở Xây dựng hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, nhập khẩu, sử dụng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng thực hiện 

nghiêm Thông tư s  19 2019 TT-BXD ngày 31/12/2019 của  ộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật qu c gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

b) Các sở, ban, ngành và      các huyện, thành ph  theo chức năng 

nhiệm vụ   

- Tăng cường 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 thị trường. Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

- Tăng cường kiểm tra chuyên ngành tại các cửa khẩu khi nhập khẩu các 

loại sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo nội dung Thông tư s  

19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của  ộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật qu c gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã s  QCV  

16:2019/BXD để ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không đạt 

tiêu chuẩn chất lượng nhập vào trong nước. 

c) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng  

Cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, sản phẩm sản xuất phải 

đảm bảo về chất lượng và thực hiện đúng, đầy đủ các trình tự, thủ tục về chứng 

nhận hợp quy, công b  hợp quy và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật sản phẩm theo quy định. 

     tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,      các huyện, thành ph  

nghiêm túc thực hiện. . 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ộ Xây dựng; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch      tỉnh; 

- Các  ở  GTVT, NN&PTNT; 

- C, PVP      tỉnh, 

các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu  VT. KT  (HVTr) 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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