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Kính gửi:    Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương 

 

 Bộ Xây dựng nhận được công văn số 05/XDBD-KT ngày 22/02/2021 của 
Công ty cổ phần xây dựng Bình Dương về đề nghị xác định sản phẩm công 
nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

Theo nội dung công văn và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần xây dựng 
Bình Dương thì sản phẩm đá xây dựng sản xuất từ đá hộc sau khai thác được 
chế biến trên dây chuyền thiết bị, gồm: Hệ thống cấp liệu rung, máy nghiền hàm 
(sơ cấp và thứ cấp), máy nghiền côn (sơ cấp và thứ cấp), sàng phân loại thành 
các sản phẩm đá xây dựng, gồm: đá kích thước 5x7cm, 4x6cm, 1x2cm, 0x4cm...  

Theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam, thì tại cấp 7, mục C 
Sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo thuộc Phụ lục I Danh mục và nội dung 
hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định: “Tên sản phẩm: Đá làm tượng 
đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ 
các loại đá trên …”.  

Như vậy, đối chiếu quy định trên, thì sản phẩm đá xây dựng của Công ty 
cổ phần xây dựng Bình Dương đã được chế biến qua dây chuyền sản xuất công 
nghiệp. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về sản phẩm đá xây dựng của Công 
ty cổ phần xây dựng Bình Dương./. 
 

 

N¬i nhËn: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- L−u: VT, VLXD. 
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