
 

          BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2181/BXD-VLXD 

V/v trả lời văn bản số 3311/SXD-
KTXD ngày 04/5/2021 của Sở 

Xây dựng TP. Hà Nội 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3311/SXD-KTXD ngày 04/5/2021 của 
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực 
hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về Quản lý vật 
liệu xây dựng. Về vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về vấn đề Quy hoạch phát triển vật li ệu xây dựng 
Tại điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch Số 21/2017/QH14 ban 

hành ngày 24/11/2017 quy định: “Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, 
dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm 
được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là 
ngày 31 tháng 12 năm 2018”.  

Theo nội dung quy định nêu trên, Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Vi ệt 
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 đến nay không còn hiệu 
lực.  

Ngày 18/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg 
về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, 
định hướng đến năm 2050 (gọi tắt là Chiến lược 1266). 

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về 
Quản lý vật liệu xây dựng (thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016, 
Nghị định số 95/2019 của Chính phủ 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 vật liệu xây dựng). 
Nghị định này quy định thẩm quyền quyết định nội dung chiến lược phát triển vật 
liệu xây dựng là của Thủ tướng Chính phủ, không hủy hiệu lực thi hành Quyết định 
số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 17/9/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4516/BXD-VLXD gửi các 
tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chiến lược 1266. 

Ngày 26/4/2021 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1361/BXD-VLXD gửi các 
tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát 
triển vật liệu xây dựng tại các địa phương.  



 

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ nội dung các 
văn bản nêu trên xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương, 
trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Đối với việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án phát 
triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, UBND thành phố Hà Nội căn cứ vào kế 
hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của địa phương, nhu cầu của thị 
trường, năng lực của chủ đầu tư và các quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật 
liên quan để xem xét quyết định, đồng thời lấy ý kiến của cơ quan chức năng theo 
quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng. 

2.  Về đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật li ệu xây dựng 

- Về việc chuyển đổi công nghệ trong sản xuất gạch đất sét nung:  Bộ Xây 
dựng đã trả lời Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 2313/BXD-VLXD ngày 
01/10/2019 (trả lời văn bản số 5805/SXD-KTXD ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng 
thành phố Hà Nội về những vướng mắc trong công tác quản lý vật liệu xây dựng). 

- Về nội dung đánh giá về sự phù hợp nguồn nguyên liệu của dự án so với quy 
hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Nội dung này là cần thiết để đảm bảo 
nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc rõ ràng đồng thời đảm bảo thời gian hoạt động 
của các cơ sở sản xuất theo đúng như dự án đã được lập. 

- Việc chuyển đổi công nghệ trong sản xuất, các cơ sở sản xuất nhất thiết phải 
lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên 
quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội 
nghiên cứu, thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Lưu: VT, Vụ VLXD.  
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