
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
_______ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
_________________________ 

Số: 3640/BXD-VLXD 
V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng 

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021 

  

 

Kính gửi:     Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 577 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 48/CV.577 ngày 04/8/2021 của Công 

ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông 577 về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi, 

dolomit. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo báo cáo của doanh nghiệp, ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Hà Nam đã 

có Quyết định số 1151/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

giao thông 577 được thu hồi đá vôi, đá dolomit làm nguyên liệu sản xuất vôi 

công nghiệp trong quá trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 50/GP-UBND ngày 12/7/2012 

của UBND Tỉnh Hà Nam (điều chỉnh 1 phần tại Quyết định số 919/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh Hà Nam) tại mỏ núi cuối Hồ Trứng, xã Thanh 

Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 

30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng quy định: “Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp 

pháp bao gồm khoáng sản được khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, 

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc quyết định việc khai thác khoáng 

sản đi kèm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định 

của pháp luật về khoáng sản”. 

Như vậy đối với việc xuất khẩu đá vôi, dolomit của Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng giao thông 577 phải có Quyết định việc khai thác khoáng sản đi 

kèm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định của 

pháp luật về khoáng sản, đồng thời phải phù hợp với quy định tại Phụ lục I, 

Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn 

xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:  

- Đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi hoặc các lĩnh vực khác (trừ đá vôi 

làm nguyên liệu sản xuất xi măng), mã HS 2521.00.00: Đã được gia công, chế 

biến thành sản phẩm; hàm lượng CaCO3 ≥ 85 %, kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm; 
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- Dolomit làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực 

khác, mã số HS 2518.10.00: Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm; hàm 

lượng MgO ≥ 18 %, kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng./. 

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 

- Tổng cục Hải quan; 

- Lưu: VT, VLXD. 
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