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Kính gửi:     Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 88/CV-TH ngày 13/8/2021 của Công 
ty TNHH Khoáng sản Trang Huy về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi, dolomit 
theo Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

Mỏ đá vôi T46, núi Hải Phú, xã Thanh Hải và Thanh Nghị, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam cấp Giấy phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Quyết định số 48/GP-UBND ngày 
18/7/2016 cho Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy. Theo đề nghị của UBND 
tỉnh Hà Nam, ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và Bộ Xây dựng tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1549/BXD-VLXD ngày 10/5/2021, 
Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 739/TTg-CN ngày 03/6/2021 đồng ý 
điều chỉnh mục đích sử dụng tài nguyên khoáng sản và bổ sung mỏ đá vôi T46, 
núi Hải Phú, xã Thanh Hải và Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-
TTg ngày 09/01/2012). 

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:“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 TNHH 
Khoáng sản Trang Huy phải xuất trình Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về 
khoáng sản; đồng thời quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm xuất khẩu 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:  
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- 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; 

- 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 tại mỏ đá vôi T46, núi Hải Phú, xã Thanh Hải và Thanh 
Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam./. 

 
 

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

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LI ỆU XÂY DỰNG 
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Phạm Văn Bắc 
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