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Kính gửi: Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 151121/PĐ ngày 19/11/2021 của Công 
ty TNHH Trung Hùng Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty) về hướng dẫn xuất khẩu 
sản phẩm gạch mosaic làm từ đá tự nhiên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

Theo báo cáo của Công ty, sản phẩm gạch mosaic (dạng dán vỉ) được làm từ 
nguồn nguyên liệu đá tự nhiên khai thác từ các mỏ đá làm vật liệu xây dựng. Từ 
nguyên liệu đá thô sản phẩm được chế biến qua dây chuyền thiết bị cắt, xẻ, mài, 
dũa và kết hợp cùng các vật liệu khác như lưới, keo dán, chế tác thủ công tạo ra sản 
phẩm có giá trị cao và sau khi hoàn thiện được sử dụng làm vật liệu ốp tường hoặc 
lát sàn trong các công trình xây dựng. Như vậy, gạch mosaic đã qua quá trình chế 
biến sâu thành sản phẩm hoàn thiện, không còn là khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng.  

Căn cứ nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị quý Công ty liên hệ với cơ 
quan hải quan để thực hiện việc kiểm tra, áp mã số hàng hóa xuất khẩu đảm bảo 
đúng quy định pháp luật về hải quan.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm 
mosaic làm từ đá tự nhiên của Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội./. 

 

N¬i nhËn: 

- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Tổng cục Hải quan; 
- Lưu: VT, VLXD, (3); 
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