
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /SXD-KTVLXD Tây Ninh, ngày      tháng 7 năm 2018 

V/v đề nghị thực hiện nghĩa vụ của 

đơn vị khai thác, sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm cát xây dựng 

 

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc. 

(địa chỉ: Số 060, Nguyễn Thái Học, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh tại Công 

văn số 1392/UBND-KTN ngày 11/6/2018 về việc chấn chỉnh công tác quản lý 

khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng, giao Sở Xây dựng: “Kiểm tra việc thực 

hiện nghĩa vụ của đơn vị khai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây 

dựng về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy; công tác quản lý chất 

lượng sản phẩm cát xây dựng; niêm yết giá.”. 

Qua rà soát các quy định hiện hành, Sở Xây dựng Tây Ninh đề nghị 

Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc (đối với vị trí mỏ khai thác tại suối Chà Và, xã 

Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 

2973/GP-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh cấp) tổ chức thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy 

sản phẩm cát xây dựng
(1,2,4)

. 

2. Tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm cát xây dựng trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ điều kiện trước khi đưa ra thị trường, gồm: 

2.1. Về hoạt động chế biến khoáng sản làm cát xây dựng
(1) 

a) Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, 

lao động. 

b) Phải có bộ máy nhân lực được đào tạo, đủ năng lực vận hành thiết bị 

công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm cát xây dựng; sử dụng thiết bị, 

công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại, lập quy trình sàng, tuyển chọn cát xây 

dựng sau khai thác để đảm bảo chất lượng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia mã số QCVN 16:2017/BXD phù hợp với đặc điểm loại khoáng sản làm cát 

xây dựng để nâng cao tối đa hệ số thu hồi sản phẩm khoáng sản chế biến. 

2.2. Về nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cát xây dựng
 

a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm cát xây 

dựng do mình sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 

16:2017/BXD
(1)

. 

b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật 

về nhãn hàng hóa
(1,2)

. 
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c) Cung cấp đủ giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo 

tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định
(4)

. 

d) Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung 

của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính 

năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã công 

bố hợp quy
(4)

. 

3. Niêm yết giá sản phẩm cát xây dựng
(3)

 và thường xuyên cung cấp giá 

bán sản phẩm cát xây dựng về Liên Sở Xây dựng - Tài chính
(5)

. 

Sở Xây dựng Tây Ninh đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc khẩn 

trương tổ chức thực hiện các nội dung trên, báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 

18/8/2018. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC; 

- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Xây dựng các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, 

Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Tiền Giang; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vưc̣; 

- Ban Quản lý dư ̣án Khu Kinh tế tỉnh; 

- Chi Cuc̣ Quản lý thi ̣ trường - Sở Công Thương; 

- Thanh tra Sở Xây dưṇg; 

- Văn phòng Sở (đăng tin tại website); 

- Lưu: VT, KTVLXD.Tâm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội. 
(2)

 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 
(3)

 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Giá. 
(4) 

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, mã 

số QCVN 16:2017/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD. 
(5) 

Công văn số 502/SXD-KTVLXD ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng Tây Ninh về việc cung cấp giá 

bán các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh (đã đăng trên website của Sở Xây dựng Tây Ninh). 
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