
 
 

 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 1497/SXD-QLN&VLXD 

V/v hướng dẫn quản lý chất lượng 

sản phẩm hàng hóa vật liệu xây 

dựng trong sản xuất, lưu thông và 

sử dụng trong công trình xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng  6 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình; 

- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD; 

- Các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng. 

 

Ngày 31/12/2019,  Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 19/2019/TT-BXD về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 

dựng (QCVN 16: 2019/BXD); thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 975/UBND-XD1 ngày 24/02/2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD); để nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư phát triển VLXD và 

quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trong sản xuất, nhập 

khẩu, lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân 

liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD thuộc đối 

tượng  sản phẩm hàng hóa phải công bố hợp quy 

a. Thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy sản 

phẩm, hàng hóa VLXD phù hợp với các quy định nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 16: 2019/BXD ( có Phụ lục danh mục các sản phẩm hàng hóa 

VLXD phải công bố hợp quy kèm theo). 

b. Công bố hợp quy và đăng ký bản Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng 

theo trình tự quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp 

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
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Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 

công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 19/2019/TT-BXD, ngày 

31/12/2019 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng 

hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD. 

c. Sản phẩm, hàng hóa VLXD đã công bố hợp quy sẽ được công bố công 

khai trên trang thông tin điện tử và trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng 

tháng (quý) của Sở Xây dựng là cơ sở để các chủ thể tham gia hoạt động xây 

dựng lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng. 

d. Các sản phẩm, hàng hóa VLXD thuộc đối tượng phải công bố hợp quy 

nhưng không thực hiện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh, chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

2. Đối với các chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

a. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng các sản 

phẩm hàng hóa VLXD trước khi đưa vào sử dụng trong các công trình; tuyệt đối 

không đưa các sản phẩm hàng hóa VLXD chưa được Công bố hợp chuẩn, hợp 

quy vào sử dụng trong các công trình xây dựng theo quy định Pháp luật về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng. 

b. Yêu cầu  nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng trên 

thị trường thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 

ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng  và bảo trì công trình xây dựng. 

c. Cung cấp các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo 

quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan. 

d. Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản 

phẩm, cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu 

cung ứng, sản xuất; chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm b và c Mục 

này trước khi nghiệm thu, cho phép đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào 

sử dụng cho công trình. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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3. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các 

quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD sản xuất, lưu thông 

và đưa vào sử dụng trong công trình xây dựng theo các nội dung trên. 

4. Sở Xây dựng 

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các sản phẩm hàng hóa VLXD sử 

dụng trong các công trình; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các 

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sử dụng VLXD chưa được Công 

bố hợp chuẩn, hợp quy vào trong các công trình xây dựng. 

- Không chấp nhận kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đối 

với các công trình xây dựng sử dụng các loại sản phẩm hàng hóa vật liệu xây 

dựng không có các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy 

định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và của Pháp luật khác có liên quan về chất lượng công trình xây dựng. 

- Hướng dẫn và xem xét giải quyết các vướng mắc trong sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh nếu 

có vướng mắc trong việc thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận và công bố 

hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD và sử dụng VLXD trong các công trình xây 

dựng, đề nghị liên hệ về Phòng Quản lý Nhà, thị trường bất động sản và Vật liệu 

xây dựng - Sở Xây dựng, số 14 đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh, để kịp thời 

hướng dẫn thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLNTTBĐS&VLXD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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