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Về việc thực hiện công bố hợp
quy sản phẩm Đá xây dựng
theo Thông tư số 19/2019/TTBXD ngày 31/12/2019 của Bộ
Xây dựng Ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản
phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng.

Kính gửi: Các cơ sở khai thác đá làm vật liệu xây dựng.
Hiện nay Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày
31/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật
liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Theo
nội dung của Thông tư nêu trên, các sản phẩm Đá xây dựng làm cốt liệu cho
bê tông và vữa của các cơ sở khai thác đá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khi lưu
thông trên thị trường kể từ ngày 01/7/2020 phải được đánh giá chứng nhận hợp
quy, công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy (Gọi tắt là công bố hợp quy)
tại Sở Xây dựng Phú Thọ.
Vì vậy, để kiểm soát chất lượng các sản phẩm Đá xây dựng làm cốt liệu
cho bê tông và vữa khi lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây
dựng, Sở Xây dựng yêu cầu Các cơ sở khai thác đá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:
1. Khi lưu thông sản phẩm Đá xây dựng trên thị trường trong và ngoài
tỉnh Phú Thọ phải có công bố hợp quy.
2. Chậm nhất trong tháng 8/2020, các cơ sở khai thác đá trên địa bàn tỉnh
Phú Thọ phải gửi Hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Xây dựng để được tiếp
nhận.Quá thời hạn nêu trên, các đơn vị không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ xử lý
hoặc tham mưu với UBND tỉnh xử lý theo quy định.
Sở Xây dựng đề nghị đơn vị nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện các nội
dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, nếu có
vấn đề vướng mắc, đề nghị các tổ chức, các nhân phản ánh kịp thời bằng văn
bản về Sở Xây dựng Phú Thọ hoặc gửi email theo địa chỉ: vlxdpt@gmail.com để
xem xét, giải quyết theo quy định./.
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