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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SXD-QLXD 

V/v thực hiện Thông tư số 

19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 

của Bộ Xây dựng 

         Gia Lai, ngày       tháng 8 năm 2021 

           

 

        Kính gửi: 

       - Các Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng; 

         - Các đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Triển khai Công văn số 3138/BXD-VLXD ngày 06/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD 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. 

Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, 

tránh ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, Sở Xây dựng đề nghị các Doanh nghiệp 

nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký kiểm 

tra nhà nước về chất lượng và thực hiện thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy đối với 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu như sau. 

1. Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa vật 

liệu xây dựng nhập khẩu đến Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai theo quy định tại khoản 2, 

Điều 20 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Về danh mục các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải kiểm tra: Theo 

Bảng 1, Phần 2 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-

BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

2. Kiểm tra nhà nước về chất lượng và tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu. 

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được 

quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngay 31/12/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. 

Trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước 

Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản 

phẩm hàng hóa nhập khẩu trong đó có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thực 

hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 



 

 

2 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ. 

Sở Xây dựng đề nghị Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng  

và các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên: (Kèm văn bản số 3138/BXD-VLXD);  
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh (p/h); 

- Cục Hải quan Gia Lai - Kom tum (p/h); 

- Giám đốc Sở Xây dựng (b/c); 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng (đăng tải); 

- Lưu: VT, QLXD.          

       KT.GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Lý Tấn Toàn 
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