
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SXD Tây Ninh, ngày       tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP 

 ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 

 

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP 

về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay 

thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý 

VLXD và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 26/12/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của 

Chính phủ về quản lý VLXD. 

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh VLXD và các 

đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, triển khai thực hiện Nghị định số 

09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ đúng quy định. 

Toàn văn Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ 

đã được Sở Xây dựng đăng tải trên website theo địa chỉ 

http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục “TIN CHUYÊN NGÀNH”. 

Lưu ý: Nghị định số 09/2021/NĐ-CP quy định rõ về việc sử dụng và quản 

lý chất lượng vật liệu xây dựng tại Điều 7, Điều 9 và Điều 10 (chi tiết theo Phụ 

lục đính kèm) đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu 

xây dựng) để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- PGĐ Quốc (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và Tp.TN; 

- Phòng KT&HT/QLĐT cấp huyện; 

- Các BQLDAĐTXD chuyên ngành, 

khu vực; 

- Tổ Biên tập TTĐT - SXD; 

- Lưu: VT, QLXD, QLN&VLXD. 
(L.Nga) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

Một số nội dung quy định về sử dụng và quản lý chất lượng  

vật liệu xây dựng 

 

1. Tại Điều 7 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

phủ về quản lý vật liệu xây dựng quy định 

“Điều 7. Sử dụng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trong công 

trình xây dựng  

1. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử 

dụng trong công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình sử dụng vật liệu xây không 

nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với 

môi trường, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đối với công trình sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

3. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết 

kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vật liệu xây 

dựng sản xuất trong nước đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng 

nguồn vốn khác.” 

2. Tại Điều 9 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP quy định 

“Điều 9. Quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu 

xây dựng 

1. Đối với các chủ cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy 

nhiệt điện, phân bón, hóa chất, luyện kim và các cơ sở công nghiệp khác: 

a) Phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Có trách nhiệm phân loại, xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong 

công trình xây dựng; 

c) Trường hợp không đủ khả năng tự phân loại, xử lý tro, xỉ, thạch cao thì 

phải thuê đơn vị có đủ năng lực để thực hiện việc phân loại, xử lý tro, xỉ, thạch 

cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm vật liệu xây dựng. 

2. Đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có xử lý, sử dụng chất thải 

làm nguyên liệu, nhiên liệu: 
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a) Hoạt động sản xuất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây 

dựng và pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Đảm bảo việc sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ 

sức khỏe và bảo vệ môi trường.” 

3. Tại Điều 10 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP quy định 

“Điều 10. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

và cấu kiện xây dựng 

1. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng 

phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng sản xuất 

trong nước đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Những sản phẩm, 

hàng hóa vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có 

trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng nhập khẩu 

phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

và cấu kiện xây dựng nhập khẩu được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

thì phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.” 
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