
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       năm 2018 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

Sở Xây dựng Tây Ninh có tiếp nhận Bản công bố hợp quy số 03-6/CBHQ/STNT-

SKEY-2018 ngày 08/5/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH SKEY Việt Nam (căn cứ Giấy ủy 

quyền số 003/UQ-SK ngày 01/12/2017 giữa Công ty TNHH SKEY Việt Nam và Chi nhánh 

Công ty TNHH SKEY Việt Nam có số chứng thực 53/2017/CTCK quyển số 03 TP/CC-SCC/CT 

do Văn phòng Công chứng Vĩnh Phú, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chứng thực). 

Địa chỉ: Số 833A, Nguyễn Văn Linh, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam. 

Địa chỉ nơi sản xuất: Lô 833A, đường Nguyễn Văn Linh, xã Trường Đông, huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 

Công bố sản phẩm:  

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương. 

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng. 

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN – S620. 

- Kiểu loại: Nội thất. 

- Ký hiệu nhà sản xuất:   

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã 

số QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng và có giá trị đến ngày 26/7/2019. 

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 

N1.Q5.16.039a ngày 23/4/2018 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2). 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SKEY Việt Nam. Thông 

báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, mã sản 

phẩm TANI CLEAN – S620 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty TNHH SKEY Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của 

sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, mã sản phẩm TANI CLEAN – S620 do mình sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện trách nhiệm của tổ chức công bố 

hợp quy theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy điṇh về công bố hơp̣ chuẩn , công bố hơp̣ quy và phương thức 

đánh giá sư ̣phù hơp̣ với tiêu chuẩn , quy chuẩn kỹ thuâṭ và  Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 

02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi , bổ sung 

môṭ số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Công ty TNHH SKEY Việt Nam; 

- Chi nhánh Công ty TNHH SKEY Việt Nam; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Văn phòng Sở (đăng website); 

- Lưu: VT, KTVLXD. 
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