
 

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 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

Sở Xây dựng Tây Ninh có tiếp nhận Bản công bố hợp quy số 02-2020/HQ ngày 

16/5/2020 của Cơ sở Hoài Nam. 

Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Công bố sản phẩm:  

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung. 

- Loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm). 

- Mác: M50. 

- Nhãn hiệu:    

 

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 30/6/2020. 

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

PQI.0815, mã số 0815-20-0898-01 ngày 15/4/2020 của Viện Năng suất Chất lượng Deming). 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở Hoài Nam. Thông báo này không 

có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, loại 2 lỗ, 180 x 80 x 40 mm, 

mác M50 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Cơ sở Hoài Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm 

Gạch rỗng đất sét nung, loại 2 lỗ, 180 x 80 x 40 mm, mác M50 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 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 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 

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

 
Nơi nhận:                                                                                           
- Cơ sở Hoài Nam; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- UBND huyện Tân Biên; 

- Tổ Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLN&VLXD (Nga). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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