
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-SXD Tây Ninh, ngày       tháng 9năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục  

công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

 

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh và Tờ trình số 2606/TTr-SXD ngày 

26/9/2019 về việccông bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh,Sở Xây dựng thông báo 

về việc tiếp nhận thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng như sau: 

1. Cách thức thực hiện 

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).  

2. Thành phần hồ sơ 

- Bản công bố hợp quy theo Mẫu 02. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012. 

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp 

quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân. 

3.Thời hạn giải quyết 

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công 

bố hợp quy. 

4. Lệ phí 

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng 

ký công bố hợp chuẩn, hợp quy (150.000 đồng/giấy đăng ký). 

5.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Bản công bố hợp quy theo mẫu 02. CBHC/HQ (quy định tại Phụ lục III 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 

Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN) 

6. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

a) Yêu cầu chung: 
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- Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức 

chứng nhận hợp quy; 

- Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự 

phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự 

phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều 

quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện 

đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp 

quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện 

pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

b) Điều kiện để thực hiện: 

- Hồ sơ hợp lệ theo quy định; 

- Kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp 

với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2017/BXD. 

Trong trường hợp chưa xác định rõ chủng loại sản phẩm, cần phối hợp với tổ 

chức chứng nhận hợp quy để thực hiện việc định danh sản phẩm. 

* Ghi chú: Đối với trường hợp hồ sơ đã nộp trước ngày Sở Xây dựng ban 

hành thông báo, tổ chức, cá nhân vẫn đến nhận kết quả tại Sở Xây dựng Tây 

Ninh. 

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm Hành chính công; 

- Phòng QLN&VLXD; 

- BGĐ Sở; 

- Tổ KSTTHC; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP (P.Hằng). 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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