
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 3 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về viêc̣ sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do  

Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh  

chưa đủ điều kiêṇ lưu thông trên thi ̣ trường 

Căn cứ 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 ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp 

chuẩn, công bố hơp̣ quy và phương thức đánh giá sư ̣phù hơp̣ với tiêu chuẩn , quy 

chuẩn kỹ thuâṭ. 

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và 

hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (thay thế Thông tư số 

15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018). 

Sở Xây dưṇg Tây Ninh thông báo:  

- Các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK 

Công nghệ cao sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiêṇ lưu thông trên thi ̣ trường. 

- Tạm thời đình chỉ các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 

353/TB-SXD ngày 27/02/2017 và số 354/TB-SXD ngày 27/02/2017 của Sở Xây 

dựng Tây Ninh. 

Lý do: Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0466 cấp ngày 08/11/2016 của 

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol cấp cho Công ty TNHH 

MTV XNK Công nghệ cao đã bị đình chỉ hiệu lực (căn cứ Quyết định số 

QRCM0466-1/QĐ-CNSPHQ ngày 28/02/2018 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và 

Kiểm định Vinacontrol về việc đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm 

gạch rỗng đất sét nung). 

Sở Xây dưṇg Tây Ninh đề nghi ̣ Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao: 

1. Khẩn trương báo cáo về sư ̣không phù hơp̣ các sản phẩm gạch rỗng đất sét 

nung về Sở Xây dưṇg Tây Ninh trước ngày 19/3/2018. 

2. Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa 

không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa 

không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, 

khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết. 

3. Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và thông báo bằng 

văn bản cho Sở Xây dưṇg Tây Ninh về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước 
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khi tiếp tục đưa các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung  vào sử dụng, lưu thông, khai 

thác, kinh doanh. 

4. Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao chịu trách nhiệm v ề chất 

lươṇg các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung  do mình sản xuất, kinh doanh theo quy 

điṇh; bồi thường thiêṭ haị (nếu có ) theo quy điṇh taị Luâṭ Chất lươṇg sản phẩm , 

hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Sở Xây dưṇg Tây Ninh thông báo đến  Công ty TNHH MTV XNK Công 

nghệ cao tổ chức khắc phuc̣ và thưc̣ hiêṇ đúng quy điṇh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo 389/TN; 

- Ban Giám đốc; 

- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Long 

An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang, Bà 

Rịa – Vũng Tàu); 

- Các Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 

khu vưc̣; 

- Ban Quản lý dư ̣án Khu Kinh tế; 

- Chi Cuc̣ Quản lý thi ̣ trường - Sở Công Thương; 

- Thanh tra Sở Xây dưṇg; 

- Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao  

(Tổ 5, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh); 

- Văn phòng Sở (đăng tin tại website); 

- Lưu: VT, KTVLXD.Tâm. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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