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THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

Sở Xây dựng Tây Ninh có tiếp nhận Bản công bố hợp quy số 01/CB-XCTN ngày 

20/3/2018 của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh. 

Địa chỉ:  p B2      h  c Minh  Huy n D  ng Minh Châu  t nh Tây Ninh  Vi t Nam. 

Địa chỉ khai thác: Mỏ cát  ây dựng tại đoạn sông Sài Gòn cũ tiếp giáp giữa Huy n 

D  ng Minh Châu  t nh Tây Ninh và huy n Dầu Tiếng  t nh Bình D  ng (theo Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 2248/GP-UBND ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). 

Công bố sản phẩm:  

- Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa. 

- Kiểu loại: Cát m n. 

- Nh n hi u: Xuân Cầu. 

 hù hợp v i quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm  hàng hóa vật li u  ây dựng  mã 

số QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng và có giá tr  đến ngày 04/3/2021. 

 h  ng thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 04216-

QRCM ngày 05/3/2018 được cấp theo Quyết định số 04216-QRCM/QĐ-CNSPHQ ngày 

05/3/2018 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định VinaControl). 

Thông báo này ch  ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh. 

Thông báo này không có giá tr  chứng nhận cho loại sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông 

và vữa, kiểu loại cát m n phù hợp v i quy chuẩn kỹ thuật t  ng ứng. 

Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh phải hoàn toàn ch u trách nhi m về tính phù 

hợp của sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, kiểu loại cát m n do mình sản  uất  

kinh doanh  bảo quản  vận chuyển  s  d ng và thực hi n trách nhi m của tổ chức công bố 

hợp quy theo quy đ nh tại  iều 1  Thông t  số 2 /2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 

Khoa h c và Công ngh  quy đ nh về công bố hợp chuẩn  công bố hợp quy và ph  ng thức 

đánh giá sự phù hợp v i tiêu chuẩn  quy chuẩn kỹ thuật và Khoản    iều 1 Thông t  số 

02/201 /TT-BKHCN ngày 31/3/201  của Bộ Khoa h c và Công ngh  về s a đổi  bổ sung 

một số điều của Thông t  số 2 /2012/TT-BKHCN./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh; 

- UBND t nh (báo cáo); 
- Văn phòng Sở (đăng website); 

- L u: VT, KTVLXD.Tâm. 
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