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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                   /TB-SXD Tây Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các sản phẩm gạch đất sét nung  

được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường 

 

Căn cứ 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; 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; 

Căn cứ Thông tư số 05/VBHN-BKHCN ngày 28/8/2017 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; 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD. 

Qua rà soát, một số đơn vị sản xuất chưa thực hiện công bố hợp quy các 

sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 

19/2019/TT-BXD, Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo như sau: 

1. Công bố danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạch đất 

sét nung chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, thông tin cụ thể theo Phụ lục 

đính kèm. 

2. Đề nghị các đơn vị 

- Khẩn trương thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm gạch đất sét nung 

theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD. 

- Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm gạch đất 

sét nung không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản 

phẩm gạch đất sét nung 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; 

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

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

khai thác, kinh doanh. 

- Các đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch đất sét 

nung do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) 

theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật 

khác có liên quan. 

Lưu ý: Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, 

Phần 2 QCVN 16:2019/BXD khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng 

nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/ hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, 

cá nhân đăng ký kinh doanh (theo quy định khoản 1.4.3 Mục 1.4 Phần 1 QCVN 

16:2019/BXD). 

Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện. 

Trân trọng./. 

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

- PGĐ phụ trách SXD (b/c); 

- Các Sở: KHCN, CT, KH&ĐT, TC; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Thanh tra Sở Xây dựng (p/h); 

- Các CSSXGĐSN (Phụ lục đính kèm); 

- Tổ Biên tập TTTĐT SXD; 

- Lưu: VT, QLN&VLXD (Nga). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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