UBND TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 809

/SXD-QLN&VLXD

Tây Ninh, ngày 08

tháng 4 năm 2022

V/v thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy
đối với các sản phẩm xi măng pooc
lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty
Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh – Nhà
máy xi măng Tây Ninh sản xuất

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh
– Nhà máy xi măng Tây Ninh.
Sở Xây dựng nhận được Quyết định số 664/QĐ-KT3 ngày 21/3/2022 của Trung
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp
quy số 22-12 (FICO13-MR1-2021) ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-KT3
ngày 12/7/2021; Giấy chứng nhận hợp quy số 22-12 (FICO1-MR1-2020) ban hành
kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-KT3 ngày 25/8/2020; Giấy chứng nhận hợp quy số
22-12 (FICO9-MR2-2020) ban hành kèm theo Quyết định số 2035/QĐ-KT3 ngày
14/9/2020 cho các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp theo QCVN
16:2019/BXD được sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh –
Nhà máy xi măng Tây Ninh (địa chỉ: ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh
Tây Ninh).
Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày
12/12/2012 của Bộ trưởng 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; trên cơ sở Quyết định số 664/QĐ-KT3, Sở Xây dựng Tây Ninh hủy bỏ
kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn
hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy xi măng Tây
Ninh sản xuất kể từ ngày 21/3/2022, cụ thể tại các thông báo sau:
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Giấy chứng nhận hợp Thông báo
quy do Trung tâm tiếp nhận của
Tiêu chuẩn Đo lường Sở Xây dựng
Chất lượng 3 cấp
Tây Ninh
Giấy chứng nhận hợp
quy số 22-12 (FICO9MR2-2020) ban hành
kèm theo Quyết định số
2035/QĐ-KT3 ngày
14/9/2020

3085/TBSXD ngày
28/9/2020, có
giá trị đến
ngày
24/8/2023

Tên sản phẩm,
hàng hóa VLXD

Quy chuẩn

- Tên sản phẩm: XI
MĂNG
POÓC
LĂNG HỖN HỢP
QCVN
- Kiểu, loại: PCB 40;
16:2019/BXD
Dạng xá, đóng bao
khối lượng 50 kg.
Nhãn hiệu:
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Giấy chứng nhận hợp
quy số 22-12 (FICO9MR2-2020) ban hành
kèm theo Quyết định số
2035/QĐ-KT3 ngày
14/9/2020

- Tên sản phẩm: XI
POÓC
3088/TB- MĂNG
LĂNG
HỖN
HỢP
SXD ngày
QCVN
28/9/2020, có - Kiểu, loại: PCB 40
Dạng xá, đóng bao 16:2019/BXD
giá trị đến
khối lượng 50 kg.
ngày
Nhãn hiệu:
24/8/2023
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Giấy chứng nhận hợp
quy số 22-12 (FICO1MR1-2020) ban hành
kèm theo Quyết định số
1904/QĐ-KT3 ngày
25/8/2020

3086/TBSXD ngày
28/9/2020,
có giá trị đến
ngày
24/8/2023

Giấy chứng nhận hợp
quy số 22-12 (FICO1MR1-2020) ban hành
kèm theo Quyết định số
1904/QĐ-KT3 ngày
25/8/2020

- Tên sản phẩm: XI
MĂNG
POÓC
3087/TBLĂNG HỖN HỢP
SXD ngày
- Kiểu, loại: PCB 50;
28/9/2020, Dạng xá, đóng bao
QCVN
có giá trị đến khối lượng 1.500 kg. 16:2019/BXD
ngày
Nhãn hiệu: FICO24/8/2023
YTL
SUPREME
FLOW
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- Tên sản phẩm: XI
MĂNG
POÓC
LĂNG HỖN HỢP
- Kiểu, loại: PCB 50;
QCVN
Dạng xá
16:2019/BXD
Nhãn hiệu: FICOYTL
SUPREME
CAST

2. Sở Xây dựng Tây Ninh đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico
Tây Ninh – Nhà máy xi măng Tây Ninh thực hiện các nội dung như sau:
- Các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp chỉ được lưu thông trên thị trường
khi 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 điểm 1.4.3 khoản 1.4 Phần 1 QCVN
16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của
Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu
xây dựng).
- Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy xi măng Tây
Ninh phải thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 4 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
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chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm xi măng
pooclang hỗn hợp do đơn vị sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại
(nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác
của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh
doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử
dụng dấu hợp quy.
Sở Xây dựng phản hồi đến Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh
– Nhà máy xi măng Tây Ninh biết, thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ phụ trách SXD (b/c);
- Cục Quản lý thị trường Tây Ninh;
- UBND huyện Tân Châu;
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng 3 (địa chỉ: Số 49
Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Tổ Biên tập Trang TTĐT SXD;
- Lưu: VT, QLN&VLXD (L.Nga).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

