
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

                

Số:           /TB-SXD 

v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bắc Kạn, ngày          tháng 7 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

    - Công ty Trách nhiệm hữu hạn SH Sơn Hà, 

    - Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn; 

    - Doanh nghiệp tư nhân Đồng Sơn. 

    
 

 

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 sửa đổi, 

bổ sung một 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 hợp 

quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo: 

1. Kể từ ngày 26/6/2020, hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy tại Thông báo số 36/TB-SXD ngày 10/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn đối với các sản phẩm gạch đất sét nung (gạch đặc, gạch rỗng 2 lỗ) do 

Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 1A, phường 

Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn sản xuất.  

2. Kể từ ngày 14/7/2020, hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy tại Thông báo số 141/TB-SXD ngày 30/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn đối với các sản phẩm gạch bê tông không nung (gạch đặc), cốt liệu lớn 

cho bê tông và vữa (đá 5x10, đá 5x20, đá 10x40, đá 20x70) do Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn SH Sơn Hà, địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn sản xuất.  

3. Kể từ ngày 19/7/2020, hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy tại Thông báo số 978/TB-SXD ngày 17/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn đối với sản phẩm cốt liệu lớn cho bê tông và vữa (đá 5x10, đá 5x20, đá 

10x40, đá 20x70) do Doanh nghiệp tư nhân Đồng Sơn, địa chỉ: Tổ 4, Tiểu khu 

Đồng Tâm, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn sản xuất.  

Lý do: Giấy chứng nhận hợp quy các sản phẩm do các đơn vị sản xuất đã 

hết hiệu lực và Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn không nhận được báo cáo của các 

đơn vị về việc duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản 

phẩm đã công bố hợp quy cũng như việc duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử 



 

nghiệm và giám sát định kỳ theo Văn bản số 71/SXD-KTXD ngày 

14/01/2020của Sở Xây dựng  v/v duy trì và thực hiệncông bố hợp quy.  

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện công bố 

hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Văn bản số 990/SXD-

KTXD ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện công bố 

hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

Với nội dung trên, Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết và 

thực hiện theo đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

- Chi cục TC Đo lường Chất lượng; 

- Lưu: VT, KTXD. 

Gửi điện tử: 

- GĐ, các PGĐ Sở. 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- Ban QLDA công trình GT;  

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND cấp huyện; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KTXD. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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