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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bắc Kạn, ngày          tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh 

 
 

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. 

Căn cứ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 163/TB-SXD 

ngày 20/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. 

Theo Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn số 225/2016VKH 

ngày 15/11/2016 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng thì sản phẩm gạch bê 

tông các loại của Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh phù hợp với QCVN 

16:2014/BXD nhưng đến nay đã hết hiệu lực. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn không 

nhận được báo cáo của Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh 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. 

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông báo: 

1. Kể từ ngày 15/11/2019, hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy tại Thông báo số 163/TB-SXD ngày 20/02/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn đối với các sản phẩm gạch bê tông do Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh, địa 

chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn sản xuất.  

2. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh:  

- Khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng. 

- 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. 

- Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp. 



 

- Thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng về kết quả khắc phục sự 

không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 

trình, môi trường vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh. 

- Thực hiện việc công bố hợp quy lại đối với các sản phẩm gạch bê tông 

theo quy định tại Khoản 8, Điều 16, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Với nội dung trên, Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân 

Việt Anh được biết để đơn vị 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. 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KTXD. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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