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THÔNG BÁO  

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

Sở Xây dựng Cao Bằng đã tiếp nhận bản Công bố hợp quy số 

01/2022/PTCB ngày 25/8/2022 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu 

Long Huy (kèm theo hồ sơ số 000.00.11.H14-220919-0001, nhận tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh Cao Bằng ngày 19/9/2022). 

Địa chỉ: Lô 21, khu Đô thị mới, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. 

Điện thoại: 0912.432.699 

Cho sản phẩm: Gạch gốm ốp lát 

Kiểu loại: Gạch sứ tráng men các thương hiệu Kafute, Demawangzi, 

Shengdiyage, Hengjiu, Guanlang, bề mặt polished kích thước 800x800mm, 

1500x750mm, 800x400mm, 300x300mm. 

Xuất xứ: Trung Quốc. 

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Phương thức chứng nhận: Phương thức 7 (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) theo Giấy chứng 

nhận hợp quy số: 633/22/VNCE-VLXD do Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm 

định VINACONTROL chứng nhận, cấp ngày 16/9/2022. 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy này chỉ có giá trị cho lô hàng tại 

Hợp đồng số: 01/VH-LH2022 ngày 28/08/2022; Hóa đơn số: 01/VH/2022 ngày 

28/08/2022; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 10495916470 ngày 09/09/2022. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Thương mại XNK 

Long Huy, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty TNHH Thương mại XNK Long Huy phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình kinh doanh, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Websize Sở Xây dựng Cao Bằng; 

- Công ty TNHH Thương mại XNK Long Huy; 

- Lưu VT-KTVLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Trung 
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