
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /TB-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày         tháng       năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

 

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

01/2023/CBHQ ngày 27/02/2023 của Công ty Khoáng sản và Thương mại 

Thành Phát (kèm theo hồ sơ số 000.00.11.H14-230228-0001, nhận tại Trung 

tâm hành chính công tỉnh Cao Bằng ngày 28/02/2023). 

Địa chỉ: Số nhà 101, Tổ 8, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

Điện thoại: 0945.266.888 

Địa chỉ sản xuất: Mỏ đá Thua Phia, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng. 

Cho sản phẩm: Cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa (đá dăm); cát 

nghiền dùng cho bê tông và vữa (cát nghiền thô, cát mịn) 

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

xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD và có giá trị từ ngày 22/03/2022 đến 

ngày 21/03/2025 (theo Quyết định số 22.16335-QC16.5/TTP ngày 22/03/2022 

của Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định TTP). 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty Khoáng sản và Thương 

mại Thành Phát, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty Khoáng sản và Thương mại Thành Phát phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình khai thác, sản xuất, bảo 

quản, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công ty Khoáng sản và Thương mại Thành Phát; 

- Websize Sở Xây dựng Cao Bằng; 

- Lưu VT-KTVLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Đình Dũng 
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