
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ XẢY DỰNG

Số: 14236  /TB-SXD-VLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ũỹ tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm ống nhựa Polyvinyl Clorua 

không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước
sản xuất trong nước

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy số 01/CBHQ-BM/QTHT/2020 ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Công ty 
Cổ phần Nhựa Bình Minh;

Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 028 39690973; Fax: 028 3960 6814;
Email:binhminhplas@hcm.fpt.vn;
Website: www.binhminhplastic.com.vn;
Tên sản phẩm: Ống nhựa Polyvinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng 

cho mục đích cấp nước và thoát nước;
Kiểu, loại: Ống nhựa Polyvinyl Clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho 

mục đích cấp nước và thoát nước trong điều kiện có áp suất; Đường kính danh nghĩa 
DN 20mm đến DN 630mm; Áp suất danh nghĩa: PN 3 bar đến PN 20 bar;

Nhãn hiệu: Nhựa Bình Minh;
Nơi sản xuất:
- Chi nhánh Nhựa Bình Minh Bình Dương, địa chỉ: số 7, đường số 2, khu 

công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương;
- Chi nhánh Nhựa Bình Minh Long An, địa chỉ: Lô Cl-6 đến Cl-30, khu 

công nghiệp Vĩnh lộc 2, đưòng Vĩnh lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Ben 
Lức, tỉnh Long An;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2019/BXD và có giá trị đến 
ngày 25 tháng 10 năm 2023 (theo Giấy chứng nhận hợp quy số 1999 mã sô 
1999-20-02/01 cấp ngày 26 thảng 10 năm 2020 và có giá trị đến ngày 25 tháng 
10 năm 2023 của Trung tâm Chứng nhận Phù họp).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của đơn vị, không có giá trị chứng 
nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 
phù hợp của sản phẩm do đơn vị sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử 
dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại 
Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bổ hợp chuẩn, công bố
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họp quy và phương thức đánh giá sự phù họp với tiêu chuấn, quy chuẩn kỹ 
thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư sổ 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 28/20i2 /T T -B K H C N .A ^" '

Nơi nhận:
-  Công ty CP Nhựa Bình Minh;
- Sỏ' Xây dựng tỉnh Bình Dưong;
- Sở Xây dựng tỉnh Long An;
- Bộ phận CNTT (đăng website Sờ);
- Lưu: VT, VLXD/NTD, PHC. 

(BN: 515/BN-SXD-20)
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