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

SỞ XẢY D ự NG

SỐ: ỉ 3  7  0  /TB-SXD-VLXD Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm phụ tùng Polyetylen (PE) 

dùng cho mục đích cấp 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 07/CBHQ-BM/QTHT/2020 ngày 15 tháng 12 nam 2020 của Công ty 
Cổ phần Nhựa Bình Minh;

Địa chỉ: số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;
Điện thoại: 028 3969 0973; Fax: 028 3960 6814;
Email: binhminhplas@hcm.fpt.vn;
Tên sản phẩm: Phụ tùng Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát 

nước;
Kiểu, loại: Phụ tùng Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước, 

loại nhựa PP-R dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong điều kiện có áp suất, 
đường kính danh nghĩa DN 20 mm đến DN 160 mm, áp suất thiết kế Pd 6 bar đến Pd
10 bar, áp suất danh nghĩa PN 10 bar đến PN 20 bar;

Nhãn hiệu: Nhựa Bình Minh;
■* Nơi sản xuất:

- Nhà máy Nhựa Bình Minh Sài Gòn, địa chỉ số 240, đường Hậu Giang, 
Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Nhựa Bình Minh Long An, địa chỉ Lô Cl-6 đến Cl-30, KCN Vĩnh 
Lộc 2, đường Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Ben Lức, tỉnh Long An;

Phù họp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2019/BXD và có giá trị đến 
ngày 25 tháng 11 năm 2023 (theo Giấy chứng nhận hợp quy sổ 1999 mã số 
1999-20-01/06 cấp ngày 26 thảng 11 năm 2020 và có giá trị đến ngày 25 tháng
11 năm 2023 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert)).

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 họp 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 họp 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 bố họp chuẩn, công bố 
họp quy và phương thức đánh giá sự phù họp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017
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của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều củà 
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN./. '

IÁM ĐÓC
TRƯ ỂpS ^ Ò ^ y Ậ T  LIỆU XÂY DỰNG

1*1
Nơi nhận:
- Cty CP Nhựa Bình Minh;
- Sở Xây dựng tỉnh Long An;
- Bộ phận CNTT (đãng website Sở);
- Lưu: VT, VLXD/NTHH, Toàn. 

(BN: 2100163/VLXD)

Nguyễn Ngọc Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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SỞ XẢY D ự NG —— :-------- ----------------------

Số: 1765  /TB-SXD-VLXD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ở3 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v đính chính Thông báo số 1370/TB-SXD-VLXD 

ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy sản phẩm phụ tùng Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và

thoát nước sản xuất trong nước

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có nhận hồ sơ công bố hợp quy số 
07/CBHQ-BM/QTHT/2020 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ  phần Nhựa 
Bình Minh. Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có 
ban hành Thông báo số 1370/TB-SXD-VLXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 
quy sản phẩm phụ tùng Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước sản 
xuất trong nước, do Công ty cổ  phàn Nhựa Bình Minh sản xuất.

Qua rà soát, Sở Xây dựng đính chính nội dung trong Thông báo số 1370/TB- 
SXD-VLXD như sau:

Muc
•

Nội dung Thông báo số 1370/TB- 
SXD-VLXD Nội dung đính chính

Trích
yếu

Tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy sản 
phẩm phụ tùng Polyetylen (PE) dùng 
cho mục đích cấp và thoát nước sản 

xuất trong nước

Tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy sản 
phẩm phụ tùng Polypropylen (PP) 

dùng cho mục đích cấp và thoát nước 
sản xuất trong nước

Văn bản đính chính này được sử dụng kèm theo và không tách rời với Thông 
báo số 1370/TB-SXD-VLXD ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh./. ,1ịLr^~

Nơi nhận:
- Cty Cổ phần N hựa Bình Minh;
- Bộ phận CNTT (đãng website Sở);
- Lưu: VT, VLXD/NTHH,Toàn. 
(BN: 2100163/VLXD)
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VẬT LIỆU XÂY DựNG

Ngọc Thanh


