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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy 
                                                  

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 
số 02/2022 ngày 13/5/2022 của Công ty TNHH Thương mại KIMGRES Việt Nam; 

Địa chỉ: Số 35 đường Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng. 

  Điện thoại: 0236.3929028; E-mail: truongainhan@kimgres.com. 
Cho lô hàng hóa nhập khẩu: Gạch ốp lát có tráng men. 
Nhà sản xuất: KIM HIN CERAMIC (SEREMBAN) SDN BHD. 
Các sản phẩm thuộc lô hàng hóa nêu trên phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Giấy 
chứng nhận hợp quy số VIC/22.HQ/3.05.0423 ngày 04/5/2022 của Công ty Cổ phần 
Giám định khử trùng Vietnamcontrol (đính kèm theo thành phần hồ sơ công bố hợp 
quy do Công ty TNHH Thương mại KIMGRES Việt Nam cung cấp); chứng nhận 
theo Phương thức 7 tại Phụ lục II Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Kiểu loại, số lượng: Theo Phụ lục Giấy chứng nhận hợp quy số 
VIC/22.HQ/3.05.0423 ngày 04/5/2022 của Công ty Cổ phần Giám định khử trùng 
Vietnamcontrol. 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy này chỉ có giá trị đối với lô hàng 
hóa nhập khẩu có số vận đơn YMLUI470187038 ngày 16/4/2022, tờ khai hàng hóa 
nhập khẩu (thông quan) số 104672146830 ngày 26/4/2022. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Thương mại 
KIMGRES Việt Nam. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các sản 
phẩm thuộc lô hàng hóa nêu trên phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty TNHH Thương mại KIMGRES Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về tính phù hợp của lô hàng hóa do mình kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, 
sử dụng, khai thác./. 
 Nơi nhận:                                                                    

- Công ty TNHH Thương mại  
KIMGRES Việt Nam;                                                     
- UBND TP Đà Nẵng (để b/cáo);    
- Văn phòng Sở (đăng website); 
- Cty CP GĐKT Vietnamcontrol;                                                     
- Lưu: VT, CCGĐ (Đạt).                                                     

 KT. GIÁM ĐỐC 
              PHÓ GIÁM ĐÓC 
 

 
 

Trần Văn Hoàng 
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