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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/Qð-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc chỉ ñịnh tổ chức ñánh giá sự phù hợp
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2013/Nð-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ ñịnh tổ chức ñánh giá sự
phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh tại Thông tư số
09/2009/TT-BKHCN;
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ñối với sản phẩm hàng hoá
vật liệu xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Chỉ ñịnh Trung tâm Tư vấn và Kiểm ñịnh chất lượng công trình
xây dựng tỉnh Lai Châu (thuộc Sở Xây dựng Lai Châu), ñịa chỉ: P. ðông Phong TP. Lai Châu - Tỉnh Lai Châu, bổ sung thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận
chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu
QCVN 16:2014/BXD.
ðiều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết ñịnh này là 3 năm kể từ ngày ký.
ðiều 3. Tổ chức nêu tại ðiều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác ñánh giá
chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu
cầu và phải tuân thủ các quy ñịnh và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức nêu tại ðiều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại ðiều 1;
- Bộ trưởng Trịnh ðình Dũng (ñể báo cáo);
- Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.
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Phụ lục
Danh mục sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
ñược chỉ ñịnh ñánh giá sự phù hợp với QCVN 16:2014/BXD
(Kèm theo Quyết ñịnh số 51/Qð-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2016)
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Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
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Sản phẩm gạch, ñá ốp lát:

1.1

Gạch gốm ốp lát ép bán khô

1.2

Gạch gốm ốp lát ñùn dẻo

1.3

Gạch gốm ốp lát – Gạch ngoại thất Mosaic

1.4

Gạch terrazzo

1.5

ðá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

1.6
2

ðá ốp lát tự nhiên
Sản phẩm sứ vệ sinh:
Xí bệt, tiểu nữ
Chậu rửa
Xí xổm

2.1
2.2
2.3
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