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V/v hướng dẫn thực hiện các quy 

định về đo lường, chất lượng trong 

kinh doanh xăng dầu. 

 

Kính gửi:  

- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; 

- Đại lý bán lẻ xăng dầu; 

- Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. 

Qua hơn 02 năm triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 

25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu (Thông tư số 15), nhìn chung tổ chức, cá nhân kinh 

doanh xăng dầu đã triển khai và áp dụng các nội dung của Thông tư đúng quy định. 

Tuy nhiên, qua thanh kiểm tra, vẫn còn một số đơn vị chưa triển khai đầy đủ nội dung 

được quy định tại Thông tư số 15.  

Để giúp các đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng các nội dung quy định của Bộ 

Khoa học và Công nghệ trong thời gian đến, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (Chi cục) hướng dẫn các đơn vị kinh doanh xăng dầu rà soát, thực hiện đầy đủ 

các quy định cụ thể như sau: 

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, tất cả cột đo xăng dầu khi đưa vào sử dụng 

phải gắn thiết bị in chứng từ (chi tiết Phụ lục đính kèm), được Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng phê duyệt mẫu (cột đo được phê duyệt mẫu có gắn thiết bị in 

chứng từ) và kiểm định đạt yêu cầu theo ĐLVN 10: 2017 - Quy trình kiểm định cột đo 

xăng dầu. Những cột đo chưa được lắp thiết bị in chứng từ hoặc đã lắp thiết bị in 

chứng từ nhưng chưa thực hiện kiểm định lại thì không được sử dụng. Vì vậy, ngay từ 

bây giờ tổ chức, cá nhân liên hệ đơn vị sản xuất, nhập khẩu, cung cấp cột đo xăng dầu 

để gắn thiết bị in chứng từ. 

2. Cột đo xăng dầu khi sử dụng phải được kiểm định, đảm bảo còn tem kiểm 

định, dấu kiểm định, tem niêm phong và giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn sử 

dụng. Những cột đo không đáp ứng điều kiện trên xem như chưa kiểm định. Kết quả 

đo lượng xăng, dầu không vượt quá 1,5 lần sai số dương cho phép khi kiểm định (kết 

quả đo không vượt quá 0,75%), nếu phát hiện sai số cột đo vượt mức sai số cho phép 

phải dừng sử dụng và thực hiện kiểm định lại.  

3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phương tiện đo (cột đo xăng dầu, bể 

dung tích cố định) hàng năm, thực hiện kiểm tra, kiểm soát ít nhất 1 tháng 1 lần và ghi 

chép đầy đủ vào theo biểu mẫu Chi cục đã hướng dẫn (tham khảo biểu mẫu kèm 

theo), lưu giữ hồ sơ kiểm tra tại địa điểm kinh doanh đến khi hoàn thành lần kiểm 

định tiếp theo.  
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4. Thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu 

khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001 (không bắt buộc phải đánh giá chứng nhận). 

5. Thực hiện lấy mẫu, lưu mẫu, lưu hồ sơ chất lượng xăng dầu theo quy định 

đối với từng loại xăng, dầu. Việc lấy mẫu, lưu mẫu phải được lập biên bản và niêm 

phong mẫu để đối chứng giữa đơn vị vận chuyển và tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng 

dầu. 

6. Ghi nhãn từng loại xăng, dầu trên cột đo với thông tin như sau: 

- Đối với xăng không chì: Trị số octan và mức tiêu chuẩn nhiên liệu theo tiêu 

chuẩn khí thải (ví dụ: RON 95-II, RON 95-III, RON 98-III, RON 95-IV, RON 98-IV); 

- Đối với xăng sinh học: Trị số octan, tỷ lệ etanol nhiên liệu được phối trộn và 

mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với mức tiêu chuẩn khí thải (ví dụ: E5 RON 92-II; 

E5 RON 95-II, E5 RON 92-III, E5 RON 95-III, E5 RON 98-III, E10 RON 92-IV, E10 

RON 95-IV, E10 RON 98-IV); 

- Đối với nhiên liệu điêzen: Ký hiệu nhiên liệu điêzen và hàm lượng lưu huỳnh 

(ví dụ: DO 0,05S; DO 0,035S, DO 0,005S). 

- Để cung cấp thêm thông tin cho người tiêu dùng có thể ghi thêm thông tin 

nhưng không được làm sai lệch bản chất của sản phẩm như: “xăng”, “dầu” (ví dụ: 

XĂNG E5 RON 92-II, DẦU DO 0,05S). 

7. Một số nội dung khác: Duy trì việc niêm yết số điện thoại nóng của Chi cục 

tại địa điểm kinh doanh, cụ thể 02 số như sau: 0252.3754027; 0252.3754028. Niêm 

yết công khai quy trình bơm xăng, dầu. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên bán hàng 

trả về 0 “zero” trước khi bơm xăng dầu cho khách hàng tiếp theo. 

Ngoài ra, trong quá trình quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, 

Chi cục thường xuyên mua mẫu xăng, dầu để giám sát về đo lường, chất lượng. Vì 

vậy, đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu cần tăng cường kiểm soát về đo lường, 

chất lượng trong quá trình kinh doanh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (địa chỉ: 04 Nguyễn Hội, TP.Phan 

Thiết, Bình Thuận, điện thoại: 0252.3754028) để được hướng dẫn. 

Trên đây là những nội dung liên quan về đo lường, chất lượng trong hoạt động 

kinh doanh xăng dầu. Chi cục đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu 

nghiêm túc chấp hành, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KHCN (báo cáo); 

- Phòng KT&HT, Phòng Kinh tế 

các huyện, thị xã, thành phố (để biết); 

- Lưu: VT, QLĐL, QLTCCL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Ngân 
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