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THÔNG T ư
Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tir số 15/2015/TT-BKHCN
ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bô Khoa học và Công nghệ
quy định về đo lường, chất lưong trong kỉnh doanh xăng dầu

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục tmờng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chat
lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung
khoản 7 Điều 6 Thông tư sổ 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 quy
định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TTBKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê
quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như sau:
“7. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in
kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. Thiết bị
ghi, in kết quả đo phải bảo đảm các yêu cầu về đo lường sau đây:
a) Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính
kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu;
b) Kết quả đo phải bảo đảm đủ thông tin rõ ràng, minh bạch để người có
quyền và nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo,
lượng hàng hóa.”.
Điều 2. Hiêu lưc thi hành
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Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Điều 3. Tổ chửc thưc hiên
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1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện Thông tư
này.
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này.

i Tiong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc
đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân nhản ánh về Bộ Khoa học vè Công nghệ để
xem xét, giải quyết./.
Nơỉ

nhân:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo VPCP;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TĐC, PC.
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