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 UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

              Số:        /KL-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2020 

 
KẾT LUẬN THANH TRA  

Kết quả đợt thanh tra chuyên ngành  

về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu năm 2020 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Đo lường năm 2011; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2008; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; 

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra 

ngày 12/5/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên 

ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu và ý kiến giải trình của của các 

cơ sở, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung. 

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại 25 cửa hàng trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ về lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Kết quả kiểm tra về đo lường: có 150 cột đo xăng dầu, gồm: 80 cột đo xăng 

RON 95-III, 25 cột đo xăng E5 RON 92-II và 45 cột đo dầu DO 0,05S được kiểm 

tra về đo lường kết quả đạt yêu cầu về đo lường. Nhìn chung, các đơn vị được 

thanh tra xăng dầu thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật, các lỗi 

vi phạm chưa đến mức vi phạm hành chính. 

Kết quả kiểm tra về chất lượng: Đoàn tiến hành lấy ngẫu nhiên 29 mẫu xăng 

dầu để kiểm tra chất lượng gồm: 22 mẫu xăng RON 95-III, 04 mẫu xăng E5 RON 

92-II và 03 mẫu dầu DO 0,05S. Tiến hành kiểm tra thử nghiệm chất lượng, đối với 

xăng 14 chỉ tiêu, đối với dầu DO 6 chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 

1:2015/BKHCN. Kết quả 27/29 mẫu xăng dầu đều đạt chất lượng và 02/29 mẫu 

của không đạt chất lượng, cụ thể: 

- Cửa hàng xăng dầu Nam Nga - Ấp Chồi Đồng, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Công ty TNHH xăng dầu Nam Nga có chất lượng 

xăng không đạt 91,1/95 theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh 

Đồng Nai. 

- Cửa hàng xăng dầu số 90 -  Km 15, Quốc lộ 55, ấp Phước Sơn, xã Phước 

Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Chi nhánh Công ty 
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TNHH Thương mại KK Petro tại BR-VT có chất lượng xăng không đạt RON 

94,5/95 theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Đồng Nai. 

3. Kết luận 

 Nhìn chung, qua đợt thanh tra đột xuất về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

đối với xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhận thấy việc chấp hành pháp luật của các của 

hàng bán lẻ xăng dầu cũng đã chấp hành tương đối tốt quy định về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về 

đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như: Tuân thủ kiểm định định kỳ 

phương tiện đo đúng thời hạn, chì niêm phong, tem kiểm định, trang bị ca đong 

bình đong đối chứng tương đối đầy đủ; chất lượng xăng dầu đạt theo quy chuẩn 

quốc gia 

 Tuy nhiên về chất lượng vẫn có 02/25 cơ sở vi phạm chiếm tỉ lệ 8% có 

hành vi buôn bán sản phẩm không đạt chất lượng theo quy chuẩn, Đoàn đã tiến 

hành xử phạt vi phạm hành chính, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện và buộc tái 

chế tiêu hủy số lượng xăng không đạt chất lượng theo quy định. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Xử phạt 02 cơ sở vi phạm hành chính về bán hàng hóa có chất lượng không 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: 83.494.400 đồng (Tám mươi ba triệu 

bốn trăm chín mươi bốn ngàn bốn trăm đồng), áp dụng hình thức phạt bổ sung 

tước quyền sử dụng Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời 

gian 1 tháng và 2 tháng. Biện pháp khắc phục buộc tái chế số lượng 2.300 lít xăng 

sản phẩm vi phạm. 

5. Yêu cầu và kiến nghị  

Qua cuộc thanh tra này, Sở Khoa học và Công nghệ có kiến nghị như sau: 

- Chi cục TCĐLCL tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng hàng 

hoá định kỳ hoặc đột xuất nhằm phát hiện hàng hoá không phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn chất lượng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Các cơ sở kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng được quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN.  

- Cửa hàng xăng dầu Nam Nga và Cửa hàng xăng dầu số 90 chấp hành việc 

xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện việc kiểm soát lại chất lượng sau khi thực 

hiện các nghĩa vụ theo quyết định, tránh để lặp lại việc vi phạm tương tự trong thời 

gian tới./. 

  

Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

       - Thanh tra Tỉnh (b/c);                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ Sở KHCN (b/c);                                             

- Các tổ chức được thanh tra;     

- TT TT&UD KHCN (Website); 

- Lưu:VT, TTr. 

 

                                                                                       Trần Duy Tâm Thanh 
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