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KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  
 

Căn cứ Điều 55 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; 
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011; 
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 31/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra 

theo số Quyết định số 510/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019 của Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra chấp hành các quy định 
pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai với Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa - Trạm xăng 
dầu 34; Địa chỉ: Số 15, tổ 1, KP 1, Đường Hùng Vương, P. Xuân Trung, TP. 
Long Khánh, , tỉnh Đồng Nai; Yêu cầu, kiến nghị và giải trình của đối tượng 
thanh tra, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai kết luận như sau: 
1. Khái quát chung 
Đối tượng thanh tra theo quyết định là Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Tín 

Nghĩa - Trạm xăng dầu 34 đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
mã số 3601038204-017 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng 
Nai, Đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2009 và các loại giấy tờ khác theo quy định. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 
Các nội dung đã tiến hành thanh tra:  
- Kiểm tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố chất lượng xăng dầu. 
- Kiểm tra tính hợp pháp của phương tiện đo, phép đo và sai số phương tiện 

đo. 
- Kiểm tra nhanh về chất lượng xăng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và 

các tiêu chuẩn công bố áp dụng. 
2.1. Kiểm tra đo lường 
Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa - Trạm xăng dầu 34 đang quản 

lý, sử dụng 07 cột đo xăng dầu để kinh doanh gồm: 05 cột đo xăng RON 95-III 
và 02 cột đo dầu DO 0,05%S-II, các cột đo đã được kiểm định và còn trong hạn 
hiệu lực; Các bộ phận, chi tiết có đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo 
xăng dầu được niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định. 

Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của các cột đo xăng dầu trong 
cửa hàng được lắp đặt tại một vị trí và thuận tiện cho việc ra vào thực hiện việc 
đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết. 

Đoàn tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 07 cột đo đang kinh doanh. 
Kết quả 07 cột đo đạt yêu cầu về sai số đo lường. Kết quả kiểm tra như Biên bản 
kiểm tra về sai số phương tiện đo. 

2.2. Kiểm tra hồ sơ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng  
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- Đơn vị cung cấp Giấy Chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 
dầu số: 95/GCNĐĐK-SCT của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cấp ngày 
23/8/2017. 

- Đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng xăng dầu của Công ty Cổ 
phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải, thương nhân cung cấp xăng dầu: Công ty 
Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa. 

- Đoàn tiến hành kiểm tra nhanh chất lượng mẫu xăng (máy test nhanh 
hiệu Zeltex; model: ZX101XL; serial: 31833; Nước sản xuất: Mỹ), gồm: 05 mẫu 
xăng RON 95-III (Số: 154324, 154323, 154282, 154325, 154326). Kết quả test 
nhanh trị số octan tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra chưa phát hiện trị số 
octan không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Đoàn thanh tra không lấy mẫu xăng 
dầu. 

2.3. Việc trang bị trang bộ ca đong, bình đong: Đơn vị có trang bị bộ 
bình ca đong theo quy định. 

3. Kết luận 
Căn cứ các tài liệu và kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra nhận xét như sau: 
- Việc thực hiện lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp theo 

quy định. 
- Việc thực hiện các quy định về đo lường: phù hợp theo quy định. 
- Về chất lượng: phù hợp theo quy định. 
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 
Không 
5. Yêu cầu, kiến nghị 
Không 

 

Nơi nhận: 
- Đơn vị được thanh tra; 
- UBND tỉnh;  
- Thanh tra tỉnh; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTr 
TTr222_KLTT Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Tín 
Nghĩa - Trạm xăng dầu 34\9b 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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