
 1 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:            /KL-SKHCN 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày         tháng  12 năm 2020 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Cuộc thanh tra đo lường, chất lượng xăng, nhiên liệu diezen  

và khí dầu mỏ hóa lỏng 

 

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

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày      tháng      năm 2020 của Đoàn thanh 

tra theo Quyết định thanh tra số: 1065/QĐ-SKHCN ngày 20/10/2020 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định thanh tra đo lường, chất lượng 

xăng, nhiên liệu diezen và khí dầu mỏ hóa lỏng; 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kết luận thanh tra như sau 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Trên địa bàn tỉnh Nam Định có khoảng 275 doanh nghiệp, sử dụng hơn 900 

phương tiện đo, đơn vị sử dụng ít nhất 02 phương tiện đo, nhiều nhất là 06 phương 

tiện đo. Các công ty có vốn Nhà nước hầu hết các phương tiện đo đều được đầu tư 

mới (Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty CP xăng dầu, dầu khí Nam Định). 

Các doanh nghiệp tư nhân có các phương tiện đo là những phương tiện đo được cải 

tạo từ những phương tiện đo cũ, do thiết bị không đồng bộ, được lắp lẫn nên tuổi thọ 

của phương tiện đo thấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện phép đo trong thương mại 

bán lẻ. 

Đối với các đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), có 03 đơn vị đầu 

mối có trạm nạp LPG vào chai, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

So với kế hoạch đã xây dựng, Đoàn thanh tra không triển khai thanh tra tại 

04/25 đơn vị vì 

- 03/25 đơn vị đã chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp, do đó không nằm 

trong kế hoạch thanh tra 

- 01/25 đơn vị tại thời điểm Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đã tạm ngừng 

hoạt động kinh doanh 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

Đã tiến hành thanh tra taị 21 đơn vị (19 đơn vị bán lẻ xăng dầu, 02 đơn vị kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng). Kết quả cụ thể như sau:  

1. Về đo lường 

Đã thanh tra tại 21 đơn vị, sử dụng 94 phương tiện đo dùng để bán lẻ 

xăng, dầu và định lượng LPG đóng chai; đơn vị sử dụng ít nhất là 02 phương 

tiện đo, nhiều nhất là 21 phương tiện đo.  

+ Đối với các phương tiện đo xăng dầu:  
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Hầu hết các phương tiện đo đều đã cũ. Qua kiểm tra về yêu cầu kỹ thuật 

của phương tiện đo đang sử dụng phát hiện 11/21 đơn vị sử dụng 26 phương tiêṇ 

đo xăng dầu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chiếm 27,66% trong tổng số 

phương tiện đo được thanh tra, cụ thể:  

- Sửa chữa phương tiện đo không đúng chủng loại, đặc tính kỹ thuật của 

phương tiện đo: thay thế các đường ống dẫn bằng ống kẽm dẫn nước lạnh 

- Bàn phím bô ̣chỉ thi ̣ điêṇ tử bi ̣ mờ , bảng hiển thị trên phương tiện đo bị 

hỏng,... 

Ngoài ra, qua kiểm tra đối chiếu thực tế giữa hiện trượng phương tiện đo 

với Giấy chứng nhận kiểm định và Biên bản hiện trạng kiểm định của cơ quan 

kiểm định – Trung tâm ứng dụng dịch vụ KH&CN Nam Định, phát hiện 02 

trường hợp sai sót trong Giấy chứng nhận kiểm định: 

- Cột đo SEEN T2 sử dụng để bán dầu DO của Cửa hàng xăng dầu 

Trường Giang I do bị sai số seri (số seri trên PTĐ là 80008, số seri trên Giấy 

chứng nhận kiểm định là 201976) 

- Giấy chứng nhận kiểm định PTĐ số 627-CĐXD/2020, hiệu lực đến 

tháng 6/2021, cấp cho DNTN Khánh Linh bị gạch xóa 

+ Đối với phương tiện đo sử dụng để đóng chai LPG: 

 Các phương tiện do sử dụng trong dây chuyền: áp kế, cân khối lượng, đã 

được kiểm định, còn hiệu lực. Kiểm tra định lượng đối với các sản phẩm LPG 

đóng chai loại 12kg/chai đạt yêu cầu 

2. Về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 

Xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đưa ra lưu thông trên thị trường có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng, được chứng minh bằng Hóa đơn VAT, Hợp đồng mua bán 

xăng, dầu, khí, hồ sơ chất lượng theo từng lô hàng,...  

Trong tổng số 21 đơn vị được thanh tra, 16/21 đơn vị đã thực hiện việc 

công bố chất lượng của xăng, dầu DO, khí hóa lỏng đang kinh doanh theo quy 

định. Phát hiện 04/21 đơn vị được thanh tra chưa thực hiện việc công bố tiêu 

chuẩn áp dụng theo quy định, 01/21 đơn vị chưa công bố mức chất lượng xăng 

95. 

III. KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Cuộc thanh tra đã hoàn thành đúng theo Kế hoạch thanh tra đã xây dựng. 

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. 

Các hành vi vi phạm đã phát hiện thông qua thanh tra: 

- Sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo 

lường: 11 đơn vị vi phạm 

- Bán hàng hoá nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố chất 

lượng theo quy định: 05 đơn vị vi phạm 

Sai số kết quả đo của phương tiện đo xăng dầu và định lượng đối với LPG 

đóng chai đạt yêu cầu theo quy định 

2. Nguyên nhân sai phạm 

Do phương tiện đo đã cũ, khi đơn vị sửa chữa và thay thế không đúng chủng 

loại, đặc tính kỹ thuật của phương tiện đo. Về khách quan, các đơn vị sử dụng 

phương tiện đo muốn thay thế nhưng trên địa bàn tỉnh Nam Định đơn vị cung cấp 
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dịch vụ sửa chữa phương tiện đo hầu như không có; nếu có nhu cầu phải đến địa 

phương khác, chủ yếu là Hà Nội. 

3. Kết quả xử lý vi phạm: 

Hành vi vi phạm đã phát hiện theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, 

đoàn thanh tra đã yêu cầu khắc phục, hướng dẫn các đơn vị cách thức thực hiện 

để bảo đảm theo các quy định của pháp luật. Các hành vi này, sẽ xem xét, xử lý 

trong lần thanh tra sau nếu đơn vị không chấp hành theo yêu cầu của Đoàn thanh 

tra. 

Cùng với công tác thanh tra, Đoàn thanh tra đã tuyên truyền, phổ biến các 

quy định pháp luật có liên quan để các đơn vị được thanh tra hiểu và thực hiện. 

Đã đạt được một trong những mục đích của thanh tra là giúp cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật. 

IV. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ. 

1. Đối với các đơn vị kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng 

Sửa chữa phương tiện đo phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng theo 

mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt. 

Thực hiện việc ghi và ghi đúng thông tin công bố chất lượng đối với xăng 

và nhiên liệu Điêzen theo  quy định tại của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, 

nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1:2015/BKHCN).  

Lưu mẫu khi giao nhận xăng dầu thro đúng quy định. 

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu các đơn vị nên 

có 01 bô ̣lưu taị nơi bán hàng để thuâṇ tiêṇ trong quá trình thanh tra, kiểm tra. 

2. Đối với Trung tâm ứng dụng dịch vụ Khoa học và Công nghệ Nam Định 

Yêu cầu Trung tâm cấp đổi lại GCN kiểm định cho cột đo SEEN T2 sử 

dụng để bán dầu DO của Cửa hàng xăng dầu Trường Giang I do bị sai số seri và 

cấp đổi GCN kiểm định PTĐ của DNTN Khánh Linh do bị gạch xóa. 

Từ chối kiểm định phương tiện đo nếu phương tiện đo không đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

V. THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC THI HÀNH KẾT LUẬN THANH TRA 

 Thanh tra sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị được thanh tra 

và Trung tâm ứng dụng dịch vụ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện 

Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả với Giám đốc sở theo quy định pháp luật./. 

 
Nơi nhâṇ: 
- Các đơn vị được thanh tra (để t/h); 
- Chi cuc̣ TCĐLCL;            

- Trung tâm ƯDDVKHCN (để t/h);                                                         

- Lưu: VT, TTra.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thanh Long 



 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA 
Cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng xăng, nhiên liệu Điêzen và khí dầu mỏ hóa lỏng 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1342/KL-SKHCN ngày 09/12/2020  

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định) 

 
TT Tên đơn vị Địa chỉ ĐK kinh 

doanh 

Nguồn 

hàng 

Số lượng 

PTĐ 

Hiệu lực 

KĐ 

Kiến nghị, xử lý 

1 DNTN Khánh Linh Thị Tứ, Yên 

Thịnh, Yên 

Thắng, Ý Yên 

09/11/2023 Công Ty 

TNHH 

Sông Vân 

03 6/2021 - Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với xăng, dầu 

DO đang kinh doanh 

- Yêu cầu tổ chức kiểm định cấp lại GCN kiểm 

định PTĐ (do GCN có hiện tượng tẩy xóa) 

- Loại bỏ các chi tiến không đúng yêu cầu kỹ thuật 

trên PTD 

2 Công ty TNHH Nam 

Vinh- Cửa hàng xăng 

dầu Yên Lương 

Thôn Thụy Nội – 

Yên Lương – Ý 

Yên 

Xuất trình 

trước ngày 

05/11/2020 

Xuất trình 

trước ngày 

05/11/2020 

04 11/2020 Xuất trình GCN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 

và hợp đồng đại lý bán lẻ xd trước này 05/11/2020 

3 Doanh nghiệp tư nhân 

Toàn Lan – Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Toàn 

Lan 

Yên Bình – Ý 

Yên – Giao Thủy 

12/5/2025 Công ty xd 

Hà Nam 

Ninh 

02 9/2021 - Sửa chữa kiểm định lại cột đo SEEN 20319 để 

đảo bảo yêu cầu kỹ thuật về đo lường. Thời hạn 

kiểm định phương tiện đo trước 10/11/2020 

- Lưu mẫu khi giao nhận xăng dầu 

 

4 Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyên Thanh – Cửa 

hàng xăng dầu  

Trường Lâm 

Trung Thôn – 

Yên Tiến – Ý 

Yên 

05/12/2022 Công ty xd 

Hà Nam 

Ninh 

03 11/2020 - Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh xăng dầu 

 

5 Công ty TNHH thương 

mại Trần Tĩnh 

Xã Nghĩa Hải – 

Nghĩa Hưng – 

Nam Định 

01/6/2023 Hà Nam 

Ninh 

03 4/2021 - Thực hiện lưu mẫu khi giao nhận xăng dầu 

- Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

6 Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng thương mại 

Nhật Phát – Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Nghĩa 

Trung 

Xóm 2 – Nghĩa 

Trung – Nghĩa 

Hưng – Nam 

Định  

30/8/2023 Công ty cổ 

phần xăng 

dầu dầu 

khí Nam 

Định 

02 01/2021 - Công bố chất lượng hàng hóa đúng quy định 

- Lưu mẫu khi giao nhận xăng dầu 

- Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 
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7 Công ty thương mại và 

xăng dầu Vân Giao – 

Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu Nghĩa Thái 

Xã Nghĩa Thái, 

huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam 

Định 

7/8/2023 Hà Nam 

Ninh 

03 4/2021 - Lưu mẫu khi giao nhận xăng dầu 

- Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

8 Công ty cổ phần Anh 

Kiệt – Cửa hàng xăng 

dầu Đặng Xuân Bảng 

43 Đặng Xuân 

Bảng, phường 

Cửa Nam, TP 

Nam Định 

08/10/2025 PV Oil NĐ 06 Còn hiệu 

lực 

Đơn vị chấp hành các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn đo lường, chát lượng 

9 Công ty TNHH 1 thành 

viên khinh doanh và 

thương mại tổng hơp 

Trường Giang – Cửa 

hàng xăng dầu Trường 

Giang I 

Xóm Lê Lợi- Xã 

Hải Lý – Huyện 

Hải Hậu 

24/6/2024 Hà nam 

Ninh 

02 03/2021 - Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với xăng RON 

95 

- Lưu mãu khi giao nhận xăng dầu 

- Yêu cầu trung tâm ứng dụng dịch vụ khoa hoc 

công nghệ cấp đổi lại GCN kiểm định cho cột đo 

SÊN T2 sử dụng để bán dầu DO bị sai số seri 

10 Công ty TNHH 1 thành 

viên xăng dầu Minh 

Phi 

Xóm Mỹ Thọ 1, 

Thôn Ninh Mỹ, 

Xã Hải Giang, 

huyện Hải Hậu 

Xuất trình 

sau  

Xuất trình 

sau 

02 8/2021 - Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với xăng RON 

95 

- Lưu mãu khi giao nhận xăng dầu 

- Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

11 DNTN Xăng dầu Canh 

Mơ  

Xóm 7, xã Giao 

Yến, huyện Giao 

Thủy 

24/10/2023 Hà Nam 

Ninh 

02 5/2021 - Lưu mãu khi giao nhận xăng dầu 

-- Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

12 Doanh nghiệp tư nhân 

Tiến Tuấn – Cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu Tiến 

Tuấn 

TT Gôi, Vụ Bản Xuất trình 

sau 

Hà Nam 

Ninh 

03 03/2021 - Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

13 Cty TNHH TM Hiền 

Thịnh Vượng 

Thôn Thống 

Nhất, xã Đại 

Thắng, Vụ Bản 

Xuất trình 

sau 

PV Oil NĐ 03 10/2021 - Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

14 Công ty TNHH TMĐT 

Ngọc Huy – Cửa hang 

xăng dầu Ngọc Huy 

Km 9 QL10, Liên 

Bảo, Vụ Bản 

03/9//2023 Hà Nam 

Ninh 

03 11/2020 - Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh xăng dầu 

- Lưu mẫu đầy đủ theo quy định 

15 Công ty TNHH một 

thành viên Thanh Tâm 

Xóm 5, xã Mỹ 

Hà, Mỹ Lộc 

24/102023 Hà Nam 

Ninh 

03 4/2021 - Lưu mãu khi giao nhận xăng dầu 

-- Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 
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– Cửa hàng xăng dầu 

Mỹ Hà 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

16 Công ty TNHH Anh 

Mật – Cửa hàng Xăng 

dầu Anh Mật 

Km8 QL21, xã 

Điền xá, huyện 

Nam Trực 

12/8/2024 Hà Nam 

Ninh 

03 12/2020 - Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh xăng dầu 

- Lưu mẫu đầy đủ theo quy định 

17 Công ty TNHH Phúc 

Thái 

Lô 1A đường N1, 

cụm công nghiệp 

An Xá, xã Lộc 

An 

26/03/2020 Cty CPKD 

SXNK khí 

gas hóa 

lỏng Vạn 

Lộc 

16 (11 áp 

kế, 5 cân) 

Áp kế: 

31/12/2020 

Cân: 

11/2020 

- Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh khí hóa lỏng 

18 Công ty CP Hiếu 

Trung – Cửa hàng bán 

lẻ xăng dâu Nam Hùng 

Cầu Chanh, xã 

Nam Hùng , 

huyện Nam Trực 

08/01/2023 CTY CP 

tập đoàn 

ĐTPT 

Trường An 

02 01/2021 Đơn vị công bố tiêu chuẩn áp dụng theo đúng quy 

định 

19 Công ty TNHH KDTM 

Trung Đức 

Lô C5 khu CN 

Mỹ Trung, 

phường Lộc Hạ, 

Nam Định 

22/05/2023 Cty CPKD 

SXNK khí 

gas hóa 

lỏng Vạn 

Lộc 

21 (14 áp 

kế, 7 cân) 

Áp kế: 

31/8/2020 

Cân: 

03/2021 

- Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh khí hóa lỏng 

20 Doanh nghiệp tư nhân 

Văn Mích 

Xóm 2, xã Trực 

Thái, huyện Trực 

Ninh 

Đã được 

cấp GCH 

HÀ Nam 

Ninh 

03 03/2021 -  Sửa chữa, thay thế PTĐ để đảm bảo đúng yêu 

cầu kỹ thuật của PTĐ xăng dầu 

21 Cty TNHH Lại Đức 

Lộc 

Km 5,5 đường 

21B xóm phố Mả 

Râm. Xã Hông 

Quang 

05/4/2024 PV Oil NĐ 05 03/2021 - Chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh xăng dầu 
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