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CÔNG VĂN  

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 3 4 8 /CP -KG NGÀY 2 7  THÁNG 4  NĂM  2 0 0 1   

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ  

TỪ 0 1 /0 7 /2 0 0 1  TRÊN TOÀN VIỆT NAM  

 

Kính gửi: - Cán Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

-  Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 965/GTVT- ĐK ngày 30 

tháng 3 năm 2001 về Phương án triển khai sử dụng xăng không pha chì theo Chỉ thị 

24/2000/CT-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như 

sau: 

1- Từ  01 tháng 5 năm 2001, Bộ Thương mại công bố chính thức các loại xăng 

không chì có trị số ốc tan từ 83 trở lên được nhập khẩu vào Việt Nam và cấm nhập 

khẩu xăng pha chì và các chế phẩm để sản xuất xăng pha chì, trừ lượng xăng pha chì 

được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập theo yêu cầu quốc phòng, an ninh. 

2- Bộ Thương mại chuẩn bị mọi điều kiện để từ ngày 01 tháng 7 năm 2001 bắt 

đầu sử dụng xăng không chì trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

3- Bộ Giao Thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã ghi trong Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ: 

- Tổ chức việc kiểm soát và xác định mức độ ô nhiễm khí thải từ các loại 

phương tiện cơ giới đường bộ gây ra, trước hết thực hiện ở Thủ đô Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Ban hành các tiêu chuẩn khí xả cho phép đối với các phương tiện có động cơ 

xăng khi sử dụng xăng không chì; 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc sử dụng xăng không chì. 

4- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án sử 

dụng xăng không chì đối với phương tiện của lực lượng quốc phòng, an ninh theo quy 

định tại Chỉ thị 24/2000/CT-TTg. 

5- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thương mại, 

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét cụ thể đề nghị của Công ty Xăng dầu 

thành phố Hồ Chí Minh (Saigonpetro), tạo điều kiện để Công ty chuyển đổi sản xuất 

sản phẩm mới xăng không chì M 83. 

6- Kinh phí đã sử dụng để triển khai các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ 

giao cho các Bộ trong Chỉ thị 24/2000/CT-TTg được thanh toán vào nguồn chi thường 

xuyên của các Bộ hoặc các cơ quan được Bộ giao nhiệm vụ. 

 


