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THÔNG TƯ 

Về việc ban hành và thực hiện 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”.  

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban 

hành và thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

xăng và nhiên liệu điêzen”.  

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này. /. 

 

Nơi nhận:      
- Thủ tướng CP (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);                                                         

- Công báo; 

- Lưu VT, PC, TĐC. 
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