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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng 

trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu 

 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Công Thương; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 

nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, 

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 

tại cửa hàng xăng dầu. 

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

về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học 

E10 tại cửa hàng xăng dầu. Ký hiệu QCVN 02 : 2014/BCT. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. 

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 

12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng 

sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu. 

2. B i b  c c  uy  ịnh về trang thiết bị, phụ trợ  ối v i xăng E5 tại 

Thông tư số 47/2012/TT-BCT  ngày 28 th ng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ 

sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng 

xăng dầu k  từ ngày ký Thông tư này. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng Bộ, Ch nh Thanh tra Bộ, c c Vụ trưởng, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng thuộc Bộ, Gi m  ốc Sở 



 

 

Công Thương c c tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng c c cơ 

 uan, tổ chức và c  nhân có liên  uan chịu tr ch nhiệm thi hành Thông tư 

này./. 
Nơi nhận:     

- Văn phòng Tổng Bí thư;  

- Văn phòng Chính phủ;                                                     

- C c Bộ: KHCN, Quốc phòng, GTVT, NNPTNT; 

- Sở Công Thương c c tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Ki m tra văn bản QPPL (Bộ Tư ph p); 

- Website: Chính phủ; BCT; 

- Công báo; 

-  Lưu: VT, KHCN. 
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