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BInh Du'crng, ngày? ththng nàm 2018 

- Hip hi co din tinh BInh Duo'ng; 
- Các to chrc, Ca nhân san xuât, kinh doanh, nhp khâu. 

Ngãy 18/5/2018, ThU tuOng ChInh phU ban hành Quy& djnh s6 24/201 8/QD-
TTg ye danh mic va phrong tin, thiêt bj str ding näng Iuçmg näng !u'çmg phãi 1oii 
bO và các tO may phát din hiu suât thâp khOng duçc xây dçrng mi (Quyet djnh 
sO 24/201 8/QD-TTg). Theo dO, Quyêt dnh quy djnh ye danh mlic vã I trInh 
phucmg tin, thiêt bj sir diing näng hxcing cO hiu suât thâp phãi lo?i bO (k/iông c/rn 
pizép n/zap k/iâu, san xuât và kin/i doanh trong nu'öc) và các to may phát din 
hiu suât thâp khOng duç'c xãy dijng mOi, cci the nhu sau: 

1. Tir ngày 10/7/2018, khOng cho phép nhp khu, san xut và kinh doanh các 
thiêt bj gia dcing; thiêt bj van phOng và thuong mai; thiêt bj cong nghip CO hiu 
suât nàng luçmg khong dáp rng mU'c hiu suât nang lucmg tôi thiêu quy djnh t?i 
các Tiêu chuân quc gia (TCVN): 

STT  Ten gçi (thit b) Tiêu chun quc gia 

I. Nhóm thiêt bj gia ding: 

1  Bong den huinh quang compact TCVN 7896:2008 

2  Balát din tCr dUng cho bong den hu'nh quang TCVN 7897:2008 

3  Balát din tU' dUng cho bong den hu'nh quang TCVN 8248:2009 

4  Bong den huinh quang ng thng TCVN 8249:2009 

5  Quat diên TCVN 7826:2007 

6  TU 1inh, tU kt dong 1tnh TCVN 7828:20 13 

7  May diu hOa không khI khong ng gió TCVN 7830:2015 

8  May git gia dung TCVN 8526:20 10 

9  MáythuhInh TCVN9536:2012 

10  Ni corn diên TCVN 8252:2009 

11  BInh dun rnrâc nóng có dci' tr& TCVN 7898:2009 

II. NhOm thit b van phOng vñ thu'o'ng mi: 

1 MànhInhmáytInh TCVN9SO8:2012 



2  May photocopy TCVN951O:2012 

3  Máyin TCVN95O9:2012 

4  Tü giQ' 1nh thucrng mai TCVN 10289:20 14 

III. Nhóm thiêt bj cong nghip: 

1  Dng cci din không dng b ba pha rpto 1ng soc TCVN 7540-1:2013 

2  MaybiênápphâflPhOi TCVN8S2S:2010 

3 Ni hoi trong các xi nghip cOng nghip TCVN 8630:20 10 

2. Tr ngãy 10/7/2018, khong cho phép xây drng mi to may phát din bang 

than, khI cong ngh 1tc hu, cO hiu suât ti närn dâu dim vào vn hành thâp hGn 

giá trj quy dinh: 

STT To may 
Hiêu suât 

(%) 

I. Các 
suãt d!nh 
28°C  

ti may phát din bng than, hiu sut thô theo nhit trl thãp tti cong 
mü'c cilia to may, quy ye diêu kin nhit d niró'c lam mat dãu vão 

vä nhit d môi tru'&ng 30°C, phãi không thâp hon giá trj sail: 

1  T6 may CO cong sut? 50 MW và < 150 MW 34,0 

2  T may có cong sut 150 MW và <300 MW 38,0 

3  To may có cong suât ~ 300 MW và < 600 MW 39,0 

4  To may có cong suât 600 MW và <800 MW 41,0 

5  T may cO cong su.t? 800 MW 43,0 

II. Các 
trinh  

t may phát din bang khI dt, sü' dijng cong ngh tua-bin khI chu 

don, hiu suãt to tua-bin khI (dieu kiin ISO) không thâp ho'n: 

1  TomaycocongSUât100MWvà<150 MW 33,0 

2  T may cO cOng su.t 150 MW và < 200 MW 34,0 

3  TO may có cOng suât? 200 MW và < 300 MW 37,0 

4  To may cO cOng suât? 300 MW 39,0 

III. Các 
trInh 
theo  

ti may phát din bng khI dt, sllr dting cong ngh tua-bin khI chu 
kêt hqp, hiu suãt cilia c11m tua-bin khI chu trInh kêt hçrp (diu kin ISO) 

cOng suât don vj cilia to tua-bin khI do'n, không thp hon: 

1  To may có cOng suOt ? 100 MW và < 150 MW 49,5 

2  TO may cô Cong sut 150 MW vâ 200 MW 51,0 

3  T may cO cOng sut? 200 MW Va <300 MW 55,5 

4 To may có cOng suât? 300 MW 58,5 
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3. Tr ngày 10/7/2020, không cho phép nhp khu, san xuAt và kinh doanh các 
thiêt bj gia ding; thiêt bi vin phOng vâ thucng mi; thiêt bj cong nghip cO hiu 
suât nang luçmg khong dáp 1.1ng mirc hiu suât nng lu'çing tôi thiêu quy djnh tti 
các Tiêu chuân quôc gia (TCVN): 

STTI Ten gi (thit bj) Tiêu chun quOc gia 
I. Nhóm thit bi gia ding: 

1  Bong den huinh quang compact TCVN 7896:20 15 
2  Balát din ti'r dung cho bong den hunh quang TCVN 7897:20 13 
3  Balát din t11 dung cho bong den huS'nh quang TCVN 8248:20 13 
4  Bong den hunh quang ng thng TCVN 8249:20 13 
5  Quat diên TCVN 7826:20 15 
6  Tü 1nh, tO kt dOng Iinh TCVN 7828:20 13 
7  May diu hOa khong khI khOng ng gió TCVN 7830:20 15 
8  Máygiätgiadung TCVN8526:2013 
9  May thu hInh TCVN 9536:20 12 

10  NicGmdjên TC8252;2O15 
11  BInh dun rnrO'c nóng cO dir trU' TCVN 7898:2009 

II. Nhóm thit bj van phông và thffo'ng mi: 

1  MánhmnhmáytInh TCVN9SO8:2012 
2  May photocopy TCVN9S1O:2012 
3  Mãyin TCVN9SO9:2012 
4  TO gi 1nh thwng mi TCVN 10289:20 14 

III. NhOm thit bj cong nghip:  

1  Dông co diên không dng bt ba pha roto ling soc TCVN 7540-1:2013 
2  Máybinápphânphj TCVN8525:2015 
3 N6i hai trong các xi nghip cong nghip TCVN 8630:20 10 

Nay, S Khoa hçc vã Cong nghê thông báo vâ d nghj qu don vj thrc hin 
mt sO ni dung sau: 

1. KhOng nhp khu, san xut và kinh doanh các phrong tin, thi& b có mrc 
hiu suât näng luçrng khOng dáp irng mirc hiu suât näng lucing tOi thiéu theo 1 
trInh quy djnh. 
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2. Không xay dirng mOi th may phát din bang than, khI cong ngh lac hu, có 
hiu suât tai  näm dâu thra vão van  hành thâp hon giá trj quy djnh theo l trInh quy 
djnh. 

3. S Khoa h9c và Cong ngh së phi hcp các sâ, nganh chrc näng tin hành 
kiém tra, thanh tra vic tuân thU các quy djnh ye loai bó phrnmg tin, thiêt bj si.'r 
diing näng lu'cing phãi loaibO vã các to may phát din hiu suât thâp không duçic 
xay dirng mâi sau khi Quyêt djnh nay có hiu hrc. 

Trong qua trinh thirc hin nu có kho khän, vuO'ng mc d nghj lien h v S 
Khoa hçc va Cong ngh (thông qua Chi ciic Tiêu chuan Do 1u6'ng Chat lixcmg) theo 
dja chi: Tang 12A, Tháp B, Trung tam Hành chInh tinh, P. HOa PhU, Tp. Thu Dâu 
Met, tinh Binh Drnng. 

Din thoai: 0274.3897321-2, Fax: 0274.3 856550, 

Email: doluongchatluong. skhcnbinhduong.gov.vn./. 

Ncri nh/In: 
- Nhi.x trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Sâ Cong Thi.rnng (phi hp); 
- Ciic Hài quan tinh (phôi hçip); 
- Sâ KH&DT (phôi hcp); 
- BQL KCN Vietnam-Singapore (phôi hçxp); 
- BQL các KCN tinh (phOi hp); 
- Chi cue TCDLCL; 
- Luii: VT. 

KT. GIAM DOC 
PHOGIAMDOC 

Nguvn BInh Phu'ó'c 
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