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Khí thiên nhiên hóa lỏng

Tháng 01/2022
Cụ thể, 06 TCVN dự kiến bao gồm:

1. TCVN 8611:2021 (sửa đổi BS EN 1473:2016): 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ;

2. TCVN 8612:2021 (sửa đổi BS EN ISO 16904:2016): 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất/nhập;

3. TCVN 8613:2021 (sửa đổi BS EN ISO 28460:2010): 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao/nhận sản phẩm;

4. TCVN 8616:2021 (sửa đổi NFPA 59A:2019): 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển;

5. TCVN 8617:2021 (sửa đổi NFPA 52:2019): 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông; và 

6. TCVN 8618:2021 (tương đương SAE J2645:2018): 
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - xe tải và xe khách.

Nhìn chung, hầu hết nội dung của TCVN dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn 
của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (“ISO”), Tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu (“EN”), hệ thống NFPA (Hiệp hội Phòng cháy chữa 
cháy quốc gia) cập nhật phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Nhằm mục đích phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát chất lượng các dự án Khí thiên nhiên hóa lỏng (“LNG”) tại Việt Nam, 
đồng thời cập nhật những thay đổi trong các phiên bản mới của những tiêu chuẩn quốc tế tương đương, cuối năm 2021,         
Dự thảo 06 Tiêu chuẩn quốc gia (“TCVN”) về LNG đã được công bố bởi Bộ Công Thương để xin ý kiến rộng rãi.
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”
hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte).
DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc
lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu
sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng.
Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Về Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các công ty thành viên cùng các chi nhánh của mỗi công ty
trong hệ thống Deloitte Việt Nam là các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung
là “Tổ chức Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp
dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư
vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức
Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng
biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình
hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính
đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty
Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc
người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động
hoặc ra bất kỳ quyết định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý.
Thời điểm người đọc nhận được tài liệu này và không có bất kỳ phản hồi nào tới Deloitte, chúng tôi sẽ coi là
người đọc đã đồng ý và chấp thuận với các thông tin và nội dung nêu trên.
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