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BỘ TÀI CHÍNH________

Số: 217/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
 Sửa đổi Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/9/2008 của Bộ Tài chính 

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia 
đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3: 2008/BTC) 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại khoản 3.2 mục 3 phương pháp thử tại 
QCVN 3: 2008/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt 
cứu sinh loại nhẹ được ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 
03/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

1. Về phương pháp thử độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi kéo đứt (dọc, ngang) sửa 
đổi lại là: 

“Độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi kéo đứt (dọc, ngang) theo TCVN 4635: 88 Vật 
liệu giả da - Phương pháp xác định độ bền kéo đứt”.

2. Về phương pháp thử độ thấm nước sửa đổi lại là: 

“Độ thấm nước theo ISO 811: 1981 Vải dệt - Xác định chống thấm nước - thử 
áp lực thủy tĩnh (Textile fabrics - Determination of resistance to water penetration - 
Hydrostatic pressure test).
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Điều 2. Các nội dung khác tại QCVN 3: 2008/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ được ban hành kèm theo Quyết 
định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 03/9/2008 của Bộ Tài chính không thay đổi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí


