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ĐẶT HÀNG1- +

Thép thanh có đường kính từ D10mm đến D51mm

Thép cuộn trơn có đường kính từ Φ5,5mm đến Φ8mm

Thép tròn cuộn gai có đường kính từ Φ8mm đến Φ10mm

VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho
đơn hàng trên 20.00.000 VNĐ



THANH TOÁN NHANH
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ
visa tất cả các ngân hàng



CHĂM SÓC 24/7
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
24/7



UY TÍN THƯƠNG HIỆU
HaluGroup là thương hiệu được
yêu thích và lựa chọn



Chỉ cần có nồng độ cồn trong máu, người đi xe máy có thể phải nộp phạt 2-3 triệu đồng theo đề xuất trong dự thảo.
Bộ Giao thông Vận tải vừa đăng công khai nội dung dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị
định 46/2016) để kêu gọi góp ý. Thời hạn góp ý kiến từ 1/8 đến 1/10.

Trước đó, ngày 14/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, trong đó có quy định cấm triệt để người điều khiển phương tiện giao thông không
được uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020.

Cứ có cồn là phạt
Thời điểm luật được thông qua, nhiều luật sư cho rằng Nghị định 46/2016 phải được sửa đổi để có căn cứ pháp lý cho việc xử phạt hành vi uống rượu lái xe. Nghị định 46
mới chỉ xử phạt người lái xe máy có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.

Do đó, trong dự thảo nghị định sửa đổi, ban soạn thảo đã bổ sung quy định phạt 2-3 triệu đồng đối với người điều khiển môtô, xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng
độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Đồng thời, người vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12
tháng.

Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM A615/A615m-08A của Hoa Kỳ, JIS G 3112:2010 của Nhật Bản, TCNVN 1651-2:2008 của Việt Nam.
Thành phần hóa học và cơ lý tính của Thép xây dựng
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Tôn cán nguội - kẽm

Bất động sản

Ứng dụng sản phẩm

Mỗi tháng chúng tôi đều có những đợt giảm giá dịch vụ và sản phẩm
nhằm chi ân khách hàng. Để có thể cập nhật kịp thời những đợt giảm
giá này, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.
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