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NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 
14/10/2018

TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
STANDARDS AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Giống như hơn 250 năm trước, các tiêu chuẩn rất quan trọng trong cuộc cách 
mạng công nghiệp đầu tiên. Giờ đây, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, tiêu chuẩn cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng tương tự. Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các 
công nghệ mới, làm mờ ranh giới truyền thống giữa thế giới vật lý, kỹ thuật số 
và sinh học. Sự gia tăng kết nối của con người và mọi thứ sẽ tác động đến cách 
chúng ta sản xuất, giao dịch và giao tiếp, giống như sức mạnh hơi nước đã biến đổi 
phương thức sản xuất và cách sống của nhiều xã hội trong cuộc cách mạng công 
nghiệp đầu tiên.
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Trong thế kỷ 18, sự chuyển đổi từ công 
việc thủ công sang máy móc, thiết bị đã làm 
tăng nhu cầu về tiêu chuẩn, ví dụ như để thay 
thế các chi tiết máy là cho phép sản xuất hàng 
loạt các linh kiện chuyên dụng. Ngày nay, tiêu 
chuẩn sẽ một lần nữa đóng một vai trò quan 
trọng trong quá trình chuyển đổi sang một 
kỷ nguyên mới. Tốc độ thay đổi mà chúng ta 
đang chứng kiến sẽ không thể có được nếu 
không có tiêu chuẩn. Các nhà sáng tạo dựa 
trên các tiêu chuẩn quốc tế, như tiêu chuẩn 
do IEC, ISO và ITU xây dựng. Để đảm bảo khả 
năng tương thích và khả năng tương tác, các 
công nghệ mới có thể được áp dụng một cách 
liền mạch. Tiêu chuẩn cũng là một phương 
tiện để truyền bá kiến thức và đổi mới toàn 
cầu. 

 Bên cạnh đó, tốc độ thay đổi nhanh 
chóng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư mang lại cũng chứa đựng những thách 
thức riêng. Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ ngày 

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

càng đảm nhiệm nhiều hơn những công việc 
trước đây do con người thực hiện, công nghệ 
chế tạo đắp lớp (hay còn gọi là in 3D) sẽ thay 
đổi cách chúng ta tạo ra hàng hóa và cung cấp 
cho chúng ta khả năng “in mọi thứ”. Đây chỉ 
là một số ví dụ về các vấn đề ở thế hệ công 
nghệ thông minh mới được đặc trưng bởi: dữ 
liệu lớn, tích hợp gia tăng, lưu trữ đám mây 
và truyền thông mở của các thiết bị … 

Tiêu chuẩn quốc tế là một tiêu chuẩn 
đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, 
tiêu chuẩn bảo mật có thể giúp cho dữ liệu 
của chúng ta an toàn hơn và ngăn chặn vấn 
đề tin tặc. Các tiêu chuẩn an toàn cho robot sẽ 
giúp việc tương tác với con người trở nên dễ 
dàng hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đã bắt đầu, nhưng để nắm bắt được 
đầy đủ tiềm năng của nó đối với sự tiến bộ 
của xã hội thì tiêu chuẩn là vô cùng cần thiết.
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CÔNG BỐ BẢNG MÃ HS 
ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 
PHẢI PHÊ DUYỆT MẪU THUỘC 
ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 
VỀ ĐO LƯỜNG KHI NHẬP KHẨU

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

Ngày 15/8/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN 

về việc công bố bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc 

đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu. Theo đó, các phương tiện đo 

khi nhập khẩu sẽ được cơ quan Hải quan phân loại hàng hóa theo mã HS và nếu là phương tiện 

đo nhóm 2 có mã HS theo Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN thì phải thực hiện kiểm tra nhà nước 

về đo lường khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và Thông 

tư số 28/2013/TT- BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra 

nhà nước về đo lường. Căn cứ để kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhập 

khẩu là quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo. Cơ quan thực hiện là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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CẢNH BÁO VỀ ĐỒ CHƠI TRẺ EM 
ĐẤT NẶN BẰNG CHẤT DẺO TẠO HÌNH

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra

Vừa qua tại một số địa phương, xuất 
hiện thông tin các em học sinh sau khi 
tiếp xúc với đồ chơi trẻ em có tên gọi 

“chất nhờn ma quái” hay còn gọi là “Slime” 
được mua trước cổng trường phải nhập viện 
do nghi ngờ bị dị ứng hóa chất. 

 Loại đồ chơi trên là loại chất dẻo có 
nhiều màu sắc, không dính tay, mềm mại như 
nước lại dai như cao su có thể nhào nặn những 
hình thù yêu thích và được chứa trong hộp 
bán trước cổng trường học. Slime được nhập 
khẩu, được giới thiệu là loại đồ chơi giúp thư 
giãn, kích thích sự sáng tạo, tạo phản xạ linh 
hoạt, rèn luyện sự khéo tay.

 Sau khi tiếp xúc, các học sinh có triệu 
chứng bị ngứa kèm theo nóng, ho, khó thở, 
buồn nôn... và phải chuyển đến bệnh viện để 
theo dõi. 

 Hiện các cơ quan chức năng đã lấy 
mẫu đồ chơi trẻ em nêu trên để thử nghiệm 
về chất lượng, đồng thời theo dõi sức khỏe 
các học sinh này.

 Loại chất dẻo để học sinh nhào nặn, 
tạo hình nghi gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
nhiều học sinh.

 Qua thông tin cảnh báo nêu trên, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khuyến 
cáo phụ huynh, học sinh thận trọng trong 
việc mua, chơi và tiếp xúc với các loại đồ chơi 
trẻ em đất nặn bằng chất dẻo tạo hình không 
có nhãn hàng hóa, không rõ xuất xứ, nguồn 
gốc hoặc có mô tả tương tự như trên nhằm 
ngăn chặn tác hại đến sức khỏe và an toàn 
cho trẻ em. 

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra
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Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa  ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 với các mục tiêu chủ yếu 
như sau:

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY CƠ CHẾ 
MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN, 
CẢI CÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ 
TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2018 - 2020.

1Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà 
nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; 
người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới 
hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

2 Tham gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một 
cửa ASEAN theo đúng cam kết và lộ trình 
thực hiện của các nước ASEAN.

3Toàn bộ các cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp 
sử dụng thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện 

vận tải được kết nối và chia sẻ thông tin quản lý nhà nước thông qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia.

4Cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu theo nguyên tắc chỉ kiểm tra tại cửa khẩu đối với các mặt hàng tác động đến an 
toàn xã hội, an ninh quốc gia, môi trường đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, phải 

kiểm dịch hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Đối với các mặt hàng khác, 
việc kiểm tra về chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy chuyển sang hậu kiểm hoặc dựa trên đánh giá 
mức độ tuân thủ doanh nghiệp, mức độ rủi ro của hàng hóa theo từng thời kỳ và phải dựa trên 
hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể; trường hợp không thể ban hành quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật thì phải có phương pháp kiểm tra công khai, minh bạch.
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Các giải pháp được đưa ra bao gồm: 

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý; 
- Xây dựng và phát triển hệ thống công 

nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một 
cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng 
xử lý tập trung thông qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia, trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù 
hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0; 

- Đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ; 
- Xây dựng và triển khai Đề án tổng thể 

quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích 
kết nối các cơ quan chính phủ và các bên trong 
chuỗi cung ứng; 

- Xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát, báo 
cáo, đánh giá độc lập sát việc tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương 
trình, kế hoạch của Chính phủ.

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức
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Nguồn tin:  http://vietq.vn

Các giải pháp được đưa ra bao gồm: 

ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG  VÀ DUY TRÌ 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

TCVN ISO 9001

Ngày 12/10 tại Ninh Bình, 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đã tổ chức Hội thảo 

về Xây dựng, áp dụng và duy 

trì hệ thống quản lý chất lượng 

TCVN ISO 9001 và công tác tổ 

chức cán bộ năm 2018.

Hội thảo được tổ chức cũng nhằm hướng tới sắp xếp, nâng cao chất lượng công tác, đổi 

mới sáng tạo trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đáp ứng yêu cầu của tình hình 

mới, đóng góp thiết thực hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội.

Theo đánh giá, việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải 

quyết công việc một cách khoa học. Từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời hiệu 

quả, hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” 

theo quy định của Chính phủ, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách 

hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

TCVN ISO 9001:2015
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Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn việc 

tổ chức tư vấn, đánh giá, đào tạo theo 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước như sau:

Đối với các tổ chức, chuyên gia, cơ sở 

đào tạo đã được cấp giấy xác nhận đủ điều 

kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, 

đánh giá  theo quy định tại Thông tư số 

26/2014/TT-BKHCN được thực hiện hoạt 

động tư vấn đánh giá theo phiên bản TCVN 

ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của 

giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.

Đối với các tổ chức, chuyên gia, cơ sở 

đào tạo đăng ký cấp mới giấy xác nhận cần 

cập nhập, bổ sung kiến thức về phiên bản 

TCVN ISO 9001:2015 cho chuyên gia, giảng 

viên và đăng ký theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TT-BKHCN.

Nội dung chi tiết xem Công văn 1907/

BKHCN-TĐC ngày 25/6/2018.

HƯỚNG DẪN VIỆC TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ, ĐÀO TẠO THEO 

TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số  

132/2018/NĐ-CP      
của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP 
về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

01/10/2018 01/10/2018

2
Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường

05/10/2018 05/10/2018

3
Nghị định số  

140/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
và thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động  
Thương binh và Xã hội

08/10/2018 08/10/2018

4
Nghị định số 

30/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật giao 
dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số

27/9/2018 15/11/2018

5
Nghị định số 

133/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 90/2014/NĐ-CP 
về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải 
thưởng nhà nước" về văn học, nghệ 
thuật

01/10/2018 15/11/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

6
Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục

04/10/2018 20/11/2018

7
Nghị định số 

139/2018/NĐ-CP
 của Chính phủ

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm 
định xe cơ giới

08/10/2018 01/01/2019

8

Thông tư số 
15/2018/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
lao động đối với thang máy gia đình do 
Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội ban hành

12/10/2018 01/03/2019
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1

Xi măng thủy hóa, 
Type HS dạng đóng 
bao 50kg, Type HS 
dạng xá; Xi măng 
thủy hóa, Type 
MS dạng đóng bao 
50kg, Type MS 
dạng xá

Công ty Cổ phần Phát 
triển Sài Gòn

143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận 
Bình Thạnh.

2
Sơn Alkyd (Sơn 
bóng)

Công ty Cổ phần Sơn Bạch 
Tuyết

Lô A 12b Đường số 1, KCN Hiệp Phước, 
xã Long Thời, huyện Nhà Bè.

3
Keo chà ron; Vữa 
cho bê tông nhẹ; Keo 
dán gạch

Công ty TNHH Một thành 
viên GRITONE 59/5 Hiệp Nhất, Phường 4, quận Tân Bình.

4
Máy lọc nước dùng 
trong gia đình

Công ty Cổ phần Cơ Điện 
lạnh Đại Việt

Lô II-6 Cụm 4, Đường 13, Nhóm CN II, 
KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú.

5
Bê tông thương 
phẩm

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Bê tông Huy 
Hoàn

2 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh 
Mỹ, Quận 9.

6 Chế phẩm Vi sinh Công ty TNHH MIDOLI
31/13 Đường số 1, Khu phố 5, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/9/2018 ĐẾN 15/10/2018)
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CÔNG BỐ HỢP QUY

I Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học - 
QCVN 1:2015/BKHCN

1 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH 
Một thành viên PV OIL 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1.

II Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy - QCVN 2:2008/BKHCN

1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất 
Trương Thị Nội

80-82A Kênh Tân Hóa, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú.

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kỹ thuật Á 
Châu

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú.

3 Công ty TNHH SX TM Nhựa Chí Thành V.N 611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân.

4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 
Phú Gia Khang

558/25 Huỳnh Tấn Phát, 3, phường Tân 
Phú, Quận 7.

III Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Thú nhồi bông Diễm Trúc 36A Đường 197, tổ 5, phường Tân Phú, 
Quận 9.

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Chợ 
Lớn

8H, Đường An Dương Vương, Phường 16, 
Quận 8.

3 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng 
Thiên Lộc

61 Dương Văn Dương, phường Tân Qúy, 
quận Tân Phú.

4 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam 
Hoa

71/4A Hiệp Thành 13, Khu phố 7, phường 
Hiệp Thành, Quận 12.

5 Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Lê 
Nguyễn VN

465 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức.

6 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3

7 Công ty TNHH Thiết kế Sản xuất Dịch vụ 
Thương mại Bút Vàng

E1.04 Lý Long Tường, Mỹ Tú 1, phường 
Tân Phong, Quận 7.

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)

IV Thiết bị điện và điện tử - QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 01:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát 144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân.

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dây và 
Cáp điện Tài Trường Thành

192 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân.

3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dây cáp 
điện Đại Nam

394/23 TTH07, Khu phố 3, phường Tân 
Thới Hiệp, Quận 12.

4 Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đại Việt
Lô II-6 Cụm 4 Đường 13, Nhóm CN II, 
KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú.

5 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuận 
Phát

50 Đường số 21, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân.

6 Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Đại 
Thành Hưng

111 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú.
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Stt Thông báo số Quốc gia Ngày
 phát hành Hạn góp ý Sản phẩm có liên quan

1 G/TBT/N/USA/ 
1049/Rev.1 Mỹ 5/10/2018 4/12/2018 Chất làm lạnh

2 G/TBT/N/USA/ 
1109/Add.5 Mỹ 5/10/2018 4/12/2018 Mã phòng cháy

3 G/TBT/N/JPN/608 Nhật 10/10/2018 9/12/2018 Hệ thống ghi nhãn GM

4 G/TBT/N/TPKM/ 
283/Rev.1/Add.1 Đài Bắc 10/10/2018 9/12/2018 Thực phẩm và các sản phẩm liên 

quan

5 G/TBT/N/UGA/926 Uganda 10/10/2018 9/12/2018 Phân bón tổng hợp

6 G/TBT/N/UGA/927 Uganda 10/10/2018 9/12/2018 Phân bón hợp chất vô cơ hữu cơ

7 G/TBT/N/KOR/788 Hàn Quốc 11/10/2018 10/12/2018 Các thiết bị y tế

8 G/TBT/N/UGA/933 Uganda 11/10/2018 10/12/2018 Dệt may

9 G/TBT/N/UGA/934 Uganda 11/10/2018 10/12/2018 Vỏ gối

10 G/TBT/N/UGA/935 Uganda 11/10/2018 10/12/2018 Sản phẩm dầu mỏ

11 G/TBT/N/MEX/ 
354/Add.1 Mexico 12/10/2018 11/12/2018 Công tơ mét

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.307.203

(028) 39.307.206

Số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

http://chicuctdc.gov.vn

chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn


