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THÔNG BÁO 

VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 
NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

Quyết định 3964/QĐ-BKHCN 

1. TCVN 11985-1:2017 Máy cầm tay không dùng năng 
lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 1: Máy cầm tay 
lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp chặt không có ren 

2. TCVN 11985-2:2017 Máy cầm tay không dùng năng 
lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 2: Máy cầm tay 
cắt đứt và gấp mép 

3. TCVN 11985-3:2017 Máy cầm tay không dùng năng 
lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 3: Máy khoan 
và máy cắt ren cầm tay 

4. TCVN 11985-4:2017 Máy cầm tay không dùng năng 
lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 4: Máy va đập 
cầm tay không quay 

5. TCVN 11985-5:2017 Máy cầm tay không dùng năng 
lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 5: Máy khoan 
đập xoay cầm tay 

6. TCVN 11985-6:2017 Máy cầm tay không dùng năng 
lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 6: Máy cầm tay 
lắp ráp các chi tiết kẹp có ren 

                                                                                                  
(Xem tiếp trang sau) 

 

 

 

 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và 
yêu cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện 
thoại về:                                  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất  lượng vàTBT 

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 
Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 

Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 09 
(10/5/2018) 
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7. TCVN 11985-7:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an 
toàn – Phần 7: Máy mài cầm tay 

8. TCVN 11985-8:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an 
toàn – Phần 8: Máy mài bằng giấy nhám và máy đánh bóng cầm tay 

9. TCVN 11985-9:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an 
toàn – Phần 9: Máy mài khuôn cầm tay 

10. TCVN 11985-10:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an 
toàn – Phần 10: Máy ép cầm tay 

11. TCVN 11985-11:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an 
toàn – Phần 11: Máy đột theo khuôn và máy cắt kiểu kéo cầm tay 

12. TCVN 11985-12:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an 
toàn – Phần 12: Máy cưa đĩa, máy cưa lắc, máy cưa tịnh tiến qua lại cầm tay 

Quyết định 3981/QĐ-BKHCN 

1. TCVN ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn 

2. TCVN ISO 17034:2017 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn 

3. TCVN ISO/IEC 17011:2017 Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với tổ 
chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

Quyết định 3981/QĐ-BKHCN 

1. TCVN 12168:2017 Máy công cụ – Trình bày hướng dẫn bôi trơn 

2. TCVN 12169:2017 Máy công cụ – Hệ thống bôi trơn 

3. TCVN 12170:2017 Máy công cụ – Lắp bánh mài bằng bích có mayơ 

4. TCVN 12171:2017 Máy công cụ – An toàn – Máy mài tĩnh tại 

5. TCVN 12172:2017 An toàn máy gia công gỗ – Máy ép gắn kết mép dẫn tiến 
bằng xích 

6. TCVN 12173-1:2017 Máy công cụ – Trục then hoa bi – Phần 1: Đặc tính và yêu 
cầu chung 

7. TCVN 12173-2:2017 Máy công cụ – Trục then hoa bi – Phần 2: Tải trọng động 
danh định, tải trọng tĩnh danh định và tuổi thọ danh định 

8. TCVN 12174:2017 Máy công cụ – Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình 
gia công trên máy cắt kim loại 

9. TCVN 12175:2017 Thiết bị sản xuất cho các hệ thống vi mô – Giao diện giữa bộ 
tác động cuối và hệ thống xử lý 

Quyết định 3985/QĐ-BKHCN 

1. TCVN 11978:2017 Máy lọc nước đùng trong gia đinh 

2. TCVN 11979:2017 Phương pháp thử cho máy lọc nước dùng trong gia đình 

Quyết định 3986/QĐ-BKHCN 
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1. TCVN 11849-1:2017 Acquy chì-axit dùng cho truyền động kéo. Phần 1: Yêu cầu 
chung và phương pháp thử 

2. TCVN 11849-2:2017 Acquy chì-axit dùng cho truyền động kéo. Phần 2: Kích 
thước của ngăn, đầu nối và ghi nhãn cực tính trên các ngăn 

3. TCVN 11850-11:2017 Acquy chì-axit đặt tĩnh tài. Phần 11: Loại có thoát khí. 
Yêu cầu chung và phương pháp thử 

4. TCVN 11850-21:2017Acquy chì-axit đặt tĩnh tại. Phần 21: Loại có van điều 
chỉnh. Phương pháp thử 

5. TCVN 11850-22:2017Acquy chì-axit dùng cho truyền động kéo. Phần 22: Loại 
có van điều chỉnh. Các yêu cầu 

6. TCVN 11851-1:2017Acquy chì-axit mục đích thông dụng (loại có van điều 
chỉnh). Phần 1; Yêu cầu chung, đặc tính chức năng và phương pháp thử 

7. TCVN 11851-2:2017Acquy chì-axit mục đích thông dụng (loại có van điều 
chỉnh). Phần 2; Kích thước, đầu nối và ghi nhãn 

Quyết định 3987/QĐ-BKHCN 

1. TCVN 12142-1:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 1: 
Thép không hợp kim dùng cho tôi và ram 

2. TCVN 12142-2:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 2: 
Thép hợp kim dùng cho tôi và ram 

3. TCVN 12142-3:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 3: 
Thép tôi bề mặt 

4. TCVN 12142-4:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 4: 
Thép dễ cắt 

5. TCVN 12142-5:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 5: 
Thép thấm nitơ 

6. TCVN 12142-14:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 14: 
Thép cán nóng dùng cho lò xo tôi và ram 

7. TCVN 12142-15:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 
15:Thép làm van dùng cho động cơ đốt trong 

8. TCVN 12142-17:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 17: 
Thép ổ bi và ổ đũa 

9. TCVN 12142-18:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 18: 
Sản phẩm thép sáng bóng 

Chi tiết các Quyết định có tại website tcvn.gov.vn 

 Bản tin TBT Hải Dương 


