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 BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG 
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết 
bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di 
động hàng hải 

 

 
Ngày 15/9/2020, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã ra Thông tư 25/2020/TT-
BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho 
nghiệp vụ di động hàng hải”. 
 

Cụ thể, Quy chuẩn áp dụng cho thiết bị 
điện thoại VHF hoạt động trong băng tần 
nghiệp vụ di động hàng hải (đoạn băng tần cụ 
thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô 
tuyến điện quốc gia) dùng cả hai kênh 12,5 kHz 
VÀ 25 kHz. 
 

Lưu ý, phải có các biện pháp để bảo vệ 
thiết bị tránh các ảnh hưởng của hiện tượng 
quá áp và quá dòng. Tất cả các bộ phận và dây 
dẫn có điện áp DC hoặc AC (các điện áp khác 
với điện áp tần số vô tuyến) có điện áp đỉnh 
vượt quá 50 V cần được bảo vệ để tránh sự tiếp 
cận bất ngờ và phải tự động cách ly với tất cả 
các nguồn điện nếu vỏ bảo vệ bị tháo ra. 
 

Sau khi bật máy, thiết bị phải hoạt động 
trong khoảng thời gian 5s, sự bố trí chuyển 
kênh phải đảm bảo thời gian cần thiết để 
chuyển việc sử dụng từ kênh này sang bất kỳ 
một kênh nào khác không được vượt quá 5s. 
Thời gian cần thiết để thay đổi từ phát thành 
thu hoặc ngược lại không được vượt quá 0,3s. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
01/7/2021./. 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện 
thoại VHF trên phương tiện cứu sinh 
 

Ngày 03/9/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ra Thông tư 20/2020/TT-
BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên 
phương tiện cứu sinh”. 
 

Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này 
quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện 
thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng 
tần nghiệp vụ di động hàng hải từ 156 MHz đến 
174 MHz, phù hợp sử dụng trên phương tiện 
cứu sinh và có thể dùng trong các tàu thuyền 
trên biển. 
 

Bên cạnh đó, thiết bị điện thoại VHF phải 
là loại cầm tay, phải có khả năng trao đổi thông 
tin giữa các phương tiện cứu sinh, giữa phương 
tiện cứu sinh và tàu thuyền, giữa phương tiện 
cứu sinh và đơn vị cứu nạn. Có thể sử dụng 
thiết bị này để trao đổi thông tin trên tàu khi 
hoạt động tại các tần số phù hợp. Thiết bị phải 
bao gồm tối thiểu: Một máy thu/phát tích hợp 
có ăng ten và pin; Một bộ phận điều khiển tích 
hợp có phím nhấn để phát; Một loa và mi-crô 
bên trong. 
 

Ngoài ra, thiết bị phải có màu vàng sáng 
hoặc màu da cam, được đánh dấu bằng các 
băng màu vàng sáng, màu da cam. Các cấu trúc 
về cơ khí, điện và việc lắp ráp hoàn thiện thiết 
bị phải tuân thủ thiết kế tốt theo mọi phương 
diện, thiết bị phải được thiết kế thích hợp cho 
việc sử dụng trên tàu thuyền. 
 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
01/7/2021./. 
 
Danh mục yêu cầu bảo đảm an toàn thông 
tin cho trạm gốc 5G 
 

Ngày 16/9/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông ra Quyết định 1569/QĐ-BTTTT 
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về việc ban hành Danh mục yêu cầu bảo đảm an 
toàn thông tin cho trạm gốc 5G (5G gNodeB). 

 
Cụ thể, Danh mục gồm 11 yêu cầu về bảo 

đảm an toàn thông tin cho trạm gốc 5G như 
sau: Yêu cầu về bảo vệ bí mật nội dung của dữ 
liệu người dùng và dữ liệu báo hiệu; Yêu cầu về 
bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu người dùng và 
dữ liệu báo hiệu; Yêu cầu phòng chống cửa hậu 
(backdoor); Yêu cầu bảo đảm an toàn cho việc 
nâng cấp, thay thế phần mềm; Yêu cầu đối với 
các giao diện F1 của gNB;… 
 

Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các 
yêu cầu theo Danh mục. Bộ Thông tin và 
Truyền thông có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, 
bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình phát 
triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà 
nước. 
 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận CFS đối với 
hàng hóa xuất khẩu 
 

Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành Thông tư 
21/2020/TT-BTTTT quy định về việc cấp Giấy 
chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
 

Cụ thể, thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ xin 
cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối 
với hàng hóa xuất khẩu trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện đến Bộ Thông tin và Truyền 
thông, địa chỉ: số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội hoặc qua hình thức trực tuyến 
tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch 
vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền 
thông. 
 

Bên cạnh đó, cơ quan giải quyết hồ sơ 
cấp CFS đối với sản phẩm báo chí là Cục Báo 
chí; Sản phẩm xuất bản phẩm là Cục Xuất bản, 
In và Phát hành; Sản phẩm bưu chính và 
chuyển phát là Vụ Bưu chính; Sản phẩm điện tử 
và công nghệ thông tin là Vụ Công nghệ thông 
tin; Thiết bị viễn thông, thiết bị phát, thu phát 
sóng vô tuyến điện là Cục Viễn thông. 

 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

26/10/2020./. 
 
Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, 
phần mềm kiểm tra chữ ký số 
 

Ngày 07/9/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành Thông tư 
22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ 
thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm 
tra chữ ký số. 

 
Theo đó, yêu cầu chức năng ký số như 

sau: Trường hợp người ký số trên thông điệp 
dữ liệu là cá nhân, cho phép người ký số sử 
dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc ký 
số vào thông điệp dữ liệu; Trường hợp người 
ký số trên thông điệp là tổ chức, cho phép 
người ký số sử dụng khóa bí mật tổ chức để 
thực hiện việc ký số vào thông điệp dữ liệu. 
 

Bên cạnh đó, chức năng kiểm tra hiệu 
lực của chứng thư số cho phép việc kiểm tra 
chứng thư số của người ký số trên thông điệp 
dữ liệu phải kiểm tra theo đường dẫn tin tưởng 
trên chứng thư số và phải thực hiện đến tổ 
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
quốc gia. 
 

Cụ thể, nội dung kiểm tra hiệu lực của 
chứng thư số tại thời điểm ký gồm: Thời gian có 
hiệu lực của chứng thư số; Trạng thái của 
chứng thư số qua danh sách chứng thư số thu 
hồi được công bố tại thời điểm ký số; Thuật 
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toán mật mã trên chứng thư số; Mục đích, phạm 
vi sử dụng của chứng thư số. 
 

Ngoài ra, chức năng kiểm tra tính hợp lệ 
của chữ ký số trên thông điệp dữ liệu cho phép 
xác minh chữ ký số theo nguyên tắc chữ ký số 
được tạo ra đúng với khóa bí mật tương ứng 
với khóa công khai trên chứng thư số. 
 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/11/2020./. 
 
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông 
tin địa lý cơ sở 
 
 

Ngày 31/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã ra Thông tư 06/2020/TT-BTNMT về 
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chuẩn thông tin địa lý cơ sở. 
 

Theo đó, mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý 
sử dụng ngôn ngữ UML để biểu diễn các lược 
đồ khái niệm và lược đồ ứng dụng trong định 
nghĩa thông tin địa lý cơ sở và các loại thông tin 
địa lý khác. Lược đồ ứng dụng được xây dựng 
dựa trên các quy tắc sau: Quy tắc xây dựng lược 
đồ ứng dụng; Quy tắc đặt tên lược đồ ứng dụng; 
Quy định về lập tài liệu mô tả lược đồ ứng 
dụng; Quy tắc mô tả mối quan hệ giữa lược đồ 
ứng dụng với các lược đồ khái niệm khác;… 
 

Ngoài ra, các đối tượng địa lý trong danh 
mục được định nghĩa bằng Tiếng Việt về kiểu, 
thuộc tính, miền giá trị của mỗi thuộc tính; 
quan hệ liên kết các đối tượng địa lý. Danh mục 
đối tượng đối lý của cơ sở dữ liệu nền địa lý 
quốc gia các loại phải được xây dựng dựa trên 
Danh mục đối tượng địa lý cơ sở quốc gia. 
 

Bên cạnh đó, các cơ sở dữ liệu nền địa lý 
quốc gia, cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành phải 
được công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh 
giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố 
hợp quy. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
01/03/2021./. 
 
  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 
 

Ngày 9/9/2020, Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Quyết định số 2484 về việc công 
bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

 
Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau: 
1. TCVN 12669-1:2020 / IEC 60204-1:2016 An 
toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu 
cầu chung 
2. TCVN 12669-11:2020 / IEC 60204-11:2018 
An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 11: 
Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp 
trên 100 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều 
và không quá 36k V 
 
 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN  
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 
Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam 
 

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 
1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ 
thuật Đo lường Việt Nam.  
 

Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật 
Đo lường Việt Nam như sau: 

ĐLVN 122:2020: Cân kiểm tra tải trọng 
xe cơ giới xách tay. Quy trình kiểm nghiệm.   
 

Theo đó, Văn bản kỹ thuật này qui định 
quy trình thử nghiệm cho cân kiểm tra tải trọng 
xe cơ giới xách tay làm việc ở chế độ tĩnh có 
mức cân lớn nhất đến 30 000 kg trên một mặt 
bàn cân, cấp chính xác 0,5; 1 và 2, dùng cho 
mục đích kiểm tra áp lực lên bánh xe, để từ đó 
xác định khối lượng của cả xe. 

                                                                                   
Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/9/2020./. 
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CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9: THIẾT BỊ NGHE NHÌN 

HƯỚNG TỚI HỢP CHUẨN HỢP QUY VÀ CẠNH TRANH LÀNH MẠNH 
 

Với công nghệ thống tin phát triển mạnh 
mẽ, người tiêu dùng ngồi bất cứ đâu cũng có 
thể đặt được cho mình sản phẩm thiết bị nghe 
nhìn với mẫu mã và giá cả phải chăng. Thế 
nhưng, thị trường sản phẩm này có không ít 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, 
không hợp chuẩn hợp quy, gây ra tình trạng 
cạnh tranh không lành mạnh, và ảnh hưởng 
không nhỏ tới quyền lợi của người tiêu dùng.  
 
Sản phẩm nghe nhìn có nhiều nhãn hiệu, 
thương hiệu nổi tiếng 
 

Khảo sát thị trường cho thấy, hiện nay 
có rất nhiều thương hiệu thiết bị âm thanh đỉnh 
cao nổi tiếng như Raidho, McInstosh, Tannoy, 
Accusphase, Kaiser Chiara, MBL, Kharma, 
Marten, Audionote Kondo, Evolution AVM, 

Mark Levinson, JBL cùng những thương hiệu 
audio quen thuộc như: Denon, B&W, Chord, 
Focal, Elac, Legacy, Sonus Faber, Yamaha, Dali, 
WHARFEDALE, Pioneer, Paradigm, Piega, 
Klipsh, Jamo… 
 

Các sản phẩm này có giá tùy loại, từ 
khoảng vài triệu đồng cho tới hàng trăm triệu 
đồng nếu được trang bị đồng bộ. Phân khúc sản 
phẩm nghe nhìn (AV) tại Việt Nam còn khá nhỏ 
trong tổng quy mô tiêu dùng của các ngành 
hàng điện tử - công nghệ lên đến hàng chục tỉ 
đô-la Mỹ mỗi năm. Theo số liệu GfK, năm 2018 
thị trường Việt Nam chi tiêu gần 10 tỉ USD 
(217.490 tỉ đồng) cho nhóm hàng này, tuy 
nhiên các sản phẩm AV vẫn còn là phân khúc 
khá nhỏ, chưa đạt đến quy mô của một ngành 
hàng riêng lẻ trong các thống kê thị trường. 
Hiệp hội quốc tế về Nghe nhìn và Trải nghiệm 
tích hợp (AVIXA) ước tính thị trường AV toàn 
cầu sẽ tăng trưởng từ 186 tỉ USD hiện nay lên 
229 tỉ USD vào năm 2023. Động lực lớn cho 
ngành công nghiệp này tăng tốc đang tập trung 
ở châu Á, với thị phần tăng trưởng dự kiến từ 
5,3% hàng năm lên 36% vào năm 2023, AVIXA 
cho biết. 
 

Ông Dave Labuskes - CEO AVIXA cho 
rằng thị trường hấp dẫn này sẽ là cơ hội để 
InfoComm phô bày công nghệ Pro-AV trong các 

 
Phát hành chuyên đề thường xuyên 

 
            Từ số trước, Thông tin phục vụ Doanh nghiệp đã thực hiện thí điểm phát hành chuyên đề liên 
quan đến các sản phẩm đồ chơi trẻ em phù hợp tiêu chuẩn chất lượng. 
           Trong chuyên đề lần này, BBT lựa chọn sản phẩm thiết bị nghe nhìn bao gồm cả thiết bị có 
dây và không dây. Các thiết bị này hiện nay đa dạng, phong phú về kích cỡ, chủng loại. Công nghệ 
ngày càng hiện đại, người tiêu dùng lại được lựa chọn nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp 
lý. Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm có chất lượng tốt, trên thị trường có không ít sản phẩm hàng 
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không hợp chuẩn, hợp quy. 
           Với mong muốn đem tới góc nhìn toàn cảnh về thị trường sản phẩm thiết bị nghe nhìn, BBT 
thực hiện chuyên đề này, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo thiết thực cho bạn đọc. 

BBT 



CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9 
                                             

 
6 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 9/2020 

lĩnh vực như hiển thị kỹ thuật số thông minh, 
mô phỏng thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, 
mô phỏng 3D, hội nghị hợp tác, trung tâm ra 
lệnh và điều khiển cũng như các thiết bị tạo ra 
trải nghiệm đa giác quan. 
 

Khảo sát của AVIXA cho thấy tác động 
lớn nhất của công nghệ nghe nhìn đến các lĩnh 
vực như bán lẻ, giáo dục, y tế, giao thông... Theo 
ông Richard Tan – CEO của InfoCommAsia, điển 
hình nhất trong các ứng dụng thực tiễn là gia 
tăng hiệu ứng minh họa cho lớp học; tăng trải 
nghiệm cho khách hàng ở các trung tâm bán lẻ; 
hoặc truyền tải thông tin cho các hệ thống quản 
lý giao thông, an ninh công cộng… 
 
Thiết bị nghe nhìn hiện diện trong nhiều 
lĩnh vực của cuộc sống 
 

Trong y tế, với việc tích hợp công nghệ 
nghe nhìn, các phòng phẫu thuật có thể chụp 
cắt lớp bệnh nhân và lập tức gửi thông tin về 
trung tâm điều khiển. Nhờ đó, các bác sĩ thấy 
được hình ảnh từ nhiều góc độ và chẩn đoán từ 
xa các vấn đề của người bệnh và lập tức đưa ra 
khuyến nghị cho bác sĩ đang trực tiếp ở trong 
phòng mổ. 
 

Trong giáo dục, nếu những lớp học 
truyền thống xoay quanh giáo viên thì xu 
hướng của phòng học hiện đại là lấy người học 
làm trung tâm. Công nghệ nghe nhìn giúp các 
phòng học hiện đại trở nên sinh động, tăng 
cường sự tương tác và tinh thần đội nhóm. 
Những giảng đường còn kiêm cả chức năng 
phòng hội nghị hay những mô hình trực tuyến 
giúp học viên có thể tham gia lớp học từ bất kỳ 
nơi nào trên thế giới mà vẫn đảm bảo chất 
lượng nhờ vào các trang thiết bị nghe nhìn với 
hệ thống âm thanh, cách âm tốt. 
 

Trong không gian làm việc, theo ông 
Zane Au - Giám đốc quản lý SMW Asia (công ty 
chuyên tư vấn trong ngành nghe nhìn, hạ tầng 
công nghệ thông tin, an ninh và bảo mật), thế 
hệ millennials đã giúp nâng cao các tiêu chuẩn 

công nghệ. Họ muốn sử dụng những công nghệ 
mới nhất trong môi trường làm việc. Công nghệ 
mới cũng mang đến cho họ khả năng giải quyết 
những công việc nhiều thách thức. 
 
Gỡ bỏ các thiết bị không dây không có 
chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy 
 

Vừa qua, Cục Tần số vô tuyến điện phát 
hiện nhiều thiết bị âm thanh không dây không 
có chứng nhận và công bố hợp quy. 
 

Cục Thương mại điện tử và Kinh te so 
(TMĐT và KTS) - Bộ Công Thương cho biet 
nhận được Công văn số 2757/ CTS-KSTS của 
Cục Tần số vô tuyến điện phản ánh một số 
website, ứng dụng thương mại điện tử đang 
bán các sản phẩm thiết bị âm thanh không dây 
không chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy 
(CNHQ và CBHQ). 
Theo đó, Cục Tần số vô tuyến điện phát hiện 
nhiều thiết bị âm thanh không dây (micro 
không dây, loa kéo di động không dây…) không 
có CNHQ và CBHQ, có phát xạ gây nhiễu tới 
mạng thông tin di động dự kiến triển khi trên 
băng tần 700MHz và các thiết bị này được kinh 
đang được bán tự do trên một số website, ứng 
dụng thương mại điện tử. 
 

Nhằm ngăn ngừa việc gây nhiễu có hại 
hệ thống thông tin di động, đề nghị các 
website/ứng dụng thương mại điện tử chỉ được 
kinh doanh các thiết bị âm thanh không dây có 
CNHQ và  CBHQ, Cục TMĐT và KTS đề nghị các 
thương nhân, tổ chức, cá nhân: Kiểm tra, rà soát 
và gỡ bỏ ngay các sản phẩm vi phạm nêu trên 
trên website và ứng dụng TMĐT (nếu có); Triển 
khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm 
duyệt… nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các 
sản phẩm vi phạm nêu trên và các hành vi kinh 
doanh vi phạm pháp luật khác (nếu có) trên 
website và ứng dụng theo quy định. 
 

Còn trước đó, Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế so - Bộ Công Thương phoi hợp với 
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử 
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dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công An, Công 
an quận Thanh Xuân và Đội Quản lý thị trường 
số 12 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã 
kiểm tra và xử lý cơ sở và đối tượng với hành vi 
thiết lập các website thương mại điện tử bán 
hàng camerasieunho.***, cameranguytrang.*** 
hay maynghelen.*** để bán các thiết bị ghi âm, 
ghi hình ngụy trang được sử dụng gian lận thi 
cử. 
 

Tại thời điểm kiểm tra , Đoàn kiểm tra 
đã phát hiện và thu giữ hơn 200 bộ thiết bị gian 
lận thi cử được nguỵ trang tinh vi dưới dạng  
 

cúc áo, móc khóa, sạc điện thoại, pin dự phòng  
hay đồng hồ đeo tay... Các Thiết bị này được rao 
bán trên các trang web như camerasieunho.***, 
cameranguytrang.*** hay maynghelen.*** .  

 
Trong thời gian tới, Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế số sẽ tiếp tục phối hợp với 
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử 
dụng công  nghệ cao (A05), Tổng cục Quản lý 
thị trường và các cơ quan chức năng đấu tranh, 
phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn 
bán các thiết bị gian lận thi cử theo đúng quy 
định của pháp luật./. 

Dưới đây là danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị nghe nhìn 
 
1.QCVN 110:2017/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông 
tin di động E-UTRA-Phần truy nhận vô tuyến 
2.QCVN 111:2017/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lập thông tin 
di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến 
3.QCVN 112:2017/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng 
4.QCVN 114:2017/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ 
trợ 
5.QCVN 116:2017/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di 
động hoạt động trong băng tần KU 
6.QCVN 117:2018/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông 
tin di động E-UTRA. Phần truy nhập vô tuyến 
7.QCVN 118:2018/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho 
thiết bị đa phương tiện. Yêu cầu phát xạ 
8.QCVN 119:2019/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải 
9.QCVN 11:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS 
10.QCVN 12:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông 
tin di động GSM 
11.QCVN 14:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị trạm gốc thông 
tin di động CDMA 2000-1x 
12.QCVN 15:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông 
tin di động W-CDMA FDD 
13.QCVN 16:2018/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông 
tin di động W-CDMA FDD 

 
14.QCVN 17:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phổ tần và tương thích 
điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ 
tương tự 
15.QCVN 18:2014/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị thông tin vô tuyến điện 
16.QCVN 19:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với 
thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng 
qua giao diện tương tự 
17.QCVN 20:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với 
thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng 
sử dụng kênh thuê riêng tốc độ N x 64 KBit/s 
18.QCVN 21:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với 
thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng 
sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s 
19.QCVN 22:2010/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điẹn cho các thiết 
bị đầu cuối viễn thông 
20.QCVN 22:2019/BKHCN 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị xạ trị áp sát 
nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa 
21.QCVN 23:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị vô tuyến điều chế 
góc băng tần dân dụng 27 MHZ 
22.QCVN 24:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến 
VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS 
23.QCVN 25:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điều chế 
đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHZ 
24.QCVN 26:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF 
hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn. 
25.QCVN 30:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phổ tần và tương thích 
điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ 
thuật điều tần 



CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9 
                                             

 
8 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 9/2020 

QCVN 31:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích 
điện từ đối với thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử 
dụng kỹ thuật số DVB-T 
QCVN 37:2018/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu 
động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự 
QCVN 41:2016/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông 
tin di động GSM 
QCVN 42:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu 
động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và 
thoại) 
QCVN 43:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu 
động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự 
QCVN 44:2018/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động 
mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại 
QCVN 45:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - 
đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử dụng truy cập TDMA 
QCVN 46:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - 
đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử dụng truy nhập FDMA 
QCVN 47:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phố tần số và bức xạ vô 
tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến 
điện 
QCVN 48:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - 
đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử dụng truy nhập DS-CDMA 
QCVN 49:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điểm - 
đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử dụng truy nhập FH-CDMA 
QCVN 50:2020/BTTTT 
QCVN 51:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử 
dụng trên sông 
QCVN 52:2020/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị điện thoại VHF 
sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải 
QCVN 54:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến 
sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 
GHz 
QCVN 55:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly 
ngắn dải tần 9 kHz đến 25 MHz 
QCVN 56:2011/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến nghiệp 
dư 
QCVN 63:2020/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình 
mặt đất DVB-T2 
QCVN 65:2013/BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô 
tuyến băng tần 5 GHz 
QCVN 66:2018/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lắp đặt thông tin 
di động W-CDMA FDD 
QCVN 68:2013/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trong hệ thống 
nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển 
QCVN 70:2013/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích 
điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng 
kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz 
QCVN 71:2014/BGTVT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp 
lực trong giao thông vận tải.  
QCVN 72:2013/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ 
(emc) của thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình 
cáp 
QCVN 73:2013/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly 
ngắn dải tần 25MHz-1 GHz 
QCVN 74:2013/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly 
ngắn dải tần 1 GHz-40GHz 
QCVN 80:2014/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu 
truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2 
QCVN 86:2019/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho 
thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di 
động 
QCVN 88:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với 
thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao bằng tần số 60 GHz 
QCVN 89:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ipv6 đối với thiết bị nút 
QCVN 90:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ipv6 đối với thiết bị định 
tuyến biên khách hàng 
QCVN 91:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không 
dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz 
QCVN 92:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh 
số không dây dải tần từ 1,3GHz đến 50 GHz 
QCVN 93:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tuơng thích điện từ đối 
với thiết bị truyền hình ảnh số không dây 
QCVN 94:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị thông tin băng siêu rộng 
QCVN 95:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô 
tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz 
QCVN 96:2015/BTTTT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối 
với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 
GHz 
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BẢN CẬP NHẬP MỚI VỀ MÃ ID TRÊN SẢN PHẨM NHỰA 
   

Ủy ban ASTM mới đây vừa công bố 
thêm một tiêu chuẩn mới về mã ID trên các 
sản phẩm nhựa tái chế, có thể sử dụng nhiều 
lần.  
 

Bản sửa đổi đối với tiêu chuẩn của ASTM 
International dành cho mã ID nhận dạng các 
sản phẩm nhựa, hoặc RIC, (được gọi là D7611 ) 
mang tính đặc hiệu cao hơn cho mã nhựa 
“1.” Ủy ban về chất dẻo của ASTM ( D20 ) sẽ 
mời những chuyên gia tham gia vào quá trình 

sửa đổi thêm tiêu chuẩn.  
 

Mã nhựa “1” là một tam giác đều với số 
một bên trong nó và các chữ cái “PETE” hoặc 
“PET” bên dưới nó, viết tắt của polyethylene 
terephthalate. Theo David Cornell, một thành 
viên trong nhóm sửa đổi kỹ thuật cho biết, việc 
sửa đổi cung cấp tính cụ thể hơn cho những loại 
nhựa có thể được dán nhãn với mã này.  

Cornell nói: “Bản sửa đổi này sẽ giúp 
ngành công nghiệp hiểu rõ ràng hơn về ý nghĩa 
của một sản phẩm được dán nhãn Mã nhựa“ 1 
”. “Bằng cách đó, nó sẽ gián tiếp hỗ trợ các hoạt 
động nỗ lực tái chế nhựa như bao bì sản phẩm 
tiêu dùng đã qua sử dụng.”  
 

RIC bắt nguồn từ một hệ thống được 
phát triển vào năm 1988 bởi Hiệp hội Công  
nghiệp Nhựa, SPI, nay là Hiệp hội Công nghiệp 
Nhựa. Kể từ đó, các quy tắc này đã giúp các điều 
phối viên tái chế, quản lý chất thải rắn, cơ quan 
quản lý và công chúng nói chung. Trước đó, 
ASTM đã xuất bản D7611 dựa trên các mã SPI 
ban đầu.  

 
Tiêu chuẩn ASTM thường xuyên được 

xem xét bởi ủy ban chất dẻo của tổ chức (D20), 
một nhóm tạo ra các tiêu chuẩn đồng thuận tự 
nguyện cho ngành công nghiệp. Công việc này 
trong tương lai đang được tiến hành nhằm xác 
định rõ ràng hơn các nhóm vật liệu nhựa có đặc 
tính xử lý và đặc tính tương tự. Hiện tại, các nỗ 
lực đang tập trung vào việc cải tiến thêm các 
định nghĩa cho RIC # 2 (HDPE), # 4 (LDPE) và # 
5 (PP). Cornell cho biết Ủy ban đặc biệt quan 
tâm đến việc thu hút những người có kiến thức 
về cách vật liệu có thể được xác định để tạo 
thành các nhóm tương thích, xử lý và có thể 
thay thế tài sản để hỗ trợ các nỗ lực như tái chế 
sau tiêu thụ./.  

(Biên dịch theo: astm.org) 
 

https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/resin-id-code-revised 

 
 

THIẾT BỊ AN NINH DÀNH RIÊNG CHO CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH  
 

Ủy ban tiêu chuẩn ISO vừa công bố 
tiêu chuẩn mới về các thiết bị an ninh đảm 
bảo an toàn cho các tổ chức tài chính và tổ 
chức thương mại.  

Liên quan đến vấn đề tài sản, của cải, 
hầu hết chúng ta đều lựa chọn những nơi an 
toàn, đảm bảo để cất giữ. Đặc biệt trong các 
ngân hàng hầu hết các tài sản sẽ được bảo vệ  

https://www.astm.org/standardization-
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bằng két sắt hoặc nhà kho.  
 

Ngày nay công nghệ được phát triển 
mạnh mẽ, các tài sản cũng được một mạng lưới 
công nghệ bảo mật. Tuy nhiên, không phải tất 
cả các sản phẩm an ninh đều giống nhau và 
thiết bị hoặc phương tiện có thể không đạt tiêu 
chuẩn có thể 
gây nguy hiểm 
cho sự an toàn 
của tài 
sản. Nhận thức 
được sự cần 
thiết phải đảm 
bảo đủ mức 
chất lượng tối 
thiểu và hỗ trợ 
sự phát triển 
của ngành, một 
ủy ban kỹ thuật 
ISO mới đã 
được thành lập. 

 
Tiêu 

chuẩn ISO/TC 332 , Thiết bị an ninh cho các tổ 
chức tài chính và tổ chức thương mại , được 
phát triển ra bao gồm các tiêu chuẩn đề cập đến 
khía cạnh an toàn của các sản phẩm dự định sử 
dụng trong các ngân hàng, tổ chức tài chính và 
tổ chức thương mại. Với ban thư ký 
do BIS thành lập trong đó các thành viên của 
ISO phụ trách tại Ấn Độ, ủy ban bao gồm các 
chuyên gia bảo mật vật lý từ lĩnh vực tài chính 
trên khắp thế giới. 

 
Rajneesh Khosla, Giám đốc của ủy ban,  

cho biết thị trường thiết bị an ninh vật lý toàn 
cầu ngày càng rộng lớn và phổ biến, trong đó 
bao gồm cả việc bảo vệ không chỉ các vật có giá 
trị như tiền và vàng, mà còn vũ khí và đạn 
dược, tài liệu, tệp phương tiện truyền thông, 
v.v. 

“Cho dù đó là các ngân hàng và chính 
phủ lớn, hay các 
gia đình và cá 
nhân, điều quan 
trọng là bất kỳ ai 
muốn cất giữ tài 
sản có giá trị đều 
có thể tin tưởng 
vào các sản phẩm 
cung cấp mức độ 
bảo mật phù hợp 
và được kiểm tra, 
xác nhận và chứng 
nhận bởi một tổ 
chức có uy tín”.  

 
“Trong 

trường hợp không 
có Tiêu chuẩn Quốc tế, khả năng hàng hóa kém 
chất lượng được sản xuất là rất cao.” Ông 
Rajneesh Khosla cho biết.  

 
Các tiêu chuẩn trong tương lai từ ủy ban 

sẽ bao gồm các thông số kỹ thuật và phương 
pháp thử nghiệm cho một loạt các sản phẩm 
bao gồm két sắt, két đựng tiền, tủ khóa tiền gửi 
an toàn, phòng chứa tiền mạnh mẽ, tủ bảo vệ 
phương tiện máy tính chống cháy và hơn thế 
nữa./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/news/ref2550.html 

 
TIÊU CHUẨN VỀ BÔNG ATISO –  

HỖ TRỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
 

Ngày nay, bông atiso chiếm một vị trí 
quan trọng trên nhiều bàn ăn gia đình và 
cũng là trung tâm của ngành công nghiệp trị 
giá hàng tỷ đô la, với khoảng 1,7 triệu tấn 
được tiêu thụ mỗi năm. Để hỗ trợ ngành, 

Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về atiso vừa 
được công bố. 

 
Atiso được biết đến là loại thảo dược có 

nhiều công dụng y học và gần như không có tác 

https://www.iso.org/news/ref2550.html
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dụng phụ. Nó thường được dùng để kích thích 
sự tiết dịch của gan. Người ta cho rằng tác dụng 
này sẽ giúp giảm triệu chứng ợ nóng và xây 
xẩm sau khi say xỉn. 

 
Không chỉ được dùng cho các bệnh về 

gan, tác dụng của atiso còn mở rộng sang phòng 
chống xơ vữa động mạch và chống tăng mỡ 
trong máu hoặc trị chứng khó tiêu.  
 

Atiso từ xưa đã được nhiều người 
tin dùng vì loại hoa này không những thơm 
ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. 

 
Atiso có khả năng giảm lượng 

cholesterol trong máu, giúp tăng sự thèm 
ăn, hỗ trợ tiêu hóa và trị chứng khó tiêu ở 
dạ dày. Nó còn có tính năng chống oxy hóa 
và bảo vệ gan. 

 
Nhận thấy tầm quan trọng của bông 

atiso trong đời sống cũng như vị trí trong 
ngành công nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên 
về atiso đã được công bố. 
 

ISO 20980, Atiso – Đặc điểm kỹ thuật và 
phương pháp thử, quy định các yêu cầu và 
phương pháp thử đối với atiso tươi, bao gồm cả 
tim và đáy của chúng. Tiêu chuẩn nêu ra các 
loại và phân loại atiso khác nhau, với yêu cầu và 

khuyến nghị liên quan đến hình thức, chất 
lượng của chúng, cả hai đều quan trọng đối với 
thương mại và tiêu dùng an toàn. Nó cũng có 
hướng dẫn về vận chuyển và bảo quản, đóng 
gói, đánh dấu, vệ sinh, dư lượng thuốc trừ sâu 
và hơn thế nữa. 

 
ISO 20980 là một trong hàng trăm Tiêu 

chuẩn Quốc tế ISO dành riêng cho ngành công 
nghiệp thực phẩm. Nó được phát triển bởi SC 
3, Trái cây, rau quả và các sản phẩm có nguồn 
gốc của chúng – một tiểu ban của ủy ban kỹ 
thuật ISO / TC 34, Sản phẩm thực phẩm. Ban 
thư ký của nó do TSE thành viên của ISO ở Thổ 
Nhĩ Kỳ, đảm nhiệm./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/news/ref2553.html 

 
CẨM NANG GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP  

TẠO RA NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN, LÀNH MẠNH 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iso.org/news/ref2553.html
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 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
không chỉ giúp cứu sống con người mà còn  
là điều cần thiết cho hoạt động của các công 
ty. Theo kết quả các thông lệ được thống 
nhất trên toàn thế giới, ISO 45001 là Tiêu 
chuẩn Quốc tế đầu tiên và duy nhất đề cập 
đến việc quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi 
làm việc. Sách hướng dẫn mới vừa được 
phát hành sẽ giúp các tổ chức nhỏ tận dụng 
tối đa tiêu chuẩn này. 

Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, công 

việc nhẹ nhàng là công việc an toàn và hầu hết 
mọi người đều đồng ý. Tuy nhiên, vẫn có 
khoảng 2,78 triệu người chết mỗi năm do tai 
nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Nếu cộng 
thêm hàng trăm triệu ca bị thương do bệnh 
nghề nghiệp và tai nạn tại nơi làm việc thì chắc 
chắn ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội và nền 
kinh tế. 

 
Tiêu chuẩn ISO 45001, Hệ thống quản lý 

an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Các yêu cầu 
và hướng dẫn sử dụng chúng với mục đích hạ 
thấp các thống kê này bằng cách thiết lập 
khuôn khổ đã thống nhất để giảm rủi ro tại nơi 
làm việc, cải thiện sức khỏe, tăng sự an toàn và 
thúc đẩy niềm vui trong công việc. 

 
Được ISO và Tổ chức Phát triển Công 

nghiệp của Liên hợp quốc đồng xuất bản sổ tay 
mới cung cấp hướng dẫn bổ sung để thực hiện 

ISO 45001 nhằm đặc biệt vào các tổ chức 
nhỏ. Được biên soạn bởi nhóm chuyên gia phát 
triển tiêu chuẩn, sổ tay ISO 45001 Hệ thống 
quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - 
Hướng dẫn thực hành cho các tổ chức nhỏ cung 
cấp tổng quan về yêu cầu của ISO 45001: 2018 
và giải thích cách các tổ chức nhỏ có thể thiết 
lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp có tính đến những thách thức và nhu 
cầu cụ thể của họ. 

 
Những ưu điểm của hệ thống như vậy là 

rất nhiều, đặc biệt bao gồm giảm rủi ro về các 
bệnh lý và thương tích liên quan đến công việc, 
tăng cường bảo vệ người làm việc cùng hoặc 
cho tổ chức, một văn hóa doanh nghiệp tích cực 
hơn và nâng cao uy tín với khách hàng, nhà 
cung cấp, cộng đồng. 

 
Theo thống kê của Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO), tính đến đầu năm 2018, mỗi năm 
có đến 340 triệu vụ tai nạn lao động; 160 triệu 
nạn nhân mắc các bệnh nghề nghiệp và hơn 
650 nghìn ca tử vong vì các chất độc hại. Tại 
Việt Nam, số liệu thống kê của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội công bố tại Báo cáo về 
tình hình an toàn lao động năm 2019, toàn quốc 
đã xảy ra 8.150 vụ tai nạn lao động làm 8.327 
người bị nạn, số người chết gần 1.000 người. 

 
Tại Việt Nam, nhằm giảm thiểu tai nạn 

lao động, tại hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả 
triển khai thực hiện dự án 3 Chương trình mục 
tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn 
lao động năm 2019, Thứ trưởng Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng yêu cầu các 
bộ, ngành, địa phương cần tham gia tích cực, 
cũng như cần có sự đồng thuận của người sử 
dụng lao động và người lao động để dự án đạt 
được nhiều kết quả thiết thực trong năm 2020. 
ISO 45001 cũng là một trong những công cụ 
được các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam xây 
dựng và thực hiện. Nó cung cấp một khuôn khổ 
để tăng cường sự an toàn, giảm thiểu rủi ro tại 
nơi làm việc và tạo môi trường làm việc lành 
mạnh./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/fr/news/ref2552.html

https://www.iso.org/fr/news/ref2552.html
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TIÊU CHUẨN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG: 
“CHÌA KHÓA” CHO CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

 
Một loạt tiêu chuẩn nhằm xác định 

nhu cầu công nghệ thông tin truyền thông 
của các thành phố vừa được công bố. 

 
Với tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số 

ngày càng tăng, tương lai của các thành phố sẽ 
phụ thuộc vào các giải pháp bền vững hỗ trợ sự 
phát triển của chúng, đồng thời cải thiện hạnh 
phúc của tất cả mọi người. 

 
Vai trò của công nghệ thông tin truyền 

thông (ICT) là nền tảng cho nhiều khía cạnh của 
các thành phố như: an ninh, giáo dục, giao 
thông, y tế... Tuy nhiên, công nghệ thông tin 
truyền thông cực kỳ phức tạp cùng với nhiều bộ 
phận liên kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. 
Chính vì vậy, một loạt tiêu chuẩn mới sẽ hỗ trợ 
vấn đề này bằng cách cung cấp các khuôn khổ 
công nghệ thông tin truyền thông để giúp các 
thành phố. 

 
ISO / IEC 30145-3, Khung tham chiếu 

công nghệ thông tin - Thành phố thông minh ICT 
- Phần 3: Khung kỹ thuật thành phố thông minh, 
phác thảo khung kỹ thuật thành phố thông 
minh từ quan điểm ICT. Bao gồm cả các lớp kỹ 
thuật ngang và hệ thống dọc, nó cung cấp một 
bản đồ rõ ràng về các kỹ thuật và thành phần 

khác nhau cần thiết cho các quy trình kinh 
doanh của thành phố thông minh. 

 
Heng Qian, Người 

điều hành nhóm công tác 
gồm các chuyên gia phát 
triển tiêu chuẩn cho biết: 
“Hạnh phúc, minh bạch, bền 
vững, phát triển kinh tế 
hiệu quả và khả năng phục 
hồi, cũng như hợp tác và 
đổi mới, chỉ là một số lợi 
ích của một thành phố “trở 
nên thông minh”. 

 
Các thành phố thông 

minh cần đáp ứng nhu cầu 
hiện tại của người dân 
trong khi dự kiến nhu cầu 

tương lai của họ theo cách bền vững và có lợi. 
                                                                         
Các khuôn khổ toàn diện được cân nhắc 

kỹ lưỡng giúp các thành phố đưa ra quyết định 
một cách minh bạch và thông minh. Các tiêu 
chuẩn này là kết quả của chuyên môn quốc tế 
và thông lệ tốt nhất, do đó đại diện cho một 
tham chiếu mà mọi thành phố có thể hưởng lợi 
từ đó. 
 

Các phần tương lai của bộ tiêu chuẩn ISO 
/ IEC 30145 bao gồm ISO / IEC 30145-1, Công 
nghệ thông tin - Khung tham chiếu Công nghệ 
thông tin thành phố thông minh - Phần 1: Khung 
quy trình kinh doanh thành phố thông 
minh và ISO / IEC 30145-2 Công nghệ thông tin 
- Tài liệu tham khảo ICT Thành phố thông minh 
khung - Phần 2: Khung quản lý tri thức thành 
phố thông minh sẽ được xuất bản vào năm 
tới. Do đó, loạt bài này sẽ cung cấp một mô hình 
toàn diện về các yêu cầu ICT của một thành phố 
thông minh./. 

 
(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/fr/news/ref2551.html 

https://www.iso.org/fr/news/ref2551.html
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TIÊU CHUẨN IEC/IEEE 82079-1: 
“MẢNH GHÉP” CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 
Hội đồng Người tiêu dùng của Viện 

tiêu chuẩn Đức (DIN) đặt nhiều hy vọng vào 
tiêu chuẩn mới được thiết kế để bảo vệ 
người tiêu dùng và đạt hiệu quả cao nhất 
khi mua hàng. 
 

Hai trong số những tên tuổi lớn nhất 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu IEC 
và IEEE, đã hợp tác với ISO để cập nhật một 
tiêu chuẩn thiết yếu cho người tiêu dùng. IEC/ 
 IEEE 82079-1, Phát triển thông tin sử dụng sản 
phẩm (hướng dẫn sử dụng) - Phần 1: Nguyên tắc 
và yêu cầu chung, nhằm giúp các nhà sản xuất 
phát triển thông tin rõ ràng để sử dụng sản 
phẩm của họ. Thành viên của ISO tại Đức, DIN, 
đã tham gia vào việc tạo ra IEC / IEEE 82079-1 
và Hội đồng người tiêu dùng của tổ chức này tin 
rằng tiêu chuẩn này có vai trò chính trong việc 
xây dựng lòng tin và an toàn cho người tiêu 
dùng. 

 
Gabriela Fleischer – người trong Hội 

đồng Người tiêu dùng DIN ở Đức cho rằng: “Hội 
đồng đã nhận thức được sự cần thiết phải cải 
tiến trong một thời gian. Năm 2009, chúng tôi 
đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về người 
tiêu dùng cho thấy các hướng dẫn sử dụng luôn 
có chất lượng không đạt tiêu chuẩn và kỳ vọng”. 

 

Ngay cả khi nói đến những điều cơ bản 
(ngôn ngữ, bản dịch, dấu câu, bố cục và tính 
nhất quán tổng thể) nhiều nhà sản xuất vẫn 
thiếu sót. Như bà Fleischer nhận xét: “Phát 
triển thông tin sử dụng là một nhiệm vụ không 
hề nhỏ, đòi hỏi sự chú ý và cẩn thận”. 
 

IEC / IEEE 82079-1 có tiềm năng mang 
lại lợi ích cho các bên khác ngoài nhà sản xuất 
và nhà tiêu chuẩn hóa. Bà Fleischer đề cập rằng, 
tiêu chuẩn đã chứng minh tính hữu ích của nó 
như một nền tảng vững chắc cho các nhà lập 
pháp mong muốn tăng cường bảo vệ người tiêu 
dùng.  

 
Ví dụ, tiêu chuẩn đã được Ủy ban tiêu 

chuẩn kỹ thuật điện của Châu Âu thông qua 
toàn bộ vào tháng 4 năm nay với tên gọi EN / 
IEC / IEEE 82079-1. Do đó, hơn 30 quốc gia đã 
sẵn sàng thực hiện như một tiêu chuẩn quốc gia 
trong vòng sáu tháng, điều này nhấn mạnh tính 
linh hoạt của nó. 

Tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết mọi loại 
sản phẩm có thể tưởng tượng được, kể cả 
những sản phẩm được sử dụng bởi các chuyên 
gia. Bà Fleischer tin rằng không nhà sản xuất 
nào có thể bỏ qua tiêu chuẩn mới, bất kể ngành 
công nghiệp nào. “Cho dù bạn sản xuất thiết bị, 
phần mềm, đồ nội thất, đồ chơi, thiết bị nghe 
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nhìn, dụng cụ cầm tay hay điện các máy móc 
như máy cắt cỏ hoặc thậm chí thiết bị y tế như 
máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim, thì tiêu 
chuẩn này rất cần thiết để đảm bảo sử dụng sản 
phẩm của bạn an toàn và thành công!", 
Fleischer khẳg định. 

 
Với nhiều nhà sản xuất hiện đang trải 

qua giai đoạn khó khăn về mức tiêu thụ thấp 
hơn, điều quan trọng hơn bao giờ hết là đáp 
ứng được kỳ vọng. Cung cấp các hướng dẫn dễ 
làm theo là một phần quan trọng về sự hài lòng 
của khách hàng. Nhiều người trong chúng ta 

ngại đọc hướng dẫn sử dụng, thích dựa vào sự 
kết hợp giữa trực giác và thử nghiệm. Một phần 
của điều này là do bản chất con người, nhưng 
trong nhiều trường hợp, chất lượng kém của 
thông tin sử dụng khiến chúng ta không khuyến 
khích và ngăn cản chúng ta thưởng thức các sản 
phẩm theo cách mà nhà sản xuất dự định. Tiêu 
chuẩn IEC / IEEE 82079-1 là kết quả của sự 
phát triển chung, sẽ giúp thay đổi tình trạng 
này./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 
https://www.iso.org/fr/news/ref2545.html

 
 

TIÊU CHUẨN SỬA ĐỔI HỖ TRỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP 
 
• Với hơn 300 cửa hàng phân phối thép trên 
toàn quốc, lĩnh vực thép là ngành đóng góp 
đáng kể cho ngành xây dựng tại Úc. 
• Gần đây, Tiêu chuẩn Úc đã xuất bản hướng 
dẫn mới về chế tạo và xây dựng kết cấu thép. 

 
Hơn 5 triệu tấn thép được sản xuất ở Úc 

hàng năm, với một phần lớn lượng thép này 
được sử dụng bởi ngành công nghiệp chế tạo để 
xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp 
đất nước [1]. Từ xây dựng cầu đường cho đến 
các tòa nhà, tiêu chuẩn AS 4100: 2020, Kết cấu 
thép và tiêu chuẩn AS/NZS 5131: 2016, Chế tạo  
và Lắp dựng Kết cấu thép đã ược cập nhật 
nhằm cung cấp cho ngành thép những yêu cầu 
tối thiểu khi xử lý kết cấu thép. 
  

"Hai tiêu chuẩn này nhằm hỗ trợ thực 
hành tốt cho việc chế tạo và lắp dựng của các 
dự án kết cấu thép ở Úc, ”Daniel 
Chidgey,Trưởng bộ phận Tham gia của các Bên 
liên quan tại Tiêu chuẩn Úc cho biết. 
  

Ông Chidgey tiếp tục: “Trong thị trường 
toàn cầu ngày nay, nơi cả các nhà sản xuất 
trong nước và nước ngoài cung cấp kết cấu 
thép cho các dự án của Úc, việc có một tiêu 
chuẩn phù hợp toàn cầu về chất lượng là điều  

 
quan trọng hơn bao giờ hết để hỗ trợ một nền 
kinh tế hiện đại cho Úc”. 
  

Các tiêu chuẩn sửa đổi và bổ sung phù 
hợp với hướng dẫn quốc tế tương tự và cung 
cấp một chuẩn mực cho việc thiết kế và xây 
dựng kết cấu thép và sửa đổi các kết cấu thép 
trong kết cấu. 
 

"Thép được sử dụng hàng ngày trên 
khắp đất nước và có lợi ích là có thể tái chế 
95%. Trong thời điểm mà các nhà phân phối, 
nhà xây dựng và người tiêu dùng đang cân nhắc 
cả độ bền và tính bền vững, thì việc cập nhật 
các tiêu chuẩn này là rất quan trọng trong việc 
thúc đẩy an toàn trên diện rộng, "Mark Cain, 
Giám đốc điều hành của Viện Thép Úc cho biết. 
 

Ông Chidgey kết luận: “Đây là những 
tiêu chuẩn quan trọng đối với ngành thép và 
được công nhận rộng rãi như một phần không 
thể thiếu của ngành xây dựng”./. 

 
[1] https://www.steel.org.au/about-us/our-
industry/ 

(Biên dịch theo: standards.org.au) 
https://www.standards.org.au/news/revised-
steel-standards-to-support-industry 

https://www.iso.org/fr/news/ref2545.html
https://www.steel.org.au/about-us/our-
https://www.standards.org.au/news/revised-
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CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO HÀNH TINH XANH 
 

Ai có thể tưởng tượng rằng thế giới 
sẽ thực sự “dừng chuyển chuyển động” vào 
năm 2020? Hiện nay, các biện pháp ngăn 
chặn đại dịch toàn cầu COVID 19 đã phần 
nào tác động lớn tới việc hạn chế di chuyển 
cá nhân và làm gián đoạn đáng kể các hoạt 
động du lịch, thương mại và sản xuất trên 
toàn thế giới. 

Trong suốt thời kỳ này, ngành năng 
lượng đã tạo điều kiện cho các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe quan trọng và hàng triệu người có 
thể làm việc và học tập tại nhà. Hành tinh có thể 
dễ thở hơn nhờ lượng khí thải carbon thấp hơn 
gần nửa năm, tuy nhiên, Báo cáo Đặc biệt về 

Triển vọng Năng lượng Thế giới của Cơ quan 
Năng lượng Quốc tế (IEA) lưu ý rằng nhu cầu 
năng lượng toàn cầu ước tính sẽ giảm khoảng 
6% vào năm 2020 so với năm trước, và khoảng 
8% trong số 40 triệu việc làm được cung cấp 
trực tiếp bởi ngành năng lượng đang gặp rủi ro 
hoặc đã bị mất. 
 

Khi các chính phủ tập trung vào việc tái 
thiết nền kinh tế của họ bằng các gói phục hồi 

tài chính, ngành năng lượng sẽ cần đầu tư vào 
các hệ thống năng lượng an toàn hơn, có khả 
năng phục hồi, sạch và tiết kiệm chi phí hơn, 
nhằm thúc đẩy việc làm và tăng trưởng, khi thế 
giới tiếp tục rời xa nhiên liệu hóa thạch. 

 
Tương tự, các chính phủ cũng sẽ cần áp 

dụng nhiều chính sách khuyến khích phát triển 
năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu toàn cầu và 
đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống sử dụng 
điện hoạt động hiệu quả nhất có thể, dù là điện 
thoại thông minh, ô tô, tòa nhà hay thành phố. 
Tạp chí công nghệ điện tử số 4 xem xét cách 
Tiêu chuẩn Quốc tế IEC giúp các cơ quan chức 

năng và các 
bên liên 
quan trong 
lĩnh vực 
năng lượng 
đảm bảo 
rằng các sản 
phẩm và hệ 
thống được 
sử dụng để 
sản xuất, lưu 
trữ và phân 
phối năng 
lượng từ các 
nguồn khác 
nhau là sạch, 
hiệu quả và 
đáng tin cậy. 
 
Ví dụ, IEC đã 

làm việc với Lighting Global để đưa ra các tiêu 
chuẩn chất lượng cho thị trường quang điện 
ngoài lưới, pico. Thị trường đang phát triển này 
cho phép tiếp cận năng lượng thông qua các 
thiết bị nhỏ, di động như đèn lồng và đèn pin. 
Nó cũng bao gồm hệ thống năng lượng mặt trời 
gia đình có thể được sử dụng cho hệ thống 
chiếu sáng gia đình và một số thiết bị nhất định. 
Việc các chính phủ quốc gia, các cơ quan phát 
triển và khu vực tư nhân thực hiện rộng rãi các 
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tiêu chuẩn này sẽ góp phần hướng tới một cách 
tiếp cận hài hòa để đảm bảo chất lượng, an toàn 
và bảo vệ người tiêu dùng. 
 

Việc sử dụng năng lượng hiệu quả từ lâu 
đã được coi là nguồn năng lượng chưa được 
khai thác. Tiêu chuẩn đóng một vai trò quan 
trọng trong hiệu suất năng lượng vì chúng cung 
cấp các định nghĩa và phép đo hiệu suất, giúp 
thúc đẩy các công nghệ tiết kiệm năng lượng và 
đặt ra các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối 
thiểu. Chúng tôi nghe ý kiến của Chủ tịch Ủy 
ban Cố vấn IEC về Hiệu quả Năng lượng (ACEE), 
được thành lập để điều phối các hoạt động tiêu 
chuẩn hóa liên quan đến hiệu quả năng lượng, 
về các rào cản cần vượt qua và cách ACEE đang 
giúp các ủy ban kỹ thuật của IEC có cách tiếp 
cận hệ thống toàn diện hơn công việc tiêu 
chuẩn hóa của họ. 

 
Các đại dương cung cấp một nguồn năng 

lượng lớn để sản xuất điện. Một chuyên gia của 
Tập đoàn Năng lượng Đại dương Australia giải 
thích lý do tại sao Tiêu chuẩn Australia trở 
thành thành viên của Ủy ban Kỹ thuật IEC 114, 
tổ chức phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về 

năng lượng biển và quan điểm độc đáo mà 
Australia có trong lĩnh vực này. 

 
Chủ tịch mới của IEC TC 4:Tua bin thủy 

lực cho biết về những thách thức mà thủy điện 
phải đối mặt với sự ra đời của COVID 19, tự 
động hóa các cơ sở và rủi ro mạng đi kèm với 
số hóa, tác động của biến đổi khí hậu, như cũng 
như các tiêu chuẩn mới nhất đang được phát 
triển. 

 
Việc tìm hiểu về tầm quan trọng của việc 

chứng nhận thiết bị năng lượng tái tạo, để đảm 
bảo các sản phẩm, hệ thống và thiết bị an toàn, 
hiệu quả và đáng tin cậy. Hai thử nghiệm mới, 
dựa trên Tiêu chuẩn IEC, đã được phát triển 
cho các tuabin gió về mức độ tiếng ồn mà các 
tuabin phát ra và phân tích chất lượng dòng 
điện mà chúng tạo ra. Những thông tin này 
được cung cấp bởi IECRE, Hệ thống IEC về 
Chứng nhận Tiêu chuẩn liên quan đến Thiết bị 
để Sử dụng trong Ứng dụng Năng lượng Tái 
tạo./. 

(Biên dịch theo: etech.iec.ch) 
https://etech.iec.ch/issue/2020-

04/energizing-the-planet 
 

KỶ NIỆM NGÀY HÀNG HẢI THẾ GIỚI 
 

Năm 2020 báo hiệu 10 năm đếm 
ngược đối với các mục tiêu toàn cầu của 
Liên Hợp Quốc, đó là một lý do tại sao Tổ 
chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã chọn chủ đề 
'Vận chuyển bền vững vì một hành tinh bền 
vững' cho Ngày Hàng hải Thế giới năm nay. 

 
IMO đã đóng vai trò quan trọng trong 

việc áp dụng các biện pháp bền vững nhằm cắt 
giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, 
giảm lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu, bảo vệ các 
vùng cực và giảm lượng rác thải trên biển. Họ 
cũng cam kết cải thiện hiệu quả vận chuyển 
thông qua trao đổi thông tin điện tử và đáp ứng 
những thách thức của số hóa vận chuyển. Tổng 
thư ký IMO, ông Kitack Lim, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các tiêu chuẩn trong việc vượt 
qua những thách thức này tại một sự kiện trực 
tuyến đầu năm nay. 

   
IMO đang nỗ lực để đảm bảo vận chuyển 

có thể đón đầu cuộc cách mạng kỹ thuật số - 
đồng thời đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường 
cũng như an ninh mạng. Số hóa và công nghệ 

https://etech.iec.ch/issue/2020-
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mới cũng sẽ là chìa khóa để cho phép tiêu 
chuẩn hóa và do đó nâng cao hiệu quả vận 
chuyển. 

 
IMO tin rằng đây sẽ là một thập kỷ mang 

tính quyết định, không chỉ đối với ngành vận tải 
biển mà còn đối với sự sống trên hành tinh. 
Ngày Hàng hải Thế giới 2020 cung cấp một nền 
tảng rộng rãi cho IMO và các quốc gia thành 
viên để giải quyết một loạt các chủ đề và thách 
thức xung quanh việc đáp ứng Chương trình 
Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững. Trong khi 
những tiến bộ đáng kể đã đạt được, các nhà 
lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm 
cả vận tải biển, sẽ sử dụng sự kiện này để phản 
ánh công việc đã hoàn thành và những bước 
cấp bách mà họ lên kế hoạch cho một tương lai 
bền vững. 

 
Ủy ban ISO chịu trách nhiệm về tàu và 

công nghệ hàng hải, ISO / TC 8, cũng đang đóng 
một vai trò quan trọng trong việc sử dụng các 
tiêu chuẩn để thúc đẩy sự bền vững trong 
ngành vận tải biển, với một số tiêu chuẩn giải 
quyết các mối quan tâm về môi trường được 
phát hành vào đầu năm nay. 

Nhận xét về tầm quan trọng của tính bền 
vững, bà Jing Wang, quản lý ủy ban cho biết 
"ISO có khoảng một trăm tiêu chuẩn hiện đang 
được phát triển, nhiều tiêu chuẩn trong số đó 
sẽ góp phần vào việc sử dụng bền vững hơn các 
biển và đại dương của chúng ta. Mười bốn tiêu 
chuẩn trong hệ thống của ISO đang được phát 
triển bởi một nhóm chuyên gia chuyên trách về 
bảo vệ môi trường biển.  
 

Cam kết của ISO đối với một tương lai 
lâu dài và niềm tin của ISO vào sức mạnh của 
các tiêu chuẩn như một yếu tố thúc đẩy sự bền 
vững. Đồng thời, ISO có một danh mục các tiêu 
chuẩn giúp cuộc sống an toàn hơn, dễ dàng hơn 
và bền vững hơn trên đất liền, trên không và 
thậm chí là trên biển. Độc giả có thể tìm hiểu 
thêm về vai trò của các tiêu chuẩn trong việc 
đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của 
Liên Hợp Quốc và hơn 1000 tiêu chuẩn đóng 
góp trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu 
2030./. 

 
(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2549.html 

 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ BÁNH TRUNG THU: CHẤT LƯỢNG QUY VỀ MỘT CHUẨN 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công 

bố Tiêu chuẩn Quốc gia dành cho bánh trung 
thu, bao gồm bánh nướng, bánh dẻo. Các 
tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp áp 
“chuẩn” trong sản xuất cũng như công bố 
chất lượng sản phẩm. 
 

Để thông tin rõ hơn về các tiêu chuẩn 
này, TS. Ngô Thị Ngọc Hà – Phó Viện trưởng 
Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt 
Nam đã có cuộc 
trao đổi với Chất 
lượng Việt Nam 
xung quanh các 
nội dung này. 
 

Thưa bà, 
Bộ KH&CN mới 
đây đã ban hành 

tiêu chuẩn quốc gia về bánh nướng, bánh dẻo. 
Các tiêu chuẩn này nhấn mạnh về các chỉ tiêu 
chất lượng nào mà các nhà sản xuất bánh Trung 
thu cần tuân thủ? 
 

Theo quyết định số 2169/QĐ-BKHCN 
ngày 7/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
công bố TCVN 12940:2020 Bánh nướng và 
TCVN 12941:2020 Bánh dẻo do Ban kỹ thuật 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật 
ong và sản phẩm tinh bột biên soạn. 
 

Thông qua việc tổng hợp các tài liệu, 
thông tin truyền thông cũng như tham khảo ý 
kiến chuyên gia, quá trình khảo sát sản phẩm 
thông qua thử nghiệm được Ban kỹ thuật 
TCVN/TC/F18 định hướng vào các chỉ tiêu cảm 
quan, độ ẩm, chỉ tiêu dinh dưỡng (chất béo, 
đường), tro không tan trong axit, trị số peroxit, 
một số độc tố vi nấm và vi sinh vật. Về các chỉ 

https://www.iso.org/news/ref2549.html
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tiêu an toàn thực phẩm, các vi sinh vật và độc tố 
từ vi sinh vật (chủ yếu là độc tố vi nấm) là các 
mối nguy hiện hữu trong sản phẩm bánh 
nướng, bánh dẻo, các vụ ngộ độc bánh qua 
thống kê và xét nghiệm đều từ các nguyên nhân 
này. Các nguyên liệu chế biến bánh theo Luật an 
toàn thực phẩm đều phải đảm bảo các chỉ tiêu 
an toàn thực phẩm, bao gồm cả kim loại nặng. 

Tiêu chuẩn về bánh Trung thu sẽ áp dụng 
cho các đối tượng nào, thưa bà? 
 

Các bên liên quan đến sản phẩm này bao 
gồm các cơ sở sản xuất, cơ quan quản lý nhà 
nước (ngành Công Thương, theo phân cấp về 
quản lý an toàn thực phẩm trong Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn 
thi hành Luật an toàn thực phẩm); các đơn vị 
thử nghiệm và đặc biệt là đối tượng người tiêu 
dùng sản phẩm. 
 

Các tiêu chuẩn này sẽ giúp cho các cơ sở 
sản xuất có căn cứ để công bố sản phẩm theo 
quy định nêu trong Nghị định số 15/2018/NĐ-
CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật an 
toàn thực phẩm; giúp cơ quan quản lý có căn cứ 
để kiểm soát sản phẩm và giúp cho người tiêu 
dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm có chất 
lượng thích hợp. Thông qua đó, sẽ đảm bảo 
được quyền lợi của người tiêu dùng và quyền 
lợi của nhà sản xuất chân chính. 
 

Trước khi có Tiêu chuẩn quốc gia, bánh 
Trung thu được quản lý chất lượng theo các quy 
định nào? 

Sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo sử 
dụng các nguồn nguyên liệu đa dạng từ động 
vật và thực vật. Trước đây, chưa có văn bản 
hướng dẫn cụ thể áp dụng cho sản phẩm bánh 
nướng, bánh dẻo, nên việc quản lý chất lượng 
được vận dụng từ các văn bản của các Bộ 
chuyên ngành. Hiện nay, tiêu chuẩn quốc gia đã 
được công bố sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho 
hoạt động quản lý sản phẩm này. 
 

Trong thực tế, việc chưa có tiêu chuẩn 
quốc gia “làm chuẩn” nên các doanh nghiệp sản 
xuất bánh nướng, bánh dẻo cũng có sự khó 
khăn cũng như chưa có sự thống nhất trong 
việc công bố sản phẩm: từ chỉ tiêu chất lượng 
cho đến các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, từ số 
lượng chỉ tiêu đến mức giới hạn của từng chỉ 
tiêu. Ví dụ, đối với độc tố vi nấm, có doanh 
nghiệp công bố hai chỉ tiêu, có doanh nghiệp 
công bố năm chỉ tiêu; đối với vi sinh vật, các 
doanh nghiệp vận dụng các văn bản khác nhau 
của Bộ Y tế, nhiều nơi công bố bảy chỉ tiêu 
nhưng có nơi công bố ba chỉ tiêu vi sinh. 
 

Hiện nay trên thị trường online bán rất 
nhiều loại bánh Trung thu không nhãn mác, 
không công bố chất lượng (hàng nhập lậu từ 
nước ngoài, hàng sản xuất bởi các hộ gia đình 
nhỏ lẻ) bà có khuyến cáo gì với người tiêu dùng 
về các sản phẩm này? 
 

Hãy là người tiêu dùng thông minh, bảo 
vệ chính mình và gia đình mình. 
 

Thông thường, người tiêu dùng khi mua 
sản phẩm bánh thường quan tâm nhất đến chỉ 
tiêu cảm quan của sản phẩm. Tuy nhiên, để đảm 
bảo quyền lợi được sử dụng sản phẩm có chất 
lượng và an toàn thực phẩm, nên lựa chọn sản 
phẩm có nguồn gốc, chất lượng được đảm bảo 
thể hiện qua việc có thương hiệu, thời hạn sử 
dụng, chỉ tiêu dinh dưỡng, chỉ tiêu liên quan 
đến vệ sinh an toàn thực phẩm ghi trên nhãn 
theo quy định, … Điều kiện bảo quản, bày bán 
sản phẩm cũng rất quan trọng, sản phẩm xuất 
xưởng có chất lượng tốt nhưng bày bán trên 
các hè phố nóng và bụi sẽ ảnh hưởng không 
nhỏ đến chất lượng bánh và không ai có thể 
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đảm bảo về an toàn thực phẩm trong trường 
hợp này. Đối với bánh mua bán trực tuyến, 
người mua càng cần phải cân nhắc lựa chọn. 

 
Theo kế hoạch, Bộ KH&CN sẽ nghiên cứu 

xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nào để phục vụ 
quản lý cũng như bảo vệ người tiêu dùng trong 
lĩnh vực thực phẩm, thưa bà? 
 

Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh 
dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm bảo 
cho cơ thể hoạt động và làm việc hiệu quả. 
Song, đó cũng là nguồn gây bệnh tiềm ẩn khi 
thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh.  

 

Thực phẩm sẽ phát huy được công dụng 
của nó khi được đảm bảo về chất lượng, nguồn 
gốc, vệ sinh trong quá trình sản xuất, chế biến. 
Vì vậy sức khỏe con người phụ thuộc rất nhiều 
vào loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng 
ngày. 

 
Chính vì vậy, Bộ KH&CN cũng rất quan 

tâm đến việc công bố các tiêu chuẩn quốc gia 
liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, hiện nay có 
khoảng trên 500 TCVN hiện hành trong lĩnh 
vực này. Đây cũng là lĩnh vực được Bộ Y tế, Bộ 
Công thương rất quan tâm, và quản lý bằng các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia./. 

Xin cảm ơn bà! 
 
 

CHÍNH THỨC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT  
CHẤT LƯỢNG DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt 
chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
(DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 
 

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm 
hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ 
sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ 
trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. 

 
Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hài hòa của 

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; 
đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 
600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, 
cơ quan, địa phương và DN. 

 
Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài hòa của 

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-
75%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 
khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, 
trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng 
nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế. 

 
Giai đoạn 2021-2030, số DN được hỗ trợ 

các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng 
hàng năm tăng từ 10-15%, trong đó, số giấy 
chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý 
môi trường ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 
10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 
DN được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải 
pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành 
mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn 
quốc. 
 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương 
trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ 
chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao 
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năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ 
chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao 
năng suất quốc gia, ngành, địa phương và DN 
trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. 
 

Đồng thời, tăng cường công tác thông 
tin, truyền thông về năng suất chất lượng. Đẩy 
mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất 
thông minh, dịch vụ thông minh vào DN. Tôn 
vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất 
chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ DN tham gia 
các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc 
gia. 
 

Bên cạnh đó, hỗ trợ DN áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, 
đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công 
cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho 
ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống 
quản lý mới được công bố. Hỗ trợ DN áp dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), 
thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng 
suất xanh… 
 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học 
và Công nghệ chủ trì, điều hành hoạt động của 
Chương trình; hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa 
phương liên quan xây dựng kế hoạch và triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương 
trình./. 

 
QUẢN LÝ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

TRONG DOANH NGHIỆP VỚI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 56000 

Đổi mới sáng tạo thể hiện tính mới 
hoặc sự thay đổi cơ bản, qua đó tạo ra giá trị 
mới hoặc thay đổi các giá trị hiện có. 

 
Sự thành công của đổi mới sáng tạo 

thông qua 04 động lực chính: sự hợp tác sáng 
tạo (creative collaboration), tư duy đổi mới 
sáng tạo (innovation mind-set), hệ thong công 
việc (systems of work) và văn hóa đoi mới sáng 
tạo (innovation culture). Bộ tiêu chuan ISO 
56000 chı̉ ra phương thức quản lý đoi mới sáng 

tạo theo tiêu chuan, với nội dung quản lý đoi 
mới sáng tạo theo hệ̣ thong quản lý, đánh giá 
quản lý đoi mới hệ̣ thong sáng tạo và̀ quản lý sở 
hữu trí tuệ. 
 
Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp 
 

Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo 
(Innovation Management System – IMS) bao 
gồm tất cả các yếu tố và tương tác cần thiết để 
thiết lập khả năng đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp nhằm mục tiêu đạt được đổi mới sáng 
tạo hiệu quả và bền vững. 
 
Các yếu tố cơ bản của hệ thống IMS gồm: 
 
Bối cảnh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp xác 
định các vấn đề bên trong và bên ngoài phù hợp 
với mục tiêu của doanh nghiệp. Các yếu tố này 
bao gồm các cơ hội có thể “kích hoạt” hoạt động 
đổi mới sáng tạo, nhu cầu của các bên liên quan 
và văn hóa hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo. 



ĐIỂM TIN 
                                       

 
22 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 9/2020 

Lãnh đạo: Trong bối cảnh của doanh nghiệp, 
Ban lãnh đạo cao nhất thể hiện sự cam kết đối 
với IMS, trong đó thiết lập một tầm nhìn, chiến 
lược và chính sách đổi mới sáng tạo, đồng thời 
xác định vai trò và trách nhiệm cần thiết của 
các bên liên quan. 
Lập kế hoạch: Tầm nhìn và cam kết của Lãnh 
đạo cao nhất. Doanh nghiệp xác định các hoạt 
động cụ thể để giải quyết các cơ hội và rủi ro. 
Qua đó, doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu đổi 
mới sáng tạo và kế hoạch để đạt được mục tiêu 
(bao gồm: mô hình tổ chức của doanh nghiệp, 
danh mục đầu tư đổi mới sáng tạo…). 
Hỗ trợ: Các hỗ trợ cần thiết để thiết lập IMS. Ví 
dụ: nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn lực 
khác, khả năng nhận thức, công cụ và phương 
pháp, chiến lược tài sản trí tuệ… 
Các hoạt động triển khai: Xây dựng các dự án, 
chương trình hoặc các hoạt động khác để triển 
khai các quá trình đổi mới sáng tạo phù hợp 
trong doanh nghiệp. 
Đánh giá hiệu suất: Đánh giá hiệu suất của IMS 
bằng các chỉ số đổi mới sáng tạo liên quan theo 
kế hoạch, tầm nhìn và mục tiêu của doanh 
nghiệp. 
Cải thiện: Dựa trên đánh giá hiệu suất của IMS, 
doanh nghiệp thực hiện các cải tiến liên tục, 
trong đó, tập trung vào cải tiến các “sai lệch” 
liên quan đến các yếu tố như: bối cảnh, lãnh 
đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ, hoạt động triển khai… 
 
Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 để quản lý đổi mới 
sáng tạo 
 
Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế ISO/TC 279 đã 
xây dựng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn mới về 
Quản lý đổi mới sáng tạo (Innovation 
Management, IM) với sự tham gia, đóng góp của 
hơn 40 quốc gia vào việc phát triển bộ tiêu 
chuẩn này. Đây là cách tiếp cận mới, được tiêu 
chuẩn hóa và sử dụng để hướng dẫn quản lý đổi 
mới sáng tạo với các thuật ngữ, công cụ, 
phương pháp và hướng dẫn để quản lý các 
tương tác giữa các đối tác, sở hữu trí tuệ, chiến 
lược và các ý tưởng. 
 

Việc thực hiện các tiêu chuẩn IM giúp 
các doanh nghiệp có thể định vị, hỗ trợ triển 
khai thành công hoạt động đổi mới sáng tạo 
một cách bền vững, thông qua phát triển khả 
năng lãnh đạo, tuân thủ thiết kế và thực hành 
tốt các hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh 
nghiệp. 
 

Bộ tiêu chuẩn IM được ban hành từ năm 
2019 và tiếp tục ban hành gồm các tiêu chuẩn 
về quản lý đổi mới sáng tạo để giúp doanh 
nghiệp thu được các lợi ích từ hoạt động đổi 
mới sáng tạo. Việc áp dụng và triển khai các 
tiêu chuẩn IM trong doanh nghiệp phụ thuộc 
vào mức độ thích ứng nhất định của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp khác nhau sẽ có các cấp 
độ đổi mới sáng tạo khác nhau, phụ thuộc vào 
tổ chức của doanh nghiệp và các cách tiếp cận 
khác nhau. Điều này đặt ra một thách thức đối 
với việc áp dụng thành công hệ thống tiêu 
chuẩn hóa đối với sự đổi mới sáng tạo của 
doanh nghiệp. 
 

Có thể thấy rằng, không có một mô hình, 
hệ thống làm việc (Systems of work) nào đảm 
bảo sự thành công, mà chỉ làm tăng xác xuất 
thành công cho doanh nghiệp. IMS tập trung 
xem xét các cấp độ tác động khác nhau của hoạt 
động đổi mới sáng tạo, không xem xét vào cách 
thức triển khai cụ thể trong từng doanh nghiệp. 
IMS hướng dẫn cho các doanh nghiệp những 
kiến thức cần thiết, một số nguyên tắc chính để 
hướng dẫn xây dựng một hệ thống làm việc 
hiệu quả. 
 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 cho IM bao 
gồm: ISO 56000:2020 Quản lý đổi mới sáng tạo 
– Nguyên tắc cơ bản và từ vựng; ISO 
56002:2019 Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo; 
ISO 56003:2019 Quản lý đổi mới sáng tạo – 
Công cụ và phương pháp đối với quan hệ đối 
tác đổi mới sáng tạo; ISO/TR 56004:2019 Đánh 
giá quản lý đổi mới sáng tạo… 
 
Một số tiêu chuẩn cụ thể: 
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Tiêu chuẩn ISO 56000:2020 Quản lý đổi 
mới sáng tạo – Nguyên tắc cơ bản và từ vựng 
Tiêu chuẩn ISO 56000:2020 xác định từ vựng 
và thuật ngữ được sử dụng thống nhất trong 
quản lý đổi mới sáng tạo, đồng thời cũng giải 
thích các nguyên tắc cốt lõi về đổi mới sáng tạo. 
Tiêu chuẩn này giúp tổ chức, doanh nghiệp 
thiết lập một khuôn khổ chung, nhất quán và 
thống nhất để: Hiểu các khái niệm, nguyên tắc, 
thuật ngữ và định nghĩa quan trọng về quản lý 
đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp 
thiết lập, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến 
IMS; Tăng cường, tạo điều kiện nâng cao nhận 
thức, thúc đẩy giao tiếp về hoạt động đổi mới 
sáng tạo trong nội bộ và giữa các tổ chức, 
doanh nghiệp. 
 

Tiêu chuẩn ISO 56000:2020 cung cấp 
các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý đổi 
mới sáng tạo; mô tả lý do tại sao các tổ chức, 
doanh nghiệp nên tham gia vào các hoạt động 
đổi mới sáng tạo; giới thiệu các khái niệm chính 
liên quan đến đổi mới sáng tạo; đưa ra các 
nguyên tắc, cơ sở để quản lý hiệu quả các hoạt 
động đổi mới sáng tạo và nền tảng của IMS 
trong tổ chức, doanh nghiệp. 
 
Tiêu chuẩn ISO 56002:2019 Hệ thống quản lý đổi 
mới sáng tạo 
 

Tiêu chuẩn ISO 56002: 2019 cung cấp 
hướng dẫn về việc thiết lập, triển khai, bảo trì 
và cải tiến liên tục IMS để áp dụng trong tất cả 
các tổ chức, doanh nghiệp. Hướng dẫn chung 
này dự kiến sẽ được áp dụng cho tất cả các loại 
tổ chức, doanh nghiệp với các loại hình đổi mới 
sáng tạo.Ví dụ: sản phẩm, dịch vụ, quá trình, mô 
hình kinh doanh và tổ chức… 
 

Một tổ chức, doanh nghiệp có thể thực 
hiện đổi mới sáng tạo hiệu quả. Đặc biệt, hoạt 
động đổi mới sáng tạo sẽ hiệu quả hơn nếu tất 
cả các yếu tố tương tác khác được quản lý như 
một hệ thống. IMS hướng dẫn tổ chức, doanh 
nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ) xác định tầm nhìn, chiến lược, chính sách 
và mục tiêu đổi mới sáng tạo của tổ chức, 
doanh nghiệp, đồng thời thiết lập các quá trình 
hỗ trợ cần thiết để đạt được kết quả mong 
muốn. Những lợi ích tiềm năng của việc triển 
khai IMS theo IS0 56002:2019 gồm:Tăng 
trưởng, tăng doanh thu, lợi nhuận và khả năng 
cạnh tranh; Giảm chi phí và chất thải, tăng năng 
suất và hiệu quả sử dụng các nguồn lực; Tăng 
sự hài lòng của người tiêu dùng, khách hàng, 
công dân và các lợi ích xã hội; Thực hiện đầu tư, 
đổi mới sáng tạo bền vững; Tăng cường phân 
cấp, trao quyền trong doanh nghiệp; Tăng khả 
năng thu hút tài trợ, đối tácvà cộng tác viên; 
Nâng cao uy tín và giá trị của doanh nghiệp; 
Tăng cường năng lực tuân thủ các quy định và 
các yêu cầu. 

 
IS0 56002 dựa trên các nguyên tắc quản 

lý đổi mới sáng tạo. Nguyên tắc quản lý đổi mới 
sáng tạo bao gồm các quan điểm cơ bản; lý do 
tại sao nguyên tắc này quan trọng đối với tổ 
chức, doanh nghiệp; lợi ích liên quan đến 
nguyên tắc và cuối cùng là kế hoạch hành động 
của tổ chức, doanh nghiệp để cải thiện hiệu suất 
khi áp dụng các nguyên tắc này. 
 
Tiêu chuẩn ISO 56003:2019 – Quản lý đổi mới 
sáng tạo – Công cụ và phương pháp đối với quan 
hệ đối tác đổi mới sáng tạo 
 

Tiêu chuẩn ISO 56003:2019 cung cấp 
các khuyến nghị để tham gia vào quan hệ đối 
tác với các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài để 
hiện thực hóa sự đổi mới sáng tạo. Tiêu chuẩn 
ISO 56003:2019 mô tả khuôn khổ hợp tác đổi 
mới sáng tạo và các công cụ tương ứng để giúp 
tổ chức, doanh nghiệp xem xét một số vấn đề 
sau: Quyết định về việc tham gia hợp tác đổi 
mới sáng tạo; Xác định, đánh giá và chọn đối 
tác; Nhận thức về giá trị và thách thức của quan 
hệ đối tác; Quản lý các mối quan hệ đối tác. 
 

Quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo được 
phát triển để tạo ra giá trị cho mỗi đối tác khi 
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hợp tác, phối hợp cùng nhau. Lợi ích của quan 
hệ đối tác đổi mới sáng tạo bao gồm: Cập nhật 
kiến thức, kỹ năng, công nghệ và các tài sản trí 
tuệ khác không có sẵn trong tổ chức, doanh 
nghiệp; Tăng cường sử dụng các tài nguyên, cơ 
sở hạ tầng (như phòng thí nghiệm và thiết bị 
thử nghiệm…) để phát triển hoặc cải tiến các 
sản phẩm và dịch vụ mới 
 

Tiêu chuẩn ISO 56003:2019 hướng dẫn 
đối với các loại hình đối tác và hợp tác được áp 
dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp với các 
loại hình, quy mô, sản phẩm, dịch vụ khác nhau. 
 

Tiêu chuẩn ISO/TR 56004:2019 Đánh 
giá quản lý đổi mới sáng tạo 
 

Tiêu chuẩn ISO/TR 56004:2019 cung 
cấp hướng dẫn về lý do tại sao triển khai đánh 
giá quản lý đổi mới sáng tạo (Innovation 
Management Assessment, IMA); những kết quả 
mong đợi từ IMA; kế hoạch hành động, cách 
thức triển khai thực hiện theo kết quả của IMA. 
Tiêu chuẩn ISO/TR 56004:2019 nhằm giúp tổ 
chức, doanh nghiệp trong việc hiểu được: Giá 
trị và lợi ích của việc thực hiện IMA; 
 

Các nguyên tắc triển khai IMA một cách 
bài bản, đồng bộ; Các cách tiếp cận khác nhau 
về IMA trong tổ chức, doanh nghiệp; Quy trình 
thực hiện và tác động của IMA đối với tổ chức, 
doanh nghiệp; Tiềm năng cải thiện đối với IMA. 
 

Tiêu chuẩn ISO/TR 56004:2019 được áp 
dụng để đánh giá đối với các tổ chức, doanh 
nghiệp, có thể áp dụng cho tất cả các loại hình 
tổ chức, doanh nghiệp với ngành nghề, độ tuổi, 
quy mô, quốc gia… khác nhau. 
 

Bộ tiêu chuẩn IM mang lại những lợi ích 
tiềm năng cho doanh nghiệp như: tăng doanh 
thu, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh; tăng 
năng suất và hiệu quả sử dụng các nguồn lực; 
tăng sự hài lòng của người tiêu dùng, khách 
hàng, công dân và các lợi ích xã hội… 

Việc thực hiện đúng theo các hướng dẫn 
của các tiêu chuẩn IM cho phép doanh nghiệp 
thực hiện quản lý hoạt độngđổi mới sáng tạo, 
coi đổi mới sáng tạo vừa là động lực phát triển, 
vừa là phương tiện để tiếp tục thúc đẩy kinh 
doanh, đồng thời cũng là công cụ giúp doanh 
nghiệp ứng phó với sự thay đổi thị trường và 
cạnh tranh “khốc liệt” về công nghệ. Các tiêu 
chuẩn được sử dụng để cung cấp, hướng dẫn 
doanh nghiệp nền tảng, các quy trình, hệ thống 
cần thiết, nguồn lực con người và các mối quan 
hệ đối tác… để đảm bảo hoạt động đổi mới sáng 
tạo thành công trong doanh nghiệp. Hơn nữa, 
IMS cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện 
những sự thay đổi khác trong doanh nghiệp 
trong trường hợp cần thiết./. 
 

 

TS. Hà Minh Hiệp 
“Một IMS hiệu quả có thể bị tác động bởi các hệ 
thống quản lý khác trong doanh nghiệp. Do đó, 
IMS có thể được tích hợp ở nhiều cấp độ khác 
nhau. IMS có thể được tích hợp với các tiêu 
chuẩn hệ thống quản lý khác, giúp doanh 
nghiệp cân bằng việc khai thác các sản phẩm, 
dịch vụ và hoạt động hiện có với việc thăm dò 
và tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ mới thông 
qua hoạt động đổi mới sáng tạo. Các yếu tố 
khác nhau của một hệ thống quản lý doanh 
nghiệp (bao gồm IMS) có thể được tích hợp 
thành một hệ thống quản lý duy nhất, hay còn 
gọi là hệ thống quản lý tích hợp. 
 
TS. HÀ MINH HIỆP, Phó Tổng cục trưởng – 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(Theo Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống)
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                      THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 9/2020
 
ICS 01. Vấn đề chung.  
Thuật ngữ.  
Tiêu chuẩn hóa. Tư liệu 
 
ISO 24617-7:2020 
Language resource management 
— Semantic annotation framework 
— Part 7: Spatial information 
Pages: 32 
Replaces: ISO 24617-7:2014 
ISO 128-2:2020 
Technical product documentation 
(TPD) — General principles of 
representation — Part 2: Basic 
conventions for lines 
Pages: 69 
ISO 8549-1:2020 
Prosthetics and orthotics — 
Vocabulary — Part 1: General 
terms for external limb prostheses 
and external orthoses 
Pages: 5 
Replaces: ISO 8549-1:1989 
BS EN IEC 62656-8:2020 
Standardized product ontology 
register and transfer by data 
parcels. Web service interface for 
data parcels 
Pages: 82 
BS EN ISO 14050:2020 
Environmental management. 
Vocabulary 
Pages: 82 
Replaces: BS EN ISO 14050:2010 
BS ISO 10934:2020 
Microscopes. Vocabulary for light 
microscopy 
Pages: 78 
Replaces: BS ISO 10934-1:2002, BS 
ISO 10934-2:2007 
BS ISO 19018:2020 
Ships and marine technology. 
Terms, abbreviations, graphical 
symbols and concepts on 
navigation 
Pages: 30  
Replaces: BS ISO 19018:2004 
BS EN 16603-60-20:2020 

Space engineering. Star sensor 
terminology and performance 
specification 
Pages: 92 
Replaces: BS EN 16603-60-
20:2014 
BS ISO 20305:2020 
Mine closure and reclamation. 
Vocabulary 
Pages: 18 
BS ISO 6707-1:2020 
Buildings and civil engineering 
works. Vocabulary. General terms 
Pages: 316 
Replaces: BS ISO 6707-1:2017 
BS EN ISO 128-2:2020 
Technical product documentation. 
General principles of 
representation. Basic conventions 
for lines 
Pages: 80 
Replaces: BS EN ISO 128-
20:2001, BS EN ISO 128-21:2001 
BS ISO 23404:2020 
Information and documentation. 
Papers and boards used for 
conservation. Measurement of 
impact of volatiles on cellulose in 
paper 
Pages: 18 
BS ISO 3166-3:2020 
Codes for the representation of 
names of countries and their 
subdivisions. Code for formerly 
used names of countries 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 3166-3:2013 
BS ISO 3166-2:2020 
Codes for the representation of 
names of countries and their 
subdivisions. Country subdivision 
code 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 3166-2:2013 
ASTM E1823 - 20a  
Standard Terminology Relating to 
Fatigue and Fracture Testing 
Pages: 25 

Replaces: ASTM E1823-13 
ASTM F3200 - 20  
Standard Terminology for 
Driverless Automatic Guided 
Industrial Vehicles 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F3200-19 
ASTM F3377 - 20  
Standard Terminology Relating to 
Commercial Spaceflight 
Pages: 1 
Replaces: ASTM F3377-19 
ASTM E2936 - 20  
Standard Guide for Contractor Self-
Assessment for U.S. Government 
Asset Management Systems 
Pages: 8 
Replaces: ASTM E2936-13 
JIS B 0116:2020 
Glossary of terms for packings and 
gaskets 
Pages: 62 
Replaces: JIS B 0116:2015 
JIS B 1859:2020 
Synchronous belt drives – 
Vocabulary 
Pages: 22 
Replaces: JIS B 1859:2009  
GB/T 38543-2020 
Specification for examination and 
decision of administrative license 
items 
GB/T 38544-2020 
Specification for application and 
acceptance of administrative 
license items 
DIN EN ISO 18513 
Tourism services - Hotels and 
other types of tourism 
accommodation - Terminology 
(ISO/DIS 18513:2020); German 
and English version prEN ISO 
18513:2020 
Pages: 31 
DIN 55350 
Concepts for quality management 
and statistics - Quality 
management 
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Pages: 40 
DIN EN ISO 8655-1 
Piston-operated volumetric 
apparatus - Part 1: Terminology, 
general requirements and user 
recommendations (ISO/DIS 8655-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 8655-1:2020 
Pages: 41 
DIN EN ISO 7369 
Pipework - Metal hoses and hose 
assemblies - Vocabulary (ISO 
7369:2020); German version EN 
ISO 7369:2020 
Pages: 15 
Replaces: DIN EN ISO 7369 (2005-
03)*DIN EN ISO 7369 (2019-06) 
DIN EN ISO 18785-1 
Friction stir spot welding - 
Aluminium - Part 1: Vocabulary 
(ISO 18785-1:2018); German and 
English version prEN ISO 18785-
1:2020 
Pages: 34 
DIN EN ISO 29464 
Cleaning of air and other gases - 
Terminology (ISO 29464:2017); 
German version EN ISO 
29464:2019 
Pages: 46 
Replaces: DIN EN 14799 (2007-
07)*DIN EN ISO 29464 (2019-06) 
DIN ISO 10243 
Tools for pressing - Compression 
springs with rectangular section - 
Housing dimensions and colour 
coding (ISO 10243:2019) 
Pages: 25 
DIN ISO 10243 (2020-01) 
DIN EN ISO 129-1/A1 
Technical product documentation 
(TPD) - Presentation of dimensions 
and tolerances - Part 1: General 
principles - Amendment 1 (ISO 
129-1:2018/Amd.1:2020); German 
and English version EN ISO 129-
1:2019/prA1:2020 
Pages: 11 
DIN ISO 10110-1 
Optics and photonics - Preparation 
of drawings for optical elements 

and systems - Part 1: General (ISO 
10110-1:2019) 
Pages: 56 
Replaces: DIN ISO 10110-1 (2007-
08)*DIN ISO 10110-1 (2018-
07)*DIN ISO 10110-10 (2004-12) 
 
ICS 03. Xã hội học. Dịch vụ. 
Tổ chức và quản lý công ty. 
Hành chính vận tải 
 
ISO 21102:2020 
Adventure tourism — Leaders — 
Personnel competence 
Pages: 9 
Replaces: ISO/TR 21102:2013 
ISO 17572-4:2020 
Intelligent transport systems (ITS) 
— Location referencing for 
geographic databases — Part 4: 
Precise relative location references 
(precise relative profile) 
Pages: 28 
ISO/TR 11462-3:2020 
Guidelines for implementation of 
statistical process control (SPC) — 
Part 3: Reference data sets for SPC 
software validation 
Pages: 129 
BS 8406:2020 
Event stewarding. Code of practice 
Pages: 24 
Replaces: BS 8406:2009 
BS EN 13067:2020 
Plastics welding personnel. 
Qualification of welders. 
Thermoplastics welded assemblies 
Pages: 50 
Replaces: BS EN 13067:2012 
BS ISO 17515-2:2020 
Intelligent transport systems. 
Evolved universal terrestrial radio 
access network (E-UTRAN). Device 
to device communications (D2D) 
Pages: 36 
BS ISO 15638-9:2020 
Intelligent transport systems. 
Framework for cooperative 
telematics applications for 
regulated commercial freight 
vehicles (TARV). Remote digital 
tachograph monitoring 

Pages: 106 
Replaces: PD ISO/TS 15638-
9:2013 
BS EN 17358:2020 
Intelligent transport systems. 
ESafety. eCall OAD for multiple 
Optional Additional Datasets 
Pages: 16 
BS EN 15722:2020 
Intelligent transport systems. 
ESafety. ECall minimum set of data 
Pages: 42 
Replaces: BS EN 15722:2015 
ASTM E2279 - 20  
Standard Practice for Establishing 
the Guiding Principles of Property 
Asset Management 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E2279-15 
ASTM E2608 - 20  
Standard Practice for Equipment 
Control Matrix (ECM) 
Pages: 3 
Replaces: ASTM  E2608-08(2014) 
ASTM E1034 - 95(2020)  
Standard Specification for Nuclear 
Facility Transient Worker Records 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E1034-95(2013) 
GB/Z 38767-2020 
Targeted poverty alleviation -
Specification for operation 
management of donkey industry 
project 
GB/T 29633.4-2020 
Antarctic geographical names - 
Part 4: Romanizing 
GB/T 38699-2020 
Construction and management 
specification of village public 
service center 
GB/T 38547-2020 
Tourism and vacation rental 
apartments -Basic requirements 
GB/T 38549-2020 
Specification for management and 
maintenance of rural (village) 
rivers 
DIN 33459 
Requirements for the assessment, 
maintenance and improvement of 
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competences of learning 
facilitators — requirements for 
persons 
Pages:22 
DIN EN ISO/IEC 27017 
Information technology - Security 
techniques - Code of practice for 
information security controls 
based on ISO/IEC 27002 for cloud 
services (ISO/IEC 27017:2015); 
German and English version prEN 
ISO/IEC 27017:2020 
Pages:96 
DIN ISO/IEC 17007 
Conformity assessment - Guidance 
for drafting normative documents 
suitable for use for conformity 
assessment (ISO/IEC 17007:2009); 
Text in German and English 
Pages:41 
DIN ISO 7870-1 
Control charts - Part 1: General 
guidelines (ISO 7870-1:2019); Text 
in German and English 
Pages:53 
DIN ISO 13528 
Statistical methods for use in 
proficiency testing by 
interlaboratory comparison (ISO 
13528:2015, Corrected version 
2016-10-15); Text in German and 
English 
Pages:207 
Replaces:DIN ISO 13528 (2009-
01)*DIN ISO 13528 (2018-01) 
DIN EN ISO 22418 
Intelligent transport systems - Fast 
service announcement protocol 
(FSAP) for general purposes in ITS 
(ISO 22418:2020); English version 
EN ISO 22418:2020 
Pages:63 
Replaces:DIN EN ISO 22418 (2019-
10) 
 
ICS 07. Khoa học tự nhiên 
 
BS EN ISO 16140-5:2020 
Microbiology of the food chain. 
Method validation. Protocol for 

factorial interlaboratory validation 
for nonproprietary methods 
Pages: 46 
BS EN ISO 16140-4:2020 
Microbiology of the food chain. 
Method validation. Protocol for 
method validation in a single 
laboratory 
Pages: 58 
GB/T 38757-2020 
Specifications for facility 
agricultural microclimate 
observation -Heliogreenhouse and 
plastic tunnel 
GB/T 38505-2020 
General detection methods of 
genetically modified products 
GB/T 38506-2020 
Determination of biochemical 
parameters in animal cell culture 
process 
GB/T 38568-2020 
Determination of growth 
phenotype for industrialmicrobial 
strain -Microdroplet turbidity 
GB/T 38569-2020 
Performance evaluation of 
industrial microorganism strain -
Raman spectroscopy 
GB/T 38570-2020 
Determination for ingredients of 
genetically modified plants -Target 
sequencing methods 
GB/T 38571-2020 
Determination of alkaloids as plant 
secondary metabolites -Liquid 
chromatography-mass 
spectrometry 
GB/T 38576-2020 
Collection and processing of 
human blood biomaterial 
GB/T 38577-2020 
Determination of the biological 
activity for plant hormone-related 
secondary metabolites -Indicator 
plant method 
GB/T 38578-2020 
Rapid determination of the 
allergenic protein from aquatic 

animals origin -Capillary 
electrophoresis 
GB/T 38579-2020 
Determination of photosynthetic 
bacteria in biologic products 
GB/T 38580-2020 
Technical specification for 
mutagenesis breeding of 
microorganisms 
DIN 58959-2 
Medical microbiology - Quality 
management in medical 
microbiology - Part 2: 
Requirements for sample 
collection, transport and 
acceptance of specimens 
Pages:25 
DIN EN ISO 15216-1/A1 
Microbiology of the food chain - 
Horizontal method for 
determination of hepatitis A virus 
and norovirus using real-time RT-
PCR - Part 1: Method for 
quantification - AMENDMENT 1 
(ISO 15216-1:2017/DAM 1:2020); 
German and English version EN 
ISO 15216-1:2017/prA1:2020 
Pages:15 
 
ICS 11. Chăm sóc sức khỏe 
 
ISO 15190:2020 
Medical laboratories — 
Requirements for safety 
Pages: 79 
Replaces: ISO 15190:2003 
ISO/TS 17988:2020 
Dentistry — Corrosion test 
methods for dental amalgam 
Pages: 30 
ISO/TS 21310:2020 
Traditional Chinese medicine — 
Microscopic examination of 
medicinal herbs 
Pages: 10 
ISO 7787-2:2020 
Dentistry — Laboratory cutters — 
Part 2: Carbide laboratory cutters 
Pages: 9 
Replaces: ISO 7787-2:2000 
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ISO 7886-2:2020 
Sterile hypodermic syringes for 
single use — Part 2: Syringes for 
use with power-driven syringe 
pumps 
Pages: 17 
ISO 18615:2020 
Traditional Chinese medicine — 
General requirements of electric 
radial pulse tonometric devices 
Pages: 13 
BS ISO 22886:2020 
Healthcare organization 
management. Vocabulary 
Pages: 20 
PD CEN ISO/TR 20416:2020 
Medical devices. Post-market 
surveillance for manufacturers 
Pages: 52 
BS ISO 21474-1:2020 
In vitro diagnostic medical devices. 
Multiplex molecular testing for 
nucleic acids. Terminology and 
general requirements for nucleic 
acid quality evaluation 
Pages: 32 
BS EN ISO 14155:2020 
Clinical investigation of medical 
devices for human subjects. Good 
clinical practice 
Pages: 98 
Replaces: BS EN ISO 14155:2011 
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ 
AMD2:2020 CSV 
Medical electrical equipment - Part 
1: General requirements for basic 
safety and essential performance 
Pages: 842 
IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 
Amendment 2 - Medical electrical 
equipment - Part 1: General 
requirements for basic safety and 
essential performance 
Pages: 51 
IEC 60601-1:2020 SER 
Medical electrical equipment - ALL 
PARTS 
Pages: 2231 
IEC 60601-1-2:2014+ 
AMD1:2020 CSV 

Medical electrical equipment - Part 
1-2: General requirements for 
basic safety and essential 
performance - Collateral Standard: 
Electromagnetic disturbances - 
Requirements and tests 
Pages: 216 
IEC 60601-1-2:2014/ 
AMD1:2020 
Amendment 1 - Medical electrical 
equipment - Part 1-2: General 
requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral 
Standard: Electromagnetic 
disturbances - Requirements and 
tests 
Pages: 32 
IEC 60601-1:2020 SER 
Medical electrical equipment - ALL 
PARTS 
Pages: 2259 
IEC 60335-1:2020 CMV 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: 
General requirements 
Pages: 440 
Replaces: IEC 60601-2-
19:2009/AMD1:2016 
IEC 60601-2-19:2020 RLV 
Medical electrical equipment - Part 
2-19: Particular requirements for 
the basic safety and essential 
performance of infant incubators 
Pages: 81 
IEC 60601-2-20:2020 
Medical electrical equipment - Part 
2-20: Particular requirements for 
the basic safety and essential 
performance of infant transport 
incubators 
Pages: 44 
IEC 60601-2-20:2020 RLV 
Medical electrical equipment - Part 
2-20: Particular requirements for 
the basic safety and essential 
performance of infant transport 
incubators 
Pages: 92 
IEC 60601-2-50:2020 

Medical electrical equipment - Part 
2-50: Particular requirements for 
the basic safety and essential 
performance of infant 
phototherapy equipment 
Pages: 61 
IEC 60601-2-50:2020 RLV 
Medical electrical equipment - Part 
2-50: Particular requirements for 
the basic safety and essential 
performance of infant 
phototherapy equipment 
Pages: 92 
ASTM F2996 - 20  
Standard Practice for Finite 
Element Analysis (FEA) of Non-
Modular Metallic Orthopaedic Hip 
Femoral Stems 
Pages: 11 
Replaces: ASTM F2996-13 
ASTM E1695 - 20  
Standard Test Method for 
Measurement of Computed 
Tomography (CT) System 
Performance 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E1695-95(2013) 
GB/Z 38764-2020 
Targeted poverty alleviation -
Chinese medicinal materials -
Specifications for operation 
mangagement of Amomum tsaoko 
Crevost et Lemarie project 
GB/Z 38765-2020 
Targeted poverty alleviation -
Chinese medicinal materials -
Specifications for operation 
management of Paris polyphylla 
Smithvar.yunnanensis(Franch.)Ha
nd.-Mazz.project 
DIN EN ISO 9170-1 
Terminal units for medical gas 
pipeline systems - Part 1: Terminal 
units for use with compressed 
medical gases and vacuum (ISO 
9170-1:2017); German version EN 
ISO 9170-1:2020 
Pages:38 
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Replaces:DIN EN ISO 9170-1 
(2008-10)*DIN EN ISO 9170-1 
(2016-09) 
DIN EN ISO 8871-2 
Elastomeric parts for parenterals 
and for devices for pharmaceutical 
use - Part 2: Identification and 
characterization (ISO 8871-
2:2020); German version EN ISO 
8871-2:2020 
Pages:32 
Replaces:DIN EN ISO 8871-2 
(2014-08)*DIN EN ISO 8871-2 
(2019-03) 
DIN 6815 
Medical X-ray equipment up to 300 
kV - Rules for testing of radiation 
protection after installation, 
maintenance and essential 
modification 
Pages:21 
DIN 6868-159 
Image quality assurance in 
diagnostic X-ray departments - 
Part 159: Acceptance and 
constancy testing in teleradiology 
according to StrlSchG 
Pages:29 
DIN 58949-3 
Disinfection - Steam disinfection 
apparatus - Part 3: Efficiency 
testing 
Pages:29 
Replaces:DIN 58949-3 (2012-
01)*DIN 58949-3 (2019-09) 
DIN EN ISO 22367 
Medical laboratories - Application 
of risk management to medical 
laboratories (ISO 22367:2020); 
German version EN ISO 
22367:2020 
Pages:107 
Replaces:DIN EN ISO 22367 (2019-
04)*DIN SPEC 1106 (2010-06) 
DIN EN ISO 6717 
In vitro diagnostic medical devices 
- Single-use containers for the 
collection of specimens, other than 
blood, from humans (ISO/DIS 

6717:2020); German and English 
version prEN ISO 6717:2020 
Pages:40 
DIN EN ISO 20184-3 
Molecular in vitro diagnostic 
examinations - Specifications for 
pre-examination processes for 
frozen tissue - Part 3: Isolated DNA 
(ISO/DIS 20184-3:2020); German 
and English version prEN ISO 
20184-3:2020 
Pages:45 
DIN EN 12184 
Electrically powered wheelchairs, 
scooters and their chargers - 
Requirements and test methods; 
German and English version prEN 
12184:2020 
Pages:139 
 
ICS 13. Bảo vệ môi trường 
và sức khỏe. An toàn 
 
TCVN 12669-11:2020 
An toàn máy. Thiết bị điện của 
máy. Phần 11: Yêu cầu đối với thiết 
bị điện dùng cho điện áp trên 1 
000 V xoay chiều hoặc 1 500 V một 
chiều và không quá 36kV 
Số trang:60 
TCVN 12669-1:2020 
An toàn máy. Thiết bị điện của 
máy. Phần 1: Yêu cầu chung 
Số trang:141 
ISO 20321:2020 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries — Safety of 
machineries — Powered elevators 
Pages: 25 
ISO 14016:2020 
Environmental management — 
Guidelines on the assurance of 
environmental reports 
Pages: 25 
ISO/IEC 30145-3:2020 
Information technology — Smart 
City ICT reference framework — 
Part 3: Smart city engineering 
framework 
Pages: 16 

ISO 20031:2020 
Radiological protection — 
Monitoring and dosimetry for 
internal exposures due to wound 
contamination with radionuclides 
Pages: 23 
ISO 9978:2020 
Radiation protection — Sealed 
sources — Leakage test methods 
Pages: 13 
Replaces: ISO 9978:1992 
ISO 22524:2020 
Pilot plan for industrial 
wastewater treatment facilities in 
the objective of water reuse 
Pages: 21 
ISO 22526-2:2020 
Plastics — Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics — Part 2: 
Material carbon footprint, amount 
(mass) of CO2 removed from the 
air and incorporated into polymer 
molecule 
Pages: 8 
ISO 12402-6:2020 
Personal flotation devices — Part 
6: Special application lifejackets 
and buoyancy aids — Safety 
requirements and additional test 
methods 
Pages: 24 
Replaces: ISO 12402-6:2006/ 
Amd 1:2010 
BS ISO/IEC 30145-3:2020 
Information technology. Smart City 
ICT reference framework. Smart 
city engineering framework 
Pages: 26 
PD ISO/TR 37171:2020 
Report of pilot testing on the 
application of ISO smart 
community infrastructures 
standards 
Pages: 26 
BS ISO 37163:2020 
Smart community infrastructures. 
Smart transportation for parking 
lot allocation in cities 
Pages: 20 
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BS ISO 22526-3:2020 
Plastics. Carbon and 
environmental footprint of 
biobased plastics. Process carbon 
footprint, requirements and 
guidelines for quantification 
Pages: 20 
BS EN 17359:2020 
Stationary source emissions. 
Bioaerosols and biological agents. 
Sampling of bioaerosols and 
collection in liquids. Impingement 
method 
Pages: 60 
BS EN ISO 13161:2020 
Water quality. Polonium 210. Test 
method using alpha spectrometry 
Pages: 28 
Replaces: BS EN ISO 13161:2015 
PD CEN/TR 17524:2020 
Fire safety engineering in Europe. 
Review of national requirements 
and application 
Pages: 64 
BS 5306-0:2020 
Fire protection installations and 
equipment on premises. Guide for 
selection, use and application of 
fixed firefighting systems and 
other types of fire equipment 
Pages: 84 
Replaces: BS 5306-0:2011 
BS ISO 16073-9:2020 
Wildland firefighting personal 
protective equipment. 
Requirements and test methods. 
Firehoods 
Pages: 26 
BS ISO 7240-13:2020 
Fire detection and alarm systems. 
Compatibility assessment of 
system components 
Pages: 36 
BS 8619:2020 
Determination of the resistance to 
hydrocarbon pool fires of fire 
protection materials and systems 
for pressure vessels. Test method 
Pages: 46 
BS EN ISO 12402-5:2020 

Personal flotation devices. 
Buoyancy aids (level 50). Safety 
requirements 
Pages: 34 
Replaces: BS EN ISO 12402-
5:2006+A1:2010 
BS 8468-3.1:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Self-contained open-circuit 
compressed air breathing 
apparatus incorporating a hood for 
escape. Specification 
Pages: 12 
Replaces: BS 8468-3.1:2009 
BS 8468-5:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Combined and multi-
functional apparatus. Specification 
Pages: 12 
Replaces:  BS 8468-5:2011 
BS 8468-8:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Test methods 
Pages: 22 
BS 8468-6.1:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Positive-pressure 
compressed air line equipment. 
Specification 
Pages: 14 
Replaces: BS 8468-6.1:2011 
BS 8468-2:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Negative pressure, air 
purifying devices with full face 
mask. Specification 
Pages: 26 
Replaces: BS 8468-2:2006 
BS 8468-3.2:2020 

Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Air-purifying devices 
incorporating a hood for escape. 
Specification 
Pages: 16 
Replaces: BS 8468-3.2:2009 
BS 8468-6.2:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Constant flow compressed 
airline equipment. Specification 
Pages: 14 
Replaces: BS 8468-6.2:2011 
BS 8468-7:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Closed-circuit breathing 
apparatus. Specification 
Pages: 14 
Replaces:  BS 8468-7:2012 
BS 8468-4:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Powered air purifying 
respirators. Specification 
Pages: 22 
Replaces: BS 8468-4:2008 
BS 8468-1:2020 
Respiratory protective devices for 
use against chemical, biological, 
radiological and nuclear (CBRN) 
agents. Positive pressure, self-
contained, open-circuit breathing 
apparatus. Specification 
Pages: 12 
Replaces: BS 8468-1:2006 
BS EN ISO 12402-8:2020 
Personal flotation devices. 
Accessories. Safety requirements 
and test methods 
Pages: 26 
Replaces: BS EN ISO 12402-
8:2006+A1:2011 
BS EN ISO 12402-3:2020 
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Personal flotation devices. 
Lifejackets, performance level 150. 
Safety requirements 
Pages: 32 
Replaces: BS EN ISO 12402-
3:2006+A1:2010 
BS EN ISO 12402-4:2020 
Personal flotation devices. 
Lifejackets, performance level 100. 
Safety requirements 
Pages: 32 
Replaces: BS EN ISO 12402-
4:2006+A1:2010 
BS EN ISO 12402-9:2020 
Personal flotation devices. 
Evaluation 
Pages: 92 
Replaces: BS EN ISO 12402-
9:2006+A1:2011 
BS EN ISO 12402-2:2020 
Personal flotation devices. 
Lifejackets, performance level 275. 
Safety requirements 
Pages: 34 
Replaces: BS EN ISO 12402-
2:2006+A1:2010 
BS EN ISO 12402-6:2020 
Personal flotation devices. Special 
application lifejackets and 
buoyancy aids. Safety 
requirements and additional test 
methods 
Pages: 36 
Replaces: BS EN ISO 12402-
6:2006+A1:2010 
IEC 60335-1:2020 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: 
General requirements 
Pages: 210 
Replaces: IEC 60335-1:2010 
ASTM D7614 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Total Suspended 
Particulate (TSP) Hexavalent 
Chromium in Ambient Air 
Analyzed by Ion Chromatography 
(IC) and Spectrophotometric 
Measurements 
Pages: 14  

Replaces: ASTM D7614-12 
ASTM D3686 - 20  
Standard Practice for Sampling 
Atmospheres to Collect Organic 
Compound Vapors (Activated 
Charcoal Tube Adsorption Method) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D3686-13 
ASTM D6785 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Lead in 
Workplace Air Using Flame or 
Graphite Furnace Atomic 
Absorption Spectrometry 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D6785-13 
ASTM D6561 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Aerosol 
Monomeric and Oligomeric 
Hexamethylene Diisocyanate (HDl) 
in Air with (Methoxy-2–phenyl-1) 
Piperazine (MOPIP) in the 
Workplace 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6561-06(2016) 
ASTM D5932 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of 2,4-Toluene 
Diisocyanate (2,4-TDI) and 2,6-
Toluene Diisocyanate (2,6-TDI) in 
Air (with 9-(N-
Methylaminomethyl) Anthracene 
Method) (MAMA) in the Workplace 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM D5932-08(2013)e1 
ASTM D5836 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of 2,4-Toluene 
Diisocyanate (2,4-TDI) and 2,6-
Toluene Diisocyanate (2,6-TDI) in 
Workplace Atmospheres (1-2 PP 
Method) 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5836-08(2013) 
ASTM D7948 - 20  
Standard Test Method for 
Measurement of Respirable 

Crystalline Silica in Workplace Air 
by Infrared Spectrometry 
Pages: 16 
Replaces: ASTM D7948-14e1 
ASTM D6562 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Gaseous 
Hexamethylene Diisocyanate (HDI) 
in Air with 9-(N-
methylaminomethyl) Anthracene 
Method (MAMA) in the Workplace 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6562-12 
ASTM D6330 - 20  
Standard Practice for 
Determination of Volatile Organic 
Compounds (Excluding 
Formaldehyde) Emissions from 
Wood-Based Panels Using Small 
Environmental Chambers Under 
Defined Test Conditions 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D6330-98(2014) 
ASTM D93 - 20  
Standard Test Methods for Flash 
Point by Pensky-Martens Closed 
Cup Tester 
Pages: 18 
Replaces: ASTM D93-19 
ASTM E1168 - 95(2020)  
Standard Guide for Radiological 
Protection Training for Nuclear 
Facility Workers 
Pages: 7 
Replaces: ASTM  E1168-95(2013) 
ASTM C1671 - 20a  
Standard Practice for Qualification 
and Acceptance of Boron Based 
Metallic Neutron Absorbers for 
Nuclear Criticality Control for Dry 
Cask Storage Systems and 
Transportation Packaging 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1671-15 
DIN EN 45557 
General method for assessing the 
proportion of recycled material 
content in energy-related 
products; German version EN 
45557:2020 
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Pages:28 
Replaces:DIN EN 45557(2018-11) 
DIN EN ISO 14021/A1 
Environmental labels and 
declarations - Self-declared 
environmental claims (Type II 
environmental labelling) - 
AMENDMENT 1: Carbon footprint, 
carbon neutral (ISO 
14021:2016/DAM 1:2020); 
German and English version EN 
ISO 14021:2016/prA1:2020 
Pages:13 
DIN/TS 30752-5 
Machines for winter service - 
Environmental efficiency - Part 5: 
Theoretical calculation of energy 
consumption for salt-spreaders 
Pages:14 
DIN EN 14583 
Workplace exposure - Volumetric 
bioaerosol sampling devices - 
General requirements for use and 
evaluation of performance; 
German and English version prEN 
14583:2020 
Pages:51 
DIN EN 17255-3 
Stationary source emissions - Data 
acquisition and handling systems - 
Part 3: Specification of 
requirements for the performance 
test of data acquisition and 
handling systems; German and 
English version prEN 17255-
3:2020 
Pages:36 
DIN EN 12873-4 
Influence of materials on water 
intended for human consumption - 
Influence due to migration - Part 4: 
Test method for water treatment 
membranes; German and English 
version prEN 12873-4:2020 
Pages:40 
DIN CEN/TR 15897 
Submerged Membrane Bioreactor 
(MBR) technology; English version 
CEN/TR 15897:2018 
Pages:57 

DIN EN ISO 13163 
Water quality - Lead-210 - Test 
method using liquid scintillation 
counting (ISO 13163:2013); 
German version EN ISO 
13163:2019 
Pages:29 
Replaces: 
DIN EN ISO 13163 (2018-12) 
DIN EN 17204 
Water quality - Guidance on 
analysis of mesozooplankton from 
marine and brackish waters; 
German version EN 17204:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN 17204 (2018-01) 
DIN EN 17218 
Water quality - Guidance on 
sampling of mesozooplankton 
from marine and brackish water 
using mesh; German version EN 
17218:2019 
Pages:35 
Replaces:DIN EN 17218 (2018-02) 
DIN EN ISO 11690-2 
Acoustics - Recommended practice 
for the design of low-noise 
workplaces containing machinery - 
Part 2: Noise control measures 
(ISO/FDIS 11690-2:2020); German 
and English version prEN ISO 
11690-2:2020 
Pages:81 
DIN EN ISO 22867 
Forestry and gardening machinery 
- Vibration test code for portable 
hand-held machines with internal 
combustion engine - Vibration at 
the handles (ISO/DIS 
22867:2020); German and English 
version prEN ISO 22867:2020 
Pages:75 
DIN 14682 
Tall tripod - Collapsable with fixed 
pivot pin 
Pages:8 
DIN 14800-12 
Fire-fighting equipment for fire-
fighting and rescue service 

vehicles - Part 12: Unlocking tool 
chest 
Pages:7 
DIN 3590-1 
Gas shut-off valves and over 
pressure protection devices for 
pressure measuring units - Part 1: 
Requirements and tests 
Pages:18 
DIN 3590-2 
Gas shut-off valves and over 
pressure protection devices for 
pressure measuring units - Part 2: 
Conformity assessment 
Pages:12 
DIN EN 12841 
Personal fall protection equipment 
- Rope access systems - Rope 
adjustment devices; German and 
English version prEN 12841:2020 
Pages:82 
 
ICS 17. Đo lường và phép 
đo. Hiện tượng vật lý 
                                                                
ISO 13373-5:2020 
Condition monitoring and 
diagnostics of machines — 
Vibration condition monitoring — 
Part 5: Diagnostic techniques for 
fans and blowers 
Pages: 19 
ISO 4360:2020 
Hydrometry — Open channel flow 
measurement using triangular 
profile weirs 
Pages: 30 
Replaces: ISO 4360:2008 
ISO 18320:2020 
Hydrometry — Measurement of 
liquid flow in open channels — 
Determination of the stage–
discharge relationship 
Pages: 46 
Replaces: ISO 1100-2:2010 
ISO 10360-5:2020 
Geometrical product specifications 
(GPS) — Acceptance and 
reverification tests for coordinate 
measuring systems (CMS) — Part 
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5: Coordinate measuring machines 
(CMMs) using single and multiple 
stylus contacting probing systems 
using discrete point and/or 
scanning measuring mode 
Pages:  42 
Replaces: ISO 10360-5:2010 
ISO 13385-2:2020 
Geometrical product specifications 
(GPS) — Dimensional measuring 
equipment — Part 2: Design and 
metrological characteristics of 
calliper depth gauges 
Pages: 13 
Replaces: ISO 13385-2:2011 
PD ISO/TR 23276:2020 
Geometrical product specifications 
(GPS). Surface texture: Profile 
method. Flowchart 
for PSm, RSm, WSm and Pc, Rc, Wc 
Pages: 20 
BS EN IEC 60263:2020 
Scales and sizes for plotting 
frequency characteristics and polar 
diagrams 
Pages: 18 
Replaces: BS 6397:1983, IEC 
60263:1982 
BS IEC 60404-8-5:2020 
Magnetic materials. Specifications 
for individual materials. Electrical 
steel strip and sheet with specified 
mechanical properties and 
magnetic polarization 
Pages: 22 
IEC 62828-4:2020 
Reference conditions and 
procedures for testing industrial 
and process measurement 
transmitters - Part 4: Specific 
procedures for level transmitters 
Pages: 116 
IEC 62828-5:2020 
Reference conditions and 
procedures for testing industrial 
and process measurement 
transmitters - Part 5: Specific 
procedures for flow transmitters 
Pages: 70 
ASTM D4417 - 20  

Standard Test Methods for Field 
Measurement of Surface Profile of 
Blast Cleaned Steel 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D4417-19 
ASTM E2059 - 20  
Standard Practice for Application 
and Analysis of Nuclear Research 
Emulsions for Fast Neutron 
Dosimetry 
Pages: 18 
Replaces: ASTM E2059-15e1 
ASTM E265 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Measuring Reaction Rates and 
Fast-Neutron Fluences by 
Radioactivation of Sulfur-32 
Pages: 6 
Replaces: ASTM E265-15 
GB/T 34874.6-2020 
Geometrical product specifications 
(GPS) - X-ray three dimensional 
size measuring machines - Part 6: 
Testing method of workpieces 
DIN EN ISO 21204 
Geometrical product specifications 
(GPS) - Transition specification 
(ISO 21204:2020); German version 
EN ISO 21204:2020 
Pages:62 
Replaces:DIN EN ISO 21204 (2017-
09) 
DIN 66136-4 
Determination of the degree of 
dispersion of metals using 
chemisorption - Part 4: Static-
gravimetric method 
Pages:19 
DIN 2769 
Geometrical product specification 
(GPS) - General tolerances - 
Tolerances for linear and angular 
dimensions with unspecified 
tolerance indication 
Pages:8 
DIN EN ISO 13385-2 
Geometrical product specifications 
(GPS) - Dimensional measuring 
equipment - Part 2: Design and 
metrological characteristics of 

calliper depth gauges (ISO 13385-
2:2020); German and English 
version EN ISO 13385-2:2020 
Pages:41 
Replaces:DIN EN ISO 13385-2 
(2013-06)*DIN EN ISO 13385-2 
(2019-06) 
DIN EN ISO 20456 
Measurement of fluid flow in 
closed conduits - Guidance for the 
use of electromagnetic flowmeters 
for conductive liquids (ISO 
20456:2017); German version EN 
ISO 20456:2019 
Pages:44 
Replaces:DIN EN 29104 (1993-
08)*DIN EN ISO 6817 (1995-
11)*DIN EN ISO 20456 (2019-06) 
DIN EN ISO 748 
Hydrometry - Measurement of 
liquid flow in open channels - 
Velocity area methods using point 
velocity measurements (ISO/DIS 
748:2020); German and English 
version prEN ISO 748:2020 
Pages:108 
DIN ISO 16063-21/A2 
Methods for the calibration of 
vibration and shock transducers - 
Part 21: Vibration calibration by 
comparison to a reference 
transducer - AMENDMENT 2 (ISO 
16063-21:2003/DAM 2:2020); 
Text in German and English 
Pages:16 
DIN ISO 16331-1 
Optics and optical instruments - 
Laboratory procedures for testing 
surveying and construction 
instruments - Part 1: Performance 
of handheld laser distance meters 
(ISO 16331-1:2017) 
Pages:49 
Replaces: 
DIN ISO 16331-1 (2018-10) 
DIN IEC 62372 
Nuclear instrumentation - Housed 
scintillators - Measurement 
methods of light output and 
intrinsic resolution (IEC 
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45/881/CD:2019); Text in German 
and English 
Pages:33 
 
ICS 19. Thử nghiệm 
 
BS EN IEC 60068-3-7:2020 
Environmental testing. Supporting 
documentation and guidance. 
Measurements in temperature 
chambers for tests A (Cold) and B 
(Dry heat) (with load) 
Pages: 18 
Replaces: BS EN 60068-3-7:2002, 
IEC 60068-3-7:2001 
BS EN IEC 63180:2020 
Methods of measurement and 
declaration of the detection range 
of detectors. Passive infrared 
detectors for major and minor 
motion detection. Part 1: Passive 
infra-red detectors for presence 
and motion detection 
Pages: 34 
PD ISO/TR 22814:2020 
Good practice for dynamic light 
scattering (DLS) measurements 
Pages: 34 
ASTM E251 - 20a  
Standard Test Methods for 
Performance Characteristics of 
Metallic Bonded Resistance Strain 
Gages 
Pages: 21 
Replaces: ASTM  E251-92(2014) 
JIS B 7739:2020 
Pendulum-type impact-testing 
machines for non-metallic 
materials -- Verification of testing 
machines 
Pages: 40 
Replaces: JIS B 7739:2011 
GB/T 38517-2020 
Particulate -Bioaerosols sampling 
and analysis -General principles 
DIN 51309 
Materials testing machines - 
Calibration of static torque 
measuring devices 
Pages:25 

DIN EN ISO 16526-1 
Non-destructive testing - 
Measurement and evaluation of 
the X-ray tube voltage - Part 1: 
Voltage divider method (ISO 
16526-1:2011); German version 
EN ISO 16526-1:2020 
Pages:9 
Replaces:DIN EN 12544-1 (1999-
12)*DIN EN 12544-2 (2000-
03)*DIN EN 12544-3 (1999-
12)*DIN EN ISO 16526-1 (2019-
10) 
DIN EN ISO 16526-2 
Non-destructive testing - 
Measurement and evaluation of 
the X-ray tube voltage - Part 2: 
Constancy check by the thick filter 
method (ISO 16526-2:2011); 
German version EN ISO 16526-
2:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 12544-2 (2000-
03)*DIN EN ISO 16526-2 (2019-
10) 
DIN EN ISO 16526-3 
Non-destructive testing - 
Measurement and evaluation of 
the X-ray tube voltage - Part 3: 
Spectrometric method (ISO 16526-
3:2011); German version EN ISO 
16526-3:2020 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 12544-3 (1999-
12)*DIN EN ISO 16526-3 (2019-
10) 
 
ICS 21. Hệ thống và kết cấu 
dẫn chất lỏng công dụng 
chung 
 
ISO 3506-6:2020 
Fasteners — Mechanical 
properties of corrosion-resistant 
stainless steel fasteners — Part 6: 
General rules for the selection of 
stainless steels and nickel alloys 
for fasteners 
Pages: 20 
ISO 7902-3:2020 

Hydrodynamic plain journal 
bearings under steady-state 
conditions — Circular cylindrical 
bearings — Part 3: Permissible 
operational parameters 
Pages: 9 
Replaces: ISO 7902-3:1998 
ASTM F3125 / F3125M - 19e1  
Standard Specification for High 
Strength Structural Bolts and 
Assemblies, Steel and Alloy Steel, 
Heat Treated, Inch Dimensions 120 
ksi and 150 ksi Minimum Tensile 
Strength, and Metric Dimensions 
830 MPa and 1040 MPa Minimum 
Tensile Strength 
Pages: 13 
Replaces:  
ASTM F3125/F3125M-19 
ASTM E2905 / E2905M - 20  
Standard Practice for Examination 
of Mill and Kiln Girth Gear Teeth—
Electromagnetic Methods 
Pages: 11 
Replaces:  
ASTM E2905/E2905M-19 
JIS B 0116:2020 
Glossary of terms for packings and 
gaskets 
Pages: 62 
Replaces: JIS B 0116:2015 
JIS B 1859:2020 
Synchronous belt drives – 
Vocabulary 
Pages: 22 
Replaces: JIS B 1859:2009 
JIS B 2710-1:2020 
Leaf springs -- Part 1: Vocabulary 
Pages: 8 
Replaces: JIS B 2710-1:2008 
JIS B 2710-2:2020 
Leaf springs -- Part 2: Design 
method 
Pages: 30 
Replaces: JIS B 2710-2:2008 
DIN 3689-1 
Shaft to collar connection - 
Hypotrochoidal H-profiles - Part 1: 
Geometry and dimensions 
Pages:54 
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ICS 23. Hệ thống và kết cấu 
truyền dẫn chất lỏng công 
dụng chung 
 
ISO 21138-1:2020 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage — Structured-wall 
piping systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 1: 
Material specification and 
performance criteria for pipes, 
fittings and systems 
Pages: 17 
Replaces: ISO 21138-1:2007 
ISO/TR 22164:2020 
Hydraulic fluid power — 
Application notes for the 
optimization of the energy 
efficiency of hydraulic systems 
Pages: 5 
ISO 16134:2020 
Earthquake-resistant and 
subsidence-resistant design of 
ductile iron pipelines 
Pages: 37 
Replaces: ISO 16134:2006 
ISO 9803-2:2020 
Vacuum technology — Mounting 
dimensions of pipeline fittings — 
Part 2: Knife-edge flange type 
Pages: 4 
Replaces: ISO 9803-2:2007 
ISO 8779:2020 
Plastics piping systems — 
Polyethylene (PE) pipes for 
irrigation — Specifications 
Pages: 13 
Replaces: ISO 8779:2010/Amd 
1:2014 
ISO 23309:2020 
Hydraulic fluid power systems — 
Assembled systems — Methods of 
cleaning lines by flushing 
Pages: 18 
Replaces: ISO 23309:2007 
BS EN 12542:2020 

LPG equipment and accessories. 
Static welded steel cylindrical 
pressure vessels, serially produced 
for the storage of Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) having a 
volume not greater than 13 m³. 
Design and manufacture 
Pages: 72 
Replaces: BS EN 12542:2010 
BS EN ISO 17871:2020 
Gas cylinders. Quick-release 
cylinder valves. Specification and 
type testing 
Pages: 18 
Replaces:  BS EN ISO 
17871:2015+A1:2018 
BS ISO 10802:2020 
Ductile iron pipelines. Hydrostatic 
testing after installation 
Pages: 30 
BS EN ISO 3949:2020 
Plastics hoses and hose assemblies. 
Textile-reinforced types for 
hydraulic applications. 
Specification 
Pages: 20 
Replaces: BS EN ISO 3949:2018 
BS 8850:2020 
Fan coil unit performance. 
Determination of specific fan 
power. Test method 
Pages: 24 
PD ISO/TR 16219:2020 
Fans. System effects and system 
effect factors 
Pages: 90 
ASTM G9 - 07(2020)  
Standard Test Method for Water 
Penetration into Pipeline Coatings 
Pages: 4 
Replaces: ASTM  G9-07(2013)e1 
JIS G 3459:2016/ 
AMENDMENT 2:2020 
Stainless steel pipes  
(Amendment 2) 
Pages: 6 
JIS G 3447:2015/ 
AMENDMENT 2:2020 
Stainless steel sanitary pipes 
(Amendment 2) 

Pages: 6 
Replaces: JIS G 3447:1988 
DIN/TS 26061 
Metallic tanks for the underground 
storage of liquids - Transport and 
installation 
Pages:8 
Replaces:DIN SPEC 26061 (2020-
02) 
DIN EN 14894 
LPG equipment and accessories - 
Cylinder and drum marking; 
German and English version prEN 
14894:2020 
Pages:29 
DIN EN ISO 20475 
Gas cylinders - Cylinder bundles - 
Periodic inspection and testing 
(ISO 20475:2018); German and 
English version prEN ISO 
20475:2020 
Pages:37 
DIN EN 17339 
Transportable gas cylinders - Fully 
wrapped carbon composite 
cylinders and tubes for hydrogen; 
German version EN 17339:2020 
Pages:53 
Replaces:DIN EN 17339 (2018-12) 
DIN 86341 
Ships and marine technology - 
Loose flanges and welding necks 
extra light duty - Welding necks 
made from steel and stainless steel 
DN 32 to DN 50, PN up to 25, DN 
65 to DN 125, PN up to 10 
Pages:7 
DIN 7795 
Measuring compression set of 
elastomers in hot water 
Pages:14 
DIN EN 17414-1 
District cooling pipes - Factory 
made flexible pipe systems - Part 
1: Classification, general 
requirements and test methods; 
German version EN 17414-1:2020 
Pages:36 
Replaces: 
DIN EN 17414-1 (2019-08) 
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DIN EN 17414-2 
District cooling pipes - Factory 
made flexible pipe systems - Part 
2: Bonded system with plastic 
service pipe - Requirements and 
test methods; German version EN 
17414-2:2020 
Pages:20 
Replaces: 
DIN EN 17414-2 (2019-08) 
DIN EN 17414-3 
District cooling pipes - Factory 
made flexible pipe systems - Part 
3: Non bonded system with plastic 
service pipes - Requirements and 
test methods; German version EN 
17414-3:2020 
Pages:18 
Replaces: 
DIN EN 17414-3 (2019-08) 
DIN EN ISO 8233 
Thermoplastics valves - Torque - 
Test method (ISO/DIS 8233:2020); 
German and English version prEN 
ISO 8233:2020 
Pages:23 
DIN 86264 
Ships and marine technology - 
Straight way valves for shipboard 
use - Y-patten, soft sealing, short 
type with flanges - DN 15 to DN 
200 
Pages:9 
DIN 86254 
Ships and marine technology - Shut 
off valves extra light duty - DN 32 
to DN 125, PN 10 
Pages:9 
 
ICS 25. Chế tạo 
 
ISO/TR 23482-1:2020 
Robotics — Application of ISO 
13482 — Part 1: Safety-related 
test methods 
Pages: 79 
ISO 14955-3:2020 
Machine tools — Environmental 
evaluation of machine tools — Part 
3: Principles for testing metal-

cutting machine tools with respect 
to energy efficiency 
Pages: 34 
ISO 25239-3:2020 
Friction stir welding — Aluminium 
— Part 3: Qualification of welding 
operators 
Pages: 13 
Replaces: ISO 25239-3:2011 
BS EN IEC 62443-3-2:2020 
Security for industrial automation 
and control systems. Security risk 
assessment for system design 
Pages: 38 
BS EN IEC 62541-11:2020 
OPC Unified Architecture. 
Historical Access 
Pages: 58 
Replaces: BS EN 62541-11:2015 
BS EN IEC 61804-3:2020 
Devices and integration in 
enterprise systems. Function 
blocks (FB) for process control and 
electronic device description 
language (EDDL). EDDL syntax and 
semantics 
Pages: 398 
Replaces: BS EN 61804-3:2015 
BS EN IEC 61804-4:2020 
Devices and integration in 
enterprise systems. Function 
blocks (FB) for process control and 
electronic device description 
language (EDDL). EDD 
interpretation 
Pages: 146 
Replaces: BS EN 61804-4:2016 
BS EN IEC 62541-10:2020 
OPC Unified Architecture. 
Programs 
Pages: 52 
Replaces: BS EN 62541-10:2015 
BS EN IEC 62541-3:2020 
OPC Unified Architecture. Address 
Space Model 
Pages: 128 
Replaces: BS EN 62541-3:2015 
BS EN IEC 62541-14:2020 
OPC unified architecture. PubSub 
Pages: 196 

BS EN ISO 16092-4:2020 
Machine tools safety. Presses. 
Safety requirements for pneumatic 
presses 
Pages: 38 
Replaces: BS EN 
13736:2003+A1:2009 
BS EN ISO 24034:2020 
Welding consumables. Solid wire 
electrodes, solid wires and rods for 
fusion welding of titanium and 
titanium alloys. Classification 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 24034:2010 
BS ISO 18496:2020 
Brazing. Fluxes for brazing. 
Classification and technical 
delivery conditions 
Pages: 16 
BS ISO 8502-15:2020 
Preparation of steel substrates 
before application of paints and 
related products. Tests for the 
assessment of surface cleanliness. 
Extraction of soluble contaminants 
for analysis by acid extraction 
Pages: 20 
ASTM G6 - 07(2020)  
Standard Test Method for Abrasion 
Resistance of Pipeline Coatings 
Pages: 5 
Replaces: ASTM G6-07(2013) 
JIS C 62841-2-14:2020 
Electric motor-operated hand-held 
tools, transportable tools and lawn 
and garden machinery -- Safety -- 
Part 2-14: Particular requirements 
for hand-held planers 
Pages: 18 
JIS C 62841-2-5:2020 
Electric motor-operated hand-held 
tools, transportable tools and lawn 
and garden machinery -- Safety -- 
Part 2-5: Particular requirements 
for hand-held circular saws 
Pages: 36 
DIN DIN EN ISO 18785-3 
Friction stir spot welding - 
Aluminium - Part 3: Qualification 
of welding personnel (ISO 18785-
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3:2018); German and English 
version prEN ISO 18785-3:2020 
Pages:30 
DIN ISO 19828 
Welding for aerospace applications 
- Visual inspection of welds (ISO 
19828:2017); Text in German and 
English 
Pages:36 
DIN EN ISO 5829 
Resistance spot welding - 
Electrode adaptors, female taper 
1:10 (ISO 5829:1984); German and 
English version prEN ISO 
5829:2020 
Pages:11 
DIN EN ISO 5830 
Resistance spot welding - Male 
electrode caps (ISO 5830:1984); 
German and English version prEN 
ISO 5830:2020 
Pages:11 
DIN EN ISO 20168 
Resistance welding - Locking 
tapers for electrode holders and 
electrode caps (ISO 20168:2016); 
German and English version prEN 
ISO 20168:2020 
Pages:18 
DIN EN ISO 10656 
Resistance welding equipment - 
Transformers - Integrated 
transformers for welding guns (ISO 
10656:2016); German and English 
version prEN ISO 10656:2020 
Pages:33 
DIN EN ISO 9454-2 
Soft soldering fluxes - 
Classification and requirements - 
Part 2: Performance requirements 
(ISO/FDIS 9454-2:2020); German 
and English version prEN ISO 
9454-2:2020 
Pages:26 
DIN EN ISO 9455-9 
Soft soldering fluxes - Test 
methods - Part 9: Determination of 
ammonia content (ISO/FDIS 9455-
9:2020); German and English 
version prEN ISO 9455-9:2020 

Pages:20 
DIN EN 13523-0 
Coil coated metals - Test methods - 
Part 0: General introduction; 
German and English version prEN 
13523-0:2020 
Pages:18 
DIN EN 13523-2 
Coil coated metals - Test methods - 
Part 2: Gloss; German and English 
version prEN 13523-2:2020 
Pages:18 
 
ICS 27. Năng lượng và 
truyền nhiệt 
 
ISO 22580:2020 
Flares for combustion of biogas 
Pages: 12 
BS EN IEC 63252:2020 
Energy consumption of vending 
machines 
Pages: 30 
Replaces:  BS EN 50597:2018 
BS EN 12514:2020 
Components for supply systems 
for consuming units with liquid 
fuels 
Pages: 224 
Replaces:  BS EN 12514-2:2000, BS 
EN 12514-1:2000 
PD ISO/TR 23437:2020 
Solid biofuels. Bridging behaviour 
of bulk biofuels 
Pages: 34 
IEC TR 63279:2020 
Derisking photovoltaic modules - 
Sequential and combined 
accelerated stress testing 
Pages: 53 
ASTM C1052 - 20  
Standard Practice for Bulk 
Sampling of Liquid Uranium 
Hexafluoride 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1052-14 
ASTM C1411 - 20  
Exchange Separation of Uranium 
and Plutonium Prior to Isotopic 
Analysis 
Pages: 4 

Replaces: ASTM C1411-14 
ASTM C1217 - 00(2020)  
Standard Guide for Design of 
Equipment for Processing Nuclear 
and Radioactive Materials 
Pages: 19 
Replaces: ASTM C1217-00(2012) 
GB/T 38553-2020 
Requirements for energy saving 
management of industrial boiler 
systems 
GB/Z 38766-2020 
Targeted poverty alleviation -
Specification for operation and 
management of photovoltaic-
agriculture project 
DIN IEC/TS 62933-3-1*VDE V 
0520-933-3-1 
Electrical energy storage (EES) 
systems - Part 3-1: Planning and 
performance assessment of 
electrical energy storage systems - 
General specification (IEC TS 
62933-3-1:2018) 
Pages:58 
DIN EN 298 
Automatic burner control systems 
for burners and appliances 
burning gaseous or liquid fuels; 
German and English version prEN 
298:2020 
Pages:144 
DIN EN ISO 23553-1 
Safety and control devices for oil 
burners and oil-burning appliances 
- Particular requirements - Part 1: 
Automatic and semi-automatic 
valves (ISO/DIS 23553-1:2020); 
German and English version prEN 
ISO 23553-1:2020 
Pages:120 
DIN 51402-1 
Testing of flue gases of oil burning 
systems - Visual and photometric 
determination of the smoke 
number 
Pages:9 
Replaces:DIN 51402-1 (1986-
10)*DIN 51402-1 (2019-07) 
DIN 51402-2 
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Determination of flue gases of oil 
burning systems - Method by fluid 
means for detection of oil 
derivatives 
Pages:7 
Replaces:DIN 51402-2 (1979-
03)*DIN 51402-2 (2019-07) 
DIN EN 16147/A1 
Heat pumps with electrically 
driven compressors - Testing, 
performance rating and 
requirements for marking of 
domestic hot water units; German 
and English version EN 
16147:2017/prA1:2020 
Pages:26 
DIN EN 14825 
Air conditioners, liquid chilling 
packages and heat pumps, with 
electrically driven compressors, 
for space heating and cooling, 
commercial and process cooling - 
Testing and rating at part load 
conditions and calculation of 
seasonal performance; German 
and English version prEN 
14825:2020 
Pages:292 
DIN 25471 
Criticality safety taking into 
account the burnup of fuel 
elements when handling and 
storing nuclear fuel elements in 
fuel pools of nuclear power plants 
with lightwater reactors 
Pages:31 
DIN EN ISO 8299 
Nuclear fuel technology - 
Determination of the isotopic and 
elemental uranium and plutonium 
concentrations of nuclear 
materials in nitric acid solutions by 
thermal-ionization mass 
spectrometry (ISO 8299:2019); 
English version prEN ISO 
8299:2020 
Pages:31 
DIN EN ISO 9161 
Uranium dioxide powder - 
Determination of apparent density 

and tap density (ISO 9161:2019); 
English version prEN ISO 
9161:2020 
Pages:17 
DIN EN ISO 9463 
Nuclear energy - Nuclear fuel 
technology - Determination of 
plutonium in nitric acid solutions 
by spectrophotometry (ISO 
9463:2019); English version prEN 
ISO 9463:2020 
Pages:16 
DIN EN ISO 16793 
Nuclear fuel technology - 
Guidelines for ceramographic 
preparation of UO2 sintered pellets 
for microstructure examination 
(ISO 16793:2018); English version 
prEN ISO 16793:2020 
Pages:12 
DIN EN ISO 18256-1 
Nuclear fuel technology - 
Dissolution of plutonium dioxide-
containing materials - Part 1: 
Dissolution of plutonium dioxide 
powders (ISO 18256-1:2019); 
English version prEN ISO 18256-
1:2020 
Pages:13 
 
29.Điện 
 
TCVN 12669-11:2020 
An toàn máy. Thiết bị điện của 
máy. Phần 11: Yêu cầu đối với thiết 
bị điện dùng cho điện áp trên 1 
000 V xoay chiều hoặc 1 500 V một 
chiều và không quá 36kV 
Số trang:60 
TCVN 12669-1:2020 
An toàn máy. Thiết bị điện của 
máy. Phần 1: Yêu cầu chung 
Số trang:141 
BS EN IEC 60296:2020 
Fluids for electrotechnical 
applications. Mineral insulating 
oils for electrical equipment 
Pages: 48 
Replaces: BS EN 60296:2012 
BS EN IEC 60317-60-1:2020 

Specifications for particular types 
of winding wires. Polyester glass-
fibre wound fused, unvarnished, 
bare or enamelled rectangular 
copper wire, temperature index 
155 
Pages: 16 
Replaces: BS EN 60317-60:2012 
BS EN IEC 61007:2020 
Transformers and inductors for 
use in electronic and 
telecommunication equipment. 
Measuring methods and test 
procedures 
Pages: 98 
Replaces: BS EN 61007:1997 
BS EN IEC 63067:2020 
Electrical installations for lighting 
and beaconing of aerodromes. 
Connecting devices. General 
requirements and tests 
Pages: 28 
BS EN 50367:2020 
Railway applications. Fixed 
installations and rolling stock. 
Criteria to achieve technical 
compatibility between 
pantographs and overhead contact 
line 
Pages: 78 
Replaces: BS EN 
50367:2012+A1:2016 
IEC 60404-8-7:2020 
Magnetic materials - Part 8-7: 
Specifications for individual 
materials - Cold-rolled grain-
oriented electrical steel strip and 
sheet delivered in the fully-
processed state 
Pages: 21 
Replaces: IEC 60404-8-7:2017 
IEC 60404-8-7:2020 RLV 
Magnetic materials - Part 8-7: 
Specifications for individual 
materials - Cold-rolled grain-
oriented electrical steel strip and 
sheet delivered in the fully-
processed state 
Pages: 44 
Replaces: IEC 60404-8-7:2017 RLV 
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IEC 60034-18-42:2017+ 
AMD1:2020 CSV 
Rotating electrical machines - Part 
18-42: Partial discharge resistant 
electrical insulation systems (Type 
II) used in rotating electrical 
machines fed from voltage 
converters - Qualification tests 
Pages: 193 
IEC 60034-18-
42:2017/AMD1:2020 
Amendment 1 - Rotating electrical 
machines - Part 18-42: Partial 
discharge resistant electrical 
insulation systems (Type II) used 
in rotating electrical machines fed 
from voltage converters - 
Qualification tests 
Pages: 17 
Replaces: IEC TS 60034-18-
42:2008 
IEC 60034:2020 SER 
Rotating electrical machines - ALL 
PARTS 
Pages: 3105 
IEC 60404-8-5:2020 
Magnetic materials - Part 8-5: 
Specifications for individual 
materials - Electrical steel strip 
and sheet with specified 
mechanical properties and 
magnetic polarization 
Pages: 19 
IEC 62271-104:2020 
High-voltage switchgear and 
controlgear - Part 104: Alternating 
current switches for rated voltages 
higher than 52 kV 
Pages: 108 
Replaces: IEC 62271-104:2015 
IEC 62271:2020 SER 
High-voltage switchgear and 
controlgear - ALL PARTS 
Pages: 7624 
IEC 60598-1:2020 
Luminaires - Part 1: General 
requirements and tests 
Pages: 229 
Replaces: IEC 60598-2-
1:1979/AMD1:1987 

IEC 60598-1:2020 RLV 
Luminaires - Part 1: General 
requirements and tests 
Pages: 465 
IEC 60127-2:2014+AMD1:2020 
CSV 
Miniature fuses - Part 2: Cartridge 
fuse-links 
Pages: 196 
Replaces: IEC 60127-
2:2003+AMD1:2003+AMD2:2010 
CSV 
IEC 60127-2:2014/AMD1:2020 
Amendment 1 - Miniature fuses - 
Part 2: Cartridge fuse-links 
Pages: 21 
Replaces: IEC 60127-
2:2014/AMD1:2020 
ASTM A340 - 20  
Standard Terminology of Symbols 
and Definitions Relating to 
Magnetic Testing 
Pages: 18 
Replaces: ASTM A340-19b 
ASTM B987 / B987M - 20  
Standard Specification for Carbon 
Fiber Thermoset Polymer Matrix 
Composite Core (CFC) for use in 
Overhead Electrical Conductors 
Pages: 6 
Replaces:  
ASTM  B987/B987M-17e1 
DIN 51353 
Testing of insulating oils - 
Detection of corrosive sulfur - 
Silver strip test 
Pages:8 
DIN EN ISO/IEC 80079-20-1 
Explosive atmospheres - Part 20-1: 
Material characteristics for gas and 
vapour classification - Test 
methods and data (ISO/IEC 80079-
20-1:2017, including Cor 1:2018); 
German version EN ISO/IEC 
80079-20-1:2019 
Pages:95 
Replaces:DIN EN 60079-20-1 
(2010-09)*DIN EN ISO/IEC 80079-
20-1 (2016-02) 

 
ICS 31. Điện tử 
 
BS EN IEC 62435-8:2020 
Electronic components. Long-term 
storage of electronic 
semiconductor devices. Passive 
electronic devices 
Pages: 24 
BS EN IEC 60749-41:2020 
Semiconductor devices. 
Mechanical and climatic test 
methods. Standard reliability 
testing methods of non-volatile 
memory devices 
Pages: 26 
BS IEC 62899-402-2:2020 
Printed electronics. Printability. 
Measurement of qualities. Edge 
waviness 
Pages: 16 
IEC 60749-30:2020 
Semiconductor devices - 
Mechanical and climatic test 
methods - Part 30: Preconditioning 
of non-hermetic surface mount 
devices prior to reliability testing 
Pages: 26 
Replaces: IEC 60749-30:2005 
IEC 60749-30:2020 RLV 
Semiconductor devices - 
Mechanical and climatic test 
methods - Part 30: Preconditioning 
of non-hermetic surface mount 
devices prior to reliability testing 
Pages: 41 
Replaces: IEC 60749-
30:2005+AMD1:2011 CSV 
IEC 60749-20:2020 
Semiconductor devices - 
Mechanical and climatic test 
methods - Part 20: Resistance of 
plastic encapsulated SMDs to the 
combined effect of moisture and 
soldering heat 
Pages: 55 
Replaces: IEC 60749-20:2008 
IEC 60749-20:2020 RLV 
Semiconductor devices - 
Mechanical and climatic test 
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methods - Part 20: Resistance of 
plastic encapsulated SMDs to the 
combined effect of moisture and 
soldering heat 
Pages: 82 
Replaces: IEC 60749-20:2008 
IEC 62899-402-2:2020 
Printed electronics - Part 402-2: 
Printability - Measurement of 
qualities - Edge waviness 
Pages: 13 
IEC 60601-2-19:2020 
Medical electrical equipment - Part 
2-19: Particular requirements for 
the basic safety and essential 
performance of infant incubators 
Pages: 39 
Replaces: IEC 60747-16-5:2013 
IEC 60747-16-5:2013/ 
AMD1:2020/COR1:2020 
Corrigendum 1 - Semiconductor 
devices - Part 16-5: Microwave 
integrated circuits – Oscillators 
Pages: 1 
ASTM E1250 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Application of Ionization Chambers 
to Assess the Low Energy Gamma 
Component of Cobalt-60 
Irradiators Used in Radiation-
Hardness Testing of Silicon 
Electronic Devices 
Pages: 10 
Replaces: ASTM E1250-15 
GB/T 38447-2020 
Micro-electromechanical system 
technology -Fatigue testing 
method of MEMS structure using 
resonant vibration 
 
ICS 33. Viễn thông 
 
BS EN IEC 63034:2020 
Microspeakers 
Pages: 48 
BS EN IEC 60794-1-215:2020 
Optical fibre cables. Generic 
specification. Basic optical cable 
test procedures. Environmental 

test methods. Cable external 
freezing test, Method F15 
Pages: 18 
BS EN IEC 61970-301:2020 
Energy management system 
application program interface 
(EMS-API). Common information 
model (CIM) base 
Pages: 560 
Replaces: BS EN 61970-301:2017 
IEC TR 62572-4:2020 
Fibre optic active components and 
devices - Reliability standards - 
Part 4: Guidelines for optical 
connector end-face cleaning 
methods for receptacle style 
optical transceivers 
Pages: 25 
Replaces: IEC TR 62572-4:2013 
IEC TR 62572-4:2020 RLV 
Fibre optic active components and 
devices - Reliability standards - 
Part 4: Guidelines for optical 
connector end-face cleaning 
methods for receptacle style 
optical transceivers 
Pages: 51 
CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020 
Corrigendum 1 - Specification for 
radio disturbance and immunity 
measuring apparatus and methods 
- Part 1-5: Radio disturbance and 
immunity measuring apparatus - 
Antenna calibration sites and 
reference test sites for 5 MHz to 18 
GHz 
Pages: 2 
Replaces: CISPR 16-1-5:2003 
CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020 
Corrigendum 1 - Specification for 
radio disturbance and immunity 
measuring apparatus and methods 
- Part 2-1: Methods of 
measurement of disturbances and 
immunity - Conducted disturbance 
measurements 
Pages: 1 
Replaces: CISPR 16-2-1:2014 
IEC 61850-7-1:2011+ 
AMD1:2020 CSV 

Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 7-1: Basic 
communication structure - 
Principles and models 
Pages: 195 
Replaces: IEC 61850-7-1:2003 
IEC 61850-7-
1:2011/AMD1:2020 
Amendment 1 - Communication 
networks and systems for power 
utility automation - Part 7-1: Basic 
communication structure - 
Principles and models 
Pages: 209 
Replaces: IEC 61850-7-1:2003 
IEC 61850:2020 SER 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 6348 
CISPR 14-1:2020 
Information security - Non-
repudiation - Part 3: Mechanisms 
using asymmetric techniques 
Pages: 13 
Replaces: CISPR 14-1:2016 
CISPR 14-1:2020 CSV 
Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 1: 
Emission 
Pages: 112 
IEC TR 62362:2020 
Selection of optical fibre cable 
specifications relative to 
mechanical, ingress, climatic or 
electromagnetic characteristics – 
Guidance 
Pages: 20 
Replaces: IEC TR 62362:2010 
IEC TR 62362:2020 RLV 
Selection of optical fibre cable 
specifications relative to 
mechanical, ingress, climatic or 
electromagnetic characteristics – 
Guidance 
Pages: 41 
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CISPR 14-2:2020 
Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 2: 
Immunity - Product family 
standard 
Pages: 32 
Replaces: CISPR 14-2:2015 
IEC 61000-4-3:2020 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 4-3 : Testing and 
measurement techniques - 
Radiated, radio-frequency, 
electromagnetic field immunity 
test 
Pages: 81 
Replaces: IEC 61000-4-3:2006 
IEC 61300-2-56:2020 
Fibre optic interconnecting devices 
and passive components - Basic 
test and measurement procedures 
- Part 2-56: Tests - Wind resistance 
of mounted housing 
Pages: 41 
IEC 62149-5:2020 
Fibre optic active components and 
devices - Performance standards - 
Part 5: ATM-PON transceivers with 
LD driver and CDR ICs 
Pages: 51 
IEC 62149-5:2020 RLV 
Fibre optic active components and 
devices - Performance standards - 
Part 5: ATM-PON transceivers with 
LD driver and CDR ICs 
Pages: 78 
IEC 61290-1-1:2020 
Optical amplifiers - Test methods - 
Part 1-1: Power and gain 
parameters - Optical spectrum 
analyzer method 
Pages: 38 
Replaces: IEC 61290-1-1:2015 
IEC 61290-1-1:2020 RLV 
Optical amplifiers - Test methods - 
Part 1-1: Power and gain 
parameters - Optical spectrum 
analyzer method 
Pages: 58 

IEC 60268-7:2010+  
AMD1:2020 CSV 
Sound system equipment - Part 7: 
Headphones and earphones 
Pages: 102 
Replaces: IEC 60268-7:1996 
IEC 60268-7:2010/AMD1:2020 
Amendment 1 - Sound system 
equipment - Part 7: Headphones 
and earphones 
Pages: 7 
Replaces: IEC 60268-7:1996 
JIS C 6825:2020 
Test methods for structural 
parameters of optical fibers -- 
Optical characteristics 
Pages: 56 
Replaces: JIS C 6825:2009 
JIS C 6836:2020 
All plastic multimode optical fiber 
cords 
Pages: 14 
Replaces: JIS C 6836:1999 
JIS C 6838:2020 
Fiber ribbons 
Pages: 16 
Replaces: JIS C 6838:2001 
JIS C 6873:2020 
Polarization-maintaining optical 
fiber 
Pages: 20 
Replaces: JIS C 6873:2009 
DIN EN 302066 
Short Range Devices (SRD) - 
Ground- and Wall- Probing Radio 
determination (GPR/WPR) devices 
- Harmonised Standard for access 
to radio spectrum (Endorsement of 
the English version EN 302 066 
V2.2.1 (2020-06) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 302066 (2017-
05) 
DIN EN IEC 63137-1 
Standard test radio-frequency 
connectors - Part 1: Generic 
specification - General 
requirements and test methods 

(IEC 63137-1:2019); German 
version EN IEC 63137-1:2019 
Pages:27 
Replaces:DIN EN 63137-1 (2018-
02) 
DIN EN IEC 63245-1 
Management and Interfaces for 
WPT - Spatial wireless power 
transfer based on multiple 
magnetic resonances (SWPT-
MMR) - Part 1: Requirements (IEC 
100/3380/CDV:2020); German 
and English version prEN IEC 
63245-1:2020 
Pages:28 
DIN 58143-1 
Data sheet specification of fiber 
optic products - Part 1: Optical 
fibers; Text in German and English 
Pages:13 
Replaces:DIN 58143-1 (2012-
09)*DIN 58143-1 (2019-09) 
DIN 58143-2 
Data sheet specification of fiber 
optic products - Part 2: Flexible 
light guides; Text in German and 
English 
Pages:13 
Replaces:DIN 58143-2 (2012-
09)*DIN 58143-2 (2019-09) 
DIN 58143-6 
Data sheet specification of fiber 
optic products - Part 6: Fiber optic 
cables; Text in German and English 
Pages:13 
Replaces:DIN 58143-6 (2012-
03)*DIN 58143-6 (2019-09) 
 
ICS 35. Thông tin.   
Thiết bị văn phòng 
 
ISO/TR 23244:2020 
Blockchain and distributed ledger 
technologies — Privacy and 
personally identifiable information 
protection considerations 
Pages: 17 
ISO/IEC 29184:2020 
Information technology — Online 
privacy notices and consent 
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Pages: 25 
ISO/IEC 19516:2020 
Information technology — Object 
management group — Interface 
definition language (IDL) 4.2 
Pages: 105 
ISO/IEC TR 23187:2020 
Information technology — Cloud 
computing — Interacting with 
cloud service partners (CSNs) 
Pages: 34 
ISO/IEC 18477-1:2020 
Information technology — Scalable 
compression and coding of 
continuous-tone still images — 
Part 1: Core coding system 
specification 
Pages: 17 
Replaces: ISO/IEC 18477-1:2015 
ISO/IEC 7816-4:2020 
Identification cards — Integrated 
circuit cards — Part 4: 
Organization, security and 
commands for interchange 
Pages: 176 
Replaces: ISO/IEC 7816-
4:2013/Amd 2:2018 
ISO/IEC 30107-4:2020 
Information technology — 
Biometric presentation attack 
detection — Part 4: Profile for 
testing of mobile devices 
Pages: 10 
ISO/IEC 30193:2020 
Information technology — 
Digitally recorded media for 
information interchange and 
storage — 120 mm Triple Layer 
(100,0 Gbytes per disk) BD 
Rewritable disk 
Pages: 270 
ISO/IEC 15963-1:2020 
Information technology — Radio 
frequency identification for item 
management — Part 1: Unique 
identification for RF tags 
numbering systems 
Pages: 16 
ISO 23387:2020 

Building information modelling 
(BIM) — Data templates for 
construction objects used in the 
life cycle of built assets — 
Concepts and principles 
Pages: 17 
PD ISO/IEC TR 20547-1:2020 
Information technology. Big data 
reference architecture. Framework 
and application process 
Pages: 24 
BS ISO/IEC 21836:2020 
Information technology. Data 
centres. Server energy 
effectiveness metric 
Pages: 80 
BS ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020 
Telecommunications and exchange 
between information technology 
systems. Requirements for local 
and metropolitan area networks. 
Media access control (MAC) 
security 
Pages: 244 
BS ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020 
Telecommunications and exchange 
between information technology 
systems. Requirements for local 
and metropolitan area networks. 
Bridges and bridged networks 
Pages: 1998 
PD CEN/TS 17489-1:2020 
Personal identification. Secure and 
interoperable European Breeder 
Documents. Framework overview 
Pages: 18 
BS EN 16157-5:2020 
Intelligent transport systems. 
DATEX II data exchange 
specifications for traffic 
management and information. 
Measured and elaborated data 
publications 
Pages: 90 
Replaces: PD CEN/TS 16157-
5:2014 
BS EN ISO 19650-3:2020 
Organization and digitization of 
information about buildings and 
civil engineering works, including 

building information modelling 
(BIM). Information management 
using building information 
modelling. Operational phase of 
the assets 
Pages: 44 
BS ISO 16413:2020 
Evaluation of thickness, density 
and interface width of thin films by 
X-ray reflectometry. Instrumental 
requirements, alignment and 
positioning, data collection, data 
analysis and reporting 
Pages: 42 
Replaces: BS ISO 16413:2013 
BS EN 1064:2020 
Health informatics. Standard 
communication protocol. 
Computer-assisted 
electrocardiography 
Pages: 244 
Replaces: BS EN 1064:2005 
ISO/IEC TR 20547-1:2020 
Information technology - Big data 
reference architecture - Part 1: 
Framework and application 
process 
Pages: 20 
ISO/IEC 21836:2020 
Information technology - Data 
centres - Server energy 
effectiveness metric 
Pages: 70 
ISO/IEC 13888-1:2020 
Information security - Non-
repudiation - Part 1: General 
Pages: 20 
Replaces: ISO/IEC 13888-1:2009 
ISO/IEC 13888-3:2020 
Information security - Non-
repudiation - Part 3: Mechanisms 
using asymmetric techniques 
Pages: 13 
Replaces: ISO/IEC 13888-3:2009 
ISO/IEC 21794-1:2020 
Information technology - Plenoptic 
image coding system (JPEG Pleno) 
- Part 1: Framework 
Pages: 20 
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ISO/IEC/IEEE 8802-
11:2018/AMD3:2020 
Amendment 3 - Information 
technology - Telecommunications 
and information exchange between 
systems - Local and metropolitan 
area networks - Specific 
requirements - Part 11: Wireless 
LAN medium access control (MAC) 
and physical layer (PHY) 
specifications - Enhancements for 
very high throughput to support 
Chinese millimeter wave frequency 
bands (60 GHz and 45 GHz) 
Pages: 278 
Replaces: ISO/IEC/IEEE 8802-
11:2012/AMD4:2015 
ISO/IEC/IEEE 8802-
11:2018/AMD4:2020 
Amendment 4 - Information 
technology - Telecommunications 
and information exchange between 
systems - Local and metropolitan 
area networks - Specific 
requirements - Part 11: Wireless 
LAN medium access control (MAC) 
and physical layer (PHY) 
specifications - Enhancements for 
transit links within bridged 
network 
Pages: 77 
ISO/IEC/IEEE 8802-
11:2018/AMD5:2020 
Amendment 5 - Information 
technology - Telecommunications 
and information exchange between 
systems - Local and metropolitan 
area networks - Specific 
requirements - Part 11: Wireless 
LAN medium access control (MAC) 
and physical layer (PHY) 
specifications - Preassociation 
discovery 
Pages: 52 
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020 
Telecommunications and exchange 
between information technology 
systems - Requirements for local 
and metropolitan area networks - 
Part 1AE: Media access control 

(MAC) security 
Pages: 221 
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020 
Telecommunications and exchange 
between information technology 
systems - Requirements for local 
and metropolitan area networks - 
Part 1Q: Bridges and bridged 
networks 
Pages: 1931 
ISO/IEC 23836:2020 
I nformation technology - User 
interfaces - Universal interface for 
human language selection 
Pages: 5 
ISO/IEC 9995-12:2020 
Information technology - Keyboard 
layouts for text and office systems - 
Part 12: Keyboard group selection 
Pages: 7 
ISO/IEC 23009-2:2020 
Information technology - Dynamic 
adaptive streaming over HTTP 
(DASH) - Part 2: Conformance and 
reference software 
Pages: 87 
Replaces: ISO/IEC 23009-2:2017 
ISO/IEC 23008-2:2020 
Information technology - High 
efficiency coding and media 
delivery in heterogeneous 
environments - Part 2: High 
efficiency video coding 
Pages: 889 
Replaces: ISO/IEC 23008-2:2017 
ISO/IEC 23005-1:2020 
Information technology - Media 
context and control - Part 1: 
Architecture 
Pages: 40 
Replaces: ISO/IEC 23005-1:2016 
GB/T 38710-2020 
Guideline for oil and gas 
transmission pipeline geographic 
information system development 
GB/T 38726-2020 
Specifications for information 
exchange of express items in air 
transport 
DIN EN ISO/IEC 29100 

Information technology - Security 
techniques - Privacy framework 
(ISO/IEC 29100:2011, including 
Amd 1:2018); German version EN 
ISO/IEC 29100:2020 
Pages:34 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 29100 
(2020-03) 
DIN EN ISO/IEC 29134 
Information technology - Security 
techniques - Guidelines for privacy 
impact assessment (ISO/IEC 
29134:2017); German version EN 
ISO/IEC 29134:2020 
Pages:61 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 29134 
(2020-01) 
DIN EN 1332-3 
Identification card systems - User 
Interface - Part 3: Key pads; 
English version EN 1332-3:2020 
Pages:26 
Replaces:DIN EN 1332-3 (2008-
11)*DIN EN 1332-3 (2019-09) 
DIN EN 319403-1 
Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI) - Trust 
Service Provider Conformity 
Assessment - Part 1: Requirements 
for conformity assessment bodies 
assessing Trust Service Providers 
(Endorsement of the English 
version EN 319 403-1 V2.3.1 
(2020-06) as a German standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 319403 (2016-
03) 
DIN EN ISO 19148 
Geographic information - Linear 
referencing (ISO/DIS 
19148:2020); English version 
prEN ISO 19148:2020 
Pages:108 
DIN EN ISO 19107 
Geographic information - Spatial 
Schema (ISO 19107:2019); English 
version EN ISO 19107:2019 
Pages:259 
Replaces:DIN EN ISO 19107 (2005-
05)*DIN EN ISO 19107 (2018-01) 
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DIN EN ISO 19111 
Geographic information - 
Referencing by coordinates (ISO 
19111:2019); English version EN 
ISO 19111:2020 
Pages:167 
Replaces:DIN EN ISO 19111 (2007-
10)*DIN EN ISO 19111 (2019-12) 
DIN EN ISO 19116 
Geographic information - 
Positioning services (ISO 
19116:2019); English version EN 
ISO 19116:2019 
Pages:83 
Replaces:DIN EN ISO 19116 (2006-
05)*DIN EN ISO 19116 (2019-03) 
DIN EN ISO 11073-10201 
Health informatics - Device 
interoperability - Part 10201: 
Point-of-care medical device 
communication - Domain 
information model (ISO/IEEE 
11073-10201:2020); English 
version EN ISO 11073-10201:2020 
Pages:195 
Replaces:DIN EN ISO 11073-10201 
(2006-11)*DIN EN ISO 11073-
10201 (2020-01) 
DIN EN 9721 
Aerospace series - General 
recommendation for the BIT 
Architecture in an integrated 
system; German and English 
version prEN 9721:2020 
Pages:183 
 
ICS 37. Quang học. Chụp 
ảnh. Điện ảnh. In 
 
ISO 22576:2020 
Optics and photonics — Optical 
materials and components — 
Specification of calcium fluoride 
used in the infrared spectrum 
Pages: 5 
BS ISO 18936:2020 
Imaging materials. Processed 
colour photographs. Methods for 
measuring thermal stability 
Pages: 24 

Replaces: BS ISO 18936:2012 
PD ISO/TR 20791-1:2020 
Photography. Photographic 
reflection prints. Evaluation 
methods of image quality 
Pages: 30 
PD ISO/TS 23031:2020 
Graphic technology. Assessment 
and validation of the performance 
of spectrocolorimeters and 
spectrodensitometers 
Pages: 28 
BS ISO 12647-6:2020 
Graphic technology. Process 
control for the production of half-
tone colour separations, proofs 
and production prints. 
Flexographic printing 
Pages: 26 
Replaces: BS ISO 12647-
6:2012+A1:2015 
 
ICS 39.Cơ khí chính xác. 
Kim hoàn 
 
ISO 14368-4:2020 
Mineral and sapphire watch-
glasses — Part 4: Anti-reflective 
treatment 
Pages: 12 
ISO 18684:2020 
Timekeeping instruments — 
Watch external parts made of hard 
material — General requirements 
and test methods 
Pages: 11 
BS ISO 14368-4:2020 
Mineral and sapphire watch-
glasses. Anti-reflective treatment 
Pages: 22 
DIN EN 12414 
Vehicle parking control equipment 
- Requirements and test methods 
for a parking terminal; German 
version EN 12414:2020 
Pages:81 
Replaces:DIN EN 12414 (2000-
04)*DIN EN 12414 (2019-03) 
DIN EN ISO 11426 

Jewellery and precious metals - 
Determination of gold - Cupellation 
method (fire assay) (ISO/DIS 
11426:2020); German and English 
version prEN ISO 11426:2020 
Pages:27 
 
ICS 43. Đường bộ 
 
ISO/TS 7637-4:2020 
Road Vehicles — Electrical 
disturbance by conduction and 
coupling — Part 4: Electrical 
transient conduction along 
shielded high voltage supply lines 
only 
Pages: 24 
ISO/TS 4210-10:2020 
Cycles — Safety requirements for 
bicycles — Part 10: Safety 
requirements for electrically 
power assisted cycles (EPACs) 
Pages: 125 
ISO 6621-2:2020 
Internal combustion engines — 
Piston rings — Part 2: Inspection 
measuring principles 
Pages: 30 
Replaces: ISO 6621-2:2003 
ISO 19724:2020 
Gasoline engines with direct 
injection — Cleanliness 
assessment of fuel injection 
equipment 
Pages: 7 
Replaces: ISO 19724:2016 
ISO 15500-6:2020 
Road vehicles — Compressed 
natural gas (CNG) fuel system 
components — Part 6: Automatic 
valve 
Pages: 6 
Replaces: ISO 15500-6:2012/Amd 
1:2016 
ISO 15500-16:2020 
Road vehicles — Compressed 
natural gas (CNG) fuel system 
components — Part 16: Rigid fuel 
line in stainless steel 
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Pages: 4 
Replaces: ISO 15500-
16:2012/Amd 1:2016 
DIN EN ISO 18243 
Electrically propelled mopeds and 
motorcycles - Test specifications 
and safety requirements for 
lithium-ion battery systems (ISO 
18243:2017); German version EN 
ISO 18243:2019 
Pages:49 
Replaces:DIN EN ISO 18243 (2018-
02) 
DIN EN 17507 
Road Vehicles - Portable Emission 
Measuring Systems (PEMS) - 
Performance Assessment; English 
version prEN 17507:2020 
Pages:66 
DIN EN 1493 
Vehicle lifts; German and English 
version prEN 1493:2020 
Pages:185 
 
ICS 45. Đường sắt 
 
ISO 22888:2020 
Railway applications — Concepts 
and basic requirements for the 
planning of railway operation in 
the event of earthquakes 
Pages: 14 
ISO 19659-2:2020 
Railway applications — Heating, 
ventilation and air conditioning 
systems for rolling stock — Part 2: 
Thermal comfort 
Pages: 31 
BS EN 13260:2020 
Railway applications. Wheelsets 
and bogies. Wheelsets. Product 
requirements 
Pages: 42 
Replaces: BS EN 
13260:2009+A1:2010 
BS EN 13979-1:2020 
Railway applications. Wheelsets 
and bogies. Monobloc Wheels. 
Technical approval procedure. 
Forged and rolled wheels 

Pages: 64 
Replaces: BS EN 13979-
1:2003+A2:2011 
BS EN 13262:2020 
Railway application. Wheelsets 
and bogies. Wheels. Product 
requirements 
Pages: 60 
Replaces: BS EN 
13262:2004+A2:2011 
BS EN 13261:2020 
Railway applications. Wheelsets 
and bogies. Axles. Product 
requirements 
Pages: 74 
Replaces:BS EN 
13261:2009+A1:2010 
DIN EN 13979-1 
Railway applications - Wheelsets 
and bogies - Monobloc wheels - 
Technical approval procedure - 
Part 1: Forged and rolled wheels; 
German version EN 13979-1:2020 
Pages:66 
Replaces:DIN EN 13979-1 (2011-
06)*DIN EN 13979-1 (2017-03) 
DIN EN 14067-6/A1 
Railway applications - 
Aerodynamics - Part 6: 
Requirements and test procedures 
for cross wind assessment; 
German and English version EN 
14067-6:2018/prA1:2020 
Pages:13 
DIN EN 14752/A1 
Railway applications - Bodyside 
entrance systems for rolling stock; 
German and English version EN 
14752:2019/prA1:2020 
Pages:10 
 
ICS 47. Đóng tàu và trang bị 
tàu biển 
 
ISO 5480:2020 
Ships and marine technology — 
Guardrails for cargo ships 
Pages: 13 
ISO 23116:2020 

Ships and marine technology — 
Ship’s mooring and towing fittings 
— Seats for Panama chocks 
Pages: 14 
BS ISO 13799:2020 
Ships and marine technology. 
Ship's mooring and towing fittings. 
Recessed bitts (casting type) 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 13799:2012 
BS ISO 13728:2020 
Ships and marine technology. 
Ship's mooring and towing fittings. 
Panama chocks 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 13728:2012 
BS ISO 13797:2020 
Ships and marine technology. 
Ship's mooring and towing fittings. 
Cruciform bollards 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 13797:2012 
BS ISO 13755:2020 
Ships and marine technology. 
Ship's mooring and towing fittings. 
Steel rollers 
Pages: 28 
Replaces: BS ISO 13755:2012 
BS ISO 13729:2020 
Ships and marine technology. 
Ship's mooring and towing fittings. 
Closed chocks 
Pages: 24 
Replaces: BS ISO 13729:2012 
BS ISO 13795:2020 
Ships and marine technology. 
Ship's mooring and towing fittings. 
Welded steel bollards for sea-going 
vessels 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 13795:2012 
BS ISO 21851:2020 
Marine technology. Ocean 
observation systems. Design 
criteria of ocean hydro-
meteorological observation 
systems reuse and interaction 
Pages: 34 
DIN EN 17556 
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Inland navigation vessels - Safety 
rota and safety plans for passenger 
vessels; German and English 
version prEN 17556:2020 
Pages:49 
DIN EN ISO 8666 
Small craft - Principal data 
(ISO/FDIS 8666:2020); German 
and English version prEN ISO 
8666:2020 
Pages:63 
DIN EN ISO 16147 
Small craft - Inboard diesel engines 
- Engine-mounted fuel, oil and 
electrical components (ISO/FDIS 
16147:2020); German and English 
version prEN ISO 16147:2020 
Pages:22 
 
ICS 49. Máy bay và  
tàu vũ trụ 
 
ISO 8788:2020 
Aerospace — Nuts, metric — 
Tolerances of form and position 
Pages: 19 
Replaces: ISO 8788:2000 
ASTM F3179 / F3179M - 20  
Standard Specification for 
Performance of Aircraft 
Pages: 7 
Replaces:  
ASTM  F3179/F3179M-18 
ASTM A985 / A985M - 20  
Standard Specification for Steel 
Investment Castings General 
Requirements, for Pressure-
Containing Parts 
Pages: 12 
Replaces: ASTM A985/A985M-19 
DIN EN 4864 
Aerospace series - Environmental 
testing - High dynamic abrasion, 
mar, scratch and punch test in 
cabin interior; German and English 
version FprEN 4864:2020 
Pages:25 
DIN EN 2002-21 
Aerospace series - Metallic 
materials - Test methods - Part 21: 

Radiographic testing of castings; 
German and English version EN 
2002-21:2019 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 2002-21 (2000-
07) 
DIN 65946 
Aerospace series - Determination 
of coefficients of friction of bolts 
and nuts under specific conditions; 
Text in German and English 
Pages:51 
Replaces:DIN 65946 (2017-
07)*DIN 65946 (2019-10) 
DIN EN 6069 
Aerospace series - Rivet, 100° 
reduced countersunk head, close 
tolerance - Inch series; German 
version ASD-STAN prEN 
6069:2020 
Pages:16 
Replaces:DIN EN 6069 (2018-12) 
DIN EN 6080 
Aerospace series - Rivet, 100° 
countersunk head, close tolerance - 
Inch series; German version ASD-
STAN prEN 6080:2020 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 6080 (2018-12) 
DIN EN 6081 
Aerospace series - Rivet, universal 
head, close tolerance - Inch series; 
German version ASD-STAN prEN 
6081:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 6081 (2018-12) 
DIN EN 6101 
Aerospace series - Rivet, 100° 
medium flush head, close tolerance 
- Inch series; German version ASD-
STAN prEN 6101:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN 6101 (2018-12) 
DIN EN 4234 
Aerospace series - Clamps, worm 
drive - Dimensions, masses; 
German and English version EN 
4234:2020 
Pages:23 

Replaces:DIN EN 4234 (2015-
09)*DIN EN 4234 (2019-07) 
DIN EN 2133 
Aerospace series - Cadmium 
plating of steels with specified 
tensile strength ≤ 1450 MPa, 
copper, copper alloys and nickel 
alloys; German and English version 
FprEN 2133:2020 
Pages:40 
DIN EN 3375-001 
Aerospace series - Cable, electrical, 
for digital data transmission - Part 
001: Technical specification; 
English version prEN 3375-
001:2020 
Pages:16 
DIN EN 3375-011 
Aerospace series - Cable, electrical 
for digital data transmission - Part 
011: Single braid - Star Quad 100 
ohms - Lightweight - Type KL - 
Product standard; English version 
prEN 3375-011:2020 
Pages:16 
DIN EN 303213-3 
Advanced Surface Movement 
Guidance and Control System (A-
SMGCS) - Part 3: Community 
Specification for a deployed 
cooperative sensor including its 
interfaces (Endorsement of the 
English version EN 303 213-3 
V2.1.1 (2020-06) as a German 
standard) 
Pages:2 
Replaces:DIN EN 303213-3 (2011-
04) 
 
ICS 53. Thiết bị vận chuyển 
vật liệu 
 
BS EN 16842-10:2020 
Powered industrial trucks. 
Visibility. Test methods and 
verification. Towing and Pushing 
tractors and Burden carrier 
Pages: 16 
BS EN 16307-1:2020 
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Industrial trucks. Safety 
requirements and verification. 
Supplementary requirements for 
self-propelled industrial trucks, 
other than driverless trucks, 
variabl-ereach trucks and burden-
carrier trucks 
Pages: 26 
Replaces: BS EN 16307-
1:2013+A1:2015 
BS ISO 24410:2020 
Earth-moving machinery. Coupling 
of attachments to skid steer 
loaders 
Pages: 20 
BS EN ISO 19014-4:2020 
Earth-moving machinery. 
Functional safety. Design and 
evaluation of software and data 
transmission for safety-related 
parts of the control system 
Pages: 50 
Replaces: PD ISO/TS 15998-
2:2012 
JIS B 8850:2020 
Web lashings made from man-
made fibers 
Pages: 30 
DIN EN 1570-1 
Safety requirements for lifting 
tables - Part 1: Lifting tables 
serving up to two fixed landings; 
German and English version prEN 
1570-1:2020 
Pages:181 
 
ICS 55. Bao gói và  
phân phối hàng hóa 
 
ASTM F1307 - 20  
Standard Test Method for Oxygen 
Transmission Rate Through Dry 
Packages Using a Coulometric 
Sensor 
Pages: 7 
Replaces: ASTM  F1307-14 
ASTM F1140/F1140M - 
13(2020)e1  

Standard Test Methods for Internal 
Pressurization Failure Resistance 
of Unrestrained Packages 
Pages:  5 
Replaces: ASTM F1140/F1140M-
13 
GB/T 17858.3-2020 
Packaging sacks -Vocabulary and 
types -Part 3: Woven sacks 
DIN EN 16293 
Packaging - Glass Packaging - Deep 
BVS finishes for still wines; 
German version EN 16293:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 16293 (2013-
05)*DIN EN 16293 (2019-04) 
DIN EN 15421 
Packaging - Flexible aluminium 
tubes - Determination of the 
adhesion of the internal and 
external protective lacquering; 
German and English version prEN 
15421:2020 
Pages:18 
DIN EN 16285 
Packaging - Flexible aluminium 
tubes - Test method to measure 
the deformation of the aluminium 
tube body (Guillotine test); 
German and English version prEN 
16285:2020 
Pages:17 
 
ICS 59. Dệt và da 
 
ISO 21915-3:2020 
Textiles — Qualitative and 
quantitative analysis of some 
cellulose fibres (lyocell, cupro) and 
their blends — Part 3: Blend 
quantification using spectral 
analysis method 
Pages: 11 
ISO 2647:2020 
Wool — Determination of 
percentage of medullated fibres by 
the projection microscope 
Pages: 6 
Replaces: ISO 2647:1973 
ISO 20136:2020 

Leather — Determination of 
degradability by micro-organisms 
Pages: 24 
Replaces: ISO 20136:2017 
BS ISO 105-X19:2020 
Textiles. Tests for colour fastness. 
Colour fastness to rubbing 
(Gakushin test method) 
Pages: 18 
BS ISO 7211-5:2020 
Textiles. Methods for analysis of 
woven fabrics construction. 
Determination of linear density of 
yarn removed from fabric 
Pages: 14 
Replaces:  BS ISO 7211-5:1984 
BS EN ISO 3303-2:2020 
Rubber- or plastics-coated fabrics. 
Determination of bursting 
strength. Hydraulic method 
Pages: 16 
Replaces: BS ISO 3303-2:2012 
BS EN ISO 13365-1:2020 
Leather. Chemical determination of 
the preservative (TCMTB, PCMC, 
OPP, OIT) content in leather by 
liquid chromatography. 
Acetonitrile extraction method 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 13365:2011 
BS EN ISO 13365-2:2020 
Leather. Chemical determination of 
the preservative (TCMTB, PCMC, 
OPP, OIT) content in leather by 
liquid chromatography. Artificial 
perspiration extraction method 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 13365:2011 
ASTM D7642 - 12(2020)  
Standard Practice for 
Establishment of Calibration 
Cottons for Cotton Classification 
Instruments 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7642-12 
ASTM D7571 - 20  
Standard Specification for 
Retained Sewn Seam Strength 



THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
 

 
48 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 9/2020 

After Exposures to Hot Air and 
Open Flame 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D7571-18 
ASTM D3776 / D3776M - 20  
Standard Test Methods for Mass 
Per Unit Area (Weight) of Fabric 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D3776/D3776M-
09ae2 
ASTM D4751 - 20a  
Standard Test Methods for 
Determining Apparent Opening 
Size of a Geotextile 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D4751-16 
DIN EN ISO 1833-1 
Textiles - Quantitative chemical 
analysis - Part 1: General 
principles of testing (ISO 1833-
1:2020); German version EN ISO 
1833-1:2020 
Pages:30 
Replaces:DIN EN ISO 1833-1 
(2011-01)*DIN EN ISO 1833-1 
(2019-09) 
DIN EN ISO 1833-2 
Textiles - Quantitative chemical 
analysis - Part 2: Ternary fibre 
mixtures (ISO 1833-2:2020); 
German version EN ISO 1833-
2:2020 
Pages:27 
Replaces:DIN EN ISO 1833-2 
(2011-01)*DIN EN ISO 1833-2 
(2019-11) 
DIN EN ISO 1833-29 
Textiles - Quantitative chemical 
analysis - Part 29: Mixtures of 
polyamide with 
polypropylene/polyamide 
bicomponent (method using 
sulfuric acid) (ISO 1833-29:2020); 
German version EN ISO 1833-
29:2020 
Pages:12 
Replaces:DIN EN ISO 1833-29 
(2019-10) 

DIN EN ISO 22744-1 
Textiles and textile products - 
Determination of organotin 
compounds - Part 1: Derivatisation 
method using gas chromatography 
(ISO 22744-1:2020); German 
version EN ISO 22744-1:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 22744-1 
(2019-08) 
DIN 53924 
Testing of textiles - Velocity of 
soaking water of textile fabrics 
(method by determining the rising 
height) 
Pages:6 
Replaces:DIN 53924 (1997-
03)*DIN 53924 (2020-01) 
DIN EN ISO 12960 
Geotextiles and geotextile-related 
products - Screening test methods 
for determining the resistance to 
acid and alkaline liquids (ISO 
12960:2020); German version EN 
ISO 12960:2020 
Pages:12 
Replaces:DIN EN 14030 (2003-
11)*DIN EN ISO 12960 (2018-12) 
 
ICS 61. May mặc 
 
DIN EN ISO 8559-1 
Size designation of clothes - Part 1: 
Anthropometric definitions for 
body measurement (ISO 8559-
1:2017); German and English 
version prEN ISO 8559-1:2020 
Pages:176 
DIN EN ISO 8559-2 
Size designation of clothes - Part 2: 
Primary and secondary dimension 
indicators (ISO 8559-2:2017); 
German and English version prEN 
ISO 8559-2:2020 
Pages:60 
 
ICS 65. Nông nghiệp 
 
ISO 10726:2020 

Portable chain-saws — Chain 
catcher — Dimensions and 
mechanical strength 
Pages: 3 
Replaces: ISO 10726:1992 
BS ISO 12140-2:2020 
Agricultural trailers and trailed 
equipment. Drawbar jacks. 
Application safety, test methods 
and acceptance criteria 
Pages: 14 
BS ISO 22471:2020 
Permissible mechanical connection 
combinations between towed and 
towing agricultural vehicles 
Pages: 12 
BS ISO 8779:2020 
Plastics piping systems. 
Polyethylene (PE) pipes for 
irrigation. Specifications 
Pages: 22 
Replaces: BS ISO 
8779:2010+A1:2014 
GB/T 38740-2020 
Laboratory animal -Method for 
examination of simian Marburg 
virus (MARV) 
GB/T 38781-2020 
Machinery for forestry -General 
safety requirements 
DIN EN 17547 
Animal feeding stuffs: Methods of 
sampling and analysis - 
Determination of vitamin A, E and 
D content - Method using solid 
phase extraction clean-up and High 
Performance Liquid 
Chromatography; German and 
English version prEN 17547:2020 
Pages:83 
DIN EN 17550 
Animal feeding stuffs: Methods of 
sampling and analysis - 
Determination of carotenoids in 
animal compound feed and 
premixtures by high performance 
liquid chromatography - UV 
detection (HPLC-UV); German and 
English version prEN 17550:2020 
Pages:97 
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DIN EN 17374 
Animal feeding stuffs: Methods of 
sampling and analysis - 
Determination of inorganic arsenic 
in animal feed by anion-exchange 
HPLC-ICP-MS; German version EN 
17374:2020 
Pages:16 
Replaces:DIN EN 17374 (2019-05) 
DIN ISO 4387 
Cigarettes - Determination of total 
and nicotine-free dry particulate 
matter using a routine analytical 
smoking machine (ISO 
4387:2019); Text in German and 
English 
Pages:51 
DIN EN 17375 
Electronic cigarettes and e-liquids - 
Reference e-liquids; German 
version EN 17375:2020 
Pages:10 
Replaces:DIN EN 17375 (2019-04) 
 
ICS 67. Thực phẩm 
 
TCVN 12940:2020 
Bánh nướng 
Số trang:12 
TCVN 12941:2020 
Bánh dẻo 
Số trang:12 
ISO/TS 20224-2:2020 
Molecular biomarker analysis — 
Detection of animal-derived 
materials in foodstuffs and 
feedstuffs by real-time PCR — Part 
2: Ovine DNA detection method 
Pages: 17 
ISO/TS 21569-3:2020 
Horizontal methods for molecular 
biomarker analysis — Methods of 
analysis for the detection of 
genetically modified organisms 
and derived products — Part 3: 
Construct-specific real-time PCR 
method for detection of P35S-pat-
sequence for screening for 
genetically modified organisms 

Pages: 14 
Replaces: ISO/TS 21569-3:2015 
ISO 20984:2020 
Cornelian cherry — Specification 
and test methods 
Pages: 6 
ISO 23305:2020 
Fortified milk powders, infant 
formula and adult nutritionals — 
Determination of total biotin by 
liquid chromatography coupled 
with immunoaffinity column clean-
up extraction 
Pages: 16 
ISO 11036:2020 
Sensory analysis — Methodology 
— Texture profile 
Pages: 17 
Replaces: ISO 11036:1994 
BS EN ISO 6647-2:2020 
Rice. Determination of amylose 
content. Spectrophotometric 
routine method without defatting 
procedure and with calibration 
from rice standards 
Pages: 18 
Replaces:  BS EN ISO 6647-2:2015 
BS EN ISO 6647-1:2020 
Rice. Determination of amylose 
content. Spectrophotometric 
method with a defatting procedure 
by methanol and with calibration 
solutions of potato amylose and 
waxy rice amylopectin 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 6647-1:2015 
BS ISO 20980:2020 
Artichokes. Specification and test 
methods 
Pages: 16 
BS EN ISO 7541:2020 
Spices and condiments. 
Spectrophotometric determination 
of the extractable colour in paprika 
Pages: 16 
Replaces:  BS EN ISO 7541:2010 
GB/T 38493-2020 
Sensory analysis -Assessment 
(determination and verification) of 
the shelf life of foodstuffs 

GB/T 38495-2020 
Sensory analysis -Sensory 
evaluation of Chinese pepper 
pungency intensity -Scoville index 
determination method 
GB/T 38581-2020 
Oak mushroom 
GB/T 38697-2020 
Grades and specifications of fresh 
truffles 
DIN EN 16923 
Foodstuffs - Determination of T-2 
toxin and HT-2 toxin in cereals and 
cereal products for infants and 
young children by LC-MS/MS after 
SPE cleanup; German and English 
version prEN 16923:2020 
Pages:57 
DIN 10459 
Hydrometric determination of 
density of milk 
Pages:6 
Replaces:DIN 10459 (1988-
10)*DIN 10459 (2019-11) 
DIN 10950 
Sensory analysis - Basic principles 
Pages:14 
Replaces:DIN 10950 (2012-
10)*DIN 10950 (2020-01) 
 
ICS 71. Hóa chất 
 
ISO/TR 14187:2020 
Surface chemical analysis — 
Characterization of nanostructured 
materials 
Pages: 45 
Replaces: ISO/TR 14187:2011 
ISO/TS 15338:2020 
Surface chemical analysis — Glow 
discharge mass spectrometry — 
Operating procedures 
Pages: 13 
Replaces: ISO/TS 15338:2009 
ISO 13067:2020 
Microbeam analysis — Electron 
backscatter diffraction — 
Measurement of average grain size 
Pages: 26 
Replaces: ISO 13067:2011 
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PD ISO/TS 23973:2020 
Liquid chromatography at critical 
conditions (LCCC). Chemical 
heterogeneity of polyethylene 
oxides 
Pages: 56 
BS EN 84:2020 
Durability of wood and wood-
based products. Accelerated ageing 
of treated wood prior to biological 
testing. Leaching procedure 
Pages: 10 
Replaces: BS EN 84:1997 
BS EN 73:2020 
Durability of wood and wood-
based products. Accelerated ageing 
of treated wood prior to biological 
testing. Evaporative ageing 
procedure 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 73:2014 
BS ISO 3044:2020 
Essential oil of Corymbia 
citriodora (Hook.) K.D. Hill and 
L.A.S. Johnson (syn. Eucalyptus 
citriodora Hook.) 
Pages: 16 
ASTM F2476 - 20  
Standard Test Method for the 
Determination of Carbon Dioxide 
Gas Transmission Rate (CO2TR) 
Through Barrier Materials Using 
an Infrared Detector 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F2476-13 
JIS K 0115:2020 
General rules for molecular 
absorptiometric analysis 
Pages: 42 
Replaces: JIS K 0115:2004 
 
ICS 73. Khai thác mỏ và 
khoáng sản 
 
ISO 1170:2020 
Coal and coke — Calculation of 
analyses to different bases 
Pages: 4 
ISO 20360:2020 

Brown coals and lignites — 
Determination of the volatile 
matter in the analysis sample: one 
furnace method 
Pages: 12 
BS ISO 1170:2020 
Coal and coke. Calculation of 
analyses to different bases 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 1170:2013 
 
ICS 75. Dầu mỏ 
 
ISO 35102:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Arctic operations — 
Escape, evacuation and rescue 
from offshore installations 
Pages: 107 
ISO/TR 29662:2020 
Petroleum products and other 
liquids — Guidance for flash point 
and combustibility testing 
Pages: 15 
Replaces: ISO/TR 29662:2009 
ISO 4259-3:2020 
Petroleum and related products — 
Precision of measurement 
methods and results — Part 3: 
Monitoring and verification of 
published precision data in 
relation to methods of test 
Pages: 14 
ISO 11960:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Steel pipes for use as 
casing or tubing for wells 
Pages: 267 
Replaces: ISO 11960:2014 
ISO 13680:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Corrosion-resistant 
alloy seamless tubular products for 
use as casing, tubing, coupling 
stock and accessory material — 
Technical delivery conditions 
Pages: 125 
Replaces: ISO 13680:2010 
ISO 8222:2020 

Petroleum measurement systems 
— Calibration — Volumetric 
measures, proving tanks and field 
measures (including formulae for 
properties of liquids and 
materials) 
Pages: 70 
Replaces: ISO 8222:2002 
BS ISO 16486-1:2020 
Plastics piping systems for the 
supply of gaseous fuels. 
Unplasticized polyamide (PA-U) 
piping systems with fusion jointing 
and mechanical jointing. General 
Pages: 34 
ASTM D341 - 20e1  
Standard Practice for Viscosity-
Temperature Equations and Charts 
for Liquid Petroleum or 
Hydrocarbon Products 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D341-17 
ASTM D323 - 20  
Standard Test Method for Vapor 
Pressure of Petroleum Products 
(Reid Method) 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D323-15a 
ASTM D7806 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Biodiesel (Fatty 
Acid Methyl Ester) and 
Triglyceride Content in Diesel Fuel 
Oil Using Mid-Infrared 
Spectroscopy (FTIR Transmission 
Method) 
Pages: 9 
Replaces: ASTM  D7806-12 
DIN 51603-1 
Liquid fuels - Fuel oils - Part 1: Fuel 
oils EL, minimum requirements 
Pages:12 
Replaces:DIN 51603-1 (2017-
03)*DIN 51603-1 (2020-03) 
DIN 51641 
Automotive fuels for internal 
combustion engines - Alkylate fuel 
for small engines - Requirements 
and test methods 
Pages:12 
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Replaces:DIN 51641 (2019-11) 
DIN 51622 
Liquefied petroleum gases - 
Propane, propene, butane, butene 
and their mixtures with a 
maximum sulfur content of 30 
mg/kg - Requirements 
Pages:12 
Replaces:DIN 51622 (1985-
12)*DIN 51622 (2019-12) 
DIN 51629 
Liquefied petroleum gases - 
Propane, propene, butane, butene 
and their mixtures with a 
maximum sulfur content of 50 
mg/kg - Requirements 
Pages:12 
Replaces:DIN 51629 (2019-12) 
DIN EN ISO 23343-1 
Solid biofuels - Determination of 
water sorption and its effect on 
durability of thermally treated 
biomass fuels - Part 1: Pellets 
(ISO/DIS 23343-1:2020); German 
and English version prEN ISO 
23343-1:2020 
Pages:30 
DIN EN ISO 15156-1 
Petroleum and natural gas 
industries - Materials for use in 
H2S-containing environments in 
oil and gas production - Part 1: 
General principles for selection of 
cracking-resistant materials 
(ISO/FDIS 15156-1:2020); German 
and English version prEN ISO 
15156-1:2020 
Pages:37 
DIN EN ISO 15156-2 
Petroleum and natural gas 
industries - Materials for use in 
H2S-containing environments in 
oil and gas production - Part 2: 
Cracking-resistant carbon and low-
alloy steels, and the use of cast 
irons (ISO/FDIS 15156-2:2020); 
German and English version prEN 
ISO 15156-2:2020 
Pages:118 
DIN EN ISO 15156-3 

Petroleum and natural gas 
industries - Materials for use in 
H2S-containing environments in 
oil and gas production - Part 3: 
Cracking-resistant CRAs 
(corrosion-resistant alloys) and 
other alloys (ISO/FDIS 15156-
3:2020); German and English 
version prEN ISO 15156-3:2020 
Pages:163 
 
ICS 77. Luyện kim 
 
ISO 4992-2:2020 
Steel castings — Ultrasonic testing 
— Part 2: Steel castings for highly 
stressed components 
Pages: 33 
BS ISO 16573-1:2020 
Steel. Measurement method for the 
evaluation of hydrogen 
embrittlement resistance of high 
strength steels. Constant load test 
Pages: 20 
Replaces: BS ISO 16573:2015 
BS ISO 22858:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Electrochemical measurements. 
Test method for monitoring 
atmospheric corrosion 
Pages: 32 
BS ISO 22910:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Measurement of the 
electrochemical critical localized 
corrosion temperature (E-CLCT) 
for Ti alloys fabricated via the 
additive manufacturing method 
Pages: 18 
BS ISO 6509-2:2017 
Corrosion of metals and alloys. 
Determination of dezincification 
resistance of copper alloys with 
zinc. Assessment criteria 
Pages: 10 
Replaces:  BS EN ISO 6509:1995 
BS EN ISO 11463:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Guidelines for the evaluation of 
pitting corrosion 

Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 11463:2008 
BS EN ISO 11463:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Guidelines for the evaluation of 
pitting corrosion 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 11463:2008 
BS EN ISO 6931-1:2020 
Stainless steels for springs. Wire 
Pages: 26 
Replaces: BS EN 10270-3:2011 
ASTM E1921 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Reference 
Temperature, To, for Ferritic Steels 
in the Transition Range 
Pages: 39  
Replaces: ASTM E1921-19be1 
ASTM E1820 - 20ae1  
Standard Test Method for 
Measurement of Fracture 
Toughness 
Pages: 65 
Replaces: ASTM  E1820-18ae1 
ASTM E2760 - 19e1  
Standard Test Method for Creep-
Fatigue Crack Growth Testing 
Pages: 19 
Replaces: ASTM E2760-19 
ASTM E1457 - 19e1  
Standard Test Method for 
Measurement of Creep Crack 
Growth Times in Metals 
Pages: 29 
Replaces: ASTM E1457-19 
ASTM A957 / A957M - 20  
Standard Specification for 
Investment Castings, Steel and 
Alloy, Common Requirements, for 
General Industrial Use 
Pages: 9 
Replaces: ASTM A957/A957M-18a 
ASTM A1008 / A1008M - 20  
Standard Specification for Steel, 
Sheet, Cold-Rolled, Carbon, 
Structural, High-Strength Low-
Alloy, High-Strength Low-Alloy 
with Improved Formability, 
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Required Hardness, Solution 
Hardened, and Bake Hardenable 
Pages: 11 
Replaces:  
ASTM  A1008/A1008M-18 
ASTM A1039 / A1039M - 20  
Standard Specification for Steel, 
Sheet, Hot Rolled, Carbon, 
Commercial, Structural, and High-
Strength Low-Alloy, and Ultra-High 
Strength, Produced by Twin-Roll 
Casting Process 
Pages: 10 
Replaces:  
ASTM A1039/A1039M-19 
ASTM A240 / A240M - 20  
Standard Specification for 
Chromium and Chromium-Nickel 
Stainless Steel Plate, Sheet, and 
Strip for Pressure Vessels and for 
General Applications 
Pages: 12 
Replaces: ASTM A240/A240M-19 
ASTM A451 / A451M - 20  
Standard Specification for 
Centrifugally Cast Austenitic Steel 
Pipe for High-Temperature Service 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A451/A451M-19 
ASTM A781 / A781M - 20  
Standard Specification for Castings, 
Steel and Alloy, Common 
Requirements, for General 
Industrial Use 
Pages: 11 
Replaces: ASTM A781/A781M-18c 
ASTM A297 / A297M - 20  
Standard Specification for Steel 
Castings, Iron-Chromium and Iron-
Chromium-Nickel, Heat Resistant, 
for General Application 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A297/A297M-19 
ASTM A372 / A372M - 20e1  
Standard Specification for Carbon 
and Alloy Steel Forgings for Thin-
Walled Pressure Vessels 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A372/A372M-16 
ASTM A703 / A703M - 20  

Standard Specification for Steel 
Castings, General Requirements, 
for Pressure-Containing Parts 
Pages: 12 
Replaces: ASTM A703/A703M-18a 
JIS G 1317-1:2020 
Method for chemical analysis of 
ferromolybdenum -- Part 1: 
Determination of molybdenum 
content 
Pages: 16 
JIS G 1317-2:2020 
Method for chemical analysis of 
ferromolybdenum -- Part 2: 
Determination of carbon content 
Pages: 8 
JIS G 1317-3:2020 
Method for chemical analysis of 
ferromolybdenum -- Part 3: 
Determination of silicon content 
Pages: 10 
JIS G 1317-4:2020 
Method for chemical analysis of 
ferromolybdenum -- Part 4: 
Determination of phosphorus 
content 
Pages: 12 
JIS G 1317-5:2020 
Method for chemical analysis of 
ferromolybdenum -- Part 5: 
Determination of sulfur content 
Pages: 6 
JIS G 1317-7:2020 
Method for chemical analysis of 
ferromolybdenum -- Part 7: 
Determination of aluminium 
content 
Pages: 10 
JIS G 3109:2020 
Steel bars for prestressed concrete 
Pages: 14 
Replaces: JIS G 3109:2008 
JIS G 3137:2020 
Small diameter steel bars for 
prestressed concrete 
Pages: 12 
Replaces: JIS G 3137:2008 
JIS H 4205:2020 

Magnesium alloy forgings 
Pages: 12 
Replaces: JIS H 4205:2011 
JIS B 7739:2020 
Pendulum-type impact-testing 
machines for non-metallic 
materials -- Verification of testing 
machines 
Pages: 40 
Replaces: JIS B 7739:2011 
JIS G 3459:2016/ 
AMENDMENT 2:2020 
Stainless steel pipes (Amendment 
2) 
Pages: 6 
JIS G 3447:2015/ 
AMENDMENT 2:2020 
Stainless steel sanitary pipes 
(Amendment 2) 
Pages: 6 
Replaces: JIS G 3447:1988 
GB/T 3653.7-2020 
Ferroboron -Determination of 
sulfur content -Infrared absorption 
method 
GB/T 4702.18-2020 
Chromiun metal -Determination of 
vanadium content -Tantalum 
reagent trichloromethane 
extraction spectrophtometry 
method 
DIN EN ISO 11844-1 
Corrosion of metals and alloys - 
Classification of low corrosivity of 
indoor atmospheres - Part 1: 
Determination and estimation of 
indoor corrosivity (ISO 11844-
1:2020); German version EN ISO 
11844-1:2020 
Pages:30 
Replaces:DIN EN ISO 11844-1 
(2008-08)*DIN EN ISO 11844-1 
(2018-12) 
DIN EN ISO 11844-2 
Corrosion of metals and alloys - 
Classification of low corrosivity of 
indoor atmospheres - Part 2: 
Determination of corrosion attack 
in indoor atmospheres (ISO 
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11844-2:2020); German version 
EN ISO 11844-2:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 11844-2 
(2008-08)*DIN EN ISO 11844-2 
(2018-12) 
DIN EN ISO 7539-10 
Corrosion of metals and alloys - 
Stress corrosion testing - Part 10: 
Reverse U-bend method (ISO 
7539-10:2020); German version 
EN ISO 7539-10:2020 
Pages:27 
Replaces:DIN EN ISO 7539-10 
(2015-03)*DIN EN ISO 7539-10 
(2019-08) 
DIN EN ISO 6501 
Ferronickel - Specification and 
delivery requirements (ISO 
6501:2020); German and English 
version EN ISO 6501:2020 
Pages:24 
DIN CEN/TS 13388 
Copper and copper alloys - 
Compendium of compositions and 
products; German version CEN/TS 
13388:2020 + AC:2020 
Pages:59 
Replaces:DIN CEN/TS 13388 
(2015-08) 
DIN EN 603-3 
Aluminium and aluminium alloys - 
Wrought forging stock - Part 3: 
Tolerances on dimensions and 
form; German and English version 
prEN 603-3:2020 
Pages:53 
 
ICS 79. Gỗ 
 
ISO 21625:2020 
Vocabulary related to bamboo and 
bamboo products 
Pages: 9 
ASTM D7250 / D7250M - 20  
Standard Practice for Determining 
Sandwich Beam Flexural and Shear 
Stiffness 
Pages: 7 
Replaces:  

ASTM D7250/D7250M-16 
GB/T 38743-2020 
Vocabulary of waste/old wood and 
wood-based panels 
 
ICS 81. Thủy tinh và gốm 
 
ISO 23458:2020 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics) — 
Test method for determining 
thermal expansion coefficient and 
residual stress of CVD ceramic 
coatings 
Pages: 9 
BS ISO 719:2020 
Glass. Hydrolytic resistance of 
glass grains at 98 °C. Method of 
test and classification 
Pages: 16 
Replaces: BS 3473-2:1987, ISO 
719-1985 
BS ISO 720:2020 
Glass. Hydrolytic resistance of 
glass grains at 121 °C. Method of 
test and classification 
Pages: 16 
Replaces: BS 3473-3:1987, ISO 
720-1985 
BS ISO 22278:2020 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics). Test 
method for crystalline quality of 
single-crystal thin film (wafer) 
using XRD method with parallel X-
ray beam 
Pages: 38 
BS ISO 22605:2020 
Refractories. Determination of 
dynamic Young’s modulus (MOE) 
at elevated temperatures by 
impulse excitation of vibration 
Pages: 20 
DIN 51102 
Testing of ceramic material - 
Determination of concentrated 
acid resistance 
Pages:8 

DIN EN ISO 14705 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics) - 
Test method for hardness of 
monolithic ceramics at room 
temperature (ISO 14705:2016); 
German and English version prEN 
ISO 14705:2020 
Pages:52 
DIN EN ISO 17172 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics) - 
Determination of compaction 
properties of ceramic powders 
(ISO 17172:2014); German and 
English version prEN ISO 
17172:2020 
Pages:26 
DIN EN ISO 18610 
Fine ceramics (advanced ceramics, 
advanced technical ceramics) - 
Mechanical properties of ceramic 
composites at ambient 
temperature in air atmospheric 
pressure - Determination of elastic 
properties by ultrasonic technique 
(ISO 18610:2016); German and 
English version prEN ISO 
18610:2020 
Pages:50 
 
ICS 83. Cao su và chất dẻo 
 
ISO 26723:2020 
Plastics — Determination of total 
luminous transmittance and 
reflectance 
Pages: 11 
ISO 24023-1:2020 
Plastics — Plasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-P) moulding and 
extrusion materials — Part 1: 
Designation system and basis for 
specifications 
Pages: 6 
Replaces: ISO 2898-1:1996 
ISO 19063-2:2020 
Plastics — Impact-resistant 
polystyrene (PS-I) moulding and 
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extrusion materials — Part 2: 
Preparation of test specimens and 
determination of properties 
Pages: 8 
Replaces: ISO 19063-2:2003 
ISO 20819-1:2020 
Plastics — Wood-plastic recycled 
composites (WPRC) — Part 1: 
Specification 
Pages: 14 
Replaces: ISO 20819:2018 
BS ISO 1409:2020 
Plastics/rubber. Polymer 
dispersions and rubber latices 
(natural and synthetic). 
Determination of surface tension 
Pages: 20 
Replaces: BS ISO 1409:2006 
BS ISO 4097:2020 
Rubber, ethylene-propylene-diene 
(EPDM). Evaluation procedure 
Pages: 20 
Replaces: BS ISO 4097:2014 
BS ISO 4659:2020 
Styrene-butadiene rubber (carbon 
black or carbon black and oil 
masterbatches). Evaluation 
procedure 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 4659:2014 
BS EN ISO 10350-2:2020 
Plastics. Acquisition and 
presentation of comparable single-
point data. Long-fibre-reinforced 
plastics 
Pages: 18 
Replaces:  BS EN ISO 10350-
2:2011 
ASTM D792 - 20  
Standard Test Methods for Density 
and Specific Gravity (Relative 
Density) of Plastics by 
Displacement 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D792-13 
ASTM D1622 - 20  
Standard Test Method for 
Apparent Density of Rigid Cellular 
Plastics 
Pages: 5 

Replaces: ASTM D1622-08 
ASTM D1761 - 20  
Standard Test Methods for 
Mechanical Fasteners in Wood and 
Wood-Based Materials 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D1761-12 
ASTM C393 / C393M - 20  
Standard Test Method for Core 
Shear Properties of Sandwich 
Constructions by Beam Flexure 
Pages: 8 
Replaces: ASTM C393/C393M-16 
ASTM F1927 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Oxygen Gas 
Transmission Rate, Permeability 
and Permeance at Controlled 
Relative Humidity Through Barrier 
Materials Using a Coulometric 
Detector 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F1927-14 
ASTM F1249 - 20  
Standard Test Method for Water 
Vapor Transmission Rate Through 
Plastic Film and Sheeting Using a 
Modulated Infrared Sensor 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F1249-13 
JIS B 7739:2020 
Pendulum-type impact-testing 
machines for non-metallic 
materials -- Verification of testing 
machines 
Pages: 40 
Replaces: JIS B 7739:2011 
DIN/TR 55692-2 
Coatings on plastics and 
composites - Part 2: Weathering 
Pages:17 
DIN EN ISO 179-2 
Plastics - Determination of Charpy 
impact properties - Part 2: 
Instrumented impact test (ISO 
179-2:2020); German version EN 
ISO 179-2:2020 
Pages:32 
Replaces:DIN EN ISO 179-2 (2012-
06)*DIN EN ISO 179-2 (2018-08) 

DIN EN ISO 24022-2 
Plastics - Polystyrene (PS) 
moulding and extrusion materials - 
Part 2: Preparation of test 
specimens and determination of 
properties (ISO 24022-2:2020); 
German version EN ISO 24022-
2:2020 
Pages:16 
Replaces:DIN EN ISO 1622-2 
(1999-10)*DIN EN ISO 24022-2 
(2019-04) 
DIN EN ISO 24026-1 
Plastics - Poly(methyl 
methacrylate) (PMMA) moulding 
and extrusion materials - Part 1: 
Designation system and basis for 
specifications (ISO 24026-1:2020); 
German version EN ISO 24026-
1:2020 
Pages:15 
Replaces:DIN EN ISO 8257-1 
(2006-06)*DIN EN ISO 8257-1 
Berichtigung 1 (2006-09)*DIN EN 
ISO 24026-1 (2019-04) 
DIN EN ISO 24026-2 
Plastics - Poly(methyl 
methacrylate) (PMMA) moulding 
and extrusion materials - Part 2: 
Preparation of test specimens and 
determination of properties (ISO 
24026-2:2020); German version 
EN ISO 24026-2:2020 
Pages:15 
Replaces:DIN EN ISO 8257-2 
(2006-06)*DIN EN ISO 24026-2 
(2019-04) 
DIN EN 14963-1 
Prefabricated accessories for 
roofing - Part 1: Continuous plastic 
rooflights - Product specification 
and test methods; German and 
English version prEN 14963-
1:2020 
Pages:178 
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ICS 85. Giấy 
 
TCVN 12723:2019 
Giấy và các tông tiếp xúc với thực 
phẩm. Yêu cầu an toàn vệ sinh 
Số trang:14 
PD CEN/TS 17497:2020 
Pulp, paper and paperboard. 
Determination of bisphenol A in 
extracts from paper and 
paperboard 
Pages: 14 
DIN EN ISO 12625-7 
Tissue paper and tissue products - 
Part 7: Determination of optical 
properties - Measurement of 
brightness and colour with 
D65/10° (outdoor daylight) 
(ISO/DIS 12625-7:2020); German 
and English version prEN ISO 
12625-7:2020 
Pages:38 
 
ICS 87. Sơn và chất màu 
 
ISO 22553-9:2020 
Paints and varnishes — Electro-
deposition coatings — Part 9: 
Stoving loss 
Pages: 7 
ISO 3262-1:2020 
Extenders — Specifications and 
methods of test — Part 1: 
Introduction and general test 
methods 
Pages: 6 
Replaces: ISO 3262-1:1997 
ISO 13885-2:2020 
Gel permeation chromatography 
(GPC) — Part 2: N,N-
Dimenthylacetamide (DMAC) as 
eluent 
Pages: 24 
BS ISO 18314-4:2020 
Analytical colorimetry. 
Metamerism index for pairs of 
samples for change of illuminant 
Pages: 32 
BS EN ISO 4625-1:2020 

Binders for paints and varnishes. 
Determination of softening point. 
Ring-and-ball method 
Pages: 20 
Replaces: BS EN ISO 4625-1:2006 
ASTM G17 - 07(2020)  
Standard Test Method for 
Penetration Resistance of Pipeline 
Coatings (Blunt Rod) 
Pages: 6 
Replaces: ASTM G17-07(2013) 
ASTM D3623 - 78a(2020)  
Standard Test Method for Testing 
Antifouling Panels in Shallow 
Submergence 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D3623-78a(2012) 
ASTM D2574 - 16(2020)e1  
Standard Test Method for 
Resistance of Emulsion Paints in 
the Container to Attack by 
Microorganisms 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D2574-16 
DIN EN ISO 20266 
Paints and varnishes - 
Determination of image clarity 
(degree of sharpness of reflected 
or transmitted image) (ISO 
20266:2018); German and English 
version prEN ISO 20266:2020 
Pages:35 
DIN EN ISO 22969 
Paints and varnishes - 
Determination of solar reflectance 
(ISO 22969:2019); German and 
English version prEN 22969:2020 
Pages:42 
 
ICS 91. Vật liệu xây dựng  
và nhà 
 
ISO 22390:2020 
Timber structures — Laminated 
veneer lumber — Structural 
properties 
Pages: 9 
Replaces: ISO 22390:2010 
ISO 16534:2020 

Thermal insulating products for 
building applications — 
Determination of compressive 
creep 
Pages: 16 
Replaces: ISO 16534:2012 
BS 8579:2020 
Guide to the design of balconies 
and terraces 
Pages: 56 
BS EN 12046-1:2020 
Operating forces. Test method. 
Windows 
Pages: 14 
Replaces: BS EN 12046-1:2003 
ASTM C305 - 20  
Standard Practice for Mechanical 
Mixing of Hydraulic Cement Pastes 
and Mortars of Plastic Consistency 
Pages: 3 
Replaces: ASTM  C305-14 
ASTM C780 - 20  
Standard Test Method for 
Preconstruction and Construction 
Evaluation of Mortars for Plain and 
Reinforced Unit Masonry 
Pages: 17 
Replaces: ASTM C780-19 
ASTM C1586 - 20  
Standard Guide for Quality 
Assurance of Mortars 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1586-18 
ASTM C1804 - 20  
Standard Specification for Spun 
Cast Prestressed Concrete Bases 
for Tapered Steel Lighting Poles 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1804-14e1 
ASTM C1642 - 20  
Standard Practice for Determining 
Air Leakage Rates of Aerosol Foam 
Sealants and Other Construction 
Joint Fill and Insulation Materials 
Pages: 7  
Replaces: ASTM C1642-14 
ASTM D1665 - 20  
Standard Test Method for Engler 
Specific Viscosity of Tar Products 
Pages: 4 
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Replaces: ASTM D1665-98(2014) 
ASTM F1785 - 97(2020)  
Standard Test Method for 
Performance of Steam Kettles 
Pages: 9  
Replaces: ASTM F1785-97(2015) 
JIS A 6919:2020 
Japanese pre-mixed lime plaster 
for interior finish 
Pages: 14 
JIS A 1128:2019/AMENDMENT 
1:2020 
Method of test for air content of 
fresh concrete by pressure method 
(Amendment 1) 
Pages: 4 
Replaces: JIS A 1128:2005 
JIS A 4704:2020 
Components of light-weight rolling 
door for buildings 
Pages: 36 
Replaces: JIS A 4704:2015 
JIS A 4705:2020 
Components of rolling door for 
buildings 
Pages: 34 
Replaces: JIS A 4705:2015 
DIN EN 1990 
Eurocode - Basis of structural and 
geotechnical design; German and 
English version prEN 1990:2020 
Pages:241 
DIN EN 17213 
Windows and doors - 
Environmental Product 
Declarations - Product category 
rules for windows and pedestrian 
doorsets; German version EN 
17213:2020 
Pages:30 
Replaces:DIN EN 17213 (2018-01) 
DIN EN 1873-1 
Prefabricated accessories for 
roofing - Part 1: Individual plastic 
rooflights - Product specification 
and test methods; German and 
English version prEN 1873-1:2020 
Pages:154 

DIN 18055 
Criteria for the use of windows and 
external doors in accordance with 
DIN EN 14351-1 
Pages:36 
Replaces:DIN 18055 (2014-
11)*DIN 18055/A1 (2018-11) 
DIN EN 932-3 
Tests for general properties of 
aggregates - Part 3: Procedure and 
terminology for simplified 
petrographic description; German 
and English version prEN 932-
3:2020 
Pages:33 
DIN EN 933-9 
Tests for geometrical properties of 
aggregates - Part 9: Assessment of 
fines - Methylene blue test; 
German and English version prEN 
933-9:2020 
Pages:36 
DIN EN 1097-6 
Tests for mechanical and physical 
properties of aggregates - Part 6: 
Determination of particle density 
and water absorption; German and 
English version prEN 1097-6:2020 
Pages:118 
DIN EN 933-2 
Tests for geometrical properties of 
aggregates - Part 2: Determination 
of particle size distribution - Test 
sieves, nominal size of apertures; 
German version EN 933-2:2020 
Pages:9 
Replaces:DIN EN 933-2 (1996-
01)*DIN EN 933-2 (2019-03) 
DIN EN 13224-1 
Precast concrete products - Ribbed 
floor elements - Part 1: Essential 
characteristics; German and 
English version prEN 13224-
1:2020 
Pages:49 
DIN EN 13224-2 
Precast concrete products - Ribbed 
floor elements - Part 2: 
Specifications; German and English 
version prEN 13224-2:2020 
Pages:46 
DIN 18532-3/A2 

Waterproofing of concrete areas 
trafficable by vehicles - Part 3: 
Waterproofing comprising two 
layers of polymerized bitumen 
sheeting; Amendment A2 
Pages:4 
DIN EN 12261 
Gas meters - Turbine gas meters; 
German version EN 12261:2018 
Pages:63 
Replaces:DIN EN 12261 (2007-
07)*DIN EN 12261 (2017-08) 
DIN EN 14459 
Safety and control devices for 
burners and appliances burning 
gaseous or liquid fuels - Control 
functions in electronic systems - 
Methods for classification and 
assessment; German and English 
version prEN 14459:2020 
Pages:90 
 
ICS 93. Xây dựng dân dụng 
 
ISO 21138-1:2020 
Plastics piping systems for non-
pressure underground drainage 
and sewerage — Structured-wall 
piping systems of unplasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-U), 
polypropylene (PP) and 
polyethylene (PE) — Part 1: 
Material specification and 
performance criteria for pipes, 
fittings and systems 
Pages: 17 
Replaces: ISO 21138-1:2007 
PD ISO/TR 22845:2020 
Resilience of buildings and civil 
engineering works 
Pages: 36 
ASTM D4552 / D4552M - 20  
Standard Classification for Hot-Mix 
Recycling Agents 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D4552/D4552M-
10(2016)e1 
DIN 4905 
Hydraulic solidifying seals for well 
construction - Requirements and 
testing 
Pages:11 
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Replaces:DIN 4905 (2020-01) 
 
ICS 97. Nội trợ. Giải trí.  
Thể thao 
 
ISO 8124-3:2020 
Safety of toys — Part 3: Migration 
of certain elements 
Pages: 29 
Replaces: ISO 8124-3:2010/Amd 
2:2018 
PD CEN/TR 17538:2020 
Furniture. Common test 
equipment. Test foams and 
mattresses 
Pages: 10 
BS EN 14960-3:2020 
Inflatable play equipment. 
Additional safety requirements 
and test methods for snappies 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 14960:2013 
BS EN 17429:2020 
Conservation of cultural heritage. 
Procurement of conservation 
services and works 
Pages: 20 
BS ISO 7331:2020 
Ski-poles for alpine and touring 
skiing. Requirements and test 
methods 
Pages: 28 
IEC 60335-2-24:2020 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-24: 
Particular requirements for 
refrigerating appliances, ice-cream 
appliances and ice makers 
Pages: 124 
Replaces: IEC 60335-2-24:2010 
IEC 60335-2-24:2020 CMV 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-24: 
Particular requirements for 
refrigerating appliances, ice-cream 
appliances and ice makers 
Pages: 190 
Replaces: IEC 60335-2-24:2010 
CMV 
ASTM F1784 - 97(2020)  

Standard Test Method for 
Performance of a Pasta Cooker 
Pages: 9 
Replaces: ASTM  F1784-97(2015) 
ASTM F925 - 13(2020)  
Standard Test Method for 
Resistance to Chemicals of 
Resilient Flooring 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F925-13 
ASTM F3158 - 20  
Standard Practice for Patron 
Transportation Conveyors Used 
with a Water Related Amusement 
Ride or Device 
Pages: 6 
Replaces: ASTM F3158-16 
ASTM F2398 - 11(2020)  
Standard Test Method for 
Measuring Moment of Inertia and 
Center of Percussion of a Baseball 
or Softball Bat 
Pages: 3 
Replaces: ASTM F2398-11(2015) 
JIS S 1049:2020 
Movable racks with shelves and 
storage furniture 
Pages: 38 
JIS S 1049:2020 
Movable racks with shelves and 
storage furniture 
Pages: 38 
GB/T 36668.4-2020 
Condition monitoring and fault 
diagnostics of amusement device -
Part 4:Vibration monitoring 
method 
GB/T 36668.5-2020 
Condition monitoring and fault 
diagnostics of amusement device -
Part 5: Stress detection and 
monitoring methods 
DIN 4567-4 
Ladders for special professional 
use - Part 4: Non stationary roof 
ladders made of wood or 
aluminium 
Pages:13 
Replaces:DIN 4567-4 (2018-08) 
DIN/TS 56951 

Entertainment Technology - Drive 
and control systems for safety-
related equipment 
Pages:28 
Replaces:DIN SPEC 56951 (2019-
03) 
DIN EN 17206 
Entertainment technology - 
Machinery for stages and other 
production areas - Safety 
requirements and inspections; 
German version EN 17206:2020 
Pages:113 
Replaces:DIN 56950-1 (2012-
05)*DIN EN 17206 (2018-01) 
DIN EN 71-3/A1 
Safety of toys - Part 3: Migration of 
certain elements; German and 
English version EN 71-
3:2019/prA1:2020 
Pages:14 
DIN 18032-7 
Sport halls - Halls and rooms for 
sports and multi-purpose use - 
Part 7: Impact protection surface 
systems for walls; Requirements, 
testing 
Pages:12 
Replaces:DIN 18032-7 (2019-12) 
DIN 18035-2 
Sports grounds - Part 2: Irrigation 
Pages:28 
Replaces:DIN 18035-2 (2003-
07)*DIN 18035-2 (2019-12) 
DIN EN 13451-2 
Swimming pool equipment - Part 
2: Additional specific safety 
requirements and test methods for 
ladders, stepladders and handle 
bends; German version EN 13451-
2:2015+A1:2020 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 13451-2 (2016-
03)*DIN EN 13451-2/A1 (2018-
10) 
DIN 7911-2 
Gymnastic equipment - Climbing 
apparatus - Part 2: Vertical 
climbing ropes, dimensions, safety 
requirements and test methods 
Pages:7 
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Replaces:DIN 7911-2 (1998-
12)*DIN 7911-2 (2020-02) 
DIN 7911-3 
Gymnastic equipment - Climbing 
apparatus - Part 3: Vertical 
climbing poles, dimensions, safety 
requirements and test methods 
Pages:7 
Replaces: 
DIN 7911-3 (1998-12)*DIN 7911-3 
(2020-02) 
 
 Tiêu chuẩn của Tổ 
chức hợp tác giữa các 
phòng thí nghiệm (UL) 
 
UL5 (Ed. 15) Aug 25, 2020 
Standard for Surface Metal 
Raceways and Fittings  
UL 5A (Ed. 15) Aug 25, 2020 
Standard for Nonmetallic Surface 
Raceways and Fittings  
UL 5C(Ed. 3) Aug 25, 2020 
Standard for Surface Raceways and 
Fittings for Use with Data, Signal, 
and Control Circuits  
UL150(Ed. 4) Sep 1, 2020 
Standard for Antenna Rotators  
UL209 (Ed. 10) Aug 25, 2020 
Standard for Cellular Metal Floor 
Raceways and Fittings  
UL 218 (Ed. 3) Aug 26, 2020 
Standard for Fire Pump 
Controllers  
UL 248-8 (Ed. 3) Aug 26, 2020 
Low-Voltage Fuses - Part 8: Class J 
Fuses  
UL248-10 (Ed. 3) Aug 26, 2020 
Low-Voltage Fuses - Part 10: Class 
L Fuses  
UL 248-11(Ed. 3) Aug 26, 2020 
Low-Voltage Fuses - Part 11: Plug 
Fuses  
UL 268A (Ed. 4) Aug 18, 2020 
Standard for Smoke Detectors for 
Duct Application  
UL 414 (Ed. 9) Aug 21, 2020 

Standard for Meter Sockets 
 UL 498 (Ed. 16) Aug 11, 2020 
Standard for Attachment Plugs and 
Receptacles  
UL 498D (Ed. 1) Aug 28, 2020 
Attachment Plugs, Cord 
Connectors and Receptacles with 
Arcuate (Locking Type) Contacts  
UL 498F (Ed. 1) Aug 28, 2020 
Plugs, Socket-Outlets and Couplers 
with Arcuate (Locking Type) 
Contacts  
UL 507 (Ed. 10) Aug 14, 2020 
Standard for Electric Fans  
UL 508A (Ed. 3) Aug 6, 2020 
Standard for Industrial Control 
Panels  
UL 514C (Ed. 4) Aug 18, 2020 
Standard for Nonmetallic Outlet 
Boxes, Flush-Device Boxes, and 
Covers  
UL 555 (Ed. 7) Aug 14, 2020 
Standard for Fire Dampers  
UL 555C (Ed. 4) Aug 14, 2020 
Standard for Ceiling Dampers  
UL 555S (Ed. 5) Aug 14, 2020 
Standard for Smoke Dampers  
UL 583 (Ed. 10) Aug 14, 2020 
Standard for Electric-Battery-
Powered Industrial Trucks  
UL 746F (Ed. 2) Aug 25, 2020 
Standard for Polymeric Materials - 
Flexible Dielectric Film Materials 
for Use in Printed-Wiring Boards 
and Flexible Materials 
Interconnect Constructions  
UL 753 (Ed. 8) Aug 12, 2020 
Standard for Alarm Accessories for 
Automatic Water Supply Control 
Valves for Fire Protection Service  
UL 771 (Ed. 9) Aug 14, 2020 
Standard for Night Depositories  
UL 778 (Ed. 6) Aug 11, 2020 
Standard for Motor-Operated 
Water Pumps  

UL 795 (Ed. 8) Sep 1, 2020 
Standard for Commercial-
Industrial Gas Heating Equipment  
UL 796 (Ed. 11) Aug 21, 2020 
Standard for Printed-Wiring 
Boards  
UL 796F (Ed. 3) Aug 25, 2020 
Standard for Flexible Materials 
Interconnect Constructions  
UL 842 (Ed. 11) Aug 25, 2020 
Standard for Valves for Flammable 
Fluids  
UL 844 (Ed. 13) Aug 7, 2020 
Standard for Luminaires for Use in 
Hazardous (Classified) Locations  
UL 845 (Ed. 5) Aug 28, 2020 
Motor Control Centers  
UL 884 (Ed. 13) Aug 25, 2020 
Standard for Underfloor Raceways 
and Fittings  
UL 923 (Ed. 7) Aug 27, 2020 
Standard for Microwave Cooking 
Appliances  
UL 962  (Ed. 4) Aug 19, 2020 
Standard for Household and 
Commercial Furnishings 
UL  962A(Ed. 5) Sep 1, 2020 
Standard for Furniture Power 
Distribution Units  
UL 1004-1(Ed. 2) Aug 28, 2020 
Rotating Electrical Machines - 
General Requirements  
UL 1062 (Ed. 3) Aug 21, 2020 
Standard for Unit Substations  
UL  1203 (Ed. 5) Aug 19, 2020 
Standard for Explosion-Proof and 
Dust-Ignition-Proof Electrical 
Equipment for Use in Hazardous 
(Classified) Locations  
UL 1242 (Ed. 4) Aug 21, 2020 
Standard for Electrical 
Intermediate Metal Conduit - Steel  
UL 1247 (Ed. 5) Aug 12, 2020 
Standard for Diesel Engines for 
Driving Centrifugal Fire Pumps  
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UL 1258  (Ed. 6) Aug 6, 2020 
Standard for Pipe and Couplings, 
Polyvinyl Chloride (PVC), and 
Oriented Polyvinyl Chloride 
(PVCO) for Underground Fire 
Service  
UL 1286  (Ed. 5) Aug 14, 2020 
Standard for Office Furnishings  
UL 1362 (Ed. 2) Sep 1, 2020 
Gas Boosters  
UL 1365 (Ed. 7) Aug 6, 2020 
Outline of Investigation for 
Corrugated Medical Tubing (CMT) 
Systems  
UL 1369 (Ed. 1) Aug 25, 2020 
ANSI/CAN/UL/ULC  
Standard for Aboveground Piping 
for Flammable and Combustible 
Liquids  
UL 1479 (Ed. 4) Aug 14, 2020 
Standard for Fire Tests of 
Penetration Firestops  
UL 1562 (Ed. 4) Aug 11, 2020 
Standard for Transformers, 
Distribution, Dry-Type Over 600 
Volts  
UL 1564 (Ed. 4) Aug 25, 2020 
Standard for Industrial Battery 
Chargers  
UL 1690 (Ed. 4) Aug 7, 2020 
Standard for Data-Processing 
Cable  
UL 1691 (Ed. 1) Aug 14, 2020 
Single Pole Locking-Type 
Separable Connectors  
UL 1741 (Ed. 2) Aug 3, 2020 
Standard for Inverters, Converters, 
Controllers and Interconnection 
System Equipment for Use With 
Distributed Energy Resources  
UL 1996  (Ed. 4) Aug 7, 2020 
Standard for Electric Duct Heaters  
UL 2040 (Ed. 2) Aug 20, 2020 
Folding Rollaway Tables  
UL  2056 (Ed. 3) Aug 20, 2020 

Outline of Investigation for Safety 
of Power Banks  
UL 2218 (Ed. 2) Aug 10, 2020 
Standard for Impact Resistance of 
Prepared Roof Covering Materials  
UL 2600 (Ed. 3) Aug 28, 2020 
CAN/UL Standard for Relocatable 
Structures  
UL 2703 (Ed. 1) Sep 1, 2020 
Standard for Mounting Systems, 
Mounting Devices, 
Clamping/Retention Devices, and 
Ground Lugs for Use with Flat-
Plate Photovoltaic Modules and 
Panels  
UL 2849(Ed. 1) Aug 28, 2020   
Electrical Systems for eBikes  
UL 3300 (Ed. 1) Aug 24, 2020 
Outline of Investigation for Service, 
Communication, Information, 
Education and Entertainment 
Robots  
UL 4703 (Ed. 1) Aug 11, 2020 
Standard for Photovoltaic Wire  
UL 5085-2 (Ed. 1) Aug 12, 2020 
Low Voltage Transformers - Part 2: 
General Purpose Transformers  
UL 6141  (Ed. 1) Aug 18, 2020 
Wind Turbines Permitting Entry of 
Personnel  
UL 8521 (Ed. 2) Aug 6, 2020 
Outline of Investigation for 
Aboveground Container Refueling 
Systems for LP-Gas  
UL  8802 (Ed. 1) Sep 1, 2020 
Outline of Investigation for 
Germicidal Systems  
UL  60079-5 (Ed. 4) Aug 14, 2020 
Explosive Atmospheres - Part 5: 
Equipment Protection by Powder 
Filling "q"  
UL 60079-6 (Ed. 4) Aug 14, 2020 
Explosive Atmospheres - Part 6: 
Equipment Protection by Oil 
Immersion "o"  

UL  60079-31 (Ed. 2)Aug 13, 
2020 
Explosive Atmospheres - Part 31: 
Equipment Dust Ignition 
Protection by Enclosure "t" 
UL 62841-1(Ed. 1)Aug 21, 2020 
Electric Motor-Operated Hand-
Held Tools, Transportable Tools 
And Lawn And Garden Machinery - 
Safety - Part 1: General 
Requirements  
UL 62841-2-3(Ed. 1) Aug 21, 
2020  
Standard for Electric Motor-
Operated Hand- held Tools, 
Transportable Tools And Lawn 
And Garden Machinery - Safety - 
Part 2-3: Particular Requirements 
For Hand-Held Grinders, Disc-Type 
Polishers And Disc-Type Sanders  
ULE 10010-27 (Ed. 1)\Sep 1, 
2020 
Product Category Rule (PCR) 
Guidance for Building-Related 
Products and Services Part B: 
Commercial Steel Doors and Steel 
Frames EPD Requirements  
ULE 10010-34 (Ed. 2) Aug 26, 
2020 
Product Category Rule (PCR) 
Guidance for Building-Related 
Products and Services Part B: 
Designated Steel Construction 
Product EPD Requirements  
ULC 104 (Ed. 4) Aug 17, 2020 
Standard Method for Fire Tests of 

Door Assemblies Méthode 
normalisée des essais de 

comportement au feu des portes  

ULC 106  (Ed. 3) Aug 17, 2020 

Standard Method for Fire Tests of 

Window and Glass Block 

Assemblies Méthode normalisée 
des essais de eomportement au feu 
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des fenêtres et des briques de 

verre  
ULC 129 (Ed. 4) Aug 28, 2020 
Standard Method Of Test For 
Smoulder Resistance Of Insulation 
(Basket Method) Méthode 
normalisée d'essai de la résistance 
à la combustion lente des isolants 
(méthode du panier)  
ULC 306 (Ed. 3)Aug 6, 2020 
Intrusion Detection Units NORME 
SUR LES DÉTECTEURS 
D'INTRUSION  

ULC 593 (Ed. 1) Aug 24, 2020 
Standard for the Servicing of Halon 
and Clean Agent Extinguishing 
Systems  
ULC 594 (Ed. 1) Aug 26, 2020 
Standard for the Servicing of 
Restaurant Cooking Extinguishing 
Systems  
ULC 627 (Ed. 3) Aug 18, 2020 
Standard for Space Heaters for Use 
with Solid Fuels  
ULC 842 (Ed. 11) Aug 25, 2020 

ANSI/CAN/UL/ULC Valves for 
Flammable and Combustible 
Liquid Soupapes pour liquides 
inflammables et combustibles  
ULC 1369 (Ed. 1) Aug 25, 2020 
ANSI/CAN/UL/ULC 1369:2018, 
Standard for Aboveground Piping 
for Flammable and Combustible 
Liquids  
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