
BO KHOA HOC VÀ CÔNG NGH CONG HOA X HOI CHÙ NGH*A VIÆT NAM 

TONG CYC TIÊU CHUAN 
DO LUÖNG CHÁT LUGNG 

DÙc lp- Ty do - Hanh phúc 

S6:A2AA IQÐ-TÐC Hà NÙi, ngày 28 tháng 6 n�m 2021 

QUYÉT DINH 
vê viÇc ban hành V�n ban Ky thut Do luong ViÇt Nam 

TONG CUC TRUÖNG 
TÓNG CYC TIÊU CHUÄN DO LUONG CHÁT LUONG

Can cú Luât Do luÝng ngày 11 tháng 11 n�m 2011;

Can cu Quyés dinh só 08/2019/0Ð-77g ngày 15 tháng 02 n�m 2019 cua Thiù 

tuong Chinh phù quy dinh chiúc n�ng, nhiÇm vu, quyén hgn và co câu to chic cua

Tóng cuc Tiêu chuán Do ludmg Chát lugmg truc thuÙc Bo Khoa hoc và Cong nghe; 

C�n ct Thong te só 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 n�m 2013 cua BÙ truong
BÙ Khoa hoc và Công nghê quy dinh ve do luong �oi vói phuong tiÇn do nhóm 2; 

Can ct Thóng tuu só 07/2019/TT-BKHCN ngàay 26 tháang 7 n�m 2019 súa dói, bô sung 
mot só dteu cia Thong te só 23/2013/7T-BKHCN ngày 26 thárng 9 n�nm 2013 cia BÙ truong
BG Khoa hoc và Cóng nghé qugy dinh vë do uing döi vöiphuong ti�n do nhom 2; 

C�n cú Quyét dinh 836/0D-TDC ngày 23 tháng 5 n�m 201l ciia Tóng cyc 
Treu chuán Do luong Chát luong huóng dan trinh tur thù tuc xây dung ban hành v�n 

bån ký thuât do luong ViÇt Nam; 

Xét �e nghË cça Vu truÛng Vu Do ludng 

QUYÉT DINH: 
Dieu 1. Ban hành 10 V�n bàn Ký thut �o luÝng ViÇt Nam. Tên, ký hiÇu và 

só hiÇu các Vän b£n �uoc nêu ß Phy lyc kèm theo Quyêt dinh này. 

Dièu 2. Quyét dinh này có hiÇu lyc sau 30 ngày kê tù ngày ký. 

Dieu 3. Vu truong Vu �o luong, Chi cye trurong Chi cue Tieu chuån �o 
luòng Chât lugng các tinh, thành phô, nguoi ding dâu các tô chrc kiém dinh, hi�u 
chuân, thë nghiÇm và các to chée, cá nhân có liën quan chju trách nhiÇm tô chuc, 
thurc hiÇn viÇc kiÃm �Ënh, hiÇu chuân, thit nghiÇm các phurong tiÇn �o, chuân do 
lurong theo trinh ty, thü tåc t¡i các V�n bån này./2/

KT. TÓNG CUC TRUÖNG
PHO TONG CUC TRUONG

Noi nhan: 
- TT Quan tr�c môi truong miên B�c; 

Chi cuc TCDLCL các tinl1, TP; 
- ViÇn DLVN; TTKT 1,2,3; SMEDEC1;
- TTÐT; TT Thông tin - Truyênthông
- Luu: VT; �L. 

HOC VA CO 
HOAH 

AbMi HiÇp TEU CH 



HOA HOC 

/SVANANKÝ THUAT �O LUONG VIET NAM 
Phy lyc 

(Ban hàtpaRedneo One dinh só khAA IQÐ-TÐC ngày 28 tháng 6 n�m 2021 
Ra g. abng Tóng cuc Tiêu chuán Do hrdng Chât lugng 

c U CHUAN WO LION 

STT Ton vAn bàn Ký hiçu, sô hiÇu Ghi chú 

| Phuongtiçn �o nông dÙ khí cça tr¡m 
1. quan trãc khí thài - Quy trinh kiém| DLVN 380 : 2021 Ban hành mÛi 

dinh 
huong tiÇn do pH cua tr¡m quan tr�c 

2. Ban hành mói môi truong nuóc Quy trinh kiêm DLVN 381: 2021 
dinh 
Phuong tiÇn �o tông chât r¯n hoà tan 

3. DLVN 382: 2021 Ban hành mói trong nuÓc cça tram quan tr�c môi 

truong nuóc -Quy trinh kiém �Ënh 
| Phuong tiÇn do dÙ dân diÇn cça tram 

4. quan tr�c môi truong nuóc-Quy trinh DLVN 383: 2021 
kiêm dËnh 

Ban hành mÛi 

Phuong tiÇn do �Ù �åc cça tr¡m quan 
5. tr�c môi trrong nuróc - Quy trinh �LVN 384: 2021 Ban hành mói 

kiem dinh. 
Phuong tiÇn �o nông �Ù ôxy hòa tan 

6. Ban hành mói cça tram quan tr�c môi truong nuóc -| �LVN 385 2021 

Quy trinh kiêm �Ënh. 
Phuong tiÇn do hàm luong amoni | 

7. trong nuc cça tr¡m quan tr�c môi| DLVN 386: 2021 Ban hành mói 

truong nuóc - Quy trinh kiêm �ijnh 
Phuong tiÇn do nhu câu oxy hóa hÍc 
cua tram quan tr�c môi truong nuóc- DLVN 387:2021 

Quy trinhkiêm �Ënh.
8. Ban hành mói 

Phuong tiçn do tông chât r�n lo lúmg 
9. trong nuóc cça tram quan tr�c môi| �LVN 388: 2021 Ban hành mói 

truong nuóc-Quytrinh kiêm djnh.
Phuongtien do nông dÙ khí cça tr�m| 

10. quan tr�c chât lugng không khíxung| �LVN 389 : 2021

quanh-Quy trinh kiêm dËnh.
Ban hành mói 


