
 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:             /QĐ-BKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  

TCVN 10184:2021 

 

Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho 

đất dính 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Xuân Định 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-26T16:29:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Hoàng Linh<nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin/Bộ Khoa học và Công nghệ - Phone: (024) 3222 2361 - Email: ttcntt@most.gov.vn
	2021-11-04T09:35:54+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Thứ trưởng Lê Xuân Định<lxdinh@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin/Bộ Khoa học và Công nghệ - Phone: (024) 3222 2361 - Email: ttcntt@most.gov.vn
	2021-11-05T15:01:09+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin/Bộ Khoa học và Công nghệ - Phone: (024) 3222 2361 - Email: ttcntt@most.gov.vn
	2021-11-05T15:01:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin/Bộ Khoa học và Công nghệ - Phone: (024) 3222 2361 - Email: ttcntt@most.gov.vn
	2021-11-05T15:01:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin/Bộ Khoa học và Công nghệ - Phone: (024) 3222 2361 - Email: ttcntt@most.gov.vn
	2021-11-05T15:01:37+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ<bkhcn@most.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




