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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 

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 của 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 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

1. TCVN 12194-2-3:2022 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh 

thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với 

tuyến trùng giống Ditylenchus 

2. TCVN 12372-2-3:2022 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật 

- Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với cây kế 

đồng [Cirsium arvense (L.) Scop.] 

3.  TCVN 13504-1:2022 Kiểm dịch thực vật - Quy trình phân tích 

nguy cơ đến môi trường của sinh vật có ích 

nhập khẩu - Phần 1: Sinh vật bắt mồi 

4. TCVN 13504-2:2022 Kiểm dịch thực vật - Quy trình phân tích 

nguy cơ đến môi trường của sinh vật có ích 

nhập khẩu - Phần 2: Sinh vật ký sinh 

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

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TĐC.   

 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định  
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