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Trái đất, một con tàu hữu hạn của sự sống trong sự bao la của hệ mặt trời. Sự sống 

trên trái đất phụ thuộc vào năng lượng đến từ mặt trời. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ qua, 

các hoạt động công nghiệp quy mô lớn của con người và nền văn minh hiện đại của chúng 

ta đã đưa thêm cả khí nhà kính vào thiên nhiên. Điều này tác động tiêu cực tới khí hậu và tới 

tất cả các dạng sự sống khác. Song song với đó, sự tăng trưởng dân số nhanh chóng và tốc 

độ đô thị hóa đang kêu gọi con người phải sử dụng các nguồn lực hạn chế một cách có 

trách nhiệm hơn. 

Để giảm thiểu tác động của con người lên hành tinh, chúng ta cần có ý chí chính trị, 

hành động cụ thể và các công cụ phù hợp. Tiêu chuẩn quốc tế là một trong những công cụ 

như vậy. Các tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng bởi IEC, ISO và ITU đưa ra các giải pháp 

đã được kiểm chứng và đúng đắn với các thách thức kỹ thuật. Tiêu chuẩn giúp chia sẻ kiến 

thức và bí quyết chuyên môn rộng rãi giữa các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát 

triển. Tiêu chuẩn bao trùm tất cả các khía cạnh như tiết kiệm năng lượng, chất lượng nước 

và chất lượng không khí. Tiêu chuẩn đặt ra các giao thức chuẩn hóa và phương pháp đo 

lường. Việc sử dụng rộng rãi các tiêu chuẩn đã giúp giảm thiểu tác động môi trường của các 

quá trình sản xuất và quy trình công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tái sử dụng các 

nguồn lực hạn chế cũng như giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. 



World Standards Day 
 

Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World 

Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of the 

thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that 

are published as international standards. 
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Earth, a finite vessel of life in the vastness of our solar system. Life on earth depends on 

energy coming from the sun. However, over the last century human and large-scale industrial 

activities of our modern civilization have added to earth’s natural greenhouse gases. They 

negatively impact our climate and with it all forms of life. At the same time rapid population 

growth and broad urbanization call for the responsible use of limited resources. 

To reduce human impact on our planet, we need the political will, concrete action and the 

right tools. International standards are one such tool. The international standards prepared 

by IEC, ISO and ITU take into account tried and true solutions to technical challenges. They 

help share expertise and expert know-how broadly within developed and developing 

countries alike. Standards cover all aspects of energy savings, water and air quality. They lay 

down standardized protocols and methods of measurement. Their broad use helps reduce 

the environmental impact of industrial production and processes, facilitates the reuse of 

limited resources and improves energy efficiency. 
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