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THỐNG T ư
Sửa đổi, bổ su n g m ột số nội dung của Thông tư số 30/2011/T T -B T T T T ngày
31 tháng 10 năm 2011 của B ộ trưởng Bộ T hông tin và Truyền thông quy
định về ch ứ n g nhận họp quy và công bổ hợp quy đối vớ i sản phẩm , hàng
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chuy ên n gành côn g nghệ thông tin vả tru yền thông
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cứ Luật Viễn thông ngày 23 thảng 11 năm 2009;
Chuyên:.....................Cấn cứ L u â t Tần số vô tuyển điên ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm
2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hỏa ngày 21 thảng 11 năm
2007;
Căn cứ Nghị định số 127/2007ỈNĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật; Nghị định sế 78/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 năm 2018 của
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định so 127/2007/NĐ-CP
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điểu
của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định so ỉ32/2008/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2008 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa; Nghị định số 74/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2018 của Chỉnh
phủ sửa đoi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 2008 của Chỉnh phù quy định chỉ tiết thi hành một so điều Luật
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định sổ 25/201Ỉ/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hưởng dẫn thi hành một số điểu của Luật Viễn
thông; Nghị định số 81/20Ĩ6/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chỉnh phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2011 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dan thỉ hành một số điều
của Luật Viễn thông và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bể sung Điều 15 của Nghị định ' S ổ 25/201Ỉ/NĐ-CP
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thỉ
hành một sổ điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định sổ
174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực bìm chỉnh, viễn thông, công nghệ thông tin
và tẩn số vô tuyến điện;

Căn cứ Nghị định sắ Ỉ7/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu to chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bể
sung một sổ nội dung của Thông tư sẩ 30/2011ỈTT-BTTTT ngày 31 tháng 10
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Trưyển thông quy định về chứng nhận
hợp quy và công bố họp quy đối với sản phẩm, hàng hỏa chuyên ngành công
nghệ thông tin và truyền thông.
Đ iều 1. Sửa đổi, bổ sung m ột số nội dung của Thông tư số
30/2011/T T -B T T T T ngày 31 tháng 10 năm 2011 của B ộ trưởng B ộ Thông
tin và Truyền thôn g quy định về chửng nhận họp quy và công bố họp quy
đốỉ v ó i sản phấm , hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền
thông

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Đem vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy là đơn vị đo kiểm
được chỉ định hoặc thừa nhận hoặc đơn vị đã đăng ký hoạt động thử nghiệm
theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù họp.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Đ iều 6. D anh m ục sản phẩm , hàng hóa và hình thức quản lý

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm:
a) Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và
truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy;
b) Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và
truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy.
2. Sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên
ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố
họp quy” phải được chứng nhận họp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.
3. Sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên
ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố họp quy” phải
được công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy.”
3. Bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
“4. Các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy
định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2018.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
2

“2. Sản phẩm, hàng hóa không phải là thiết bị phát, thu-phát sóng vô
tuyến điện sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân sản
xuất, nhập khẩu sử dụng.
3. Các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy định
tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008
được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2018.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Đ iều 11. P h ư on g thức chửng nhận hợp quy

Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo Phương thức 1 và Phương
thức 5 nêu tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm
2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố
hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật, cụ thể như sau:
1. Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.
Phương thức này áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các
đơn vị đã có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản
phẩm nhập khẩu.
2. Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản
xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sàn xuất hoặc trên thị
trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
Phương thức này áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các
đơn vị chưa có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.”
6. Sửa đổi khoản 2 Điều 13 như sau:
“2. Thòi gian Tồ chức chứng nhận họp quy đánh giá và cấp Giấy chứng
nhận hợp quy là không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ họp
lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này. Trường hợp không cấp Giấy
chứng nhận hợp quy, tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm thông báo
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận và nêu rõ lý do.”
7. Sừa đồi, bổ sung các điểm b, c, d, đ khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như
sau:
“ 1. Hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy bao gồm:
b)
Trường hợp tổ chức chưa có mã số doanh nghiệp hoặc cá nhân chưa có
số định danh cá nhân, tổ chức, cá nhân nộp kèm theo hồ sơ đề nghị chứng nhận
hợp quy bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc đế đoi chiếu một
trong các loại giấy tờ sau:
b .l. Giấy chứng nhận đàng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành
lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức chưa có mã số
doanh nghiệp);

b.2. Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (đối với cá nhân chưa có số định
danh cá nhân).
Tổ chức, cá nhân chỉ nộp thành phần hồ sơ này khi thực hiện chứng nhận
hợp quy lần đầu hoặc các giấy tờ nêu trên có sự thay đổi.
c) Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm quy định tại khoản 1
Điều 5 Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân hoặc nhà sản xuất hoặc đại diện
được ủy quyền của nhà sản xuất;
d) Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện
đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh
chụp bên ngoài, hãng sản xuất;
đ) Tài liệu có liên quan tùy theo phương thức chứng nhận hợp quy: Bản
sao chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm còn hiệu lực
(trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước chứng nhận theo phương thức 1);
Quy trình sản xuất và giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm (trường hợp sản
phẩm sản xuất ừong nươc chứng nhận theo phương thức 5).
2. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới tổ chức chứng nhận họp quy như
sau:
a) Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới địa chỉ của tổ chức chứng
nhận hợp quy;
b) Qua Cổng Thông tin điện tử được Cục Viễn thông đăng tải, hướng dẫn
trên Trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông (vnta.gov.vn).”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
“Đ iều 15. B iện pháp công bố hợp quy

1. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm b khoản
1 Điều 6 Thông tư này, tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy dựa trên: kết
quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận của tổ
chức chứng nhận hợp quy hoặc tổ chức chứng nhận được thừa nhận theo quy
định của pháp luật. Sản phẩm sản xuất trong nước thực hiện theo điểm a hoặc
điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều l^Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2018, hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo điểm a hoặc điểm b
khoản 2 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008
được sừa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2018.
2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1
Điều 6 Thông tư này, tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết
quả chứng nhận của tô chức chứng nhận họp quy hoặc tô chức chứng nhận được
thừa nhận theo quy định của pháp luật. Sản phẩm sản xuất trong nước thực hiện
theo điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày
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15 tháng 5 năm 2018, hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo điểm b khoản 2 Điều 7
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại
khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
“Đ iều 16. Q uy trình, thủ tục công bố họp quy

1. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:
Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ công bố họp quy theo quy định tại khoản 1
Điều 17 và gửi một (01) bộ hồ sơ đến Cục Viễn thông theo khoản 2 Điều 17
Thông tư này.
2. Đối với sản phẩm nhập khẩu:
a) Các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đãng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa
nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và gửi một (01) bộ hồ
sơ đến Cục Viễn thông theo khoản 2 Điều 17 Thông tư này.
Trong thời gian một (01) ngày làm việc, Cục Viễn thông xác nhận tổ
chức, cá nhân đã đãng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đãng
ký.
b) Tồ chức, cá nhân nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của
Cục Viễn thông cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.
c) Trong vòng mười lãm (15) ngày làm việc kể từ ngày thông quan, tồ
chức, cá nhân nhập khẩu phải nộp cho Cục Viễn thông kết quả tự đánh giá sự
phù họp theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 Thông tư này (đối với trường
họp công bố hợp quy theo điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sừa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị đinh số
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018) hoặc kết quả chứng nhận theo quy
định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Thông tư này được cấp bởi tổ chức chứng nhận
hợp quy hoặc tổ chức chứng nhận được thừa nhận theo quy định của pháp luật
(đối với trường hợp công bố hợp quy theo điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018).
d) Đối với các sản phẩm, hàng hỏa được miễn chứng nhận hợp quy quy
định tại Điều 7, được miễn công bố hợp quy quy định tại khoản 1 và khoản 3
Điều 8 của Thông tư này, tố chức, cá nhân không phải thực hiện các nội dung
quy định tại điếm a, b, c khoản này;
Đối với sản phẩm, hàng hóa được miễn công bố hợp quy quy định tại
khoản 2 Điều 8 Thông tư này, tổ chức, cá nhân gửi vãn bản tới Cục Viễn thông
về mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa và không phải thực hiện nội dung quy
định tại điểm c khoản này.
đ) Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng theo quy định tại
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khoản 8 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008
được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2018.
3. Hồ sơ công bố họp quy được xử lý như sau:
a) Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định tại Điều 17
Thông tư này, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
công bố hợp quy, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các
loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn
mười lãm (15) ngày làm việc kể từ ngày Cục Viễn thông gửi văn bản đề nghị mà
hồ sơ công bố họp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Cục Viễn
thông hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
b) Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định tại Điều 17 Thông
tư này, trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công
bồ hợp quy, Cục Viễn thông tổ chức kiểm tra tính họp lệ của hồ sơ công bố hợp
quy:
b .l. Trường họp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Cục Viễn thông
ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công
bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục IV của Thông tư này).
b.2. Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Cục
Viễn thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý
do không tiếp nhận hồ sơ.
4. Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy như sau:
a) Ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy
(trường hợp công bố hợp quy theo biện pháp tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đồi tại khoản 2
Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018).
b) Theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc không quá ba (03)
năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố họp quy (trường hợp công
bố hợp quy theo biện pháp tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị đinh số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018).”
10.
như sau:

Sửa đổi, bổ sung các điểm b, c, d, đ, e khoản 1 và khoản 2, Điều 17

“ 1. Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
b) Trường hợp tổ chức chưa có mã số doanh nghiệp hoặc cá nhân chưa có
số định danh cá nhân, to chức, cá nhân nộp kèm theo hồ sơ đề nghị chứng nhận
hợp quy bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một
trong các loại giấy tờ sau:
b .l. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành
lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức chưa có mã số
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doanh nghiệp);
b.2. Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu (đối với cá nhân chưa có số định
danh cá nhân).
Tổ chức, cá nhân chỉ nộp thành phần hồ sơ này khi thực hiện công bố hợp
quy lần đầu hoặc các giấy tơ nêu trên có sự thay đôi.
c) Mau dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đàu hoặc khi mẫu
dấu hợp quy có sự thay đổi.
d) Trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước hoặc hàng hóa nhập khẩu
thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Bản sao Giấy
chứng nhận hợp quy cấp cho:
d. 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất (đối với sản phẩm sản xuất trong nước);
d.2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, hoặc nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy
quyền của nhà sản xuất (đối với hàng hỏa nhập khẩu).
đ) Trường họp sản phẩm sản xuất trong nước hoặc hàng hóa nhập khau
thuộc danh mục nêu tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này:
đ. 1. Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:
đ. 1.1. Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;
đ. 1.2. Tên sản phẩm, hàng hóa;
đ.1.3. Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;
đ. 1.4. Ket luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;
đ.1.5. Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ
thuật, tiêu chuấn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu ừách nhiệm trước pháp luật
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá;
đ.1.6. Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá
nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đãng
ký.
đ.2. Ket quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm quy định tại khoản 2
Điều 5 Thông tư này cấp cho:
đ.2.1. Tố chức, cá nhân sản xuất (đối với sản phấm sản xuất trong nước);
đ.2.2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, hoặc nhà sản xuất hoặc đại diện được
ủy quyền của nhà sản xuất (đối với hàng hóa nhập khẩu).
đ.3. Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể
hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm,
ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.
2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tới Cục Viễn thông như sau:
a)
Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới địa chỉ do Cục Viễn thông
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông (vnta.gov.vn);
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b)
Qua Cổng thông tin điện tử do Cục Viễn thông đãng tải, hướng dẫn
trên Trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông (vnta.gov.vn).”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
“Đ iều 22. H iệu lực và thủ tục cấp lại G iấy chửng nhận họp quy

1. Trong các trường hợp sau đây Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực:
a) Tên, ký hiệu, phiên bản của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay
đổi;
b) Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi làm
thay đổi chỉ tiệu kỹ thuật của sản phẩm;
c) Không có kết quả đánh giá giám sát phù hợp theo quy định tại Điều 26
Thông tư này;
d) Het thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy.
2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định tại Chương II
Thông tư này.”
12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 như sau:
“ 1. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy khi có bất
kỳ sự thay đổi nào về nội dung Bản công bố hợp quy hoặc Thông báo tiếp nhận
Bản công bố họp quy hết thời hạn. Trường hợp nội dung bản công bố hợp quy
thay đổi do quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thay đổi thì thực hiện theo quy định tại
quy chuẩn kỹ thuật mới.”
13. Thay “Mau văn bản đề nghị chứng nhật! hợp quy” tại Phụ lục II bằng
Mầu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
14. Thay “M ầu bản công bố hợp quy” tại Phụ lục III bằng Mầu số 02 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
15. Thay “Mau Thông báo tiếp nhận bản công bố họp quy” tại Phụ lục IV
bằng Mau số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
16. Bãi bỏ khoản 8 Điều 2, khoản 3 Điều 5, khoản 3 Đỉều 13, điểm a
khoản 1 Điều 23; các điểm d và đ khoản 1 Điều 27.
Đ iều 2. T ổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông
tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cảc tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và các to chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này.
Đ iều 3. H iệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
2. Thông báo tiếp nhận bàn công bổ hợp quy được cấp trước ngày Thông
tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện cho đến hết hiệu lực của

Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy.
Đ iều 4. Trách nhiệm thi hành

Trong quá ừình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, tô chức, cá nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Thông tin và Truyên thông (Cục
Viễn thông) để xem xét, giải quyết./, rNơi nhặn:
Thú tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiềm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trường; các cơ quan,
đơn vị trực thuộc; cổng Thôn£ tin điện tử;
- Sờ TTTT các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
-Lưu: VT, CVT(250).

TR Ư Ở N G

-

N guyễn M ạnh H ùng
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Phụ lục
(Kèm theo Thông tư sổ 4 ^ /2 0 18/TT-BTTTT n g à y Jĩìh á n g J 4 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Trưyển thông)

Mầu số 01

Văn bản đề nghị chứng nhận họp quy

Mau số 02

Bản công bố hợp quy

Mau số 03

Thông báo tiếp nhận Bản công bố họp quy

10

Mẩu số 01
(Tên tổ chức, cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

SỐ:.......
.........., ngày.... tháng.......năm ......
Đ Ề N G H Ị C H Ứ N G N H Ậ N H Ợ P Q UY

Kính gửi: Ợên Tổ chức chứng nhận hợp quy)
1. Tên tồ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy:
2. Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Mã số doanh nghiệp/số định danh cá nhân:
Địa chỉ cơ sở sản xuất (đối với trường hợp sàn xuất trong nước):
Tên người liên hệ:
Điện thoại:
3. Sản phẩm đề nghị chứng nhận họp quy:
a) Tên sản phẩm:
b) Ký hiệu:
c) Hãng, nơi sản xuất:
4. Kết quả đo kiểm: (tên, địa chỉ đơn vị đo kiểm; so, ngày của bản kết quả đo kiểm)
5. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:
6. Tài liệu gửi kèm: (liệt kê các tài liệu gửi kèm)
Chúng tôi / Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Bộ Thông tin và
Truyền thông về chứng nhận hợp quy và các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm.
Đại diện Tồ chức, cá nhân đề nghị chửng nhận

{Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu (nếu có))
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Mẩu số 02
C Ộ N G H Ò A X Ã H Ộ I C H Ú N G H ĨA V IỆ T N A M
Đ ộ c lậ p - T ự d o - H ạ n h p h ú c

B Ả N C Ô N G B Ố H Ợ P QUY

S Ố ...... !
Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:..................................................................
Mã số doanh nghiệp/số định danh cá nhân:.........
Đ iệnthoại:............................... F ax :................
E-mail....................................................................
CÔNG BỎ:
Sản phẩm:
Ký hiệu:
Hãng, nơi sản xuất:
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn:

Căn cứ Giấy chứng nhận họp quy / Kết quả đo kiểm sản phẩm số:
........................................... N gày:.............................................................................
....... . ngày ... thảng ... n ă m ...........
Đại điện tồ chức, cá nhân cồng bé họp quy
(Kỷ tên, chức vụ, đỏng dấu)
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Mẩu số 03
B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C Ụ C VTẺN T H Ô N G

Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phúc

S ổ : .........................................................................

......., ngày.... tháng.......năm.......
THÔNG BÁO TIÉP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Cục Viễn thông xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố hợp quy số.
tháng.... năm.... của:
{tên tố chức, cá nhân)

ngày ....

Địa chỉ:.............................................................................................
Cho sản phâm............................ (tên; kỷ hiệu; hãng, nơi sản xuất)

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn:

Có giá trị đến ngày: ...(1)...
Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy này chỉ ghi nhận sự cam kết của tổ
chức, cá nhân, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ
thuật, tiêu chuẩn tương ứng. Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính
phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.
Nơi nhận:
-T ổ chức, cá nhân;
- Cục Viễn thông.

Đại điện có thẩm quyền của
Cục Viễn thông

(Ký tên, chức vụ, đỏng dấu)

Ghi chú (1): Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy được quy định tại khoản 9
Điều 1 của Thông tư này.
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