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THÔNG TƯ 

BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 18/2010/TT-BTTTT NGÀY 30 THÁNG 7 

NĂM 2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 29/2011/TT-BTTTT NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ 

THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG 

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

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

tiết và hướng dẫn 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 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 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 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 

số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 

tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về viễn thông. 

Điều 1. Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 

và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông. 

1. Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông 

như sau: 

a) Bãi bỏ khoản 10 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS. 

Ký hiệu: QCVN 11:2010/BTTTT. 

b) Bãi bỏ khoản 12 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 

2000-1x băng tần 800 MHz. Ký hiệu: QCVN 13:2010/BTTTT. 

c) Bãi bỏ khoản 13 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông 

tin di động CDMA 2000-1x. Ký hiệu: QCVN 14:2010/BTTTT. 

d) Bãi bỏ khoản 16 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích 

điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự. Ký hiệu: QCVN 17:2010/BTTTT. 

2. Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông 

như sau: 



a) Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - 

Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập TDMA. Ký hiệu: QCVN 45:2011/BTTTT. 

b) Bãi bỏ khoản 7 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - 

Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FDMA. Ký hiệu: QCVN 46:2011/BTTTT. 

c) Bãi bỏ khoản 8 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - 

Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập DS- CDMA. Ký hiệu: QCVN 48:2011/BTTTT. 

d) Bãi bỏ khoản 9 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - 

Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FH-CDMA. Ký hiệu: QCVN 49:2011/BTTTT. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tư này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, 

Cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông; 
- Lưu: VT, KHCN (250). 
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Nguyễn Mạnh Hùng 

  

  


