
Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------------------ ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2016/TT-BTTTT Hà Nội, ngày thảng năm 20ì 6

D ự  T H Ả O  1
T H Ô N G  T ư

Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khâu 
sàn phâm an toàn thông tin mạng

Càn cử Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 nảm 2016 cùa Chính 
phù quy định chi tiêt điêu kiện kinh doanh sàn phâm, dịch vụ an toàn thông tin 
mạng;

Cản cử Nghị định Ị32/2013/NĐ-CP ngày Ỉ6 thảng 10 năm 2013 cùa 
Chinh phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Theo dể nghị của Cục trưởng Cục An toàn thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông ban hành Thông tư quy định chi 
tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cap Giấy phép nhập khẩu sàn phẩm an toàn thông 
tin mạng.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

l*hỏng tư này quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ về cấp giấy phép nhập 
khẩu sản phẩm an toàn thòng tin mạng và Danh mục sản phẩm an toàn thông tin 
mạng nhập khâu theo giấy phép.

Diều 2. Đối tưưng áp dụng

Thông tư nảy áp dụng đối với các tô chức, doanh nghiệp tham gia nhặp 
khâu sản phâm an toàn thông tin mạng.

Dicu 3. Sân phàm  an toàn thông tin phai có giấy phép nhập khâu

Danh mục sản phâm an toàn thòng tin mạng phải có giây phép nhập khâu 
được quy diằnh tại Phụ lục I cùa Thông tư này và chỉ áp dụng đối với sản phâm 
hoàn chinh có cà mã số HS và mỏ tả hàng hóa trùng với mà sổ HS và mỏ tã 
hàng hóa thuộc danh mục; không áp dụng đối với linh kiện hoặc phụ kiện cua 
các sản phàm an toàn thông tin mạnc.



Điều 4. Hiệu lực cùa giấy phép nhập khấu

Giấy phép nhập khẩu được sử dụng đề nhập khẩu lỏ hàng xác định trên 
giấy phép, có hiệu lực cho đến lúc lô hàng đó được thông quan hoàn toàn, không 
Yirợt quá số lượng ghi trong giấy phép nhập khâu và trong thời hạn hiệu lực cùa 
giấy chứng nhận hợp quy hoặc Hợp đồng thương mại.

Điều 5. Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép nhập khâu

Doanh nghiệp nhập khâu sàn phẳm an toàn thông tin mạng có nghĩa vụ nộp 
lệ phí cấp, thay đồi nội dung, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép nhặp khẩu theo quy 
định của pháp luật về phí và lệ phí.

Chương II

THỦ TỤC CÁP GIÁY PHẺP NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM  
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Điều 6. Cơ quan cấp giấy phép

Cục An toàn thông tin là cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu sản phâm an 
toàn thòng tin.

Điều 7. Ilồ sơ  đề nghị cấp giấy phép nhập khâu sàn phâm an toàn 
thông tin mạng

Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khấu được lập thành 01 (một) bộ, bao gồm:

1. Đơn dề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo Mau 01 tại Phụ lục II của 
Thông tư này;

2. Bàn sao có chứng thực Giẩy phép kinh doanh sàn phâm, dịch vụ an toàn 
thông lin mạng;

3. Bàn sao có chứng thực Giấy chứng nhận, còng bố hợp quy cùa chùng 
loại sản phẳm an toàn thông tin mạng nhập khấu;

4. Bản sao tài liệu kỷ thuật của sàn phẩm có xác nhận cùa doanh nghiệp 
nhập khâu;

5. Bán sao có chứng thực Hóa đơn thương mại thể hiện tên, ký hiệu, số 
lượng sản phàm an toàn thông tin mạng.

6. Ban sao cỏ chứng thực Hợp đỏng thương mại hoặc chứng từ, vận đom 
trona đó phải thể hiện tên, ký hiệu, sổ lượng, hàng san xuất sàn phảm an toàn 
thôrm tin mạng nhập khâu.

Diêu 8. Ticp nhận hũ sư

1. Doanh nghiệp nộp hả sơ liên quan đến Cục An toàn thông tin theo một 
trone các hình thức sau:



a) Nộp irực tiếp;

b) Nộp bằng cách sử dụng dịch vụ  bưu chính;

c) Nộp trực tuyến.

2. Đơn vị tiếp nhặn hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bàn về việc đà 
nhận hồ sơ của doanh nghiệp nhập khẩu ngay sau khi nhận được hồ sơẽ

3. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, ngày nhặn hồ sơ là ngày đơn vị tiếp nhận hồ 
sơ nhận được hồ sơ do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp nộp.

4. Đối với hồ sơ nộp bàng cách sử dụng dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ 
sơ là ngày đơn vị tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ bưu chính chuyển đến.

5. Cục An toàn thông tin hướng dẫn cụ thế việc nộp hồ sơ trực tuyến sau 
khi triển khai áp dụng cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Điều 9. Trình tự và thòi hạn cấp giấy phép nhập khâu

1. Trình tự cấp giày phép nhập khâu:

Cục An toàn thông tin kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp nhập khẩu 
nộp hồ sơ bict về tính hợp lệ của hồ sơ sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhặn 
được hồ sơ.

Trong thời hạn kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không cung cấp đủ thông tin như 
quy định trong Diều 7 của Thông tư này, Cục An toàn thông tin gửi thông báo 
yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp nhập khấu. Trong vòng 05 
(năm) ngày làm việc kể từ ngày Cục An toàn thông tin gửi thông báo yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu doanh nghiệp nhập khâu không thực hiện việc sửa 
đôi, bỏ sung thi Cục An toàn thông tin ra văn bản thông báo từ chổi cắp giấy 
phép nhập khâu.

2. Thời hạn cấp giấy phép nhập khâu:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kê từ khi Cục An toàn thông tin nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin xem xét và cấp giây phép nhập khâu 
theo Mầu giấy phép nhập khẩu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. 
Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhặp khau, Cục An toàn thông tin thông bảo 
bàng văn bản cho doanh nghiệp nhặp khẩu biết và nêu rò lý do.

Điều 10. Thay dổi nội dung giấy phcp nhập khấu

1. Doanh nghiệp nhập khâu đe nehị thay đổi nội dung giấy phép nhập khâu 
ưong các trường hợp sau:

a) Thay đôi nội dung vẻ sỏ lượníi. chung loại sản phàm an toàn thông tin 
nhập khâu;



/

b) Thay đôi tên đơn vị bán sản phâm, doanh nghiệp nhập khâu

2. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép nhập khẳu được lặp thành 01 
bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị thay đôi nội dune giấy phép nhập khâu sản phâm an loàn 
thông tin mạng nêu rõ nội dung thay đôi và lý do thay đôi theo Mầu số 02 tại 
Phụ lục II của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực Giấy phép nhập khẩu sàn phẩm an toàn thông tin 
đang có hiệu lực;

c) Bản sao có chứng thực tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi ghi trẻn 
giấy phép nhập khâu.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 
thay đôi nội dung giấy phép nhập khâu hợp lệ, Cục An toàn thông tin xem xét và 
cấp Giấy phép nhập khấu mới cho doanh nghiệp. Trường hợp đề nghị thay đồi 
nội dung giấy phép nhập khẩu không đáp ứng theo quy định, Cục An toàn thông 
tin từ chối cấp giấy phép thay đôi nội dung và có văn bàn thông báo tới doanh 
nghiệp nhập khẩu, nêu rõ lý do.

Điều 11. Cấp lại giấy phcp nhập khấu

1. Doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị cấp lại giấy phép nhập khâu trong 
trường hợp Giấy phép nhập khẩu bị mất, hỏng nhưng vẫn còn thời hạn hiệu lực 
và lô hàng dược cấp giấy phép nhập khâu chưa được thông quan hoàn toàn.

2. Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhập khâu sản phâm an 
toàn thông tin mạng theo Mầu số 02 tại Phụ lục II của Thông tư này tới Cục An 
toàn thông tin.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kổ từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Cục 
An toàn thòng tin cấp lại giấy phép nhập khâu cho doanh nghiệp.

Điều 12. Gia hạn Giấy phép nhập khẩu
1. Doanh nghiệp nhập khẩu đề nghị gia hạn giấy phép nhập khâu trong 

trường hợp Giấy phcp nhập khẩu hét hiệu lực nhưng lô hàng được cấp giấy phép 
nhập khâu chưa được thông quan hoàn toàn.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép nhập khẩu được lập thành 01 hộ, hao
gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép nhập khẩu sán phẩm an toàn thông tin 
mạng theo Mầu số 02 tại Phụ lục II cua Thòng tư này;

b) Bản sao có cỉnmu thực Giấy phép nhập khâu còn hiệu lực;

c) Bân sao có chứng thực Giấy chứng nhận, công bố hợp quy của chùng 
loại sán phàm an toàn thỏnu tin mạng cản gia hạn nhập khâu;
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d) Báo cáo kết quà nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy 
phép tính đến thời điềm nộp hồ sơ gia hạn theo Mầu tại Phụ lục IV của Thông tư 
này.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhặn được hồ sơ họp 
lệ, Cục An toàn thông tin xem xét và gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp. Trong 
trường hợp từ chối, Cục An toàn thông tin có văn bản thông báo và nêu rõ lý doế 
Giấy phép được gia hạn nhiều lần và thời gian gia hạn mồi lần không quá 03 
(ba) tháng cho đến khi lô hàng hóa được thông quan hoàn toàn.

Chương III 

ĐIÈU K H O Ả N  T H I HÀNH 

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông và tồ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 
mắc đề nghị các tồ chức, cá nhân phản ánh về Cục An toàn thông tin, Bộ Thông 
tin và Truyền thông đề kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Thù tưcmg C hính phủ;
- C ác Phó Thù tư ớ ng  C hính phủ;
-V ă n  phòng Q uốc hội;
-V ã n  phòng C hù tịch nước;
- Văn phòng C hính phủ;
- V ăn phòng T ổng Bí thư;
- V ăn phòng T W  Đ ảng và các Ban cùa Đảng;
- C ác  Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc Chính phù;
- Bộ TT& TT: Bộ trường và các  T hứ trưởng, các cơ quan, r r u o  n p  M i n h  T u ấ n  
đơn vị thuộc Bộ, công thông tin  điắện từ cùa Bộ; ®
- S ở  T T & T T  các tinh, thành phố trực Ihuộc TW ;
- Đơn vị chuyên trách  C N T T  các Bộ, cơ  quan ngang Bộ. 
cơ  quan thuộc Chính phú;
- C ôn» báo, C ồng  thông tin điện  tử  Chinh phủ;
- ủ y  ban Q uốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
- Ban chi đạo  C N T T  CƯ quan Đảng;
- C ục Kiểm tra V B Q PPI, (B ộ T ư  pháp);
- Cục Kiểm soát TTH C  (B ộ T ư  pháp);
- Lưu: V I . PC. C ục An toàn thône tin.
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DANH MỤC SẢN PHÀM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG  
NHẬP KHẨU THEO GIÁY PHÉP

(Ban hành kèm theo Thông tư số /20ỉ6/TT-BTTTT ngày ỉ  /20ì 6 cùa
Bộ Thông tin và Truyền thòng)

Phụ lục I

STT Tên gọi, mô tả hàng hóa
Mã hàng 

(Phương án 1)
Mà hàng 

(Phương án 2)

Sãn phẩm kiếm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng bao gồm các thiết 
bị phân cứng, phân mẽm cỏ các chức năng cơ bản: rà qucí, kiêm tra, phân 
tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhặt ký của hệ thong thông tin; phát hiện 
lổ hổng, điểm yếu; đưa ra đánh giá rủi ro an toàn thông tin.

1
Sản phẩm kiêm tra, đảnh giá sừ 
dụng sử dụng cho máy tính cá 
nhân

8471.30.90 9901.01.01

2 Sản phẩm kiềm tra, đánh giá sử 
dụng cho thiết bị cầm tay

8517.18.00 9901.01.02

3

Sản phẩm kiểm tra, đánh giá sử 
dụng cho phần mềm ứng dụng 
công nghệ thông tin; hệ thống 
thông tin

8471.49.90 9901.01.03

4
Sàn phẩm kiểm tra, đánh giả sử 
dụng cho hệ thống mạng hừu 
tuyến

8517.62.49 9901.01.04

5
Sản phẩm kiểm tra, đảnh giá sử 
dụng cho hộ thòng mạng vô tuyến

8517.62.59 9901.01.05

Sàn phẩm giám sát an toàn thông tin mạng bao gồm các thiết bị phần 
cứng, phần mềm có các chúc năng cơ bản: giám sát, phân tích dữ liệu 
truyền trên hộ thống thông tin; thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo 
thòi gian thực; pliiít hiện và đua ra cảnh báo sụ kiện bất thường, cỏ nguy 
co* gây mất an toàn thông tin.

6
San phắm giảm sát hoạt động 
truy cập dử liệu trên máy tính cá 
nhàn

8471.30.90 990 l ẵ 02.01

7 Sàn phâm giảm sát hoạt động 8517.18.00 9901.02.02

b



truy cập dữ liệu trên thiêt bị câm 
tay

8
Sản phẩm giám sát dừ liệu truyền 
trên mạng hữu tuyến

8517.62.49 9901ề02.03

9
Sản phẩm giám sát dữ liệu truyền 
trên mạng vô tuyến

8517.62.59

Sản phẩm  chống tấn công, xâm nhập  bao gồm các thiết bị phần  cứng, 
phần  mềm có chức nãng co* bản ngăn chặn tấn  công, xâm nhặp  vào hệ 
thống thông tin

10
Sản phẩm chống tấn công, xâm 
nhập sử dụng cho thiết bị máy 
tính cá nhân

8471.30.90 9901.03.01

11
Sản phẩm chống tấn công, xâm 
nhập sử dụng cho thiết bị cầm tay

8517.18.00 9901.03ẻ02

12
Sản phẩm chống tấn công xâm 
nhập trên mạng máy tính hữu 
tuyên

8517.62.49 9901.03.03

13
Sàn phẩm chống tan công xâm 
nhập trên mạng máy tính vô 
tuyến

8517.62.59 9901.03.04



MẢƯ ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẤU

(Ban hành kèm theo Thông tư so /201 .../TT-BTTTTngày /  /201... cùa
Bộ Thông tin và Truyền thông)

.Vlẫu 01

(TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
________________ Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

s , ngày ... thảng ... núm 20J...

ĐƠ N ĐÈ NGHỊ CẤP GIÁY PHÉP NHẶP KHẢƯ SẢN PHẨM  
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Kính gửi: Cục An toàn thông tin
1. Doanh nghiệp nhập k h ẩ u : .......................................................................................
2. Địa chi:........................................................................................................................

Điện thoại:.....................................Fax: .................................................................
3. Sản phẩm an toàn thông tin mạng đề nghị cắp phép nhập khẩu:

- Ký hiệu:..................................................................................................................
- Số lượng: ...........................................................................................................
- Hãng sản xuất:......................................................................................................

(Neu có nhiều chủng loại sản phẩm an toàn thông tin thì có thề lập thành bảng)
4. Đơn vị bán sản p h ấ m :...........................................................................................
5. Hình thức nhập khấu:..............................................................................................
6. Mục đích nhập khẩu:..............................................................................................
7. Địa điểm nhập khẩu:................................................................................................
8. Hồ sơ kèm theo:

a. :............................................................................................................................
b. :.............................................................................................................................
c.
(Doanh nghiệp nhập khâu) xin cam kêt thực hiện đúng, đầy du các quy 

định của Nhà nước và cua Bộ Thông tin và Truyện thông vè nhập khâu sàn 
phâm an toàn thông tin mạng.

DOANH NGHIỆP Ề\H Ạ P  KHÁU
(KÝ, gh i rỏ  họ fênỆ chức danh và đóng dán)

P h ụ  lục II
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M ầ u  02

(TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
________________ Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

^o :............ ... , ngày ... thảng ... năm 201.

ĐƠN ĐÊ NGHỊ ...(1)... GIẤY PHÉP NHẬP KHẤU SÀN PHẢM  
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Kính gửi: Cục An toàn thông tin

1. Doanh nghiệp nhập khẩu: ..ẻ(2).................................

2. Địa chỉ:............................................................................

Điện thoại:.....................................F a x : ........................

3. Giấy phép nhập khẩu đã được cấp: số .......... ngày:

4. Lý do thay đồi nội dung /cắp lại /gia hạn:

5. Hồ sơ kèm theo:

a. :.......... ệ......................................................................................................

b. :..................................................................................................................

c.

......(2) xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và
của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẳu sản phẩm an toàn thông tin 
mạng.

DOANH NGHIỆP NHẬP KHẤU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đủng dâu)

* Chú thích:

(1): Thay đôi nội dung/cấp lại/gia hạn.

(2): Tên doanh nchiệp nhập khẩu.
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Phụ lục m

MẢƯ GIẨY PHÉP NHẬP KHÁU

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /201 .../TT-Bễì lT Ỉ '  ngày /  /201 ... của
Bộ Thông tin và Trityên thông)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: /GPNK-CATTT Hà Nội, ngày tháng nàm 201..

GIẤY p h é p  n h ậ p  k h ả ư  
SẢN PHẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

(Có giả trị đến hết ngày ỉ  / 201...)

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN

- Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
-C ă n  cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 cúa 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

-C ăn  cử Thông tư số /201../TT-BTTTT ngày.ề.tháng...năm 201 .Ề.của 
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp 
giấy phcp nhập khẩu sàn phâm an toàn thông tin mạng;

- Xét Đơn đề nghị ..(1).. Giấy phép nhập khâu sản phẩm an toàn thông tin 
mạng ngày tháng năm c ù a ......(2), kèm theo:

Hợp dồng/Hóa dơn/Đơn đặt hàng s ố : ..................................................................

Giấy chứng nhặn hoặc còng bô hợp quy s ổ : ...................................................

NAY CHO PHÉP

•  a ■ Ị  A» )  • • • •

Địa clu.ể...................................................................................................................................

được phép nhập khấu sản phàm an toàn thông tin mạng như sau:

1. I ên ihiết bị:...............................*....................................................................................

- kỹ  hiệu*ệ.................................................................................................................................
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- số  lư ợ n g : ......................

- Hàng sản x u ấ t : ............

2. Nhập khẩu của: ...(3) 

3 Ế Mục đích nhập khẩu:

CỤ C TRƯ Ờ N G

* Chú thích:

(1): Cấp/thay đổi nội dung/cấp lại/gia hạn. 

(3): l e n  doanh nghiệp nhập khẩu.

(3): Tên đơn vị bán sản phẩm.



MẢƯ BÁO CÁO NHẬP KHÁƯ SẢN PHẢM  
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư so /201 .../TT-BTTTTngày ỉ  /201... của
Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phụ lục IV

(TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
________________ Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

............. ... , ngày .ẻệ tháng ... nàm 20ỉ ...

BÁO CÁO NHẬP KHẤU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Kính gửi: Cục An toàn thông tin

1. Doanh nghiệp nhập k h ẩ u : .....(1).............................................................................

2. Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại:.....................................Fax:....................................................................

3. Giấy phép nhặp khẩu đã được cấp: số.......... n g à y : .........................................

.. ễ( 1)... báo cáo công tác nhập nhập sàn phấm an toàn thông tin như sau:

a. Tên sản phâm:

- Ký hiệu:

- Số lượng:

- Hãng sản xuất:

đã nhập khẩu theo giấy phép số ......với số lirợne:..........................................................

Số lượng vẫn còn cần nhập khấu theo giấy phép là:......................................................

(Nếu có nhiều chủng loại sản phẩm an toàn thông tin thì có thề lập thành bang)

......(1) xin cam kết thực hiện đúng, đầy đu các quy định của Nhà nước và của
Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khấu sản phâm an toàn thônẹ tin mạng.

DOANH NGHIỆP NHẬP KHẤƯ
(Kỷ, ghi rỏ họ tên, chức danh và đóng dân)

* Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp nhập khâu.
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