
B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số: i i ỉ )  /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày J Ị  thảng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc chi định phòng thứ nghiệm

B ộ  TRƯỞNG B ộ THÔNG TIN VÀ TRƯYẺN THÒNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

Cán cứ Thông tư sổ 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trường Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định chi định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý 
chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét dề nghị của Vụ trường Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l ễ Chi định phòng thử nghiệm:

T ru n g  tâm  K iêm  định và C h ứ n g  nhận 1 
Thuộc: Cục Viền thông

với phạm vi được chĩ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đẩy đù các yêu cẩu 
đòi với phòng thử nghiệm được chi định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thòi hạn 03 (ba) nám kể từ ngày
kýế

Đ iều  4. C h án h  V ăn  p h òng , V ụ trư ở n g  V ụ K hoa học và C ông  nghệ, Cục 
trường Cục Viễn thông, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tồ 
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n à y ./ .^

KT. B ộ  TRƯỜNG 
THỨ TRƯỜNG

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trường (để bte);
- Trung tâm Thông tin (đẻ ph/h);
- Các Tổ chức kiềm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

Nguyễn Minh Hồng



PHẠM VI ĐƯỢC CHÌ ĐỊNH
(kèm ĩheo Quyết định sổ ư í  /QĐ-BTTTT ìĩgàx JịỊ thủng 02 năm 2016 

cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thừ nghiệm:

Trung tâm Kicm định và Chứng nhận 1 
Thuộc: Cục Viễn thông

Chức năne, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Q uyết định 
số 1138 Q Đ -BTTTT ngày 22/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ 
cấu tồ chức của Trune tâm Kiểm dịnh và Chứng nhận 1 trực thuộc Cục V iễn thòng.

£>/ứ chi.Ẹ Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Binh. Phường Mỹ Đinh 2, 
Quận Nam T ừ  Liêm , Hà N ộ iẻ

2. Phạm vi được chi định:

TT Tên sán phâm. hàng hóa Tiêu chuẩn, quy chuân kỳ thuật 
áp dụng

I Đài vô tuyển điên
1 Dài phát thanh, đài truyẻn hình QCVN 9:2010 /B T T ĩT 0 

QCVN 32:2011/BTTTT 
ỌCVN 78:2014/BTTTT

2 Trạm gôc điện thoại đi động mặt đât công cộng 
(BTS)

QCVN 8:2010/BTTTT 
QCVN 9:2010/BTTTT<1) 
ỌCVN 32:2011/BTTTT

Ghi chú:
Ap dụng cho các chi tiêu kỳ thuật tai mục 2.1-3 của QCVN 9:2010/BTTTT.


