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DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY 

THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

STT Tên  

sản phẩm, 
hàng hóa 

Quy chuẩn  

kỹ thuật áp dụng 

Mã số HS theo 

Thông tư 
65/2017/TT-BTC 

Mô tả sản phẩm, hàng hóa 

1 Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến 

1.1 Thiết bị điện 

thoại không 

dây loại kéo 

dài thuê bao vô 

tuyến DECT 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 22:2010/BTTTT 

QCVN 113:2017/BTTT(*) 

85171100 Bộ điện thoại hữu tuyến bao gồm một máy mẹ (Base 

Station) đi kèm với một hoặc vài máy điện thoại 

không dây kéo dài bằng sóng vô tuyến điện (máy 

con) sử dụng công nghệ DECT. Các máy di động 

cầm tay (máy con) kết nối đến mạng cố định thông 

qua máy mẹ (base station), là một máy điện thoại cố 

định kết nối cuộc gọi đến mạng cố định. 

1.2 Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng 

1.2.1 Thiết bị đầu 

cuối thông tin 

di động GSM 

QCVN 12:2015/BTTTT 

QCVN 86:2015/BTTTT(*) 

QCVN 101:2016/BTTTT (*) 

85171200 Máy điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối di động sử dụng 

công nghệ GSM (mạng 2G) có hoặc không tích hợp 

một hoặc nhiều các chức năng sau: 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-65-2017-TT-BTC-Danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-Viet-Nam-354599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-65-2017-TT-BTC-Danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-Viet-Nam-354599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-22-2010-BTTTT-an-toan-dien-cho-cac-thiet-bi-dau-cuoi-vien-thong-901535.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-111-2017-BTTT-Thiet-bi-tram-lap-thong-tin-di-dong-E-UTRA-FDD-916741.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12908
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN12-2015-BTTTT-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-GSM-915043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-86-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-dau-cuoi-phu-tro-912907.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-101-2016-BTTTT-pin-lithium-cho-cac-thiet-bi-915312.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
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- Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD; 

- Đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD; 

- Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải 

phổ trong băng tần 2,4 GHz; 

- Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz; 

- Phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn. 

1.2.2 Thiết bị đầu 

cuối thông tin 

di động W-

CDMA FDD 

QCVN 15:2015/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT(*) 

QCVN 101:2016/BTTTT (*) 

85171200 Máy điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối di động sử dụng 

công nghệ W-CDMA FDD (mạng 3G) có hoặc không 

tích hợp một hoặc nhiều các chức năng sau: 

- Đầu cuối thông tin di động GSM; 

- Đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD; 

- Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải 

phổ trong băng tần 2,4 GHz; 

- Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz; 

- Phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn. 

1.2.3 Thiết bị đầu 

cuối thông tin 

di động E-

UTRA FDD 

QCVN 117:2018/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

QCVN 101:2016/BTTTT (*) 

85171200 Máy điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối di động sử dụng 

công nghệ E-UTRA FDD (mạng 4G/LTE) có hoặc 

không tích hợp một hoặc nhiều các chức năng sau: 

- Đầu cuối thông tin di động GSM; 

- Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD; 

- Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-15-2015-BTTTT-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-W-CDMA-FDD-915042.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-101-2016-BTTTT-pin-lithium-cho-cac-thiet-bi-915312.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
https://www.mic.gov.vn/Upload_Moi/2018/QCVN-ve-dau-cuoi-LTE-28-02-2018-Vu-KHCN-3-4-2018-FN.pdf
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-101-2016-BTTTT-pin-lithium-cho-cac-thiet-bi-915312.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
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phổ trong băng tần 2,4 GHz; 

- Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz; 

- Phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn. 

2 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 
60 mW trở lên 

2.1 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất 

2.1.1 Thiết bị trạm 

gốc thông tin 

di động GSM 

QCVN 41:2016/BTTTT 

QCVN 103:2016/BTTTT(*) 

85176100 Thiết bị trạm gốc (trạm BTS) trong mạng điện thoại 

di động sử dụng công nghệ GSM (mạng 2G) có hoặc 

không tích hợp một hoặc hai chức năng sau: 

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA 

FDD; 

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD. 

2.1.2 Thiết bị trạm 

gốc thông tin 

di động W-

CDMA FDD 

QCVN 16:2018/BTTTT 

QCVN 103:2016/BTTTT(*) 

85176100 Thiết bị trạm gốc (trạm BTS) trong mạng điện thoại 

di động sử dụng công nghệ W-CDMA FDD (mạng 

3G) có hoặc không tích hợp một hoặc hai chức năng 

sau: 

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM; 

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD. 

2.1.3 Thiết bị trạm 

gốc thông tin 

di động E-

QCVN 110:2017/BTTTT 

QCVN 103:2016/BTTTT (*) 

85176100 Thiết bị trạm gốc (trạm BTS) trong mạng điện thoại 

di động sử dụng công nghệ E-UTRA FDD (mạng 

4G/LTE) có hoặc không tích hợp một hoặc hai chức 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-41-2016-BTTTT-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-GSM-915900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-915895.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12912
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-16-2018-BTTTT-Thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-W-CDMA-FDD-917182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-915895.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12912
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFsKevmLnmAhXkw4sBHRSFDMgQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mic.gov.vn%2FUpload%2FQCVN%2FQCVN-110-ve-Tram-goc-4G.pdf&usg=AOvVaw3_RlyO3LgXjEHD9fBdkE4v
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-915895.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12912
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UTRA FDD năng sau: 

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM; 

- Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD. 

2.1.4 Thiết bị vô 

tuyến lưu động 

mặt đất có ăng 

ten liền dùng 

cho thoại 

tương tự 

QCVN 37:2018/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT(*) 

85171200 Thiết bị vô tuyến cầm tay có ăng ten liền dùng 

phương thức điều chế góc trong các lưu động mặt đất, 

chủ yếu cho thoại tương tự, hoạt động trong dải tần 

số vô tuyến từ 30 MHz đến 1000 MHz với các 

khoảng cách kênh là 12,5 kHz và 25 kHz. 

2.1.5 Thiết bị vô 

tuyến lưu động 

mặt đất có ăng 

ten rời dùng 

cho truyền số 

liệu (và thoại) 

QCVN 42:2011/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

  Thiết bị vô tuyến số và thiết bị kết hợp tương tự/số có 

ăng ten rời với mục đích truyền số liệu và/hoặc thoại, 

bao gồm: 

85176100 - Thiết bị trạm gốc (có ổ cắm ăng ten được sử dụng ở 

vị trí cố định); 

85171200 - Trạm di động (có ổ cắm ăng ten thường được sử 

dụng trên một phương tiện vận tải hoặc như một trạm 

lưu động) hoặc máy cầm tay với mục đích truyền số 

liệu và/hoặc thoại. 

2.1.6 Thiết bị vô 

tuyến lưu động 

mặt đất có ăng 

QCVN 43:2011/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

  Các thiết bị trong hệ thống điều chế góc sử dụng 

trong dịch vụ lưu động mặt đất, hoạt động tại các tần 

số vô tuyến giữa 30 MHz và 1000 MHz, có khoảng 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-37-2018-BTTTT-Thiet-bi-vo-tuyen-di-dong-mat-dat-co-ang-ten-lien-917782.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-42-2011-BTTTT-thiet-bi-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-co-angten-roi-901397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12912
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-43-2011-BTTTT-thiet-bi-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-co-ang-ten-roi-901401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
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ten rời dùng 

cho thoại 

tương tự 

cách kênh là 12,5 kHz và 25 kHz dùng cho thoại 

tương tự, bao gồm: 

85176100 - Thiết bị trạm gốc (có ổ cắm ăng ten); 

85171200 - Trạm di động (có ổ cắm ăng ten); 

85171200 - Máy cầm tay có ổ cắm ăng ten; hoặc không có ổ 

cắm ăng ten (thiết bị ăng ten liền) nhưng có đầu nối 

RF 50 Ω bên trong cố định hoặc tạm thời cho phép 

kết nối đến cổng ra của máy phát và cổng vào của 

máy thu. 

2.1.7 Thiết bị vô 

tuyến lưu động 

mặt đất có ăng 

ten liền dùng 

cho truyền dữ 

liệu (và thoại) 

QCVN 44:2018/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

85171200 Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất sử dụng điều chế 

góc có đường bao không đổi, hoạt động ở dải tần số 

vô tuyến từ 30 MHz đến 1 GHz, với các khoảng cách 

kênh 12,5 kHz và 25 kHz, bao gồm thiết bị cầm tay 

vô tuyến số hoặc vô tuyến kết hợp tương tự/số dùng 

ăng ten liền để truyền số liệu và/hoặc thoại. 

2.1.8 Thiết bị lặp 

thông tin di 

động GSM 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 103:2016/BTTTT 

85176259 Thiết bị có chức năng thu và phát lại tín hiệu của 

mạng thông tin di động sử dụng công nghệ GSM 

(2G) có hoặc không tích hợp một hoặc hai chức năng 

sau: 

- Lặp thông tin di động W-CDMA FDD; 

- Lặp thông tin di động E-UTRA FDD. 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12912
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-44-2018-BTTTT-Thiet-bi-vo-tuyen-di-dong-mat-dat-co-ang-ten-lien-917783.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12909
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-915895.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
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2.1.9 Thiết bị lặp 

thông tin di 

động W-

CDMA FDD 

QCVN 66:2018/BTTTT 

QCVN 103:2016/BTTTT (í) 

85176259 Thiết bị có chức năng thu và phát lại tín hiệu của 

mạng thông tin di động sử dụng công nghệ W-

CDMA FDD (3G) có hoặc không tích hợp một hoặc 

hai chức năng sau: 

- Lặp thông tin di động GSM; 

- Lặp thông tin di động E-UTRA FDD. 

2.1.10 Thiết bị lặp 

thông tin di 

động E-UTRA 

FDD 

QCVN 111:2017/BTTTT 

QCVN 103:2016/BTTTT (*) 

85176259 Thiết bị có chức năng thu và phát lại tín hiệu của 

mạng thông tin di động sử dụng công nghệ E-UTRA 

FDD (4G/LTE) có hoặc không tích hợp một hoặc hai 

chức năng sau: 

- Lặp thông tin di động GSM; 

- Lặp thông tin di động W-CDMA FDD. 

2.2 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá 

2.2.1 Máy phát hình 

kỹ thuật số 

DVB-T2 

QCVN 77:2013/BTTTT  85255000 Máy phát dùng cho dịch vụ phát hình mặt đất sử dụng 

kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVB-T2 với độ rộng băng 

tần kênh 8 MHz. 

2.3 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá 

2.3.1 Thiết bị phát 

thanh quảng bá 

sử dụng kỹ 

thuật điều biên 

QCVN 29:2011/BTTTT  85255000 Thiết bị phát thanh điều biên (AM) sử dụng cho 

nghiệp vụ phát thanh quảng bá làm việc trong dải tần 

sóng trung (từ 526,5 kHz đến 1606,5 kHz) và sóng 

ngắn (từ 3,2 MHz đến 26,1 MHz). 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-66-2018-BTTTT-Thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-W-CDMA-FDD-917190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-915895.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-111-2017-BTTT-Thiet-bi-tram-lap-thong-tin-di-dong-E-UTRA-FDD-916741.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-103-2016-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-915895.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-77-2013-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-may-phat-hinh-ky-thuat-so-DVB-T2-907891.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13151
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-29-2011-BTTTT-pho-tan-va-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-phat-thanh-901465.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13151
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(AM) 

2.3.2 Thiết bị phát 

thanh quảng bá 

sử dụng kỹ 

thuật điều tần 

(FM) 

QCVN 30:2011/BTTTT  85255000 Thiết bị phát thanh điều tần (FM) sử dụng cho nghiệp 

vụ phát thanh quảng bá làm việc trong cả chế độ 

mono và stereo, dải tần 68 MHz H- 108 MHz. 

2.3.3 Thiết bị truyền 

thanh không 

dây sử dụng kỹ 

thuật điều tần 

(FM) băng tần 

từ 54 MHz đến 

68 MHz 

QCVN 70:2013/BTTTT  85255000 Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật 

điều tần (FM) băng tần 54 MHz đến 68 MHz, làm 

việc ở chế độ mono. 

2.4 Thiết bị Ra đa 

2.4.1 Thiết bị Ra đa 

(kể cả 

thiết bị Ra đa 

dùng cho 

nghiệp vụ di 

động hàng hải, 

nghiệp vụ di 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

85261010 

85261090 

Tất cả các loại thiết bị Ra đa dùng trên mặt đất, hoặc 

trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho 

tàu thuyền đi biển hoặc loại khác, trừ thiết bị Ra đa 

ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt. 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-30-2011-BTTTT-pho-tan-va-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-phat-thanh-901469.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13151
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-70-2013-BTTTT-tuong-tich-dien-tu-voi-thiet-bi-truyen-thanh-khong-day-907884.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13151
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13164
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13165
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động hàng 

không, trừ thiết 

bị Ra đa ứng 

dụng trong 

giao thông 

đường bộ hoặc 

đường sắt) 

2.5 Thiết bị truyền dẫn vi ba số 

2.5.1 Thiết bị vi ba 

số 

- Cho thiết bị vi ba số điểm - 

điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 

GHz: 

QCVN 53:2017/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

- Cho thiết bị vi ba số không 

phải là thiết bị vi ba số điểm 

- điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 

55 GHz: 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

85176259 Thiết bị truyền dẫn kết hợp với thiết bị thu sóng dùng 

công nghệ vi ba công nghệ số. 

3 Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (**) 

3.1 Thiết bị phát, - Cho thiết bị hoạt động tại dải 85044090 Thiết bị sạc không dây theo công nghệ mạch vòng 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-53-2017-BTTTT-Thiet-bi-vi-ba-so-diem-diem-916784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12643
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thu-phát vô 

tuyến cự ly 

ngắn dùng cho 

mục đích 

chung 

tần 9 kHz - 25 MHz: 

QCVN 55:2011/BTTTT 

QCVN 96:2015/BTTTT (*) 

- Cho thiết bị hoạt động tại dải 

tần 25 MHz - 1 GHz: 

QCVN 73:2013/BTTTT 

QCVN 96:2015/BTTTT (*) 

- Cho thiết bị hoạt động tại dải 

tần 1 GHz - 40 GHz: 

QCVN 74:2013/BTTTT 

QCVN 96:2015/BTTTT (*) 

cảm ứng (biến đổi tĩnh điện) 

85255000 Máy phát thanh FM cá nhân 

85176259 

85176269 

Thiết bị có đầu nối ăng ten ngoài và/hoặc với ăng ten 

tích hợp, dùng để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh 

hoặc dạng dữ liệu khác 

85261090 Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến loại không 

dùng cho hàng hải, hàng không 

85261010 

85261090 

Thiết bị cảnh báo, nhận dạng bằng ra đa 

85269200 Thiết bị điều khiển xa, đo xa bằng sóng vô tuyến 

3.2 Thiết bị thu 

phát vô tuyến 

sử dụng kỹ 

thuật điều chế 

trải phổ trong 

băng tần 2,4 

GHz có công 

suất bức xạ 

đẳng hướng 

tương đương 

- Cho thiết bị có công suất bức 

xạ đẳng hướng tương đương từ 

60 mW đến 100 mW: 

QCVN 54:2011/BTTTT 

QCVN 112:2017/BTTTT (*) 

- Cho thiết bị có công suất bức 

xạ đẳng hướng tương đương 

lớn hơn 100 mW: 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 112:2017/BTTTT (*) 

85176251 Thiết bị thu-phát sóng WiFi sử dụng trong mạng nội 

bộ không dây ở băng tần 2,4 GHz (Modem WiFi, bộ 

phát WiFi) có công suất bức xạ đẳng hướng tương 

đương từ 60 mW trở lên, có hoặc không tích hợp một 

hoặc nhiều chức năng sau: 

- Truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz; 

- Đầu cuối thông tin di động GSM; 

- Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD; 

- Đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD 

(4G/LTE); 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-55-2011-BTTTT-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-dai-tan-9-kHz-25-MHz-901433.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-96-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-kHz-40GHz-915135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-73-2013-BTTTT-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-907887.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-96-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-kHz-40GHz-915135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-74-2013-BTTTT-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-dai-tan-1-GHz-40-G-907888.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-96-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-kHz-40GHz-915135.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13151
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12930
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13165
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13164
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13165
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13170
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-54-2011-BTTTT-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-su-dung-ky-thuat-dieu-che-trai-pho-901431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-112-2017-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-truyen-du-lieu-916728.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-112-2017-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-truyen-du-lieu-916728.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12924
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từ 60 mW trở 

lên 

- Thu phát vô tuyến cự ly ngắn khác. 

85258040 Flycam (camera truyền hình, camera kỹ thuật số và 

camera ghi hình ảnh được gắn trên thiết bị bay) sử 

dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh 

bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 

2,4 GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương 

đương từ 60 mW trở lên. 

88022090 UAV/Drone (phương tiện bay được điều khiển từ xa, 

có thể tích hợp thiết bị camera truyền hình, camera kỹ 

thuật số và camera ghi hình ảnh) sử dụng công nghệ 

điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến 

điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz và có công 

suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở 

lên. 

3.3 Thiết bị truy 

nhập vô tuyến 

băng tần 5 

GHz có công 

suất bức xạ 

đẳng hướng 

tương đương 

QCVN 65:2013/BTTTT 

QCVN 112:2017/BTTTT (*) 

85176251 Thiết bị thu-phát sóng WiFi sử dụng trong mạng nội 

bộ không dây ở băng tần 5 GHz (Modem WiFi, bộ 

phát WiFi) có công suất bức xạ đẳng hướng tương 

đương từ 60 mW trở lên, có hoặc không tích hợp một 

hoặc nhiều chức năng sau: 

- Thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải 

phổ trong băng tần 2,4 GHz; 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13158
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=15010
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-65-2013-BTTTT-thiet-bi-truy-nhap-vo-tuyen-bang-tan-5-GHz-907158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-112-2017-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-truyen-du-lieu-916728.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12924


PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP phaplykhoinghiep.vn 
 

- 11 - 

 

từ 60 mW trở 

lên 

- Đầu cuối thông tin di động GSM; 

- Đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD; 

- Đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD 

(4G/LTE); 

- Thu phát vô tuyến cự ly ngắn khác. 

85258040 Flycam (camera truyền hình, camera kỹ thuật số và 

camera ghi hình ảnh được gắn trên thiết bị bay) sử 

dụng công nghệ điều khiển từ xa, truyền hình ảnh 

bằng sóng vô tuyến điều chế trải phổ trong băng tần 5 

GHz và có công suất bức xạ đẳng hướng tương 

đương từ 60 mW trở lên. 

88022090 UAV/Drone (phương tiện bay được điều khiển từ xa, 

có thể tích hợp thiết bị camera truyền hình, camera kỹ 

thuật số và camera ghi hình ảnh) sử dụng công nghệ 

điều khiển từ xa, truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến 

điều chế trải phổ trong băng tần 5 GHz và có công 

suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở 

lên. 

3.4 Thiết bị thông 

tin băng siêu 

rộng (UWB) 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 94:2015/BTTTT (*) 

85176259 Thiết bị sử dụng công nghệ băng thông siêu rộng 

(UWB) dùng để ứng dụng cố định trong nhà hoặc di 

động và xách tay, bao gồm: 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13158
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=15010
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-94-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-thong-tin-bang-sieu-rong-915108.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
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- Các thiết bị vô tuyến độc lập có hoặc không có phần 

điều khiển kèm theo; 

- Các thiết bị vô tuyến cắm thêm (plug-in) dạng mô-

đun được sử dụng để cắm vào các đối tượng thiết bị 

chủ khác nhau, như máy tính cá nhân, thiết bị đầu 

cuối cầm tay...; 

- Các thiết bị vô tuyến cắm thêm được dùng trong 

thiết bị tổ hợp, ví dụ như các modem cáp, set-top box, 

điểm truy nhập; 

- Thiết bị tổ hợp hoặc tổ hợp của thiết bị vô tuyến 

cắm thêm và một thiết bị chủ cụ thể; 

- Thiết bị dùng trong các phương tiện đường bộ và 

đường sắt 

3.5 Thiết bị truy 

nhập vô tuyến 

tốc 

độ cao băng 

tần 60 GHz 

QCVN 88:2015/BTTTT 

QCVN 112:2017/BTTTT (*) 

85176251 Áp dụng đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ 

cao, lên tới hàng Gigabit, dùng cho ứng dụng trong 

mạng nội bộ không dây WLAN hoặc mạng cá nhân 

không dây WPAN cự ly ngắn hoạt động trong băng 

tần 60 GHz (không áp dụng đối với các loại thiết bị 

vô tuyến dùng cho ứng dụng mở rộng mạng LAN cố 

định ngoài trời hay ứng dụng truyền dẫn vô tuyến cố 

định điểm - điểm hoạt động trong băng tần 60 GHz). 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-88-2015-BTTTT-Phat-xa-vo-tuyen-thiet-bi-truy-nhap-vo-tuyen-toc-do-60-GHz-914553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-112-2017-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-truyen-du-lieu-916728.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12924
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3.6 Thiết bị truyền 

hình ảnh số 

không dây 

QCVN 92:2015/BTTTT 

QCVN 93:2015/BTTTT (*) 

  Thiết bị truyền hình ảnh số không dây hoạt động 

trong dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz, có băng thông 

kênh cho phép tối đa là 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 

bao gồm: 

85255000 - Thiết bị phát; 

85256000 - Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu. 

3.7 Thiết bị âm 

thanh không 

dây dải tần 25 

MHz đến 2000 

MHz 

QCVN 91:2015/BTTTT  85181011 

85181019 

85181090 

Micro không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 

2000 MHz 

85182110 

85182190 

85182210 

85182290 

85182920 

85182990 

Loa không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 2000 

MHz 

85183010 

85183020 

Tai nghe không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 

2000 MHz 

85183051 

85183059 

85183090 

Micro/loa kết hợp không dây có dải tần hoạt động 25 

MHz ÷ 2000 MHz 

3.8 Thiết bị phát, - Cho thiết bị hoạt động tại dải 85269200 Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện. 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-92-2015-BTTTT-thiet-bi-truyen-hinh-anh-khong-day-dai-tan-1-3-GHz-den-50-GHz-915110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-93-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-truyen-hinh-anh-so-khong-day-915111.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13151
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13152
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-91-2015-BTTTT-thiet-bi-am-thanh-khong-day-dai-tan-25MHz-den-2000MHz-915107.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12953
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12954
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12955
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12958
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12959
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12961
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12962
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12964
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12965
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12967
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12968
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12971
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12972
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12973
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13170
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thu-

phát vô tuyến 

cự ly ngắn 

khác 

tần 9 kHz - 40 GHz: 

QCVN 47:2015/BTTTT 

QCVN 96:2015/BTTTT (*) 

- Cho thiết bị hoạt động tại dải 

tần trên 40 GHz: 

QCVN 18:2014/BTTTT (*) 

85269200 Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến dùng 

cho mục đích cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện. 

85261090 Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện bằng ra đa (không 

phải loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy 

bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển). 

85176259 Thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, băng tần 

401 MHz - 406 MHz, trang bị trong các bộ lập trình 

hoặc cảm biến, truyền dữ liệu từ xa vô tuyến. 

85176259 Thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, băng tần 

76 GHz -81 GHz, dùng để phát hiện vật thể xung 

quanh, cảnh báo, đo đạc từ xa. 

85176259 Thiết bị thu phí giao thông không dừng áp dụng công 

nghệ nhận dạng vô tuyến RFID băng tần 920-923 

MHz công suất cao trên 500 mW ERP, bao gồm hai 

khối riêng biệt được kết nối thông qua giao diện vô 

tuyến: 

- Thiết bị thu-phát vô tuyến, lưu trữ thông tin dưới 

dạng thẻ mang chip điện tử (RF tag), có hoặc không 

có nguồn điện, được gắn trên đối tượng cần nhận 

dạng. 

- Thiết bị thu- phát vô tuyến (RF Reader) để kích hoạt 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-47-2015-BTTTT-pho-tan-so-buc-xa-vo-tuyen-dien-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-914716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-96-2015-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-kHz-40GHz-915135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-18-2014-BTTTT-tuong-thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-thong-tin-vo-tuyen-dien-912336.aspx
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13170
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=13165
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-ma-hs.html?app=&id=12927


PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP phaplykhoinghiep.vn 
 

- 15 - 

 

thẻ vô tuyến và nhận thông tin của thẻ, chuyển tới hệ 

thống xử lý số liệu. 

     85176259 - Thiết bị phát, thu- phát vô tuyến cự ly ngắn chưa 

được liệt kê tại mục 3 của Danh mục tại Phụ lục I của 

Thông tư này; 

- Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn đã được 

liệt kê tại mục 3 của Danh mục tại Phụ lục I của 

Thông tư này nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng. 

Ghi chú: Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục I đối với một số trường hợp cụ 

thể quy định như sau: 

(*) Đối với quy chuẩn này, thiết bị không phải thực hiện chứng nhận hợp quy mà chỉ thực hiện công bố hợp quy như thiết bị thuộc 

Danh mục nêu tại Phụ lục II của Thông tư 05/2019/TT-BTTTT. Đối với QCVN 101:2016/BTTTT chỉ áp dụng cho máy điện thoại di 

động và bắt buộc công bố hợp quy yêu cầu về đặc tính an toàn quy định tại điều 26 của quy chuẩn, không bắt buộc công bố hợp quy 

yêu cầu về vận chuyển nêu tại điều 2627 của quy chuẩn. 

(**)Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn là thiết bị vô tuyến cự ly ngắn quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 

12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyển điện được miễn giấy phép sử dụng tần 

số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 18/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn không bao gồm thiết bị chỉ thu 

vô tuyến; thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương 
đương nhỏ hơn 60 mW; thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương nhỏ hơn 60 mW. 
Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác theo quy định. 

 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2019-TT-BTTTT-quy-dinh-Danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-418373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Dien-dien-tu/QCVN-101-2016-BTTTT-pin-lithium-cho-cac-thiet-bi-915312.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-46-2016-tt-btttt-danh-muc-thiet-bi-vo-tuyen-dien-duoc-mien-giay-phep-su-dung-338304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-18-2018-tt-btttt-sua-doi-thong-tu-46-2016-tt-btttt-thiet-bi-vo-tuyen-dien-403719.aspx

