
B ộ THÔNG TIN VÀ TRUYẺN THÔNG

Số: JA21) BTTTT- KHCN 
V/v hướng d ln  áp dụng, triển khai thực 

hiện QCVN 101:2016/BTTTT

gửi:

ông tư  số 30 /2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trường 
Bộ Thông tin và Truyên thông quy định vẻ chứng nhận hợp quy và công bố hợp 
quy đối với sản phẩm , hàng hóa chuyên ngành côna  nghệ thông tin và truyền 
thông;

Căn cứ  Thông tư  số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016 cùa Bộ trường Bộ 
T hông tin  và Truyền thông  ban hành “Q uy chuân kỹ thuật quốc aia về pin lithium  
cho thiết bị cầm  tay” (Ọ C V N  101:2016/BTTTT); v à  xét điều kiện khó khăn về đo 
kiềm /thử nghiệm  hiện nay;

Bộ T hòng tin và Truyền thông hướng dẫn m ột số nội dung liên quan đến 
việc áp dụng, triên khai thực hiện Ọ uy chuân kỳ thuật quốc gia Q C V N  
101:2016/BTTTT như  sau:

1. V ê đối tượng áp dụng:

Các sản phàm  pin lithium  (cả pin rời và pin tích  hợp bên ư o n g ) các thiết bị 
cầm  lay (điện ihoại di động, máy tính bảng và m áy tính xách lay) được sản xuất 
hay nhập khâu bởi các tổ chức, cá nhản có hoạt độna sàn xuất, kinh doanh trên 
lành thổ V iệt N am  phải tuân thú các quy định tại Ọ C V N  101:2016/BTTTT “Quy 
chuân kỹ  thuật quốc gia về pin lithium  cho thiết bị cầm  tay" bằng hình thức công 
bố hợp quy theo  quy định tại T hôns tư  sô 30/2011 /TT-BTTTT ngày 31/10/2011 
của Bộ trường Bộ T hông  tin và Truyền thông kế từ  ngày 01/4/2017.

Các thiết bị thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy trước thời điểm 
01/4/2017 có pin lithium  tích hợp bên tronc thì không phải thực hiện lại quy định 
này cho đèn hết chu kỳ của giấy chứng nhận hợp quy đâ được cấp.

2. v ề  quy trình, thú tục công bố hợp quy:

Q uy trinh , thũ tục công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 
30/2011 /TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền 
thông; và  Q uyết đ ịnh  190/Q Đ -CV T ngày 29/12/2011 cùa Cục trường  Cục Viền 
thông về H ướng dần phương thức chứng nhận hợp quy, hồ sơ chử na nhận và 
công bỏ hợp quy.

3. V ê két quả đo kiêm  thứ  nghiệm  phục vụ cône bo hợp quy:

Các doanh nghiệp  sàn xuất, nhập khấu được phép sử dụnu kết qua đo 
kiêm /thử nghiệm  cua các phòng thừ  nghiệm  được chỉ định/thừa nhận/công nhặn
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phù hợp với tiêu  chuần IS0/1EC 17025 (kèm  theo chứng chi công nhận ); hoặc do 
nhà san xuất tự  thực hiện trong hồ sơ công bô hợp quy và chịu trách nhiệm  đòi 
với các kết quả đo kiêm /thử nghiệm  này.

K et quà đo k iểm  ihử nghiệm , được thực hiện trong vòng 02 (hai) nảm  tinh 
đến thời điềm  nộp hồ sơ, phải dâm bảo phù hợp với Q C V N  101:2016/B TTTT; 
hoặc phù hợp đồng thời IEC 61960 và IEC  62133.

4. Khi có đú điều kiện. Bộ Thông tin và Truyền thôna sẽ hướng dẫn chi tiết 
danh sách các phỏng thừ nghiệm  được chi định, côna nhận (trong nước ) và thừa 
nhận (nước ngoài) đù năng lực; và sê chi chấp nhận kết quả đo k iểm /thừ  nghiệm  
của các phòng thừ nghiệm  này.

Trân ư ọns./.

ễVtf7 nhận:
- Như trẽn;
- Bộ tnrcmg (đề b/c);
- TTr. Nguyền Minh Hồng (để b c);
- TTr. Phan Tâm (để b/c);
- Cục VT (để ph/h);
- ĩruno tâm thòng lin (đẽ th/báỡ);
- Các Tổ chức CNHỌ (đề th/h);
- Lưu: VT, KHCN.
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