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THÔNG TTI
chuân § thu$t qu6c gia vè tniét bi trçm gôc thông tin
, di tlQrg \ry-CDMA FDD"

nit,r l('Jrlc

2006;

Noi nhQn:
- Câc B§, co quan ngang BQ, co quan

- LIBND và Sô TTTT câc tinh, thành

Càn cür Luqt Tiêu chuiin và Quy chuân lÿ thuQt ngay 29 thdng 6 nàm

Càn cû Luqt Viên thông ngày 23 thâng I I nàm 2009;

Cdn ctb Luqt Tàn sé vô uyén diQn ngay 23 théng I I nàm 2009;

Cdn c{c NShi dinh si! 127/2007/ND-CP ngay 0I thâng I nàm 2007 cûa
Chinh phû quy ilinh chi tiêt và huông dân thi hành mpt sô diêu cùa Luqt Tiêu
chuân và Quy chuân lû thuqt;

Càn cür NShi dinh sé I7/2017/ND-CP n€ày 17 thdng Ç2 ngm 2017 cûa
Chinh phti quy clinh chürc nàng, nhiQm vq, quyên hqn và co câu tô chûc cûa Bç
Thông tin và Truyèn thông;

Theo dè nghi cùa Vqt *trông Vu Khoa hgc và Công nghe,

B8 *uông Bç Thông tin và frrryê" thông ban hành Thông tu qtry illnh

Quy chuân lÿ thuQt quéc gia vè thiét bi trqm g6c thông tin di dçng W-CDMA
FDD.

Dièu 1. Ban hành kèm theo Thông tu này Quy chuân § thupt qu6c gia vè
thiét bi trem g6c thông tin di clông W-CDMA FDD (QCVN 16:2018/BTTTT).

Dièu 2. Thông tu này cô hiêu lgc thi hanh t<ê tu ngày 01 thang 7 nâm201,9.

Quy chuân kÿ thuêr qu6c gia vè ttriét Ui tr4m g6c thông tin di dông W-CDMA
FPD, Kÿ hiêu QCVN 16:20101BTTTT quy dinh t4i Khoan 15 Diêu 1 Thông tu
sô ts/zotolTT-BTTTT ngày 30 tharls 7:yZ0t0.cin BÔ.tru.onsP: T:§:^t"
và Truyèn thông ban hanh Quy chuân § thuAt quoc gla ve vlen mông hêt hiÇu

lUc phâp luât kê û ngày Thông tu này c6 hiêu lgc thi hanh.

Dièu 3. Chânh Vàn phông, VU trucmg Vp Khoa hgc và Công nghÇ, Thü
truông câc co guffi, don vf thuQc B9 Thông tin và Truyèn thông, Giâm dôc SÔ

Thông tin và Truyèn thông câc tinh, thành pt O tr.". thuQc Trung ucrng và câc tô

chüc, câ nhân c6 liên quan chiu trâch nhiêm thi hành Thông tu này.l . flQ
TRTTCI{G

thuQc Chinh phü;
ph6 truc thuôc

- Cuc Kiém tra vàn ban QPPL (BQ Tu phâp);
- Công bâo, Công TTDT Chinh phü;
- Bô TTTT: BQ trucrng và câc Thü truông,

Câc co quan, dcrn vi thuQc Bô,
Công thông tin cliÇn tu Bô;

- Luu:VT, KHCN (250).
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