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Số:           /STTTT-CNTTBCVT Khánh Hòa, ngày 13 tháng 6 năm 2022
V/v thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT     

ngày 16/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

     Kính gửi:

- Các sở, ban ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;

- Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang;

- Các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin.

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền

thông (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022), Sở Thông tin và

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh

doanh hoặc có mua sắm, sử dụng sản phẩm, hàng hóa thuộc chuyên ngành công

nghệ thông tin và truyền thông nghiên cứu, thực hiện các nội dung theo quy định

tại Thông tư này, trong đó, đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

- “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” được quy

định tại Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT.

- “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và

truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II Thông

tư số 02/2022/TT-BTTTT.

- Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ Thông

tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư

số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền

thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 hết hiệu

lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.



2

- Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy đã

được cấp trước ngày Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành và đang

còn thời hạn được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời điểm có hiệu lực của quy

chuẩn kỹ thuật mới thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nêu tại Giấy chứng

nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy.

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT được đăng tải tại mục “Văn bản mới” trên

Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp

quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);

- Lưu: VT, CNTTBCVT (D, 02).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Trung
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