
 
 
Lĩnh vực Viễn thông và Internet 
1. Thủ tục Công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ 

liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
- Trình tự thực hiện - Cơ quan, doanh nghiệp gửi hồ sơ công bố phù 

hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật qua đường 
bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp cho 
Cục Viễn thông 
- Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ 
khi hồ sơ được tiếp nhận: 
     + Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, Cục 
Viễn thông cấp “Thông báo tiếp nhận Bản công 
bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” 
(theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này) cho 
cơ quan, doanh nghiệp. 
     + Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận, 
Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan, doanh nghiệp về những nội dung chưa 
phù hợp để hoàn thiện và thực hiện lại việc 
công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. 
- Sau khi được cấp “Thông báo tiếp nhận Bản 
công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật”, doanh nghiệp niêm yết Bản công bố phù 
hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các trụ 
sở giao dịch và thông báo cho khách hàng trong 
quá trình giao dịch về sự phù hợp của trung tâm 
dữ liệu đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

 - Trực tiếp tại Cục Viễn thông  
- Qua đường Bưu điện  

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư 
cách pháp nhân của cơ quan, doanh nghiệp, bao 
gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy 
phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 
phép đầu tư; 
- Tài liệu thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật của 
trung tâm dữ liệu; 
- Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu 
chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông 
tư này (theo mẫu tại phụ lục I của Thông tư 
này); 
- Bản công bố trung tâm dữ liệu phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 



của Thông tư này (theo mẫu tại Phụ lục II của 
Thông tư này); 
- Kết quả đo kiểm trung tâm dữ liệu phù hợp 
với quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 và 
3 Điều 4 của Thông tư này và được cấp trong 
vòng một (01) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định. 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi 
hồ sơ được tiếp nhận 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính  Cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng trung tâm 
dữ liệu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
(gọi tắt là cơ quan) và doanh nghiệp xây dựng 
trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm 
dữ liệu (gọi tắt là doanh nghiệp). 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy 
định: Bộ Thông tin và Truyền thông 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Viễn 
thông 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo tiếp nhận bản công bố 
- Lệ phí (nếu có) Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề 
nghị đính kèm) 

Mẫu bảng công bố phù hợp tiêu chuẩn tại Phụ 
lục I, Mẫu bảng công bố phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật tại Phụ lục II tại Thông tư số 03/2013/TT-
BTTTT ngày 22/1/2013 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành 
chính (nếu có) 

Các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thiết 
kế, xây dựng và vận hành, khai thác trung tâm 
dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật sau: 
1. Tiêu chuẩn quốc gia: Trung tâm dữ liệu - 
Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ký hiệu 
TCVN 9250:2012; 
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét 
cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi 
viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT; 
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho 
các trạm viễn thông ký hiệu QCVN 
9:2010/BTTTT; 
4. Tiêu chuẩn quốc gia: Phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - 
Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng, ký hiệu 
TCVN 3890:2009; 
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 
cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 
06:2010/BXD. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 



2009; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 
6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 
tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Viễn thông; 
Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 
22/01/2013 của Bộ TTTT quy định về áp dụng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung 
tâm dữ liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 


