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Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 

Kính thưa Quý Bộ, 

Bức thư này xin được đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122: 
2020/BTTTT về thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) hoạt động 
trong dải tần 920 MHz. 

Các chuyên gia của chúng tôi đã nghiên cứu và xin có ý kiến như sau: 

• Băng tần 920,0 MHz đến 922,5 MHz chỉ cho phép sử dụng được 11 kênh tần số (Băng thông 125 
kHz và khoảng cách kênh 200 kHz) trong mạng LoRa. Việc mở rộng 1 MHz từ 919,0 MHz đến 
922,5 MHz sẽ cho phép sử dụng 16 kênh tần số và do đó: 

- Nâng cao năng lực của các mạng LoRaWAN. 

- Cho phép sử dụng các thiết bị LoRaWAN đã được tiêu chuẩn hóa (tiêu chuẩn AS923) hiện 
đang hoạt động tại khoảng 40 quốc gia trên toàn thế giới bao gồm Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng 
Kông, Pakistan để tối đa hóa quy mô kinh tế tại Việt Nam. 

- Phù hợp với năng lực của chipset và trạm gốc (Gateway). 

• Khi QCVN 122: 2020 / BTTT có hiệu lực thi hành, chúng tôi muốn Quý Bộ xác nhận rằng mạng 
LPWAN hiện tại có thể tiếp tục được phép hoạt động hay không và liệu việc triển khai mới các mạng 
LPWAN tuân thủ điều kiện kỹ thuật và khai thác quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT có 
được phép hay không: 

- Sử dụng tần số từ 433,05 MHz đến 434,79 MHz với công suất 10 mW ERP ? 

- Sử dụng tần số từ 918,0 MHz đến 923,0 MHz với công suất ERP 25 mW và chu kỳ hoạt 
động 1 % ? 

• Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy định nhiều loại máy thu khác nhau được định nghĩa là Loại 3, 
Loại 2, Loại 1.5 và Loại 1 tùy thuộc vào chỉ tiêu "Quá tải đầu vào". Việc phân loại máy thu như vậy 
chỉ nhằm mục đích thông tin hay có ràng buộc sử dụng nào không ? 

Chúng tôi rất sẵn sàng thảo luận với Quý Bộ đối với ý kiến nêu trên của chúng tôi. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng rất vui mừng thông báo cho Quý Bộ rằng chúng tôi đã thực hiện đo kiểm 
thử các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong dự thảo Quy chuẩn này tại một phòng thí nghiệm độc lập. 
Kết quả thử nghiệm cho thấy cả thiết bị đầu cuối và trạm gốc Gateway đều đáp ứng quy định của dự 
thảo Quy chuẩn (chi tiết tại Phụ lục kèm theo thư này).  

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Bộ đã cho Liên minh LoRa cơ hội để đóng góp ý kiến về dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật này. 

 
Chúng tôi sẵn sàng làm rõ bất kỳ nội dung hoặc câu hỏi nào liên quan đến các ý kiến góp ý của chúng 
tôi hoặc liên quan đến công nghệ LoRa khi Quý Bộ yêu cầu.  
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Phụ lục kèm theo: - Báo cáo kết quả đo kiểm thiết bị đầu cuối LoRa hoạt động ở băng tần 920 
MHz. 
- Báo cáo kết quả đo kiểm thiết bị trạm gốc LoRa hoạt động ở băng tần 920 
MHz. 
- Báo cáo kết quả đo kiểm công suất phát xạ của thiết bị đầu cuối và thiết bị 
trạm gốc LoRa hoạt động ở băng tần 920 MHz.  
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Bản quyền thuộc về Liên minh LoRa © 2019. Mọi quyền được bảo đảm. 

THÔNG BÁO SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN 

© LoRa Alliance, Inc. (2019) đã đăng ký bản quyền. Thông tin trong tài liệu này là tài sản của Liên 
minh LoRa và việc sử dụng và tiết lộ thông tin của nó phải tuân theo các Thỏa thuận thành viên và 
Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của LoRa Alliance. 

Các yếu tố của thông số kỹ thuật của Liên minh LoRa có thể phải tuân theo quyền sở hữu trí tuệ của 
bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền thương hiệu (bên 
thứ ba đó có thể hoặc không phải là thành viên của Liên minh LoRa). Liên minh không chịu trách 
nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong việc xác định hoặc không xác 
định bất kỳ hoặc tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba như vậy. 

Tài liệu này và thông tin trong tài liệu này được cung cấp "nguyên trạng" và tuyên bố từ chối tất cả 
các đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Bất kỳ sự bảo đảm nào mà sử dụng thông tin này 
sẽ không vi phạm bất kỳ quyền lợi của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở 
hữu trí tuệ, phát minh, bản quyền hay thương hiệu) hoặc (b) Bất kỳ sự bảo đảm ngụ ý về tính thương 
mại, phù hợp đối với một mục đích cụ thể, tiêu đề hoặc không xâm phạm. Trong mọi trường hợp, 
Liên minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự tổn thất lợi nhuận, kinh doanh, sử dụng dữ 
liệu, gián đoạn kinh doanh, hay cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hay cảnh báo, bất 
hợp pháp, trừng phạt hoặc hậu quả nào dưới mọi hình thức, trong hợp đồng hoặc trách nhiệm dân 
sự, liên quan đến tài liệu này hoặc thông tin trong tài liệu này, ngay cả khi được thông báo về khả 
năng mất mát.  

Thông báo trên và đoạn văn bản này phải được đưa vào tất cả các bản sao của tài liệu này. 
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