
Bảng chữ viết tắt và mã nghiệp vụ Telex quốc tế 
 

 
MÃ DIỄN GIẢI 

ABS Subscriber absent/ Equipment off 
Thuê bao không bật máy/ Tắt máy 

ADD Please input your international Telex number 
Xin vui lòng nhập số Telex quốc tế của bạn. 

ANUL Delete 
Xóa  

BCT Broadcast call 
Gọi quảng bá 

BK Break (I cut off) 
Ngừng/ cắt liên lạc (tôi cắt liên lạc) 

BMC End of message/ transmission not received; message cancelled. 
Kết thúc bức điện/ phát không được thu;bức điện báo hủy. 

CFM Please confirm/ I confirm 
Xin vui lòng xác nhận/ tôi xác nhận 

COL Collate please/ I collate (repetition of, for example, figures, 
mixed figures or sensitive/ important information) 
Xin vui lòng đối chiếu (kiểm tra)/ tôi kiểm tra (nhắc lại, ví dụ, 
hình thái, hình thái hỗn hợp hoặc độ nhậy/ thông tin quan trọng. 

CRV Do you receive well?/ I receive well 
Bạn thu có tốt không?/ tôi thu tốt 

DER Out of order 
Thiết bị Telex hỏng 

DF You are in communication with the called subscriber 
Bạn đang liên lạc với số thuê bao được gọi  

EXM Connection cleared down (cut off) because paper/ tape/ other 
recording medium exhausted at either the called or calling 
terminal. 
Kết nối bị ngắt do thiết bị đầu cuối của thuê bao được gọi hoặc 
đang gọi không còn đủ băng giấy/ băng/ thiết bị ghi khác để ghi.  



FMT Format error - Lỗi định dạng 

GA Go ahead - Mời bạn liên lạc  

IAB Invalid answerback received from called party 
Nhận hô hiệu tự xưng không đúng từ phía được gọi  

IMA Input message acknowledgementBáo nhận bức điện đã được 
nhập. 

INF Called subscriber temporarily unobtainable; call the information 
service. 
Tạm thời không thể gọi đến thuê bao được; đề nghị gọi dịch vụ 
thông tin. 

ITD Input transaction accepted for delivery 
Chấp nhận để giao phát  

ITL I transmit later 
Tôi phát sau 

JDE Office closed because of holiday 
Ngày nghỉ văn phòng đóng cửa 

LDE Maximum acceptable duration or length of the message has been 
exceeded 
Độ dài và thời gian tối đa của một bức điện bị vượt quá. 

MNS Minutes - phút 

MOM Wait/ Waiting (a moment) - Xin vui lòng đợi trong giây lát  

MUT Message mutilated - Bức điện đã được sửa đổi 

NA Correspondence with this subscriber is not admitted 
Bức điện với thuê bao này là không được thừa nhận  

NC No circuits 
Không có mạch điện 

NCH Called subscriber number changed 
Số máy vừa gọi đã được thay đổi 

NDN Non-delivery notification 
Thông báo không phát 

NI No line identification available 
Không có nhận dạng đường truyền  



NP The called party is not, or is no longer, a subscriber 
Phía được gọi không phải hoặc không còn là một thuê bao 

NR Indicate your call number/ my call number is 
Xin cho biết số bạn cần gọi/ số tôi gọi là 

OCC Called subscriber is engaged (occupied) 
Thuê bao được gọi đang bận. 

OK Agreed/ Do you agree - Đồng ý/ Bạn đồng ý không? 

PPR Paper - Giấy 

R Received - Đã nhận 

RAP I shall call you back 
Tôi sẽ gọi lại cho bạn 

RDI Redirected call 
Gọi một lần nữa 

REF Reference of the delivered Telex message generated by a 
message conversion facility (CF) for Telex-teletex interworking 
Nội dung của một bức điện Telex đã được phát ra bởi một 
phương tiện chuyển đổi bức điện đối với thiết bị tương tác Telex 
- teletex. 

REI Address validation failure/ non-compliant answerback received 
Địa chỉ không đúng/ hô hiệu tự xưng không tương thích. 

RPT Repeat/ I repeat - Nhắc lại/ Tôi nhắc lại 

RSBA Retransmission being attempted 
Cố gắng phát lại lần nữa 

SSSS Change of alphabet 
Thay đổi bảng chữ cái 

SVP Please - Xin mời 

T or 5 Stop your transmission! (Repeated until effective) 
Dừng phát! (nhắc lại cho tới khi có hiệu lực) 

TAX What is the charge?/ the charge is 
Nhiệm vụ là gì?/ Nhiệm vụ là 

TEST MSG Pleaase send a test message - Xin vui lòng phát thử một bức 
điện. 



THRU You are in communication with a Telex position  
Bạn đang liên lạc với một vị trí Telex 

TMA Maximum number of address exceeded 
Số lượng chữ tối đa của địa chỉ đã vượt quá. 

TPR Teleprinter - Máy Telex  

TTX Designation of the conversion facility (CF) for Telex-teletex 
interworking 
Chỉ định phương tiện chuyển đổi đối với thiết bị tương tác Telex 
- teletex. 

VAL Validation response - Câu trả lời chính xác 

W Words - Từ (tiếng điện báo) 

WRU Who is there/ Who are you? Ai ở đó?/ Bạn là ai? 

XXXXX Error - Lỗi  
 
 
 
 


