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Our comment (Submission on Jun. 21, 2022):
We accept and have no objection to this amendment since it is equivalent to 
EN 301 489-1 V2.2.3.
However, please let us make a proposal for the certification procedure.

[Proposal]
 We are conducting tests at local labs to obtain QCVN reports, however, we would like 

the local testing to be exempted if the model has sufficient EN reports.

〈Reasons〉
➢ The Vietnamese technical standards (QCVN) are equivalent to EN standards. 

For example: QCVN 18:2022/BTTTT is based on EN 301 489-1 V2.2.3.
➢ The EN reports are issued by the test labs with ISO 17025 (ILAC or NVLAP 

logos) and they are internationally accepted.

[Merit]
By accepting EN reports;
1. the burden of the manufacturers will be reduced and the export of the domestic 

manufacturers will be promoted.
2. the application procedure will be simplified and will reduce the burden on MIC.

English



Nhận xét của chúng tôi về tiêu chuẩn EMC mới (dự thảo)
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Nhận xét của chúng tôi (Gửi vào ngày 21 tháng 6 năm 2022):
Chúng tôi chấp nhận và không phản đối sửa đổi này vì nó tương đương với 

EN 301 489-1 V2.2.3.
Tuy nhiên, hãy để chúng tôi đưa ra đề xuất về thủ tục chứng nhận.

[Đề nghị]
 Chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm địa phương để lấy báo 

cáo QCVN, tuy nhiên, chúng tôi muốn miễn thử nghiệm tại địa phương nếu mô hình có 
đủ báo cáo EN.

〈Lý do〉
➢ Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam (QCVN) tương đương với tiêu chuẩn EN.

Ví dụ: QCVN 18: 2022 / BTTTT dựa trên EN 301 489-1 V2.2.3.

➢ Các báo cáo EN được cấp bởi các phòng thí nghiệm với tiêu chuẩn ISO 17025 
(biểu tượng ILAC hoặc NVLAP) và chúng được quốc tế chấp nhận.

[Công lao]
Bằng cách chấp nhận các báo cáo EN;
1. gánh nặng của các nhà sản xuất sẽ được giảm bớt và thúc đẩy xuất khẩu của các nhà 

sản xuất trong nước.
2. thủ tục hồ sơ sẽ được đơn giản hóa và giảm bớt gánh nặng cho Bộ TT&TT.
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