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Nội dung :  

1.  Những Yêu Cầu Cơ Bản Về An Toàn Sản Phẩm Xuất Đi Mỹ.  

2.  Quy Luật Về Thử Nghiệm và Chứng Nhận. 

3.  The iComply™  

4.  Các giải pháp về chuỗi cung ứng: 4 Cấp Độ Đánh Giá Nhà Máy 

5.  Sự Tuân Thủ Và Tính Bền Vững 
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Valued Quality. Delivered 

Intertek là Ai? 

§  Intertek cung cấp các dịch vụ về chất lượng và an 
toàn cho sản phẩm mà không chỉ giúp cho khách 
hàng cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn tăng 
thêm giá trị cho hoạt động kinh doanh của họ. 

§  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này thông qua mạng 
lưới toàn cầu và kết quả là đã nhanh chóng phát triển 
một danh tiếng vượt trội cho hiệu quả thực hiện công 
việc.  
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Những Hoạt Động Chính  

Công nghiệp: 

•  Dệt May 

•  Giầy dép 

•  Đồ Chơi 

•  Đồ gỗ 

•  Thủ Công Mỹ Nghệ 

•  Gốm sứ 

•  Thực phẩm • Nhân viên trong phòng thí nghiệm  
• Đánh giá viên nội bộ  
• An toàn sản phẩm(GS Mark, Toy, REACH, RoHS…) 

Các tiêu chuẩn về thực phẩm (Global Gap; BRC; …) 

 
Thử nghiệm 

• Tính chất cơ lý, tính chất vật lý và tính chất hóa học 
• Thử nghiệm về tính chống cháy 
• Thử nghiệm an toàn 
• Các hóa chất độc hại 

 
Giám Định 

• Tiền sản xuất 
• Trong quá trình sản xuất (giám định trên chuyền) 
• Trước khi vận chuyển 

 
Chứng nhận 

• Trách nhiệm xã hội 
• Buyer’s Code  of Conduct  
• Đánh giá: SA 8000, BSCI, WRAP 
• Đánh giá của Intertek : TGI, WCA, MQP, SQP, GSV 

Đào tạo 
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1. Những Yêu Cầu Cơ Bản Về An Toàn Sản Phẩm Xuất Đi Mỹ 

•  Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Mỹ (CPSC) giám sát sự an 
toàn của "sản phẩm tiêu dùng" tại Mỹ (không bao gồm thực phẩm, 
thuốc, mỹ phẩm, xe cộ hoặc các sản phẩm tại nơi làm việc). 

•  Hầu hết "Các sản phẩm của trẻ em“ (dành cho trẻ em dưới 13 tuổi) 
và một số sản phẩm không dành cho trẻ em đều bắt buộc tuân thủ 
về  tiêu chuẩn an toàn sản phẩm (ví dụ, lệnh cấm sản phẩm có chì, 
quần áo chống cháy, vv.) 

•  Lệnh cấm chung về buôn bán các sản phẩm mà có tìm năng là một 
“sản phẩm nguy hiểm đáng kể" (có thể gây ra chấn thương) cho 
người tiêu dùng. 

•  CPSC có thể ban hành lệnh thu hồi và hình phạt đối với các sản 
phẩm hoặc là vi phạm tiêu chuẩn hoặc là gây ra nguy hiểm...   
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2. Quy Luật về Thử Nghiệm và Chứng Nhận: 
                            Yêu Cầu Tổng Quát  

Những Yêu Cầu (Bắt Buộc) cho Sản Phẩm Sản Xuất Cho Trẻ Em Từ 
Ngày 8 Tháng 2 Năm 2013. 
 
4 Yêu Cầu Cơ Bản:                                 

1. Chứng Nhận Thử Nghiệm 

2. Định kỳ Thử Nghiệm /  

    Kế hoạch Thử Nghiệm Sản Phẩm Sản Xuất. 

3. Nguyên Vật Liệu Thay Đổi Yêu Cầu Tái Thử Nghiệm 

4. Các Chính Sách Về Ảnh Hưởng Thái  Quá và Đào Tạo. 

• Tất cả ở trên phải cung cấp chứng nhận với một " Mức độ đảm bảo cao 
" (HDOA) của sự tuân thủ.  

• Sản phẩm phải được chứng nhận cho mỗi nhà máy. (Cùng một sản phẩm 
sản xuất tại hai nhà máy sẽ yêu cầu chứng nhận riêng biệt.) 
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3. iComply™ Giải pháp 
Sự Kết Hợp Của Các Thông Tin Kỹ Thuật 

Dựa trên một trang web, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo cho 
phép các nhà cung cấp kết hợp các yêu cầu kỹ thuật cần thiết 
trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau ( EU, US & Canada):   

• CAPTURE compliance documentation across multiple 
products and manufacturers 

• CREATE a Production Testing Plan (PTP) referencing test 
requirements, frequency and number of results required per 
intervention satisfying both periodic and production testing 

• GENERATE a Certificate of Conformity 

• MANAGE compliance without increasing quality assurance 
staff or overhead costs 

• TRACK material change, remedial actions and policies to 
prohibit “Undue Influence” across the supply chain 

 

Thông qua iComply™, bạn có thể thể hiện một “ Mức Độ Đảm 
Bảo Cao” mà sản phẩm của bạn đã tuân thủ theo các tiêu 
chuẩn bắt buộc. 
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4. Chuỗi Cung Ứng 

§  Không có chính sách 
về quản lý chất lượng 
QA. 

§  Sự khác biệt trong tiêu 
chuẩn. 

§  Không có ngân sách 
cho các đánh giá về 
QA, , OHS, EMS, CSR 

§  Chi Phí về định hướng 
văn hóa doanh nghiệp. 

§  Không có tầm nhìn 
chiến lược 

Hiệu Quả Rất Thấp 

§  Chính sách có tồn tại, 
không “sở hữu” ở cấp 
độ  toàn diện. 

§  Thực hiện vài chứng 
nhận. 

§   Ngân sách có tồn tại 
nhưng QA được xem 
như chi phí.  

§   Hệ thống /tiêu chuẩn 
xem như không khả 

thi. 

     Hiệu Quả Thấp 

CẤP ĐỘ 3 

§   Chính sách về QA 
có tồn tại và được 
xem xét.  

§  Các cam đoan của 
cấp quản lý 

§  Sự truyền đạt tốt. 
§  Thái độ tích cực của 

cấp quản. 
§  Tầm nhìn đến các 

bên liên quan. 

 
Hiệu Quả Trung Bình 

§  Cam đoan hoàn toàn 
đầu đủ của cấp quản 
lý. 

§  Chính sách dẫn đầu 
vượt quá mực độ quy 
phạm của pháp 

§  Sự truyền đạt và cam 
đoan hoàn 

§  Các đánh giá từ bên 
trong nội bộ và các tổ 
chức bên ngoài.  

§  QA  là một lợi thế 
cạnh tranh. 

      
      Hiệu Quả Cao 
 Qui Trình Cải Tiến Liên Tục 

90 % Chuỗi Cung Ứng 
 

Sự Tuân Thủ 

CẤP ĐỘ 4 

TIÊU CỰC TÍCH CỰC 

CẤP ĐỘ 2 
 

CẤP ĐỘ 1 
 

4 Cấp Độ Đánh Giá Của Nhà Máy 
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4. ChuỖi Cung Ứng 

Hiệu Quả Rất Thấp 

Entry 

Compliance 

Hiệu Quả Thấp Hiệu Quả Trung Bình 

Commitment 

Cooperation 

Hiệu Quả Cao 

H
iỆ

U
 Q

uẢ
 

THỜI GIAN 

Cải Tiến Của Nhà Cung Cấp 
Xây Dựng Một Nấc Thang Để Dẫn Đến Thành Công 
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5. Sự Tuân Thủ và Tính Bền Vững 

Sự Xác Nhận Tính An Toàn Toàn Cầu 

Đánh Giá Điều Kiện Làm Việc 

Think Green Initiative 
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Câu hỏi ?  

 

    Cảm Ơn! 
Intertek Vietnam Ltd. 
1st floor, Etown EW Building 
364 Cong Hoa Street, Ward 13 
Tan Binh Distric, HCMC, Vietnam 
 
Email: consumergoods.vietnam@intertek.com 
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Valued Quality. Delivered. 


