Tổng quan về CPSC

Thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn thảo. Thuyết trình đã không được xem
xét hay phê duyệt của Ủy ban và có thể không phản ánh quan điểm của mình.
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Ủy Ban An Toàn
Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ
• Là cơ quan độc lập cấp liên bang
• Được thành lập vào tháng 5 năm 1973
• Được chính quyền liên bang giao phó chức
năng giữ an toàn sản phẩm tiêu dùng
• Có 5 Ủy Viên được Tổng Thống bổ nhiệm và
Thượng Viện xác nhận
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Sứ Mệnh
Bảo vệ để dân chúng khỏi bị thương tật phi lý do
sản phẩm tiêu dùng - thông qua giáo dục, các
hoạt động tiêu chuẩn an toàn, quy định, và thực
thi.
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Hoa Kỳ ước tính thiệt hại hàng năm
Kết hợp với sản phẩm tiêu dùng
37.200 tử
vong

38,3 triệu
chấn thương

$ 1 nghìn tỷ
chi phí xã hội
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Những Sản Phẩm Tiêu Dùng LOẠI TRỪ Thẩm
Quyền của CPSC

“… bất cứ vật phẩm nào nói chung không được sản xuất hay phân phối để bán
ra, hoặc để sử dụng hay tiêu thụ hoặc hưởng thụ …”2

– Đồ uống có chất rượu, thuốc lá, súng đạn và chất nổ (BATFE)
–
–
–
–
–
–
–

Trang thiết bị và phương tiện cơ giới (NHTSA)
Các loại thuốc trừ sâu (EPA)
Máy bay (FAA)
Tàu thuyền (Coast Guard)
Lương thực và dược phẩm (USDA và FDA)
Các Sản phẩm nghề nghiệp(OSHA)
Những trò chơi giải trí cố định tại công viên (Cơ quan pháp quyền của
tiểu bang)
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Các quy định kỹ thuật
Quá trình quản lý có thể được bắt đầu bằng cách bỏ phiếu
của Ủy ban hay một kiến nghị của một bên liên quan.
Điều lệ CPSC quy định
rằng phải dựa vào các
tiêu chuẩn tự nguyện.
Tuy nhiên, có thể ban
hành một quy định nếu:
tiêu chuẩn tự
nguyện hiện hành
không giảm mối
nguy một cách
thỏa đáng

hay

không có sự tuân
thủ đáng kể
6

7

