Bộ Y tế Canada
Chương trình An toàn Sản phẩm
Đào tạo Người Mua Việt nam
Tháng 9 năm 2016

Chương trình của Chúng tôi
•

Thẩm quyền của Chương trình An toàn Sản phẩm của Bộ Y tế Canada
được quy định bởi Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Canada
(CCPSA) và Đạo luật về Thực phẩm và Dược phẩm (Các Quy chế về Mỹ
phẩm)

•

Mục tiêu của Chương trình trong quản lý và thực thi những Đạo luật và
các quy định của luật là để giảm các sự cố sức khỏe bất lợi liên quan đến
sản phẩm tiêu dùng và mỹ phẩm cho tất cả người dân Canada.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Xác định, đánh giá, quản lý và thông báo các rủi ro về
sức khỏe và an toàn liên kết với các sản phẩm tiêu
dùng và mỹ phẩm đến với người Canada.

Tầm nhìn của chúng tôi

Một đất nước Canada, nơi người dân Canada tự tin
rằng các sản phẩm tiêu dùng và mỹ phẩm là an toàn
hoặc có thể được sử dụng một cách an toàn.
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Chương trình của Chúng tôi –
Chúng tôi Làm Những gì
• Chương trình An toàn Sản phẩm Tiêu dùng tiến hành một loạt các
hoạt động để dự đoán, giảm nhẹ và hỗ trợ trong việc giảm các
nguy cơ sức khỏe hoặc an toàn liên hệ đến các sản phẩm tiêu
dùng gồm cả các mỹ phẩm. Công việc của chúng tôi bao gồm:
ñ Thực thi và áp dụng luật bằng việc đàm phán các vụ thu hồi tự nguyện
và các biện pháp khắc phục, và lập ra các mệnh lệnh buộc tuân thủ.
ñ Kiểm nghiệm và tiến hành nghiên cứu về các sản phẩm tiêu dùng và
các mỹ phẩm.
ñ Công bố các khuyến cáo, cảnh báo và thu hồi sản phẩm.
ñ Phát huy sự an toàn và sử dụng có trách nhiệm các sản phẩm.
ñ Hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn về an toàn.
ñ Cung cấp các thông tin về sự nguy hiểm và thông tin kỹ thuật cho các
nhà nhập khẩu, sản xuất và phân phối.
ñ Xây dựng các quy định mới hoặc sửa đổi các quy định hiện hành.
ñ Cung cấp thông tin pháp lý để hỗ trợ tuân thủ.
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Chương trình An toàn Sản phẩm
- Giám sát Sự cố, Phân loại
và Sắp đặt ưu tiên
- Thử nghiệm
- Đánh giá
- Dịch tễ

- Điều phối Chính sách và
Lập pháp
- Tiếp cận Người tiêu dùng và
Ngành công nghiệp
- Tham gia Quốc tế
- Lập Kế hoạch và Đánh giá

- Điều phối sự Tuân thủ và
Thực Thi
- Quy định và Tiêu chuẩn
Quản lý, Ứng dụng và
Phát triển

- Thanh tra và Thực thi
- Tiếp cận
- Tham gia với
các Giới chức Biên giới và
thực thi pháp luật khác
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An toàn Sản phẩm Tiêu dùng
Trách nhiệm Khu vực

Âu châu

Á châu

Phi châu
Australia

Nam Mỹ

Tỉnh BRITISH COLUMBIA

Tỉnh ALBERTA
Tỉnh MANITOBA & SASKATCHEWAN
Miền Đại tây dương
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CÁM ƠN QUÝ VỊ
Chương trình An toàn Sản phẩm Tiêu dùng
(Consumer Product Safety Program)

Health Canada

cps-spc@hc-sc.gc.ca

http://www.healthycanadians.gc.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php
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