
CÁC THÁCH THỨC THƯỜNG GẶP 
CỦA NGƯỜI MUA 

CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

THÁNG 9 NĂM 2016

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ 
ỦY BAN AN TOÀN 

SẢN PHẨM TIÊU DÙNG 

BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY DO VIÊN CHỨC CPSC SOẠN THẢO, CHƯA ĐƯỢC ỦY BAN XEM LẠI HAY PHÊ DUYỆT VÀ 
CÓ THỂ KHÔNG PHẢN ÁNH QUAN ĐIỂM CỦA ỦY BAN.



Các thách thức toàn cầu

Số lượng quy
định gia tăng

Chuỗi cung
ứng phức tạp
và năng động

Nhiều hiệp
định thương 

mại

Các yêu cầu
an toàn

không đồng
đều



Nhập khẩu cơ bản
Importer

Exporter

Customs and CPSC co-located offices

Certificates of Compliance

1. Hàng hóa được xếp lên một thùng hàng trên tàu tại cảng vận đơn nước ngoài - nộp tờ
khai hàng hóa.
2. Tàu đi đến Hoa Kỳ và vào một cảng bốc dỡ (trung bình vài tuần).
3. Người môi giới hải quan kê khai các mục cho tất cả hàng hóa trên tàu.
4. Các mục cần có CBP hoặc các cơ quan khác (kể cả CPSC) được đánh dấu để kiểm tra.
5. Thùng hàng được dỡ xuống và phân phối bằng xe tải hoặc xe lửa (trực tiếp cho nhà nhập
khẩu, đến một trạm khám của Hải quan CES để kiểm tra, nếu thùng hàng có những hàng hóa
đi đến những địa điểm khác nhau thì khi tới trạm khám của Hải quan CFS hàng hóa sẽ được
chia ra).



Phối hợp với CBP

• Sở Giám Sát Nhập Khẩu của CPSC làm việc chặt
chẽ với Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP)

• Nhân viên CPSC có chung địa điểm làm việc với
nhân viên cửa khẩu CBP tại các cửa nhập cảnh
chính trên khắp Hoa Kỳ.

• Chia sẻ dữ liệu với CBP giúp cải tiến năng lực của
CPSC đánh giá rủi ro về các chuyến hàng đến Hoa
Kỳ và ngăn chận các sản phẩm không tuân thủ.



Hệ Thống Dữ Liệu Thương Mại Quốc Tế/
Phương Pháp Đánh Giá (ITDS/RAM)

• Thanh tra cửa khẩu nhận dữ liệu có điểm rủi ro đã
nhập cho các sản phẩm cần quan tâm, thông qua hệ
thống CPSC
– Chính sách
– Rủi ro sản phẩm vốn có
– Chuỗi cung ứng
– Lịch sử vi phạm, nhất là các nhà sản xuất nước ngoài
– Lịch sử thu hồi

• Cho phép có hành động dứt khoát
• Tăng cường phối hợp với CBP để giữ lại và khám xét
• Tạo thuận lợi cho sự di chuyển hàng hóa hợp pháp



Tạm giữ/Tịch thu

• CPSC có thể yêu cầu CBP tịch thu sản phẩm

• CBP chỉ hoàn trả sản phẩm nếu CPSC đồng ý

• Tốn kém cho nhà nhập khẩu = 1.500 USD mỗi
ngày



Tránh những rủi ro khiến hàng
được hoàn trả muộn

• Giấy chứng nhận phải sẵn sàng
• Đảm bảo trích dẫn chính xác cho từng quy

định của CPSC đối với sản phẩm được chứng
nhận trên giấy chứng nhận

• Hãy chắc chắn nơi kiểm nghiệm của bên thứ
ba là nơi được CPSC công nhận

• Mua của các nhà sản xuất và/hoặc các nhà
cung cấp nước ngoài đáng tin cậy



Vi phạm/lỗi nhập khẩu phổ biến 
• Sản phẩm cho trẻ em

– Nhãn theo dõi
– Giấy chứng nhận
– Chì(có chứa)
– Chất Phthalate
– Các bộ phận nhỏ
– Chì(trong sơn)
– Tiêu chuẩn về đồ

chơi
– Ghi nhãn các vật

liệu nghệ thuật

• Sản phẩm không cho trẻ em
– Pháo hoa
– Máy sấy tóc
– Đèn cho mùa lễ lớn
– Bật lửa hút thuốc & đa

năng
– Mũ bảo hiểm xe đạp
– Giấy chứng nhận
– Vật lóng lánh
– Nệm dễ cháy
– Dây nối thêm



Thiết kế cho chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng là một quá trình thu thập thông tin 
về các sản phẩm trong suốt chu kỳ tồn tại của sản phẩm. 

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)

PHÂN PHỐISẢN XUẤTTRIỂN KHAITHIẾT KẾKHÁI NIỆM



Thiết lập một chương trình tuân thủ

• Xây dựng những cách kiểm soát và quy trình nội bộ để nắm bắt dữ
liệu thích hợp
– Hàng trả lại từ chuỗi phân phối

– Đơn đặt hàng phụ tùng

– Phàn nàn của người tiêu dùng, khiếu nại, kiện tụng, duyệt xét sản phẩm trực
tuyến

– Báo cáo/phản hồi của nhà bán lẻ

– Sự cố được báo cáo cho/được đăng trên SaferProducts.gov

• Tiết lộ thông tin cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền
• Cập nhật và xem xét lại các cách kiểm soát và quy trình
• Đào tạo nhân viên về cách tuân thủ và về cơ chế báo cáo vấn đề



Quản lý chuỗi cung ứng

• Giám sát toàn bộ chuỗi
• Phát hiện sớm các vấn đề trong tiến trình

– Giảm thiểu sự chậm trễ tốn kém tại các cửa khẩu

• Các nhà bán lẻ muốn biết rõ hơn về chuỗi
cung ứng của nhà sản xuất

• Điều quan trọng ở đây là truy xuất nguồn gốc!
– Biết các nhà cung cấp của quý vị



Thiết kế cho an toàn

Lợi ích:  
• Thay đổi cách thiết kế sản phẩm có thể được thực hiện rất

sớm sủa, tiết kiệm được thời gian, nguồn lực và tiền bạc.
• Các gợi ý về thiết kế có thể được thực hiện trong khi sản

phẩm vẫn còn là một "khái niệm". Thay đổi thiết kế có thể thực
hiện để giảm thiểu tác động đến chức năng sản phẩm.

PHÂN PHỐISẢN XUẤTTRIỂN KHAITHIẾT KẾKHÁI NIỆM



Xác định các mối nguy của sản phẩm

Biết các mối nguy có liên quan đến sản phẩm của quý vị
Thương tật nghiêm trọng/đe dọa tính mạng

• Siết cổ
• Không lối thoát
• Ngạt thở do vị thế
• Thương tích do té ngã/

đập đầu
• Nghẹn/Nuốt không trôi/ 

Thức ăn bị hút vào
• Chết đuối
• Sốc/Điện giật
• Cháy/Bỏng

• Mất tứ chi
• Vết rách
• Gãy
• Chấn thương mắt
• Vật nhọn xuyên người
• Té ngã



Thói quen an toàn

• Xây dựng một tổ chính thức để đánh giá thiết kế
an toàn

• Đưa cách thiết kế an toàn vào sản phẩm
• Triển khai bên trong công ty một chương trình

kiểm nghiệm nghiêm ngặt, vượt xa các tiêu chuẩn
tối thiểu

• Tiến hành các cuộc duyệt xét về an toàn ở các giai
đoạn quan trọng của thiết kế sản phẩm

• Thiết kế cho mục đích sử dụng được định trước
hay không được định trước có thể tiên đoán



http://business.cpsc.gov
• Công cụ trực tuyến mới được thiết kế đặc biệt để giúp các doanh

nghiệp tuân thủ các yêu cầu an toàn sản phẩm tiêu dùng liên bang.
• Công cụ này đặt những câu hỏi có tính cách hướng dẫn, và dựa vào

các câu trả lời để tạo ra một báo cáo (PDF) có thể tải về.
• Hướng dẫn cho từng trường hợp cụ thể đến các liên kết về quy

định an toàn sản phẩm có thể áp dụng cho các sản phẩm và cung
cấp thông tin quan trọng về các yêu cầu ghi nhãn, chứng nhận và
kiểm nghiệm. 

http://business.cpsc.gov/
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Tham gia các
ủy ban 

Phân tích dữ liệu
thương tích/tử vong

cho các mô hình rủi ro

Duyệt tiêu
chuẩn để tìm

bất cập

Thử nghiệm và
đánh giá để

hỗ trợ phát hiện

Đề xuất xây
dựng hoặc

duyệt lại tiêu
chuẩn

Giám sát các tiêu chuẩn tự nguyện của
CPSC



Những cách phòng ngừa tốt nhất

Các nhà sản xuất và nhập khẩu nên sử dụng các cách
thực hành tốt nhất để đảm bảo rằng các sản phẩm an 
toàn được nhập vào chuỗi thương mại. 

⁻ Nhà nhập khẩu/nhà cung cấp phải có tinh thần đồng
đội.

⁻ Biết sản phẩm của quý vị sẽ được sử dụng ở đâu và
như thế nào.

⁻ Biết và hiểu được tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn.
⁻ Tuân thủ các tiêu chuẩn đồng thuận và quy chuẩn kỹ

thuật



Những cách phòng ngừa tốt nhất

– Đưa thiết kế an toàn vào sản phẩm. 
• Quý vị có trách nhiệm làm việc với nhà thiết kế.

– Tránh hậu quả lâu dài: Tổn hại cho thương hiệu
và "Làm tại Nước Tôi.”



Jake Miller
Tùy viên An toàn Sản phẩm Khu vực

châu Á - Thái Bình Dương
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh

E-mail: millerjj2@state.gov

Thông tin liên lạc
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