
Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng
Hoa Kỳ (CPSC)

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.

Kiểm tra sản phẩm
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Hoạt động giám sát thị trường 

• Kế hoạch chương trình cho các sản
phẩm phải đáp ứng quy định; giám sát
về khiếm khuyết và những rủi ro khácBán lẻ

• Kiểm tra về mặt phù hợp với các quy 
định và về các sản phẩm bị thu hồi Internet

• Các nhà điều tra tại các cửa khẩu nhập
cảnh quan trọng

• Các nhà phân tích xác định các sản 
phẩm rất có thể có rủi ro

Cảng và 
sân bay
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Giám sát bán lẻ

• Bao gồm kiểm tra sản phẩm trong cửa
hàng để đảm bảo sản phẩm được dán
nhãn đúng cách, được đựng trong bao
bì bảo vệ trẻ thích hợp nếu được quy
định, và đáp ứng các tiêu chuẩn tự
nguyện thường được chấp nhận trong
ngành, ngoài các tiêu chuẩn bắt buộc. 
Bao gồm kiểm tra XRF tại chỗ, nếu khả
thi.
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Giám sát bán lẻ
• Các cuộc kiểm tra đột xuất có mục tiêu

tập trung vào sự an toàn của đồ chơi
trong các ngày lễ lớn, hàm lượng chì
trong các sản phẩm của trẻ em, và các
sản phẩm điện chất lượng kém

• Nếu có nghi ngờ về việc sản phẩm có
thể gây nguy hiểm, hoặc nếu có yêu
cầu xem xét và thử nghiệm thấu đáo
hơn, các mẫu chính thức sẽ được thu
thập để phân tích nhanh chóng trong
phòng thí nghiệm. 
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Giám sát Internet

• Không còn là một thách thức mới - nhiều
công ty chuyên bán sản phẩm của họ
trên các trang mạng, và sẽ chẳng có sự
giám sát của CPSC đối với những nhà
buôn này nếu giám sát Internet đã không
được tiến hành.

• CPSC có nhân viên điều tra chuyên giám
sát Internet, một số làm việc toàn thời
gian.
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Thương mại điện tử -
Trực tiếp tới người tiêu dùng
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“Vô số” cơ hội để dẫn đến khách hàng



Giám sát cửa khẩu

• Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ

• Nhãn theo dõi 
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Khám tại nhà kho



Công cụ kiểm tra thực địa

• XRF (Huỳnh quang Tia-X)
• FTIR (Máy đo quang phổ hồng ngoại)
• Các công cụ khác và những hướng dẫn về cách

kiểm tra
– Tiêu chuẩn đồ chơi, F963
– Ống thử bộ phận nhỏ
– Đồng hồ đo lực khi thử kéo-đẩy

• Các sản phẩm 15J 
– Áo trẻ em mặc ngoài trời có dây rút
– Máy sấy tóc cầm tay
– Đèn lễ lớn
– Dây nối thêm



• Huỳnh quang Tia-X (XRF)

• Máy đo quang phổ hồng ngoại (FTIR) 
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Giám sát cửa khẩu - Chất chì, Phthalate



Giày trẻ em có chất chì
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Giám sát cửa khẩu - Sản phẩm cho trẻ em

• Dán nhãn đồ chơi 
• Bóng nhỏ cho trẻ em dưới 3 tuổi
• Các bộ phận nhỏ
• Lục lạc
• Núm vú
• Dải rút
• Đồ ngủ trẻ em
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Dải rút
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Giám sát cửa khẩu - Sản phẩm điện 

• Máy sấy tóc cầm tay

• Đèn lễ lớn

• Dây nối thêm 
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Máy sấy tóc
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Bật lửa
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Đèn lễ lớn



CPSC Trung tâm quốc gia thử nghiệm sản phẩm và đánh giá
Các khu vực thử nghiệm

PTN tác động
(mũ bảo hiểm xe đạp)

PTN sp tổng quát

PTN tính dễ cháy/hỏa hoạn

PTN sp điện PTN hoá học

Phòng họp hiện đại

PTN sp hồ bơi và spa

Xưởng làm
máy móc

PTN sp chất đốt

PTN đồ chơi PTN sp trẻ em

PTN xe thể thao ngoài  trời



Thư tư vấn của CPSC 

• Gửi đến doanh nghiệp nào vi phạm quy định
• Biện pháp khắc phục khác nhau:

⁻ Thu giữ là phổ biến nhất, nếu đó là một tái phạm
và sản phẩm có thể không sửa chữa được

⁻ Sửa sai sản xuất trong tương lai
⁻ Ngưng bán và sửa sai sản xuất trong tương lai
⁻ Thu hồi ở cấp phân phối
⁻ Thu hồi ở cấp bán lẻ
⁻ Thu hồi ở cấp người tiêu dùng

• Kiểm tra cách tuân thủ được thông báo



Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) là gì?

Văn bản đề xuất chi tiết trong đó nêu rõ các 
bước của công ty có sản phẩm bị thu hồi sẽ 
thực hiện để tìm ra và sửa chữa các sản 
phẩm có rủi ro đang nằm trong chuỗi phân 
phối và trong tay của người tiêu dùng.
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Một cuộc thu hồi nhanh gọn là gì?

• Điều kiện:
oCông ty phải khởi động một kế hoạch CAP có thể

chấp nhận được trong vòng 20 ngày làm việc sau
khi đưa ra bản báo cáo đầy đủ.

• Lợi điểm:
o Tránh cho nhân viên CPSC khỏi phải viết bản Xác

Định Sơ Bộ (PD) về lỗi và nguy hiểm của sản
phẩm;

oGiảm bớt chuyện phân tích kỹ thuật - tập trung vào
việc thông báo và biện pháp khắc phục; và,

oNgười tiêu dùng nhận được thông báo sớm hơn!
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Jacob J. Miller
Tùy Viên An Toàn Sản phẩm Khu Vực Châu
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Điện thoại: 86-10-8531-3318
Fax: 86-10-8531-3652
millerjj2@state.gov

Quý vị có câu hỏi không?
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