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TỔNG QUAN

Giñ ám sát Thị trường
Thanh trañ

ñ Hợp tác ở Biên giới
Thu ñ hồi, gồm cả Cùng Thu hồi
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Chương trình của Chúng tôi
Th• ẩm 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.



4

Chương trình An toàn Sản phẩm

- Giám sát Sự cố, Phân loại
và Sắp ưu tiên

- Thử nghiệm
- Đánh giá 
- Dịch tễ

- Điều phối sự Tuân thủ và 
Thực Thi

- Quy định và Tiêu chuẩn
Quản lý, Ứng dụng và

Phát triển

- 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

- Thanh tra và Thực thi
- Tiếp cận

- Tham gia với 
các Giới chức Biên giới và 

thực thi pháp luật khác



5

• Bộ Y tế Canada (HC) đã thiết lập một hệ thống toàn diện về giám 
sát thị trường để xác định các vấn đề an toàn sản phẩm có thể
xảy ra.
• Báo cáo tự nguyện của người dân Canada 

Báo cáo bắt buộc của ngành công nghiệp•
Quan hệ đối tác với cơ quan quản lý khác•
Khả năng yêu cầu • cung cấp thông tin để xác minh sự tuân thủ

HC tiến hành • việc lấy mẫu có mục tiêu, dựa trên rủi ro, trong thị 
trường để phát hiện việc không tuân thủ

GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG
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QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 
CỦA CHÚNG TÔI

Phương
pháp dựa
trên rủi ro
được dùng
đề xác
định ưu
tiên và 
chọn công
cụ

Một loạt 
các phàn 
ứng khác 
có thể
được áp 
dụng 

Đánh giá Rủi ro Quản lý Rủi ro
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• Các cuộc kiểm tra được các Thanh tra thực hiện thường 
xuyên thanh tra để xác minh sự tuân thủ và ngăn ngừa 
không tuân thủ

• Phương pháp tiến bộ và đúng mức độ để thực thi

Một số kiểm tra được bắt đầu khi Bộ Y Tế Canada • biết 
được một sự cố nhất định, trong khi các kiểm tra khác được 
lên kế hoạch, nhắm vào một nhóm sản phẩm hay nguy hại.

• Các Thanh tra đến thăm tất cả các nhà thương mại ở mọi 
cấp độ và tầm cỡ, từ các nhà sản xuất đến nơi bán lẻ

• Còn nhắm cả đến các sản phẩm tại các cảng nhập cảnh
vào Canada

THANH TRA
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HỢ P TÁC TẠI BIÊN GIỚI

• Bảo đảm Tuân thủ và thực thi tại các cảng of Entry của Canada 
là trách nhiệm chung giữa Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada 
(CBSA) và cơ quan quản lý của Chính phủ Canada như Bộ Y 
Tế Canada.
CBSA có thẩm quyền theo Luật • Quan thuế để bắt giữ hàng hóa 
tại biên giới và từ chối cho nhập cảnh những người có thể vi 
phạm pháp luật liên bang Canada.
Mục tiêu: HC có thể yêu cầu CBSA để giữ • các hàng hóa được 
nhắm đến ở thời điểm nhập khẩu cho đến khi có được từ Bộ Y 
Tế Canada một khuyến cáo cho nhập được để giải phóng hàng 
hóa.
Thu thập dữ liệu• : CBSA thu thập thông tin về các nhà nhập 
khẩu mà họ có thể chia sẻ với HC.
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TH U HỒI
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ngừng• sản xuất, ngừng bán, ngừng bán hàng bán lẻ;

sửa• chữa, thiết kế lại, thay thế, hoàn tiền, hủy, thay đổi nhãn

cho chuỗi phân phối để • rút hàng ra khỏi thị trường; cho dân 
Canada để họ biết được vấn đề và những gì họ nên làm. 

Việc thu hồi vẫn xảy ra! 
Lập kế hoạch và chuẩn bị trước tiết kiệm thời 

gian và tiền bạc.

QUY TRÌNH THU HồI
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CÁC ĐIỀU CỐT YẾU ĐỂ
TRÁNH PHẢI THU HỒI SẢN PHẨM

• Đạt các yêu cầu bắt buộc và tiêu chuẩn tự 
nguyện
Thiết kế sản phẩm • một cách chặt chẽ
Th• ử nghiệm, Thử nghiệm, Thử nghiệm
Gi• ám sát việc sử dụng sản phẩm
Đánh giá các khiếu nại, thắc mắc, thương •
tích, phản hồi của khách hàng và nhà bán lẻ
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LẬP KẾ HOẠCH CHO 
MỘT ĐỢT THU HỒI

Lên kế hoạch cho một đợt thu hồi trước khi quý vị có vấn đề

• Đảm bảo ghi nhãn các số mẫu/ mẻ / lô trong quá 
trình sản xuất để giúp giới hạn phạm vi đợt thu hồi

• Giữ các danh sách phân phối; thẻ đăng ký người 
dùng, thẻ tích điểm, bảo hành và các yêu cầu linh
kiện

Các biện pháp phổ biến nhất là:•
- Sửa chữa sản phẩm miễn phí
- Thay thế sản phẩm miễn phí
- Hoàn trả toàn bộ giá mua
- Hủy các sản phẩm dùng để khuyến mại
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Sản phẩm được bán • ở cả hai nước
Sản phẩm cũng phải thuộc thẩm quyền của cả hai cơ •
quan

• Các biện pháp khắc phục và hỗ trợ khách hàng mở 
rộng cho các khách hàng ở cả hai nước
Thời • điểm thích hợp cho cả cơ quan quản lý và công ty
Công ty • sớm chia sẻ tất cả thông tin với cả hai thẩm 
quyền pháp lý trong quá trình 

• Cùng thu hồi được thực hiện một cách tự nguyện

CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ CÙNG THU HỒI
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VÍ DỤ
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Giảm gánh nặng cho ngành công nghiệp•
• Số người tiêu dùng biết được nhiều 
• Lợi dụng được các nguồn lực và thẩm quyền 

của cơ quan quản lý đối tác
Chia • sẻ thông tin

• Củng cố sự bảo vệ biên giới 
Thông • điệp nhất quán trên toàn lục địa

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÙNG THU HỒI 
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CÁC KHÁC BIỆT CHÍNH

Giám• sát ở Cảng
HC không có – mặt tại các cảng, nhưng làm việc chặt chẽ với CBSA 
để xác định các vấn đề ở biên giới

Tiêu• hủy tại Biên giới
Không – có việc tự động phá hủy các sản phẩm tiêu dùng ở Canada. 
Sản phẩm hoặc được trả lại hoặc bị tịch thu cho Chính phủ 
Canada.

Thu • hồi
Thời gian – để đăng tải thông tin thì khác với CPSC

Yêu cầu của Canada: 
• 2 ngày cho một sự nguy hiểm nghiêm trọng và sắp xảy ra

14 • ngày cho một sự nguy hiểm nghiêm trọng

Canada: – Thông tin liên lạc cho công chúng bằng song ngữ 
(Anh/Pháp) 
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NGUỒN TÀI LIỆU

Trang web về Thu hồi Sản phẩm Tiêu dùng  
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall• -alert-rappel-

avis/index-eng.php

Báo cáo một sự cố liên quan đến một sản phẩm tiêu 
dùng
http://www.hc• -sc.gc.ca/cps-spc/advisories-

avis/incident/index-eng.php

Đăng ký nhận tin An toàn Sản phẩm Tiêu dùng 
(Consumer Product Safety News) 
http://www.hc• -sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/_subscribe-

abonnement/index-eng.php

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/incident/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/_subscribe-abonnement/index-eng.php
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CÁM ƠN QUÝ VỊ
Chương trình An toàn Sản phẩm 
Tiêu dùng
(Consumer Product Safety Program) 
cps-spc@hc-sc.gc.caHealth Canada

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

mailto: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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