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SSảảnn PhPhẩẩmm TiêuTiêu DDùùngng HoaHoa KKỳỳ

This presentation was prepared by CPSC staff, has not been reviewed or approved by, and may not reflect the views 
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14 14 ththáángng TTáámm, 2008, 2008

TTổổngng ThThốốngng Bush Bush kýký ssửửaa đđổổii sâusâu rrộộngng
ccáácc đđạạoo luluậậtt an an totoàànn ssảảnn phphẩẩmm tiêutiêu ddùùngng

NgNgààyy kýký trtrởở ththàànhnh ccộộtt mmốốcc quanquan trtrọọngng đđốốii
vvớớii nhinhiềềuu ngngààyy bbắắtt đđầầuu ccóó hihiệệuu llựựcc trongtrong
luluậậtt
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CPSIA CPSIA MMụụcc 102 102 tăngtăng cưcườờngng ththửử
nghinghiệệmm ssảảnn phphẩẩmm

ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt chocho
ccáácc ssảảnn phphẩẩmm tiêutiêu ddùùngng ccóó kikiểểmm sosoáátt

YêuYêu ccầầuu ththửử nghinghiệệmm bbởởii bênbên ththứứ baba đđốốii
vvớớii ccáácc ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem
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ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt

CCầầnn ccóó gigiấấyy chchứứngng nhnhậậnn vvớớii mmỗỗii chuychuyếếnn
hhààngng

GiGiấấyy chchứứngng nhnhậậnn nêunêu lênlên ssựự hhợợpp chuchuẩẩnn
đđốốii vvớớii ccáácc yêuyêu ccầầuu liênliên quanquan ccủủaa CPSC CPSC 
HoaHoa KKỳỳ ((quyquy đđịịnhnh, , llệệnhnh ccấấmm, , tiêutiêu chuchuẩẩnn, , 
quyquy ttắắcc))
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ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt
ViViệệcc ttựự chchứứngng nhnhậậnn hhợợpp chuchuẩẩnn ttổổngng ququáátt áápp ddụụngng chocho ttấấtt
ccảả ssảảnn phphẩẩmm ccóó nhnhữữngng yêuyêu ccầầuu đưđượợcc ỦỦyy Ban Ban ththựựcc thithi ththểể
theotheo bbấấtt kkỳỳ điđiềềuu luluậậtt nnààoo ỦỦyy Ban Ban áápp ddụụngng ((baobao ggồồmm ssảảnn
phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem, , sausau nnààyy trtrởở ththàànhnh đđốốii tưtượợngng chchịịuu yêuyêu
ccầầuu ththửử nghinghiệệmm bbởởii bênbên ththứứ baba bbổổ sung).sung).

ĐĐạạoo LuLuậậtt An An ToToàànn SSảảnn PhPhẩẩmm TiêuTiêu DDùùngng
ĐĐạạoo LuLuậậtt CCáácc ChChấấtt GâyGây HHạạii LiênLiên Bang Bang 
ĐĐạạoo LuLuậậtt VVảảii SSợợii DDễễ ChChááyy
ĐĐạạoo LuLuậậtt BaoBao BBìì NgănNgăn NgNgừừaa NhiNhiễễmm ĐĐộộcc
ĐĐạạoo LuLuậậtt An An ToToàànn HHồồ BơiBơi vvàà HHồồ NưNướớcc MMáátt--xaxa (Spa)(Spa)
ĐĐạạoo LuLuậậtt NgănNgăn NgNgừừaa PhPhỏỏngng XăngXăng chocho TrTrẻẻ EmEm
ĐĐạạoo LuLuậậtt An An ToToàànn TTủủ LLạạnhnh

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     



7

ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt

MMởở rrộộngng đđáángng kkểể yêuyêu ccầầuu ttựự chchứứngng nhnhậậnn
hihiệệnn hhàànhnh

TrưTrướớcc CPSIA, CPSIA, chchỉỉ nhnhữữngng ssảảnn phphẩẩmm tiêutiêu
ddùùngng chchịịuu tiêutiêu chuchuẩẩnn an an totoàànn theotheo ĐĐạạoo
LuLuậậtt An An ToToàànn SSảảnn PhPhẩẩmm TiêuTiêu DDùùngng phphảảii
tuântuân ththủủ yêuyêu ccầầuu nnààyy
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ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt

ChChứứngng nhnhậậnn giagia hhạạnn, , ngngààyy ccóó hihiệệuu llựựcc llàà
12 12 ththáángng 11 11 nămnăm 20082008

ViViệệcc chchứứngng nhnhậậnn phphảảii ddựựaa vvààoo ththửử
nghinghiệệmm mmọọii ssảảnn phphẩẩmm hay hay vvààoo mmộộtt
chươngchương trtrììnhnh ththửử nghinghiệệmm hhợợpp lýlý
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ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt

QuanQuan trtrọọngng llàà ttậậpp trungtrung khôngkhông chchỉỉ vvààoo ccáácc
ssảảnn phphẩẩmm ccụụ ththểể, , mmàà còncòn vvààoo ccáácc nhnhóómm
ssảảnn phphẩẩmm vvớớii ccáácc đđặặcc ttíínhnh nnààoo đđóó, , vvíí ddụụ,  ,  
““đđồồ ggỗỗ ccóó sơnsơn””

SSảảnn phphẩẩmm khôngkhông ccóó gigiấấyy chchứứngng nhnhậậnn
khôngkhông ththểể nhnhậậpp khkhẩẩuu hay hay phânphân phphốốii đđểể
muamua bbáánn ởở HoaHoa KKỳỳ
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ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt

GiGiấấyy chchứứngng nhnhậậnn phphảảii kkèèmm theotheo ssảảnn phphẩẩmm hay hay 
lôlô hhààngng ssảảnn phphẩẩmm vvàà phphảảii ccóó ssẵẵnn chocho CPSC CPSC vvàà
HHảảii QuanQuan HoaHoa KKỳỳ khikhi ccóó yêuyêu ccầầuu.  .  

Vi Vi phphạạmm ccóó ththểể ddẫẫnn đđếếnn ccáácc mmứứcc phphạạtt dândân ssựự vvàà
hhììnhnh ssựự

ChChíínhnh phphủủ HoaHoa KKỳỳ ccóó ththểể rara llệệnhnh tiêutiêu hhủủyy ssảảnn
phphẩẩmm nnếếuu nnóó vi vi phphạạmm ccáácc yêuyêu ccầầuu ccủủaa CPSCCPSC
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CPSIA CPSIA MMụụcc 102 102 tăngtăng cưcườờngng ththửử
nghinghiệệmm ssảảnn phphẩẩmm

ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt chocho
ccáácc ssảảnn phphẩẩmm tiêutiêu ddùùngng ccóó kikiểểmm sosoáátt

YêuYêu ccầầuu ththửử nghinghiệệmm bbởởii bênbên ththứứ baba đđốốii
vvớớii ccáácc ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem
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YêuYêu CCầầuu ThThửử nghinghiệệmm bbởởii BênBên ThThứứ BaBa

CCáácc ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem ccầầnn đưđượợcc ththửử
nghinghiệệmm bbởởii mmộộtt ““CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá HHợợpp
ChuChuẩẩnn”” đđộộcc llậậpp ((phòngphòng ththíí nghinghiệệmm))

SSảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem: : NhNhắắmm đđếếnn hay hay thithiếếtt
kkếế chocho trtrẻẻ ttừừ 12 12 tutuổổii trtrởở xuxuốốngng

KhôngKhông ccóó ngongoạạii llệệ trongtrong luluậậtt chocho loloạạii
““ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem””
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YêuYêu CCầầuu ThThửử nghinghiệệmm bbởởii BênBên ThThứứ BaBa

GiGiấấyy chchứứngng nhnhậậnn phphảảii kkèèmm theotheo ssảảnn phphẩẩmm hay hay 
chuychuyếếnn hhààngng ssảảnn phphẩẩmm vvàà phphảảii ccóó ssẵẵnn chocho
CPSC CPSC vvàà HHảảii QuanQuan HoaHoa KKỳỳ khikhi ccóó yêuyêu ccầầuu.  .  

Vi Vi phphạạmm ccóó ththểể ddẫẫnn đđếếnn ccáácc mmứứcc phphạạtt dândân ssựự vvàà
hhììnhnh ssựự

ChChíínhnh phphủủ HoaHoa KKỳỳ ccóó ththểể rara llệệnhnh tiêutiêu hhủủyy ssảảnn
phphẩẩmm nnếếuu nnóó vi vi phphạạmm ccáácc yêuyêu ccầầuu ccủủaa CPSC CPSC 
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YêuYêu CCầầuu ThThửử nghinghiệệmm bbởởii BênBên ThThứứ BaBa

Theo Theo ththờờii giangian, , yêuyêu ccầầuu ththửử nghinghiệệmm bbởởii bênbên ththứứ baba trtrởở
nênnên ccóó hihiệệuu llựựcc đđốốii vvớớii ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem..
SSảảnn phphẩẩmm ccóó sơnsơn ((ttììmm sơnsơn ccóó chchìì))
NôiNôi
NNúúmm vvúú gigiảả
SSảảnn phphẩẩmm ccóó nhnhữữngng bbộộ phphậậnn nhnhỏỏ
NNữữ trangtrang bbằằngng kimkim loloạạii chocho trtrẻẻ emem
GhGhếế llắắcc lưlư, , xexe ttậậpp điđi vvàà xexe nhnhúúnn……
TTấấtt ccảả nhnhữữngng quyquy đđịịnhnh an an totoàànn ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem hihiệệnn
hhàànhnh ccủủaa CPSC, CPSC, baobao ggồồmm hhààmm lưlượợngng chchìì
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YêuYêu CCầầuu ThThửử nghinghiệệmm bbởởii BênBên ThThứứ BaBa
GiGiấấyy chchứứngng nhnhậậnn chocho ththấấyy bbằằngng chchứứngng ththửử nghinghiệệmm bbởởii
phòngphòng ththíí nghinghiệệmm đưđượợcc côngcông nhnhậậnn phphảảii bbằằngng titiếếngng AnhAnh

CCóó ththểể bbằằngng thêmthêm mmộộtt ththứứ titiếếngng khkháácc

CCóó ghighi têntên nhnhàà ssảảnn xuxuấấtt, , ngngààyy vvàà nơinơi ssảảnn xuxuấấtt

CCóó ghighi têntên phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ththửử nghinghiệệmm, , ngngààyy vvàà nơinơi
ththửử nghinghiệệmm

ThôngThông tin tin liênliên llạạcc đđốốii vvớớii ccáácc ccáá nhânnhân ququảảnn lýlý hhồồ sơsơ ththửử
nghinghiệệmm
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

LuLuậậtt mmớớii traotrao ththẩẩmm quyquyềềnn chocho CPSC CPSC đđểể::

CôngCông nhnhậậnn phòngphòng ththíí nghinghiệệmm đưđượợcc ththửử nghinghiệệmm
ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem

Hay Hay chchỉỉ đđịịnhnh ccáácc ttổổ chchứứcc côngcông nhnhậậnn đđộộcc llậậpp đđểể
côngcông nhnhậậnn ccáácc phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ththửử nghinghiệệmm đđộộcc
llậậpp

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

ChChỉỉ ccóó ỦỦyy Ban Ban mmớớii ccóó ththểể côngcông nhnhậậnn phòngphòng ththíí
nghinghiệệmm do do nhnhàà ssảảnn xuxuấấtt kikiểểmm sosoáátt hay hay nhnhàà ccấấpp
nhãnnhãn tưtư nhânnhân ccủủaa ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem đangđang đđềề
ccậậpp
CCáácc phòngphòng ththíí nghinghiệệmm chchíínhnh phphủủ phphảảii đđáápp ứứngng
ccáácc yêuyêu ccầầuu côngcông nhnhậậnn ““cơcơ bbảảnn”” ccộộngng ccáácc điđiềềuu
kikiệệnn bbổổ sung do sung do luluậậtt quyquy đđịịnhnh

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

KhuyKhuyếếnn nghnghịị ccủủaa nhânnhân viênviên CPSC CPSC đđốốii vvớớii ỦỦyy Ban:Ban:
SSảảnn phphẩẩmm ccóó sơnsơn ((ttììmm sơnsơn ccóó chchìì))

ĐĐạạtt chchứứngng nhnhậậnn ISO 17025 ISO 17025 bbởởii mmộộtt cơcơ quanquan côngcông
nhnhậậnn ILACILAC--MRA MRA đưđượợcc xemxem llàà tiêutiêu chchíí cơcơ bbảảnn đđểể
CPSC CPSC ththừừaa nhnhậậnn bbấấtt kkỳỳ phòngphòng ththíí nghinghiệệmm nnààoo

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

KhuyKhuyếếnn nghnghịị ccủủaa nhânnhân viênviên CPSC CPSC đđốốii vvớớii ỦỦyy Ban:Ban:

NgoNgoààii rara, , đđốốii vvớớii ccáácc phòngphòng ththíí nghinghiệệmm do do nhnhàà ssảảnn xuxuấấtt llààmm
chchủủ ““đđểể bbảảoo đđảảmm đđộộcc llậậpp””, , ccầầnn ccóó ccáácc ttààii liliệệuu ththỏỏaa mãnmãn yêuyêu
ccầầuu chchứứngng ttỏỏ tuântuân ththủủ quyquy đđịịnhnh ccủủaa luluậậtt::
ỦỦyy Ban Ban phphảảii đưđượợcc thôngthông bbááoo ngayngay bbấấtt kkỳỳ nnỗỗ llựựcc nnààoo ttừừ nhnhàà
ssảảnn xuxuấấtt, , nhnhàà ccấấpp nhãnnhãn tưtư nhânnhân hay hay bênbên ththứứ baba ccóó liênliên quanquan
nnààoo khkháácc mumuốốnn cheche ddấấuu hay hay ttạạoo ảảnhnh hưhưởởngng khôngkhông phphùù hhợợpp
lênlên kkếếtt ququảả ththửử nghinghiệệmm; ; vvàà
CCáácc ccááoo bubuộộcc ttạạoo ảảnhnh hưhưởởngng khôngkhông phphùù hhợợpp phphảảii đưđượợcc bbááoo
ccááoo riêngriêng chocho ỦỦyy BanBan

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

ĐĐốốii vvớớii ccáácc phòngphòng ththíí nghinghiệệmm do do chchíínhnh phphủủ llààmm
chchủủ totoàànn bbộộ hay hay mmộộtt phphầầnn, , khuykhuyếếnn nghnghịị ccủủaa nhânnhân
viênviên CPSC CPSC vvớớii ỦỦyy Ban Ban llàà::

ĐĐạạtt chchứứngng nhnhậậnn ISO 17025 ISO 17025 cơcơ bbảảnn

NgoNgoààii rara, , phphảảii tuântuân ththủủ điđiềềuu kikiệệnn luluậậtt đđịịnhnh::

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))
CCáácc ĐiĐiềềuu KiKiệệnn chocho PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm

ChChíínhnh PhPhủủ

1. 1. TrongTrong chchừừngng mmựựcc ccóó ththểể ththựựcc hihiệệnn đưđượợcc, , 
ccáácc nhnhàà ssảảnn xuxuấấtt hay hay nhnhàà ccấấpp nhãnnhãn tưtư nhânnhân
đđóóngng ttạạii bbấấtt kkỳỳ nưnướớcc nnààoo ccũũngng đưđượợcc phphéépp
chchọọnn phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ththửử nghinghiệệmm mmàà
khôngkhông do do chchíínhnh phphủủ nưnướớcc đđóó llààmm chchủủ hay hay 
kikiểểmm sosoáátt;;

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))
CCáácc ĐiĐiềềuu KiKiệệnn chocho PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm

ChChíínhnh PhPhủủ

2. 2. KKếếtt ququảả ththửử nghinghiệệmm ccủủaa đơnđơn vvịị khôngkhông phphảảii
chchịịuu ttáácc đđộộngng khôngkhông phphùù hhợợpp bbởởii bbấấtt kkỳỳ aiai, , 
kkểể ccảả đơnđơn vvịị chchíínhnh phphủủ khkháácc;;

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))
CCáácc ĐiĐiềềuu KiKiệệnn chocho PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm

ChChíínhnh PhPhủủ

3. 3. ĐơnĐơn vvịị khôngkhông đưđượợcc đđốốii xxửử thuthuậậnn llợợii hơnhơn
ccáácc phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ththửử nghinghiệệmm khkháácc đãđã
đưđượợcc côngcông nhnhậậnn trongtrong ccùùngng nưnướớcc đđóó;;

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))
CCáácc ĐiĐiềềuu KiKiệệnn chocho PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm

ChChíínhnh PhPhủủ

4. 4. KKếếtt ququảả ththửử nghinghiệệmm ccủủaa đơnđơn vvịị khôngkhông đưđượợcc
ccáácc cơcơ quanquan ththẩẩmm quyquyềềnn ccủủaa chchíínhnh phphủủ ggáánn
gigiáá trtrịị caocao hơnhơn so so vvớớii ccáácc phòngphòng ththíí nghinghiệệmm
đưđượợcc côngcông nhnhậậnn khkháácc; ; vvàà

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))
CCáácc ĐiĐiềềuu KiKiệệnn chocho PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm

ChChíínhnh PhPhủủ
5. 5. ĐơnĐơn vvịị khôngkhông đưđượợcc ttạạoo ảảnhnh hưhưởởngng khôngkhông
phphùù hhợợpp lênlên ccáácc cơcơ quanquan ththẩẩmm quyquyềềnn ccủủaa
chchíínhnh phphủủ vvềề ccáácc vvấấnn đđềề ảảnhnh hưhưởởngng lênlên hohoạạtt
đđộộngng ccủủaa nnóó hay hay lênlên quyquyếếtt đđịịnhnh bbởởii ccáácc cơcơ
quanquan ththẩẩmm quyquyềềnn khkháácc ccủủaa chchíínhnh phphủủ kikiểểmm
sosoáátt viviệệcc phânphân phphốốii ssảảnn phphẩẩmm ddựựaa vvààoo kkếếtt
ququảả đđáánhnh gigiáá hhợợpp chuchuẩẩnn ccủủaa đơnđơn vvịị..

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

CPSC CPSC ssẽẽ duyduy trtrìì mmộộtt danhdanh ssááchch ccậậpp nhnhậậtt ccáácc
phòngphòng ththíí nghinghiệệmm đưđượợcc côngcông nhnhậậnn trêntrên trangtrang web web 
www.cpsc.govwww.cpsc.gov

CPSC CPSC ccóó ththẩẩmm quyquyềềnn ttạạmm ngưngngưng hay hay chchấấmm ddứứtt
viviệệcc côngcông nhnhậậnn mmộộtt phòngphòng ththíí nghinghiệệmm trongtrong ttììnhnh
huhuốốngng ththííchch hhợợpp..

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     



27

CôngCông NhNhậậnn CCáácc CơCơ QuanQuan ĐĐáánhnh GiGiáá
HHợợpp ChuChuẩẩnn ((PhòngPhòng ThThíí NghiNghiệệmm))

NhânNhân viênviên CPSC CPSC khuykhuyếếnn nghnghịị ỦỦyy BBảảnn mmộộtt quyquy
trtrììnhnh đăngđăng kýký côngcông nhnhậậnn trêntrên mmạạngng ttạạii
www.cpsc.govwww.cpsc.gov

NNếếuu ỦỦyy Ban Ban quyquyếếtt đđịịnhnh ssốố lưlượợngng phòngphòng ththíí
nghinghiệệmm đưđượợcc côngcông nhnhậậnn khôngkhông đđủủ, , ththìì hhạạnn chchóótt đđểể
chchứứngng nhnhậậnn yêuyêu ccầầuu an an totoàànn chocho trtrẻẻ emem ccóó ththểể
đưđượợcc giagia hhạạnn ttốốii đađa 60 60 ngngààyy

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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ThThửử nghinghiệệmm BBắắtt BuBuộộcc vvàà bbởởii BênBên ThThứứ
BaBa đđốốii vvớớii MMộộtt SSốố SSảảnn PhPhẩẩmm chocho TrTrẻẻ EmEm

TTóómm ttắắtt
ChChứứngng nhnhậậnn HHợợpp ChuChuẩẩnn TTổổngng QuQuáátt vvớớii mmọọii ssảảnn
phphẩẩmm ccóó yêuyêu ccầầuu an an totoàànn liênliên bang bang theotheo ththẩẩmm
quyquyềềnn ccủủaa CPSC (CPSC (baobao ggồồmm ssảảnn phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem) ) 
ccóó hihiệệuu llựựcc ttừừ ngngààyy 12 12 ththáángng 11 11 nămnăm 20082008

YêuYêu ccầầuu ththửử nghinghiệệmm bbởởii bênbên ththứứ baba đđốốii vvớớii ssảảnn
phphẩẩmm chocho trtrẻẻ emem theotheo llộộ trtrììnhnh vvớớii nhnhữữngng ngngààyy ccóó
hihiệệuu llựựcc rrảảii rara, , bbắắtt đđầầuu vvớớii sơnsơn ccóó chchìì 90 90 ngngààyy sausau
khikhi CPSC CPSC côngcông bbốố yêuyêu ccầầuu côngcông nhnhậậnn..

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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ThThửử nghinghiệệmm BBắắtt BuBuộộcc vvàà bbởởii BênBên ThThứứ
BaBa đđốốii vvớớii MMộộtt SSốố SSảảnn PhPhẩẩmm chocho TrTrẻẻ EmEm

TTóómm ttắắtt
GiGiấấyy chchứứngng nhnhậậnn phphảảii kkèèmm theotheo ssảảnn phphẩẩmm hay hay lôlô
hhààngng ssảảnn phphẩẩmm vvàà phphảảii ccóó ssẵẵnn chocho CPSC CPSC vvàà HHảảii
QuanQuan HoaHoa KKỳỳ khikhi ccóó yêuyêu ccầầuu.  .  

Vi Vi phphạạmm ccóó ththểể ddẫẫnn đđếếnn ccáácc mmứứcc phphạạtt dândân ssựự vvàà
hhììnhnh ssựự

ChChíínhnh phphủủ HoaHoa KKỳỳ ccóó ththểể rara llệệnhnh tiêutiêu hhủủyy ssảảnn
phphẩẩmm nnếếuu nnóó vi vi phphạạmm ccáácc yêuyêu ccầầuu ccủủaa CPSCCPSC

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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ThThửử nghinghiệệmm BBắắtt BuBuộộcc vvàà bbởởii BênBên ThThứứ
BaBa đđốốii vvớớii MMộộtt SSốố SSảảnn PhPhẩẩmm chocho TrTrẻẻ EmEm

TTóómm ttắắtt
KhuyKhuyếếnn nghnghịị ccủủaa nhânnhân viênviên CPSC CPSC đđốốii vvớớii ỦỦyy Ban Ban ----
SSảảnn phphẩẩmm ccóó sơnsơn ((ttììmm sơnsơn ccóó chchìì):):
ĐĐạạtt chchứứngng nhnhậậnn ISO 17025 ISO 17025 bbởởii mmộộtt cơcơ quanquan côngcông nhnhậậnn
ILACILAC--MRA MRA đưđượợcc xemxem llàà tiêutiêu chchíí cơcơ bbảảnn đđểể CPSC CPSC ththừừaa
nhnhậậnn bbấấtt kkỳỳ phòngphòng ththíí nghinghiệệmm nnààoo
PhòngPhòng ththíí nghinghiệệmm ccủủaa chchíínhnh nhnhàà ssảảnn xuxuấất/nht/nhàà ccấấpp nhãnnhãn
tưtư nhânnhân phphảảii nnộộpp hhồồ sơsơ chocho CPSC CPSC đđểể đđáápp ứứngng ccáácc yêuyêu
ccầầuu bbổổ sung sung trongtrong luluậậtt
PhòngPhòng ththíí nghinghiệệmm ccủủaa chchíínhnh phphủủ phphảảii đđạạtt ISO 17025 ISO 17025 vvàà
phphảảii đđáápp ứứngng nămnăm điđiềềuu kikiệệnn trongtrong luluậậtt

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban     
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Theo Theo dõidõi trangtrang web web ccủủaa CPSC CPSC đđểể bibiếếtt thôngthông tin tin 
vvàà viviệệcc tritriểểnn khaikhai

ĐĐạạoo LuLuậậtt CCảảii ThiThiệệnn An An ToToàànn SSảảnn PhPhẩẩmm TiêuTiêu
DDùùngng nămnăm 2008 (2008 (““CPSIACPSIA””))

www.cpsc.govwww.cpsc.gov

Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban
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