
 
Thông báo này được biên soạn chỉ cho mục đích thông tin chung và dựa vào các sự kiện và thông tin được 
trình bày. Thông báo này không tạo thành, và không có mục đích tạo thành một tư vấn pháp lý và chưa 
được Ủy Ban xem xét hay phê duyệt và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ủy Ban. Mọi quan điểm 
nêu lên trong thông báo này có thể được Ủy Ban thay đổi hay hủy bỏ. 

 

 

 
 

ĐIỀU NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ CỦA TÔI  
NHƯ THẾ NÀO?  

Số 01/11 

 
CHỦ ĐỀ: CHẤM DỨT VIỆC HOÃN THỰC THI YÊU CẦU 
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 DO THANH TRA DOANH NGHIỆP NHỎ CPSC BIÊN SOẠN, 

 26 THÁNG GIÊNG 2011 
 
Các điểm cơ bản:  
 
Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là CPSC hay Ủy 
Ban) gần đây đã bỏ phiếu phê chuẩn quyết định chấm dứt việc hoãn thực thi yêu 
cầu chứng nhận cho sản phẩm không dùng cho trẻ em chịu sự quản lý của Ủy 
Ban về vải quần áo*, thảm và tấm trải, và màng nhựa vinyl. Có thể tìm thấy yêu 
cầu chứng nhận tại mục 14, Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng, 15 U.S.C. 
§2063 (CPSA). 
 
(* Vải quần áo đôi khi được đề cập đến trong các văn bản của CPSC như là 
quần áo nói chung. Quần áo nói chung thì phải tuân thủ các yêu cầu của Đạo 
Luật Vải Dễ Cháy cho vải quần áo.)  
 
Điều này có nghĩa là gì? 
 
Nếu quý vị là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, hay là nhà ghi nhãn tư nhân vải 
quần áo, thảm và tấm trải và màng nhựa vinyl không dành cho trẻ em thì quý vị 
phải (1) tiếp tục duy trì việc tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn áp dụng cho sản 
phẩm của quý vị, (2) nay cần phát hành giấy chứng nhận tuân thủ chung (GCC) 
để đi kèm với mỗi sản phẩm hay lô sản phẩm, và (3) nay cần cung cấp GCC của 
mỗi sản phẩm cho người bán lẻ và nhà phân phối của quý vị và, khi có yêu cầu, 
cho CPSC.  
 
Trước đây, Ủy Ban đã hoãn việc thực thi yêu cầu phát hành và cung cấp GCC.  
 
Giấy chứng nhận tuân thủ chung (GCC) là gì? 
 
Giấy chứng nhận tuân thủ chung (GCC) là tài liệu chứng nhận, dựa trên việc 
kiểm nghiệm mỗi sản phẩm hay chương trình kiểm nghiệm hợp lý, rằng sản 
phẩm tuân thủ mọi quy chế, quy định, quy tắc, lệnh cấm, hay tiêu chuẩn chiếu 
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theo bất kỳ đạo luật nào do Ủy Ban thực thi. Tài liệu này cũng phải liệt kê cụ thể 
mỗi quy chế, quy định, quy tắc, lệnh cấm, hay tiêu chuẩn mà công ty quý vị đang 
chứng nhận cho sản phẩm. (Chỉ yêu cầu có GCC đối với những sản phẩm bị chi 
phối bởi một quy chế, quy định, quy tắc, lệnh cấm hay tiêu chuẩn hiện hành.)  
 
Ngoài ra, GCC phải bao gồm tên, địa chỉ thư tín, số điện thoại, thông tin để liên 
hệ của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà ghi nhãn tư nhân, ngày và giờ sản 
xuất, ngày và nơi sản phẩm được kiểm nghiệm. Có thể tìm thấy các yêu cầu đầy 
đủ tại mục 14(g), CPSA tại 15 U.S.C. §2063(g).  
 
Ngoài ra, để biết thêm thông tin, vui lòng xem câu trả lời cho câu hỏi dưới đây về 
các mẫu GCC.  
 
Làm thế nào để tôi biết được sản phẩm của tôi bị ảnh hưởng bởi quyết 
định ngưng hoãn thực thi vào ngày 26 tháng Giêng, 2010?  
 
Vui lòng xem biểu đồ dưới đây. Nói chung, các quy định được giải quyết bởi việc 
ngưng hoãn thực thi cụ thể này đối với sản phẩm không dành cho trẻ em là như 
sau:  
 

Thảm và tấm trải (16 CFR các phần 1630 và 1631) 

Màng nhựa vinyl (16 CFR phần 1611) 

Vải quần áo* (16 CFR phần 1610)  

 
(* Vải quần áo đôi khi được đề cập đến trong các văn bản CPSC như là quần áo 
nói chung. Quần áo nói chung thì phải tuân thủ các yêu cầu của Đạo Luật Vải Dễ 
Cháy cho vải quần áo.)  
 
Các câu trả lời cụ thể liên quan đến ba quy định của Đạo Luật Vải Dễ Cháy có 
sẵn ở cuối danh sách Hỏi & Đáp này. 
 
Ai phải phát hành giấy chứng nhận?  
 
Theo quy định của Ủy Ban về GCC, giấy chứng nhận phải được phát hành bởi 
nhà nhập khẩu cho các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài. Giấy chứng nhận phải 
do nhà sản xuất Hoa Kỳ phát hành cho các sản phẩm sản xuất trong nước.  
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Tôi phải cung cấp GCC của tôi cho ai? 
 
Nếu quý vị là nhà nhập khẩu hay nhà sản xuất Hoa Kỳ, quý vị phải “cung cấp” 
GCC cho các nhà phân phối và nhà bán lẻ của quý vị. Quy định của Ủy Ban nói  
rằng yêu cầu “cung cấp” GCC được thỏa mãn nếu nhà nhập khẩu hay nhà sản 
xuất Hoa Kỳ cung cấp cho nhà phân phối và bán lẻ một phương cách hợp lý đề  
tiếp cận với giấy chứng nhận. Quý vị có thể trao bản sao GCC bằng giấy cho 
nhà phân phối và bán lẻ, hay quý vị có thể cung cấp một trang web dành riêng 
có ghi giấy chứng nhận cụ thể đó trên hóa đơn. (Xem câu trả lời về giấy chứng 
nhận điện tử dưới đây.)  
 
Giấy chứng nhận phải nộp ở đâu?  
 
Không cần phải nộp giấy chứng nhận cho chính quyền. Như đã nói ở trên, giấy 
chứng nhận phải “đi kèm” với lô hàng sản phẩm, và được “cung cấp” cho nhà 
phân phối và bán lẻ, và, khi có yêu cầu, cho CPSC.  
  
Giấy chứng nhận của tôi phải căn cứ vào gì?  
 
Giấy chứng nhận tuân thủ chung phải căn cứ vào việc kiểm nghiệm mỗi sản 
phẩm hay một chương trình kiểm nghiệm hợp lý.  
 
Người chứng nhận có phải ký vào giấy chứng nhận hay không?  
 
Không. Phát hành giấy chứng nhận là đủ đối với luật mới. Người phát hành 
không cần phải ký.  
 
Khi nào thì yêu cầu GCC trở nên bắt buộc? 
 
Việc hoãn thực thi sẽ được bãi bỏ từ ngày 26 tháng Giêng 2011.  
 
Doanh nghiệp nhỏ có được miễn trừ không? 
 
Không. Luật không dành sự miễn trừ hay ngoại lệ dựa vào quy mô doanh 
nghiệp.  
 
Nếu tôi bán trực tiếp cho người tiêu dùng, không qua nhà bán lẻ hay nhà 
phân phối thì sao? 
 
Luật quy định rằng nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, hay nhà ghi nhãn tư nhân phải 
phát hành GCC, rằng GCC phải đi kèm với mỗi sản phẩm hay lô sản phẩm, và 
GCC phải được cung cấp cho nhà bán lẻ và nhà phân phối, và, khi có yêu cầu, 
cho CPSC. Theo đó, không đòi hỏi phải cung cấp GCC cho người tiêu dùng 
trong mua bán trực tiếp với người tiêu dùng nhưng nhà sản xuất, nhà nhập khẩu 
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hay nhà ghi nhãn tư nhân vẫn có nghĩa vụ phát hành GCC và, khi có yêu cầu, 
cung cấp cho CPSC.  
 
CPSC có mẫu GCC không? 
 
Có. Có hướng dẫn cách soạn thảo GCC tại: 
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/faq/elecertfaq.pdf. Quý vị có thể, nhưng không 
bắt buộc, sao chép cách trình bày, ghi tên tài liệu là “Giấy Chứng Nhận Tuân 
Thủ Chung” và bổ sung các chi tiết liên quan đến sản phẩm của quý vị, hay, nếu 
muốn, quý vị có thể sáng tạo mẫu riêng của mình miễn sao nó bao gồm mọi yêu 
cầu của mục 14(g), Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng.  
 
Có cần GCC cho mỗi lô hàng sản phẩm của tôi hay không?  
 
Có. Luật yêu cầu mỗi lô hàng nhập khẩu (và lô hàng sản suất trong nước) phải 
có “đi kèm” với giấy chứng nhận theo yêu cầu. Yêu cầu này áp dụng cho hàng 
nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Theo quy định của CPSC, một giấy 
chứng nhận điện tử được xem là “đi kèm” lô hàng nếu giấy chứng nhận này 
được xác định bởi một dấu hiệu xác định riêng biệt và có thể truy cập qua một 
địa chỉ Internet hay các phương tiện điện tử khác, miễn sao địa chỉ Internet hay 
phương tiện điện tử khác và dấu hiệu xác định riêng biệt đã được tạo ra từ trước 
và có sẵn cùng lô hàng.  
 
Không tuân thủ có bị phạt không? 
 
Có. Không cung cấp giấy chứng nhận tuân thủ, phát hành giấy chứng nhận tuân 
thủ giả trong một số trường hợp, và nói cách khác không tuân thủ mục 14, CPSA 
là vi phạm mục 19(a)(6), CPSA và có thể dẫn đến việc áp dụng mức phạt dân sự 
lên đến $100,000 cho mỗi vi phạm, giới hạn đến mức tối đa là $15 triệu cho bất 
kỳ chuỗi vi phạm có liên quan nào, bên cạnh mức phạt hình sự và biện pháp tịch 
thu tài sản có thể được áp dụng.  
 
Có thể dùng giấy chứng nhận điện tử thay cho văn bản bằng giấy để đáp 
ứng yêu cầu của Mục 102 hay không?  
 
Ủy Ban đã ban hành quy định cụ thể cho phép sử dụng giấy chứng nhận điện tử 
miễn sao Ủy Ban có thể truy cập giấy này một cách hợp lý, giấy có bao gồm mọi 
thông tin yêu cầu tại mục 14, CPSA, và tuân thủ các yêu cầu khác của quy định 
này. 
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Đạo Luật Vải Dễ Cháy 
 
“Bảo đảm” theo Đạo Luật Vải Dễ Cháy là gì, nó liên quan đến GCC như thế 
nào? 
 
Một số nhà sản xuất vải đưa ra “bảo đảm” cho người mua rằng sản phẩm của họ 
tuân thủ các yêu cầu của Đạo Luật Vải Dễ Cháy (FFA) liên bang. Tuy nhiên, nhà 
nhập khẩu hay nhà sản xuất Hoa Kỳ luôn luôn phải chịu trách nhiệm cho việc 
phát hành GCC, bất kể nhà cung ứng đã đưa ra bảo đảm cho họ hay không. Với 
vải quần áo, thảm và tấm trải, và màng nhựa vinyl không dành cho trẻ em, nhà 
sản xuất có thể dựa vào bảo đảm của nhà cung ứng nếu những bảo đảm này 
được đưa ra với thiện ý và có cam kết bằng văn bản của nhà cung ứng rằng sản 
phẩm đã trải qua một chương trình kiểm nghiệm hợp lý. Còn không thì nhà sản 
xuất tự mình phải tiến hành kiểm nghiệm. 
 
Chỉ có thể dựa vào bảo đảm FFA để tránh việc bị truy tố nếu người bảo 
đảm/cung ứng sống tại Hoa Kỳ.  
 
Để biết thêm thông tin về bảo đảm theo Đạo Luật Vải Dễ Cháy, xin xem Các Câu 
Hỏi Thường Gặp Về Bảo Đảm Liên Tục Theo Đạo Luật Vải Dễ Cháy Nộp Cho 
Ủy Ban  của CPSC và quý vị cũng có thể tìm bảo đảm liên tục lưu hồ sơ tại 
CPSC.  
 
 
Tôi chỉ mua vải được Đạo Luật Vải Dễ Cháy phê chuẩn có bán tại cửa tiệm 
vải địa phương và may chúng thành quần áo người lớn bình thường. Điều 
này có biến tôi thành nhà sản xuất, chịu ràng buộc bởi các quy định này 
hay không?  
 
Có. Một khi quý vị lấy nguyên liệu thô, như vải quần áo, và biến đổi chúng thành 
quần áo để mặc, quý vị trở thành “nhà sản xuất” theo nghĩa của quy định này. 
Như đã thảo luận ở trên, quý vị có thể tùy ý dựa vào bảo đảm của nhà cung ứng, 
nếu nhà cung ứng tuyên bố bằng văn bản rằng sản phẩm đã trải qua một 
chương trình thử nghiệm hợp lý, và nếu quý vị lưu một bản sao giấy tờ của nhà 
cung ứng trong hồ sơ của mình. Quý vị luôn luôn phải chịu trách nhiệm cho việc 
phát hành GCC.  
 
Thế còn các sản phẩm dành cho trẻ em chịu sự quản lý của Ủy Ban về vải 
quần áo, thảm và tấm trải, và màng nhựa vinyl thì sao? 
 
Tài liệu tóm tắt này đề cập đến vải quần áo, thảm và tấm trải, và màng nhựa 
vinyl không dành cho trẻ em.  
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Nhà sản xuất vải quần áo, thảm và tấm trải, và màng nhựa vinyl dành cho trẻ 
em, bao gồm nhà sản xuất quần áo ngủ cho trẻ em, cỡ 0 đến 6X và 7 đến 14, 
phải phát hành giấy chứng nhận tuân thủ của chính họ, có thêm những yêu cầu 
bổ sung so với sản phẩm không dành cho trẻ em.  
 
Không giống nhà sản xuất vải quần áo, thảm và tấm trải, và màng nhựa vinyl 
không dành cho trẻ em, các sản phẩm loại này dùng cho trẻ em phải qua kiểm 
nghiệm bởi bên thứ ba từ một phòng thí nghiệm được chứng nhận, do CPSC 
công nhận để tiến hành các kiểm nghiệm cụ thể này. Có thể tìm các phòng thí 
nghiệm đó tại đây. Nhà sản xuất vải quần áo, thảm và tấm trải, và màng nhựa 
vinyl dành cho trẻ em sau đó phải phát hành giấy chứng nhận tuân thủ của bên 
thứ ba, dựa vào kết quả kiểm nghiệm từ phòng thí nghiệm được CPSC công 
nhận. 
 
Ủy Ban đã bãi bỏ việc hoãn thực thi các yêu cầu chứng nhận cho sản phẩm 
dành cho trẻ em chịu sự quản lý của Ủy Ban về thảm và tấm trải, và màng nhựa 
vinyl có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10, 2010 và ngày 16 tháng 11, 2010 cho vải 
quần áo và quần áo trẻ em, kể cả đồ ngủ.  
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