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Quản lý Nhà máy 

 

Nhóm dự án RSL phải phối hợp 

với nhau 

 

Phân công: 

* Vai trò 

* Trách nhiệm 
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Chiến lược RSL đối với các thành 

phần và các nhà cung ứng 

• Hiểu biết về công việc kinh doanh 

của mình  

• Đặc biệt lồng ghép việc tuân thủ 

RSL vào hợp đồng 

• Liệt kê danh sách bên bán các thành 

phần và các nhà cung ứng 

• Liệt kê các loại nguyên vật liệu, các 

thành phần và nguồn cung ứng từ 

mỗi bên bán được liệt kê ở trên 
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Hiểu rõ về các yêu cầu 

RSL 
Mô tả chiến lược quản lý toàn diện 

để giảm thiểu nguy cơ RSL 

 

Tập trung vào 

– Các nguyên vật liệu có nguy cơ cao 

– Các màu có nguy cơ cao 
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Pháp chế 
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Thiết kế Sản xuất Thành phẩm 

REACH -  

CPSIA – China 
RSL 



Thực hiện- Phương pháp 

thử mẫu 
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• Nhắm vào các nguyên vật liệu có nguy cơ 

cao 

• Ưu tiên sản phẩm dành cho trẻ em 

• Ưu tiên các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với 

da 

• Kiểm tra ngẫu nhiên bất cứ sản phẩm nào 

• Quy tắc lựa chọn mẫu căn cứ vào việc một 

nguyên vật liệu được sử dụng như thế nào 

• Thu hút sự tham gia của nhà máy và bên 

bán hàng  



Mục tiêu ngắn hạn 

• Xác định nguy cơ RSL  theo 

nguyên vật liệu 

• Thiết lập chiến lược kiểm soát 

nguy cơ  RSL  

• Phát triển hệ thống/báo cáo theo 

dõi. 

• Tất cả các kết quả thử RSL được 

báo cáo cho bộ phận quản lý theo 

mùa.  
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Mục tiêu dài hạn 

• Tạo lập được một hệ thống đánh giá 

để theo dõi việc tuân thủ của bên 

bán hàng.  

• Có thể tạo và thực hiện thẻ ghi điểm 

• Sử dụng kết quả đánh giá cho các 

quyết định tìm nguồn cung ứng 

trong tương lai 

• Chia sẻ cơ sở dữ liệu với các bên 

bán hàng 
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Quản lý bên bán hàng 

• Mô tả chiến lược quản lý của quý 

vị nhằm giảm thiểu nguy cơ từ 

các bên bán hàng 

– Phân loại các bên bán hàng theo nguy 

cơ RSL 

– Xác định bên bán hàng có nguy cơ thấp  

– Xác định bên bán hàng có nguy cơ cao 

– Bảo đảm rằng các bên bán hàng mới 

hiểu rõ và thực hiện nguyên tắc RSL 
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Thử nghiệm hoá học 

 

• Cách thức tốt nhất để quản lý 

RSL là phải hiểu biết về các sản 

phẩm có chất hoá học 
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Xây dựng kiến thức 

• Hiểu rõ quá trình và các chất hoá 

học được sử dụng trong sản xuất 

các thành phần, ví dụ bằng cách 

kiểm tra MSDS 

• Sử dụng cơ sở dữ liệu xác định 

nguy cơ RSL  

• Kiểm tra các thành phần trước khi 

xác nhận  
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Phương thức thử nghiệm 
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Hành động khắc phục 

• Nguyên nhân của những thất bại 

riêng lẻ có thể thay đổi được 

• Phân tích nguyên nhân sâu xa sẽ 

quyết định được làm thế nào để 

giảm nguy cơ vi phạm RSL 

• Cần phải sử dụng Mẫu Giải quyết 

Thất bại như là một công cụ để 

theo dõi 
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Không tuân thủ trong sản 

xuất 
 

• Ngưng sản xuất   

• Thay thế bằng các nguyên vật 

liệu tuân thủ nguyên tắc 

• Huỷ các nguyên vật liệu không 

tuân thủ nguyên tắc 

• Bên bán hàng phải bồi thường tất 

cả các thua lỗ 
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Quản lý dữ liệu 
• Tiếp cận dữ liệu RSL thông qua 

chuỗi cung ứng là một phần quan 

trọng trong chiến lược quản lý đối 

với RSL 

Danh sách kiểm tra: 

– Thiết lập một cơ sở dữ liệu cho tất cả 

các số liệu thử nghiệm 

– Gửi số liệu RSL để bộ phận quản lý 

xem xét một cách thường xuyên 

– Xác định các nhà cung ứng mà liên tiếp 

thất bại và ngừng đặt hàng 
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Lịch theo dõi 
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Thực hiện 
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       Xin cảm ơn! 


