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6. Thực hiện RSL 
Chương trình quản lý RSL được kiểm soát tốt cho phép các nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu khác nhau của thương 
hiệu và kiểm soát rủi ro hóa chất. AFIRM khuyến nghị các bước sau đây để thực hiện một chương trình RSL có hiệu quả. 

Đảm bảo việc kiểm soát và liên lạc nội bộ. 

• Triển khai và công bố chính sách công ty, 
bao gồm những bước thực hiện. (Xem Phụ 
lục A.)

• Đảm bảo cam kết từ những người có liên 
quan trong nội bộ với nhóm quan lý cấp cao.

• Chỉ định trách nhiệm cho phòng ban hoặc 
nhân viên, và đảm bảo việc quản lý chặt 
chẽ.

• Thực hiện đánh giá rủi ro từ các hoạt 
động của bạn để nhận biết khu vực có 
rủi ro.

• Đề ra chương trình thực hiện và đào tạo 
nhân viên trong nội bộ. (Xem Phụ lục A.)

Thông lệ tốt nhất: Theo dõi các quy định mới 
và tiêu chuẩn của ngành, điều chỉnh các chính 
sách và tiêu chuẩn nội bộ phù hợp với các quy 
định nghiêm ngặt nhất và các thông lệ tốt nhất.

Truyền đạt các yêu cầu của bạn cho các cơ 
sở sản xuất và nhà cung cấp vật liệu.  

• Gửi RSL của thương hiệu và các yêu cầu 
thử nghiệm cho nhà cung cấp thượng nguồn 
và thu thập bản xác nhận rằng họ đã đọc, 
hiểu, và có thể đáp ứng những yêu cầu này.

• Tư vấn cho người bán về các rủi ro cụ thể 
theo vật liệu và các quy định hóa chất cơ 
bản. (Xem AFIRM RSL và Bảng thông tin  
hóa chất.)

• Thiết lập thủ tục rà soát đặc biệt chặt chẽ để 
thường xuyên tìm kiếm, thu thập, và theo dõi 
tất cả người bán. 

• Ngưng hợp tác kinh doanh với các nhà cung 
cấp không tuân theo tiêu chuẩn của bạn.

Thiết lập một hệ thống thử nghiệm để theo 
dõi việc tuân thủ các yêu cầu RSL.

• Thực hiện chặt chẽ theo chương trình thử 
nghiệm hóa chất của khách hàng tại các 
phòng thí nghiệm được xác định cụ, hoặc 
truyền đạt nhu cầu thử nghiệm cho các 
phòng thí nghiệm dựa trên nhu cầu của 
khách hàng hoặc rủi ro. (Xem Bảng rủi ro 
trong AFIRM RSL.)

• Thiết lập một hệ thống tần suất thử nghiệm 
các thành phẩm hoặc vật liệu để tìm các 
chất bị hạn chế. Tự thử nghiệm vật liệu sẽ 
cho phép thực hiện tốt hơn các chương trình 
thử nghiệm của khách hàng.

Thông lệ tốt nhất: Thiết lập các hệ thống quản 
lý nội bộ chặt chẽ kiểm soát vật liệu đầu vào 
đáp ứng RSL, và hóa chất đầu vào đáp ứng 
tiêu chuẩn MRSL, bao gồm tự thử nghiệm vật 
liệu và hóa chất đầu vào như là thủ tục rà soát 
khác.

Áp dụng các thông lệ tốt nhất và tiếp tục 
cải thiện. 

• Theo dõi các quy định mới và tiêu chuẩn của 
ngành, và thực hiện đánh giá rủi ro liên tục 
cho dây chuyền cung cấp và hoạt động của 
bạn.

• Xác định những yêu cầu thích hợp nhất từ 
khách hàng hoặc tiêu chuẩn ngành và sử 
dụng chúng như những yêu cầu của riêng 
bạn.

• Phát triển năng lực nội bộ mạnh mẽ, khả 
năng quản lý, và các quy trình để quản lý rủi 
ro hóa chất trong dây chuyền cung cấp và 
sản xuất của bạn, kết hợp chính sách hóa 
chất, thử nghiệm rà soát đặc biệt, và quản 
lý chặt chẽ vật liệu và hóa chất đầu vào để 
đảm bảo tuân theo RSL.

• Áp dụng các tiêu chuẩn MRSL phù hợp với 
ngành trong sản xuất để hỗ trợ việc tuân thủ 
RSL của các sản phẩm.
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