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Phụ lục B. Mô hình Chương trình thử nghiệm RSL cho các thương 
hiệu
Phụ lục này cung cấp một ví dụ về mẫu chương trình thử nghiệm của một hương hiệu. Nó được lập ra để giúp nhà 
cung cấp hiểu các yêu cầu thử nghiệm mà họ có thể dự kiến từ khách hàng và cách thiết kế các thủ tục thử nghiệm nội 
bộ riêng của họ để đáp ứng yêu cầu. Vui lòng lưu ý rằng hai thương hiệu không thể có cùng các thủ tục thử nghiệm, do 
đó bạn nên luôn kiểm tra với khách hàng để bảo đảm rằng bạn hiểu đầy đủ các yêu cầu của họ. 

Mục đích

Đảm bảo tuân thủ hóa chất và sự an toàn của 
thành phẩm.

Mục tiêu

Tất cả các thành phẩm phải được xem xét 
theo một chương trình thử nghiệm đã được 
đồng ý để bảo đảm rằng chúng an toàn và hợp 
pháp.

Phạm vi

Chương trình thử nghiệm này áp dụng cho tất 
cả các thành phẩm của thương hiệu, bao gồm 
áo quần, phụ kiện, nữ trang, giày dép, thiết bị 
thể thao, bao bì, v.v.

Thủ tục này cũng bao gồm những sản phẩm 
không có thương hiệu nhưng thương hiệu có 
trách nhiệm pháp lý đối với thủ tục này.

Giới thiệu

Như là một phần trách nhiệm, điều quan trọng 
là thương hiện thực hiện một cấp độ thử 
nghiệm phân tích để theo dõi và chứng minh 
sản phẩm và hiệu quả thực hiện của nhà cung 
cấp. Kiểm tra các nhà cung cấp và đề ra các 
thông số kỹ thuật không thôi thì chưa đủ để 
bảo đảm sản phẩm hợp pháp và an toàn.

Thử nghiệm phân tích không được thiết kế 
như một công cụ để quản lý chất lượng, mặc 
dù thông tin được tập hợp từ việc thử nghiệm 
này có thể được sử dụng để giám sát chất 
lượng một cách gián tiếp.

• Dữ liệu sản phẩm này sẽ được sử dụng để 
đảm bảo tuân thủ hóa học và an toàn 

• Có thể sử dụng dữ liệu sản phẩm này như 
là một phần trong việc biện hộ chứng minh 
sự tuân thủ khi có sự nghi ngờ từ các tiêu 
chuẩn mua bán / tòa án / truyền thông / 
nhóm tiêu dùng / NGO.

• Kết quả thử nghiệm sẽ được sử dụng nội bộ 
để thể hiện rằng tất cả các quy trình quản lý 
được đặt ra và hoạt động phù hợp.

Quy trình

Hình 4 phác họa ví dụ về một qui trình tổng 
quát, cao cấp để giám sát sản phẩm. Chi tiết 
về hai bước đầu tiên có trong các phần sau 
đây. 
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Hình 4. Quy trình giám sát sản phẩm 

NHẬN BIẾT SẢN PHẨM VÀ 
NHÀ CUNG CẤP

GỬI SẢN PHẨM ĐẾN 
PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ 

THỬ NGHIỆM

XÁC ĐỊNH CÁC THỬ 
NGHIỆM

XEM XÉT BÁO CÁO THỬ 
NGHIỆM

ĐẠT: GHI CHÉP KẾT QUẢ VÀO  
HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA BẠN

NGOÀI THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
(OOS): GHI CHÉP KẾT QUẢ 

TRONG HỆ THỐNG THEO DÕI 
OOS VÀ ĐIỀU TRA

Xem Hình 5 và 6

Xem Hình 7
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Đánh giá rủii ro

Việc hiểu các rủi ro hóa học trong dây chuyền 
cung cấp, các quy trình và sản phẩm của bạn 
rất quan trọng trong việc đưa ra những quyết 
định đúng đắn và thích hợp. (Xem Hiểu rủi ro 
hóa học ở trang 7).

Điều quan trọng là biết thành phần cấu tạo 
trong sản phẩm của bạn để điều chỉnh thủ tục 
thử nghiệm của bạn. Ví dụ:

• Các thành phần da có thể chứa Chromium 
VI, Short-chain Chlorinated Paraffins, Azo 
Dyes, hoặc Formaldehyde

• Một số loại da có lớp phủ PVC; chúng cũng 
có thể chứa Chì, Cadmium và Phthalates

• Một số loại da có lớp phủ PU; chúng cũng 
có thể chứa Organotins và DMFa (cũng 
như DMFu đối với loại da tự nhiên phủ PU)

Để tạo thủ tục thử nghiệm riêng cho mình, 
bạn cần:

• Quyết định loại thử nghiệm yêu cầu cho 
từng nhà cung cấp (xem Hình 5).

• Quyết định thử nghiệm yêu cầu cho từng 
sản phẩm (xem Hình 6 ở trang tiếp theo).

• Xác định bất kỳ thử nghiệm hóa học và vật 
lý nào yêu cầu (xem Hình 7 ở trang tiếp 
theo).

Gợi ý về việc quyết định đối tượng thử 
nghiệm

Tất cả những nhà cung cấp mới cần được 
xem là có rủi ro cao và phải thường xuyên 
được thử nghiệm cho đến khi xác lập được 
mức độ tin tưởng.

Có thể thực hiện thử nghiệm ít thường xuyên 
hơn đối với tất cả những nhà cung cấp tối 
thiểu đáp ứng các yêu cầu sau:

• Nhà cung cấp có một hệ thống quản lý hóa 
chất (ví dụ như chính sách, kế hoạch quản 
lý nội bộ, lấy giấy chứng nhận, đào tạo, v.v.) 
và đã được bluesign® hoặc ZDHC chứng 
nhận về vấn đề đó. 

• Nhà cung cấp trước đây đã thực hiện thử 
nghiệm tốt (ví dụ như không có kết quả thất 
bại trong 12 tháng qua).

• Nhà cung cấp trước đây đã thực hiện tốt về 
vấn đề chất lượng, quy trình, môi trường và 
kiểm tra xã hội ở khía cạnh hóa học.

6 7

Hình 5. Đánh giá rủi ro nhà cung cấp

ĐÂY LÀ MỘT NHÀ CUNG CẤP MỚI?

THỬ NGHIỆM ÍT THƯỜNG 
XUYÊN

NHÀ CUNG CẤP PHẢI ĐƯỢC 
THỬ NGHIỆM THƯỜNG XUYÊN 

HƠN

NHÀ CUNG CẤP NÀY CÓ LỊCH SỬ THỰC HIỆN YẾU 
KÉM KHÔNG?
• Lịch sử thử nghiệm bao gồm báo cáo ngoài thông số kỹ 

thuật (OOS)

• Không có chương trình quản lý hóa chất tại chỗ

• Những vấn đề liên quan đến hóa học trong các lần kiểm tra 
chất lượng, xã hội, quy trình, và môi trường

• Các vấn đề về sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP NÀY CÓ LỊCH SỬ THỰC HIỆN TỐT 
KHÔNG?
• Lịch sử thử nghiệm có kết quả đạt; không có báo cáo OOS

• Chương trình quản lý hóa chất tại chỗ

• Không có vấn đề liên quan đến hóa học trong các lần kiểm 
tra chất lượng, xã hội, quy trình, và môi trường
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• Tất cả những sản phẩm được phân loại là 
đồ chơi (được thiết kế cho trẻ em dưới 14 
tuổi) nên được thử nghiệm theo tiêu chuẩn 
quốc tế hiện tại (như quần áo ngụy trang/
trang phục giả trang, đồ chơi mềm). Điều 
này cũng áp dụng đối với các sản phẩm 
không được bán cụ thể là đồ chơi nhưng có 
giá trị giải trí rõ ràng. 

Lưu ý: Điều này không phải là yêu cầu hóa 
chất riêng biệt, mà có thể bao gồm một vài 
yêu cầu về an toàn sản phẩm.

• Tất cả những sản phẩm dành cho trẻ sơ 
sinh, trẻ em và trẻ nhỏ được xem là có rủi 
ro cao, và tần suất thử nghiệm nên phản 
ánh điều này cũng như những giới hạn, hạn 
chế hoặc lệnh cấm hóa chất cụ thể đối với 
trẻ em.

• Tất cả các sản phẩm có tính liên tục (chào 
hàng thường xuyên) nên được thử nghiệm 
mỗi năm một lần hoặc bất kỳ khi nào thay 
đổi vật liệu hoặc quy trình.

• Ngoài thử nghiệm hóa học, tất cả các sản 
phẩm được quảng bá về chức năng của nó 
nên được thử nghiệm để chứng minh cho 
sự quảng bá đó. Điều này không phải là 
yêu cầu hóa chất, mà cần chú ý để chứng 
minh sự tuân thủ. Ví dụ:

• Tính dễ cháy của đồ mặc ban đêm

• Chống gỉ

• Chống thấm / chống nước

• Không nhăn 

Hình 6. Đánh giá rủi ro sản phẩm

SẢN PHẨM CÓ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG 
HIỆU THƯỜNG XUYÊN KHÔNG?

THỬ NGHIỆM THEO TẦN SUẤT 
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC XÁC 

ĐỊNH TRONG HÌNH 5

THỬ NGHIỆM 12 THÁNG MỘT 
LẦN HOẶC KHI CÓ BẤT KỲ THAY 

ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI VẬT LIỆU 
HOẶC QUY TRÌNH

SẢN PHẨM CÓ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG 
HIỆU CHIẾN LƯỢC KHÔNG?
• Em bé
• Đồ chơi
• Tiếp xúc với thực phẩm

• Sản phẩm có tính hình 
tượng

• Lượng hàng bán cao

CÓ

KHÔNG

Hình 7. Đánh giá rủi ro thử nghiệm

SẢN PHẨM CÓ CẦN THỬ NGHIỆM THEO LUẬT PHÁP 
VỀ TÍNH DỄ CHÁY KHÔNG?

THỬ NGHIỆM THEO BẢNG RỦI 
RO RSL

SẢN PHẨM CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO KHÔNG? VÍ DỤ:
• Chống bám bẩn

• Chịu gió

• Chống thấm, chống nước, 
có thể đi mưa nhẹ

• Chống sổ lông

• Dễ chăm sóc

KẾT CẤU CỦA TẤT CẢ CÁC THÀNH PHẦN LÀ GÌ?  
VÍ DỤ:
• Sợi cotton

• Da

• Polyester

• Polyvinyl Chloride (PVC)

• Polyurethane (PU)

• Cao su

• Kim loại

THỬ NGHIỆM TÌM CHẤT LÀM 
CHẬM CHÁY 

Halogenated Antimony Trioxide

BỔ SUNG CÁC THỬ NGHIỆM CỤ 
THỂ VÀO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN 

LÝ CỦA BẠN

THỬ NGHIỆM TÌM HIỆU QUẢ

PFCs ĐỂ CHỐNG BÁM BẨN & 
CHỐNG THẤM NƯỚC

FORMALDEHYDE ĐỂ DỄ CHĂM 
SÓC

BẠN CÓ DỰ ĐOÁN NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ SẢN 
PHẨM NÀY HOẶC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG?


