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Giải pháp tuân thủ về hóa chất



Tóm lược: Hóa chất nào cần tuân thủ 
theo REACH?

Hóa chất độc lập
• Ví dụ: Dầu, sáp, thuốc 

nhuộm, chất hoạt động bề 
mặt, polyme, v.v.

Hóa chất trong hỗn hợp
• Trong mỹ phẩm, sơn, chất 

khử trùng, v.v.
Hóa chất trong vật phẩm
• Trong đồ nội thất, dệt may, 

kim loại, lốp xe, v.v.



GIẢI PHÁP cho các nhà xuất khẩu: 
Lựa chọn một 

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT (OR) phù hợp 

Tiêu chí cần xem xét:

• Có phải OR chỉ được bổ nhiệm để 
đáp ứng các yêu cầu về mặt pháp 
lý không?

• Liệu OR có đang đảm trách công 
tác đăng ký cho các sản phẩm/dịch 
vụ kỹ thuật không?

• Nếu OR là nhà phân phối của công 
ty bạn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra 
khi họ cần hợp tác với các nhà 
phân phối khác?

• Liệu OR có cần thiết phải là một 
thực thể độc lập, có thể đảm trách 
mọi nhiệm vụ, giao tiếp với các nhà 
phân phối và ECHA, đồng thời phải 
giữ bí mật thông tin không?



Chi tiết cần cân nhắc khi lựa chọn 
một Đại diện duy nhất

• OR có phải là thành viên của tổ chức 
được ECHA công nhận tại EU, chẳng 
hạn như ORO?

• Liệu OR có quy trình RÕ RÀNG theo 
từng bước một hay không?

• Liệu OR có chuyên môn để xử lý tất 
cả dữ liệu và quy trình không?

• Liệu OR có thể cung cấp dịch vụ 
TRỌN GÓI không? 

• Liệu OR có quan hệ tốt với các cơ 
quan chức năng/thanh tra viên ở EU 
không?



Giải pháp: Tập 
trung hóa cho công 
tác biên soạn SDS

• Phiếu an toàn dữ liệu hóa chất 
(SDS, eSDS) phải được lập bằng 
ngôn ngữ chính thức của quốc 
gia, bao gồm cả luật pháp tại địa 
phương nơi nhập khẩu sản 
phẩm

• Tập trung hóa tất cả các bộ phận 
biên soạn và dịch thuật

• SDS là một công cụ tiếp thị rất 
quan trọng và có giá trị (Được 
gắn logo và màu sắc thương 
hiệu của công ty)



Giải pháp: PHẦN MỀM 
CHEMETER

• TẠO LẬP các phiếu thông tin an toàn hóa chất bằng phần 
mềm tự động đáp ứng với các quy định của quốc gia nơi mà 
sản phẩm được đặt hàng trên thị trường và theo các quy định 
cụ thể có liên quan. 

• PHẦN MỀM MÔ PHỎNG NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN 
• HỒ SƠ VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN NHÃN
• TÀI LIỆU ĐƯỢC DỊCH: Với Chemeter, bạn có thể dễ dàng 

dịch các phiếu dữ liệu an toàn hóa chất với độ chính xác cao 
với tất cả các ngôn ngữ của EU, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng 
Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc và nhiều thứ tiếng khác. Phiếu 
dữ liệu an toàn hóa chất do phần mềm Chemeter cung cấp 
sẽ bao gồm cả luật pháp quốc gia. 



Tóm lược: Hóa chất trong vật phẩm

• Da
• Đồ dệt may tự 

nhiên
• Đồ dệt may tổng 

hợp
• Nhựa
• Cao su
• Tấm ốp/phụ kiện 

kim loại

• Bộ phận kim loại
• Gỗ
• Lò xo
• Bọt
• Tấm lót
• Chất độn
• Khuy/Phụ kiện

- Hóa chất có bị phát thải trong vật phẩm hay 
không? Nếu có à nghĩa vụ phải đăng ký!

- Nếu không à kiểm tra sự tuân thủ theo SVHC 
& Phụ lục XVII:



GIẢI PHÁP: Tránh sử dụng 
các hóa chất bị hạn chế

Một số ví dụ về các chất bị hạn chế trong 
đồ nội thất, đồ trang sức dệt may, đồ 
điện tử, v.v. 

• Thuốc nhuộm AZO - thường được 
sử dụng trong quá trình nhuộm 
màu của vải và da

• Pentachlorophenol (PCP) - hợp 
chất tổng hợp được sử dụng chủ 
yếu hiện nay là chất bảo quản và 
chất diệt khuẩn

• Niken, Chì và Cadimi - các nguyên 
tố kim loại nặng (đồ trang sức, các 
bộ phận kim loại, v.v.)

• Chất chậm cháy brom hóa (của 
BFR)  

• Phtalate - chất làm dẻo cho nhựa



Vật phẩm chứa SVHC? 
Cần phải làm gì?

• Sàng lọc - lập danh sách ngắn các SVHC trong vật 
phẩm

• Phân tích nồng độ chính xác
• Tính toán trọng tải hàng năm xuất khẩu sang EU
• Nếu bị phát thải: Đăng ký nếu ≥ 1 tấn/năm 
• Nếu ≥ 1 tấn/năm và ≥ 0,1% trọng lượng vật phẩm

• Nếu không bị phát thải: Gửi thông báo cho ECHA 
• Ghi nhớ nguyên tắc cho các vật phẩm phức hợp

– Tnh toán lượng hóa chất riêng rẽ cho từng phần 
riêng biệt

– Keo, mối hàn, v.v. được coi là một phần của toàn 
bộ vật phẩm



Tuyên bố xác nhận: Vật phẩm có 
chứa tính chất diệt khuẩn = vật 

phẩm đã qua xử lý

Kiểm soát sinh vật có hại hoặc không mong muốn thông qua các phương tiện 
hóa học hoặc sinh học.

• Ví dụ: Để bảo vệ chống lại rệp, mạt giường, giun nấm, chẳng hạn như một 
băng ghế gỗ được sơn chất bảo quản gỗ.

• Các sản phẩm có bề mặt giúp đẩy lùi nấm mốc, vi khuẩn, côn trùng, v.v.
• Các vật phẩm có tuyên bố xác nhận tác dụng diệt khuẩn (đồng, bạc, v.v.)
Nếu công ty bạn sản xuất/xuất khẩu các vật phẩm đã qua xử lý
• kiểm tra các hóa chất có được EU phê duyệt cho các vật phẩm đã qua xử lý 

hay không
• yêu cầu về ghi nhãn
• Nếu bạn sản xuất một sản phẩm diệt khuẩn, liệu nhà cung cấp có được phê 

duyệt trong danh sách theo điều 95, và sản phẩm có được cấp phép không?



GIẢI PHÁP: Tuyên bố về Chứng 
nhận tuân thủ (DOC)

• Đối với mọi hóa chất, vật phẩm hoặc vật 
phẩm phức hợp

• Tài liệu được biên soạn bởi chuyên gia!
• có thể được sử dụng với tất cả các 

nhà nhập khẩu ở EU!
• Công bố tất cả các dữ liệu cần thiết của 

hóa chất được sử dụng thông qua chuỗi 
cung ứng sản phẩm

• Xác định tính tuân thủ theo REACH của 
sản phẩm



GIẢI PHÁP: DOC
• Chứng nhận Tuân thủ (DOC) chứng minh sự tuân thủ 

• Nếu cần thiết, công tác thông báo cho ECHA sẽ được thực hiện
• Nếu cần thiết, quy trình liên quan đến các vật phẩm đã qua xử lý sẽ 

được giải quyết

• DOC là một tài liệu liên tục được sửa đổi
• Kiểm tra các nhà nhập khẩu mới và phạm vi tải trọng của họ –

GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH
• Kiểm tra các bản cập nhật mới về SVHC (mỗi 6 tháng!)

• ECHA cập nhật thông tin này và DOC tự động duyệt thông tin
• Luật pháp mới? Bao gồm cả thông tin và hướng dẫn!
• DỄ DÀNG cho nhà nhập khẩu và nhà máy ở Việt Nam tập 

trung vào thương mại và phát triển kinh doanh!



GIẢI PHÁP: Tổ chức đào tạo 
phù hợp



TỔNG KẾT
• Hóa chất ở khắp mọi nơi, tất cả chúng 

ta đều bị ảnh hưởng mỗi ngày
• Việc sử dụng, xử lý hóa chất và bất kỳ 

sản phẩm nào đều phải tuân theo 
nhằm mục đích à Bảo vệ sức khỏe 
con người và môi trường 

• à Thế giới sẽ trở nên thống nhất dưới 
một sứ mệnh mang giá trị lịch sử to lớn

• Đội ngũ của Chementor đóng góp một 
phần quan trọng trong nhiệm vụ này: 
Chúng tôi giúp Việt Nam và EU xích lại 
gần nhau hơn, đồng thời cung cấp mọi 
giải pháp tối ưu theo yêu cầu



Xin cảm 
ơn

CÂU HỎI? BÌNH LUẬN?

info@chementors.vn

Tel. 039 6169 628

www.chementors.vn


