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1.1 Giới thiệu Quy định về sản phẩm
Nếu bạn muốn mở một cửa hàng trên Amazon, việc đảm bảo các quy định và an toàn về sản

phẩm là một trong những điều kiện quan trọng để hoạt động kinh doanh lâu dài. Tiếp theo, chúng

tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về an toàn sản phẩm, an toàn sản phẩm trên Amazon, rủi ro của việc

không tuân thủ quy định và quy trình tuân thủ quy định khi ra mắt sản phẩm trên thị trường nhằm

giúp người bán hiểu sơ bộ về việc tuân thủ quy định về sản phẩm.

Trước tiên, bạn cần hiểu định nghĩa về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan để đảm bảo 

tính an toàn của sản phẩm, để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của an toàn sản phẩm.

1.1.1 Định nghĩa về An toàn sản phẩm

⚫

• An toàn là gì?

An toàn là các điều kiện để không gây tử vong, thương tích, bệnh nghề nghiệp, 

hư hỏng thiết bị, tổn thất tài sản hoặc gây hại cho môi trường. Cụ thể bao gồm 

các ý nghĩa sau:

• Các loại vật dụng không gây hại cho con người, không gây nguy hiểm, 

không gây tổn thất, không gây tai nạn;

• Tránh khỏi các rủi ro thương tật nặng, các điều kiện bị thiệt hại, 

bị thương hoặc mất mát;

• Loại bỏ các điều kiện có thể dẫn đến thương tích cá nhân, bệnh tật hoặc 

tử vong, tổn thất về thiết bị/ tài sản hoặc gây nguy hại cho môi trường.

• Làm thế nào để đảm bảo tính an toàn của sản phẩm?

Các quy định này được xây dựng nhằm tăng cường giám sát an toàn các thiết 

bị đặc biệt, ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài 

sản của con người, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chủ yếu thông qua hai điểm sau 

để đảm bảo tính năng an toàn của sản phẩm:

• Đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp và các quy định;

• Đảm bảo kỹ thuật.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm
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Để đảm bảo sản phẩm của người bán tuân thủ quy định về sản phẩm và tối ưu hóa môi trường kinh doanh,

đội ngũ phụ trách an toàn sản phẩm chính thức của Amazon sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau, không chỉ giữ lại

nguồn tài nguyên thương hiệu chất lượng cao mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người mua và

cải thiện danh tiếng cửa hàng của người bán.

1.1.3 Rủi ro của việc không tuân thủ quy định

Các yêu cầu quy định của mỗi quốc gia và khu vực là khác nhau, nếu sản phẩm không tuân thủ, người bán sẽ 

phải chịu 4 rủi ro sau:

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

• Bằng cách xác định, đánh giá, quản lý và điều tra các vấn đề về an toàn sản phẩm,

nhóm an toàn sản phẩm của Amazon đảm bảo rằng các sản phẩm được bán ra sẽ

không gây ra rủi ro không đáng có đối với sức khỏe và an toàn tài sản của người mua,

đồng thời đảm bảo rằng các sản phẩm được bán tuân thủ luật và quy định quốc gia, tiêu

chuẩn sản phẩm và các yêu cầu khác có liên quan;

• Đội ngũ phụ trách an toàn sản phẩm của Amazon có thể loại bỏ các sản phẩm có nguy cơ

nguy hiểm tiềm ẩn và đưa ra thông tin cảnh báo trên Product Detail Page (Trang chi tiết của

sản phẩm), yêu cầu người bán hoặc nhà sản xuất cung cấp các tài liệu chứng nhận liên

quan và các hoạt động khác;

• Đội ngũ phụ trách an toàn sản phẩm của Amazon cũng sẽ hợp tác với các cơ quan chính

phủ để điều tra các vấn đề về an toàn của sản phẩm và thu hồi các sản phẩm có vấn đề

về an toàn.

1.1.2 An toàn sản phẩm Amazon

Phạt tiền Xử phạt hình sự Thu hồi sản phẩm Tác động tiêu cực
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Để người bán có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường thuận lợi, sau đây Amazon sẽ giới

thiệu quy trình tuân thủ quy định khi đưa sản phẩm ra thị trường. Việc tuân thủ các quy định về

sản phẩm thường có thể được thực hiện như sau:

Mỗi sản phẩm phải tuân theo các tiêu chuẩn quy định và yêu cầu kiểm soát khác nhau, thường

tuân theo các bước sau:

Nếu bạn không chắc chắn về sản phẩm hoặc các quy định tương ứng của nó, người bán có thể

tìm kiếm thông tin qua Nền tảng tham chiếu quy định cần tuân thủ Amazon và xác định các nhà

cung cấp dịch vụ được đề xuất để thực hiện kiểm tra / chứng nhận tuân thủ.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

Lấy ngành mỹ phẩm của Hoa Kỳ làm ví dụ, FDA Hoa Kỳ sẽ phạt tới 500.000 USD đối với các sản 

phẩm bất hợp pháp.
1

1. Nguồn thông tin: https://www.fda.gov/animal-vetenating/resources-you/types-fda-enforcement-actions

1.1.4 Quy trình tuân thủ quy định để đưa sản phẩm ra thị trường
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1.2 Yêu cầu cần tuân thủ tại thị trường chính của các 

quốc gia nơi sản phẩm được nhập khẩu

Việc bán hàng trên Amazon sẽ có các yêu cầu và quy định khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Với tư

cách là người bán, bạn có trách nhiệm phải nhận thức được các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn ngành của

quốc gia nơi sản phẩm của bạn dự định bán; cũng như các nhà sản xuất, nhà cung cấp và đại lý thương

hiệu phải đảm bảo rằng các sản phẩm của họ phải phù hợp quy định.

Đối với người bán thiết lập cửa hàng trên trang web tại Hoa Kỳ, cần phải hiểu các yêu cầu pháp lý trong khu vực, 

ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các yêu cầu nằm ngoài chính sách của Amazon tại khu vực Hoa Kỳ.

• Yêu cầu về quy định pháp lý và quy định của khu vực

Bạn có thể sử dụng bảng dưới đây để tìm hiểu về các yêu cầu pháp lý trong khu vực và các danh mục 

sản phẩm chính có liên quan.

1.2.1 Các yêu cầu pháp lý chính đối với việc bán hàng trên các trang web tại Hoa Kỳ

Yêu cầu pháp lý
(Nhấn vào tên để chuyển đến trang web tương ứng)

Danh mục sản phẩm chính 

có liên quan

CPSC Ủy ban An toàn Sản phẩm 

Tiêu dùng Hoa Kỳ

Đồ chơi trẻ em, đồ điện gia

dụng, đèn chiếu sáng và các

mặt hàng tiêu dùng hàng ngày

khác

Ủy ban Truyền thông 

Liên bang FCC

Thiết bị điện, đèn chiếu sáng và

các thiết bị có thể gây nhiễu

sóng vô tuyến khác

FDA Hoa Kỳ Cục Quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ
Thực phẩm và thiết bị y tế

EPA Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

Hoa Kỳ

DOE Bộ Năng lượng Hoa Kỳ

Các thiết bị gia dụng như tủ

lạnh, máy nước nóng, đèn

chiếu sáng; các sản phẩm vệ

sinh như vòi nước, vòi hoa sen

và các sản phẩm nước uống

cần được chứng nhận có hàm

lượng chì thấp

USDA Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Thực phẩm hữu cơ và sản

phẩm nông nghiệp

OSHA

Cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp Hoa Kỳ

Các sản phẩm bảo vệ an toàn

như kính bảo hộ, găng tay,

quần áo bảo hộ, v.v.

UL

ETL

CSA

NSF

Cơ quan chứng nhận an toàn

Yêu cầu cần tuân thủ đối với

các sản phẩm điện: UL/ETL/

CSA

Yêu cầu về hiệu năng đối với

các sản phẩm phòng tắm: NSF

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

Quy định 

Luật pháp và 

các quy định: 

CPC, FCC

Safety 

Standards 

Những quy định 

an toàn:

UL, NSF

Performance/ 

Industrial 

Standards

Tiêu chuẩn 

chức năng: 

N95, ANSI, 

ASTM

* Ngoại trừ UL/CSA/NSF là các cơ quan phi chính phủ, các cơ quan khác là các cơ quan chính phủ.

https://www.cpsc.gov/
https://www.fcc.gov/
https://www.fda.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.energy.gov/
https://www.usda.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.ul.com/
https://www.csagroup.org/
https://www.nsf.gov/
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Sau khi nắm được các yêu cầu về pháp lý tại Hoa Kỳ, sau đây là ví dụ về Robot Giám sát của Hoa Kỳ và cơ sở dữ liệu thu 

hồi CPSC của Hoa Kỳ để giúp người bán thông qua báo cáo hoặc dữ liệu phân tích xem liệu sản phẩm của họ có hợp quy 

chuẩn hay không.

• Robot giám sát của Hoa Kỳ

Robot Giám sát sẽ hướng dẫn người bán thông qua các yêu cầu cần tuân thủ và đây là trang web mà người 

bán sử dụng để tìm hiểu các sản phẩm khác nhau cần đáp ứng những yêu cầu an toàn nào trước khi quyết 

định sản xuất hoặc nhập khẩu hàng tiêu dùng. Vì hầu hết mỗi sản phẩm đều có những đặc tính riêng biệt nên 

cần tuân thủ các yêu cầu khác nhau, Với mỗi sản phẩm, nhà bán sẽ cần sử dụng Robot Giám sát một lần.

Robot Giám sát sẽ cung cấp cho người bán một danh sách các câu hỏi đơn giản, đồng thời cung cấp cho họ 

hướng dẫn cơ bản cần thiết để nâng cao quy trình thiết kế và sản xuất. An toàn sản phẩm và việc tuân thủ các 

yêu cầu là những vấn đề rất được coi trọng. Robot Giám sát sẽ đại diện cho bước khởi đầu trong hành trình 

của người bán sản xuất ra các sản phẩm an toàn và tuân thủ các yêu cầu phù hợp với người tiêu dùng Hoa Kỳ. 

Bạn cũng có thể nhấn vào đây để vào trang web và tìm hiểu thêm.

Giả sử người bán sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất và bán các sản phẩm 

dành cho trẻ em cho người tiêu dùng. Người bán muốn biết những yêu cầu về an toàn sản phẩm của liên bang 

(chẳng hạn như CPSIA ) áp dụng cho sản phẩm của họ. Robot Giám sát sẽ hướng dẫn người bán các quy định 

cần tuân thủ về sản phẩm thông qua các bước sau:

• Bước thứ nhất, nhập tiêu đề của báo cáo này vào khung văn bản để phân biệt các báo cáo được tạo 

sau khi bạn chạy robot nhiều lần. Sau khi nhập tiêu đề, hãy đọc "Điều khoản và Điều kiện sử dụng 

Robot Giám sát", và nhấn vào "Đồng ý và Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo;

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

https://business.cpsc.gov/robot/
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• Bước thứ hai, sau khi vào trang “Danh mục”, bạn có thể chọn loại sản phẩm muốn xem 

tại đây và bấm vào;

• Bước thứ ba, sau khi chọn danh mục sản phẩm, bạn có thể đánh dấu vào câu trả lời 

cho câu hỏi và nhấn vào "Tạo báo cáo tùy chỉnh cuối cùng"; 

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm
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• Cuối cùng, vui lòng đọc kỹ báo cáo để bạn có thể hoàn thành việc tuân thủ quy định theo 

yêu cầu trong báo cáo.

• Cơ sở dữ liệu thu hồi CPSC của Hoa Kỳ

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ ( CPSC ) chịu trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng 

khỏi bị thương hoặc tử vong do các sản phẩm không tuân thủ quy định,và trong cơ sở dữ liệu thu 

hồi CPSC ở Hoa Kỳ có rất nhiều thông tin về các sản phẩm bị thu hồi do không tuân thủ quy định. 

Người bán có thể nhập thông tin sản phẩm thực tế của họ vào cơ sở dữ liệu để tiến hành tìm 

kiếm đơn giản, chủ yếu có các đặc điểm sau:

• Miễn phí sử dụng;

• Cho phép truy cập trực tuyến với tất cả đối tượng, ví dụ: nhà sản xuất,

nhà nhập khẩu và người tiêu dùng;

• Giúp nhà sản xuất và người bán nắm được thông tin về các đợt thu hồi sản

phẩm đã xảy ra và rủi ro của sản phẩm.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm
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• Bạn có thể nhấn vào đây để truy cập trang web chính thức và sau khi lọc thông tin như 

khoảng thời gian, loại rủi ro, danh mục sản phẩm, v.v., hãy nhấn vào "Apply" để tìm hiểu xem 

đã xảy ra thu hồi hay chưa, hoặc kéo xuống để xem các trường hợp thu hồi khác nhau nhằm 

tránh xảy ra những vấn đề tương tự.

• Các yêu cầu nằm ngoài chính sách của Amazon

Ngoài các yêu cầu theo quy định pháp lý và khu vực, người bán hoạt động trên trang web của Hoa Kỳ 

phải hoàn thành các yêu cầu sau:

• Giấy chứng nhận CPC phải dựa trên kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm kiểm tra của

bên thứ ba được CPSC công nhận;

• Người bán cấp Giấy chứng nhận CPC, phòng thí nghiệm của bên thứ ba có thể hỗ trợ trong

việc soạn thảo Giấy chứng nhận CPC;

• Sản phẩm phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định an toàn có liên quan.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

① Thông tin nhận dạng duy nhất của sản phẩm (tên và mô tả);

② Tất cả các luật và quy định áp dụng cho sản phẩm;

③ Thông tin về nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất (thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ): bao gồm

tên, địa chỉ và số điện thoại;

④ Thông tin liên hệ của người sở hữu hồ sơ kết quả: tên, địa chỉ, địa chỉ email và số

điện thoại;

⑤ Ngày và địa chỉ sản xuất sản phẩm: ngày sản xuất phải có năm và tháng, địa chỉ

phải có thành phố;

⑥ Thời gian và địa điểm kiểm tra; thông tin cơ quan kiểm tra bên thứ ba (phòng thí

nghiệm được CPSC công nhận): tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Thông tin được đưa vào Giấy chứng nhận CPC

(lấy sản phẩm đồ chơi làm ví dụ) bao gồm:

https://www.cpsc.gov/zh-CN/Recalls
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① Thông tin về nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất (thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ):

bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại;

② Thông tin nơi sản xuất: tên nước, tên bang, tên thành phố (hoặc tên khu

vực hành chính);

③ Ngày sản xuất, lô, số sê-ri và các thông tin khác;

④ Nhãn sản phẩm phải dài hạn, dễ đọc và không thể tẩy xóa dễ dàng;

⑤ Nhãn cảnh báo (nếu có).

Thông tin được ghi trên nhãn sản phẩm (lấy sản phẩm đồ chơi làm ví dụ)

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm
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Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

• Ví dụ về lỗi:

① Các quy định về thử nghiệm có rất nhiều, nhưng lại không bao gồm

các quy định pháp luật phù hợp với quy định của sản phẩm.



12

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

• Ví dụ về lỗi:

② Không có bài kiểm nghiệm nào phù hợp với các tiêu chí kiểm tra được yêu cầu.
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Nếu bạn muốn xuất khẩu sản phẩm sang thị trường EU (Liên minh Châu Âu), liệu bạn có hiểu rõ về các

yêu cầu quy định của khu vực EU và trách nhiệm của người bán không? Các yêu cầu quy định khác nhau

tùy theo loại sản phẩm và quốc gia bán/khu vực bán hàng; đối với người bán bán hàng ở EU, phần dưới

đây sẽ giới thiệu các yêu cầu pháp lý của Liên minh Châu Âu, các yêu cầu nằm ngoài chính sách của

Amazon và trách nhiệm của người bán.

• Yêu cầu về quy định pháp lý và quy định của khu vực

Bạn có thể thông qua bảng dưới đây để hiểu các yêu cầu pháp lý trong khu vực và các danh mục

sản phẩm chính có liên quan.

Yêu cầu pháp lý
1

(Nhấn vào tên để chuyển đến trang web tương ứng)
Danh mục sản phẩm chính có liên quan

Giấy chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn CE Châu Âu

Hầu hết các sản phẩm tiêu thụ tại khu vực

kinh tế Châu Âu đều phải đóng dấu CE

Chỉ thị ROHS của Châu Âu 

về việc hạn chế các chất độc hại

Thiết bị < 1000v AC/1500v DC : thiết bị điện

gia dụng, thiết bị liên lạc, thiết bị chiếu sáng,

đồ chơi, thiết bị y tế, v.v.

Chỉ thị WEEE về chất thải từ 

thiết bị điện và điện tử

Thiết bị < 1000v AC/1500v DC : thiết bị điện

gia dụng, thiết bị liên lạc, thiết bị chiếu sáng,

đồ chơi, thiết bị y tế, v.v.

Chỉ thị RED của Châu Âu 

về thiết bị vô tuyến
Thiết bị vô tuyến điện

Chứng nhận an toàn

GS của Đức
3 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị cơ khí

Mẹo:
Trong các sản phẩm được bán tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EU)

và các quốc gia thành viên của Hiệp hội thương mại tự do Châu

Âu, ngoại trừ Thụy Sĩ), dấu chứng nhận CE được sử dụng ngày

càng nhiều và các sản phẩm gắn dấu CE cho thấy chúng tuân thủ

các quy định về an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường và bảo vệ

người tiêu dùng, v.v. của hàng loạt chỉ thị tại Châu Âu.

1. Quy định của EU: https://europa.eu/european-union/law_en

2. Dấu chứng nhận CE là chứng nhận cho thấy sản phẩm tuân thủ tất cả các luật liên quan đến sản phẩm của EU.

3. Dấu chứng nhận GS là chứng nhận an toàn được cả Đức và các nước EU công nhận.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

1.2.2 Các yêu cầu pháp lý chính đối với trang web tại EU (Liên minh Châu Âu)

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/restriction-of-hazardous-substances_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en
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Sau khi đọc các yêu cầu quy định pháp lý và quy định khu vực của EU, dưới đây là ví dụ về cơ sở 

dữ liệu Cửa an toàn của EU (RAPEX) giúp người bán nắm được các trường hợp thu hồi sản phẩm 

không hợp quy chuẩn ở EU, giúp người bán hiểu rõ hơn về các yêu cầu quy định.

• Cơ sở dữ liệu Cổng An toàn của Liên minh Châu Âu ( RAPEX )

Tại Liên minh Châu Âu, cơ sở dữ liệu Cổng an toàn EU ( RAPEX ) ghi lại các vụ thu hồi 

các sản phẩm không tuân thủ trong khu vực và trang web có các tính năng sau:

Bạn có thể nhấn vào đây để vào trang web chính thức. Thực hiện tìm kiếm đơn giản dựa 

trên thông tin thực tế về sản phẩm của chính bạn để tìm hiểu xem liệu sản phẩm có liên 

quan đã bị thu hồi hay chưa, để tránh các ảnh hưởng tiêu cực.

• Chia sẻ thông tin giữa các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu;

• Miễn phí sử dụng;

• Cho phép truy cập trực tuyến cho tất cả đối tượng, chẳng hạn:

nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng;

• Giúp nhà sản xuất và người bán nắm được các thông tin về đợt thu

hồi sản phẩm đã xảy ra và rủi ro của sản phẩm.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search
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• Các yêu cầu nằm ngoài chính sách của Amazon

Về các yêu cầu nằm ngoài chính sách của Amazon ở Châu Âu, tài liệu đào tạo cũng sẽ

liệt kê hai danh mục sản phẩm lớn là đồ chơi và sản phẩm điện tử, đồng thời giới thiệu về

công bố sản phẩm hợp quy chuẩn và yêu cầu chính sách mẫu nhận dạng sản phẩm đối

với hai danh mục sản phẩm này.

Công bố sản phẩm hợp quy (lấy sản phẩm đồ chơi làm ví dụ)

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

① Nhận dạng duy nhất của sản phẩm (tên sản phẩm/mẫu #…);

② Khai báo tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền của sản phẩm

được công bố hợp quy chuẩn (chứng nhận sản phẩm cho phép truy xuất nguồn gốc).

Có thể bao gồm hình ảnh màu rõ nét để cho phép nhận dạng sản phẩm khi thích hợp;

③ Mục đích của việc công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn là tuân theo Hài hòa hóa pháp

luật của Liên minh Châu Âu (ví dụ: 2009/48/EU : Chỉ thị an toàn đồ chơi);

④ Tham khảo các tiêu chuẩn Hài hòa hóa pháp luật có liên quan đến Công bố sản phẩm

hợp quy chuẩn (ví dụ: EN71-1 : Machinery xxx) ;

⑤ Khi áp dụng: Cơ quan báo cáo (tên, số) đã thực hiện (tiêu chuẩn) và cấp giấy chứng

nhận, có chữ ký của người đại diện (tổng giám đốc/giám đốc chất lượng).
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① Bao gồm dấu chứng nhận CE;

② Bao gồm mô hình, lô, tên sản phẩm và các thông tin khác;

③ Bao gồm tên và thông tin địa chỉ của nhà sản xuất; nếu nhà sản xuất ở ngoài

EU, cần có tên và địa chỉ của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu;

④ Bao gồm tất cả các mặt của bao bì sản phẩm và hiển thị ngôn ngữ của trang

web khu vực mà người bán đăng ký;

⑤ Thông tin địa chỉ liên hệ của đại lý tại Châu Âu;

⑥ Các dấu hiệu cảnh báo (nếu có);

⑦ Hình ảnh phải chân thực và không qua chỉnh sửa.

Mẫu nhận dạng sản phẩm (lấy các sản phẩm điện tử làm ví dụ)

Mẹo:
Nếu bạn cần biết quy định về các sản phẩm khác, vui lòng nhấp vào đây để tìm kiếm các quy định

cần tuân thủ thông qua các yêu cầu pháp lý của Liên minh Châu Âu.

Nếu người bán kinh doanh các sản phẩm được đánh dấu chứng nhận CE bên ngoài EU, họ cần

đảm bảo rằng các sản phẩm này có người chịu trách nhiệm tại EU trước ngày 16 tháng 7 năm

2021. Sau ngày 16 tháng 7 năm 2021, việc bán các sản phẩm được đánh dấu chứng nhận CE tại

EU mà không có người chịu trách nhiệm tại EU là bất hợp pháp.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=en


17

• Trách nhiệm của người bán

Các nhà sản xuất, đại diện được ủy quyền, nhà nhập khẩu và nhà phân phối có trách

nhiệm khác nhau trong toàn bộ chuỗi cung ứng và người bán cần xác nhận các vật liệu

tương ứng có sẵn trong các phân đoạn khác nhau hay không.

Danh mục Nhà sản xuất
Đại diện được 

ủy quyền
Nhà nhập khẩu Nhà phân phối

Tài liệu kỹ thuật và 

đánh giá đạt tiêu chuẩn √ √
Đảm bảo hoàn 

thành
-

Kiểm tra lấy mẫu sản 

phẩm √ √ √ -

Đảm bảo tính đồng nhất 

của sản phẩm √ - - -

Thêm Logo CE √ √
Đảm bảo hoàn 

thành

Đảm bảo hoàn 

thành

Lưu giữ các tài liệu kỹ 

thuật √ √ - -

Khi được yêu cầu,

có đầy đủ tài liệu kỹ 

thuật
√ √ √ √

EC Tuyên bố về sự phù 

hợp √ √ Dự trữ Dự trữ

Thông tin ghi nhãn √ √ √
Đảm bảo hoàn 

thành

Hướng dẫn và thông tin 

về an toàn

(Phát âm chuẩn)
√ √ √ √

Phản hồi sản phẩm 

không hợp quy √ √ √ √

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm
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Các yêu cầu pháp lý ở Nhật Bản cũng khác với các yêu cầu pháp lý ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu

Âu. Người bán có thể tìm hiểu về các yêu cầu pháp lý cụ thể, các danh mục chính có liên quan và

các yêu cầu nằm ngoài chính sách của Amazon thông qua nội dung sau.

• Yêu cầu về quy định pháp lý và quy định của khu vực

Bảng sau liệt kê các yêu cầu pháp lý ở Nhật Bản và các danh mục sản phẩm chính có

liên quan.

• Các yêu cầu nằm ngoài chính sách của Amazon

Về các chính sách nằm ngoài chính sách Amazon Nhật Bản, chương này sẽ minh họa

hai danh mục thiết bị điện và đồ chơi trẻ em dưới 14 tuổi.

Yêu cầu pháp lý
1

(Bấm vào tên để xem chi tiết)
Danh mục sản phẩm chính có liên quan

Luật an toàn thiết bị điện
1

Thiết bị điện gia dụng ( 110v / 200v )

Luật vô tuyến
2

Sản phẩm Bluetooth và WIFI

Tiêu chuẩn an toàn 

đồ chơi đạt tiêu chuẩn
3 Sản phẩm đồ chơi

1. Luật an toàn thiết bị điện: Luật an toàn thiết bị điện là luật quy định các thủ tục phải thực hiện và nguyên tắc xử lý vi 

phạm trong sản xuất và nhập khẩu các thiết bị điện.

2. Luật sóng vô tuyến điện: Luật sóng vô tuyến điện là đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các thiết bị vô tuyến và chống 

nhiễu sóng không dây.

3. Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi đạt tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi do Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản cấp. Tiêu chuẩn 

này bao gồm an toàn cơ học, an toàn cháy nổ và an toàn hóa chất.

① Sản phẩm loại A - 116 hình thoi (bộ cấp nguồn AC/DC, dây nguồn

bên ngoài, cầu chì, v.v.);

② Sản phẩm loại B - 341 loại vòng (đầu thu phát sóng tivi, bóng đèn

LED, v.v.).

Thiết bị điện (được chứng nhận PSE)

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

1.2.3 Các yêu cầu pháp lý chính đối với trang web tại Nhật Bản

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/index.html
https://www.jqa.jp/english/safety/file/guide_radio.pdf
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Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

Quy trình thủ tục

① Thủ tục khai báo với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (người khai

báo hoặc xử lý việc nhập khẩu không thể là người nước ngoài nhưng có thể

là bất kỳ ai đang sinh sống tại Nhật Bản);

② Nhà cung cấp cần đảm bảo rằng các sản phẩm đã công bố tuân thủ các quy

định của Luật An toàn Vật liệu và Thiết bị Điện, và lưu giữ các hồ sơ kiểm tra

tương ứng;

③ Thông qua đánh giá sự phù hợp của CABs (đối với sản phẩm loại A chủng

loại 116);

④ Dấu chứng nhận PSE chỉ có thể được thêm vào sản phẩm sau khi người

khai báo đã hoàn thành mọi nghĩa vụ.
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Đồ chơi trẻ em (đồ chơi cho trẻ em dưới 14 tuổi)

① Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi của Nhật Bản do Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản quản lý và vận

hành, đồng thời quy định việc thực hiện các dấu chứng nhận an toàn đồ chơi;

② Trường hợp muốn sử dụng ST MARK, cần phải được kiểm tra và xác nhận bởi phòng thí

nghiệm của bên thứ ba do Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản chỉ định, chủ yếu về các đặc tính

hóa học và đặc tính dễ cháy của đồ chơi.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm
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1.3 Hàng hóa hạn chế kinh doanh

Trên Amazon, sản phẩm bị hạn chế chủ yếu được chia thành ba loại: hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá

hạn chế kinh doanh trong khu vưc và hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Để giúp người bán có thể hoạt

động kinh doanh lâu dài và ổn định trên Amazon, sau đây sẽ giới thiệu chi tiết các sản phẩm nằm trong 3

loại này nhằm tránh cho người bán gặp phải ảnh hưởng tiêu cực sau khi niêm yết sản phẩm trên cửa hàng.

1.3.1 Hàng hóa hạn chế kinh doanh là gì?

Trên Amazon, các lý do phổ biến khiến sản phẩm bị hạn chế kinh doanh là do không tuân thủ chính sách

bán hàng của Amazon, đang bị điều tra do rủi ro an toàn tiềm ẩn hoặc đã nhận được thông báo về khiếu

nại hoặc sự cố của người mua. Đội ngũ quản lý hàng hóa hạn chế kinh doanh của Amazon (Hàng hóa hạn

chế kinh doanh) sẽ kịp thời theo dõi và kiểm soát các sản phẩm trên Amazon, tiến hành xử lý các hàng hoá

cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh và hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

* Các quốc gia khác nhau có các hạn chế bán hàng khác nhau. Người bán có thể lấy thêm thông tin trên Trang trợ giúp 

- Help Page của các sản phẩm có liên quan ở quốc gia mà sản phẩm được đưa đến.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

Hàng hoá cấm kinh doanh

Prohibited Products

Hàng hóa hạn chế kinh 

doanh trong khu vưc 

Restricted Products

Hàng hóa kinh doanh có 

điều kiện

Regulated Products

Hàng hóa bất hợp pháp:

Súng giả;

Hàng hóa có Tuyên bố bất

hợp pháp: Tuyên bố vitamin là

hữu ích trong điều trị ung thư;

Vi phạm chính sách của

Amazon: Quần áo in cờ nổi

dậy hoặc khẩu hiệu khiếm nhã

Thuốc xịt hơi cay; ô kiếm, 

sẽ bị cấm bán ở New York, 

Massachusetts và các khu 

vực khác.

Thuốc trừ sâu: Thuốc trừ sâu 

chưa được đăng ký với EPA 

sẽ không được bán ở Hoa Kỳ;

Thiết bị y tế: Để bán thiết bị y

tế tại Nhật Bản, bạn cần gửi

các tài liệu hỗ trợ và hiển thị

số sê-ri trên đầu trang.

Hàng hóa yêu cầu khai báo

đặc biệt, đóng dấu và giấy

chứng nhận đủ điều kiện
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Khi bạn bán các hàng hóa hạn chế kinh doanh trên Amazon, sẽ phát sinh hai tình huống: tài khoản bị đóng

hoặc tài khoản bị đưa vào diện tình nghi. Nội dung sau đây mô tả cơ chế kích hoạt của hai trường hợp

tương ứng.

⚫

• Tình huống 1: Khi một tài khoản bị nghi ngờ…

Người bán được xác nhận đã bị hai hoặc nhiều lần vi phạm cùng một quy tắc, nhưng

trước đó chưa bị đình chỉ hoặc bị chặn vì cùng một vi phạm.

• Tình huống 2: Khi đóng tài khoản…

• Người bán không đưa ra được kế hoạch hành động thoả đáng trong vòng

30 ngày kể từ ngày tạm ngưng;

• Người bán trước đó đã bị đình chỉ/đóng băng và đã có một hoặc nhiều vi phạm

cùng một chính sách trong vòng 6 tháng kể từ lần cuối thực thi hành động;

• Khi người bán cố tình đăng tải sản phẩm theo cách để tránh để bị Amazon

phát hiện.

1.4 Truy xuất thông tin về quy định cần tuân thủ

Khi thiết lập cửa hàng trên Amazon, người bán khó có thể nắm được các quy định cần tuân thủ đầy đủ ở lần

đầu tiên do các quy định cần tuân thủ có nhiều bản cập nhật với thời gian cập nhật không cố định. Mặc dù

Amazon đã sớm ra mắt Service Provider Network - SPN (Mạng lưới đối tác cung cấp dịch vụ) vào năm 2016

nhưng họ chưa cung cấp được mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ địa phương phù hợp với các quy định cần

tuân thủ; vì thế sau khi nắm được các quy định cần tuân thủ trên trang trợ giúp, người bán cần chuyển sang các

trang khác để tìm các nhà cung cấp dịch vụ. Và do sự khác biệt về thời gian, người bán thường phải liên lạc với

các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới và không thể đảm bảo tính kịp thời của dịch vụ. Để giúp người bán

đảm bảo tuân thủ quy định về sản phẩm, Amazon sẽ giới thiệu các giải pháp của mình cho bạn trong phần này

để giúp bạn hoàn thành việc truy xuất thông tin quy định hiệu quả hơn.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

1.3.2 Cơ chế kích hoạt
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Hiện tại, các thách thức khi phải tuân thủ quy định về sản phẩm khi mở cửa hàng trên Amazon chủ yếu đến từ

bốn khía cạnh: các yêu cầu cần tuân thủ, cập nhật chính sách, nhà cung cấp dịch vụ hợp quy chuẩn và trải

nghiệm thao tác.

Quá nhiều quy 

định cần tuân thủ

Người bán sẽ phải đối mặt với các 

biện pháp kiểm soát việc tuân thủ quy 

định khác nhau tại các thời điểm khác 

nhau khi họ mở cửa hàng, liên quan 

đến an toàn sản phẩm, hạn chế kinh 

doanh và nguy hiểm.

Hàng hóa và thông quan xuất nhập 

khẩu, v.v.; Cập nhật chính 

sách trong 

trường hợp khẩn 

cấp

Người bán khó có 

thể cập nhật 

chính sách trên 

Amazon ngay lần 

đầu tiên

Thiếu nhà cung cấp dịch 

vụ tuân thủ quy định tại 

quốc gia bản địa

Mạng lưới SPN hiện tại của Amazon 

vẫn còn mơ hồ đối với phạm vi các 

nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực 

quy định cần tuân thủ và thiếu thông 

tin đối với các dịch vụ bản địa hóa ở 

Việt Nam cũng như thiếu giao tiếp với 

các nhà cung cấp dịch vụ;

Trải nghiệm thao tác 

điểm dừng

Việc tìm kiếm các yêu cầu cần tuân 

thủ phải được thực hiện trong Seller 

Central, trong khi việc liên hệ với nhà 

cung cấp dịch vụ được thực hiện trong 

SPN; thao tác này được chia thành hai 

nơi và không có sự tương ứng 

chính xác.

1.4.2 Giải pháp

Để giúp người bán thuận lợi hoàn thành các quy định cần tuân thủ trên Amazon, trước những thách thức về 

tuân thủ các quy định nêu trên, Amazon đã ra mắt trang web tích hợp các giải pháp cho việc tuân thủ quy định 

sản phẩm - CKP. Bạn có thể nhấp vào đây để vào trang web và tìm hiểu thêm. Phần dưới đây sẽ giới thiệu các 

đặc điểm định nghĩa, hoàn cảnh sử dụng và phạm vi áp dụng của CKP.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

1.4.1 Những thách thức khi thực hiện các quy định

https://seller-central-master.amazon.com/ckp/
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• Giới thiệu Tài liệu tham khảo về quy định cần tuân thủ (Compliance Reference)

Tài liệu tham khảo về quy định cần tuân thủ của Amazon là một công cụ giúp tuân thủ quy định

được Amazon ra mắt vào năm 2021, dành riêng để cung cấp thông tin về quy định cần tuân thủ

từ đầu tới cuối và là cầu nối giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng cho những người

bán trên toàn cầu thiết lập cửa hàng trên các trang web ở nước ngoài của Amazon. Chủ yếu có

các đặc điểm sau:

• Danh sách quy định cần tuân thủ của các trang Amazon ở nước ngoài;

• Tiếp cận trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ hợp quy quốc tế;

• Toàn bộ thông tin là minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc.

• Hoàn cảnh sử dụng Tài liệu tham khảo về quy định cần tuân thủ

Người bán có thể gặp phải một sản phẩm muốn đưa lên kệ, nhưng bạn không thể xác định được

sản phẩm đó có phù hợp quy định hay không và bạn không thể có được giải pháp tuân thủ quy

định hợp lý, cũng như không thể tìm được nhà cung cấp dịch vụ hợp quy đủ điều kiện. Tại thời

điểm này, bạn có thể sử dụng Tài liệu tham khảo về quy định cần tuân thủ để giúp sản phẩm ước

tính rủi ro và chi phí khi thực hiện các quy định, đồng thời liên kết bạn với nhà cung cấp dịch vụ

hợp quy thích hợp.

Giúp người bán trước và sau

khi lựa chọn sản phẩm

Ước tính rủi ro và chi phí khi

thực hiện các quy định

• Người bán đã đăng ký trên

Amazon: Nhận thức được các yêu

cầu tuân thủ của các sản phẩm

mới và chọn giải pháp tuân thủ

hoặc nhà cung cấp dịch vụ phù

hợp; đối với các sản phẩm hiện có,

kịp thời phát hiện và xác nhận/loại

bỏ các rủi ro về tuân thủ quy định

kịp thời trong trường hợp gặp vấn

đề về gỡ bở sản phẩm trên kệ,

giảm thiểu rào cản giao tiếp và tăng

tốc sự phục hồi sản phẩm trên kệ.

Xây dựng cầu nối giao tiếp về

quy định cần tuân thủ và kết nối

các nhà cung cấp dịch vụ hợp

quy đủ điều kiện với người bán

có nhu cầu

• Sàng lọc và xác định các nhà cung

cấp dịch vụ hợp quy đủ điều kiện,

và quản lý toàn bộ vòng đời của

các nhà cung cấp dịch vụ;

• Dựa trên các yêu cầu cần tuân thủ,

nhà cung cấp dịch vụ tương ứng sẽ

được cung cấp và người bán có

nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với

nhà cung cấp dịch vụ.

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm

https://sellercentral.amazon.com/ckp/
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• Phạm vi áp dụng của Tài liệu tham khảo về quy định cần tuân thủ

Sau khi hiểu định nghĩa, đặc điểm và hoàn cảnh sử dụng của Tài liệu tham khảo về quy

định cần tuân thủ, sau đây là danh sách các trang Amazon và các loại sản phẩm được hỗ

trợ cho từng người bán.

Các trang web Bắc Mỹ, EU, Vương quốc Anh, Nhật Bản;

Trang Amazon:

Mẹo 2: Có thể tự lựa chọn các sản phẩm được thêm vào 
Người bán không nhất thiết phải thêm tất cả các sản phẩm trong toàn bộ cửa hàng vào

kế hoạch minh bạch hóa Transparency mà có thể lựa chọn các sản phẩm cần thiết để

tham gia; tuy nhiên, đối với các sản phẩm này, mỗi lô hàng do người bán kinh doanh sẽ

đều phải được dán chính xác mã vạch Transparency

Điện tử, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, sản phẩm y tế, đồ chơi, sản phẩm 

trẻ em, hàng tiêu dùng, v.v.

Các sản phẩm có nguy cơ cao thuộc các danh mục như pin sạc dự 

phòng, nồi áp suất, xe đẩy trẻ em, đồ chơi, mũ bảo hiểm xe máy, v.v.

Loại sản phẩm được hỗ trợ:

Quy định cần tuân thủ - Quy định về sản phẩm


