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Buôn bán sản phẩm an toàn 
Thông tin cho doanh nghiệp 

Người tiêu dùng có quyền kỳ vọng rằng hàng hóa họ mua 
sẽ được an toàn để sử dụng. Với cương vị là một doanh 
nghiệp, tất cả các hàng-hóa mà quý vị cung cấp hoặc 
buôn bán đều phải không có bất kỳ hư lỗi nào mà có thể 
gây phương hại cho người tiêu dùng.

Australian Consumer Law (Luật lệ về người Tiêu dùng tại 
Úc) (ACL) đòi hỏi quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn 
trước khi buôn bán các hàng-hóa nào đó. Các tiêu chuẩn 
này có thể bao gồm:
• cách thức chế tạo món hàng 
• món hàng gồm có những gì 
• món hàng đó hoạt động ra sao 
• cần đến các kiểm tra nào để món hàng đó hợp chuẩn, 

hoặc  
• có các cảnh báo hoặc hướng dẫn nào cần kèm chung 

với hàng-hóa. 

Sẽ bị xem là phạm pháp nếu buôn bán các sản phẩm nào 
vi phạm các tiêu chuẩn an toàn hoặc sản phẩm nào hiện 
bị cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các cá nhân cung cấp mà 
vi phạm luật ACL có thể bị phạt lên tới $220.000. Các công 
ty có thể bị phạt lên tới $1,1 triệu. Muốn biết thêm chi 
tiết, hãy viếng trang mạng www.productsafety.gov.au  
và tải xuống bản Product safety guide for business (Tập 
hướng dẫn về an toàn sản phẩm dành cho doanh nghiệp).

Kiểm tra trước khi quý vị cung cấp
Đừng liều lĩnh cung cấp hoặc buôn bán các sản phẩm 
kém an toàn và các dịch vụ có dính líu đến sản phẩm kém 
an toàn. Hãy tự tìm hiểu và hỏi rằng:

Có sự ngăn cấm nào, tiêu chuẩn an toàn bắt buộc 
nào hoặc tiêu chuẩn thông tin đối với sản phẩm 
mà tôi đang cung cấp hoặc buôn bán không? 
Muốn có được bản danh sách các sản phẩm bị luật 
lệ ngăn cấm và chi phối, hãy tải xuống tờ dữ kiện 
‘Mandatory standards and bans’ (Các tiêu chuẩn và ngăn 
cấm bắt buộc) từ trang mạng www.productsafety.gov.au 

Tôi đã có kiểm tra trên trang mạng thông tin thu 
hồi toàn quốc? 
Muốn biết tất cả thông tin và việc thu hồi sản phẩm hiện 
hành, hãy viếng trang mạng www.recalls.gov.au. Quý vị 
cũng có thể đăng ký (subscribe) để nhận được các cảnh 
báo đối với các hàng hóa mà quý vị bán.

Tôi đã có liên lạc với hiệp hội hoặc cơ quan công 
nghiệp cao cấp chưa? 
Các cơ quan này có thể cung ứng các thông tin hữu ích 
về an toàn sản phẩm cho ngành công nghiệp của quý vị. 
Hãy tìm hiệp hội công nghiệp của mình bằng cách tra tìm 
Directory of government and business associations (Danh 
bạ các hiệp hội thương nghiệp và chính phủ) tại trang 
mạng  www.business.gov.au 

Thương nghiệp của tôi có nên xét đến việc bảo 
hiểm trách nhiệm? 
Việc bảo hiểm trách nhiệm (liability insurance) giúp bao 
trả các khai đòi bồi thường thiệt hại khi hàng-hóa mà quý 
vị đã bán hoặc cung cấp đã gây ra thương tích, tử vong 
hoặc thiệt hại. Muốn biết thêm chi tiết, xem phần Liability 
insurance (Bảo hiểm trách nhiệm) trên trang mạng  
www.business.gov.au

Hồ sơ thương nghiệp của tôi có chính xác không 
và tôi có thể nhận ra từng sản phẩm riêng biệt 
trong các hóa đơn của tôi?  
Hóa đơn của quý vị có thể giúp cung ứng chi tiết của nhà 
cung cấp nếu một sản phẩm quý vị đã bán ra không tuân 
thủ theo một ngăn cấm hoặc tiêu chuẩn bắt buộc nào đó.

Nhà cung cấp đã có trao cho tôi giấy chứng nhận 
hợp chuẩn hiện hành đối với hàng điện dụng phải 
khai báo hoặc thiết bị khí đốt? 
Giấy chứng nhận hợp chuẩn là chứng từ quan trọng vì 
cho thấy sản phẩm hội đủ tiêu chuẩn bắt buộc hiện thời 
và được cho phép bán.   



August 2014 FACT SHEET

Scams

Vietnamese

Tel: 13 32 20    www.fairtrading.nsw.gov.au

Không được dựa vào tờ dữ kiện này 
như là cố vấn pháp lý. Muốn biết 
thêm chi tiết về đề tài này, hãy tham 
khảo luật lệ thích đáng.

www.fairtrading.nsw.gov.au
Fair Trading enquiries 13 32 20
TTY 1300 723 404
Trợ giúp ngôn ngữ 13 14 50

© Tiểu bang của New South Wales qua NSW Fair Trading.
Quý vị có thể tự do sao chép, phân phát, trưng bày hoặc tải xuống thông tin này với 
một số hạn chế quan trọng. Hãy xem chính sách về bản quyền của NSW Fair Trading 
tại www.fairtrading.nsw.gov.au hoặc email đến publications@finance.nsw.gov.au

Báo cáo bắt buộc
Nếu người cung cấp hoặc người bán biết được rằng một 
món hàng mà họ cung cấp, hoặc một dịch vụ mà họ 
cung cấp liên quan đến sản phẩm đã gây ra, hoặc có thể 
gây ra tử vong hoặc đau yếu/thương tích trầm trọng cho 
người nào, họ phải báo cáo đến Tổng trưởng Liên bang 
trong vòng 2 ngày. Muốn biết thêm chi tiết, bao gồm 
Đơn Báo cáo Bắt buộc (Mandatory Reporting Form) và 
Hướng dẫn về Báo cáo Bắt buộc (Mandatory Reporting 
Guidelines), viếng trang mạng www.productsafety.gov.
au

Thu hồi sản phẩm  
Khi một sản phẩm đã được nhận định là không an toàn, 
cần phải thực hiện các bước để loại bỏ sản phẩm khỏi 
thị trường và thu hồi từ tay người tiêu dùng. Muốn biết 
thông tin và hướng dẫn thực tiễn đối với người cung cấp 
và người buôn bán về cách thức thực hiện việc thu hồi, 
kể cả các hướng dẫn, khung mẫu quảng cáo và đơn báo 
cáo, hãy viếng trang mạng  www.recalls.gov.au hoặc gọi 
số điện thoại 1300 302 502. 

Hàng-hóa điện dụng
Các hàng-hóa điện dụng phải được thiết kế và chế tạo 
sao cho trong lúc sử dụng bình thường, chúng sẽ không 
gây điện giật, thương  tích, tử vong hoặc cháy nổ, và 
phải tuân thủ với các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc. Fair 
Trading cấp phát giấy chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc 
trước khi bán đối với các loại thiết bị điện dụng chuyên 
biệt, và giấy chứng nhận hợp chuẩn tự nguyện đối với 
tất cả các sản phẩm điện dụng nào khác. 

Thiết bị khí đốt 
Tất cả các thiết bị khí đốt xách tay và thiết bị nối với bình 
khí đốt đều phải có chứng nhận hợp tiêu chuẩn an toàn 
bắt buộc. Sẽ bị xem là bất hợp pháp nếu bán thiết bị 
khí đốt không có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hoặc nối 
thiết bị khí đốt không có giấy chứng nhận hợp chuẩn 
tới mạng lưới khí đốt. Các luật lệ này giúp cho người 
tiêu dùng cảm thấy yên tâm rằng hàng hóa nào có nhãn 
chuẩn nhận đều được an toàn để sử dụng.

Muốn biết thêm thông tin về thiết bị khí đốt và điện 
dụng, xem Product safety business section (An toàn 
hàng hóa cho thương nghiệp) trên trang mạng Fair 
Trading hoặc gọi đến Ban Năng lượng và Tiện ích 
(Energy & Utilities Unit) của Fair Trading qua số điện 
thoại 9895 0722.


