
 
 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

 

THƯ NGỎ 

Mời tham gia đồng hành cùng Dự án 

Vận động và Thúc đẩy việc thực hiện quy định về quản lý sơn chì                  

tại Việt Nam 

 

Kính gửi: Quý công ty 

 

Lời đầu tiên, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) 

xin được gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và thành công. 

Dự án “Vận động và Thúc đẩy việc thực hiện quy định về quản lý sơn chì tại Việt Nam” với 

mục tiêu vận động và thúc đẩy việc ban hành và thực hiện quy định quản lý sơn chì tại Việt Nam 

do Trung tâm CGFED thực hiện trong 2 năm (2020 – 2021) với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính 

từ Mạng lưới Quốc tế về loại bỏ các chất ô nhiễm (IPEN). Một trong các hoạt động của dự án là: 

Thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ các loại sơn có hàm lượng chì an toàn. 

 Trung tâm CGFED trân trọng kính mời Quý Công ty đồng hành và tham gia hoạt động này 

của dự án. Cụ thể bao gồm các hoạt động sau: 

1. Thử nghiệm hàm lượng chì trong các mẫu sơn của công ty (khoảng 20 mẫu) 

2. Đảm bảo công nghệ sản xuất sơn có hàm lượng chì trong mức an toàn cho phép theo 

QCVN 08:2020/BCT.  

3. Công bố hàm lượng chì trong sơn trên các nhãn hàng sản phẩm của công ty, đồng thời gắn 

logo chứng nhận sơn chì an toàn trên các sản phẩm đảm bảo mức chì an toàn cho phép.  

4. Tổ chức sự kiện sơn trường mầm non và khu vui chơi cho trẻ em (1 hoặc 2 cơ sở) và tôn 

vinh cam kết sản xuất các sản phẩm sơn không chì, thân thiện với môi trường và an toàn với 

người dùng của doanh nghiệp. Sự kiện sẽ được đưa tin trên phương tiện truyền thông đại 

chúng (báo hình, báo in và báo điện tử). 

Trung tâm CGFED sẽ chịu trách nhiệm cùng tổ chức thực hiện và chi trả chi phí cho hoạt động 

1 (thử nghiệm các mẫu sơn) và hoạt động 4 (tổ chức sự kiện sơn trường mầm non và khu vui chơi). 

Lợi ích của doanh nghiệp khi đồng hành cùng chương trình của chúng tôi: 

• Có sự đồng hành của truyền thông đại chúng trong việc tuyên truyền hình ảnh của công 

ty - gắn với các sản phẩm thân thiện với môi trường thông qua các kênh truyền thông 

truyền thống và mạng xã hội. 

• Công chúng/Người tiêu dùng biết nhiều hơn đến các sản phẩm sơn của công ty thân thiện 

với môi trường và an toàn với sức khỏe của người sử dụng. 

• Từ đó, Công ty sẽ khẳng định được vai trò, vị thế và trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trên thị trường sơn trong bối cảnh cả Nhà nước và người tiêu dùng đang kỳ vọng 

vào các sản phẩm sơn an toàn với sức khoẻ, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện chiến 

lược sản xuất bền vững.  



 
 

 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, chì là một trong mười kim loại nặng cần được quan tâm 

nhất đối với sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em. Chính vì vậy hiện nay, thế giới đang 

nỗ lực loại bỏ chì trong các sản phẩm gia dụng, nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ngộ độc chì, 

tổn hại đến hệ thần kinh khi tiếp xúc các sản phẩm có chì với liều lượng vượt quá ngưỡng an 

toàn. Hiện đã có nhiều nghiên cứu về tác động của phơi nhiễm chì đối với môi trường, kinh 

tế và sức khỏe con người. Những nghiên cứu này cũng nêu rõ con người bị phơi nhiễm chì 

từ nhiều nguồn khác nhau và chì trong sơn là một trong những nguồn phơi nhiễm chủ yếu. 

Loại bỏ chì trong sơn là xu hướng chung của thế giới cũng như yêu cầu về an toàn cho 

môi trường và người sản xuất, sử dụng các sản phẩm sơn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 

2020, 79 quốc gia đã xác nhận có các biện pháp kiểm soát ràng buộc pháp lý đối với chì 

trong sơn. Tại Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt đầu chú trọng đến yếu tố an toàn 

về hàm lượng chì trong các sản phẩm sơn được lưu hành trên thị trường, các doanh nghiệp 

đã có những chuyển hướng rõ rệt sang sản xuất các sản phẩm sơn không chì. Ngày 

21/12/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BCT phê duyệt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn (ký hiệu QCVN 

08:2020/BCT)1. Quy chuẩn này quy định giới hạn hàm lượng chì trong sơn ở mức: 

• ≤ 600 ppm trong thời hạn 05 năm đầu kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực (tức 

là từ 1/7/2022) 

• ≤ 90 ppm sau 05 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực 

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây một số tài liệu để Quý Công ty tham khảo thêm. 

Một lần nữa, Trung tâm CGGED xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Công ty và mong 

muốn nhận được sự đồng hành từ Quý công ty trong thời gian tới.  

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Thân Nguyễn Phương Hải, cán bộ dự án, qua số điện thoại 

0904881980 hoặc email: phuonghai@cgfed.org.vn.  

 

Trân trọng. 

Giám đốc điều hành CGFED 

         

   Ths. Nguyễn Kim Thúy 

 
1 Nguồn http://www.cuchoachat.gov.vn/default.aspx?page=legal&do=detail&category_id=2&id=83 
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