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The Honorable Raja Krishnamoorthi 
Tiểu Ban Chính Sách Kinh Tế và Người Tiêu Dùng 
Ủy Ban Giám Sát và Cải Cách 
Hạ Viện Hoa Kỳ 
Washington, D.C. 20515

Kính gửi Chủ tịch Krishnamoorthi:

Thay mặt khách hàng, Johnson & Johnson, thư này đề cập đến lời mời gần đây của 
Tiểu Ban tới Alex Gorsky, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Johnson & Johnson, để làm 
chứng tại phiên điều trần của Tiểu ban vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, liên quan đến "phương 
pháp sử dụng để phát hiện amiăng trong bột talc". Chúng tôi viết thư để yêu cầu Tiểu Ban xem 
xét lại đề xuất của chúng tôi rằng Kathleen Widmer hoặc Matthew Sanchez sẽ có mặt tại buổi 
điều trần. Bà Widmer là Chủ Tịch của Bộ Phận Người Tiêu Dùng Bắc Mỹ của Johnson & 
Johnson, giám sát tất cả các doanh nghiệp tiêu dùng của Johnson & Johnson ở Bắc Mỹ, bao 
gồm cả Phấn Rôm Trẻ Em Johnson. Phân ban người tiêu dùng là một phân khúc cực kỳ lớn 
của công ty với doanh số bán hàng hơn 10 tỷ đô la, 7.500 nhân viên, chín văn phòng tại nhà và 
một số nhà máy sản xuất. Quan trọng là Bà Widmer là điều hành cấp cao nhất nắm rõ và trực 
tiếp chịu trách nhiệm về các doanh nghiệp tiêu dùng của công ty. Tiến sĩ Sanchez là một 
chuyên gia được công nhận về các phương pháp thử nghiệm bột talc. Như đã thảo luận với 
cán bộ của Tiểu Ban và như chi tiết dưới đây, chuyên môn của Ông Gorsky không thuộc lĩnh 
vực này và ông không có kiến thức trực tiếp về các phương pháp thử nghiệm bột talc.

Như quý vị đã biết, trong suốt năm 2019, Johnson & Johnson đã hợp tác với Tiểu Ban, 
các Thành Viên khác của Tiểu Ban cũng như các cán bộ của Tiểu Ban để giải đáp mọi câu hỏi 
của Tiểu Ban về bột talc và sự an toàn của bột talc. Johnson & Johnson cam kết phối hợp với 
Tiểu Ban để giải quyết các vấn đề chính sách công quan trọng và đầy ý nghĩa này. 

Vào đầu tháng 3, cán bộ của Tiểu Ban yêu cầu Johnson & Johnson cung cấp bản tóm 
tắt các vấn đề liên quan đến sự an toàn của bột talc. Vào ngày 8 tháng 3, Tiến sĩ Susan 
Nicholson, Phó Giám Đốc Giám Sát An Toàn và Quản Trị Rủi Ro của Johnson & Johnson, đã 
cung cấp cho cán bộ Tiểu Ban một bản tóm tắt chi tiết về các vấn đề an toàn của bột talc và trả 
lời một số câu hỏi của cán bộ. Ngày 11 tháng 3, trước buổi điều trần của Tiểu Ban vào ngày 12 
tháng 3, Johnson & Johnson đã nộp một lá thư dài cho tất cả các Thành Viên của Tiểu Ban. Lá 
thư tóm tắt kết quả thử nghiệm suốt nhiều thập niên đã xác nhận rằng bột talc dùng trong mỹ 
phẩm của Johnson & Johnson và Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson an toàn, không nhiễm 
amiăng và không gây ung thư. Như được ghi trong báo cáo được nộp, Johnson & Johnson đã 
cống hiến rất nhiều nguồn lực để cung cấp cho công chúng thông tin cởi mở và minh bạch về 
Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson, bột talc dùng trong mỹ phẩm và độ an toàn của bột talc, bao 
gồm một trang web chuyên về chủ đề này, Facts About Talc (www.factsabouttalc.com), tại đây 
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công ty đã đăng tải hơn 1.500 hồ sơ nghiên cứu, thư từ và nhiều tài liệu khác bao quát lượng 
thông tin về bột talc dùng trong mỹ phẩm trong suốt nhiều thập niên.

Vào cuối tháng 3, Tiểu Ban yêu cầu cung cấp rất nhiều tài liệu từ Johnson & Johnson. 
Yêu cầu bao gồm các tài liệu và thông tin liên quan đến các nhà cung cấp bột talc của Johnson 
& Johnson, các mức phát hiện liên quan đến amiăng, phương pháp thử nghiệm amiăng, kết 
quả thử nghiệm amiăng, số liệu bán hàng, tài liệu tiếp thị, và nhiều tài liệu khác nữa. Vào tháng 
4 và tháng 5, Johnson & Johnson đã trả lời hoặc cung cấp tài liệu để đáp ứng từng yêu cầu 
được đánh số trong thư của Tiểu Ban. Tổng cộng, Johnson & Johnson cung cấp gần 10.000 
trang tài liệu. Ngoài ra, công ty đề xuất cung cấp và cán bộ Tiểu Ban từ chối nhận, hơn 300.000 
trang tài liệu liên quan đến thử nghiệm bột talc. 

Như tóm lược ngày 11 tháng 3 của Johnson & Johnson, các tài liệu này chứng minh 
rằng Johnson & Johnson đã sử dụng các phương pháp thử nghiệm nghiêm ngặt trong nhiều 
thập niên để đảm bảo sự an toàn cho bột talc sử dụng trong mỹ phẩm của mình. Một số 
phương pháp phân tích khác nhau có thể xác định và mô tả các khoáng chất như amiăng. Vào 
năm 1976, ngành mỹ phẩm đã lập ra một tiêu chuẩn thử nghiệm để đảm bảo độ an toàn của 
bột talc dùng trong mỹ phẩm, gọi là thông số CTFA J4-1. Tiêu chuẩn J4-1 yêu cầu sử dụng 
phương pháp nhiễu xạ tia X (x-ray diffraction, XRD) và nếu cần sàng lọc bổ sung thì dùng cả 
phương pháp soi hiển vi ánh sáng phân cực (polarized light microscopy, PLM). Johnson & 
Johnson đã yêu cầu sử dụng phương pháp XRD và PLM, khi cần thiết, được nhiều năm. Quả 
thực, hiện hãng đang dùng cả hai phương pháp này theo khuyến nghị trong Dược Điển Hoa Kỳ 
để đảm bảo bột talc dùng trong y tế không chứa amiăng. Bên cạnh việc sử dụng XRD và PLM 
theo Dược Điển Hoa Kỳ và các phương pháp J4-1, công ty còn yêu cầu các phòng thí nghiệm 
bên thứ ba dụng phương pháp soi hiển vi điện tử truyền qua (transmission electron microscopy, 
TEM) để đánh giá bột talc dùng trong mỹ phẩm của công ty. Johnson & Johnson yêu cầu sử 
dụng phương pháp TEM trong nhiều thập niên và bằng cách làm vậy, công ty đã vượt qua các 
tiêu chuẩn ngành trong nhiều thập niên. Bột talc dùng trong mỹ phẩm được sử dụng cho Phấn 
Rôm Trẻ Em hiệu Johnson đã được thử nghiệm nhiều lần, bao gồm tại địa điểm khai thác bột 
talc, ngay sau khi quặng được chiết xuất, và sau khi được nghiền. 

 Vì thử nghiệm amiăng là lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật cao, Johnson & Johnson dựa 
vào các chuyên gia để tư vấn cho công ty về các phương pháp thử nghiệm phù hợp, tiến hành 
thử nghiệm và phân tích kết quả. Các phân tích này được sử dụng để xác định hình thái, thành 
phần và cấu trúc tinh thể của khoáng chất. Các khoáng chất như bột talc có thể có các đặc tính 
hóa học, cấu trúc tinh thể hoặc các thuộc tính hình thái tương tự như amiăng, làm phức tạp các 
phân tích khoa học và đòi hỏi trình độ chuyên môn và đào tạo thậm chí còn cao hơn. Như được 
phản ánh trong các tài liệu quan trọng liên quan đến thử nghiệm bột talc mà Johnson & 
Johnson sản xuất nộp cho Tiểu Ban, các thử nghiệm đã được thực hiện bởi nhiều chuyên gia, 
bao gồm McCrone Associates, Tập đoàn RJ Lee và Viện Khoa Học An Toàn và Vệ Sinh Lao 
Động. Các chế độ thử nghiệm của Johnson & Johnson vượt qua cả tiêu chuẩn ngành và các 
khuyến nghị theo Dược Điển Hoa Kỳ đối với bột talc dùng trong y tế. Hồ sơ thử nghiệm toàn 
diện của Johnson & Johnson sử dụng đầy đủ các phương pháp đảm bảo rằng bột talc của công 
ty không chứa amiăng. 
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Sau khi nhận thư mời điều trần, chúng tôi yêu cầu được gọi điện thoại với cán bộ của 
Tiểu Ban. Trong một cuộc gọi vào thứ 4, ngày 20 tháng 11, chúng tôi đã truyền tải rằng 
Johnson & Johnson ủng hộ sự quan tâm của Tiểu Ban đến việc kiểm tra các phương pháp thử 
nghiệm được sử dụng để phát hiện xem bột talc có chứa amiăng hay không. Chúng tôi lưu ý 
rằng, do tính chất chuyên môn và kỹ thuật cao của thử nghiệm bột talc, ông Gorsky không phải 
là nhân chứng thích hợp cho các chủ đề khoa học được lên kế hoạch cho phiên điều trần. 
Chúng tôi bày tỏ rằng Johnson & Johnson rất mong hợp tác với Tiểu Ban để đề xuất một 
chuyên gia khoa học có thể trao đổi về các vấn đề khoa học trong phiên điều trần, bao gồm địa 
chất, khoáng vật học và soi kính hiển vi. Cán bộ chỉ ra rằng Tiểu Ban đã sẵn sàng để nghe các 
đề xuất liên quan đến nhân chứng cho phiên điều trần, và chúng tôi đã đồng ý xem xét các 
nhân chứng tiềm năng và liên lạc lại với cán bộ vào thứ Sáu.

Vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, trong một cuộc trò chuyện tiếp theo với cán bộ Tiểu 
Ban, chúng tôi đã đề nghị Tiến sĩ Matthew S. Sanchez, làm chứng thay mặt cho Johnson & 
Johnson tại phiên điều trần ngày 10 tháng 12. Chúng tôi lưu ý rằng Tiến sĩ Sanchez sẽ là nhân 
chứng lý tưởng cho phiên điều trần vì ông có chuyên môn về khoáng vật học, địa chất và soi 
kính hiển vi cũng như chuyên môn cụ thể trong các phương pháp thử nghiệm được sử dụng để 
phát hiện amiăng, bao gồm XRD, PLM và TEM. Kể từ năm 2007, Tiến sĩ Sanchez đã là nhà 
khoa học, quản lý và nghiên cứu viên tại Tập đoàn RJ Lee; Tập đoàn RJ Lee là một trong 
những chuyên gia bên ngoài chủ chốt mà Johnson & Johnson dựa vào để thực hiện các 
phương pháp thử nghiệm. Chúng tôi đã đồng ý cung cấp cho cán bộ sơ yếu lý lịch của Tiến sĩ 
Sanchez, theo đó, chúng tôi đã nộp vào chiều hôm đó. Khi nhận được thông tin cơ bản của 
Tiến sĩ Sanchez, cán bộ phản hồi ngay và nói rằng "mong đợi ông Gorsky sẽ làm chứng vào 
ngày 10 tháng 12". 

Vào Thứ 2, ngày 25 tháng 11, chúng tôi lại nói chuyện với cán bộ. Chúng tôi lặp lại rằng 
ông Gorsky không phải là nhân chứng thích hợp cho buổi điều trần vì ông không có nền tảng 
chuyên môn trong chủ đề của buổi điều trần. Chúng tôi đã chỉ ra rằng Johnson & Johnson là 
một gia đình gồm 220 công ty và ông Gorsky đã đến từ bộ phận dược phẩm của doanh nghiệp 
Johnson & Johnson, và không có kinh nghiệm trong phân khúc khách hàng và trẻ em của công 
ty. Chúng tôi cũng đề cập đến lập luận của cán bộ Tiểu Ban rằng ông Gorsky đã làm chứng 
hoặc phát biểu công khai về các vấn đề liên quan tới bột talc, nhấn mạnh rằng các tuyên bố cá 
nhân và công khai của ông Gorsky về bột talc đã nhắc đi nhắc lại rõ ràng rằng ông ấy và công 
ty đã dựa vào các chuyên gia bên ngoài. 

Trong cuộc gọi ngày 25 tháng 11, cán bộ cũng chỉ ra rằng Tiểu Ban muốn nghe từ một 
nhân chứng trong công ty, bất chấp việc công ty sử dụng các chuyên gia bên ngoài cho các 
phương pháp thử nghiệm bột talc của mình. Đáp lại, chúng tôi đã đề xuất rằng Kathleen 
Widmer, Chủ tịch Nhóm Công ty Johnson & Johnson, Phân Ban Người Tiêu Dùng Bắc Mỹ, sẽ 
tham dự phiên điều trần vì bà là người chịu trách nhiệm điều hành cho các doanh nghiệp tiêu 
dùng của Johnson & Johnson. Với cơ cấu của Johnson & Johnson, bà Widmer đảm nhận vai 
trò ở cấp độ tương đương với một CEO và bà có nhiều thập niên kinh nghiệm trong lĩnh vực 
sản phẩm tiêu dùng. Bà cũng có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề chính sách liên quan đến an 
toàn của người tiêu dùng, ví dụ: đảm nhận vai trò Giám Đốc Ban Điều Hành của Hội Đồng Sản 
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Phẩm Chăm Sóc Cá Nhân. Cán bộ yêu cầu chúng tôi đưa ra đề xuất bằng văn bản và cung cấp 
thêm thông tin về chuyên môn của Bà Widmer, theo chúng tôi đã nộp vào cùng ngày. 

Vào Thứ 4, ngày 27 tháng 11, cán bộ Tiểu Ban yêu cầu thực hiện cuộc gọi theo dõi. 
Trong cuộc gọi đó, cán bộ cho biết rằng Tiểu Ban đã xem xét đề xuất của chúng tôi để Bà 
Widmer tham dự tại buổi điều trần. Cán bộ truyền tải rằng Tiểu Ban không có ý định sửa đổi thư 
mời gửi cho ông Gorsky và “lời mời vẫn còn hiệu lực”. Chúng tôi bày tỏ rằng, mặc dù Johnson 
& Johnson cam kết hợp tác với Tiểu Ban, ông Gorsky không có kiến thức về các vấn đề khoa 
học sẽ được thảo luận và không có chuyên môn trong phân khúc kinh doanh tiêu dùng. Ngược 
lại, Tiến sĩ Sanchez và Bà Widmer có thể lần lượt trao đổi với hai vấn đề này. 

Chúng tôi lặp lại cam kết của Johnson & Johnson trong việc phối hợp với Tiểu Ban và 
làm việc với Tiểu Ban và cán bộ của Tiểu Ban trong buổi điều trần. Chúng tôi đã đề xuất hai 
nhân chứng có kinh nghiệm và chuyên môn đáng kể trong các chủ đề được nêu trong thư mời 
điều trần cùng các buổi thảo luận tiếp theo với cán bộ của Tiểu Ban. Với các yếu tố được thảo 
luận ở trên, chúng tôi khuyến nghị Tiểu Ban nên xem xét lại đề xuất của chúng tôi để Tiến sĩ 
Sanchez, Bà Widmer hoặc cả hai được đại diện Johnson & Johnson tham dự phiên điều trần 
ngày 10 tháng 12.

Trân trọng,

Brian D. Smith

cc: Ngài Michael Cloud


