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BBC INTERNATIONAL

Robert C. Campbell

Chủ tịch/Giám đốc Điều hành

Donald Wilborn

Phó Chủ tịch/Giám đốc Tài chính

“Tầm nhìn chiến lược, đổi mới, 
thiết kế độc đáo, chất lượng, 
và cống hiến nhằm đáp ứng 
các yêu cầu của khách hàng là 
những tôn chỉ mà chúng tôi đã 
sống và làm việc từ ngày đầu 
thành lập năm 1975. Đây là 
nền tảng của chúng tôi tại 
BBC”

“Trong hơn 40 năm, chúng tôi 
đã tuyển và giữ lại những con 
người tốt nhất trong ngành. 
Con người của chúng tôi không 
chỉ là người lao động, họ là 
một phân của gia đình BBC và 
tài năng của họ chính là lý do 
đằng sau sự tăng trưởng và 
thành công của BBC”
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✓ Độ trơn trượt

✓ Độ mềm dẻo

✓ Độ kết dính

✓ Sức kéo

✓ Các cạnh sắc nhọn 

✓ Các góc sắc nhọn
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✓ An toàn cho công nhân

✓ Thời gian làm việc của công nhân

✓ Lương thưởng phù hợp

✓ Quản lý chất thải

✓ Thân thiện với môi trường
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California – Dự luật 65 – 800+ các loại hóa chất được liệt kê



Năm 2016 có 

760 vụ dàn xếp 

có tổng giá trị 

$30 triệu 

liên quan đến 

Dự luật 65 của 

California



Đã có  

25 Dự luật về 

hóa chất  

được đưa ra tại 

18 Bang 

trong năm 2017



Ngoài Hoa Kỳ

Châu Âu

REACH Trung Quốc

Các yêu chuẩn quốc gia
Hàn Quốc

Các tiêu chuẩn KC Mark



CÁC THƯƠNG HIỆU

CÁC NHÀ BÁN LẺ









• Liên tục cập nhật các thay đổi trong các 

quy định có liên quan

• Hiểu mình là ai trong chuỗi cung ứng

• Hiểu khách hàng của mình là ai và các 

yêu cầu của họ là gì

• Xây dựng một chương trình đáp ứng các 

yêu cầu của mình và của các nhà cung 

ứng

• Đừng lừa dối bản thân - Hy vọng không 

phải là một chiến lược



Cảm ơn! 



TẦM NHÌN THƯƠNG MẠI TẠI 

WASHINGTON D.C. 

Nate Herman

Phó Giám đốc Cấp cao, Chuỗi Cung ứng,

AAFA



CÁC VẤN ĐỀ

• Thuế quan

• Chính sách Thương mại

• NAFTA

• Ưu đãi Thương mại

o GSP

o AGOA

o MTBs



Source: USITCTotal Duties Collected: $32.4 billion

THUẾ QUAN

Thứ 

hạng

Nước Tháng 1 - Tháng 8 % trên 

Tổng2017

1 Trung Quốc $8.849.606.702 40,60%

2 Việt Nam $2.202.569,281 10,11%
3 Nhật Bản $1.564.794.477 7,18%

4 Đức $1.112.285.208 5,10%

5 Indonesia $832.863.663 3,82%

6 Ấn Độ $782.397.742 3,59%

7 Ý $735.809.882 3,38%

8 Bangladesh $594.445.642 2,73%

9 Đài Loan $443.527.877 2,03%

10 Anh $359.482.694 1,65%

11 Thái Lan $298.455.055 1,37%

12 Pháp $294.722.338 1,35%

13 Campuchia $278.266.710 1,28%

14 Mexico $265.402.693 1,22%

15 Tây Ban Nha $244.976.559 1,12%

Tổng thu thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ - 15 quốc gia hàng đầu

Thứ 

hạng

Nước Tháng 1 - Tháng 8 % trên 

Tổng2017

1 Trung Quốc $318.317.755.018 20,96%

2 Mexico $206.014.903.290 13,57%

3 Canada $197.632.985.671 13,01%

4 Nhật Bản $89.269.126.050 5,88%

5 Đức $74.972.442.272 4,94%

6 Hàn Quốc $47.206.771.957 3,11%

7 Anh $34.260.772.971 2,26%

8 Pháp $30.383.798.044 2,00%

9 Ấn Độ $32.095.963.037 2,11%

10 Ý $32.078.690.376 2,11%

11 Ireland $33.040.567.605 2,18%

12 Việt Nam $30.165.405.536 1,99%
13 Đài Loan $27.639.153.816 1,82%

14 Malaysia $24.164.313.765 1,59%

15 Thụy Sỹ $23.610.570.840 1,55%

Tổng giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ - 15 quốc gia hàng đầu



VIỆT NAM - #2 & GIA TĂNG NHANH CHÓNG
2006 2006 - % trong 

tổng Nhập khẩu 

của Hoa Kỳ

2016 2006 - % trong 

tổng Nhập khẩu 

của Hoa Kỳ

% Thay đổi 

2006-2016

May mặc 947,4 triệu SME 4,2% 3,4 tỷ SME 12,5% 253,7%

Giày dép 90,1 triệu đôi 3,8% 365 triệu đôi 15,7% 305,4%

Đồ dùng du lịch $115,6 triệu 1,7% $1,1 tỷ 10,0% 816,2%

Tháng 1 – Tháng 8 năm 

2017

% trong tổng 

Nhập khẩu của 

Hoa Kỳ

% Thay đổi 

2016-2017

May mặc 2,4 tỷ SME 13,5% 9,2%

Giày dép 277,7 triệu đôi 16,7% 12,3%

Đồ dùng du lịch $732,1 triệu 10,3% 1,9%

Nguồn: May mặc, OTEXA, Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Giày dép & Đồ dùng du lịch (HTS 4202), Trang web dữ liệu thương mại, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ



• Xem xét lại/Sửa đổi/Nghiên cứu Chính sách 

Thương mại

• Các biện pháp phòng vệ thương mại

• Vd. Thép/Nhôm - Mục 232 Đạo luật Mở rộng 

Thương mại

• Thực thi

• Vd. Điều tra Trung Quốc đánh cắp sản phẩm 

sở hữu trí tuệ - Mục 301 Đạo luật Thương 

mại

• Mua hàng Mỹ

• Xem xét lại các Hiệp định Thương mại

• KORUS (FTA với Hàn Quốc)

• Tập trung vào 

• Giảm Thâm hụt Thương mại, 

• Tăng cường Quản lý, & 

• Gia tăng Xuất khẩu của Hoa Kỳ

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI



Các FTA sẽ đi về đâu?
• Rút khỏi TPP
• TTIP diễn tiến chậm chạp
• Đàm phán lại NAFTA
• Đàm phán lại KORUS
• Các FTA trong tương lai?

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI



NAFTA



• Xem xét lại (31/12/2017)

• Đồ dùng du lịch

• Giày dép

HỆ THỐNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP)



• Ba yếu tố:

• Không sản xuất trong nước

• Thấp hơn $500.000

• Có thể triển khai

• Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC)

• Quốc hội

DỰ LUẬT TẠM THỜI DỪNG HOẶC GIẢM THU 

THUẾ NHẬP KHẨU CÁC LOẠI (MTB)



ĐẠO LUẬT CƠ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG CHO 

CHÂU PHI (AGOA)



TƯƠNG LAI



NGHỈ GIẢI LAO

ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI:



THẾ GIỚI HẬU TPP & Ý NGHĨA ĐỐI 

VỚI VIỆT NAM

Jon Fee

Cố vấn Cao cấp

Alston & Bird LLP



Một Thế giới hậu TPP và các Hàm 

ý đối với các Nhà xuất khẩu hàng 

May mặc và Giày dép Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 

tháng 10 năm 2017

Copyright © 2017 Jon Fee bảo lưu mọi quyền



Chính sách thương mại của Hoa Kỳ: Nước

Mỹ là trước nhất



Hãy yên nghỉ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái

Bình Dương



Tái đàm phán NAFTA và các FTA khác



Kỳ vọng gì với Hoa Kỳ

• Các lãnh đạo thương mại cấp 

cao của Trung Quốc và Châu 

Âu cũng giống như Hoa Kỳ 

đang ngày càng theo đuổi chủ 

nghĩa bảo hộ mạnh mẽ hơn 

• Chính quyền Tổng thống Hoa 

Kỳ hiện nay dựa nhiều vào các 

điểm mạnh của Hoa Kỳ, như 

đây là một thị trường hấp dẫn 

và là nhà sản xuất có năng lực 

cạnh tranh, và ít dựa vào các 

“lợi ích” của thương mại



Một số dữ liệu nhập khẩu hàng may mặc vào

Hoa Kỳ

• Trong 12 tháng tính đến 

ngày 31 tháng 8 năm 

2017, nhập khẩu hàng 

may mặc vào Hoa Kỳ từ 

Trung Quốc, tính theo 

đơn vị m2 tương đương 

(SME), chỉ tăng 0,16% so 

với cùng kỳ năm trước.

• Nhập khẩu hàng may 

mặc của Hoa Kỳ từ các 

quốc gia thuộc Khu vực 

Mậu dịch Tự do Trung Mỹ 

(CAFTA) giảm 1,43%



Một số dữ liệu nhập khẩu hàng may mặc vào

Hoa Kỳ

• Nhập khẩu hàng may mặc 
của Hoa Kỳ từ các quốc gia 
thuộc Khu vực Mậu dịch Tự 
do Bắc Mỹ (NAFTA) giảm 
4,49%

• Nhập khẩu hàng may mặc 
vào Hoa Kỳ từ Bangladesh và 
Indonesia lần lượt giảm 
2,33% và 2,43%

• Nhập khẩu hàng may mặc 
vào Hoa Kỳ từ Ấn Độ tăng 
2,62% 

• Nhập khẩu hàng may mặc 
vào Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng 
8,74%



Một số dữ liệu nhập khẩu hàng giày dép vào

Hoa Kỳ

• Trong 12 tháng tính đến ngày 31 

tháng 8 năm 2017, Trung Quốc 

chiếm 72,09% tổng nhập khẩu 

hàng giày dép vào Hoa Kỳ, tính 

theo đôi, theo sau là Việt Nam 

chiếm 16,67%

• Trong cùng kỳ 12 tháng này, 

nhập khẩu hàng giày dép vào 

Hoa Kỳ từ Trung Quốc đã giảm 

0,66% so với 12 tháng trước đó

• Nhập khẩu hàng giày dép vào 

Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng 

11,83%



Đừng xóa sổ xuất khẩu vào Hoa Kỳ!

• Việt Nam là nhà xuất khẩu mạnh 
các mặt hàng may mặc và giày 
dép vào Hoa Kỳ, chỉ đứng thứ hai 
sau Trung Quốc ở cả hai nhóm 
mặt hàng này

• Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 
các mặt hàng may mặc và giày 
dép của Việt Nam vào Hoa Kỳ 
tiếp tục vượt qua các đối thủ 
cạnh tranh trên thị trường hàng 
may mặc Hoa Kỳ, thậm chí khi 
không được hưởng lợi từ bất kỳ 
chương trình ưu đãi thương mại 
hay hiệp định thương mại tự do 
nào

• Các nhà bán lẻ và người tiêu 
dùng Hoa Kỳ tiếp tục nhận thấy 
được các điểm mạnh về chất 
lượng, giá cả và cam kết giao 
hàng của Việt Nam



Các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump có thể

vô tình có lợi cho Việt Nam

• Việc để ngỏ khả năng có thể có 
các thay đổi đối với NAFTA và 
CAFTA, bao gồm việc xóa bỏ các 
mức thuế quan ưu đãi trong 
NAFTA, đề xuất điều khoản “hoàng 
hôn” quy định các hiệp định 
thương mại chỉ có hiệu lực trong 5 
năm, và đề xuất sử dụng các FTA 
nhằm mục đích khắc phục thâm 
hụt thương mại sẽ đặt các quốc gia 
thuộc hai khu vực mậu dịch tự do 
này vào thế bất lợi

• Khả năng áp đặt các biện pháp 
phòng vệ thương mại nhằm vào 
Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào 
các doanh nghiệp nhà nước và trợ 
cấp của chính phủ có thể làm giảm 
thương mại song phương giữa 
Hoa Kỳ và Trung Quốc



Một số Chương trình đáng quan tâm

• Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Toàn diện Khu vực 

(RCEP)

• Hiệp định Thương mại 

Tự do Việt Nam – Liên 

minh Châu Âu (EVFTA)

• Sáng kiến “Vành đai và 

Con đường” (BRI) của 

Trung Quốc và Chiến 

lược hợp tác Việt -

Trung “Hai Hành lang và 

Một Vành đai Kinh tế”



Bối cảnh các FTA tại Đông Á

• Có khoảng 80 hiệp định thương 
mại tự do (FTA) song phương và 
đa phương đang có hiệu lực tại khu 
vực Đông Á

• Mỗi một hiệp định đều bao gồm các 
điều khoản mang tính truyền thống 
của các FTA:  cắt giảm thuế quan, 
các nguyên tắc về xuất xứ và cơ 
chế giải quyết tranh chấp

• Nhưng các hiệp định này không 
điều chỉnh các vấn đề khó hơn: bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ, chính sách 
cạnh tranh, thương mại điện tử, 
chính sách môi trường và các quy 
định liên quan đến cách đối xử với 
các doanh nghiệp nhà nước (SOE)



Tình trạng “bát mì”

• Sự gia tăng các FTA trong khu vực 

đã dẫn đến tình trạng được gọi là 

“bát mì” để chỉ sự chồng chéo của 

các mạng lưới thương mại tự do

• Các nguyên tắc xuất xứ, lộ trình 

cắt giảm thuế quan, và các thủ tục 

qua biên giới không được phối 

hợp một cách thống nhất

• Nhiều FTA khác nhau có khuynh 

hướng làm gia tăng chi phí, thúc 

đẩy bảo hộ mậu dịch, và làm giảm 

tính hiệu quả của các mạng lưới 

sản xuất  



Bối cảnh các FTA mà Việt Nam tham gia 

• Năm 2007, Viet Nam trở 
thành thành viên thứ 150 
của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), nơi tổng 
hợp các FTA 

• Việt Nam là một bên trong 
các FTA song phương với 
Chile, Liên minh Kinh tế Á 
Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc

• Việt Nam là thành viên của 
Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) và là một 
bên tham gia Khu vực Mậu 
dịch Tự do ASEAN (AFTA) 



Bối cảnh các FTA mà Việt Nam tham gia

• Là một thành viên của 

ASEAN, Việt Nam được 

hưởng lợi từ các FTA 

“ASEAN+1”

• Việt Nam cũng đang đàm 

phán các FTA với Hiệp 

hội Mậu dịch Tự do Châu 

Âu (EFTA), Liên minh 

Châu Âu (EU) và Israel

• Và Việt Nam là một bên 

trong RCEP vốn đang 

trong quá trình đàm phán



Bối cảnh ASEAN

• ASEAN được thành lập bởi 
Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore và Thái 
Lan năm 1967, với các mục 
tiêu trước tiên là về chính trị 
và sau là các mục tiêu kinh tế

• Trong giai đoạn từ 1984 –
1999, Brunei, Campuchia, 
Lào, Myanmar và Việt Nam 
gia nhập tổ chức này

• AFTA, điều chỉnh thương mại 
hàng hóa, bắt đầu có hiệu lực 
năm 1992

• Các FTA “ASEAN+1” với 
Australia/New Zealand, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và 
Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực 
trong giai đoạn 2004 - 2010



Các động lực đưa đến sự ra đời của các FTA 

ASEAN+1

• Đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài (DFI) của Nhật Bản 
tăng mạnh sau Thỏa ước 
Plaza 1985 đi cùng sự tăng 
giá của đồng Yen

• Sự cạnh tranh giữa Nhật Bản 
và Trung Quốc, vốn có nhiều 
mối liên hệ lịch sử trong khu 
vực

• Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(DFI) của Hàn Quốc

• Khủng hoảng tài chính Châu 
Á 1997 làm mờ đi sự khác 
biệt giữa Đông Bắc Á và 
Đông Nam Á



Các động lực đưa đến sự ra đời của các FTA 

ASEAN+1

• Các vòng đàm phán thương mại đa

phương của WTO diễn tiến chậm

chạp

• Sự hình thành các khối thương mại

ở các khu vực khác, ví dụ như

EFTA, NAFTA và EU, đã làm

chuyển hướng thương mại

• Mối quan hệ giao thương lịch sử

giữa các bên không phải là thành

viên của ASEAN

• Các động lực này thúc đẩy các bên

hướng đến triển khai RCEP



RCEP

• RCEP gồm các quốc gia chiếm 
24% GDP toàn cầu (trong khi con 
số đó đối với NAFTA là 21% và 
EU là 19%) và 45% dân số thế 
giới

• Các bên tham gia gồm có các 
quốc gia ASEAN và các đối tác 
nước ngoài của ASEAN+1 
(AFPs): Australia, Brunei, 
Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia, Nhật Bản, Lào, 
Malaysia, Myanmar, New 
Zealand, Philippines, Singapore, 
Korea, Thái Lan và Việt Nam

• (Các quốc gia tham gia TPP được 
viết nghiêng)



RCEP

• Ý tưởng thành lập RCEP được đưa 

ra tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN 

tháng 11 năm 2011

• Vòng đàm phán đầu tiên được tiến 

hành vào tháng 5 năm 2013

• Vòng đàm phán thứ 19 được tiến 

hành vào tháng 7 năm 2017 và 

vòng đàm phán thứ 20 dự kiến sẽ 

diễn ra  vào tháng 10

• Khó có khả năng đàm phán sẽ kết 

thúc kịp trong năm 2017 để kỷ niệm 

50 năm thành lập ASEAN



RCEP

• Các quốc gia ASEAN xây dựng 

chương trình nghị sự và dẫn 

dắt các cuộc đàm phán

• Các quốc gia ASEAN tổ chức 

các cuộc gặp riêng trong nội bộ 

và sau đó trình bày các quan 

điểm đàm phán thống nhất với 

các đối tác nước ngoài của 

ASEAN (AFPs)

• Với sự sụp đổ của TPP, Trung 

Quốc có lý do để giữ vai trò 

dẫn dắt và được kỳ vọng sẽ 

đóng một vai trò lớn hơn trong 

RCEP



RCEP

• RCEP sẽ mạnh hơn so với 

AFTA và các FTA ASEAN+1, 

giải quyết các vấn đề như bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ, chính 

sách cạnh tranh, thương mại 

điện tử, chính sách môi 

trường và các quy định điều 

chỉnh các SOE

• RCEP cũng giải quyết các yếu 

kém gây ra bởi tình trạng “bát 

mì”, ít nhất là giữa các quốc 

gia thành viên



Nguyên tắc xuất xứ và xóa bỏ thuế quan của RCEP

• Nguyên tắc xuất xứ và xóa bỏ 

thuế quan đối với các mặt hàng 

may mặc và giày dép của RCEP 

vẫn chưa được kết lại

• Nhưng chúng ta vẫn có thể dự 

đoán liệu rằng RCEP sẽ “vay 

mượn” nguyên tắc xuất xứ từ 

TPP, AFTA, hoặc các FTA 

ASEAN+1 hay không, hay liệu 

rằng thuế quan sẽ ngay lập tức 

được xóa bỏ hay sẽ giảm dần 

theo một lộ trình nhất định



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của TPP

RCEP có thể sử dụng nguyên 
tắc “từ sợi trở đi” của TPP, theo 
đó hầu hết các mặt hàng may 
mặc sẽ được phép hưởng quy 
chế đối xử ưu đãi chỉ khi các 
thành phần làm nên sản phẩm 
được dệt thoi hoặc dệt kim tại 
các quốc gia TPP từ sợi được 
xe hoặc kéo tại các quốc gia 
TPP và hàng may mặc được cắt 
hoặc dệt kim định hình, hoặc 
vừa được cắt và vừa được dệt 
kim định hình, và được may 
hoặc ráp tại các quốc gia TPP



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của TPP 

• Hoa Kỳ đưa ra nguyên tắc từ sợi

trở đi cho TPP bởi Hoa Kỳ muốn

loại trừ các mặt hàng may mặc

làm từ sợi và vải có xuất xứ từ các

nước không phải là thành viên

TPP, ví dụ như sợi và vải đến từ

Trung Quốc và Ấn Độ

• Nhưng RCEP sẽ bao gồm các

quốc gia sản xuất sợi và vải, bao

gồm Trung Quốc và Ấn Độ, vì vậy

mô hình từ sợi trở đi sẽ mang tính

giới hạn một cách không cần thiết



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng giày dép

của TPP

• TPP có hai phương án để xác định 
hàng giày dép có đủ tiêu chuẩn để 
được xem là có xuất xứ thuần túy

• Phương án thứ nhất dành cho các 
mặt hàng giày dép được sản xuất 
tại các quốc gia TPP từ các thành 
phần cũng được làm từ các quốc 
gia TPP

• Phương án thứ hai dành cho các 
mặt hàng giày dép được sản xuất 
tại các quốc gia TPP với các thành 
phần có nguồn gốc nước ngoài 
(không phải thành viên TPP) (trừ 
phần mũ giày) miễn là hàm lượng 
giá trị khu vực chiếm 45% hoặc 
55% tổng giá trị mặt hàng tùy vào 
một hoặc hai cách tính giá trị 



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của AFTA

• Nguyên tắc xuất xứ của AFTA, không 
giống như TPP, cởi mở, đơn giản và 
thống nhất 

• Ví dụ, quy tắc áp dụng đối với áo dệt 
kim cotton nam có mã HS 6105.10 là:  
Hàm lượng giá trị khu vực không thấp 
hơn 40%; hoặc Chuyển đổi mã số 
hàng hóa 6104.23 từ bất kỳ nhóm 
hàng nào khác và hàng hóa được cắt 
và may trong lãnh thổ của một nước 
thành viên bất kỳ; hoặc đáp ứng các 
quy tắc về gia công, chế biến đối với 
các sản phẩm Dệt

• “Quy tắc về gia công” đối với hàng 
may mặc quy định: Sản xuất thông 
qua các quy trình cắt và ráp các bộ 
phận thành một sản phẩm hoàn 
chỉnh



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của AFTA

• Lưu ý rằng, theo AFTA, nhà 
sản xuất có thể chọn một 
trong ba quy tắc trên

• Các quy tắc tương tự được 
áp dụng cho tất cả các mặt 
hàng may mặc

• Về mặt lý thuyết, một chiếc 
áo len tay dài được dệt kim 
định hình hay một đôi vớ sẽ 
phải đáp ứng quy tắc hàm 
lượng giá trị khu vực, bởi vì 
chúng không được “cắt và 
may” hoặc “cắt và ráp”

• Nhưng điểm hấp dẫn trong 
các nguyên tắc xuất xứ của 
AFTA chính là sự đơn giản



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng giày dép

của AFTA

• Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng 
giày dép của AFTA cũng cởi mở 
hơn so với TPP

• Hàng giày dép sẽ được xem là có 
xuất xứ thuần túy nếu có hàm lượng 
giá trị khu vực không thấp hơn 40% 
hoặc các nguyên vật liệu không có 
xuất xứ được dùng trong sản xuất 
đã trải qua quá trình chuyển đổi mã 
số hàng hóa ở cấp bốn số

• Hàng giày dép có xuất xứ thuần túy, 
do vậy, có thể được làm với phần 
mũ giày và đế giày không có xuất 
xứ thuần túy bởi vì các phần này 
được phân loại với mã hiệu 4 số 
khác (6406) thay vì mã hiệu của 
hàng giày dép thành phẩm (6401 
đến 6405)



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của ASEAN+1

• Một số quy tắc xuất xứ trong

ASEAN+1 phức tạp hơn

• FTA giữa ASEAN và

Australia/New Zealand 

(AANZFTA) yêu cầu những điểm

sau cho đối với áo sơ mi cotton 

dệt kim nam: RVC(40) miễn là

mặt hàng đó được cắt hoặc dệt

kim định hình và ráp trong lãnh

thổ của một hoặc nhiều bên của

Hiệp định hoặc đáp ứng quy tắc

CC 



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng

may mặc của ASEAN+1

• Trong khuôn khổ AANZFTA, 

“RVC(40)” có nghĩa là chiếc 

áo sơ-mi này phải có hàm 

lượng giá trị khu vực không 

thấp hơn 40%

• Và “CC” có nghĩa là tất cả các 

nguyên vật liệu không có xuất 

xứ thuần túy được sử dụng 

trong sản xuất nên mặt hàng 

này phải trải qua quá trình 

chuyển đổi mã số hàng hóa ở 

cấp 2 số (mã hiệu chương 

của hệ thống hài hòa)



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của ASEAN+1

FTA giữa ASEAN và Ấn Độ 
(AIFTA) yêu cầu những điểm 
sau đối với các mặt hàng may 
mặc và các mặt hàng khác: 

(i) hàm lượng AIFTA không 
thấp hơn 35% giá trị FOB; và

(ii) các nguyên vật liệu không 
có xuất xứ thuần túy phải trải 
qua tối thiểu một lần chuyển đổi 
mã số hàng hóa (CTSH) trong 
hệ thống hài hòa,

miễn là quá trình sản xuất 
cuối cùng được thực hiện trong 
lãnh thổ của bên xuất khẩu mặt 
hàng 



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng giày dép

của ASEAN+1 

• Nguyên tắc xuất xứ đối với 
hàng giày dép trong khuôn 
khổ AANZFTA tương tự 
như trong AFTA

• Nguyên tắc xuất xứ đối với 
hàng giày dép của AIFTA 
tương tự như nguyên tắc 
xuất xứ áp dụng cho hàng 
may mặc trong AIFTA 
(hàm lượng giá trị khu vực 
tối thiểu 35%, chuyển đổi 
mã số hàng hóa và quá 
trình sản xuất cuối cùng 
phải được thực hiện tại 
quốc gia xuất khẩu)



Một số dự đoán về nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may 

mặc và giày dép của RCEP

• Như các ví dụ bên trên đã cho 
thấy, AFTA và các FTA ASEAN+1 
bản thân cũng là “bát mì” nếu chỉ 
xét riêng về nguyên tắc xuất xứ!

• Có thể RCEP sẽ áp dụng các 
nguyên tắc đơn giản, đồng nhất 
của AFTA cho tất cả các mặt hàng 
may mặc và giày dép

• TPP không có quy tắc hàm lượng 
giá trị khu vực (RCV) đối với hàng 
may mặc

• RVC trong RCEP có khả năng 
bóp méo thương mại giữa các 
nước thành viên có chi phí lao 
động khác nhau, đặc biệt là giữa 
các quốc gia có trình độ phát triển 
cao hơn với các quốc gia có trình 
độ phát triển thấp hơn



Vấn đề xóa bỏ thuế quan trong AFTA và các FTA 

ASEAN+1 

• Trong khuôn khổ AFTA, các 

quốc gia thành viên đã xóa bỏ 

thuế quan đối với hàng may 

mặc và giày dép; tuy nhiên một 

số bên trong ASEAN+1 thì 

chưa

• Ví dụ như trong khuôn khổ 

AANZFTA, quần cotton dệt thoi 

nam mang mã hiệu HS 

6203.42.00 nhập khẩu vào 

Australia từ Việt Nam và các 

quốc gia ASEAN khác phải 

chịu mức thuế suất 10% cho 

đến năm 2020



Vấn đề xóa bỏ thuế quan trong AFTA và các FTA 

ASEAN+1

• Một số mức thuế suất cao 
nhất vẫn còn có hiệu lực 
cho mặt hàng giày dép 
nhập khẩu vào Nhật Bản 
từ Việt Nam và các quốc 
gia ASEAN khác trong 
khuôn khổ FTA giữa 
ASEAN và Nhật Bản 
(AJCEP)

• Trong khuôn khổ AJCEP, 
thuế suất mà Nhật Bản áp 
cho một số nhóm hàng 
giày dép là 30% và không 
có lộ trình xóa bỏ hay cắt 
giảm theo thời gian



Một số nhận định về RCEP

• Nguyên tắc xuất xứ thống nhất và 
xóa bỏ thuế quan sẽ tạo điều kiện 
cho các hoạt động giao thương 
không bị làm cho méo mó giữa các 
bên tham gia RCEP

• RCEP cũng sẽ thúc đẩy các chuỗi 
cung ứng tích hợp và hợp lý trong 
khu vực

• Các loại nguyên vật liệu miễn thuế 
(ví dụ sợi, vải, và các thành phần 
của giày dép) có nguồn gốc từ các 
quốc gia thành viên khác của 
RCEP sẽ giúp cho các mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam đến các 
quốc gia nằm ngoài khu vực 
RCEP, bao gồm Hoa Kỳ và Châu 
Âu, trở nên cạnh tranh hơn về chi 
phí



EVFTA

• EU là đối tác thương mại lớn thứ 

hai của Việt Nam, sau Trung 

Quốc, và là thị trường xuất khẩu 

lớn thứ hai, sau Hoa Kỳ

• EU có hơn 45 FTA đang có hiệu 

lực hoặc tạm thời có hiệu lực, 

bao gồm FTA giữa EU và Hàn 

Quốc, mà đã có hiệu lực từ năm 

2011

• Vào ngày 21 tháng 9, Hiệp định 

Thương mại và Kinh tế Toàn 

diện Canada – EU (CETA) đã 

tạm thời có hiệu lực



EVFTA

• Mặc cho việc Anh rút khỏi EU 

(Brexit); sự sụp đổ của TPP đã 

khiến EU trở nên tích cực hơn 

trong việc tìm kiếm vị trí thay thế 

Hoa Kỳ dẫn dắt hoạt động thương 

mại quốc tế tại khu vực Đông 

Nam Á

• Hồi tháng 6, EU đã tuyên bố sẽ 

mở lại các cuộc đàm phán FTA đã 

bị ngưng trệ với Malaysia, và có 

nhiều khả năng EU đã tăng tốc 

quá trình đàm phán các FTA đang 

dang dở với Indonesia, New 

Zealand, Philippines, và Thái Lan



EVFTA

• EU và Việt Nam đã 

tiến hành 14 vòng 

đàm phán trong ba 

năm và đã kết thúc 

việc thảo luận về 

EVFTA vào cuối năm 

2015

• Hiệp định dự kiến sẽ 

bắt đầu có hiệu lực 

vào năm 2018, tùy 

thuộc vào quá trình 

phê chuẩn của các 

bên 



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của EVFTA

• Nguyên tắc xuất xứ của 

EVFTA không được cởi 

mở như trong AFTA 

hoặc các FTA ASEAN+1

• Đối với hàng may mặc 

dệt kim được tạo thành 

bằng cách may hoặc ráp 

hai hoặc nhiều hơn 

nhiều mảnh vải, công 

đoạn dệt kim và tạo 

thành sản phẩm (bao 

gồm cắt) phải được thực 

hiện tại Việt Nam



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của EVFTA

• Đối với hàng may mặc 

dệt kim định hình (dệt 

trên máy dệt kim 

phẳng), ví dụ như vớ, 

công đoạn kéo xơ sợi 

ngắn hoặc xơ sợi dài 

và dệt kim phải được 

thực hiện tại Việt Nam, 

hoặc

• Công đoạn nhuộm sợi 

làm từ xơ tự nhiên và 

dệt kim phải được thực 

hiện tại Việt Nam



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của EVFTA

• Đối với hàng may mặc dệt thoi, 

công đoạn dệt thoi và tạo thành 

sản phẩm (bao gồm cắt) phải được 

thực hiện tại Việt Nam, hoặc

• Công đoạn tạo thành sản phẩm 

phải được thực hiện tại Việt Nam 

và trước đó công đoạn in  kèm với 

ít nhất hai công đoạn chuẩn bị hoặc 

hoàn tất phải được thực hiện tại 

Việt Nam, miễn là giá trị của vải 

chưa in không được vượt quá 

47,5% giá trước khi hoàn thành các 

công đoạn này của sản phẩm



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của EVFTA

Đối với một số mặt hàng 

may mặc dệt thoi nhất định 

(quần áo nữ, quần áo bé 

gái và trẻ sơ sinh và phụ 

kiện cho quần áo dành cho 

trẻ sơ sinh) mà được thêu, 

các mặt hàng này có thể 

được sản xuất tại Việt Nam 

từ vải chưa thêu, miễn là 

giá trị của vải chưa thêu 

không vượt quá 40% giá 

trước khi hoàn thành các 

công đoạn này của sản 

phẩm



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng may mặc

của EVFTA

• Có hai hình thức “cộng 
gộp” được cho phép

• Một là, nhà sản xuất Việt 
Nam có thể sử dụng 
nguyên vật liệu có xuất xứ 
từ EU

• Hai là, nhà sản xuất Việt 
Nam có thể sử dụng vải 
có xuất xứ từ Hàn Quốc 
(bởi vì EU có FTA với 
Hàn Quốc)

• Nhưng không giống như 
AFTA và các FTA 
ASEAN+1, EVFTA không 
cho phép sử dụng vải của 
nước ngoài



Nguyên tắc xuất xứ đối với hàng giày dép

của EVFTA 

• Một quy tắc xuất xứ 
duy nhất áp dụng cho 
tất cả các mặt hàng 
giày dép 

• Quy tắc này đòi hỏi 
“Sản xuất từ nguyên 
liệu thuộc bất kỳ nhóm 
phân loại hàng hóa 
nào, ngoại trừ các 
thành phần của mũ 
giày gắn với phần đế 
trong hoặc các phần 
khác của đế thuộc 
nhóm 6406”



Vấn đề xóa bỏ thuế quan trọng EVFTA

• Thuế suất EU áp cho hàng may 
mặc và giày dép có lộ trình xóa bỏ 
khác nhau cho các nhóm hàng 
khác nhau

• Đối với nhóm hàng A, thuế suất 
được xóa bỏ ngay lập tức sau khi 
hiệp định có hiệu lực

• Đối với nhóm hàng B3, lộ trình xóa 
bỏ thuế quan được chia thành bốn 
năm với tỷ lệ xóa bỏ bằng nhau

• Đối với nhóm hàng B5, lộ trình xóa 
bỏ thuế quan được chia thành sáu 
năm với tỷ lệ xóa bỏ bằng nhau

• Đối với nhóm hàng B7, lộ trình xóa 
bỏ thuế quan được chia thành tám 
năm với tỷ lệ xóa bỏ bằng nhau



Ví dụ về xóa bỏ thuế trong EVFTA

• Áo sơ-mi nam dệt kim cotton có 

mã hiệu HS 6105.10 (mức thuế 

suất hiện tại là 12%) thuộc nhóm 

có lộ trình xóa bỏ thuế B5

• Đầm nữ kệt kim sợi tổng hợp có 

mã hiệu HS 6104.43 (mức thuế 

suất hiện tại là 12%) thuộc nhóm 

có lộ trình xóa bỏ thuế B3

• Quần jean nam cotton làm từ vải 

denim xanh có mã hiệu HS 

6203.42.31 (mức thuế suất hiện 

tại là 12%) thuộc nhóm có lộ 

trình xóa bỏ thuế B5



Ví dụ về xóa bỏ thuế trong EVFTA

• Giày chơi bóng rổ có phần đế 
ngoài làm bằng cao su hoặc 
nhựa và phần mũ giày làm 
bằng nguyên liệu dệt có mã 
hiệu HS 6404.11 (mức thuế 
suất hiện tại là 16,9%) thuộc 
nhóm có lộ trình xóa bỏ thuế A

• Một số loại giày nam với phần 
đế ngoài làm bằng da và phần 
mũ giày làm bằng da hoặc da 
tái chế có mã hiệu HS 
6403.59.35 (mức thuế suất 
hiện tại là 16,9%) thuộc nhóm 
có lộ trình xóa bỏ thuế B7



BRI

• Sáng kiến Vành đai và Con đường 

là một chiến lược phát triển tham 

vọng và rất tốn kém của Trung 

Quốc

• Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố 

các kế hoạch cho BRI vào tháng 9 

năm 2013 sau khi các ngành công 

nghiệp mà nhà nước dẫn dắt đã 

thực hiện thành công việc xây 

dựng các thành phố mới và cơ sở 

hạ tầng tại Trung Quốc và khi tốc 

độ tăng trưởng kinh tế không thể 

tiếp tục được duy trì như trước



BRI

• Kế hoạch này là nhằm thúc đẩy 
hợp tác kinh tế giữa các nước 
có liên quan

• Trung Quốc kỳ vọng xây dựng 
một “vành đai” kinh tế, đại khái 
theo hình mẫu Con đường Tơ 
lụa vào thế kỷ 16, kết nối Nam 
Á, Đông Nam Á và Trung Á, 
Trung Quốc, Trung Đông, Nga 
và Châu Âu

• Sáng kiến BRI cũng muốn đi 
theo mô hình con đường trên 
biển ngày xưa, xuất phát từ các 
cảng của Trung Quốc đi qua 
Biển Đông, Ấn Độ Dương và 
Nam Thái Bình Dương.



BRI

• Trung Quốc đã cam kết đầu tư 
1,4 ngàn tỷ USD cho các dự án 
xây dựng đường bộ, đường xe 
lửa, sân bay, cảng biển, đường 
ống dẫn dầu, hệ thống viễn 
thông và công nghiệp nặng ở 
các quốc gia có kết nối với hai 
tuyến trên; các dự án trên được 
rót vốn bởi nhà nước, các công 
ty nhà nước cùng năng lực dồi 
dào của chủ thể trên

• Mục đích rõ ràng là nhằm đưa 
khu vực trải dài trên hai lục địa 
Á Âu này thành một trung tâm 
giao thương và kinh tế đối 
trọng với khu vực xuyên Đại 
Tây Dương mà Mỹ dẫn dắt



Kế hoạch bổ trợ của Việt Nam

• Việt Nam đã bắt đầu triển khai 

kế hoạch xây dựng “Hai hàng 

lang và Một vành đai kinh tế”, 

với mục tiêu xây dựng các liên 

kết kinh tế và hợp tác nhằm kết 

nối khu vực phía Nam Trung 

Quốc với các khu vực ven biển 

của Việt Nam

• Việt Nam ở vị trí được hưởng 

lợi từ dòng vốn FDI và phát 

triển cơ sở hạ tầng của Trung 

Quốc, cũng như từ sự gia tăng 

thương mại có thể theo sau các 

hoạt động này



Jon Fee

Alston & Bird LLP

950 F Street, N.W.

Washington, D.C. 20004

202 239 3387

jon.fee@alston.com



ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC & 

TUÂN THỦ XÃ HỘI 

Avedis Seferian

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành

Worldwide Responsible Accredited 

Production (WRAP)

Ryan Tuazon

Giám đốc Tuân Thủ Vùng

Hanesbrands, Inc.

Điều phối: Nate Herman, Phó Giám đốc Cao cấp, Chuỗi Cung ứng, AAFA



ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC & 

TUÂN THỦ XÃ HỘI
Tại sao điều này lại rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng

ngày nay?

Avedis H. Seferian, Esq.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành

Worldwide Responsible Accredited Production 

(WRAP)

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hội nghị An toàn Sản phẩm và các Vấn đề về Tuân thủ của AAFA 2017



Nội dung chính

• Giới thiệu về WRAP

• Sống trong một thời kỳ nhiều bất định

• Chuỗi cung ứng ngày nay

• Tại sao hoạt động đánh giá tuân thủ xã hội 

lại quan trọng

• Đảm bảo Tuân thủ Xã hội

• Kết luận



Giới thiệu về WRAP

World’s largest independent certification program

Focused on the apparel, footwear, and sewn products sectors

We inspect and certify factories all over the world

Objective, non-profit team of global experts dedicated to promoting safe, lawful, 
humane, and ethical manufacturing around the world through certification and 

education



Sống trong một thời kỳ nhiều bất định

• Chúng ta đang đạt đến các cấp độ bất 

định mới

– Thị trường

• Cả thị trường tiêu dùng và thị trường sản xuất

– Chính trị

• ... Trong một thế giới giao tiếp 24/7

– Sự phổ biến của truyền thông xã hội



Chuỗi Cung ứng Ngày nay...

• ... Phân tán, phức tạp, và mang tính toàn cầu

• ... Càng phức tạp hơn bởi công nghệ hiện đại tạo điều 

kiện cho việc giao tiếp mang tính toàn cầu và tức thời

o Bất kỳ sự kiện nào – ở Việt Nam, Bangladesh hay ở bất kỳ 

nơi nào khác – bây giờ đều có thể xuất hiện trên CNN và 

BBC (và Facebook và Twitter!) trong vòng vài phút hoặc vài 

giờ.

• ... Đang vận hành trong một môi trường nơi danh tiếng 

và hoạt động quản lý chuỗi cung ứng là các vấn đề 

toàn cầu, với rủi ro rất cao.

• ... Cần sự quản lý liên tục và tích cực.



Tại sao hoạt động đánh giá tuân thủ xã hội lại quan trọng

• Đây là công cụ bảo vệ rất thực tế trước các 

thách thức đối với chuỗi cung ứng ngày nay.

• Các hoạt động đánh giá / xác minh tuân thủ 

xã hội đã ngày càng trở thành một khía cạnh 

quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng, đặc 

biệt trong bối cảnh các chuỗi giá trị toàn cầu 

ngày nay hoạt động trong một môi trường 

truyền thông luôn phản ứng một cách tức thời 

trước các thông tin.



Đảm bảo Tuân thủ Xã hội

• Phải gắn các mục tiêu tuân thủ xã hội với các

hệ thống quản lý chung

• Hợp tác với tất cả các bên có liên quan nhằm

xây dựng các mối quan hệ
o Thúc đẩy sự tin cậy là chìa khóa để đạt được sự

minh bạch lớn hơn

• Đánh giá là cơ sở cho một quá trình, bản thân

hoạt động đánh giá không phải là đích đến
o Cải thiện liên tục

• Giáo dục là điều cần phải làm



Chúng ta nên tìm kiếm điều gì?

• Cam kết từ cấp lãnh đạo cao nhất

• Cách tiếp cận theo hệ thống quản lý

–Duy trì hồ sơ minh chứng hỗ trợ

• Liên tục hợp tác với tất cả các bên có liên 

quan 

–Bao gồm nhân viên

• Đào tạo là vấn đề mấu chốt



Kết luận

• Chuỗi cung ứng hàng may mặc và giày dép ngày nay phân 

tán, phức tạp và mang tính toàn cầu, và càng phức tạp hơn 

bởi công nghệ hiện đại tạo điều kiện cho việc giao tiếp 

mang tính toàn cầu và tức thời

• Thực tế này đặt ra các thách thức, đòi hỏi các vấn đề thuộc 

về chuỗi cung ứng (đặc biệt là vấn đề tuân thủ xã hội) phải 

được quản lý một cách chủ động và tích cực 

• Hoạt động đánh giá tuân thủ xã hội là một giải pháp quan 

trọng và thực tế



Avedis H. Seferian, Esq.
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành

aseferian@wrapcompliance.org

Worldwide Responsible Accredited Production

Arlington, VA

www.wrapcompliance.org

+1-703-243-0970

Cảm ơn!

mailto:aseferian@wrapcompliance.org
http://www.wrapcompliance.org/


LIVE THE CODE EVERY DAY!

LIVE THE CODE EVERY DAY!

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Ryan Cabrera Tuazon
Quản lý Tuân thủ Vùng - Châu Á
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Khoảng 65.000 nhân viên làm việc tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới

Các sản phẩm trực tiếp sản xuất / lấy nguồn gia công bên ngoài: đồ 

ngủ, đồ thể thao, đồ lót, hàng dệt kim & vớ

Các sản phẩm nhượng quyền: may mặc, giày dép, mắt kính, phụ kiện 

thời trang

Các thương hiệu của chúng tôi bao gồm: 

Hanesbrands là một công ty với…..
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 Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn xuất sắc

trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh

doanh và ở mọi nơi trên thế giới

 Kỳ vọng các hành động đạo đức và trách

nhiệm trong tất cả các hoạt động vận hành

của mình bao gồm các nhà máy sản xuất

của chính chúng tôi

HbI cam kết “LÀM ĐIỀU ĐÚNG”

Các giá trị về CSR của Hanesbrands …..



LIVE THE CODE EVERY DAY!

Chúng tôi Sống bằng các Quy tắc
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LIVE THE CODE EVERY DAY!

Danh tiếng của Chúng tôi là Quan trọng
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❖ Truyền thông và các tổ chức phi chính

phủ sẽ sử dụng báo chí, internet, ti-vi và

các cuộc họp của cổ đông để báo cáo về

vấn đề tiêu cực liên quan đến các nhãn

hàng:

▪ Lao động trẻ em

▪ Lao động cưỡng bức

▪ Khủng hoảng môi trường

▪ Quan ngại về an toàn sản phẩm

▪ Điều kiện lao động kém



LIVE THE CODE EVERY DAY!

Thông điệp từ Rich Noll
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Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của 

chúng tôi là lời nhắc nhở với tất cả 

chúng tôi về trách nhiệm cá nhân, bao 

gồm những gì chúng tôi phải làm để 

tuân thủ với các quy định pháp lý và 

các tiêu chuẩn đạo đức của HBI.

Hãy nhớ rằng - làm việc chăm chỉ, cạnh tranh mạnh mẽ, 

nhưng Luôn Làm Điều Đúng!

Rich Noll- Chủ tịch Điều hành



LIVE THE CODE EVERY DAY!

No harassment

No 
discrimination

Safe and 
healthy 

workplace 

Quality, value, 
safety and trust

Honesty in 
marketing and 
sales activities

Safeguard 
Personal 

Information

Chúng ta đối xử với người khác như cách 
Chúng ta mong muốn được đối xử
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LIVE THE CODE EVERY DAY!

We comply with 
all environmental 
laws, regulations 
and Hanebrands’ 

policies

We participate in 
political 

processes with 
integrity

We comply with 
laws governing 
international 

trade

We do not bribe 
government 

officials!

Chúng tôi là công 
dân doanh nghiệp có 
trách nhiệm
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LIVE THE CODE EVERY DAY!

Hối lộ sẽ không được 
dung thứ!
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We comply with the Foreign Corrupt Practices Act

Consult the law department if you have any questions

Perform due diligence for suspicious behavior

Never maintain “off-book” accounts

Maintain accurate records



LIVE THE CODE EVERY DAY!119



LIVE THE CODE EVERY DAY!

S
ta

n
d

a
r
d

s

Partner with 
responsible 
suppliers

Promote 
free and 

fair 
competition

Appropriately 
acquire 
business 

intelligence

Ethically 
manage 

conflicts of 
interest

Only give/ 
receive 

appropriate

gifts and 
entertainment

Chúng tôi duy trì các mối quan hệ 
kinh doanh vững mạnh và công bằng
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LIVE THE CODE EVERY DAY!

Xây dựng mối quan hệ đối tác với 
các Nhà cung cấp có trách nhiệm
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TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA

1.Văn bản hóa tất cả các mối quan hệ với nhà cung

cấp thể hiện bằng các hợp đồng phù hợp và tiến hành

đánh giá toàn diện khi chọn nhà cung cấp nhằm đảm

bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng ta.

2.Nếu bạn ở vị trí quản lý tại HanesBrands, bạn phải

đảm bảo rằng các nhà cung cấp và các đối tác kinh

doanh bạn tuyển chọn đã nhận được và ký vào một

bản Các Tiêu chuẩn Toàn cầu Dành cho Nhà cung cấp

của chúng ta.

3.Luôn cảnh giác và đề phòng bất kỳ dấu hiệu nào cho

thấy các đối tác kinh doanh của chúng ta đang vi phạm

các Tiêu chuẩn Toàn cầu dành cho Nhà cung cấp hoặc

các luật và quy định pháp lý có liên quan, bao gồm các

quy định về môi trường, việc làm và an toàn của địa

phương.

4.Hợp tác trong quá trình đánh giá nhà cung cấp, và

dừng việc mua hàng từ những đơn vị không khắc phục

kịp thời bất kỳ thiếu sót nào đã phát hiện được trong

quá trình đánh giá.
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Tất cả phải “TUÂN THỦ”……..

 Tính chính xác của Hồ sơ Kinh doanh

Cung cấp hồ sơ ghi chép giờ công và chi trả lương 

CHÍNH XÁC & ĐẦY ĐỦ 

để phục vụ việc rà soát 

(Không chấp nhận việc ghi chép hai sổ）

 Lương thưởng

Đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu về lương tối thiểu

 Quyền Tự do Hội họp và Thương lượng Tập thể

Tôn trọng quyền của nhân viên được thực hiện các 

quyền hợp pháp về tự do hội họp và thương lượng 

tập thể
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 An toàn và Sức khỏe

Vận hành một môi trường làm việc an toàn và lành 

mạnh cho nhân viên 

 Giờ làm việc

Duy trì giờ làm việc hợp lý phù hợp với Luật Lao 

động của địa phương; nếu ở một quốc gia cụ thể 

không có yêu cầu pháp lý về vấn đề này, thì tuân 

thủ tiêu chuẩn của ILO, 60 giờ lao động một tuần 

bao gồm một ngày nghỉ
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TẤT CẢ PHẢI NÓI “KHÔNG”…….

 Lao động trẻ em (TUYỆT ĐỐI KHÔNG dung thứ)

Không được phép tuyển dụng nhân viên dưới tuổi 

tối thiểu được phép làm việc theo pháp luật địa 

phương.

 Quấy rối hoặc lạm dụng tại nơi làm việc (TUYỆT ĐỐI 

KHÔNG dung thứ)

Nhân viên không phải chịu các hành vi quấy rối thể 

xác, lời nói, tình dục hoặc tinh thần
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TẤT CẢ PHẢI NÓI “KHÔNG”…….

 Lao động cưỡng bức (TUYỆT ĐỐI KHÔNG dung thứ)

Không được sử dụng lao động cưỡng bức hoặc lao 

động không tự nguyện, cho dù dưới hình thức gán nợ, 

cầm tù hay giữ hộ chiếu, nợ lương

 Phân biệt đối xử

Không phân biệt dựa trên đặc điểm cá nhân, sắc tộc, 

giới, tình trạng khuyết tật hoặc đức tin

http://images.google.com.hk/imgres?imgurl=http://theonlinecitizen.files.wordpress.com/2007/01/1.jpg&imgrefurl=http://theonlinecitizen.wordpress.com/2007/01/02/time-to-get-tough-on-job-discrimination-part-one/&usg=__8NdLWU6mBRfzRfW8L87AghSOB_0=&h=652&w=652&sz=34&hl=zh-TW&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=iEHQI2y52s_vFM:&tbnh=138&tbnw=138&prev=/images?q=Discrimination+photo&um=1&hl=zh-TW&sa=X&tbs=isch:1


HBI 
GSS/GPS

WRAP

FLA

Các hoạt động hợp tác giám sát việc tuân thủ xã hội của 

Hanesbrands  
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Phép thử Chiếc gương

Nó có hợp pháp không?
Nếu không, đừng làm điều đó.

Nó có đúng đắn không?
Nếu bạn phải giải thích hành động của mình cho người

quản lý, gia đình hoặc truyền thông, bạn có biện

hộ được cho những gì mình đã làm không?

Người khác sẽ

nghĩ gì?
Lương tâm bạn cảm thấy thế nào?

Một người bạn tin cậy sẽ nói gì?

Hãy sử dụng phép thử chiếc gương nếu phải đối
mặt với một quyết định khó khăn về đạo đức:
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CÂU HỎI?
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ĂN TRƯA

ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI:


