
ĐỐI PHÓ VỚI NẠN BUÔN NGƯỜI 

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Patchareeboon Sakulpitakphon

Chuyên gia phụ trách các dự án khu vực tư nhân

Winrock International / SSG Advisors
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Đối phó với nạn buôn người trong chuỗi cung ứng 

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

Ngày 19 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bà Patchareeboon Sakulpitakphon (Mam)

Chương trình Chống Buôn bán Người Khu vực Châu Á của USAID (USAID Asia CTIP)

SSG Advisors for Winrock International



Nội dung
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1. Định nghĩa lao động cưỡng bức và buôn bán người (TIP) 

2. Tổng quan về khung pháp lý quốc tế và các chính sách có liên quan 

3. Mối liên hệ với các doanh nghiệp

4. Các trọng tâm cho hành động 

5. Các công cụ dành cho các công ty

6. Hỏi & Đáp
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Lao động cưỡng bức có thể 

được hiểu là công việc được 

thực hiện một cách không tự 

nguyện và dưới sự đe dọa bị 

trừng phạt.
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Các dấu hiệu của lao động cưỡng bức:

• Lạm dụng tình trạng dễ bị tổn thương 

• Lừa gạt (đặc biệt trong việc tuyển dụng)

• Hạn chế việc đi lại và cô lập

• Lạm dụng thể xác hoặc tình dục 

• Đe dọa 

• Giữ giấy tờ chứng minh nhân thân 

• Giữ lương 

• Gán nợ 

• Điều kiện làm việc và sinh sống bị lạm dụng 

• Làm việc thêm giờ quá mức 
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Tại sao doanh nghiệp cần phải hành động nhằm ngăn chặn lao 

động cưỡng bức và buôn bán người?

Tuân thủ về mặt pháp lý

Quản lý các rủi ro và danh tiếng của 

công ty

Quản lý chuỗi cung ứng (Bộ quy tắc ứng xử hoặc 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

Rủi ro thương mại và đầu tư

Tăng cường sự hợp tác của các bên có 

liên quan
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• Yêu cầu chủ sử dụng lao động phải hoàn lại 

tất cả các loại phí tuyển dụng mà công nhân 

đã phải trả

• Trong một lần đánh giá, Ralph Laura phát 

hiện có 33 công nhân người Bangladesh của 

công ty làm việc cho một nhà cung cấp ở 

Jorrdan đã phải đóng phí tuyển dụng

• Ralph Lauren đã làm việc với nhà cung cấp 

để yêu cầu họ hoàn tiền cho các công nhân

• Tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện 

mục tiêu chuỗi cung ứng ‘không phí tuyển 

dụng’

140

Trường hợp điển hình:  Cách tiếp cận tuyển dụng của Ralph 

Lauren
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Các hành động khuyến nghị: 

• Đảm bảo tuân thủ các quyền lao động chính (vd. tuyển 

dụng, thuê tuyển trực tiếp)

• Tiến hành đào tạo cho quản lý và nhân viên 

• Đánh giá rủi ro lao động cưỡng bức và buôn bán người 

(trong hoạt động mua hàng, vận hành và chuỗi cung 

ứng)

• Hợp tác với công nhân (vd. tiếng nói của công nhân, cơ 

chế khiếu nại)

• Hợp tác với các bên có liên quan, vd. công đoàn, các tổ 

chức phi chính phủ và các nhà làm chính sách

• Thực hiện các hành động khắc phục nếu phát hiện thấy 

có vấn đề
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Các công cụ và nguồn lực hữu ích:

• Sáng kiến SCORE của ILO dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - cải thiện năng suất, 

tính bền vững và chất lượng công việc

http://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--en/index.htm

• Chỉ số Higg 2.0 của Liên minh May mặc Bền vững

http://apparelcoalition.org/the-higg-index/

• Các nguồn lực và các khóa đào tạo của Ethical Trading Initiative (ETI)

https://www.ethicaltrade.org/ 

• Các Đối chuẩn và Nguồn lực của Know The Chain

https://knowthechain.org/

• Các Nguyên tắc Hướng dẫn Kinh doanh và Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và các khung 

báo cáo đi kèm

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

https://www.ungpreporting.org/



Dự án Chống Buôn bán Người Khu vực Châu Á của USAID (CTIP)
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Một sáng kiến 5 năm (2016-2021) của khu vực với mục tiêu giảm nạn 

buôn bán người thông qua các hành động phối hợp và thống nhất giữa 

các chính phủ, tổ chức dân sự xã hội và doanh nghiệp.

Chương trình tập trung vào các mục tiêu sau:

1.tăng cường hiểu biết về buôn bán người;

2.thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể khác nhau tại nước khởi nguồn, nước 

trung chuyển và nước đến của nạn nhân buôn bán người; và

3.tăng cơ hội cho khu vực tư nhân dẫn dắt các nỗ lực phòng chống trong 

lĩnh vực này.
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Câu hỏi?
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Cảm ơn
Bà Patchareeboon Sakulpitakphon (Mam)

Chuyên gia phụ trách các dự án khu vực tư

Chương trình Chống Buôn bán Người Khu vực Châu Á của 

USAID 

SSG Advisors

Mam.Sakulpitakphon@winrock.org

Văn phòng Winrock International, Tầng 3,

Tòa nhà số 208, Đường Wireless, Lumpini,

Pathumwan, Bangkok, Thái Lan 



BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÔNG 

NHÂN TRONG NHÀ MÁY

Gabriel Amouyal

Giám đốc Dịch vụ Đánh giá

AsiaInspection

Brad van Voorhees

Giám đốc Cấp cao, Global Responsible 

Sourcing

VF Asia Ltd.
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(GIỚI THIỆU VỀ AI TRONG HỘI 
THẢO CỦA AAFA VỀ AN TOÀN 
CẤU TRÚC CÔNG TRÌNH)
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Mang lại sự đảm bảo cho các chuỗi cung ứng toàn cầu với 

các thông tin kinh doanh theo thời gian thực cho các 

thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu trên toàn thế giới

Chương trình Đánh giá Nhà cung cấp   Thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm Giám định Sản phẩm
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Năm 2017, chúng 

tôi đã triển khai hơn 

250.000 đợt đánh 

giá, thử nghiệm 

trong thí nghiệm và 

giám định sản phẩm 

cho các nhãn hàng, 

nhà bán lẻ và nhà 

nhập khẩu trên toàn 

thế giới

Đội ngũ của chúng tôi gồm có 1500 Giám định 

viên & Đánh giá viên có đủ năng lực

Cung cấp dịch vụ tại 85 quốc gia
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Các nhà máy đã được đánh giá: Đánh giá cấu trúc công trình được triển khai 

trong các lĩnh vực sau:

Điều kiện tốt

32,1%

Cần được quan 

tâm ngay

6,7 %

Cần cải thiện trong 

trung hạn

61,2 %

Hơn 1000 đợt đánh giá 

Tại 42 quốc gia

Các hoạt động đánh giá cấu trúc công trình của AI:
Các phát hiện chính

Dữ liệu theo Ấn phẩm Quý 4 của AI
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Campuchia
50,0%

Ấn Độ
75,0%

Việt 

Nam
25,0%

Trung 

Quốc
67,4%

Các hoạt động đánh giá cấu trúc công trình của AI:
Các phát hiện chính

Quốc gia / khu vực nào bị

ảnh hưởng nhiều nhất?

▪ Nam Á và Đông Nam Á

đặc biệt dễ bị tổn

thương.

▪ Các số liệu cho thấy

phần trăm các nhà máy

đang trong tình trạng có rủi

ro ngay trước mắt/cần

cải thiện

Thổ 

Nhĩ Kỳ
80,0%
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Đánh giá Cấu trúc Công trình của AI 

Thông lệ Tốt nhất

1. Gắn kết 2. Đo lường & 

Khắc phục 

3. Giáo dục & Đào 

tạo

Đánh giá tại 

thực địa lần 

đầu

-

Tái đánh giá 

Tại thực địa 

lần thứ 2

CÓ RỦI RO

ĐIỀU KIỆN 

TỐT

Kế hoạch hành 

động + Can 

thiệp lần thứ 2

CÓ RỦI RO

CẦN CẢI 

THIỆN

ĐIỀU KIỆN 

TỐT

ĐIỀU KIỆN 

TỐT

Rà soát tài liệu
CẦN CẢI 

THIỆN

Được phê duyệt cho 1 năm

Có khả năng 

phải can thiệp 

lần thứ 3 

Theo dõi

Rà soát tài liệu

Đảm bảo an toàn và tuân thủ thông qua thường xuyên theo dõi: đánh giá hàng năm giúp

đảm bảo rằng các yêu cầu đã được tuân thủ và các cải thiện cần thiết đã được thực hiện.
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Thông tin chung

Mô tả chi tiết tòa nhà, xác minh các chứng nhận cấu trúc công trình và giấy phép xây dựng

Các điều kiện về tải trọng

Đánh giá việc quản lý tải trọng của từng tầng, xác định các mức tải trọng ‘có khả năng gây ra rủi ro’ và việc sử dụng sai 

công năng của tòa nhà

Hệ thống Cấu trúc của công trình

Mô tả hình khối cấu trúc, hệ thống móng tòa nhà và rà soát lại các thay đổi đối với cấu trúc tòa nhà

Các khiếm khuyết, hư hỏng, chỗ biến dạng hoặc xuống cấp của công trình

Đánh giá phần móng, cấu trúc bên trên móng, sàn và trần

Bản vẽ và sự Thống nhất với bản vẽ

Xác minh các khu vực chính của nhà máy xem các bố trí có tuân thủ với bản vẽ thiết kế hay không

Khả năng chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt và Công tác bảo trì

Đánh giá công tác bảo trì tòa nhà, hệ thống thoát nước và khả năng chống chịu các loại hóa chất có khả năng gây ảnh 

hưởng lên tính an toàn của cấu trúc công trình

Các khảo sát và Kiểm tra Cấu trúc Công trình

Đánh giá thêm các cấu trúc có nhiều rủi ro tiềm ẩn, ví dụ như bồn chứa nước, thang máy và các thanh chắn an toàn

Đánh giá Cấu trúc Công trình của chúng tôi bao quát:

Đánh giá Toàn diện An toàn của Tòa nhà

Gắn kết Đo lường & Khắc phục Giáo dục & Đào tạo
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Kiểm soát 
Chuỗi Cung ứng của bạn với AI!



VF Global Responsible Sourcing 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Brad van Voorhees

Quản lý Cấp cao

Global Responsible Sourcing

AAFA – HỘI NGHỊ AN TOÀN SẢN PHẨM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TUÂN THỦ 



• Dẫn đầu thế giới về các mặt 

hàng may mặc và giày dép 

phong cách sống mang thương 

hiệu 

• Với danh mục đa dạng bao gồm 

hơn 30 thương hiệu mạnh

• Mô hình kinh doanh được xây 

dựng trên các nền tảng mạnh 

góp phần tạo nên lợi thế cạnh 

tranh và thúc đẩy sự tăng 

trưởng cho công ty

Về VF



CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI



đơn vị sản 
phẩm mỗi ngày 



MỘT VÀI CON SỐ

$12,5B
doanh thu toàn cầu năm 2016

59K
nhân viên trên toàn thế giới

150
quốc gia trên thế giới

NO.1
nhà sản xuất mặt hang

denim

~1.400
cửa hành bán lẻ thuộc sở hữu của

công ty

$1.2Tỷ
lợi nhuận được chia cho cổ đông năm 2016

~ 500 
Triệu

khóa kéo được sử dụng
hàng năm

~600 Triệu
thước Anh vải đã được mua 

mỗi năm – đủ để bao
quanh trái đất 13 lần







Không tên 

“ “



Cơ sở vật chất tốt hơn 

nơi con người phát triển



Quyền và An toàn cho

Công nhân

Truy nguồn Sản phẩm

và Trách nhiệm trong

Sản xuất và Tiêu dùng

Sản phẩm

Bền vững về môi

trường

Phát triển Công

nhân và Cộng đồng



CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU - CÓ VẤN ĐỀ AN TOÀN 

NGHIÊM TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MẠNG 

TRƯỚC SAU

• Nhà kho không có đủ số cột, có lỗ khoan trong

cột, đà và cột bị gỉ sét, mối hàn không được sơn

bị gỉ sét.



TRƯỚC SAU

TRƯỚC

CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU - CÓ VẤN ĐỀ AN 
TOÀN NGHIÊM TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MẠNG 

CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU - CÓ VẤN ĐỀ AN 
TOÀN NGHIÊM TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MẠNG 

SAU



Cảm ơn!

Cảm ơn!

HÃY GIỮ LIÊN HỆ!

Brad van Voorhees
Quản lý Cấp cao, Global Responsible Sourcing 

Bradford_vanvoorhees@vfc.com

THANK YOU 
谢谢
감사합니다
ありがとうございます
ขอบคุณค่ะ



NGHỈ GIẢI LAO

ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI:



ĐẢM BẢO TUÂN THỦ NHÀ MÁY: CÁC 

QUY ĐỊNH, HÓA CHẤT, & TÍNH BỀN 

VỮNG

Khoi Tran

Giám đốc, Quản lý Quốc gia

Hohenstein Institute/OEKO-

TEX®

D. Balasubramanian

Giám đốc Điều hành Vùng

Bureau Veritas Consumer Products 

Services

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



COMPETENCE IN TEXTILES

Vấn đề tuân thủ của nhà máy 
Giải pháp OEKO-TEX® 
Hội thảo AAFA  tại Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 10 2017

Sự tin cậy cho ngành dệt | An toàn sản phẩm | Sản xuất bền vững | Minh bạch
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•

Hóa chất trong

dệt may
Xe sợi

Dệt & 

Đan
Hoàn thiện Cắt may

Nhãn hiệu & 

Bán lẻ

OEKO-TEX® - Giải pháp toàn cầu 
về may mặc
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Những thay đổi về yêu cầu của thị trường

Khả năng truy xuất và minh bạch 

Tìm nguồn cung ứng có trách 
nhiệm  

Chi phí hợp lý và cấu trúc sản xuất An toàn sản phẩm cho người tiêu 
dùng

Quản lý rủi ro chiến lược 

Bền vững trong quy trình và tìm 
nguồn cung ứng 
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Danh sách các chất hạn chế sử dụng trong sản xuất (MRSL)

173 Quản lý hóa chất Quản lý môi trườngQuy trình sản xuất 
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Tiêu chuẩn100 của  OEKO-TEX®
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TIÊU CHUẨN 100  của OEKO-TEX® là gì?

• Kiểm nghiệm và chứng nhận độc lập
đối với sản phẩm dệt may cần kiểm
nghiệm về các chất độc hại

• An toàn sản phẩm đồng bộ thông
qua việc tuân thủ pháp luật toàn cầu

• Linh hoạt & cập nhật: RSL được điều
chỉnh thường xuyên cho phù hợp với
các yêu cầu và phương pháp sản xuất
mới. 
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Chứng nhận bao gồm những gì? 
• Đánh giá rủi ro thực tế về các chất độc hại tiềm năng trong dệt may bằng

cách:
• Kết hợp với các yêu cầu pháp lý

• Sử dụng các tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm được khoa học chứng minh 
• Kiểm nghiệm hướng vào việc sử dụng

• Sử dụng bộ tiêu chuẩn chung (RSL) trong việc phân tích các chất độc hại

• Đảm bảo chất lượng thông qua kiểm tra tại nhà máy

• Lấy mẫu sản phẩm đang bán trên thị trường
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Lợi ích của các nhà sản xuất và nhà bán lẻ là gì? 

• Nhãn sản phẩm an toàn  Việc quản lý rủi ro được tối ưu hóa

• Truyền thông về an toàn sản phẩm kênh B2B đơn giản và hiệu quả

• Ư thế về điểm bán hàng nhờ uy tín quốc tế cao
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Hướng dẫn mua hàng

Tìm kiếm các sản phẩm được chứng nhận 

OEKO-TEX® 

➢ Cấu trúc dữ liệu đơn giản và tối ưu

➢ Định dạng PDF mới cho phép các công ty 

tham gia trong Hướng Dẫn Mua Hàng 

➢ Thông tin bổ sung về các công ty đã được 

chứng nhận có thể điền dữ liệu trực tuyến  

➢ Hội thảo trực tuyến về Hướng Dẫn Mua 

Hàng 

http://http/www.hohenstein.de/de/advanced_training/e_academy_1/webinar_archive/webinar_archiv_1.html


Chứng chỉ STeP của 

OEKO-TEX®
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6 STeP trong các mô hình OEKO-TEX®

180

• Quản lý hóa chất

• Quản lý môi trường

• Hiệu suất môi trường

• Trách nhiệm xã hội

• Sức khỏe và An toàn

• Quản lý chất lượng

6 khía cạnh bền vững của STeP của

OEKO-TEX®
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Mikadun/shutterstock.com

Hóa chất
• Quản lý hóa chất  

• Danh sách toàn bộ MRSL 

• Hướng tới “hóa học xanh”

✓ Phòng ngừa 

✓ Giáo dục & đào tạo 

✓ Thông tin và giám sát 
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Hiệu suất môi trường 

Gwoeii/shutterstock.com
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• Sử dụng năng lượng hiệu quả 

• Đo lường các KPI trong quy trình

• Hạn chế tiêu thụ không khí & nước, 
thải chất thải 

• Giảm & tối ưu chi phí 

• Dấu chân carbon 

182

2
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Quản lý môi trường
• ISO 14001 & các chứng chỉ khác 

• Các quy định pháp lý

• Liên tục cải tiến

• Các biện pháp phòng ngừa

• Các mục tiêu và trách nhiệm
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• Các hiệp định chính 
của ILO

• Hiến chương LHQ về 
quyền con người

• Các quy định pháp lý

• Giáo dục & đào tạo

• Đóng góp chủ động

• Truyền thông nội bộ 
và phân chia trách 
nhiệm
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Trách nhiệm xã hội 

184

4
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Trekandshoot/shutterstock.com

• Dựa trên ISO 9001

• Trách nhiệm, văn bản hóa và khả 
năng truy xuất 

• Quản lý rủi ro

• Quy trình liên tục cải tiến
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Quản lý chất lượng 

185

5
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• An toàn cho công nhân và nơi làm 
việc

• Sức khỏe nghề nghiệp 

• An toàn trong sản xuất 

• Phòng ngừa  
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Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

186

6
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Quy trình chứng nhận 

187

Đăng ký Đánh giá 
Phân tích dữ liệu 

đánh giá 

Chuẩn bị và tiến 

hành kiểm nghiệm

Đánh giá dữ liệu, 

viết báo cáo & 

chứng nhận

Khách hàng tham gia 

đánh giá trực tuyến 

Viện OEKO-TEX® 

xem xét dữ liệu do 

khách hàng cung cấp 

Viện OEKO-TEX® xác 

minh dữ liệu tại nhà 

máy

Viện OEKO-TEX® tiến 

hành đánh giá lần 

cuối,  cung cấp báo 

cáo STeP và chứng 

nhận (nếu đạt yêu 

cầu) 

1 2 3 4 5

Khách hàng điền đơn 

đăng ký và đồng ý với 

các điều khoản sử 

dụng 
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Đánh giá 
BASIC
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Dữ liệu chủ yếu về quy trình STeP

• Thời hạn: 8 - 12 tuần (tùy thuộc vào cấu trúc kinh doanh)

• Yêu cầu: Độ chính xác của dữ liệu bởi vì cấu trúc tự đánh giá

là cốt lõi của hệ thống

• Các thử thách: đánh giá không đầy đủ = dữ liệu về cơ sở sản

xuất không chính xác

• Các cơ hội: Báo cáo đầy đủ và rõ ràng về quy trình vận hành
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Lợi ích của các nhà sản xuất là gì?

• Nâng cao hình ảnh và thúc đẩy việc hình thành các mối quan hệ kinh 

doanh mới thông qua xác minh của bên thứ ba. 

• Mở ra các giá trị và hiệu suất  kinh tế thông qua hiểu biết tốt hơn về quy 

trình và liên tục cải tiến. 

Phân tích và đánh giá đầy đủ về sản xuất bền vững được thiết kế riêng 

cho ngành dệt may và may mặc:  

• Kết hợp quy trình “trước đánh giá” tiết kiệm chi phí, cho phép doanh 

nghiệp phân tích hiệu suất sản xuất (đánh giá nội bộ)
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Tập trung vào “không thải hóa chất độc hại”

Các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị

Hỗ trợ phương pháp “Quyền được biết”

Cung cấp MRSL

Cung cấp quy trình kiểm định

Tập trung vào hệ thống quản lý

Kết hợp Thực hành tốt nhất trong quản lý hóa chất

Xác minh tại nhà máy của bên thứ ba

Chứng nhận và tiêu chuẩn hóa

Demand Demand SolutionSo sánh 
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MySTeP của OEKO-TEX® 



MySTeP của OEKO-TEX® là gì?

• MySTep là cơ sở dữ liệu thể hiện những mối quan hệ
của các nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu này cung cấp nền
tảng để quản lý và so sánh giữa các nhà cung cấp. 

193



Hình ảnh hóa chuỗi cung ứng

194



Lợi ích của các nhãn hiệu và nhà sản xuất là gì? 

• Đồng bộ hóa và chuẩn hóa đối với các nhà cung cấp/nhà sản xuất và hiệu 

suất của họ

• Quản lý các chứng nhận OEKO-TEX® theo thời gian thực 

 Tiêu chuẩn 100 và STeP của OEKO-TEX®

• Đánh giá rủi ro trong chuỗi cung ứng 

• Tối ưu hóa việc mua hàng bền vững thông qua quản lý chuỗi cung ứng 

minh bạch
195
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DETOX TO ZERO của OEKO-TEX®
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Detox to Zero – Tầm nhìn của chúng tôi

197
Báo cáo hiện trạng  & Hành động khắc phục

Công cụ:

Phân tích, đánh giá, xác 

minh việc tuân thủ quy 

trình detox ở mỗi cơ sở 

sản xuất. 

Mục tiêu: 

Loại bỏ hóa chất 

độc hại

Tập trung:

Quản lý hóa chất, 

đặc biệt là 11 nhóm 

ưu tiên
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Các mục tiêu DETOX TO ZERO của OEKO-TEX®

198

• Hệ thống báo cáo đáng tin cậy 

trong việc xác minh tình trạng 

nhằm hoàn tất lộ trình Detox 2020  

• Công cụ độc lập nhằm đáp ứng 

các yêu cầu về tính minh bạch 

• Được hỗ trợ bởi Hướng dẫn mua 

hang OEKO-TEX® nhằm phát 

hiện các hóa chất thay thế đã 

được kiểm nghiệm và chứng minh



Mô tả chi tiết sản phẩm

199

Nước thải & bùn

✓ Xác minh quy trình xử lý nước thải 

✓ Đánh giá kiểm nghiệm nước thải và bùn 

của bên thứ ba

✓ Kết quả kiểm tra thể hiện công khai trên 

trang web của OEKO-TEX® (với sự cho 

phép của cơ sở sản xuất)

✓ Báo cáo kiểm tra tình trạng nước thải

Chất thải 

✓Giám sát việc xử lý và  cơ sở 

lưu trữ 

✓Xác minh việc xả thải

✓Kiểm tra tài liệu



Phân tích hiện trạng

200

• Hướng tới tuân thủ quy trình Detox
• Đánh giá dữ liệu độc lập thông qua kiểm tra tại nhà máy

• Xác định các hóa chất độc hại nguy hiểm thông qua xác minh MRSL 

• Đánh giá Hệ thống Quản lý Hóa chất

• Báo cáo tình trạng đầy đủ và minh bạch bao gồm cả Hành động khắc
phục

• Tuân thủ nguyên tắc “quyền được biết” thông qua xác minh độc lập
(đăng tải kết quả trên trang web của OEKO-TEX® nếu được) 



MADE IN GREEN của OEKO-TEX® 



MADE IN GREEN của OEKO-TEX® là gì?

202

Nhãn sản phẩm MADE IN GREEN có thể được trao cho bất kỳ sản

phẩm dệt may nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới, ở bất kỳ công đoạn

nào trong chuỗi cung ứng dệt may. Các sản phẩm được gắn nhãn

này có thể được dễ dàng truy xuất, mang đến cho người tiêu dùng cũng

như các đối tác kinh doanh cấp độ mới về tính minh bạch. 
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được sản xuất bền

vững

Sản phẩm được cấp nhãn

MADE IN GREEN là:
sản phẩm được sản xuất

bằng nguyên liệu đã được

kiểm nghiệm các chất độc

hại và, 

• Được sản xuất bền vững tuân thủ các hướng dẫn của OEKO-TEX® C

• Các hướng dẫn của OEKO-TEX® liên quan tới các tiêu chuẩn nhất định được định nghĩa trong  tiêu chuẩn MADE IN GREEN của OEKO-TEX®. Những hướng dẫn này có thể tìm thấy trong phần 

tải về trên www.madeingreen.com

&

MADE IN GREEN là gì? 

=

(TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX®)* (STeP của OEKO-TEX®)*
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• Tuân thủ pháp luật toàn cầu được đảm bảo bởi đối tác độc 

lập và đáng tin cậy. 

• Một cấp độ mới về tính minh bạch: thể hiện các chuỗi giá trị 

riêng đối với sản phẩm được chứng nhận

• Nhãn này có thể được cấp cho bất cứ loại vải nào ở bất kỳ đâu trên 

thế giới ở bất kỳ công đoạn nào trong sản xuất dệt may

Sự thực về MADE IN GREEN của OEKO-TEX®
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Truyền thông rõ ràng 

SẢN XUẤT tại 
sản xuất thân thiện với môi trường 

SẢN XUẤT bằng
sản phẩm đã được kiểm nghiệm các chất có hại 

SẢN XUẤT tại
những nơi làm việc an toàn và có trách nhiệm xã hội

205
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Chứng nhận đầy đủ

206

STANDARD 100 của OEKO-TEX®

đối với sản phẩm cuối cùng

STeP của OEKO-TEX®  đối với các 

cơ sở cắt may

STeP của OEKO-TEX® đối với 85 % 

tổng trọng lượng & thành phần ≥ 5 % 

ngoài các cơ sở xuất ướt/hóa chất
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www.madeingreen.com
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Lợi ích của các nhà sản xuất là gì? 

• Tận dụng MADE IN GREEN nhằm đảm bảo tuân tuân thủ các cam kết với 

các NGOs 

• Thể hiện chuỗi cung ứng với khách hàng và xác nhận trách nhiệm

Nhãn dành cho sản phẩm đã được kiểm nghiệm các chất độc hại trong

sản xuất dệt may bền vững: 

• Tăng độ tin cậy thông qua việc quản lý sản phẩm và quy trình độc lập
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ECO PASSPORT của OEKO-TEX® 
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Để đáp ứng những yêu cầu này cần có…

• Kiến thức về tất cả các thành phần hóa 

học trong nguyên liệu và sản phẩm 

• Sự đảm bảo rằng các thành phần không 

chứa tạp chất và sản phẩm phụ  

• Sự xác minh về các yêu cầu của MRSL và 

RSL như được định nghĩa bởi các nhóm 

công nghiệp. 
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ECO PASSPORT của OEKO-TEX®

ECO PASSPORT của OEKO-TEX® là một hệ thống 

chứng nhận đầy đủ đối với các hóa chất dùng trong dệt 

may, màu nhuộm và phụ gia nhằm đảm bảo rằng việc 

sử dụng các chất trên trong sản xuất bền vững các sản 

phẩm dệt may được tối ưu hóa về sinh thái đối với con 

người. 
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Đánh giá tuân thủ RSL / MRSL

BƯỚC I: 

Quy trình minh bạch nhằm đánh giá 

hóa chất có quan ngại với so sánh tuân 

thủ tiết kiệm chi phí. 

Khách hàng sẽ được thông báo nhanh 

chóng và hiệu quả về: 

•điểm không phù hợp 

•các thành phần có quan ngại 

nhằm có biện pháp thay thế trước khi xác 

minh phân tích. 

BƯỚC II   XÁC MINH PHÂN TÍCH

BƯỚC I   ĐÁNH GIÁ RSL / MRSL

CHỨNG NHẬN
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Lý thuyết so với Thực hành

1% „nhiễm bẩn“ 

Kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm  = thực tế 

48% 

„chất A“

34% 

„chất B“

18% 

„chất C“

Cấu phần = lý thuyết

47,8% 

„chất A“

33,6% 

„chất B“

17,6% 

„chất C“
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Kiểm nghiệm

1% „nhiễm bẩn“ 

47,8% 

„chất A“

33,6% 

„chất B“

17,6% 

„chất C“

XÁC MINH PHÂN TÍCH

QUY TRÌNH KIỂM TRA RSL / 

MRSL

QUY TRÌNH KIỂM TRA RSL / 

MRSL

QUY TRÌNH KIỂM TRA RSL / 

MRSL
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Xác minh Phân tích 

BƯỚC II 

Xác minh phân tích

trong phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo

các sản phẩm đã được chứng nhận

không chứa các tạp chất và sản phẩm

phụ ngoài ý muốn. 

BƯỚC II XÁC MINH PHÂN TÍCH

BƯỚC I   ĐÁNH GIÁ RSL / MRSL

CHỨNG NHẬN
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Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ECO PASSPORT

hợp chất hữu cơ thiếc
thuốc bảo vệ thực vật 

thuốc nhuộm phân tán gây dị ứng

Các chất cấm và được quản lý theo luật
định, ví dụ:

phthalates

formaldehyde

pentachlorophenol

thuốc nhuộm gây ung thư

chất tạo màu azo

PFOS và PFOA 

kim loại nặng 

Các chất có thể gây hại sức khỏe :

thành phần dễ bay hơi

polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAH)  

chlorinated benzenes và toluenes 

chất chống cháy bị cấm 

chỉ các chất được ACP chấp nhận đối với TIÊU 

CHUẨN 100 của OEKO-TEX® có thể áp dụngchlorinated phenols

Các chất có hoạt chất sinh học và các

chất chống cháy/làm chậm cháy: 

certain alkylphenols and

alkylphenolethoxylates
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Chứng nhận 

BƯỚC II XÁC MINH PHÂN TÍCH

BƯỚC I   ĐÁNH GIÁ RSL / MRSL

CHỨNG NHẬN

Giá trị 

trong 1 

năm

Số giấy 

chứng 

nhận

Tên sản phẩm
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Z

Lợi ích của việc chứng nhận

Giảm chi phí đối với chứng nhận 

STANDARD 100 của OEKO-TEX®

Cung cấp nhãn sử dụng trong tiếp 

thị

Sự phù hợp của các hóa chất an 

toàn hợp pháp sử dụng trong dệt 

may để sản xuất dệt may bền 

vững

Đáp ứng nguyên tắc quyền được 
biết và khuyến khích chiến lược 
thay thế. 

Tỉ lệ lỗi giảm trong xác nhận 

STANDARD 100 của OEKO-TEX® 

Xác nhận của bên thứ ba độc 

lập với hệ thống không tiết lộ 

Đối với cơ sở được chứng 

nhận  STANDARD 100 của 

OEKO-TEX ®

Đối với cơ sở được chứng 

nhận ECO PASSPORT của  

OEKO-TEX ®
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Kết hợp sản phẩm vào hệ thống  OEKO-TEX®

Chứng nhận sản phẩm 

dệt may về các chất độc 

hại 

Sản phẩm dệt may 

được sản xuất bền 

vững và được kiểm các 

chất độc hại 

Chứng nhận nhà máy về 

sản xuất dệt may bền 

vững 

Hóa chất được chứng nhận ECO 

PASSPORT  đáp ứng các yêu cầu của

tiêu chuẩn 100 và Step của OEKO-TEX®

Chứng nhận sản 

phẩm có hóa chất về 

các chất độc hại 



OEKO-TEX® - Giải pháp của bạn !



Asia

• Bangladesh (2x)

• Cambodia

• China (2x)

• Hong Kong

• India (4x)

• Indonesia

• Laos

• Myanmar

• Pakistan

• Sri Lanka

• Syria

• Thailand

• Uzbekistan

• Vietnam

EMEA

• Belarus

• Bulgaria

• Ethiopia

• Hungary

• Lithuania

• Mauritius

America

• Brazil

• Colombia

• Dom. Republic

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Mexico

• Peru

• USA

Hỗ trợ khách hàng toàn cầu 
Hơn 860 nhân viên trên toàn thế giới– khoảng 560 nhân viên tại trụ sở tại Đức

• Morocco

• Romania

• Russia

• Tanzania

• Turkey

• UK
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Liên lạc tại Việt Nam 

Trong Khoi Tran

69/1 Pham Phu Thu 

Phuong 11, Quan Tan Binh 

Ho Chi Minh City

vietnam@hohenstein.com

Phone: +84 28 62965229

www.hohenstein.com



Giám sát Xả thải Hóa chất (CDM) 

Các tiếp cận toàn diện & chủ động

AAFA –TP.HCM - 2017

D Bala



Bảo mật

Bản quyền 2017 của Bureau Veritas Consumer Products Services, 
Inc.”

Thuộc quyền sở hữu của Bureau Veritas Consumer Products 
Services, Inc.”

KHÔNG CÔNG BỐ RA NGOÀI TỔ CHỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý
TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN 

TỪ 

BUREAU VERITAS 



BV - DẪN ĐẦU THẾ GIỚI TRONG KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH & CHỨNG NHẬN

Bureau Veritas - Trên 188 năm hoạt động với 3 trụ cột:

An toàn, 

Liêm chính & Đạo đức

Kiểm soát tài chính

Khối CPS qua các con số

► Hàng triệu báo cáo kiểm tra phân tích đã được phát 

hành hàng năm

► Hàng trăm ngàn đợt giám định và đánh giá được tiến 

hành mỗi năm

► Hàng chục ngàn khách hàng

► Hơn 12.000 nhân viên

► Có kinh nghiệm làm việc tại 150 quốc gia trên thế giới

► Hơn 120 phòng thí nghiệm và văn phòng trên thế giới

► Tạo ra tác động tại 40 quốc gia

► Làm việc với 22 trong số 25 nhà bán lẻ của Hoa Kỳ, 

21 trong số 25 nhà bán lẻ thế giới, 22 trong số 25 

thương hiệu hàng đầu thế giới.

Tập đoàn BV qua các con số

► 400.000 khách hàng

► 66,000 nhân viên

► 1,400 phòng thí nghiệm và văn phòng

► 900 đợt kiểm định và đánh giá

► Thương hiệu mạnh được xây dựng trên 188 năm

► Hoạt động ở 140 quốc gia

► 8 khối kinh doanh Lĩnh vực Tiêu dùng, Chứng 

nhận, Lĩnh vực Công nghiệp, Lĩnh vực Xây 

dựng, Giám định & xác minh, Hàng hải, Khai 

khoáng và các dịch vụ dành cho chính phủ & 

thương mại quốc tế



Nội dung trình bày

➢ Tại sao cần Quản lý Hóa chất

• Sự thay đổi các ưu tiên
• Các động lực chính
• Các cam kết

➢ Quản lý Hóa chất – Các Thách thức của Ngành

• Các thách thức điển hình của ngành
• Thực trạng của ngành

➢ Quản lý Hóa chất – Giải pháp của Bureau Veritas

• Các tiếp cận quản lý phát thải hóa chất của chúng tôi
• Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
• Gói sản phẩm

➢ Giới thiệu BVE3

• Tổng quan về BVE3

• Chứng thực về mặt kỹ thuật
• Cách thức hoạt động của BVE3

• Trường hợp nghiên cứu



Tại sao cần Quản lý Hóa chất?



Pre  
2000

2000 -
2010

Post 
2010

▪ Các chương trình phê duyệt hóa chất
▪ Quy định cụ thể của các nước
▪ Hạn chế sử dụng hóa chất tự nguyện (loại trừ

dần)

▪ Các Hệ thống Quản lý (ISO 9000 / 
14000)

▪ Kiểm tra phân tích sản phẩm

▪ Danh mục các chất cấm (RSL) của các thương hiệu, các
tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng

▪ Tăng các quy định như CPSIA, REACH, GB, v.v...
▪ Đánh giá các mối nguy hại (Sức khỏe & An toàn, phân tích

độc tố v.v...)

▪ Kiểm tra phân tích sản phẩm (RSL)
▪ Chứng nhận và dán nhãn sản phẩm
▪ Kiểm soát quy trình

▪ RSL / Danh mục các cấm sử dụng trong sản xuất (MRSL) 
của các thương hiệu

▪ Các sáng kiến Bền vững về Môi trường
▪ Giám sát xả thải (nước thải)
▪ Tái chế và tái sử dụng nước
▪ Các hóa chất bề vững / Danh sách các loại hóa chất ưu tiên

▪ Không dừng lại ở kiểm tra phân tích sản phẩm
▪ Rà soát công thức & kiểm soát quy trình
▪ Công khai có sự hiện diện của Hóa chất có nguy

cơ cao (SVHC)
▪ Chiến dịch không sử dụng các chất độc hại

Giám sát Xả thải Hóa chất (11 loại hóa chất ưu tiên)

Môi trường Sức khỏe An toàn

▪ Nước

▪ Đất

▪ Không khí

▪ Không dừng lại với May mặc

▪ Hóa chất có nguy cơ cao

(SVHC)

▪ Loại trừ

▪ Các tiếp cận tổng hợp

▪ Từ RSL đến MRSL

Quản lý hóa chất – các ưu tiên đã có sự thay đổi



➢ Chiến dịch không sử dụng hóa chất độc hại ... 

 Kêu gọi các thương hiệu may mặc & giày dép lớn loại bỏ tất cả các hoạt động xả các loại hóa chất độc

hại trong chuỗi cung ứng và sản phẩm của họ

 Tăng cường các chiến dịch trên khắp các phân khúc khách hàng khác nhau thông qua thường xuyên

xuất bản các báo cáo Detox

➢ Không Xả các loại Hóa chất Độc hại (Nhóm ZDHC)

 Được thành lập bởi mộ nhóm các thương hiệu may mặc & giày dép và mở rộng số lượng thành viên để

hưởng ứng chiến dịch không sử dụng hóa chất độc hại

 Xuất bản phiên bản đầu tiên của Danh sách các Chất Cấm Sử dụng trong Sản xuất (MRSL) tháng 6 

năm 2014

➢ SAC - Chỉ số Higg (FEM 3.0 – tháng 11/2017)

 Một công cụ tự đánh giá của SAC nhằm đo lường và đánh giá kết quả của các hoạt động giảm thiểu tác

động môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm may mặc tại cấp độ thương hiệu, sản phẩm

và cơ sở sản xuất

➢ Viện Công vụ và Môi trường “IPE” 

 Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu ô nhiễm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường

tại Trung Quốc

 Cung cấp một nền tảng công khai thông tin trực tuyến cho các thương hiệu và nhà cung cấp nhằm

thông tin về các dữ liệu xả thải

➢ Các quy định địa phương

 Gia tăng các quy định và các biện pháp thực thi nhằm bảo vệ môi trường tập trung vào các cơ sở sản

xuất tại nhiều nước (Ví dụ: Tiêu chuẩn Quốc gia 4287 của Trung Quốc)

Quản lý Hóa chất – các động lực chính



QUẢN LÝ HÓA CHẤT: CÁC THÁCH THỨC CỦA NGÀNH



Các thách thức chính được xác định trong một khảo sát (trên 100 

người trả lời):

➢ Thiếu các hệ thống quản lý hóa chất toàn diện hiệu quả

➢ Độ bao phủ & tính quy mô của chuỗi cung ứng

➢ Thiếu minh bạch / thầu phụ

➢ Gia tăng các quy định & các tiêu chuẩn tình nguyện tham gia (nhiều

tiêu chuẩn khác nhau)

➢ Áp lực từ các tổ chức phi chính phủ

➢ Quản lý kém các loại hóa chất & chất thải độc hại

➢ Kiến thức về hóa chất kém trong chuỗi cung ứng

➢ Không có đủ nguồn lực được đào tạo & có kỹ năng

Các thách thức điển hình của ngành - khảo sát nói gì



Các nhóm hóa chất thường xuyên phát hiện thấy (những năm gần đây) 

Các tham số kiểm nghiệm chính

Nước vào
Trước khi xử lý 

nước thải

Sau khi xử lý 

nước thải
Cặn bùn

1A) Các tham số thông thường

Không đủ thông tin Không đủ thông tin

1B) Các tham số thông thường - KIM LOẠI

2A) Aps và APEOs

2B) Chlorobenzenes và Chlorotoluenes

2C) Chlorophenols

2D) Thuốc nhuộm Azo

2E) Thuốc nhuộm gây ung thư

2F) Thuốc nhuộm phân tán

2G) Chất chống cháy

Nhóm phụ: Các chất chống cháy khác

Nhóm phụ: SCCPs

2H) Glycols

2I) Dung môi Halogen

2J) Các hợp chất Organotin

2K) PFCs

2L) Phthalates

2M) Các Hydrocarbon thơm đa vòng

2N) Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
Không đủ thông tin

Note:

Very Frequently Found

Frequently Found

Quite Frequently Found

A Few Instances Found

*Kết luận được đưa ra từ các mẫu được kiểm nghiệm bởi BVCPS, không mang tính đại diện cho toàn bộ tình hình thực tế

Rất thường phát 

hiện được 

70%

Thường phát hiện 

được ~ 40 -70%

Khá thường phát 

hiện được 

~20% - 40%

Phát hiện được 

một vài trường 

hợp 

>20%



QUẢN LÝ HÓA CHẤT: GIẢI PHÁP CỦA BUREAU VERITAS



Quản lý hóa chất …
… cách tiếp cận giám sát xả thải hóa chất của chúng tôi

Các lợi ích chính

§ Triển khai các mục tiêu SMART 

§ Nêu rõ các yêu cầu / kỳ vọng  đối với 

chuỗi cung ứng

§ Hiểu rõ hơn về các quy định và chiến 

dịch đang ngày càng gia tăng

§ Xác định các lĩnh vực có vấn đề của 

chuỗi cung ứng và các kết quả có thể 

đạt được -> các kế hoạch cải thiện có 

mục tiêu rõ ràng

§ Cải thiện liên tục

§ Tổng chi phí của các hoạt động cải 

thiện chất lượng và chuỗi cung ứng 

Requirements 

Management

Knowledge 

Translation

Monitoring & 

Improvement

Measurement



Triển khai Chính sách & Khung Thời gian Thực hiện Chương trình

Thảo luận và xây dựng khung thời gian cho chương trình*

Giải pháp CDM – Các dịch vụ đề xuất

Quản lý các yêu 
cầu

Chuyển giao kiến 
thức

Giám sát & Cải 
thiện

Đo lường

1-2 tháng Từ tháng thứ 
3 trở đi

Tháng thứ 9 
và tháng 15

*Khung thời gian đại diện cho trường hợp chung
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Lập Hồ sơ rủi ro

Phân cấp Chuỗi cung ứng

Triển khai Chính sách

Đánh giá FCMS

Đăng ký & Triển khai BVE3 

Điểm & Đối chuẩn về Bền vững Theo Xu hướng
của Ngành

Kiểm nghiệm
• Kiểm nghiệm Đầu vào / Nước thải / Cặn

bùn
• Kiểm nghiệm Hóa chất / Nguyên liệu
• Kiểm nghiệm Thành phẩm (Tuân thủ Pháp

lý)

BVE3

• Rà soát Xu hướng / Chỉ số Bền vững
& Khuyến nghị các Hành động Tương
ứng

Đánh giá Quản lý Hóa Chất ZDHC

Bền vững & ZDHC / Cập nhật mới nhất về 

chương trình detox

Quản lý hóa chất

Rà soát rủi ro sản phẩm

Nhà máy Rủi ro Cao

Các tiếp cận toàn diện 

Khung thời 

gian dài 

hơn

Nhà máy Rủi ro Trung bình

Cách tiếp cận vừa phải 

Nhà máy Rủi ro Thấp

Các tiếp cận theo nguyên tắc Smart 

• Trước khi chương trình

bắt đầu &

• Mỗi 6 tháng sau khi

chương trình bắt đầu

Mỗi 3-6 

tháng

Lập Hồ sơ rủi ro

Phân cấp Chuỗi cung ứng

Triển khai Chính sách

Đánh giá FCMS

Đăng ký & Triển khai BVE3 

Điểm & Đối chuẩn về Bền vững Theo Xu hướng
của Ngành

Kiểm nghiệm
• Kiểm nghiệm Đầu vào / Nước thải / Cặn

bùn
• Kiểm nghiệm Hóa chất / Nguyên liệu
• Kiểm nghiệm Thành phẩm (Tuân thủ Pháp

lý)

BVE3

• Rà soát Xu hướng / Chỉ số Bền vững
& Khuyến nghị các Hành động Tương
ứng

Đánh giá Quản lý Hóa Chất ZDHC

Bền vững & ZDHC / Cập nhật mới nhất về 

chương trình detox

Quản lý hóa chất

Rà soát rủi ro sản phẩm

Khung thời 

gian ngắn 

hơn

Tự chọn

Mỗi 6-12 

tháng

Phân cấp Chuỗi Cung ứng

Đăng ký & Triển khai BVE3 

Điểm & Đối chuẩn về Bền vững Theo Xu hướng
của Ngành

Kiểm nghiệm
• Kiểm nghiệm Đầu vào / Nước thải / Cặn

bùn
• Kiểm nghiệm Hóa chất / Nguyên liệu
• Kiểm nghiệm Thành phẩm (Tuân thủ Pháp

lý)

BVE3

• Rà soát Xu hướng / Chỉ số Bền vững
& Khuyến nghị các Hành động Tương
ứng

Mỗi 12 

tháng

Tự chọn

Mỗi 6-12 

tháng

Hàng 

tháng

Hàng 

tháng
Hàng 

tháng

Hàng 

năm

Hàng 

năm

CDM – Gói Sản phẩm



GIẢI PHÁP CDM: GIỚI THIỆU BVE3



➢ BVE3 là nền tảng trực tiếp được thiết kế đặc biện cho ngành có quy trìnhxử lý
ướt.

➢ Giải quyết tình trạng không có đủ thông tin về tình trạng xả thải hóa chất của
các nhà máy với chỉ một lần kiểm nghiệm nước / hoặc rà soát hóa chất và
hóa chất dùng trong sản xuất.

➢ Là một công cụ bổ sung, đi kèm với rà soát hóa chất, kiểm nghiệm và đánh
giá nhà máy nhằm có được cái nhìn rõ hơn về chuỗi cung ứng. 

➢ BVE3 xây dựng các kịch bản xả thải mang tính thực tế cho các loại chất độc
hại được sử dụng quá trình sản xuất và phát thải ra môi trường (xả nước
thải) từ các nhà máy. 

➢ Ý tưởng thiết kế (tận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Đăng ký và Chuyển giao
Phát thải (PRTRs)) và Cân bằng Khối lượng được sử dụng trong mô hình là
có giá trị và đã được thẩm định.

ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI MÔI TRƯỜNG (BVE3) - Đó là gì ? 



BVE3                      : CHỨNG THỰC VỀ MẶT KỸ THUẬT
➢ “BVE3 là mô hình thương mại duy nhất hiện

có có thể ước tính một cách có hệ thống các
kịch bản xả thải các chất gây ô nhiễm trong
ngàng có quy trình xử lý ướt.”

➢ “…được xây dựng dựa trên các tài liệu về các
kịch bản xả thải có căn cứ xác đáng và cập
nhật nhất …”

➢ “Ngoài thuật toán và thiết kế dạng mô-đun
hay, the BVE3 còn tạo ra các kết quả ước
lượng xả thải một cách hiệu quả.”

➢ “… BVE3 cung cấp một cách làm rất kinh tế để
ước tính các kịch bản xả thải trong nhà xử lý
dệt.”

➢ “Tôi khuyến nghị một cách mạnh mẽ sử dụng
BVE3 cho các nhà máy xử lý hàng dệt để xây
dựng các kịch bản xả thải và cho những người
dùng trong các ngành khác nhằm xây dựng
các mô hình tương ứng dựa trên nền tảng
BVE3 .”



BVE3 : Hoạt động như thế nào?

Chỉ số Minh bạch
Chỉ số đo lường các loại hóa chất đã công bố trong kho hóa chất và 

chất lượng của Bảng Chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS)

Chỉ số Sử dụng Hóa 

chất Xanh hơn

Cung cấp một chỉ dấu về tỷ lệ các loại hóa chất được công bố trong 

Danh sách Lưu trữ Hóa chất (CIL) được sử dụng trong quy trình sản 

xuất mà được xác định không phải là các chất độc hại (được xác định 

theo MSDS) 

Chỉ số Phát thải Sạch
Thể hiện mức độ xả mà không có các chất độc hại trong quy trình sản 

xuất

➢ Các nhà máy tải các thông tin về hóa chất lên BVE3 trên cơ sở hàng tháng. 

➢ Các chuyên gia của Bureau Veritas phân tích các thông tin đầu vào của nhà
máy và các kết quả tính toán cho ra các giá trị ước lượng về mức độ tập trung
và số lượng các chất độc hại trong nước thải.  

➢ Số lượng và khối lượng các chất độc hại trong kho hóa chất và trong chất thải
tạo ra 3 chỉ số nhằm giúp đo lường kết quả quản lý hóa chất của các nhà máy:



BVE3 : Luồng công việc vào ra

• Rà soát CIL

• Đăng ký hóa chất mới

• Tính toán phát thải

• Báo cáo & So sánh 

Phát thải đã Tính 

toán được

•Diễn giải báo cáo và các 

nguồn xác định các chất độc 

hại

• Lưu trữ hóa 

chất

• Thu thập 

MSDS

• Đào tạo

• Sổ theo dõi lưu

trữ hóa chất

• Ước lượng 

tiêu dùng 

nước

• Sử dụng User ID / 

Password

• Xác thực User ID / 

Password

• Khuyến nghị thay thế hóa 

chất độc hại

Báo cáo Thông
tin Kinh doanh

cho Thương hiệu
/ Nhà bán lẻ

Báo cáo Thông 
tin Kinh doanh 

cho Nhà máy / Cơ 
sở Sản xuất

• Báo cáo cho

Thương hiệu

• Báo có cho nhà

máy



BVE3                          Trường hợp 

nghiên cứu



56%

13%

BV E3 - Trường hợp 1: Nhà máy “A” – nhuộm và in

✓ Việc giảm sử dụng hóa

chất độc hại đã thể hiện

được sự cải thiện đáng

kể

Sau khi sử dụng BVE3, thực 
hiện các hành động theo các 
khuyến nghị của BV

•Xác định được các nguồn hóa 
chất độc hại

•Giảm tiêu dùng các loại hóa chất 
độc hại

•Tìm hiểu các phương án thay thế 
“xanh hơn”



Trường hợp 1: Nhà máy “A” – nhuộm và in 

Chỉ số Minh bạch
Chỉ số đo lường các loại hóa chất đã công bố trong kho hóa chất và chất lượng của 

Bảng Chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS)
1.67%

Chỉ số Sử dụng Hóa 

chất Xanh hơn

Cung cấp một chỉ dấu về tỷ lệ các loại hóa chất được công bố trong Danh sách Lưu 

trữ Hóa chất (CIL) được sử dụng trong quy trình sản xuất mà được xác định không 

phải là các chất độc hại (được xác định theo MSDS) 

38.5%

Chỉ số Phát thải Sạch Thể hiện mức độ xả mà không có các chất độc hại trong quy trình sản xuất 35.85%



✓ Phát hiện thấy Axit Boric trong một vài loại hóa chất được cung cấp bởi nhà

cung cấp hóa chất A

✓ Khuyến nghị sử dụng một loại hóa chất khác thay thế.

Trường hợp 1: Nhà máy “A” – nhuộm và in 

Nhà cung cấp A

Nhà cung cấp A

Nhà cung cấp A

Nhà cung cấp A

Nhà cung cấp A

Cung cấp các thông tin về tuân thủ: xem các hóa chất đã phát hiện được có nằm 
trong các danh sách mà các thương hiệu đã cam kết hay không 

Theo dõi các nguồn



BVE3              : Tuân thủ Hóa chất của
Nhà máy

➢ Một giải pháp bền vững và hiệu quả về mặt chi phí mà có thể giúp cho cái
nhìn đầy đủ về hoạt động cải thiện liên tục của chuỗi cung ứng.

▪ Chủ động xác định các chất độc hại

▪ Giúp nhà máy thay thế các loại hóa chất độc hại bằng các loại hóa chất
khác, tránh phải thu hồi hay thiệt hại cho nhà máy

▪ Xác định các loại hóa chất độc hại mà khách hàng cấm sử dụng được
quy định trong các danh sách RSL&MRSL của khách hàng, danh sách
ZDHC MRSL, SVHC& Detox

➢ Tối ưu hóa nguồn lực nhằm đạt được sự Tuân thủ

➢ Cải thiện công tác quản lý lưu trữ hóa chất



HỎI & ĐÁP



HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI: LÀM 

SẠCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA 

BẠN
Kathrin Endress

Giám đốc, Trung tâm Năng lực Kỹ thuật Dệt,

TÜV Rheinland  

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



PHÁT BIỂU BẾ MẠC

Nate Herman

Phó Giám đốc Cao cấp, Chuỗi Cung ứng

AAFA



CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỖ 

TRỢ BỞI:



CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ CỦA 

CHÚNG TÔI!


