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Mục tiêu: Nguyện vọng về nguồn cung ứng có trách nhiệm năm 2020

Nâng cao phúc lợi cho
công nhân xuyên
suốt chuỗi cung ứng

Hướng đến mạng lưới
lợi ích tích cực trong
sản xuất

Tất cả các nguyên liệu
thô đều có nguồn gốc
phù hợp nguyên tắc
bền vững

Xu hướng tương lai

Khu công nghiệp
Long Thành
• Xây dựng đáp ứng
nhu cầu của ngành
công nghiệp
• Giảm nhu cầu sử
dụng nước sạch
• Quy mô
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BUREAU VERITAS

AN TOÀN SẢN PHẨM

MỘT ĐỐI TÁC TIN CẬY
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BUREAU VERITAS
o Mạng lưới toàn cầu
o Từ Phù hợp đến Hiệu quả
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BV – MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

74,000
nhân viên

1,400

văn phòng và phòng thí
nghiệm trên khắp thế
giới

CHÂU MỸ

20,500 350

CHÂU ÂU

16,250 350

AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018

CHÂU PHI, TRUNG ĐÔNG, ĐÔNG ÂU

9.150

230

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

28,100

470
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TỪ TIÊU CHUẨN ĐẾN HIỆU QUẢ

Tuân thủ Quy
định

Giảm thiểu rủi
ro

Tăng tính hiệu
quả

• Xác định quy định hiện hành
• Đánh giá sự phù hợp
• Báo cáo sự tuân thủ theo QHSE

• Kiểm soát chuỗi cung ứng
• Phân tích rủi ro
• Giảm tiếp xúc với rủi ro QHSE

• Công nhận thông qua chứng nhận
• Gia công phần mềm dịch vụ QHSE
• Tối ưu hóa chức năng QHSE

Thành
lập năm
1828

Cung cấp dịch vụ
kiểm tra và kiểm định,
chứng nhận và hỗ trợ
kỹ thuật

AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018

Giúp khách hàng đáp ứng những
thách thức của QHSE cho các
thay đổi về chất lượng, sức khỏe
và an toàn, bảo vệ môi trường,
trách nhiệm xã hội

Hỗ trợ khách hàng
đáp ứng nhu cầu phát
triển về kết nối, chất
lượng dịch vụ và bảo
mật
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AN TOÀN SẢN PHẨM
o An toàn sản phẩm là gì
o Yêu cầu chính trong An toàn Sản phẩm
o Thách thức đối với ngành
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AN TOÀN SẢN PHẨM
An toàn Sản phẩm
‘Một sản phẩm được đánh giá an toàn cho mục đích sử dụng, được xác định khi được đánh
giá dựa trên bộ quy tắc được thiết lập’

Mục đích sử dụng:
 ‘Điều kiện sử dụng bình thường hoặc hợp lý’

Phạm vi sử dụng bao gồm:






Hiệu suất,
Thành phần, nội dung,
Phương pháp sản xuất, chế biến, thiết kế, xây dựng,
Hoàn thiện hoặc đóng gói
Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng

AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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YÊU CẦU CHÍNH TRONG AN TOÀN SẢN PHẨM
Các quy định chính về an toàn sản phẩm (hàng may mặc và
giày dép)
 Các chất bị hạn chế - RSL (CPSC / CPSIA, REACh, GB… ..)
 Tính dễ cháy - quần áo ngủ nói chung (16 CFR 1610;
1615/1616; ASTM, CAN / CGSB… ..)
 Quần áo trẻ em (các quy định khác nhau bao gồm các điểm sắc
nhọn nguy hiểm, cạnh sắc, các bộ phận nhỏ, dây rút, dây kéo,
nguy hiểm cơ học)
 An toàn sản phẩm chung (Các quy định khác nhau)
 Nhãn mát hàng hóa

AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NGHỀ
Thách thức của Ngành nghề


Đề xuất của Chúng tôi

Các yêu cầu pháp lý khác nhau dựa trên thương hiệu, danh mục
hàng hóa, quy trình, thị trường / phân phối (chẳng hạn như RSL)



Tăng cường đề ra các quy định



Loại bỏ hóa chất độc hại (Chất bị hạn chế) khỏi chuỗi cung ứng
và sản phẩm



Tuân thủ Quy định an toàn sản phẩm nghiêm ngặt



Bảo vệ uy tín thương hiệu



Thực hiện cam kết một cách hiệu quả về mặt chi phí



Hợp tác với nhiều bên liên quan thuộc ngành nghề





Phương thức tiếp cận có hệ thống:


Nâng tầm khả năng tuân thủ của nhà cung cấp lên mức cao hôn
trong thời gian ngắn nhất



Khả năng sản phẩm được chấp nhận ở mức cao hơn thông qua
việc tuân thủ của chuỗi cung ứng được thừa nhận.



giải pháp hiệu quả về mặt chi phí và bền vững

Đạt được thông qua:


nắm vững các yêu cầu an toàn sản phẩm hiện hành



xác định lỗ hổng trong quy trình, sản phẩm hoặc việc tuân thủ



phù hợp với giải pháp kỹ thuật thích hợp

Tại sao chọn BV?
 Là đối tác với các nhà bán lẻ / thương
hiệu 'bền vững' hàng đầu

 Năng lực bao quát nguồn lực trong các
khu vực chính

 Các chuyên gia tư vấn kỹ thuật trên toàn
thế giới của BV

 Kho dữ liệu lớn giúp dự đoán rủi ro và
cung cấp các giải pháp

 Tập trung vào việc cải thiện chuỗi cung
ứng và giảm chi phí thông qua QHSE

 Đội ngũ chuyên trách bao gồm quản lý
dự án

AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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ĐỐI TÁC TIN CẬY
o Nâng cao Kiến thức & Dịch vụ
o Quản trị Tuân thủ - Ví dụ điển hình
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NÂNG CAO KIẾN THỨC & DỊCH VỤ

Giải Pháp của BV

Chuỗi cung ứng – Từ thiết kế đến phân phối
Đào tạo, Nhận biết

Thiết kế sản phẩm

Vải, Phụ kiện,

&

&

Thành phần

Học hỏi

Phát triển

Quy trình phê duyệt

Đào tạo, Nhận biết
&
Học hỏi

Rà soát Thiết kế
&
Đánh giá rủi ro

Đánh giá nhà máy
Xét duyệt chất lượng
Phụ kiện
Rà soát nguyên vật liệu

Chuẩn bị sản xuất

Kiểm tra sản phẩm

Rà soát & Kiểm tra

Họp chuẩn bị sản xuất Kiểm tra sản phẩm
(PPM)
&
/ Rà soát dây chuyền In /
Rà soát công thức Giặt Đánh giá tuân thủ

Quy trình chuẩn cho Tuân thủ & An toàn sản phẩm
AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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QUẢN TRỊ TUÂN THỦ - VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Nguyên vật liệu thô

Sản phẩm

Vải / Phụ kiện / Thành phần

Sản xuất
 Chương trình Kiểm tra thông
minh / Xét duyệt Phụ kiện &
Thành phần
(tận dụng kho dữ liệu BVCPS / kiến thức /
bảng đánh giá nhà cung cấp)

•

Nhuộm / In / Giặt

•

Thành phần / Phụ kiện

•

Tiêu thụ / Chức năng sử
dụng

•

Xử lý Hoàn thiện đặc biệt

Nguyên liệu thô

 Kiểm tra thông minh RSL
(tận dụng kho dữ liệu
BVCPS / kiến thức)

Quản lý nước thải

Thuốc nhộm / Sắc tố
 Rà soát thiết kế trước khi đưa vào sản
xuất, đánh gía độ rủi ro cho an toàn sản
phẩm (bao gồm những công thức pha
chế)
 Đánh giá Kiểm soát Hóa học (I) Chính sách RSL, Quản lý tồn kho
hóa chất, v.v ...

 Kiểm tra Tuân thủ đối với
An toàn sản phẩm

 Kiểm tra RSL / sàn lọc công đoạn tiếp
theo

 Lọc thông minh / Kiểm tra MRSL

Lợi ích:

(Nước thải)

 Kiểm tra tuân thủ quy định địa
phương / tiêu chuẩn môi trường
 Kiểm tra xả thải thông minh (tận
dụng kho dữ liệu BVCPS / kiến
thức)



Xác định thời hạn nguyên vật liệu



Khả năng chấp nhận sản phẩm cao hơn



Đánh giá và kiểm soát rủi ro trong quy trình



Giảm rủi ro trong việc sản phẩm bị trả về



Tuân thủ quy định địa phương



Hỗ trợ các sáng kiến bền vững



Chi phí đánh giá kiểm tra / tuân thủ thấp hơn



Đáp ứng cam kết đối với các tổ chức phi lợi nhuận

AAFA – PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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NHỮNG ĐIỂM QUAN
TRỌNG CẦN LƯU Ý
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NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý
Thấu hiểu / Lập bản đồ chuỗi cung ứng hoàn chỉnh
Xác định tất cả các yếu tố đầu vào (nguyên liệu, thành phần, hóa chất, công thức, vật tư, vv)
và định giá nhu cầu / đánh giá
Liệt kê tất cả công đoạn bao gồm các nhà thầu phụ (như in ấn, giặt ủi)

Phát triển
Tiêu chuẩn
An toàn
Sản phẩm

Thiết lập nhận thức trong chuỗi cung ứng
Xác định tiêu chuẩn và kỳ vọng, giao tiếp, đào tạo và chia sẻ nhận thức

Xác định nguồn nguy hiểm tiềm ẩn
Đánh giá rủi ro, xác nhận tính tuân thủ cho tất cả nguyên vật liệu đầu vào, đánh giá công thức

Thích ứng
tình trạng
thực tế

Tuân thủ
& An
toàn Sản
phẩm

Chương
trình kiểm
tra và đánh
giá sản
phẩm

Thiết lập biện pháp kiểm soát hiệu quả để xác định nguy cơ
gây ảnh hưởng an toàn sản phẩm / các chất độc hại tiềm ẩn


Tự đánh giá (sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro / công nghệ phù hợp)



Sử dụng bên thứ ba để xem xét rủi ro, xác thực

Đào tạo,
Học hỏi
&
Tư vấn

Tìm hiểu các đối tác tiềm năng
AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý
Trong trường hợp phát hiện không tuân thủ ở
giai đoạn hàng hóa thành phẩm:
 Không mất bình tĩnh
 Không thực hiện giao hàng
 Thông báo khách hàng
 Điều tra công đoạn không tuân thủ bằng
cách sử dụng công cụ / hỗ trợ / chuyên
môn thích hợp

AAFA - PRODUCT SAFETY AND COMPLIANCE CONFERENCE 2018
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THẮC MẮC & GIẢI PHÁP
Cảm ơn
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Những điều cần biết
về an toàn sản phẩm
toàn cầu
Leo Chu
Senior Manger – Product Stewardship Asia
18th Oct, 2018

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Distort Asia

https://sustainability.vfc.com/our-impacts-efforts/responsiblesourcing/traceability

Chuỗi cung ứng toàn cầu
Da từ
Ấn Độ

Thiết kế từ
Hoa Kỳ

Vòng khoen từ
Trung Quốc

Dây buộc từ
Hong Kong

Đế ngoài từ
Việt Nam

Nhu cầu của chúng tôi

1. Hỗ trợ chuỗi cung ứng toàn cầu
- Đánh giá cơ sở rủi ro
- Chương trình thử nghiệm hợp lý
- Phân tích hiệu suất

Thị trường toàn cầu

Nhu cầu của chúng tôi

1. Hỗ trợ chuỗi cung ứng toàn cầu
2. Thị trường thế giới,
Hỗ trợ thị trường nội địa
Hài hòa các yêu cầu

Đổi mới sản phẩm
Mát mẻ vào mùa hè
Ấm áp vào mùa đông
Không thấm nước
Chống nước
Chống gió
Có thể hít thở, không bị ngộp

Đổi mới sản phẩm

Ba lô đeo lưng +

Pin dự phòng
bằng tấm pin thu
năng lượng mặt
trời

+

Loa Bluetooth

Nhu cầu của chúng tôi

1. Hỗ trợ chuỗi cung ứng toàn cầu
2. Thị trường thế giới,
Hỗ trợ thị trường nội địa
Hài hòa các yêu cầu
3. Đổi mới và tuân thủ

VFC.com

NHỮNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TOÀN CẦU
Kathy Leung
Giám Đốc Kỹ Thuật Cấp Cao,
Ngành Hàng Mềm Toàn Cầu
Intertek

Joel B. Blank
Tuỳ Viên An Toàn Hàng
Tiêu Dùng Khu Vực
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

AAFA – VIỆT NAM
NHỮNG TIÊU CHUẨN MỚI VỀ THÀNH
PHẦN GÂY UNG THƯ, ĐỘT BIẾN VÀ
ĐỘC HẠI CHO SINH SẢN (CMR) TRONG
QUẦN ÁO, DỆT MAY VÀ GIẦY DÉP THEO
QUY ĐỊNH REACH CỦA EU VÀ CÁC QUY
ĐỊNH NỔI BẬT KHÁC
Dr. Kathy Leung
Intertek – Global Softlines

ĐIỀU LUẬT ỦY BAN (EU) 2018/1513 SỬA ĐỔI PHỤ LỤC XVII QUY ĐỊNH (EC) SỐ
1907/2006
Phụ lục XVII về Quy định (EC) số 1907/2006 đưa ra
những tiêu chuẩn giới hạn trong sản xuất, phân
phối và sử dụng các hợp chất, hỗn hợp và vật phẩm
nguy hiểm.

NEW

Ủy ban đã phát triển các tiêu chí để xác định các vật
phẩm có chứa các chất CMR và có thể được người
tiêu dung sử dụng.

ttps://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1513&fro
m=EN

47

CƠ SỞ CỦA QUY ĐỊNH
• Các báo cáo của cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan cho thấy khả năng
người tiêu dùng có thể tiếp xúc với các chất CMR có trong quần áo và các phụ
kiện liên quan, hàng dệt may khác hoặc giày dép thông qua tiếp xúc với da hoặc
qua đường hô hấp. Trẻ nhỏ cũng có nguy cơ bị phơi nhiễm bằng miệng.
• Các chất độc hại có thể là tạp chất hoặc bị cố ý đưa vào trong quá trình sản xuất
• Các sản phẩm dệt may này được phân phối rộng rãi tạo nguy cơ cao cho người
tiêu dùng, bao gồm cả tiêu dùng cá nhân hoặc trong dịch vụ công cộng (ví dụ:
khăn trải giường trong bệnh viện hoặc ghế trong thư viện công cộng).
• Để giảm thiểu rủi ro với người tiêu dùng, việc phân phối quần áo, giày dép và
các sản phẩm liên quan có chứa CMR nên bị cấm ở một mức độ nhất định.

CƠ SỞ CỦA QUY ĐỊNH
Quy trình tinh giản để xây dựng các tiêu chuẩn cho Quy định
• Trong giai đoạn 2014-2015, các nước thành viên EU và các bên liên quan bắt đầu
thảo luận về quy trình tinh giản để xây dựng các tiêu chuẩn cho quy định.
• Quá trình bắt đầu vào năm 2015, giữa Ủy ban và các Cơ quan thành viên về các
tiêu chí để triển khai các quy định, trong đó hàng dệt may, quần áo và giày dép
được đưa vào thứ tự ưu tiên.
• Nguyên nhân:
• Các chất độc hại trong các sản phẩm này đã làm dấy lên mối lo ngại lớn.
• Ủy ban đã chỉ ra sự hiện diện của các chất CMR trong các sản phẩm từ các
nước thành viên EU và các tổ chức phi chính phủ
• Do đó, sẽ hợp lý để giảm thiểu rủi ro thông qua các quy định và tiêu chuẩn.
Insert Footer Here
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CƠ SỞ CỦA QUY ĐỊNH
• Quy trình tinh giản có thể giải quyết một số lượng lớn các chất CMR cùng một
lúc, thay vì thực hiện các quy định riêng lẻ cho từng chất.
• Quy trình bỏ qua một số bước của bộ tiêu chuẩn, chẳng hạn tham vấn từ cộng
đồng, hồ sơ kỹ thuật và ý kiến của Ủy ban đánh giá rủi ro (RAC) của ECHA và
Đánh giá kinh tế xã hội (SEAC).
• Ủy ban tổ chức hội thảo kỹ thuật và nhận phản hồi từ các tổ chức liên quan.
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CƠ SỞ CỦA QUY ĐỊNH
• Điều 72 - 33 hóa chất CMR bị cấm, các chất và các giới hạn tương ứng được đề
cập trong Phụ lục 12.
• Những quy định này được đưa ra từ tập hợp thông tin của các bên liên quan, cụ
thể là các công dân, cơ quan công quyền, các hiệp hội ngành và hiệp hội thương
mại, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước.
• Sau khi công bố trên tạp chí chính thức của EU vào tháng 10 năm 2018, nó sẽ
được áp dụng trong 24 tháng tiếp theo.
Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng 11, 2020
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PHẠM VI
(a) Quần áo hoặc phụ kiện liên quan,,
(b) Các sản phẩm dệt may, trong điều kiện sử dụng bình thường
hoặc sử dụng một cách hợp lý, có thể tiếp xúc với da người ở
mức độ tương tự như quần áo,
(c) Giày dép

CÁC LOẠI TRỪ TRONG QUY ĐỊNH
• Quần áo, phụ kiện hoặc giày dép có liên quan được làm riêng bằng da, lông thú
hoặc da tự nhiên
• Dây kéo không có chất liệu dệt và các phụ kiện trang trí không có chất liệu dệt
• Quần áo qua sử dụng, phụ kiện liên quan, hàng dệt may khác ngoài quần áo hoặc
giày dép
• Thảm phủ tường và thảm trải sàn để sử dụng trong nhà
• Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong phạm vi Quy định (EU) 2016/425
• Thiết bị y tế trong phạm vi Quy định (EU) 2017/745
• Hàng dệt may dùng một lần ('Hàng dệt may dùng một lần' là hàng dệt được thiết
kế chỉ được sử dụng một lần hoặc trong một thời gian giới hạn và không được sử
dụng cho cùng mục đích hoặc mục đích tương tự.)

TÀI LIỆU ECHA – 22 THÁNG 01 NĂM 2018

Trong tài liệu này, Phụ lục 2 trình bày hướng
dẫn danh sách bao gồm các sản phẩm được liệt
kê hoặc các sản phẩm không chịu ảnh hưởng
do những quy định về giới hạn
Gợi ý: lấy tài liệu này làm tham khảo và chờ
hướng dẫn chi tiết khi OJ chính thức được công
bố.
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HƯỚNG DẪN PHẠM VI CỦA QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN
Quần áo và các phụ kiện
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áo, áo sơ mi, áo blouses
Nội y
Quần áo ngủ
Hàng dệt kim (ví dụ: bít tất, pantyhose,
vớ, xà cạp)
Quần dài
Áo khoác Jacket
Áo khoác, áo mưa, áo choàng
Đầm, váy
Áo vest
Quần áo thể thao

• Đồ bơi (ví dụ: đồ bơi, bikini, quần bơi)
• Găng tay (bao gồm găng tay cao su trừ PPE trong
phạm vi Quy định (EU) 2016/425 và các thiết bị y tế
trong phạm vi Quy định (EU) 2017/745), khăn quàng
cổ
• Khăn len quàng cổ, khăn choàng, áo choàng nữ
• Cà vạt
• Mũ, mạng che mặt
• Túi xách, ba lô, cặp
• Đồng hồ
• Trang phục dạ hội và trang phục hóa trang (tuân theo
Giới hạn về đồ chơi trẻ em trong Quy định REACH)

HƯỚNG DẪN PHẠM VI CỦA QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN
Các sản phẩm dệt may khác tiếp xúc với da người trong điều kiện sử dụng bình
thường hoặc được dự đoán mức độ tiếp xúc như quần áo
•
•
•
•
•
•
•
•

Khăn trải giường (ví dụ: khăn trải giường, chăn lông vũ, vỏ gối)
Chăn, nệm
Vải bọc ghế, ghế bành và ghế sofa
Bao nệm
Áo choàng tắm, khăn tắm
Tã lót có thể tái sử dụng và khăn vệ sinh
Túi ngủ
Sợi và vải được sử dụng bởi người tiêu dùng
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HƯỚNG DẪN PHẠM VI CỦA QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN
Danh sách các vật liệu không phải tuân theo quy định
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đồ trang sức
Kính và kính râm
Rèm và thảm
Chụp đèn và trang trí trên tường
Khăn ăn và khăn trải bàn
Vật liệu nhồi trong ghế, ghế bành và ghế sofa
Quần áo, phụ kiện hoặc giày dép có liên quan hoặc các bộ phận của chúng, được làm riêng bằng da,
lông thú hoặc da tự nhiên
Móc khóa không có chất liệu dệt may hoặc trang trí đính kèm (không phải là bản in), chẳng hạn như nút,
zips, khóa, đinh tán, móc, ốc vít, dây giày, ốc vít, tuốc nơ vít, nhẫn, hạt , ngọc trai, đá, hoặc lưới kim loại.
Chất liệu qua sử dụng
Tã lót dùng một lần và khăn vệ sinh
Các điều khoản trong phạm vi Quy định (EU) 2016/425 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng về thiết
bị bảo hộ cá nhân
Các điều khoản trong phạm vi Quy định (EU) 2017/745 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về các thiết
bị y tế

33 CHẤT CMR VÀ GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ TỐI ĐA TRONG PHỤ LỤC 12
CỦA QUY ĐỊNH REACH
Kim loại nặng chiết xuất
Chất

Giới hạn

Cadmium và hợp chất của nó

1 mg/kg
(viết tắt là Cd)

Hợp chất Chrôm VI

1 mg/kg
(viết tắt là Cr VI)

Tạp chất
Chất

Giới
hạn

Benzen

5 mg/kg

Benz[a]anthracene

1 mg/kg

Hợp chất Asen

1 mg/kg
(viết tắt là As)

Benz[e]acephenanthrylene

1 mg/kg

Chì và các hợp chất của nó

1 mg/kg
(viết tắt là Pb)

benzo[a]pyrene /
benzo[def]chrysene

1 mg/kg

Benzo[e]pyrene

1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthene

1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthene
Chrysene
Dibenz[a,h]anthracene

Thuốc nhuộm azo và amin gây ung
thư
Chất

Giới hạn

1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone /
C.I. Disperse Blue 1

50 mg/kg

Benzenamine, 4,4'-(4- iminocyclohexa-2,5dienylidenemethylene) dianiline hydrochloride /
C.I. Basic Red 9

50 mg/kg

[4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]
cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium
chloride /
C.I. Basic Violet 3
với ≥ 0,1 % of Michler's ketone

50 mg/kg

4-chloro-o-toluidinium chloride

30 mg/kg

2-Naphthylammoniumacetate

30 mg/kg

4-methoxy-m-phenylene diammonium sulphate /
2,4-diaminoanisole sulphate

30 mg/kg

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride

30 mg/kg

1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg

Các chất bị hạn chế và giới hạn nồng độ tối đa trong Phụ lục
12 của Quy định REACH
Dung môi không proton phân cực

Hydrocacbon thơm Clo hóa

Chất

Giới hạn

Chất

Giới hạn

N-methyl-2-pyrrolidone /
1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)

3000 mg/kg

α,α,α,4-tetrachlorotoluene /
p-chlorobenzotrichloride

1 mg/kg

N,N-dimethylacetamide (DMAC)

3000 mg/kg

α,α,α-trichlorotoluene /
Benzotrichloride

1 mg/kg

N,N-dimethylformamide /
Dimethyl formamide (DMF)

3000 mg/kg

α-chlorotoluene /
Benzyl chloride

1 mg/kg

Hợp chất thơm dị vòng

Phthalates

Chất

Giới hạn

Chất

Giới hạn

Quinoline

50 mg/kg

1,2-benzenedicarboxylic acid;
di-C 6-8-branched alkylesters,
C7-rich

1000 mg/kg
(individually or in combination with other
phthalates in this entry or in other
entries of Annex XVII that are classified
in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC)
No 1272/2008 in any of the hazard
classes carcinogenicity, germ cell
mutagenicity or reproductive toxicity,
category 1A or 1B)

Bis(2-methoxyethyl) phthalate

Formaldehyde
Substances

Limit

Diisopentylphthalate

Formaldehyde

75 mg/kg

Di-n-pentyl phthalate (DPP)

300 mg/kg for jackets, coats and in
upholstery during the period between
1 November 2020 and 1 November
2023.

Di-n-hexyl phthalate (DnHP)

THUỐC NHUỘM AZO VÀ THUỐC NHUỘM GÂY UNG THƯ
Thuốc nhuộm Azo chứa một hoặc nhiều nhóm azo liên kết với hợp chất thơm
Thuốc nhuộm Azo được chứa trong 60-80% của tất cả các chất màu trên thị trường
Thường được sử dụng cho nhiều loại sản phẩm thời trang
Những chất này được xác định và liệt kê bởi vì :
• Chất màu có thể phân tách trong các chất gây ung thư và biểu hiện các đặc tính
gây ung thư
Mục 43 hiện tại của Phụ lục XVII của REACH nghiêm cấm các chất azocolorants và
azodyes mà có thể giải phóng 1 hoặc nhiều trong số 22 loại amin thơm gây ung thư
được liệt kê (30 ppm)
Khả năng tiếp xúc chủ yếu: bằng miệng (ví dụ: qua phần vải của đồ chơi) hấp thụ
qua da (ví dụ: thông qua mồ hôi và vết thương)
Insert Footer Here
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FORMALDEHYDE
• Được sử dụng trong quy trình dệt:
• sau khi xử lý thành phần nhuộm
• làm cứng sợi casein
• chất bảo vệ len
• Chất chống mốc
• hoàn thiện liên kết chéo trong sợi nhựa
• Hoàn thiện sợi dệt ngăn co rút / chống nhăn
• Nguyên nhân: formaldehyde có thể bị giải phóng từ một số loại nhựa sau hoàn thiện trong ngành dệt
và dẫn đến viêm da (tiếp xúc với da)
• Hạn chế theo quy định EU-Ecolabel và AFIRM
• Hạn chế ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Insert Footer Here
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TỔNG QUAN VỀ QUY ĐỊNH - VIỆT NAM
Thông tư số 21/2017 / TT-BCT (Thông tư 21 ”) tái thiết lập các giới hạn formaldehyde
và một số amin thơm được chuyển đổi từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt đã
được rút lại trước đó trong Thông tư số. 37/2015 / TT-BCT (Thông tư 37 ”).

Phạm vị :
Các sản phẩm dệt may được bao gồm trong danh sách tại Phụ lục 1 của thông tư mới
như phụ liệu may mặc và quần áo, hàng dệt may gia dụng, thảm, giày dép, v.v.
Sửa đổi (ngày 15 tháng 8 năm 2018) - Thông tư số 20/2018 / TT-BCT
Để loại bỏ mã HS 9619 “Khăn vệ sinh (khăn tắm) và băng vệ sinh, khăn ăn và khăn ăn
cho trẻ sơ sinh và các sản phẩm tương tự, bằng bất kỳ vật liệu nào”
Ngày hiệu lực:
Ngày 1 tháng 1, 2019
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VIỆT NAM
Phương pháp kiểm định và Các tiêu chuẩn
Chất kiểm định
Formaldehyde

Thuốc nhuộm
Azo (22 loại amin
thơm)

Phạm vi

Giới hạn

Sản phẩm dệt cho trẻ dưới 36 tháng tuổi; hoặc ≤ 100
cm chiều dài

≤ 30 mg/kg

Sản phẩm dệt tiếp xúc trực tiếp với da

≤ 75 mg/kg

Sản phẩm dệt không tiếp xúc trực tiếp với da

≤ 300 mg/kg

Sản phẩm dệt

≤ 30 mg/kg

Phương pháp kiểm định

TCVN 7421-1 : 2013 ; hoặc
ISO 14184-1 : 2011

EN 14362-1 : 2012 và
EN 14262-3 : 2012 ; hoặc
ISO 24362-1 : 2014 và
ISO 24362-3 : 2014
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TỔNG QUAN VỀ QUY ĐỊNH - HÀN QUỐC
Hệ thống KC

Đạo luật về Quản lý
An toàn các Sản
phẩm Trẻ em

1. Hệ thống Chứng nhận An toàn
2. Hệ thống Xác minh An toàn
3. Hệ thống Xác định Tiêu chuẩn Nhà cung cấp

Đạo luật Quản lý An
toàn Hàng hóa gia dụng
và Điện gia dụng

1. Hệ thống Chứng nhận An toàn
2. Hệ thống Xác minh An toàn
3. Hệ thống Công khai Tiêu chuẩn Nhà cung cấp
4. Hệ thống Đóng gói An toàn cho trẻ em
5. Tiêu chuẩn An toàn hièu lực 1 tháng 7, 2018
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ĐẠO LUẬT QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HÀNG GIA DỤNG (CHO
NGƯỜI LỚN)

Chứng nhận An toàn

Xác minh An toàn

Công khai Tiêu chuẩn của Nhà
Cung cấp

Rủi ro thấp

Rủi ro cao

Chứng nhận An toàn (11 mục)
Xác minh An toàn(29 mục)
Công khai Tiêu chuẩn của Nhà Cung
cấp
(15 mục)
Tiêu chuẩn An toàn
(23 mục)

Tiêu chuẩn An toàn

Kiểm
định nhà
máy

Chứng nhận

Dấu chứng nhận KC

Kiểm định bắt buộc

√

√

√ (với số chứng nhận)

√

√ (với số chứng nhận)

√

√

√
Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu được
khuyến khích tự nguyện đảm bảo an toàn
sản phẩm của họ bằng cách sử dụng các
phương pháp khác nhau
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TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN AN TOÀN
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TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN AN TOÀN
- ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM DỆT MAY
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TIÊU CHUẨN HÀNG DỆT MAY CHO NGƯỜI LỚN
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TIÊU CHUẨN HÀNG DA TỰ NHIÊN CHO NGƯỜI LỚN
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AAFA Vietnam: Hội nghị về An toàn sản phẩm và việc
tuân thủ các quy định liện quan:
Quan điểm về các Quy định áp dụng toàn cầu

18 tháng 10 năm 2018
Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC chuẩn bị và chưa được Ủy Ban xem xét hoặc phê duyệt và có thể không phản
71 ánh
đúng quan điểm của Ủy Ban

Bài thuyết trình này được dự định sẽ sử dụng trong lớp tập huấn do
người thuyết trình có kiến thức chuyên sâu trình bày. Các trang trình
bày nêu rõ những yêu cầu quan trọng về an toàn sản phầm của Hoa
Kỳ cho mục đích thảo luận, tuy nhiên nội dung toàn văn không nhằm
mục đích đưa ra các tuyên bố toàn diện về chính sách và các yêu cầu
pháp lý và do vậy không nên được sử dụng với mục đích như vậy.
Các bên quan tâm nên tham khảo các phiên bản chính thức của đạo
luật và quy định của Hoa Kỳ, cũng như hướng dẫn CPSC đã xuất bản
khi đưa ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến tuân thủ an toàn sản
phẩm tham gia vào thương mại của Hoa Kỳ.

CPSC là gì?
• Một cơ quan liên bang độc lập được thành lập vào
tháng 5 năm 1973
• Có chức năng bảo đảm an toàn sản phẩm tiêu dùng
của chính phủ liên bang
• Gồm 5 Ủy viên, do Tổng thống bổ nhiệm và được
Thượng viện thông qua
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Sứ mệnh của chúng tôi
Đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
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Các quy định kỹ thuật
Quy trình xây dựng và ban hành những quy định có thể được bắt đầu
thông quan biểu quyết của Ủy ban hoặc bởi một kiến nghị từ một bên
quan tâm.
Các diều luật CPSC quy định khuyến khích việc áp
dụng các tiêu chuẩn tự nguyện nên dựa vào bất cứ
khi nào có thể. Một quy định có thể được ban hành
nếu:

Các tiêu chuẩn tự nguyện hiện
nay không đủ để giảm thiểu rủi ro

hoặc

Những tiêu chuẩn tự nguyện
không tạo ra được mức tuân thủ
đáng kể
75

Nguy cơ đáng kể do sản phẩm tạo ra
• “Nguy cơ đáng kể do sản phẩm tạo ra” được định nghĩa:
– Việc không tuân thủ quy tắc an toàn sản phẩm tiêu dùng hiện hành
của [Đạo luật an toàn sản phẩm tiêu dùng] hoặc quy tắc, quy định
tương tự hoặc lệnh cấm theo bất kỳ Đạo luật nào khác được CPSC
thực thi sẽ tạo ra nguy cơ gậy tổn hại đáng kể cho công chúng, hoặc
– Một sản phẩm lỗi (do hình thái của lỗi, số lượng sản phẩm bị lỗi lưu
thông trong thương mại, mức độ nghiêm trọng của rủi ro, hay cách
khác) tạo ra một nguy cơ tổn hại đáng kể cho công chúng.
- 15 U.S.C. 2064(a).
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Các hoạt động giám sát
Bán lẻ

• Kế hoạch chương trình đối với các sản phẩm
thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định; giám
sát để phát hiện lỗi và các rủi ro khác

Internet

• Kiểm tra sự tính hợp quy đối với các quy định
hiện hành và các sản phẩm bị thu hồi

Cảng và
sân bay

• Điều tra viên tại các cửa khẩu
• Chuyên viên phân tích xác định các sản phẩm
có nguy cơ cao
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Mục 15 Nghĩa vụ báo cáo
• Nếu bạn là nhà sản xuất Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và /
hoặc nhà bán lẻ sản phẩm tiêu dùng, bạn có nghĩa vụ pháp lý phải
báo cáo ngay các loại thông tin sau đây cho CPSC:
– Một sản phẩm bị lỗi có thể tạo ra một nguy cơ đáng kể về khả năng gây
thương tích cho người tiêu dùng;
– Một sản phẩm tự nó tạo ra rủi ro bất hợp lý về khả năng gây chấn thương
nghiêm trọng hoặc tử vong ;
– Sản phẩm tự nó không tuân thủ quy tắc an toàn sản phẩm tiêu dùng hiện
hành hoặc với bất kỳ quy tắc, quy định, tiêu chuẩn hoặc lệnh cấm nào khác
theo CPSA hoặc bất kỳ luật nào khác co CPSC thực thi;

https://www.cpsc.gov/reporting
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Hành động khắc phục tiến hành nhanh chóng
FY16

FY17

FY18

Hành động khắc phục tiến
hành khẩn trương

235

208

182

Hành động khắc phục lỗi
không khẩn trương

143

132

123
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Tính dễ cháy của hàng dệt may
 16 CFR phần 1610 - thường
được gọi là Tiêu chuẩn chung
cho hàng dệt may, được ban
hành lần đầu vào những năm
1950
 Mục đích là để giữ cho các sản
phẩm dệt may và quần áo dễ
cháy nguy hiểm không tung ra
thị trường
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Phần 1610-Phân loại
 Quy định nêu cụ thể quy trình kiểm nghiệm và xác định tính dễ
cháy tương đối của hàng dệt may được phân loại thành ba mức
độ dễ cháy.
 Thời gian cháy của nhiều mẫu vật được tính theo giá trị trung
bình và phân loại theo một trong loại (loại 1, 2, hoặc 3) dựa trên:
 Thời gian cháy trung bình (tốc độ cháy)
 Đặc điểm bề mặt vật liệu
 Chất liệu loại 3 được xem là rất dễ cháy và không thích hợp để sử
dụng cho quần áo
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Tính dễ cháy của phim nhựa vinyl




16 CFR phần 1611
Áp dụng cho phim nhựa vinyl không cứng và không
có lớp giá đỡ, bao gồm các vật liệu trong suốt, mờ và
mờ đục được sử dụng cho hàng may mặc thuộc phạm
vi điều chỉnh cua FFA (đạo luật về vật liệu dễ cháy)
 Một số loại tã dùng một lần
 Áo mưa
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Tính dễ cháy: Đồ ngủ trẻ em
 Quy định (16 CFR Phần 1615 và 1616) được thiết kế để bảo vệ trẻ em
khỏi các nguồn lửa nhỏ, chẳng hạn như que diêm / bật lửa, nến, lò
sưởi, bếp lò và máy sưởi không gian.
 Tất cả các loại vải và hàng may mặc phải có khả năng chịu lửa và tự
dập tắt (không tiếp tục cháy) khi được lấy ra khỏi nguồn đánh lửa
nhỏ, lửa ngọn mở.
 Các trường hợp ngoại lệ:
 Tã và đồ lót
 Quần áo trẻ sơ sinh
 Hàng may mặc bó sát (lưu ý các yêu cầu ghi nhãn)
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Dây rút
• Vùng đầu và vùng cổ (kích cỡ 2T đến 12)

– Dây rút = Không được phép sử dụng
– Sử dụng các hình thức cài đóng khác, chẳng hạn như khuy bấm, nút, khóa
dán velcro và dây thun.

• Dây rút eo và đáy (kích cỡ 2T đến 16)

– Được phép sử dụng nhưng phải đáp ứng các yêu cầu nhất định

• Dây rút không được kéo dài quá 3 inch từ đường luồng khi quần hay áo được kéo
dãn ra hết chiều rộng tối đa của nó.
• Dây rút liên tục phải được đính hoặc khâu qua để ngăn chặn các dây không bị rút
khỏi đường luồng của nó.
• Không được sử dụng các chốt khóa dây, nút thắt, nút gạt, hoặc các phụ kiện khác
ở đầu dây kéo tự do bị cấm (ngay cả trên dây rút có thể thu rút vào hoàn toàn).
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Chì – Quần áo và Dệt may


Giới hạn về hàm lượng chì và bề mặt tráng phủ phải được đáp
ứng khi sử dụng như là hợp phần có thể tiếp xúc của các sản
phẩm dệt, quần áo và phụ kiện quần áo.

Các nút, khuy bấm, khoen và dây kéo phải đáp ứng các yêu
cầu về hàm lượng chì.
 Nút sơn, nút bấm và dây kéo; phim dán nhiệt; và các khung
in đều phải đáp ứng đáp ứng giới hạn đối với tráng phủ bề
bề mặt.
 Các cấu phần không thể tiếp xúc được thì không thuộc
phạm phi áp dụng của yêu cầu này.
 Một số vật liệu nhất định không được vượt quá giới hạn chì; bao
gồm hàng dệt nhuộm hoặc không nhuộm và sợi phi kim loại
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Phthalates
25 tháng 4 năm 2018 – Quy định mới:

• Bất kỳ sản phẩm đồ chơi hoặc liên quan đến trẻ em có chứa nồng độ hơn
0,1% các chất phthalate sau đây đều bị cấm:
–
–
–
–
–
–
–
–

di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP),
dibutyl phthalate (DBP),
benzyl butyl phthalate (BBP),
diisononyl phthalate (DINP),
diisobutyl phthalate (DIBP),
di-n-pentyl phthalate (DPENP),
di-n-hexyl phthalate (DHEXP), and
dicyclohexyl phthalate (DCHP).
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Đối tượng sản phẩm nào cần phải được chứng nhận?
• Bất kỳ sản phẩm nào thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy tắc
an toàn sản phẩm tiêu dùng hoặc quy tắc, lệnh cấm hoặc quy
định tương tự và được "nhập khẩu để tiêu thụ hoặc lưu kho"
hoặc "phân phối trong thương mại".
• Chứng nhận là trách nhiệm của nhà nhập khẩu hoặc nhà sản
xuất Hoa Kỳ. Các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất Hoa Kỳ cần
phải có sự hiểu biết rõ ràng về những quy định kỹ thuật nào
cần được đáp ứng.
• Các nhà sản xuất / nhà cung cấp nước ngoài cần phải có cho
được danh mục các quy định kỹ thuật hiện hành liên quan.
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Rô bốt hỗ trợ việc tuân thủ các quy định

http://business.cpsc.gov

• Công cụ trực tuyến được thiết kế đặc biệt để giúp doanh nghiệp
tuân thủ các yêu cầu về an toàn sản phẩm tiêu dùng của liên bang.
• Cung cấp hướng dẫn tùy chỉnh với các liên kết đến các quy định về
an toàn sản phẩm có thể áp dụng cho sản phẩm và thông tin quan
trọng về các yêu cầu về ghi nhãn, chứng nhận và kiểm nghiệm sản
phẩm.
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Các vấn đề mới: Thách thức and Giải pháp
• Thương mại điện tử
• Công nghệ mới

– Vải công nghệ cao
– Thiết bị công nghệ có thể mang trong người
– Các thiết bị kết nối lẫn nhau

• Hợp tác toàn cầu
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Xin cám ơn!

Joel B. Blank
Tùy viên An toàn Sản phẩm Khu vực
BlankJB@State.gov
JBlank@CPSC.gov
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TIỆC TRƯA ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI:

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
NGHIỆP – PHẦN 1
Avedis Seferian
Chủ Tịch kiêm CEO
WRAP

Steve Lamar
Phó Chủ Tịch Điều Hành
AAFA

Giới thiệu về WRAP
Là hệ thống đánh giá độc lập lớn nhất thế giới về nhà máy,
tập trung vào lĩnh vực quần áo, giày dép, và sản phẩm dệt may
Là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận bao gồm các chuyên gia quốc tế
cống hiến cho việc nâng cao an toàn, hợp pháp, nhân văn, và nhân đạo
trong hoạt động sản xuất toàn cầu thông qua chứng nhận và giáo dục
Chúng tôi giám định và cấp giấy chứng nhận cho các nhà máy trên
toàn thế giới
Đối tác Trách nhiệm xã hội của Hiệp hội Dệt may và Giày dép Hoa Kỳ

12 nguyên tắc của WRAP

$

1. Tuân thủ Luật pháp và quy định nơi
làm việc

7. Nghiêm cấm việc phân biệt đối xử

2. Nghiêm cấm lao động cưỡng bức

8. Sức khỏe và an toàn

3. Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ
em

9. Tự do về thành lập tổ chức và
thương lượng tập thể

4. Nghiêm cấm hành động quấy rối và
lạm dụng

10. Môi trường

5. Lương tiền và phúc lợi

11. Tuân thủ quy định Hải quan

6. Thời gian làm việc

12. An ninh

Dẫn đầu trong Chương trình chứng nhận độc lập
• 2781 đơn vị yêu cầu đánh giá và
chứng nhận trong năm 2017
• Quý 4 năm 2018, hơn 2500 cơ sở với
2.25 triệu công nhân tại hơn 40
quốc gia đã được chứng nhận.
• Trang web có hơn 6,600 người truy
cập trong một tháng, được trình bày
bằng 6 loại ngôn ngữ, trong đó có
tiếng Việt.
• 7,000+người đăng ký để nhận bản
tin ngắn hàng tuần
• Có nhân viên làm việc toàn thời gian
tại 8 quốc gia; với 17 loại ngôn ngữ
được sử dụng

Thực tiễn của chương trình WRAP
 Hệ thống quản lý hướng tới việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và bền
vững
o Tham gia với các nhà máy để tạo dựng các mối quan hệ
o Gây dựng niềm tin là chìa khóa để dẫn đến sự minh bạch tốt hơn
o Chứng nhận là sự khởi đầu của quá trình, không phải điểm kết
thúc
o Đối thoại liên tục; không ngừng cải tiến
Cách tiếp cận mới đối với vấn đề giờ làm việc
 Đào tạo và giáo dục có vai trò thiết yếu

Lao động cưỡng bức
• Nhìn chung được định nghĩa là lao động không có sự tự
nguyện
– Bao gồm các hình thức ép buộc, giam cầm, bị ràng buộc, lao
động và lao động nhập cư
• Thử thách trong chuỗi cung ứng của ngành quần áo và giày
dép:
– Các hình thức lao động cưỡng bức khác nhau đòi hỏi các
hình thức xử lý khác nhau
– Khó nhìn thấy/phát hiện hiện trong chuỗi cung ứng
– Vấn đề nhức nhối hiện nay: nạn buôn người
(lao động nhập cư và nô lệ thời hiện đại)

Thời gian làm việc
• Thách thức đang xảy ra tại rất nhiều khu vực, nhưng đặc
biệt là tại Trung Quốc
• Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng giờ làm thêm
quá độ
– Từ khâu lập kế hoạch sản xuất, đào tạo lao động, cho tới lịch
giao nguyên vật liệu hay nhân lực, hay những khó khăn về thời
gian hoàn thành việc sản xuất

• Hành vi của bên mua là thành tố quan trong của bài toán
• Tăng tính minh bạch là giải pháp tốt nhất
– Thay đổi thái độ

o Ở cả 2 đầu của chuỗi cung ứng

– Rà soát dài hạn là điều cần thiết

An toàn lao động
• Sức khỏe và sự an toàn của người lao động là ưu
tiên hàng đầu
– Nhưng tất cả trường hợp thường chỉ được xử lý tình
huống và không triệt để
• Xử lý các vấn đề khi nó xảy ra là rất quan trọng, nhưng tốt
hơn là giải quyết các vấn đề từ trước khi chúng chúng xảy ra
• Phòng bệnh hơn chữa bệnh

• Cách tiếp cận theo hệ thống quản lý

Kết luận
• Chuỗi cung ứng hàng my mặc ngày nay thì phân mảng,
phức tạp, và liên quan tới nhiều quốc gia trên thế giới
• Phức tạp hơn nữa là công nghệ hiện đại làm cho việc
thông tin trở nên tức thời và nhanh chóng lan tỏa toàn
cầu

o Bất kỳ sự việc nào – dù xảy ra ở Việt Nam, Trung Quốc,
Bangladesh hoặc nơi nào khác – đều có thể xuất hiện trên CNN
và BBC chỉ trong vài phút hoặc vài giờ.

• Giờ đây, quản trị danh tiếng và quản lý chuỗi cung ứng là
những vấn đề toàn cầu với nhiều hệ lụy tiềm tàng
• Cần liên tục học hỏi để đảm bảo bạn nắm bắt được các
xu hướng và thách thức mới nhất

Thank you!
Avedis H. Seferian, Esq.
President & CEO

aseferian@wrapcompliance.org
Worldwide Responsible Accredited Production
Arlington, VA
+1-703-243-0970

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
– PHẦN 2
Michael Bland
Giám Đốc Toàn Cầu
AsiaInspection

Tien Le
Giám Đốc Hoạt Động
Bền Vững Cấp Cao,
Đông Nam Á
VF Corporation

David Klein
Đồng Sáng Lập Viên và
Giám Đốc Điều Hành
Inspectorio, Inc.

AAFA’s
Hội nghị Tuân thủ và An toàn Sản phẩm
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 10, 2018
Tien Le
Senior Sustainable Operations Manager
Southeast Asia

SỐ LIỆU THỰC TẾ

$12.5 tỷ 70 ngàn
Doanh thu toàn cầu 2017

cộng tác viên trên thế giới

1,400

~

điểm bán lẻ

1.5tr
sản phẩm mỗi ngày

150
quốc gia

NO.

1

nhà sản xuất denim

$

~ 500 tr

khóa kéo sử dụng mỗi năm

1.2 tỷ
lợi tức cho cổ đông 2016

Tai nạn cháy nổ đang

2011, 13 người chết, 25 bị thương
Xưởng may (Hải Phòng)

tăng….

2018, Nhà máy dệt (Quảng Ninh)

2012, 124 người chết
Nhà máy Tazreen Fashion tại Dhaka,
Bangladesh

2018, Nhà máy may (Vĩnh Phúc)

2012, 312 người chết
Nhà máy may Karachi,
Pakistan

AT
VF

Nguồn Cung ứng
Tin cậy cần ưu
tiên hơn Lợi
nhuận thiếu
trách nhiệm.

GIÁ TRỊ TRONG
MỖI VIỆC BẠN
LÀM
STEVE RENDLE
President & CEO

Con người sẽ phát triên
mạnh khi Cơ sở vật chất
tốt

HÃY BIẾN
NHÀ MÁY
LÀ NƠI AN
TOÀN ĐỂ
LÀM VIỆC.

Cảm ơn!

Your Eyes in the Supply Chain

Kiểm định Cấu trúc công trình

Cung cấp Phân tích Chuỗi cung ứng trong
An toàn Xây dựng
Presenter
Michael Bland, AsiaInspection

Supplier Audit Programs
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Mạng lưới Toàn cầu của AI

 Năm 2018, chúng tôi sẽ thực
hiện hơn 280.000 lần kiểm
định, kiểm tra tại phòng thí
nghiệm và kiểm tra các nhãn
hiệu, nhà bán lẻ và nhà nhập
khẩu trên toàn cầu..
 2.000 kiểm định viên và kiểm
toán viên hoạt động tại 85
quốc gia
 Trụ sở chính đặt tại Hồng Kông
- với 20 văn phòng và phòng
thí nghiệm, và 2.500 nhân viên
trên toàn cầu.
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Kiểm định Cấu trúc của AI:
Số liệu thống kê
Các nhà máy được kiểm
định năm 2018:

Hơn 1000 đợt kiểm định đã được thực hiện trên 42 quốc gia:

3.5 %
Cần được quan tâm
lập tức

69.2 %
Cần được cải thiện
trong trung hạn

27.3%
Tình trạng tốt
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Kiểm định viên được Huấn luyện và Cấp chứng chỉ
Đội Kiểm định Cấu trúc của AI
Những đợt kiểm định cấu trúc của AI được thực
hiện bởi một đội ngũ kỹ sư xây dựng có kinh
nghiệm và được cấp phép.
Hiện diện toàn cầu ở tất cả khu vực (Châu Á,
Châu Phi, Châu Âu, LatAm, Trung Đông) và hỗ trợ
kiểm định tại 42 quốc gia

Chuyên viên kiểm định
 Có kinh nghiệm của kỹ sư dân dụng, trong lĩnh
vực xây dựng, khoa học về an toàn cháy nổ,
thiết kế và thử nghiệm trong lĩnh vực điện.
 Một kiểm định viên cấu trúc AI trung bình có
8-9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
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Đánh giá rủi ro dựa trên
Phân tích dữ liệu và Chuyên môn
Kiểm định theo vị trí địa lý

Bảng đánh giá rủi ro của AI
Location

Asia

LATAM

Europe

Middle East

Africa

Kiểm định tải

Structural Safety
Cấu trúc Hệ Lỗi Xây dựng
thống

Kế hoạch &
Tuân thủ

An toàn An toàn
Cháy nổ
điện

Kiểm định
Quét nhiệt

Trung Quốc

Trung bình

Cao

Trung bình

Trung bình

Trung bình Trung bình

Trung bình

Ấn độ

Trung bình

Thấp

Cao

Trung bình

Trung bình Trung bình

Cao

Việt Nam

Thấp

Thấp

Cao

Thấp

Thấp

Thấp

Thấp

Brazil

Thấp

Thấp

Thấp

Thấp

Cao

Thấp

Thấp

Thổ Nhĩ Kỳ

Thấp

Cao

Rất Cao

Thấp

Rất Cao

Trung bình

Cao

Mexico

Rất Cao

Cao

Trung bình

Rất Cao

Rất Cao

Cao

Cao

Châu á

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Thấp

Trung bình

Trung bình

Mỹ Latin

Cao

Trung bình

Thấp

Trung bình

Cao

Trung bình

Trung bình

Châu âu

Thấp

Trung bình

Trung bình

Thấp

Cao

Trung bình

Rất Cao

Trung đông

Rất Cao

Rất Cao

Rất Cao

Thấp

Trung bình

Cao

Cao

Châu Phi

Rất Cao

Rất Cao

Rất Cao

Thấp

Trung bình

Rất Cao

Trung bình

Ví dụ về xu hướng các sự việc được phát hiện
 Việt Nam: tình trạng tổng thể tốt, nhưng rủi ro cao trong các khiếm khuyết xây dựng do thiếu
bảo trì thích hợp trong dài hạn
 Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico: nguy cơ cháy nổ rất cao do quản lý an toàn cháy yếu.
 Trung Đông và Châu Phi: rủi ro an toàn cơ cấu rất cao do tuổi thọ công trình xây dựng cao.
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Các vấn đề chính của An toàn Xây dựng

1

2

3

An toàn
Cấu trúc

An toàn
Cháy nổ

An toàn
điện
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An toàn Cấu trúc

Khía cạnh cần Tập trung và Phương pháp Kiểm định
Những điểm lưu ý khi tiến hành kiểm tra tại chỗ của
quy trình kiểm định cấu trúc xây dựng
 Xác minh điều kiện tải
 Hệ thống cấu trúc xây dựng công trình
 Dấu hiệu lỗi kết cấu
 Kế hoạch và kiểm tra cân chỉnh

Công cụ Kiểm định và Phương pháp
 Kiểm tra hệ thống chứng từ
 Phỏng vấn
 Kiểm tra trực quan
 Đo lường thực tế
 Kiểm tra thực địa
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An toàn Cấu trúc

Ví dụ điển hình
Tòa nhà sản xuất - dầm bị hư hỏng và thép cây đưa ra ngoài
Lỗi Xây dựng Thông thường:

Thành phần kết cấu hư hỏng
Chỉ số Rủi ro:

Trọng yếu
Thực thi:

Sửa chữa trong 6 tuần
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An toàn Cháy nổ

Khía cạnh cần Tập trung và Phương pháp Kiểm định
Những điểm lưu ý khi tiến hành kiểm tra tại chỗ của
quy trình kiểm định Cháy nổ
 Lối thoát hiểm
 Lối tiếp cận
 Hệ thống chữa cháy
 Bảo trì hệ thống PCCC
 Quản lý và kiểm soát tải cháy
 Hệ thống dò tìm, phát hiện và báo cháy

Công cụ Kiểm định và Phương pháp
 Kiểm tra chứng từ
 Phỏng vấn
 Khảo sát thực tế
 Kiểm tra thực địa
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An toàn Cháy nổ

Ví dụ điển hình
Thiết bị nguy hiểm dễ cháy nằm trên con đường sơ tán
Vấn đề An toàn Cháy nổ:

Lối thoát hiểm, rủi ro trên
đường sơ tán
Chỉ số rủi ro:

5T Oil Tank

Quan trọng
Thực thi:

Sửa chữa trong 6 tuần

Đường sơ tán
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An toàn điện

Khía cạnh cần Tập trung và Phương pháp Kiểm định
Những điểm lưu ý khi tiến hành kiểm tra tại chỗ của
quy trình kiểm định hệ thống điện
 Hệ thống nguồn điện
 Hệ thống phân phối cầu dao
 Hệ thống Chiếu sáng và mặt đất
 Kiểm định quét nhiệt

Công cụ Kiểm định và Phương pháp
 Kiểm tra chứng từ
 Phỏng vấn
 Kiểm tra tất cả phòng công cụ chính
 Khảo sát thực tế
 Kiểm tra thực địa
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An toàn điện

Ví dụ điển hình
Cầu dao không có hộp bên ngoài tại tòa nhà khu vực sản xuất
Vấn đề An toàn điện thông thường:

Hệ thống cầu do, không
được bao bọc
Chỉ số rủi ro:

Quan trọng
Thực thi:

Sửa chữa trong 6 tuần
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Tiêu chuẩn và Thông tin chi tiết hữu ích
Dữ liệu kiểm định mà bạn có thể sử
dụng để triển khai
 Chấmđiểm và phân loại rõ ràng theo khu
vực
 Kế hoạch hành động

Tiêu chuẩn
 Đối với danh mục riêng của doanh nghiệp
 Bình quân ngành

Chuỗi cung ứng An toàn
 Tình trạng tốt nhất và xấu nhất
 Kết quả theo quốc gia, quy mô nhà máy,
tuổi đời nhà máy
 Tình trạng theo dõi và cải tiến đã thực hiện
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Bảng điều khiển AI

Dữ liệu thời gian thực của Kiểm định
Lọc dữ liệu kiểm định của bạn theo loại kiểm tra và ngành, hoặc phóng to từng quốc gia và vị trí nhà
máy để có chế độ xem cận cảnh
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Bảng điều khiển AI

Dữ liệu thời gian thực của Kiểm định
Không bỏ lỡ lần kiểm tra tiếp theo nhờ báo cáo trạng thái kiểm định thời gian thực của chúng tôi
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Kiểm soát Chuỗi cung ứng của doanh nghiệp cùng AI!
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Presentation not available for public download.
Please contact fernando@inspectorio.com with questions.

TIỆC TRÀ GIẢI LAO CHIỀU

TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Mallory McConnell
Giám Đốc, Trách Nhiệm
Doanh Nghiệp
PVH Corp.

Khoi Tran
Quản lý Quốc gia
Viện HOHENSTEIN

Điều phối viên: Deepak Kumar, Giám Đốc Bộ Phận Da Giày, Impactiva

Những tác động
đến Môi trường
Tháng 10 năm 2018

BẢO MẬT THÔNG TIN
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NỘI DUNG
TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI PVH
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CR & THÀNH TỰU NỔI BẬT NĂM 2017
CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM 2018 - 2020
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TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP TẠI PVH

Tầm ảnh hưởng của Ngành Thời trang
$2.5

1 in 6

NGHÌN TỶ GIÁ TRỊ NGÀNH

NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI

làm việc trong ngành thời trang và các ngành liên
quan

Thứ 2 về

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG NƯỚC

80%
PHỤ NỮ tham gia vào chuỗi cung ứng

Thứ 2 về

MỨC ĐỘ XẢ THẢI

85%

chịu trách nhiệm cho 10%
lượng khí thải carbon toàn
cầu

~20%

HÀNG DỆT
là phế phẩm

Ước tính

21 tỷ

TẤN MỖI NĂM

NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP đến từ công đoạn nhuộm và xử lý hàng dệt
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PVH có cơ hội để tạo ra sự Khác biệt

~1 triệu

41.6 tỷ

lít nước cần để sản xuất 30tr sản
phẩm đầm, áo mỗi năm tại PVH

Nhâncôngthamgiavào giai
đoạn1 củaChuỗicungứng

2,500+
cơ sở

85%

nhân công trong Chuỗi cung
ứng là phụ nữ

134,459

tổng lượng xả thải
GHH mỗi năm

~1%

sản lượng cotton thế giới
được sử dung bởi PVH

34,000+

Cộng tác viên tại PVH
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THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA CR NĂM 2017
Ghi nhận của CR trong Ngành

98%

Thành công khắc phục lỗi tại các nhà máy
Bangladeshi năm 2017. Vinh danh giải pháp
khắc phục hàng đầu của Accord năm 2017

#25

Bảng xếp hạng 100 của Forbes về
Trách nhiệm Doanh nghiệp

#61

Bảng xếp hạng 100
của Tạp chí CR về
Doanh nghiệp vì
Cộng đồng

Hoạt động trách
nhiệm xã hội:
được trao giải
thưởng “100 giải
danh dự Marissa
Pagnani
McGowan’

Thống kê Chương trình CR

530+

Các nhà cung cấp
PVH đã hoàn thành
Mô hình Môi trường
Cơ sở Higg của tổ
chức SAC

290+

vấn đề được giải quyết

1,400+

đánh giá nhà cung cấp

100%

nhà máy được cấp
chứng chỉ (từ 72%
năm 2015)

CR Partnerships and Commitments

35%

giảm trong lượng
Khí nhà kính tại các
nhà máy đang hoạt
động vào năm 2030

~70%

bao bì đóng gói của
PVH được tái chế
Triển khai các
chương trình quản
lý nước toàn cầu ở
Ấn Độ và Ethiopia

Triển khai chính sách
phúc lợi động vật toàn
cầu
Triển khai Hệ thống
thành viên Toàn cầu
về Sáng kiến vệ hiệu
quả NVL Cotton
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CR

Chương trình của chúng tôi phát triển như thế nào
TỔNG THỂ

Nhân quyền & Môi trường tại
các nhà máy, xưởng, và nhà
cung cấp phụ kiện

MÁY MÓC

PHƯƠNG THỨC

Tận dụng Máy móc Công
nghiệp để tăng Hiệu quả &
Quy mô

Đội ngũ CR cung cấp Dịch vụ
giá trị gia tăng và Đào tạo hệ
thống
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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ CUNG CẤP CR
NHẬN XÉT & GIẢI
THÍCH

ĐO LƯỜNG &
XÁC MINH

(Sửa và Cải thiện những vấn đề
cụ thể)

(Kiểm định và Tự đánh giá)

Quy tắc
đánh giá
hành vi
(SLCP)

Đánh giá
Higg FEM
3.0

Kiểm tra
nước thải
ZDHC MRSL

Phương
thức Higg &
Nền tảng
Higg

XÂY DỰNG NĂNG
LỰC CR
(Đào tạo Hệ thống Quản lý)

Lao động:
Viện Better
Work
(WPC)

Cam kết từ
Nhà cung
cấp

Môi trường:
Tổ chức SAC
& Apparel
Impact

Viện
ZDHC/SAC

Tài liệu
Hướng dẫn
nhà cung
cấp PVH

Làm việc với các đối tác nội bộ của PVH để hỗ trợ một chuỗi cung ứng bền vững hơn
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Chúng tôi đánh giá gì với chương trình môi trường của mình?

Hóa chất – Máy móc Công nghiệp &
Quan hệ Đối tác

Môi trường – SAC Higg FEM
Năng lượng và khí
nhà kính

•

Tuân thủ quy định về hóa chất đầu vào

•

•

Nước thải

Quản lý hóa chất

•

•

Quản lý chất thải

Hóa chất thải

•

Tuân thủ sản phẩm

Hệ thống quản lý
môi trường

•

•

Sử dụng nước

•

Xả thải khí

•

Quản lý hóa chất

•
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CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM 2018-2020
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Những điều cần tập trung trong năm 2019 và xa hơn
Chương trình Môi trường

Quy tắc ứng xử

Higg FEM 3.0
MRSL
Tài liệu hướng dẫn Nước thải
Cải thiện NVL Cotton
Cộng đồng NCC nguồn nước

Hợp tác và Truyền thông
Lao động nhập cư
An toàn Cuộc sống và Xây dựng

Chuyển đổi ngành và quan
hệ đối tác

Minh bạch và Báo cáo

Hiệp hội dệt may bền vững
Dự án tập trung lao động xã hội
Accord / LaBS
ZDHC

Báo cáo công khai
Cam kết minh bạch
Khách hàng & Người tiêu dùng
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CẢM ƠN

STeP by OEKO-TEX®

Khoi Tran

Country Manager
HOHENSTEIN INSTITUTE

STeP by OEKO-TEX® là gì?

Một hệ thống chứng nhận bao gồm
tất cả các khía cạnh của sự bền vững.
Hệ thống cung cấp các giải pháp cho
việc cải tiến không ngừng và sự thấu hiểu
hơn về các quy trình trong dây chuyền
sản xuất dệt may

Bền vững
Dệt may
Sản phẩm

Truy xuất nguồn gốc và
minh bạch

Bền vững trong
quy trình và nguồn cung

Nguồn lực tin cậy

Quản trị rủi ro

Hiệu quả chi phí và
cấu trúc sản xuất

An toàn cho sản
phẩm và người
tiêu dùng

Thay đổi yêu cầu
thị trường

6 Bước theo Mô hình
của STeP by OEKOTEX®

Hóa chất
NGUYÊN TÁC CỐT LÕI

•

•
•

Quản lý hóa học
Danh sách tổng thể MRSL
Hướng đến "hóa chất xanh“

✓Phòng ngừa

✓Giáo dục & Đào tạo

✓Thông tin & Giám sát

Quản lý hóa học
"bằng thiết kế”

quyết định
hiểu biết

• Hệ thống Quản trị Tập trung
cho tất cả mô hình

• Tiêu điểm rộng hơn: Hơn cả
quy trình lưu trữ và xử lý

• Bao gồm sức khỏe & an toàn,
Quy trình Giám sát,
mua sắm và trách nhiệm

tiếp cận

Quản trị hóa học và môi trường tại thực địa

Xác minh RSL cho
hóa chất đầu vào

Giám sát quy trình
sản xuất

✓ Quản lý nước thải
✓ Chất thải và khí thải
✓ KPI môi trường
✓ Kiểm kê hóa chất
✓ Các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa
✓ Và hơn thế nữa…

Xác minh RSL cho
hóa chất đầu ra

Những khía cạnh quan trọng

•
•
•
•
•
•
•
•

Phòng ngừa thông qua giáo dục tại chỗ
Phòng ngừa bằng đào tạo cho công nhân và quản lý
Đánh giá hóa chất được sử dụng (bao gồm xác minh RSL / MRSL)
Rà soát xử lý và quản lý hóa chất
Giám sát và đánh giá hành động khắc phục
Xác minh điều kiện kỹ thuật
Hỗ trợ, tư vấn và xây dựng năng lực tại chỗ
Hỗ trợ cải tiến liên tục

So sánh
Yêu cầu

Yêu cầu

Giải pháp

Tập trung vào nguyên tắc "không thải các hóa chất độc hại"

X

X

X

Các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị

X

X

X

Sử dụng phương pháp "Quyền được Biết"

X

X

X

Cung cấp MRSL

X

X

X

Cung cấp phương pháp kiểm định

X

X

Tập trung vào các hệ thống quản lý

X

X

Ứng dụng kinh nghiệm thực tế tốt nhất trong quản lý hóa chất

X

X

Xác minh của bên thứ 3

X

Chứng nhận & Tiêu chuẩn hóa

X

Chính sách môi trường
NGUYÊN TÁC CỐT LÕI

•
•
•
•
•

Hiệu quả năng lượng
Quy trình đo KPI
Giới hạn cho tiêu thụ không khí và nước, chất thải sản xuất
Giảm thiểu và Tối ưu hóa chi phí
Lượng thải Carbon

Quản lý môi trường
NGUYÊN TÁC CỐT LÕI
• Tiêu chuẩn ISO 14001 và các tiêu chuẩn khác
• Quy định pháp luật
• Cải tiến liên tục
• Biện pháp phòng ngừa
• Mục tiêu và trách nhiệm

Nộp đơn

Khách hàng nhập thông
tin và mẫu đăng ký và
xác nhận đồng ý các
điều khoản sử dụng

Đánh giá

Khách hàng thực hiện
đánh giá trực tuyến

Phân tích dữ liệu

OEKO-TEX®
đánh giá dữ liệu được
cung cấp bởi khách
hàng

Chuẩn bị thực hiện
kiểm định

Xác minh dữ liệu
tại chỗ thực hiện bởi
OEKO-TEX®

Đánh giá dữ liệu
Xây dựng báo cáo
và cấp Chứng nhận

OEKO-TEX® thực
hiện đánh giá lần
cuối và phát hành

báo cáo STeP và
cấp Chứng nhận
(nếu có)

Quy trình cấp Chứng nhận

Đánh giá
•

Số lượng câu hỏi, xếp hạng và phạm vi câu trả lời xuất hiện ngay
lập tức: minh bạch và hiển thị cho người dùng

•

Yêu cầu ban đầu của STeP :

•

những câu hỏi căn bản

•

khoảng 50 câu hỏi trong đó bao gồm tiêu chí loại trừ

Trong khi trả lời những câu hỏi sâu hơn, cơ sở sản xuất
có thể đạt được cấp độ cao hơn – lên đến mức "thực tiễn tốt nhất"
(Cấp STeP 3)

Tiêu chí loại trừ - ví dụ
Không tồn kho hóa chất
Không phân tích nước thải
YÊU CẦU MỨC BAN ĐẦU
Dựa trên bản câu hỏi đánh giá

bao gồm hơn

50 Tiêu chuẩn loại trừ

trong tất cả mô hình

CẤP 3Không quản lý môi trường
Lao động trẻ em

Lối thoát hiểm bị chặn

CẤP 2

CẤP 1

Thực tiễn tốt nhất

Trung bình

Mức độ ban đầu

Quy trình cải tiến liên tục

Những lợi ích cho
Nhà sản xuất?
•

tăng cường hình ảnh và thúc đẩy việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh
mới thông qua xác minh của bên thứ ba

•

Mở ra giá trị kinh tế và hiệu suất thông qua sự hiểu biết tốt hơn về quy trình
và cải tiến liên tục

Những lợi ích cho
Thương hiệu và Nhà bán lẻ?
•

đánh giá năng lực nhà sản xuất một cách đơn giản thông qua trình bày
kết quả rõ ràng, minh bạch

•

Quy trình an toàn và quản lý rủi ro bền vững thông qua chứng nhận độc lập

SẢN XUẤT XANH

sản xuất với NVL

Sản phẩm được gọi là
SẢN XUẤT XANH
được gắn nhãn:

được kiểm tra độc hại

sản xuất bền vững.*

trong thành phần và

=

&

Tổ chức Hohenstein Việt Nam
69/1 Phạm Phú Thứ
Phường 11, Quận Tân Bình
TP. Hồ Chí Minh
www.oeko-tex.com

Đt :
+84 28 6296 5229
Email : vietnam@Hohenstein.com
www.hohenstein.com

Cám ơn sự lắng nghe của bạn

THƯƠNG MẠI: TỪ THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẾN ĐẠI TÂY DƯƠNG
Steve Lamar
Phó Chủ Tịch Điều Hành
AAFA

Chương trình
• Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc
• Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập đối với hàng hóa từ quốc gia
đang phát triển (GSP)
• Dự thảo Luật giảm hoặc miễn thuế nhập khẫu đối với một số
nguyên vật liệu và hàng hóa trung gian (MTB)
• Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ
• Các Hiệp định tự do toàn cầu

Hàng hóa nhập khẩu và Thuế nhập khẩu thu
được tại Hoa Kỳ năm 2017 (từ tất cả quốc gia)
Thuệ nhập khẫu chính phủ Hoa Ky
thu trên các ngành hàng
Các mặt
hàng khác
49%

Tỷ lệ giá trị các mặt hàng nhập khẩu tại Hoa Kỳ
dựa trên giá trị nhập khẩu
Vải, quần áo,
giày dép, các
ngành hàng du
lịch
6%

Vải, quần áo,
giày dép, các
ngành hàng
du lịch
51%

Các mặt hàng
khác
94%

Tổng số thuế: 33.0 tỷ USD

Nguồn: USITC

Tổng giá trị nhập khẩu: 2.33 nghìn tỷ USD

Vải, quần áo, giày dép, các mặt hàng cho du lịch chiếm 6% hàng nhập khẩu
tại Hoa Kỳ nhưng chiếm tới 51% tổng số thuế thu được tại Hoa Kỳ

Hàng hóa nhập khẩu và Thuế nhập khẩu thu
được tại Hoa Kỳ năm 2017 (từ Việt Nam)
Tỷ lệ Thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ do Chính phủ Hoa Kỳ thu thập

Tỷ lệ hàng hóa Nhập khẩu vào Hoa Kỳ theo Giá trị Nhập Khẩu

Các mặt hàng khác
5%

Tổng số thuế của Mỹ
lên hàng Việt Nam: 3.3 tỷ USD

Nguồn: USITC

Vải, quần áo, giày dép,
các ngành hàng du lịch
40%

Vải, quần áo, giày
dép, các ngành hàng
du lịch
95%

Các mặt hàng khác
60%

Vải, quần áo, giày dép, các ngành hàng du lịch chiếm 40% hàng
nhập khẩu tại Mỹ từ Việt Nam và chiếm 95% thuế tại Mỹ

Tổng giá trị nhập khẩu
từ Việt Nam: 46.0 tỷ USD
Việt Nam:
10% thuế của Mỹ.
2% giá trị nhập khẩu của Mỹ.

Thị phần của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ
Top 5 Nhà cung cấp
quần vào Mỹ
Trung Quốc – 40.0%
Việt Nam – 13.8%
Bangladesh – 7.3%
Indonesia – 4.4%
Ấn Độ – 4.2%

Top 5 NCC giày dép
vào Mỹ
Trung Quốc – 70.1%
Việt Nam – 18.4%
Indonesia – 4.2%
Cambodia – 1.3%
Ấn Độ – 1.0%

Nguồn: Quần áo: OTEXA; Giày dép và mặt hàng du lịch: USITC
Đơn vị tính của thông số (Quần áo SME; Giày dép, đôi; Mặt hàng du lịch, các con số)

Top 5 NCC hàng hóa
du lịch.
Trung Quốc – 82.5%
Vietnam – 5.6%
Ấn Độ – 2.5%
Cambodia – 2.0%
Hong Kong – 1.1%

Thuế Nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc
• Thuế bắt buộc lên 253 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu vào
Mỹ.
• Bao gồm các mặt hang cho du lịch, mũ nón, phụ kiện
• Không bao gồm hàng may mặc và giày dép.
• Thời hạn áp dụng: Dài hạn

Quy chế ưu đại thuế quan phổ cập
(GSP)
• Miễn thuế vào Mỹ cho các nước đang phát triển.
• Không bao gồm Việt Nam.
• Không bao gồm hang may mặc và giày dép.
• Các mặt hàng cho du lịch từ các quốc gia cạnh tranh với
Việt Nam đang được miễn thuế.

Dự thảo Luật giảm hoặc miễn thuế một số
nguyên vật liệu và hang trung gian (MTB)
• Tạm thời giảm hoặc miễn thuế cho 1700 mặt hàng.
• 200 mặt hàng trong ngành công nghiệp của chúng ta.
• Việt Nam đáp ứng quy định được miễn giảm.
• Hết hiệu lực 31/12/2020.

Các Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ
• 14 Hiệp định thương mại tự do với 20 quốc gia.
• Hàn Quốc và Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA vừa đàm phán lại.
• Các Hiệp định thương mại tự do khác có thể được xem xét lại.
• Các Hiệp định thương mại tự do khác có thể được đàm phán lại.
• Nhật Bản
• Philippines
• Vương quốc Anh
• Châu Phi

Hiệp định thương mại tự do Toàn cầu
• Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh
Châu Âu
• CPTPP: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương
• RCEP: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Câu hỏi?
Steve Lamar
Executive Vice
President
AAFA
slamar@aafaglobal.org
571.332.6449

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

Steve Lamar
Phó Chủ Tịch Điều Hành
AAFA

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI:

CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ!

