
Các lĩnh vực rủi ro được nêu trong Hướng dẫn 

lao động 
trẻ em 

 

quấy rối tình 
dục 

 

lao động 
cưỡng bức 

 

công 
đoàn 

 

sức khỏe và 
an toàn 

 

nước 

tiền lương thời gian 
làm việc 

 

hối lộ và tham 
nhũng 

 

LAO ĐỘNG TẠI GIA 
hóa chất độc 

hại 

 

phát thải khí nhà kính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định các Chuỗi cung ứng có trách 

nhiệm trong Ngành May mặc và Giày dép 

Ngành may mặc và giày dép tạo việc làm cho khoảng 75 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có 
nhiều người là phụ nữ, và đóng vai trò là điểm đầu vào của nền kinh tế chính thức ở nhiều quốc 
gia. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng, việc làm và 
phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động và nguồn cung của mình. Tuy nhiên, lạm dụng nhân 
quyền, lạm dụng lao động và suy thoái môi trường là những vấn đề phổ biến trong chuỗi cung ứng 
của ngành. 

 
Những thách thức trong việc thực hiện chuỗi cung ứng có trách nhiệm toàn cầu 

Đặc trưng của các chuỗi cung ứng may mặc và giày dép toàn cầu bao 

gồm các giai đoạn trong quy trình sản xuất thâm dụng lao động ở nhiều 

quốc gia khác nhau, thời gian sản xuất ngắn và mối quan hệ ngắn hạn 

giữa người mua và nhà cung cấp. Những yếu tố này làm giảm khả năng 

theo dõi và kiểm soát chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, và có thể khiến 

doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hoàn thành trách nhiệm ngăn chặn 

và giảm thiểu rủi ro trong các chuỗi cung ứng. 

 

Tiêu chuẩn chung cho thẩm định chuỗi cung ứng 

Hướng dẫn của OECD về Thẩm định các Chuỗi cung ứng có trách nhiệm 

trong Ngành May mặc và Giày dép (Hướng dẫn) thiết lập hiểu biết chung 

về thẩm định trong ngành, giúp các doanh nghiệp đạt được những kỳ vọng 

về thẩm định nêu trong Hướng dẫn của OECD dành cho các Doanh 

nghiệp đa quốc gia. Được xây dựng dựa trên một quy trình gồm nhiều bên 

tham gia, Hướng dẫn đã được phê duyệt bởi tất cả các chính phủ tuân thủ 

Hướng dẫn của OECD. Hướng dẫn đã nhận được sự tán thành từ các 

doanh nghiệp, công đoàn và xã hội dân sự. Đây là phản hồi trực tiếp đối 

với Tuyên bố chung của các Nhà lãnh đạo G7 vào ngày 7-8 tháng 6 năm 

2015 tại Schloss Elmau, theo đó khuyến khích những nỗ lực quốc tế nhằm 

ban hành các tiêu chuẩn thẩm định trong ngành may mặc và quần áo may 

sẵn. Hướng dẫn có thể áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp - lớn và 

nhỏ - hoạt động trong các chuỗi cung ứng may mặc và giày dép toàn cầu. 

 

Cấu trúc Hướng dẫn 

Mục I cung cấp khung 

thực tiễn cho quá trình 

thẩm định, mô tả cách 

mà các doanh nghiệp có 

thể xác định và ngăn 

ngừa những thiệt hại liên 

quan đến nhân quyền, 

lao động, các rủi ro về 

môi trường và tính minh 

bạch trong các hoạt động 

và chuỗi cung ứng của 

doanh nghiệp. 
Mục II cung cấp 

thông tin về việc áp 

dụng các khuyến nghị 

thẩm định cho từng rủi 

ro cụ thể trong ngành 

may mặc và giày dép. 



Những điểm khác biệt trong quy trình thẩm định 
 

Quy trình thẩm định có một số điểm 

khác biệt so với các phương pháp tiếp 

cận truyền thống. 
 

 Phương pháp tiếp cận chuỗi 

cung ứng toàn diện - Thông qua 

quy trình thẩm định, các doanh 

nghiệp đánh giá rủi ro liên quan 

đến những nhà cung cấp trực tiếp 

và các nhà cung cấp thượng 

nguồn trong chuỗi cung ứng của 

họ. 
 

 Tương hỗ và bổ sung cho nhau 

- Mỗi doanh nghiệp trong các 

chuỗi cung ứng có trách nhiệm xác 

định và giải quyết thiệt hại - bao 

gồm các nhà bán lẻ, người mua và 

nhà cung cấp. 
 

 Dựa trên rủi ro - Các doanh 

nghiệp xác định những rủi ro 

nghiêm trọng nhất trong các hoạt 

động của họ và các chuỗi cung 

ứng, đồng thời ưu tiên giải quyết 

những rủi ro này. 
 

 Công nhận vai trò của các 

thông lệ mua hàng - Hướng dẫn 

yêu cầu các doanh nghiệp đánh 

giá những thông lệ mua hàng của 

họ có thể gián tiếp gây ra rủi ro 

như thế nào trong chuỗi cung ứng 

của doanh nghiệp. 
 

 Kết hợp sự tham gia của các 

bên liên quan - Các bên liên quan 

được tham gia đánh giá nhà cung 
cấp tại chỗ, xây dựng các kế hoạch 
hành động để khắc phục, xác minh, 
giám sát và thiết kế các cơ chế giải 
quyết khiếu nại ở cấp hoạt động.  

 
 

 Phù hợp với thực tiễn của 

doanh nghiệp - Việc một doanh 

nghiệp thực hiện thẩm định sẽ dựa 

trên quy mô, mô hình nguồn cung, 

và thực tiễn các hoạt động của 

doanh nghiệp. 

 Hướng tới sự cải thiện - Thông 

qua quy trình thẩm định, các 

doanh nghiệp học hỏi thêm về 

những biện pháp có hiệu quả và 

chưa hiệu quả, từ đó nắm được 

những phương pháp tiếp cận hiệu 

quả hơn nhằm xác định, ngăn 

ngừa và giảm thiểu thiệt hại. 
 

 Hợp tác - Các doanh nghiệp 

được khuyến khích hợp tác ở cấp 

độ ngành và cùng với các bên liên 

quan trong suốt quy trình thẩm 

định. Chẳng hạn, có thể thực hiện 

hợp tác nhằm tích lũy kiến thức, 

gia tăng lợi thế và nhân rộng 

những biện pháp hiệu quả. 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn 
 

Sau khi Hướng dẫn được thông qua, 

OECD hiện đang phối hợp với các bên 

liên quan để: 
 

 Nâng cao nhận thức về Hướng 

dẫn trong các chính phủ, doanh 

nghiệp, công đoàn. 
 

 Tăng cường năng lực triển khai 

thẩm định chuỗi cung ứng trong 
ngành, bao gồm các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. 
 

 Tăng cường năng lực chính phủ 

trong việc xây dựng môi trường 

thuận lợi cho các chuỗi cung ứng 

có trách nhiệm, đặc biệt tập trung 

vào thẩm định chuỗi cung ứng. 

 Hỗ trợ đồng bộ hóa các sáng kiến 

quốc gia trong ngành may mặc, 

giày dép và các sáng kiến trong 
ngành với Hướng dẫn. 

 

 Xác định và lấp đầy những 

khoảng trống kiến thức để thúc 

đẩy thực hiện thẩm định chuỗi 

cung ứng. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thực hiện các chính sách 

có trách nhiệm 

 
 
 
 
 
 
 

Xác định thiệt hại thực tế 
hoặc tiềm tàng 

 

 
 
 
 
 
 

 
Chấm dứt, ngăn chặn hoặc 

giảm thiểu thiệt hại 

 
 
 
 
 
 

 
 

Theo dõi năng lực 

 
 
 
 
 
 

 
 

Truyền thông 

 
 
 
 
 
 

 
Thực hiện khắc phục 
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