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OEKO‐TEX® Std 100 

   
OEKO‐TEX® Standard 100, hệ thống kiểm nghiệm và chứng nhận của 
tiêu chuẩn 100 thuộc OEKO‐TEX®, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau 
của người tiêu dùng đối với các sản phẩm dệt may hiện đại, đồng thời 
cũng chú trọng đến các điều kiện sản xuất phức tạp trong ngành dệt 
may: cơ cấu toàn cầu, có khuynh hướng phân công lao động trên toàn 
thế giới với những quan niệm rất khác biệt liên quan đến việc sử dụng 
các loại hóa chất có hại.   
Tiêu chuẩn 100 thuộc OEKO‐TEX® tập trung vào tất các sản phẩm dệt 
may, thân thiện và không độc hại đối với con người. OEKO‐TEX® đơn 
giản hóa và đẩy nhanh tiến độ cung ứng cho các nhà sản xuất và nhà 
bán lẻ có nhu cầu cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dệt may 
không gây rủi ro cho sức khỏe. Tiêu chuẩn 100 thuộc OEKO‐TEX® là 
nhãn sinh thái đáng tin cậy cho người tiêu dùng, những người đặc biệt 
nhắm đến việc mua những mặt hàng dệt may không có chứa chất độc 
hại 
 
  I Quản lý môi trường 
 
  Quản lý hóa chất 
   
1. Hiện công ty có chính sách cụ thể về việc quản lý các loại hóa chất 
đang được sử dụng và có các biện pháp rõ ràng trong việc áp dụng các 
loại hoá chất xanh (không chứa chất độc hại)?   
Yêu cầu:   
Ngoài các yêu cầu chung về việc chứng nhận theo tiêu chuẩn 100 thuộc 
OEKO‐TEX®, các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, được nêu ra trong 
phụ lục 4 và phụ lục 6, phải được đáp ứng theo từng thành phần. Cách 
tiếp cận này cũng có giá trị đối với các sản phẩm dệt không điển hình 
như đồ nội thất, nôi, xe đẩy, giường, v. v. (quản lý hóa chất sản xuất, so 
sánh với phụ lục 4, phụ lục 6 để xác định các chất cấm, các chất bị hạn 
chế. Ghi tên, nhãn cảnh báo GHS lên trên mọi sản phẩm hóa chất để 
tránh nhầm lẫm và hạn chế rủi ro tai nạn)     
 
2. Công ty có chính sách loại trừ các loại hóa chất, các chất liệu độc hại 
sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm?   
Yêu cầu:   
Ngoài các yêu cầu chung về chứng nhận theo tiêu chuẩn 100 thuộc 
OEKO‐TEX®, các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, được nêu trong phụ 
lục 4 và phụ lục 6, phải được đáp ứng theo từng thành phần. Cách tiếp 
cận này cũng có giá trị đối với các sản phẩm dệt không điển hình như 
đồ nội thất, nôi, xe đẩy, giường, v. v 
 
3. Công ty có danh mục các loại hóa chất, các loại nguyên phụ liệu bị 
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cấm và không được phép sử dụng trong sản xuất?   
Yêu cầu:   
RSL (danh mục các chất bị hạn chế) theo tiêu chuẩn 100 thuộc 
OEKO‐TEX® bao gồm tất cả các hóa chất trong danh mục Reach, các loại 
hóa chất được kiểm tra và nếu cần thiết sẽ được thêm vào RSL 
 
4. Công ty có chú trọng đến danh mục các loại hóa chất ít độc hại được 
phép sử dụng trong sản xuất? 
Yêu cầu:   
Ngoài các yêu cầu chung về chứng nhận theo tiêu chuẩn 100 thuộc 
OEKO‐TEX®, các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, được nêu trong phụ 
lục 4 và phụ lục 6, phải được đáp ứng theo từng thành phần. Cách tiếp 
cận này cũng có giá trị đối với các sản phẩm dệt không điển hình như 
đồ nội thất, nôi, xe đẩy, giường, v. v. (quản lý hóa chất, ghi nhãn (tên) 
và ký hiệu GHS lên tất cả các sản phẩm hóa chất)   
 
5. Công ty có áp dụng chính sách cấm tuyệt đối việc sử dụng các loại 
hóa chất có tính độc hại đối với sức khỏe con người?   
Yêu cầu:   
Người nộp đơn là nhà sản xuất hoặc thương mại hàng hóa có gắn nhãn 
tiêu chuẩn 100 thuộc OEKO‐TEX® phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi 
công bố rằng sản phẩm được sản xuất hoặc thương mại tuân thủ hạn 
mức đối với các chất có tính độc hại theo tiêu chuẩn 100 thuộc OEKO 
‐TEX®. Các yêu cầu cụ thể của sản phẩm, được nêu trong phụ lục 4 và 
phụ lục 6, phải được đáp ứng theo từng thành phần 
 
6. Có biện pháp cụ thể nào dùng quản lý việc sử dụng hóa chất và các 
thành phần hoặc chất liệu liên quan không? 
Yêu cầu:   
Ngoài các yêu cầu chung về chứng nhận theo tiêu chuẩn 100 thuộc 
Oeko‐Tex®, các yêu cầu cụ thể liên quan đến sản phẩm, được nêu trong 
phụ lục 4 và phụ lục 6, phải được cung cấp đầy đủ theo từng thành 
phần. Cách tiếp cận này cũng được áp dụng cho các sản phẩm dệt 
không điển hình như đồ nội thất, nôi, xe đẩy, giường, v. v.   
 
7. Có các quy tắc hoặc hướng dẫn cụ thể nào được thực hiện liên quan 
đến việc sử dụng hóa chất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, sát 
trùng đất, vv)? 
Yêu cầu: 
'2, 4, 5‐T 2, 4‐D Azinophosmethyl, Azinophosethyl, Aldrine, 
Bromophos‐ethyl, Captafol, Carbaryl, Chlordane, Chlordimeform, 
Chlorfenvinphos, Coumaphos, Cyfluthrin, Cyhalothrin, DEF, 
Deltamethrin, DDD (…) 
 
8. Công ty có quy trình cụ thể trong việc lưu trữ và dán nhãn các loại 
hóa chất nông nghiệp? 
Yêu cầu:   
Cấm và hạn chế tất các các loại hóa chất nguy hiểm khiến giảm thiểu 
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những ràng buộc của quy định về lưu trữ và dán nhãn cho các sản 
phẩm này   
 
9. Công ty có những biện pháp nào trong việc áp dụng các thiết bị dành 
cho hóa chất nông nghiệp để bảo đảm việc ứng dụng đúng mục tiêu và 
đúng cách?   
Yêu cầu:   
Cấm và hạn chế các hóa chất nguy hiểm sẽ khiến tiết giảm sự cần thiết 
trong việc áp dụng các thiết bị này 
 
  II Hệ thống quản lý 
 
  Trách nhiệm của chuỗi cung ứng 
   
1. Công ty có chính sách và quy định rõ ràng liên quan đến việc truy 
xuất nguồn gốc của nguyên liệu đầu vào/ thể loại và lập biên bản rõ 
ràng cho các nguyên phụ liệu được sử dụng?   
Yêu cầu:   
Những công ty yêu cầu cấp chứng chỉ phải vận hành và duy trì một hệ 
thống quản lý chất lượng hiệu quả để đảm bảo rằng các sản phẩm 
được sản xuất và/hoặc thương mại phù hợp với mẫu đại diện dùng 
kiểm nghiệm, từ đó có thể đảm bảo và chứng minh cho Oeko‐Tex® rằng 
các sản phẩm, ví dụ: từ các lô khác nhau hoặc có màu sắc khác nhau, sẽ 
được kiểm tra ngẫu nhiên phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 100 
thuộc Oeko‐Tex®.   
Ngoài ra, công ty phải thường xuyên cập nhật danh mục các nhà cung 
cấp (có và không có chứng chỉ) để bảo đảm chất lượng sản phẩm phù 
hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 
 
  III Quản lý chất lượng 
 
  Quản lý chất lượng sản phẩn, dịch vụ 
   
1. Công ty có chính sách rõ ràng để đảm bảo "chất lượng" sản phẩm 
hoặc dịch vụ được hiểu rõ và truyền đạt xuyên suốt đến tất cả mọi 
nhân viên liên quan? 
Yêu cầu:   
4. 8 Công ty cần phải cung cấp cho viện kiểm nghiệm các biện pháp 
phòng ngừa được thực hiện trong công ty để đảm bảo rằng tất cả các 
sản phẩm được sản xuất và/hoặc thương mại sử dụng nhãn hiệu „Niềm 
tin đối với sản phẩm sợi ‐ Đã kiểm tra chất độc hại theo TIÊU CHUẨN 
100 thuộc OEKO‐TEX®, hội đủ các điều kiện của TIÊU CHUẨN 100 giống 
như các mẫu đã được gửi đến viện để kiệm nghiệm. Công ty phải công 
bố sự tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 17050‐1, xác định rõ các sản phẩm 
được sản xuất và/hoặc thương mại đáp ứng các điều kiện trong TIÊU 
CHUẨN 100 thuộc OEKO‐TEX®. 4. 9 Công ty phải vận hành và duy trì 
một hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo rằng các sản phẩm được 
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sản xuất và/hoặc thương mại phù hợp với mẫu đã được kiểm nghiệm 
trước đó, hệ thống quản lý chất lượng cũng như các yêu cầu từ phía 
viện kiểm nghiệm cần được hiểu rõ và tuân thủ trong suốt quá trình sở 
hữu chứng chỉ   
 
2. Có chính sách nào cho các yêu cầu kỹ thuật của chất lượng sản phẩm 
không?   
Yêu cầu:   
Ngoài các yêu cầu chung về việc chứng nhận theo TIÊU CHUẨN 100 
thuộc OEKO‐TEX®, các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, được nêu trong 
phụ lục 4 và phụ lục 6 phải được đáp ứng theo từng thành phần. Cách 
tiếp cận này cũng được áp dụng đối với các sản phẩm dệt không điển 
hình như đồ nội thất, nôi, xe đẩy, giường, v. v 
 
3. Công ty có chính sách gì nhằm đảm bảo chất lượng các nguyên phụ 
liệu dùng cho sản xuất không? 
Yêu cầu:   
Công ty sẽ cung cấp mẫu nguyên phụ liệu/ sản phẩm đại diện dùng 
trong sản xuất cho viện kiểm nghiệm. Chi tiết và phạm vi kiểm nghiệm 
sẽ được xác định bởi viện kiểm nghiệm và phụ thuộc vào thể loại sản 
phẩm cũng như thông tin về sản phẩm do công ty cung cấp. Các mẫu 
dùng kiểm nghiệm nếu có mùi không đặc trưng (ví dụ mùi 
thơm/perfume) hoặc mùi cho thấy bị lỗi trong quá trình sản xuất, sẽ bị 
loại và không được phép gắn nhãn TIÊU CHUẨN 100 thuộc OEKO‐TEX®. 
Nói chung tất cả các thành phần riêng lẻ của một sản phẩm sẽ phải 
được kiểm nghiệm (cụ thể: nếu nguyên phụ liệu đã có chứng chỉ theo 
TIÊU CHUẨN 100 thuộc OEKO‐TEX® công ty phải kiểm tra chứng chỉ 
xem mặt hàng, chất liệu, màu sắc ghi trên chứng chỉ có phù hợp với yêu 
cầu sản xuất không, trong trường hợp không rõ, công ty có thể liên lạc 
với văn phòng đại diện để kiểm tra cho chính xác, trước khi mua hàng. 
Trong trường hợp nguyên phụ liệu không có chứng chỉ theo TIÊU 
CHUẨN 100 thuộc OEKO‐TEX® công ty nên xác minh chất lượng với nhà 
cung cấp, nhằm tránh rủi ro bị rớt trong quá trình kiểm nghiệm để đạt 
được chứng chỉ theo TIÊU CHUẨN 100 thuộc OEKO‐TEX®)   
 
4. Công ty có biện pháp nào để đảm bảo chất lượng bán thành phẩm 
không? 
Yêu cầu:   
Tránh để các nguyên phụ liệu, bán thành phẩm đã có chứng chỉ hoặc đã 
được kiểm lẫn lộn hoặc với các sản phẩm khác chưa được kiểm nhằm 
tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Kho bãi nên giữ gọn gàng riêng biệt để 
tránh các rủi ro đã nên trên   
 
5. Có biện pháp nào để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng 
không? 
Yêu cầu:   
Sản phẩm nên được đóng gói phù hợp, không nên dùng bất cứ loại hoá 
chất nào nhằm mục đích chống nấm, chống ẩm nếu không được khai 



 
 

báo và kiểm nghiệm trước đó hoặc có rủi ro lây vấy qua sản phẩm đã 
hoàn tất (sản phẩm cần phải được sản xuất chính xác theo quy trình đã 
cung cấp cho viện kiểm nghiệm trong quá trình cấp chứng chỉ, bao gồm 
mọi phương pháp xử lý và các loại hoá chất áp dụng đã khai báo. Sử 
dụng các loại hoá chất chưa khai báo và chưa được kiểm sẽ dẫn đến rủi 
ro sản phẩm không đạt chuẩn khi được bốc mẫu trên thị trường cho 
mục đích kiểm ngẫu nhiên) 
 
  Sản xuất các sản phẩm phi thực phẩm và các thông số kỹ thuật 
   
1. Công ty có quy tắc hoặc các hướng dẫn cụ thể nào nhằm bảo đảm 
chất lượng của hàng dệt may?   
Yêu cầu:   
Hoá chất/ thuốc nhuộm cần phải được ghi chú rõ ràng phân biệt các 
loại đã được kiểm trong phạm vi cấp chứng chỉ theo TIÊU CHUẨN 100 
thuộc OEKO‐TEX® 
Nguyên phụ liệu cần phân biệt sản phẩm đạt chuẩn thông qua kiểm 
nghiệm và sản phẩm không được kiểm nhằm tránh tình trạng lây nhiễm 
chéo các chất độc hại   
Kho bãi cần giữ gọn gàng sạch sẽ, có khu vực riêng cho sản 
phẩm/nguyên phụ liệu đạt yêu cầu theo TIÊU CHUẨN 100 bởi 
OEKO‐TEX® 
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STeP by OEKO‐TEX®, Hiệp hội OEKO‐TEX® đã dành hơn hai thập kỷ để 
hình  dung,  thấu  hiểu  thế  nào  là  một  ngành  dệt  may  bền  vững.  Với 
chứng nhận STeP, mọi nhà máy trên khắp thế giới có thể thực hiện các 
quy trình cải tiến liên tục để có thể sản xuất hàng dệt may thân thiện 
với môi trường, bao gồm cả điều kiện làm việc phù hợp với tiêu chuẩn 
xã  hội,  bắt  đầu  từ  công đoạn  sản  xuất  sợi,  kéo  sợi  và  dệt/đan,  hoàn 
thiện cho đến sản xuất hàng may mặc bao gồm cả khâu hậu cần trong 
lãnh vực này.   
Chứng chỉ SteP đánh giá công ty một cách tổng thể, dựa trên 6 lãnh vực 
sau:   
1. Quản lý hóa chất 
2. Hiệu xuất môi trường   
3. Quản lý môi trường   
4. Tiêu chuẩn xã hội   
5. Quản lý chất lượng   
6 An toàn lao động 
 
Các tiêu chí loại trừ theo chuẩn SteP thuộc Oeko‐Tex®   
Nếu một  trong  những  tiêu  chí  này  không  được  đáp  ứng,  thì  kết  quả 
đánh giá sẽ rớt và việc đánh giá sẽ không thể tiếp tục cho đến khi công 
ty chỉnh sửa và đáp ứng được mọi tiêu chí theo yêu cầu.   
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Tổng quát 
131. Sơ đồ tổ chức (chức vụ của người chịu trách nhiệm cho từng bộ 
phận) 
1070. Số lượng hàng dệt may sản xuất tính bằng kg (dệt may, da thuộc, 
phụ liệu, xốp)   
1159. Hình ảnh mới nhất (bao gồm ngày tháng chụp) của xưởng, công 
ty (bên trong và bên ngoài)   
 
  I Quản lý hóa chất   
‐ Công ty phải có ít nhất một người chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên 
quan đến hóa chất trong công ty   
‐ Tài  liệu an  toàn hóa chất  (SDS) cho tất cả các  loại hóa chất  sử dụng 
trong  công  ty, bao gồm cả các  chất phụ không  sử dụng  trực  tiếp  cho 
sản xuất (SDS có 16 hạn mục, cần kiểm tra xem có phù hợp hay không)   
‐ Bảng danh mục hóa chất  sử dụng  trong công  ty  cần phải  có đầy đủ 
những thông tin về hóa chất như số CAS, số lượng (tỉ lệ phần trăm), nơi 
lưu trữ, ứng dụng, thông tin về an toàn hóa chất, ký hiệu GHS vân vân     
‐ Khi có bất kỳ loại hóa chất nào bị liệt trong danh mục MRSL thuộc SteP 
được sử dụng trong công ty, bị cấm tuyệt đối xả thải ra môi trường và 
hạn chế tuyệt đối rủi ro phơi nhiễm cho công nhân viên, thì công ty cần 
phải thay thế bằng các chất khác đáp ứng nhu cầu ứng dụng và ít độc 
hại hơn, trong khả năng kỹ thuật cho phép.     
‐ Khi có bất kỳ loại hóa chất nào là ứng viên cần phải cấp phép (Phụ lục 
XIV của REACH, thay đổi và cập nhật thường xuyên) đang được sử dụng 
trong sản xuất với hàm lượng tồn dư trong sản phẩm cuối cao hơn 0. 
1% thì cần phải thông báo rõ ràng đến cho khách hàng 
(Yêu cầu tối thiểu cho hệ thống quản lý hóa chất là danh mục hóa chất 
được sử dụng trong sản xuất. Danh mục hóa chất, tối thiểu, cần có các 
thông tin cơ bản sau:   
‐  Tên  sản  phẩm  hóa  chất  (tên  thương mại  của  sản  phẩm  hoặc  nhận 
dạng hóa chất, tên hóa chất)   
‐  Tài  liệu  an  toàn hóa  chất  (SDS)  cần phải  có  cho mỗi  hóa  chất  dùng 
trong công ty (cho cả các loại hóa chất dùng trực tiếp trong sản xuất và 
loại không được dùng trực tiếp trong sản xuất). Danh mục hóa chất cần 
cần phải các thông tin chi tiết sau (các thông tin nên được lưu trữ trong 
hệ thống thông tin chính của công ty):   
‐ Phân  loại hóa chất dựa  trên  lý  tính,  sức khỏe và  sinh  thái  theo GHS 
(globally harmonized system)   
‐ Từng loại hóa chất đơn lẻ trong một sản phẩm hóa chất tổng hợp, bao 
gồm tỉ lệ phần trăm và mã số CAS (nếu không có mã số CAS, công ty cần 
phải có giấy xác nhận của nhà cung cấp là loại hóa chất đơn lẻ này đáp 
ứng yêu cầu là không có chứa chất cấm, chất bị hạn chế theo Detox to 
Zero by Oeko‐Tex)   
‐ Mã nguy hiểm (mã GHS, mã H và P) cho từng loại hóa chất đơn lẻ (các 
ký hiệu cảnh báo GHS)   
‐ Thông tin đăng ký cho các loại chất hóa chất đơn lẻ (số EINECS, số EC, 
số đăng ký REACH, v.v.)   
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‐ Số lượng tối thiểu, số lượng tối đa và số lượng thực thế của từng sản 
phẩm hóa chất trong kho của công ty 
‐ Vi trí lưu trữ hóa chất, các vị trí sử dụng hóa chất, hóa chất được dùng 
làm gì (nhuộm, hoàn tất ...)   
  '''   
Danh mục hóa chất của công ty không chỉ bao gồm các sản phẩm hóa 
chất dùng trong sản xuất mà còn phải có cả các loại hóa chất dùng cho 
các mục đích khác như, dầu nhớt, chất bôi trơn, chất tẩy rửa, lau chùi 
vân vân) 
 
Các câu hỏi quan trọng 
145. Tài liệu mô tả hệ thống quản lý hóa chất (management system) 
151. Danh mục  tất  cả  các  loại hóa chất như các  loại hóa chất  cơ bản 
(muối, acids, soda …)   
1229.  Thuốc  nhuộm,  tinh màu,  các  chất  trợ,  dung môi,  chất  tẩy  rửa, 
chất tẩy dầu mỡ, chất bôi trơn, dầu máy … 
1089. Các công bố từ các nhà cung cấp thuốc nhuộm, hóa chất  là sản 
phẩm hóa chất đáp ứng yêu cầu MRSL của SteP hoặc của Eco passport 
thuộc OEKO‐TEX®, ZDHC hoặc của DETEOX thuộc Greenpeace 
222. Cung cấp tài liệu SDS mới nhất của tất cả các loại hóa chất   
226. Công ty có kiểm tra tất các các loại hóa chất dùng trực tiếp và gián 
tiếp  trong  sản  xuất  với  danh  mục MRSL  của  SteP  thuộc  OEKO‐TEX®, 
phục lục 3?   
 
  II Hiệu xuất môi trường   
‐ Không được phép sử dụng dầu, xăng nặng trong in ấn sản phẩm   
‐ Không được phép sử dụng dichromate làm tác nhân oxy hóa để tăng 
độ bền màu, ngoại trừ dùng cho màu rất đậm trên chất liệu len   
‐  Không  được  phép  dùng  dung  môi  hữu  cơ  chlorine  hóa  hoặc  dụng 
dịch/ dung môi hữu cơ fluoro‐chlorine hóa trong hệ thống mở (cần phải 
áp dụng trong hệ thống khép kín)   
‐  Các  biện pháp phòng  ngừa  cần  phải  thực hiện để  tránh hình  thành 
chromium IV   
‐ Cần phải có các loại giấy phép cho khí thải, các chất độc hại, hệ thống 
điều hòa khí hậu, rác thải (bao gồm cả rác thải độc hại), lò hơi, nồi hơi, 
máy phát điện, máy biến thế nếu cần   
‐ Có kiến thức, hiểu biết và tài  liệu về nguồn năng  lượng và mức tiêu 
thụ hàng năm 
‐    Có kiến thức, hiểu biết và tài  liệu về nguồn cung cấp nước và mức 
tiêu thụ hàng năm   
‐ Công ty cần có giấy phép, hợp đồng cho việc sử dụng nước   
‐ Cần có kiến thức về tiêu chuẩn hợp pháp và điều kiện liên quan đến 
việc  xử  lý  nước  thải  (quy định  của quốc gia  về nước  thải,  xử  lý  nước 
thải)   
‐ Nước thải cần phải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia 
‐ Công ty cần có giấy phép, hợp đồng cho việc xử lý nước thải 
‐ Cần kiểm tra tuân thủ với tiêu chuẩn SteP liên quan đến nước thải:   
Thải trực tiếp: công ty có hệ thống xử lý nước thải riêng, theo Detox to 
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Zero, nước thải và bùn thải phải kiểm tổng công 13 nhóm hóa chất bị 
cấm (xem tài liệu SteP, Detox to Zero và hệ thống tự đánh giá để biết rõ 
các nhóm hóa chất cần phải kiểm). Mẫu nước thải được lấy ngay ống xả 
sau khi được xử lý xong)   
Thải gián tiếp: công ty không có hệ thống xử lý nước thải riêng và nước 
thải của công ty được xả ra để xử lý chung với nước thải của các công ty 
khác  trong một  hệ  thông  nước  thải  (thí  dụ,  xử  lý  tập  trung  trong  hệ 
thống  nước  thải  của  nhà  nước,  của  khu  công  nghiệp). Mẫu  nước  sẽ 
được  lấy  từ ống xả của công ty  trước khi xử  lý. Nước thải được kiểm 
theo  chuẩn Detox  to  Zero bao gồm 13 nhóm hóa  chất.  Trong  trường 
hợp này bùn thải không cần phải kiểm.       
Ngoài  ra, công ty còn phải kiểm các chỉ  tiêu chung về nước thải  (xem 
quy trình tự đánh giá, tiêu chuẩn SteP và Detox to Zero)   
‐ Việc kiểm tra tuân thủ với tiêu chuẩn SteP của nước thải và bùn thải 
sẽ được kiểm bởi các viện kiệm nghiệm độc lập bên ngoài   
‐ Các máy móc thiết bị gia nhiệt, nung nóng, máy phát điện chạy bằng 
dầu, bằng gas cũng như các loại máy móc sản xuất tạo ra khí thải cần 
phải được xác định, kiểm tra   
‐ Việc kiểm tra khí thải của các loại máy móc gia nhiệt với năng xuất tỏa 
nhiệt lớn hơn 2MW cần phải được thực hiện ít nhất một năm một lần 
và với năng xuất tỏa nhiệt từ 0. 3 tới 2MW cần phải kiểm ít nhất 3 năm 
một lần. Máy phát điện chạy bằng gas hoặc dầu diesel phải kiểm tra khí 
thải ít nhất 2 năm một lần     
‐  Cần  phải  có  kiến  thức  về  tiêu  chuẩn  quốc  gia  và  các  điều  kiện  liên 
quan đến khí thải   
‐ Khí thải cần phải tuân thủ tiêu chuẩn của SteP, xác nhận bởi bên thứ 
ba   
‐  Việc  chôn  lấp  rác  thải  hoặc  xử  lý  tại  chỗ  (trong  phạm vi  của  cơ  sở) 
hoàn  toàn  không  được  phép  nếu  không  có  biện  pháp  phù  hợp  hoặc 
không có giấy phép của chính quyền sở tại   
‐ Việc xử lý rác thải độc hại không phù hợp hoàn toàn bị cấm   
‐ Khu chứa rác, kho rác thải cần phải được bảo vệ không bị ảnh hưởng 
bởi thời tiết (mưa, nắng) và cần có biện pháp chống cháy nổ 
‐ Cần phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hóa chất chảy tràn ra môi 
trường, thấm vào đất và làm ô nhiễm nguồn nước   
‐ Các bồn chứa, thùng chứa và các khu sang chiết hóa chất cần phải có 
dán các ký hiệu cảnh báo và các biện pháp bảo vệ (có sẵn thiết bị bảo 
hộ cá nhân phù hợp, các ký hiệu cảnh báo GHS, các hướng dẫn sử dụng 
thiết bị bảo hộ và số điện thoại khẩn cấp khi xảy ra sự cố)   
‐ Các chất  lỏng dễ cháy như methanol,  isopropyl alcohol vân vân nếu 
được trữ trong thùng kim loại, có khả năng tạo thành hỗn hợp dễ cháy 
nổ  trong  không  khí,  vì  vậy  thùng  chứa phải  có dây điện  tiếp đất. Các 
chất rắn có khả năng cháy nổ (sodium hydrosulphite) cần phải được cất 
giữ  tại các nơi khô ráo và không được tiếp xúc với nước. Thùng chứa 
phải luôn được đóng kín   
‐ Mọi  tại  nạn  xảy  ra  gây  tác động đến môi  trường  cần phải được  lập 
biên bản   
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Các câu hỏi quan trọng 
1109. Giấy phép cho việc sử dụng nước (hợp đồng) 
1071. Giấp phép xả thải nước thải (hợp đồng) 
233.  Giấy  phép  sử  dụng  các  thiết  bị  như  lò  hơi, máy  phát  điện  chạy 
bằng gas, lò thiêu và các báo cáo về khí thải   
354. Giấy phép cho việc lưu trữ và sử dụng các chất độc hại   
357. Giấy phép cho máy điều hòa không khí   
358. Giấy phép cho việc xử lý rác thải 
Các tiêu chuẩn pháp lý liên quan đến: 
370. Điều kiện vận chuyển, lưu trữ và sử dụng hóa chất   
1155. Xả thải nước thải   
425. Khí thải   
1156. Xử lý rác thải   
384. Sơ đồ công ty thể hiện rõ các chi tiết về vận chuyển, lưu trữ và sử 
dụng các loại hóa chất, các vị trí gây khí thải, tiếng ồn   
1110. Báo cáo chi tiết về số lượng năng lượng tiêu thụ hàng năm như 
điện,  nhiên  liệu  rắn  (củi,  than,  trấu..),  nhiên  liệu  lỏng  (dầu),  gas,  gas 
sinh học … 
405. Số lượng nước tiêu thụ hàng năm   
418 hoặc  419.  Báo  cáo phân  tích  nước  thải mới  nhất  từ  đơn  vị  kiểm 
nghiệm độc  lập  xác  nhận  chất  lượng  nước  thải  đáp ứng  các  yêu  cầu 
được liệt kê trong tiêu chuẩn SteP, phục lục 3.3 và 5.1 hoặc 5.2 và   
1155. Báo cáo phân tích nước thải mới nhất từ đơn vị kiểm nghiệm độc 
lập  xác  nhận  chất  lượng  nước  thải  đáp  ứng  yêu  cầu  theo  pháp  luật 
quốc gia và khu vực 
429. Báo cáo phân tích khí thải mới nhất của viện kiểm nghiệm độc lập 
xác nhận chất lượng khí thải đáp ứng các chỉ tiêu yêu cầu được liệt kê 
trong tiêu chuẩn SteP, theo phụ lục 5.4‐5.7 và   
425. Báo cáo phân tích khí thải mới nhất của viện kiểm nghiệm độc lập 
xác nhận chất lượng khí thải đáp ứng các yêu cầu pháp lý của quốc gia 
và khu vực   
436. Báo cáo phân tích khí thải mới nhất của viện kiểm nghiệm độc lập 
xác nhận chất lượng khí thải từ những quy trình sản xuất đáp ứng các 
yêu cầu pháp lý của quốc gia và vùng lãnh thổ   
1128. Báo cáp phân tích bùn thải mới nhất từ viện kiểm nghiệm độc lập 
(nếu dùng làm phân bón) đáp ứng các yêu cầu pháp lý của quốc gia và 
khu vực   
447. Phải  ghi nhận và  có  số  liệu về  lượng  rác  thải  từ  xưởng  sản  xuất 
theo tỉ lệ phần trăm (%):   
‐ tái chế                 
‐ thu gom và công ty môi trường đốt hủy 
‐ thu gom để tự chôn lấp hoặc do đơn vị bên ngoài chôn lấp   
‐ nhận lại bởi các công ty cung cấp 
‐ vận chuyển đến công ty khác để sử dụng   
475. Báo cáo số lượng tại nạn xảy ra có tác động đến môi trường (rỏ rì, 
phát  thải  hóa  chất  vào  không  khí,  nguồn nước  và đất  vân  vân)  trong 
vòng 10 năm trở lại (thể loại, tác động, nguyên nhân và biện pháp)   
1228. Báo các phân tích chất lượng nước thải và bùn thải của viện kiểm 
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nghiệm độc lập theo danh mục 1151. MRSL của DETOX TO ZERO     
 
  III Hệ thống quản lý môi trường   
‐ Cần có hệ  thống và chính  sách quản  lý môi  trường cụ  thể bằng  văn 
bản   
‐ Thực hiện quy trình tự đánh giá với báo cáo về tất cả các hoạt động 
kinh  doanh,  bao  gồm  sản  phẩm  và  hiệu  xuất  có  tác  động  đến  môi 
trường trực tiếp hoặc gián tiếp 
‐ Chương  trình đánh giá hệ  thống quản  lý môi  trường cần được  thực 
hiện định kỳ (hàng năm hoặc một năm 2 lần) 
‐ Lãnh vực môi trường của công ty cần phải được kiểm tra và đánh giá 
nội bộ hàng năm 
‐  Cần  phải  có  sơ  đồ  hóa  chất  của  công  ty,  bao  gồm  các  đường  vận 
chuyển, vị trí các kho lưu trữ và vị trí hóa chất được sử dụng   
 
Các câu hỏi quan trọng 
1069. Bản sao chứng chỉ và báo cáo (thí dụ ISO 14001) nếu có 
54. Mô tả hệ thống quản lý môi trường   
Chính sách môi trường   
1115.  Kế  hoạch môi  trường  lâu  dài  (đích  từ  3‐5+  năm)  để  đạt  được 
những cải tiến cụ thể trong hiệu xuất môi trường   
59.  Các mục  tiêu  cụ  thể  về môi  trường  liên  quan  đến  hiệu  quả  năng 
lượng,  tiêu  thụ nước,  khí  thải,  rác  thải,  chất  lượng nước  thải,  bao bì 
đóng gói (số lượng, chất liệu), vận chuyển và hậu cần (cần xác định mục 
tiêu cụ thể, kiểm tra và đánh giá hiệu quả hàng năm) 
79. Tài liệu phân tích về những tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi 
trường của công ty 
80. Báo cáo đánh giá nội bộ hàng năm mới nhất về những tác động đến 
môi trường và hệ thống quản lý môi trường   
77. Đào tạo công nhân viên về chính sách quản lý môi trường   
83. Báo cáo môi trường hàng năm (có thể thực hiện và công bố báo cáo 
môi trường hàng năm đến các bên liên quan)   
 
  IV Trách nhiệm xã hội   
‐ Công ty có quy tắc ứng xử hoặc chính sách phù hợp với tám công ước 
cốt lõi của ILO về quyền con người cơ bản cũng như công bố về quyền 
con người của Liên Hợp Quốc liên quan đến phân biệt đối xử, lao động 
cưỡng bức,  lao động trẻ em, lương bổng, tự do lập hội/thương lượng 
tập thể, giờ làm việc, an toàn lao động, quấy rối và lạm dụng?   
‐ Công ty cần phải có chính sách xã hội bằng văn bản và /hoặc quy tắc 
ứng xử bao gồm mọi biện pháp, nghĩa vụ, mục tiêu và quy trình thực 
hiện để quản lý và bảo đảm mọi trách nhiệm đối với xã hội   
‐ Chương  trình học nghề, học việc  cần phải phù hợp với mọi yêu  cầu 
của pháp luật   
‐ Không nhận lao động dưới 15 tuổi và công ty không được phép hỗ trợ 
việc tuyển dụng trẻ em dưới 15 tuổi ở bất cứ hình thức nào   
‐ Các yêu cầu và điều kiện làm việc cho vị thành niên (lao động trẻ) cần 
phải  được  tích  hợp  vào  trong  chính  sách  hoặc  hệ  thống  quản  lý 
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(management) của công ty   
‐ Công ty phải đáp ứng mọi yêu cầu của pháp luật  liên quan đến mức 
lương tối thiểu, trợ cấp thôi việc và các phúc lợi khác 
‐ Lương bổng cần phải được thanh toán đúng kỳ hạn theo quy định   
‐ Bảo hiểm xã hội cần phải được chi trả cho mọi công nhân viên   
‐ Trách nhiệm thực hiện công việc cần phải được thể hiện rõ trong hợp 
đồng lao động   
‐ Hợp đồng lao động bằng văn bản cần phải có cho mọi công nhân viên. 
Người lao động sẽ ký và nhận được bản gốc của hợp đồng trễ nhất là 
vào ngày đầu tiên khi bắt đầu công việc. Hợp đồng lao động cần có đầy 
đủ mọi chi tiết theo yêu cầu của pháp luật hiện hành   
‐ Hợp đồng lao động phải thực hiện bằng ngôn ngữ của người lao động 
và người lao động cần phải được giải thích rõ ràng để có thể hiểu được 
trọn vẹn nội dung của hợp đồng   
‐ Công ty phải đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về quyền tự do lập hội và 
quyền thương lượng tập thể   
‐ Công ty cần phải cho phép công nhân viên có quyền lập hội, tham gia 
tổ chức công đoàn   
‐ Công ty phải  tuân thủy các yêu cầu của pháp  luật  liên quan đến giờ 
làm  việc  (bình  thường  và  làm  thêm  giờ,  tăng  ca).  Giờ  làm  việc  bình 
thường không được vượt quá 48 tiếng một tuần và giờ làm thêm không 
được quá 12 tiếng một tuần   
‐ Công ty phải tuân thủ quy định pháp luật về các giờ nghỉ giải lao, nghỉ 
ăn cơm, nghỉ sau khi hết ca làm việc   
‐ Các lần nghỉ giải lao trong một ngày làm việc cần phải được bảo đảm 
tuân thủ   
‐ Làm thêm giờ dựa trên cơ sở tự nguyên ngoại trừ khi được thống nhất 
qua thương lượng tập thể 
‐ Công ty phải đáp ứng các quy định pháp luật về quấy rối và lạm dụng 
tại nơi làm việc   
‐ Các hình thức kỷ luật như hành hạ thân xác, ép buộc về tinh thần lẫn 
thể xác hoặc chửi rủa không được chấp nhận tại nơi làm việc   
‐ Công ty không được phân biệt đối xử   
‐ Việc trừ lương không được xử dụng làm biện pháp kỷ luật   
‐ Công ty cần tuân thủ pháp luật liên quan đến lao động cưỡng bức, gán 
nợ, giao kèo, lao động là tù nhân   
‐ Công ty phải bảo đảm rằng công nhân viên có quyền sở hữu đối với 
giấy tờ tùy thân, hợp đồng lao động, thẻ căn cước, giấy phép lao động 
và sổ thông hành 
‐ Công ty phải cấm mọi hình thức lấy tiền cọc, tiền thế chân trong quá 
trình tuyển dụng và trong suốt thời gian làm việc   
‐ Nước uống hợp vệ  sinh phải được cung cấp miễn phí  cho mọi  công 
nhân viên   
‐  Công  ty phải  cung  cấp  cơ  sở  vệ  sinh  (nhà  vệ  sinh,  bồn  rửa  tay)  căn 
tin/khu ăn uống, ký túc xá (nếu phù hợp) cho công nhân viên phù hợp 
với yêu cầu của pháp luật (cần phải được lau chùi dọn dẹp, phù hợp với 
điều kiện vệ sinh cơ bản tối thiểu)       
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Các câu hỏi quan trọng 
242.  Tài  liệu  về  chính  sách  xã  hội  và  hoặc  quy  tắc  ứng  xử  (Code  of 
conduct)   
245. Bản sao chứng chỉ nếu có (SA8000, FWF, WRAP, BSCI)   
Các yêu cầu pháp lý của quốc gia và khu vực liên quan đến   
264. Mức lương tối thiểu, trợ cấp thôi việc và các quy định về phúc lợi   
280. Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể   
286. Giờ làm việc (bình thường và tăng ca)   
291. Giờ nghỉ, nghỉ giải lao   
298. Quấy rối và lạm dụng tại nơi làm việc   
306. Kỳ thị   
316. Lao động cưỡng bức, ép buộc, lao động tù nhân   
330. Cơ sở vệ sinh, phòng thay đồ, phòng ăn, nhà trọ (ký túc xá)   
1087. Tổng số ngày vắng mặt của công nhân viên do bịnh tật, nghỉ phép 
thường niên, nghỉ  thai  sản, nghỉ  không  lương  (tính đổ đồng  trên mỗi 
công nhân viên hàng năm)   
  1081. Số lượng công nhân viên: ngày thống kê, số lượng nữ, số lượng 
nam, tỉ lệ biến động 
293. Số giờ làm việc bình thường trong tuần tại xưởng, bao gồm tăng ca 
và không tăng ca, giờ tăng ca bình thường và giờ tăng ca trong mùa cao 
điểm   
 
  V Quản lý chất lượng   
‐ Hệ thống quản lý chất lượng cần phải có và được áp dụng trong công 
ty     
‐ Một chương trình đáng giá hệ thống quản lý chất  lượng định kỳ cần 
phải được thiết lập và thực hiện 
‐ Việc đánh giá và kiểm tra chất lượng nội bộ cần được thực hiện hàng 
năm   
‐ Quy trình xử lý và thực hiện các biện pháp khắc phục cần phải được 
thiết lập   
‐ Lông vũ chỉ được mua từ các nhà cung cấp chứng minh được  là gia 
cầm không bị nhổ lông sống hoặc bị ép ăn trong khi nuôi   
 
Các câu hỏi quan trọng 
12. Bản sao chứng chỉ và báo cáo như ISO 9001 nếu có   
84. Mô tả hệ thống quản lý chất lượng   
85. Chính sách chất lượng của công ty   
95. Sơ đồ dòng chảy của nguyên phụ liệu, từ đầu vào đến đầu ra   
122. Danh mục các thiết bị được hiệu chuẩn 
108. Danh mục các nhà cung cấp chính, phụ, hoặc nhà thầu, thầu phụ 
được phê duyệt 
118. Báo cáo kiểm tra nội bộ mới nhất về hệ thống quản lý chất lượng   
120. Tài liệu và tập huấn công nhân viên về quản lý chất lượng 
1137. Danh mục các mục tiêu chất lượng cụ thể (tăng, giảm bao nhiêu 
phần trăm hàng năm hoặc trong khoảng thời gian nhất định) 
1123. Quy tắc ứng xử liên quan đến đạo đức kinh doanh, chống tham 
nhũng, hối lộ, đút lót   
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  VI An toàn lao động   
‐ Công ty cần phải có kế hoạch khẩn cấp, sơ đồ thoát hiểm nếu xảy ra 
sự cố cháy nổ trong công ty   
‐ Công ty cần có hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động   
‐ Mọi biện pháp áp dụng phải phù hợp với yêu cầu của pháp luật   
‐ Máy móc thiết bị cần phải có đầy đủ các yêu tố an toàn (thiết bị, phụ 
kiện bảo vệ, nắp che, bọc) để ngăn ngừa tai nạn xảy ra dựa trên đánh 
giá rủi ro 
‐ Khu vực có tiếng ồn cao phải được gắn cảnh báo cố định   
‐ Kế hoạch khẩn cấp bao gồm hướng dẫn cụ thể trong trường hợp cháy 
nổ, tai nạn, thiên tai, rủi ro hóa chất cần phải có đầy đủ 
‐ Các thiết bị khẩn cấp (bình cứu hỏa, nước cứu hỏa, sơ cứu, cấp cứu) 
cần phải có đầy đủ và hoạt động tốt 
‐ Áp dụng phương pháp phun cát trong hệ thống mở sẽ bị cấm và trong 
hệ thống khép kín sẽ bị hạn chế   
‐ Nếu  có  thay đổi  công năng của  tòa nhà,  thì  cần  có  sự  tham gia  của 
chuyên  gia  về  kết  cấu  để  bảo  đảm  kết  cấu  của  tòa  nhà  phù  hợp  với 
công năng mới   
‐ Các thiết bị có tính rủi ro cao như nồi áp xuất, nồi hơi cần phải được 
kiểm định ít nhất hàng năm bởi cơ quan hợp pháp bên ngoài   
‐ Các lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm cần phải được kiểm tra về kỹ thuật 
ít nhất hàng tháng để bảo đảm các bảng, đường vẽ hướng dẫn không bị 
lu mờ và cửa không bị kẹt, che chắn   
‐ Lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm cần phải được thiết kế rõ ràng, đúng 
tiêu chuẩn và phải được đánh dấu phù hợp   
‐ Các thiết bị khẩn cấp cần phải được kiểm tra định kỳ hàng năm   
‐ Lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm phải để trống, không bị che chắn bởi 
đồ  vật.  Cửa  thoát hiểm phải để mở  từ bên  trong  (không  khóa)  trong 
suốt thời gian làm việc (kiểm tra hàng ngày) 
‐ Chương trình đánh giá hệ thống an toàn lao động cần phải được thực 
hiện định kỳ   
‐ Việc đánh giá nội bộ an toàn lao động cần phải được thực hiện hàng 
năm   
‐ Cần có đầy đủ báo cáo về các tai nạn xảy ra trong công ty bao gồm các 
biện pháp khắc phục và phòng ngừa 

‐ Thực hiện  tập huấn an  toàn  lao động,  sử dụng  thiết bị  bảo hộ  cần 
phải được thực hiện ít nhất 2 lần một năm 

 
 
Các câu hỏi quan trọng 
154. Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động, bản sao của chứng 
chỉ    OH&S như ISO 45001 nếu có 
156. Chính sách sức khỏe và an toàn lao động 
157. Sơ đồ tổ chức của an toàn lao động   
167.  Báo  cáo  kiểm  toán nội  bộ mới  nhất  về  hệ  thống  sức  khỏe  và  an 
toàn lao động   
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176 Mọi yêu cầu về an toàn lao động liên quan đến   
181. Phát thải tiếng ồn,   
185. Phát thải bụi   
187. Sử dụng hóa chất bao gồm ô nhiễm không khí   
Kế hoạch và các biện pháp ngăn ngừa   
194. Rủi ro hỏa hoạn   
195. Sự cố kỹ thuật   
196. Thiên tai   
199. Rủi ro hóa chất 
200. Các rủi ro khác như sập nhà, bịnh dịch, khủng bố, bạo loạn vân vân 
169. Tài liệu đào tạo và huấn luyện công nhân viên về an toàn lao động   
865. Báo cáo các tai nạn lao động và các biện pháp chỉnh sửa cũng như 
ngăn ngừa   
1238. Báo cáo kiểm định mới nhất của nồi áp xuất,  lò hơi và hệ thống 
điện   
205.  Sơ đồ  thoát  hiểm  khẩn  cấp được  treo đầy  đủ  tại  các  vị  trí  quan 
trọng   
1140. Chứng cứ cho việc kiểm tra an toàn cấu trúc của tòa nhà   
 

 

Các  thông  tin và  tài  liệu cần  thiết  trong việc  chuẩn bị đánh giá 
theo STeP     

 
  I Quản lý môi trường 
 
  Quản lý đất đai 
   
1. Công ty có biện pháp gì để bảo vệ nguồn tài nguyên đất? 
Yêu cầu:   
tiêu chuẩn: Khu vực  lưu trữ chất thải phải được xây dựng phù hợp để 
giảm thiểu ô nhiễm ra môi trường chung quanh (bao gồm đất và nguồn 
nước). Mục  đích  chính  là  tránh  hoàn  toàn  các  tác  động  xấu  đến môi 
trường chung quanh. Các khu vực lưu trữ phải được bảo vệ và không bị 
ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như rủi ro cháy nổ. [...] Bùn từ khâu xử lý 
nước thải phải được lưu trữ ở những nơi an toàn để tránh gây ô nhiễm 
đất đai trong khuôn viên nhà máy. Đặc biệt phải cẩn thận với bùn thải 
khi có chứa kim loại nặng từ thuốc nhuộm. Bùn thải cần phải được vận 
chuyển đến công ty môi trường để có thể xử lý một cách chuyên nghiệp. 
Mặc dù được biết rằng ở một số quốc gia, bùn từ nước thải có thể được 
sử dụng để làm phân bón cho đồng ruộng, thế nhưng sự chọn lựa một 
nhà thầu xử lý bùn thải chuyên nghiệp sẽ phù hợp hơn [...]   
Câu hỏi: Chất thải nguy hại có được lưu trữ an toàn mà không có bất kỳ 
tác động xấu nào đến môi  trường  (đất, nước, v. v.  )? Công  ty có cung 
cấp thiết bị phù hợp nhằm ngăn chặn hóa chất xâm nhập vào hệ thống 
thoát nước, hệ thống sông ngòi hay không…? 
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2. Công ty có biện pháp gì trong việc hạn chế gây ô nhiễm đất? 
Yêu cầu:   
tiêu chuẩn: Hệ thống kiểm soát và ngăn ngừa sự cố có tác động xấu đến 
môi trường, chẳng hạn như chảy tràn hóa chất vào nguồn nước và đất, 
khí thải và nguồn lửa không được kiểm soát. Việc này bao gồm mọi hệ 
thống kiểm soát quá trình, sơ đồ vị trí các chất độc hại, hóa chất và việc 
đào tạo công nhân viên định kỳ   
Câu hỏi: Trong công ty đã từng có sự cố có tác động xấu đến môi trường 
(chảy tràn hóa chất, vô tình giải phóng hóa chất vào không khí, nguồn 
nước hoặc đất, . . ) trong vòng 10 năm qua? Công ty có tài liệu ghi chép 
các sự cố, tác động, nguyên nhân và các hành động khắc phục cũng như 
phòng ngừa đã được thực hiện? (cung cấp tài liệu phù hợp) 
 
  Quản lý hóa chất 
   
1. Công ty có báo cáo cụ thể về việc sử dụng hóa chất hoặc biện pháp 
phù hợp cho việc sử dụng các loại hóa chất hữu cơ tự nhiên? 
Yêu cầu:   
Hóa chất  là nguyên  liệu cần thiết trong hầu hết các quy trình sản xuất 
hàng dệt may.  [...] Hóa chất có  thể được sử dụng cho nhiều mục đích 
khác  nhau  để  tăng  thêm  giá  trị  cho  sản  phẩm.  Để một  loại  hóa  chất 
được xem là có hiệu quả cho một mục đích đặc biệt nào đó, thì nó phải 
có các đặc tính tích cực vượt trội hơn so với rủi ro tiềm tàng và những 
nguy hiểm liên quan đến nó.   
 
2. Công ty có chính sách rõ ràng trong việc cấm hoặc hạn chế sử dụng 
các loại hóa chất, vật liệu có tính nguy hại trong sản xuất? 
Yêu cầu:   
Cho một số mục đích việc sử dụng các hóa chất được mô tả dưới đây sẽ 
bị  cấm  trong  khuôn khổ  SteP  theo  chứng nhận OEKO TEX®.  ví  dụ.  14. 
Các chất khác: Thuốc trừ sâu/chất diệt côn trùng và chất bảo quản trong 
quá trình vận chuyển (xem TIÊU CHUẨN 100 thuộc OEKO‐TEX®) 
 
3. Công ty có quan tâm đến danh mục các chất và vật liệu bị cấm không 
được phép sử dụng trong sản xuất? 
Yêu cầu:   
Việc cố ý sử dụng các hóa chất được mô tả dưới đây bị cấm trong khuôn 
khổ STeP  theo chứng nhận OEKO TEX®  (thuốc  trừ  sâu, diệt  côn  trùng, 
chất bảo quản). Ngoài ra, một nồng độ thấp hoặc sự lây nhiễm chéo của 
các hóa chất được mô tả trên có thể vô tình tồn tại trong các  loại hóa 
chất được sử dụng trong dệt may cần phải được xem xét/kiểm nghiệm 
theo khả năng kỹ thuật. Nếu hóa chất và chất trợ được sử dụng trong 
sản xuất có chứa một hoặc nhiều chất bị cấm, ngay cả khi nồng độ thấp 
do không cố ý hoặc do chất lây nhiễm chéo, thì phải đảm bảo rằng quần 
áo/sản phẩm dệt may (ví dụ: như nút, phụ kiện kim loại, v. v. ) đáp ứng 
các yêu cầu theo TIÊU CHUẨN 100 thuộc OEKO TEX®.   
Ngoài ra còn có các yêu cầu pháp  lý bắt buộc phải công bố phần trăm 
của một số hóa chất nhất định cho người mua hàng. Điều này được áp 
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dụng,  ví  dụ,  với  các  hóa  chất  được  liệt  kê  trong  danh  sách  ứng  viên 
SVHC (Substances of very high concern) 
(REACH,  xem Phụ  lục 9)  có hàm  lượng hơn 0, 1 w‐%  trong  sản phẩm. 
Đây là một yêu cầu pháp lý cho các doanh nghiệp ở châu Âu và các sản 
phẩm nhập khẩu vào Liên minh châu Âu. Phụ  lục: Nếu bất kỳ  loại hóa 
chất nào cần cấp phép (Phụ lục XIV của REACH, danh sách này thay đổi 
liên  tục  trong phiên bản mới nhất!) được sử dụng trong quy  trình sản 
xuất, thì với hàm lượng trên 0, 1% trong các sản phẩm cuối sẽ phải được 
thông báo cho đại lý.   
Câu hỏi: ID 228: Công ty có thông báo đến khách hàng khi các sản phẩm 
của công ty có chứa> 0, 1% hóa chất được liệt kê trong danh sách ứng 
viên SVHC (REACH) không? 
 
4. Công ty có thực hiện chính sách cấm sử dụng bất kỳ hóa chất có hại 
cho sức khỏe con người? 
Yêu cầu:   
Các chất hóa chất, bao gồm chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ và dầu máy, 
v. v. , phải được xử lý theo các yêu cầu pháp lý và tất cả các thùng chứa 
và  trạm  sang  chiết  phải  được  dán  các  ký  hiệu  cảnh  báo  (mã  GHS, 
Globally Harmonized System) với các biện pháp an toàn.   
Câu  hỏi:  Có  chất  lỏng  dễ  cháy  nào  (ví  dụ:  Methanol,  cồn  Isopropyl) 
và/hoặc  chất  rắn  (ví dụ:  Sodium Hydrosulphite) được xác định  với mã 
GHS02  (rất dễ cháy) được  lưu  trữ và/hoặc được sử dụng trong xưởng 
sản xuất không?   
 
5. Danh mục/bản kiểm kê hóa chất có chứa thông tin về việc phân loại 
hóa  chất  theo  các  nhóm  nguy  hiểm  (GHS:  lý  tính,  sức  khỏe  và  môi 
trường) không?   
 
6. SDS (Safety Data Sheet) có tuân thủ các quy tắc của GHS không?   
Yêu cầu: 
Những  công  nhân  viên  làm  việc  với  hóa  chất  có  nhận  biết  và  hiểu  ý 
nghĩa của các ký hiệu GHS (hệ thống hài hòa toàn cầu) bao gồm các mối 
nguy  liên  quan  và  họ  có  thể  phân  biệt  chúng  không?  (lưu  ý  SDS  theo 
đúng yêu cầu của GHS có 16 hạn mục)   
 
7.  Tất  cả  các  thùng  chứa  hóa  chất,  chai  lọ,  trạm  sang  chiết  có  được 
gắn/dán các ký hiệu cảnh báo GHS phù hợp không? 
 
8. Công ty có chính sách phù hợp nào được áp dụng nhằm hạn chế sử 
dụng chất hoạt động bề mặt, chất tẩy rửa và chất ức chế bọt không? 
Yêu cầu:   
Thực hiện đánh giá rủi ro trong phạm vi của hệ thống quản lý hóa chất 
sẽ cho thấy những nguy cơ cụ thể liên quan đến hóa chất và những nguy 
cơ này có thể phát sinh trước, trong hoặc sau khi sản xuất. [...] Nếu một 
chất tẩy rửa được xác định là có hệ số tích lũy sinh học cao và độ phân 
hủy thấp, nhưng được sử dụng trong một hệ thống kín và được thu hồi 
và tái chế hoàn toàn sau quá trình, thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
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có thể được đánh giá là rất thấp. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống khép 
kín và khả năng thu hồi cần phải được ghi chép và kiểm tra cẩn thận. [...] 
Các loại hóa chất, bao gồm chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ và dầu máy, v. 
v. , nên được xử lý triệt để theo các yêu cầu của pháp lý… 
Câu hỏi: Công ty có danh mục/bản kiểm kê tất cả các loại hóa chất kể cả 
các sản phẩm dùng bảo hành, bảo trì (dầu máy, chất tẩy rửa, …) với đầy 
đủ tên sản phẩm? Sản phẩm hóa chất nào được dùng làm chất trợ trong 
việc sản xuất xốp? 
 
9. Có các quy tắc hoặc hướng dẫn cụ thể nào được thực hiện liên quan 
đến việc xét nghiệm "độc tính" không? 
Yêu cầu:   
Trước  tiên  cần  xác định  các  yếu  tố  chính để  cải  thiện một  cách  có hệ 
thống  hiệu  suất  của  xưởng  sản  xuất  liên  quan  đến  các  loại  hóa  chất 
được sử dụng và giảm thiểu các mối nguy liên quan đến chúng. Điều này 
có thể được thực hiện bằng phương pháp đánh giá mức độ độc hại của 
các loại hóa chất dựa trên các tiêu chí khoa học, được xác định và thiết 
lập cho các tác động về lý tính, sức khỏe và môi trường. Một loạt các số 
liệu tham chiếu, công cụ đánh giá điện tử hoặc chứng nhận thông qua 
bên  thứ ba hiện  có dành  cho hóa  chất  có  thể  cung  cấp  thông  tin nền 
tảng để  thực hiện nhiệm vụ này. Phụ  lục:  ECO PASSPORT  thuộc OEKO 
TEX® là một cơ chế mà các nhà sản xuất và nhà cung cấp hóa chất cho 
dệt may chứng minh rằng các sản phẩm hóa chất của họ có thể sử dụng 
cho việc sản xuất hàng dệt bền vững, thân thiện với môi trường.   
Câu hỏi: Có phải  tất cả các  loại hóa chất  (bao gồm thuốc nhuộm, dầu, 
chất tẩy rửa và chất tẩy dầu mỡ) được lưu trữ riêng biệt theo mức độ 
nguy hiểm và khả năng tương thích của chúng? 
 
10.  Công  ty  có  biện  pháp  đặc  biệt  nào  liên  quan  đến  việc  quản  lý  sử 
dụng hóa chất, các chất và vật liệu liên quan không? 
Yêu cầu:   
Việc quản lý hóa chất bao gồm mọi vấn đề liên quan đến hóa chất và các 
tính chất đặc thù của chúng. Khía cạnh quan trọng nhất là phát hiện và 
ngăn  chặn  mọi  tác  động  tiêu  cực  tiềm  tàng  của  hóa  chất  trong  sản 
phẩm, đến môi trường và các nguy cơ phát sinh khi sử dụng chúng. Đặc 
biệt cần phải chú ý đến những biện pháp giảm thiểu nguy cơ và rủi ro 
hoặc lý tưởng nhất là có thể tránh được.   
 
11. Công ty có hướng dẫn cụ thể gì liên quan đến việc sử dụng hóa chất 
nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, chất khử trùng đất đai, vv)? 
Yêu cầu từ phụ lục 3: Việc cố ý sử dụng các hóa chất được mô tả dưới 
đây bị cấm trong khuôn khổ STeP theo chứng nhận OEKO TEX® (thuốc 
trừ  sâu,  diệt  côn  trùng,  chất  bảo  quản).  Ngoài  ra, một  nồng  độ  thấp 
hoặc sự lây nhiễm chéo của các hóa chất được mô tả trên có thể vô tình 
tồn  tại  trong  các  loại  hóa  chất  được  sử  dụng  trong  dệt may  cần  phải 
được  xem  xét/kiểm nghiệm  theo  khả  năng  kỹ  thuật. Nếu hóa  chất  và 
chất trợ được sử dụng trong sản xuất có chứa một hoặc nhiều chất bị 
cấm, ngay cả khi nồng độ  thấp do không cố ý hoặc do chất  lây nhiễm 
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chéo, thì phải đảm bảo rằng quần áo/sản phẩm dệt may và phụ kiện đáp 
ứng các yêu cầu theo TIÊU CHUẨN 100 thuộc OEKO TEX®. 4. 1. 6. 1 Bước 
thứ năm trong đánh giá là xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của “hóa 
học xanh”, phối hợp kiến thức này trong trong việc đánh giá nguy cơ của 
các thành phần nhằm đạt được những cải tiến liên tục và thay thế bằng 
nhưng chất ít độc hại, thân thiện với môi trường hơn   
 
12.  Chính  sách  của  công  ty  liên  quan  đến  việc  lưu  trữ  hóa  chất  nông 
nghiệp?   
Yêu cầu:   
Công ty phải có khả năng chứng minh rằng tất cả các chất hóa học được 
lưu trữ một cách an toàn trong kho hoặc trong khu vực được thiết kế 
chủ yếu cho mục đích này. Các loại hóa chất, bao gồm chất tẩy rửa, chất 
tẩy dầu mỡ và dầu máy, v. v. , nên được xử lý theo các yêu cầu pháp lý 
và  tất  cả  các  thùng  chứa,  chai  lọ,  trạm  sang  chiết  phải  được  gắn/dán 
nhãn ký hiểu cảnh báo (GHS) với các biện pháp bảo vệ cá nhân. Thông 
tin về từng loại hóa chất phải được cung cấp dưới dạng bảng dữ liệu an 
toàn (SDS). Nhân viên cũng cần phải được đào tạo phù hợp trong việc 
xử  lý và  sử dụng  các  loại hóa chất này.  (Tài  liệu đào  tạo phù hợp cần 
phải có để làm bằng chứng) 
 
13. Có biện pháp cụ thể nào cho việc lưu trữ và tẩy rửa các thùng chứa, 
các thiết bị dùng cho thể loại hóa chất này hay không? 
Yêu cầu:   
Các chất lỏng dễ cháy, như methanol, cồn isopropyl, v. v. , được lưu trữ 
trong  thùng kim  loại  có  thể  tạo  thành hỗn hợp gây cháy nổ khi  chúng 
tiếp xúc với không khí và do đó những thùng chứa này sẽ phải được gắn 
dây điện  tiếp đất. Các  chất  rắn dễ  cháy  (ví dụ  sodium dithionite) phải 
được bảo quản ở nơi khô ráo và tránh nước. Thùng chứa các  loại hóa 
chất này phải luôn được đóng kín.   
 
14. Có các quy tắc hoặc tài  liệu hướng dẫn cụ thể nào bao gồm cả các 
bước thực hiện liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong quy trình sản 
xuất thực phẩm hoặc phi thực phẩm (sử dụng phụ gia thực phẩm, chất 
tẩy rửa, chất sát trùng, chất độc hại, v. v. )? 
Yêu cầu:   
Các  loại  hóa  chất,  bao gồm các  chất  tẩy  rửa,  chất  tẩy dầu mỡ  và dầu 
máy, v. v. , phải được xử lý theo các yêu cầu pháp lý và tất cả các thùng 
chứa và trạm sang chiết phải được ghi/dán các ký hiệu cảnh báo(GHS) 
và các biện pháp bảo vệ cá nhân. Nếu một chất tẩy rửa được xác định là 
có hệ số tích lũy sinh học cao và khả năng phân hủy thấp, nhưng được 
sử dụng trong một hệ thống kín và được thu hồi và tái chế hoàn toàn 
sau quá trình, thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có thể được đánh giá 
là thấp. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống khép kín và sự thu hồi hoàn 
toàn cần được ghi  chép  lại và kiểm tra cẩn thận. Bước thứ năm trong 
đánh giá là xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của “hóa học xanh”, phối 
hợp kiến thức này trong trong việc đánh giá nguy cơ của các thành phần 
nhằm đạt được những cải tiến  liên tục và thay thế bằng nhưng chất  ít 
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độc hại, thân thiện với môi trường hơn   
 
15. Công ty có tổ chức các khóa đào tạo cho công nhân về cách sử dụng 
hóa chất an toàn và công ty có cung cấp đủ thiết bị bảo vệ cá nhân cho 
công nhân viên không (cần phải được đào tạo định kỳ, bao gồm cả việc 
sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân) 
Yêu cầu:   
Lý tưởng nhất là chính sách quản lý xác định mục tiêu loại bỏ hoặc giảm 
thiểu tác động tiêu cực của hóa chất. Nội dung cũng nên bao gồm các 
chính sách của công  ty về việc  liên  tục đào tạo nhân viên về cách  làm 
việc với hóa chất, nhằm trang bị cho họ kiến thức cần thiết, đủ khả năng 
xác định và phản ứng phù hợp với các tác động lý tính, sức khỏe hoặc 
môi trường do hóa chất gây ra. Để đảm bảo hóa chất được xử  lý hiệu 
quả trong mọi vấn đề rủi ro, ít nhất công ty phải chỉ định một người có 
trách nhiệm toàn diện. Người này sẽ chịu  trách nhiệm về việc quản  lý 
hóa chất, cung cấp báo cáo cho ban quản lý và đóng vai trò là người liên 
lạc cho những yêu cầu, cho những quan tâm từ bên ngoài 
 
16. Công ty có biện pháp cụ thể nào trong việc sử dụng các thiết bị dành 
cho hóa  chất để đảm bảo ứng dụng được  chọn  lọc  và đúng mục đích 
không? 
Yêu cầu:   
Hóa chất liệt kê trong MRSL khi không thể loại bỏ khỏi các quy trình sản 
xuất, do hạn chế kỹ thuật hiện tại, có thể được sử dụng cho đến khi có 
hóa chất khác dùng thay thế. Thế nhưng trong trường hợp này công ty 
phải nỗ lực giảm thiểu phơi nhiễm của công nhân viên, giảm thiểu khả 
năng xả thải ra môi trường cũng như dư lượng tồn đọng trong sản phẩm 
bằng các áp dụng các thiết bị an toàn và chính xác có thể đạt được 
 
17. Công ty có tổ chức cho công nhân viên các khóa đào tạo về cách xử 
lý  hóa  chất  và  các  bước  hành động  cụ  thể  khi  bị  phơi  nhiễm  với  hóa 
chất?   
Yêu cầu:   
Công nhân viên cần phải được đào tạo về các bước này (tài liệu đào tạo 
phù hợp cần phải có làm bằng chứng)   
 
18. Hóa chất có được quản lý và kiểm kê định kỳ (kho lưu trữ/vị trí lưu 
trữ và hệ thống quản lý chất thải, chất tồn dư/ hệ thống ghi/dán nhãn 
lên trên các thùng chứa) hay không? 
Yêu cầu:   
Ví dụ, dư lượng từ công đoạn hồ sản phẩm, công đoạn tiền xử lý, công 
đoạn nhuộm và hoàn  tất  cũng như từ công đoạn  in ấn cần phải được 
thu gom nếu có thể, và tái sử dụng hoặc xử lý theo cách hợp pháp, an 
toàn và có đạo đức. Công phải chứng minh rằng tất cả các loại hóa chất 
được lưu trữ an toàn trong kho hoặc tại các khu vực được thiết kế cho 
mục đích này. Các loại hóa chất, bao gồm chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ 
và dầu máy, v. v. , nên được xử lý theo các yêu cầu pháp lý và tất cả các 
thùng chứa và trạm sang chiết phải được ghi/dán các ký hiệu cảnh báo 
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GHS và các biện pháp bảo vệ cá nhân.   
 
19. Công ty có văn bản hướng dẫn và các bước thực hiện liên quan đến 
việc thu gom, xử lý chất thải hóa chất và các chất thải liên quan không? 
Yêu cầu:   
Loại,  chủng  loại  và  số  lượng  của  tất  cả  chất  thải  sản  xuất  và  phương 
cách xử lý cần phải được ghi chép lại. Cân bằng chi tiêu cho việc xử lý và 
sử dụng bao gồm cả các phương pháp xử lý khác nếu có thể   
 
20. Công ty có quy định và hướng dẫn đặc biệt nào liên quan đến việc 
sử dụng hóa chất nguy hại?   
Yêu cầu:   
Nơi lưu trữ hóa chất nguy hiểm phải được thiết kế an toàn để tránh rủi 
ro chảy tràn ra môi trường chung quanh. Việc vận chuyển chỉ do một số 
công nhân viênđược đào  tạo đặc biệt  thực hiện. Chỉ  cho phép một số 
lượng  thực  sự  cần  thiết,  từ  góc  độ  kỹ  thuật,  dùng  trong  khu  vực  sản 
xuất. Tất cả các thùng chứa các hóa chất này phải được ghi/dán các dấu 
hiệu cảnh báo và biện pháp sơ cứu phù hợp  (dưới dạng ký hiệu được 
quốc tế công nhận và các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, an toàn). Các bể 
chứa  và  thùng  chứa  hóa  chất  nguy  hiểm  (ví  dụ:  acids  hoặc  xút)  phải 
được gắn/dán các ký hiệu cảnh báo (ví dụ: đeo kính, găng tay v. v. ).   
ID 354: Công ty có các giấy chứng nhận hoặc giấy phép cho việc lưu trữ 
hoặc sử dụng các chất độc hại không? 
 
21.  Công  ty  có  biện  pháp  nào  quản  lý  sự  phân  hủy  sinh  học  của  hóa 
chất? 
Yêu cầu:   
Các chất hoạt động bề mặt có nguy hiểm tiềm tàng trong quá trình tiền 
xử lý và quy trình nhuộm nên được thay thế bằng các chất hoạt động bề 
mặt và các chất tạo phức có thể phân hủy sinh học/loại bỏ được. Nên 
tránh dùng các chất hoạt động bề mặt và các chất tạo phức không thể 
phân hủy sinh học. Nên tránh hoặc giảm sử dụng các chất chống tạo bọt 
mạnh (ví dụ: PBT tích lũy sinh học liên tục & độc hại) trong xử lý nước 
thải bằng cách tránh luân chuyển vật liệu, tái chế hoặc lựa chọn các sản 
phẩm có thể phân hủy sinh học/loại bỏ được 
 
22. Kiểm tra xem các tiêu chuẩn công ty đã áp dụng có đưa ra các tiêu 
chí bổ sung liên quan đến hóa chất không?   
Yêu cầu:   
Một hệ thống quản lý hóa chất sẽ đáp ứng mục đích cốt lõi bằng cách 
đưa ra các chính sách  liên quan đến hóa chất như: ‐ đề cử người chịu 
trách nhiệm về hóa chất ‐ kiểm kê/thống kê hóa chất ‐ thu thập thông 
tin/kiến thức cơ bản về hóa chất (SDS theo Hướng dẫn của GHS) [...] vui 
lòng xem STeP của OEKO‐TEX® (Phiên bản 03. 1/2016), STeP 4. 1 
 
  Quản lý chất thải 
   
1. Công ty có chính sách quản lý chất thải? 
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Yêu cầu:   
Loại,  thể  loại  và  số  lượng  của  tất  cả  chất  thải  sản  xuất  cũng như  các 
phương pháp xử lý cần phải được lập báo cáo cụ thể. Bảng cân đối về 
vấn đề chi phí xử lý cũng như sử dụng cần phải được thành lập và theo 
dõi, bao gồm cả các giải pháp xử lý có thể áp dụng để thay thế 
 
2. Công ty có biện pháp nào trong việc xử lý và loại bỏ các chất thải rắn? 
Yêu cầu:   
Ví dụ, dư lượng từ công đoạn hồ, tiền xử lý, công đoạn nhuộm và hoàn 
thiện cũng như từ mực in và chất tráng, phủ cần phải được thu gom nếu 
có thể và tái sử dụng hoặc loại bỏ một cách hợp pháp, an toàn. Chất thải 
hàng dệt may có chứa các chất độc hại sẽ được thu gom riêng biệt, lập 
báo cáo và loại bỏ theo cách hợp pháp và an toàn. Chất thải sản xuất, cả 
nguy hại lẫn không nguy hại, sẽ được thu gom đến các khu vực được chỉ 
định và được phân loại theo thể loại chất thải (ví dụ: giấy, bìa cứng, chất 
thải dệt, nhựa, chất thải thông thường, kim loại, v. v. ) 
 
3. Công ty có lập báo cáo về khối lượng chất thải rắn? 
Yêu cầu:   
Loại,  thể  loại  và  số  lượng của  tất  cả  các  loại  chất  thải  sản xuất  và các 
hình thức xử lý phải được lập thành báo cáo. Thành lập bảng cân bằng 
chi phí xử lý và chi phí sử dụng bao gồm cả các phương pháp xử  lý có 
thể thay thế 
 
4. Công ty áp dụng chính sách nào để giảm thiểu chất thải rắn? 
Yêu cầu:   
Mục tiêu giảm thiểu chất thải, chính sách tái sử dụng và tái chế chất thải 
phải được xem xét  ít nhất mỗi năm một  lần với các bẳng chứng về sự 
giảm  thiểu  chất  thải  (tỉ  lệ  chất  thải  so  sánh với  sản  lượng hàng năm). 
Đánh giá các nhà thầu xử lý chất thải về tính bền vững, phương pháp và 
cách  thức xử  lý cần phải được chú  trọng và ưu  tiên. Kiểm  tra các nhà 
thầu thường xuyên nếu có thể và kết quả cần phải được công bố rộng 
rãi 
 
5. Công ty có biện pháp rõ ràng liên quan đến tính độc hại của chất thải 
không? 
Yêu cầu:   
Hầu hết các quốc gia đều có quy định và định nghĩa về chất thải nguy hại 
và không nguy hại. Các quy định và định nghĩa cần phải được tham khảo 
cụ thể. Cần phải cung cấp bảng cân đối vật chất và chương trình đánh 
giá quy trình tạo ra rác thải và  loại bỏ với kế hoạch cải thiện dựa trên 
tiêu chí "không rác thải" 
 
6. Công  ty có chính sách rõ ràng cho việc giảm thiểu,  tái  chế và  tái  sử 
dụng chất thải rắn không? 
Yêu cầu:   
Một  chương  trình  tái  chế nhằm giảm hoặc  loại bỏ  tất  cả  các  loại  chất 
thải phải được thực hiện và lập thành văn bản. Mục tiêu giảm thiểu chất 
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thải,  chính  sách  tái  sử dụng  và  tái  chế  chất  thải  phải được  xem xét  ít 
nhất mỗi năm một lần với các bẳng chứng về sự giảm thiểu chất thải (tỉ 
lệ chất thải so sánh với sản lượng hàng năm). Đánh giá các nhà thầu xử 
lý chất thải về tính bền vững, phương pháp và cách thức xử lý cần phải 
được chú trọng và ưu tiên. Kiểm tra các nhà thầu thường xuyên nếu có 
thể và kết quả cần phải được công bố rộng rãi 
 
7. Công ty có biện pháp nào  liên quan đến việc  thu gom, chế biến, sử 
dụng hoặc xử lý chất thải lỏng? 
Yêu cầu:   
Loại,  thể  loại  và  số  lượng của  tất  cả  các  loại  chất  thải  sản xuất  và các 
hình thức xử lý phải được ghi nhận trong báo cáo. Thành lập bảng cân 
bằng chi phí xử lý và chi phí sử dụng bao gồm cả các phương pháp xử lý 
có thể thay thế 
 
8. Công ty có thực hiện chính sách phân loại chất thải? 
Yêu cầu:   
Việc chôn lấp hoặc thiêu hủy rác thải tại khuôn viên của xưởng sản xuất, 
hoặc đổ thải chất thải ở dạng rắn, dạng lỏng vào nguồn nước sông ngòi 
(ngoại trừ nước thải đã được xử lý sạch) là không thể chấp nhận được. 
Tái  chế  chất  thải,  gởi  trả  lại  cho nhà  cung  cấp  và  vận  chuyển đến  các 
công ty có đầy đủ chức năng cho việc tái sử dụng (mục đích cần phải rõ 
ràng)  là  các  phương  án  khả  thi.  Chất  thải  hàng  dệt may,  da  thuộc  có 
chứa các chất độc hại cần phải được thu gom riêng biệt, thành lập báo 
cáo và loại bỏ một cách hợp pháp. Rác thải sản xuất bao gồm độc hại và 
không  độc  hại  cần  phải  được  thu  gom  tại  các  vị  trí  được  chỉ  định  và 
phân loại (giấy, thùng carton, vải, da thuộc, bọc nhựa, rác thải sinh hoạt, 
kim loại…)   
 
9. Công ty có áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự rò rỉ của chất thải và 
của hóa chất không?   
Yêu cầu:   
• Thiết lập hệ thống kiểm soát và ngăn ngừa sự cố gây tác động đến môi 
trường, chẳng hạn  rò  rỉ  và đất và nguồn nước, không kiểm soát được 
nguồi khí thải, hỏa hoạn. Hệ thống bao gồm cả quy trình kiểm soát. Điều 
này bao gồm các hệ thống kiểm soát quy trình, sơ đồ các mối nguy hiểm 
và việc đào tạo công nhân viên. Hệ thống an toàn lao động cần phải bao 
gồm mọi  yếu  tố  như  công  nghệ,  quy  trình  phù  hợp  để  ngăn  ngừa  tai 
nạn, những tác động đến môi trường và những sự cố có thể xảy ra trong 
tất  cả  các  bước  sản  xuất  cũng  như  vận  chuyển.  Việc  vận  chuyển  hóa 
chất một cách an toàn trong cơ xưởng và việc đào tạo công nhân viện về 
vấn đề này cũng  cần phải được xem xét  (hóa chất,  chất  thải hóa  chất 
phải  cất  giữ  trong  kho  tránh  nắng mưa,  trữ  trong  thùng  kín,  nếu  cần 
phải trữ trong bồn thứ cấp để tránh chảy tràn, nền kho cần phải được 
xây kín, chống thấm, có rãnh thu gom chất lỏng hóa chất nếu có sự cố, 
có sẵn cát, chất thấm dùng thu gom chất lỏng khi cần thiết)   
 
10. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt động 
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kinh doanh?   
Yêu cầu:   
Lò hơi,  các máy móc dùng  sản  xuất  tạo  ra  khí  thải  cần phải được  xác 
định và định vị. Các yêu cầu pháp ly liên quan đến kiểm định máy móc 
(ít nhất 1 năm 1 lần), kiểm tra khí thải cần phải được thực hiện và thành 
lập biên bản (tùy theo yêu cầu của pháp luật, có công ty thực hiện việc 
kiểm tra khí thải theo từng quý). Việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia, quốc 
tế, trong phạm vi khí thải cần phải được thực hiện thông qua các kiểm 
nghiệm  định  kỳ  bởi  các  viện  kiểm  định  bên  ngoài,  các  cơ  quan  nhà 
nước/các viện kiểm định độc  lập. Mọi biện pháp được áp dụng để  có 
thể giảm thiểu khí thải, ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu chất thải, thay 
thế hóa chất độc hại bằng hóa chất xanh (công ty cần làm việc chặt chẽ 
với các công ty cung cấp hóa chất để loại bỏ các loại hóa chất có chứa 
chất độc hại bằng cách thay thế, kiểm nghiệm, eco passport) sẽ là một 
phần của chính sách bền vững được xác định bởi ban quản lý     
 
11. Có biện pháp nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trình 
sản xuất hàng dệt may không? 
Yêu cầu:   
Giám sát và kiểm tra định kỳ các máy móc thiết bị tạo ra khí thải (lò hơi, 
stenter  (định  hình)…Kiểm  tra,  bảo  hành  bảo  trì máy móc,  thiết  bị,  áp 
dụng các biện pháp phù hợp như giảm/lọc khí thải để đảm bảo nồng độ 
khí thải đáp ứng được yêu cầu quốc gia   
 
12. Công ty có những quy tắc hoặc hướng cụ thể nào để đảm bảo việc 
giám sát những rủi ro và công ty có lưu trữ các báo cáo về các sự cố ô 
nhiễm? 
Yêu cầu:   
Các  biện  pháp  nhằm  cải  thiện  các  khiếm  khuyết  khiến  hạn mức  vượt 
quá tiêu chuẩn chỉ định cần phải được lập thành văn bản và thực hiện 
ngay  lập tức. Tất cả những sự cố và những sự việc xảy ra cần phải  lập 
thành báo cáo chi tiết. Tác động, nguyên nhân và lý do gây ra sự cố bao 
gồm  các  biện  pháp  khắc  phục  và  phòng  ngừa  để  tránh  lập  lại  trong 
tương  lai  cũng sẽ được  lập biên bản. Một kế hoạch khẩn cấp sẽ được 
thành lập cho các khu vực hoặc những tình huống có rủi ro, có nguy cơ 
cao để bảo đảm có những phản ứng phù hợp. Các biện pháp cơ cấu và 
kế hoạch khẩn cấp cho các tình huống cả bình thường lẫn bất thường để 
phòng ngừa triệt để các mối nguy hiểm, chẳng hạn như kiểm tra và bảo 
hành bảo trì các thiết bị và máy móc định kỳ….   
 
13. Công ty có biện pháp nào để giảm thiểu những tác động lan tỏa của 
ô nhiễm không khí không? 
Yêu cầu:   
Các thiết bị giảm ô nhiễm môi trường phải được sử dụng trên các ống 
khói,  lỗ  thông hơi  và hệ  thống  sang  chiết ở mức độ hiệu quả nhất  có 
thể. Để giảm mức độ phát thải bụi, cần phải thực hiện một sơ đồ phát 
thải bụi của cơ sở, ghi  lại tất cả các tòa nhà, khu vực lưu trữ và mô tả 
công việc của các công nhân bị ảnh hưởng trong các khu vực phải thải 
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bụi, bao gồm nguồn bụi và các loại bụi. Các biện pháp cần thiết cần phải 
được áp dụng để giảm thiểu sự phát thải bụi của máy móc, tòa nhà, v. v. 
.   
 
14. Biện pháp nào được áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn, mùi hôi và các 
hình thức ô nhiễm khác từ các hoạt động kinh doanh?   
Yêu cầu:   
Công nhân viên phải được bảo vệ  thính giác  và  cần phải được hướng 
dẫn  sử  dụng  các  thiết  bị  chống  ồn/bảo  vệ  thính  giác  trong  các  tình 
huống có độ ồn trên 85 dB (A). Các khu vực có tiếng ồn ở mức này cần 
phải dán bảng cảnh báo và hướng dẫn rõ ràng. Kiểm tra độ ồn trong các 
khu vực này rất cần thiết để có thể có biện pháp cụ thể giảm phát thải 
tiếng ồn và cần phải có sơ đồ chỉ rõ các vị trí phải thải tiếng ồn trong tất 
cả các tòa nhà, khu vực lưu trữ cũng như mô tả công việc của các công 
nhân bị ảnh hưởng. Sơ đồ vị trí phát thải  tiếng ồn tốt nên ghi  rõ từng 
nguồn phát  thải  tiếng ồn đơn  lẻ.  Các  biện pháp,  kế hoạch  và phương 
cách áp dụng để giảm phát thải tiếng ồn của máy móc, tòa nhà, v. v.  , 
cũng cần phải được mô tả rõ ràng trong các tài liệu liên quan 
 
15. Công ty có các biện pháp cân nhắc về vấn đề rác thải khi đóng gói 
sản phẩm hay không? 
Yêu cầu:   
Việc sử dụng vật liệu đóng gói nên được giảm thiểu và loại trừ ở mức độ 
tối đa khi có thể. Tái chế và tái sử dụng vật  liệu đóng gói cho các mục 
đích nội bộ được khuyến khích và nên tránh sử dụng những loại bao bì 
dùng một lần. [...] Các thể loại bao bì đóng gói có thể tái sử dụng, tái chế 
hoặc trả lại cho nhà cung cấp nên được ưu tiên trong việc ra quyết định 
mua sắm. Việc sử dụng vật liệu đóng gói tái chế nên được tích hợp vào 
quy trình 
 
16. Có các quy  tắc hoặc hướng dẫn  cụ  thể nào về xử  lý  chất  thải  rắn, 
chất thải lỏng hoặc chất thải nguy hại không? 
Yêu cầu: 
  Mục tiêu giảm chất thải, tái sử dụng và tái chế chất thải phải được xem 
xét ít nhất một lần mỗi năm với đánh giá kết quả giảm thiểu hàng năm. 
Việc  đánh  giá  các  nhà  thầu  xử  lý  chất  thải  về  tính  bền  vững,  phương 
pháp xử lý nên được ưu tiên và các nhà thầu nên được kiểm tra thường 
xuyên khi điều kiện cho phép 
 
17.  Công  ty  có  biệp  pháp  vàhướng  dẫn  cụ  thể  về  việc  xử  lý  chất  thải 
nguy hại theo luật định không? 
Yêu cầu:   
Quản lý tất cả các loại chất thải, bao gồm tái sử dụng, tái chế trong mọi 
trường hợp có thể và phân loại tất cả chất thải nguy hại trước khi được 
công ty môi trường đem đi xử lý. Hầu hết các quốc gia đều có quy định 
và định nghĩa rất rõ ràng về chất thải độc hại và không độc hại. Những 
quy định và định nghĩa này cần phải được hiểu rõ trước khi thực hiện. 
Một bảng cân đối chất liệu, đánh giá các công đoạn tạo ra rác thải cũng 
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như xử lý bao gồm các kế hoạch cải tiến dựa trên mục tiêu “không rác 
thải” nên được thực hiện 
 
18. Có các quy tắc hoặc hướng dẫn cụ thể nào liên quan đến việc đốt bỏ 
chất thải? 
Yêu cầu:   
Không chôn lấp rác thải, không đốt hủy rác thải chất thải tại khuôn viên 
nhà  xưởng,  không  đổ  bỏ  rác  thải  vào  kinh  rạch,  sông  ngòi  (ngoại  trừ 
nước thải đã được xử lý đạt chuân theo yêu cầu pháp luật). Việc đốt hủy 
rác thải chỉ được phép thực hiện trong các lò đốt mà khí thải được kiểm 
soát  phù  hợp  liên  quan  đến  hydrocarbon,  dioxin,  các  thành  phần 
halogen và kim loại nặng   
 
19. Làm sao có thể kiểm soát được việc chôn lấp rác bất hợp pháp?   
Yêu cầu:   
Chôn lấp rác thải, đốt hủy rác thải tại khuôn viên nhà xưởng cần phải bị 
cấm tuyệt đối 
 
20. Kiểm tra xem các tiêu chuẩn mà công ty đã thực hiện có các tiêu chí 
bổ xung thêm liên quan đến việc quản lý chất thải 
 
21. Có cách nào để đo lường và giảm thiểu tình trạng “xả rác” tại công ty 
không? 
Yêu cầu:   
Phân  loại,  kiểm  tra,  báo  cáo  theo ngày  tháng để  tìm  ra  nguyên nhân, 
nguồn gốc thải và từ đó có những biện pháp giảm thiểu phù hợp 
 
  Quản lý nguồn nước 
   
1. Công ty có chính sách liên quan đến việc giám sát và sử dụng nguồn 
nước không? 
Yêu cầu:   
Nước phải được  sử dụng hiệu quả  trong mọi  trường hợp.  Số  liệu  cho 
từng quy trình riêng biệt sẽ được thu thập và ghi nhận, số lượng nước 
tiêu  thụ  của  công  ty  cần  phải  được  ghi  nhận,  tổng  kết  trong  báo  cáo 
hàng  tháng và hàng năm. Hệ  thống nước uống và nước  sản xuất phải 
tách biệt. Việc sử dụng nước từ bất kỳ nguồn nào cũng đều phải  tuân 
thủ luật pháp địa phương và quốc gia. Nếu việc sử dụng nước cần phải 
có giấy phép, thì giấy phép luôn phải có sẵn và còn giá trị   
 
2. Công ty có biện pháp gì trong việc quản lý nguồi nước: lưu vực, đầu 
nguồn hoặc nước ven sông? 
Yêu cầu:   
Chất lượng nước của xưởng sản xuất cần phải được giám sát. Mọi hình 
thức  xử  lý  nước  đầu  vào  để  đảm  bảo  công  đoạn  sản  xuất  được  ổn 
định/đạt chất lượng cần phải được ghi chép lại với các chi tiết xử lý và 
kết quả đạt được. Nếu chất lượng nước đầu vào thay đổi và không thể 
theo dõi dựa trên thống kê, thì nước cần được kiểm tra các thành phần 
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độc hại. Việc  tiêu  thụ nước phải được ghi  chép đều đặn và  lập  thành 
báo cáo tổng kết  ít nhất một năm một  lần. Điểm xả thải, tuyến đường 
nước thải, hệ thống xử lý nước và địa điểm cấp nước cần phải được chi 
tiết trên sơ đồ nước thải của toàn bộ cơ sở. Điểm chuyển giao nước qua 
hệ  thống xử  lý nước công cộng hoặc qua các vùng nước  tự nhiên cần 
phải được ghi chú rõ ràng   
 
3. Trong trường hợp khan hiếm nước hoặc rủi ro thiếu nước trong khu 
vực của công ty, công ty có biện pháp nào để đảm bảo các hoạt động 
kinh doanh không ảnh hưởng đến nhu cầu địa phương? 
Yêu cầu:   
• Nhu cầu và mong đợi  của các bên  liên quan  (khách hàng, dân  trong 
khu vực, nhà cung cấp, v. v. ) có thể có ảnh hưởng đến việc triển khai hệ 
thống quản  lý môi  trường hiệu quả (ví dụ,  rò rỉ nước, nguồn nước dồi 
dào hoặc thiếu hụt, ảnh hưởng về biến đổi khí hậu) 
 
4. Có biện pháp nào để giảm sử dụng và tái sử dụng nước, và tăng tái 
chế nước không? 
Yêu cầu:   
ID 424: Công ty có tái chế nước thải không? 
 
5. Công tý có quản lý và xử lý nước thải tải cơ sở hay không? 
Yêu cầu:   
Trong mọi trường hợp, nếu yêu cầu pháp  lý tại khu vực hoặc quốc gia 
đối với doanh nghiệp nghiêm ngặt hơn tiêu chí STeP thuộc OEKO TEX® 
thì yêu cầu pháp lý này sẽ được áp dụng. Để đảm bảo việc đánh giá hiệu 
quả dựa trên các yêu cầu của SteP và DETOX TO ZERO thuộc OEKO TEX®, 
một báo cáo kiểm nghiệm hàng năm đối với nước thải và bùn thải cần 
phải thực hiện [...] Mục tiêu chính trong vấn đề nước thải là giảm thiểu 
dần khối lượng nước thải, nồng độ hóa chất không mong muốn và độc 
tính của nước thải thải ra môi trường và rồi cuối cùng là cố gắng loại bỏ 
hoàn toàn việc xả thải nước gây ô nhiễm. Nước thải càng ít chứa các hóa 
chất độc hại càng tốt [...] 
 
6. Chính sách cụ thể của công ty liên quan đến nước thải là gì? 
Yêu cầu:   
Thực hiện đánh  giá  hàng  năm và hình  thành quy  trình  chính  thức  với 
mục tiêu giảm thiểu khối lượng nước thải và cải thiệt chất lượng nước 
thải với hàm  lượng chất độc/ chất gây ô nhiễm môi  trường  thấp hơn. 
Một ví dụ điển hình là tập trung vào ZDHC (Zero Discharge of harzadous 
chemicals, không thải hóa chất độc hại). Cần phải xem xét mọi nỗ lực để 
giảm thiểu lượng nước thải  liên quan đến sản xuất. Bảng cân bằng chi 
phí cho việc khai thác/sử dụng nước và xử lý nước thải nên được soạn 
thảo  và  theo dõi  đều đặn. Việc  này đòi  hỏi  các mọi  hệ  thống phải  có 
điều kiện để đo lường mức tiêu thụ nước từ mọi nguồn cung và là một 
thành phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả sản xuất. Thực hiện 
kiểm nghiệm và báo cáo chất lượng nước, bùn thải hàng năm để có thể 
có những biện pháp cải thiện phù hợp cho hệ thống xử lý nước thải 
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7. Những biện pháp cơ bản nào được thực hiện liên quan đến các thông 
số nước như COD, pH, nhiệt độ nước trong ngành dệt may? 
Yêu cầu:   
Việc Mẫu và việc kiểm nghiệm nước thải đối với các thông số yêu cầu 
cần  thiết  phải  được  thực  hiện  bởi  phòng  thí  nghiệm/cơ  quan  thử 
nghiệm độc  lập  được  ủy  quyền.  Chức  năng,  thiết  kế  và  vận  hành  của 
nhà máy  xử  lý  nước  cần  phải  được đảm bảo.  Cần  phải  phải  tuân  thủ 
triệt để các quy định của pháp  luật và/hoặc các thỏa thuận với đơn vị 
thứ ba. Trong trường hợp không có các yêu cầu pháp lý cụ thể, thì cần 
phải  tuân  thủ  các  nguyên  tắc  thực hành  tốt,  như  giảm  thiểu ô  nhiễm 
môi trường tại nguồn, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và giám sát nước 
thải, v. v. , và phải tuân thủ các tiêu chuẩn của tiêu chuẩn STeP 
 
8. Công ty có biện pháp gì liên quan đến các thông số nước thải mở rộng 
dành  cho  ngành  dệt  may  (như  BOD,  AOX,  N,  P,  sulphite,  amonium 
nitrogen và chrom, đồng, niken, kẽm, thiếc)? 
Yêu cầu:   
Mẫu nước thải, bùn thải cần phải được kiểm các chỉ tiêu theo yêu cầu 
của tiêu chuẩn. Phải bảo đảm hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt và 
đạt chuẩn yêu cầu. Thực hiện tốt chính sách môi trường đã đề ra trong 
việc giảm thiểu hóa chất độc hại trong nước thải và giảm thiểu dần khối 
lượng nước thải hàng năm   
 
9. Những biện pháp nào được áp dụng để giảm/tránh ô nhiễm nước?   
Yêu cầu:   
Khu vực  lưu  trữ chất  thải phải được xây dựng phù hợp tránh tràn đổ, 
thẩm thấu hóa chất và chất độc hại  ra môi  trường đất và nước chung 
quanh (bồn chứa thứ cấp, nền nhà xây kín, chống thấm, rãnh thu gom 
khi  xảy  ra  sự cố  chảy  tràn)  [...] Các điểm xả  thải  và  các  loại  nước  thải 
(nước ngầm, nước mặt, nước đã xử lý) cho từng quy trình riêng lẻ phải 
được ghi chép vào văn bản trong sơ đồ quy trình 
 
10. Biện pháp nào được thực hiện để duy trì hoặc nâng cao chất lượng 
nước?   
Yêu cầu:   
Chất  lượng  nước  sử  dụng  sản  xuất  cần  phải  được  giám  sát  đều  đặn 
nhằm bảo đảm được mức độ chất lượng mong muốn. Các biện pháp xử 
lý  cần phải được ghi  chép  vào  văn bản nhằm mục đích  theo dõi. Nếu 
chất lượng nước thay đổi và không thể xác định dựa trên thống kê, thì 
nước cần phải được kiểm tra các thành phần nguy hiểm   
 
11. Những biện pháp nào được áp dụng đối với nước thải dân dụng? 
Yêu cầu:   
Nước thải từ các quy trình sản xuất hàng dệt may phải được xử lý trong 
nhà máy xử  lý nước thải  thuộc sở hữu của công ty  (xả trực tiếp) hoặc 
qua hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp, của đô thị  (xả gián 
tiếp) (các yêu cầu theo tiêu chuẩn liên quan đến việc xả trực tiếp hoặc 
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xả gián tiếp xem Phụ lục 5). Trong mọi trường hợp, cả đối với nước thải 
dân dụng, mọi yêu cầu pháp  lý của khu vực hoặc quốc gia sẽ được áp 
dụng nếu tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu của SteP thuộc OEKO TEX® 
 
12. Các nguồn nước tại và xung quanh địa điểm sản xuất của nhà máy có 
được giám sát không  (ví dụ: nguồn nước  tưới, nguồn nước dân dụng, 
sản xuất, giấy phép khai khác nước nguồn. . )? 
Yêu cầu:   
Thống kê số lượng nước tiêu thụ, nước thải hàng tháng và bao cáo tổng 
kết hàng năm. Hệ thống phải có đồng hồ do mức tiêu thụ nước để có 
chính sách cụ  thể  trong việc điều chỉnh hiệu quả sản xuất. Chất  lượng 
bùn  cần  phải  được  cải  thiện  hàng  năm  thông  qua  đánh  giá  và  kiểm 
nghiệm   
 
13. Số lượng nước tiêu thụ có được ghi nhận và lập thành báo cáo? 
Yêu cầu:   
Nước phải được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Số  liệu cho các quy 
trình  riêng  lẻ  cần  phải  được  thu  thập  để  thống  kê  và  so  sánh  với  số 
lượng  sản  phẩm được  sản  xuất  ra.  Hệ  thống  nước  uống  và  nước  sản 
xuất  cần  phải  được  tách  rời.  Dù  sử  dụng  nguồn  nước  nào  cũng  vậy, 
doanh  nghiệp  phải  tuân  thủ  luật  pháp  địa  phương  và  quốc  gia.  Giấy 
phép sử dụng nước cần phải có theo yêu cầu và còn giá trị   
 
14. Kiểm tra xem các tiêu chuẩn công ty đang thực hiện tuân thủ có các 
tiêu chí bổ sung liên quan đến nước (nước thải, bùn thải) hay không? 
Yêu cầu:   
Bùn thải có mục đích sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp cần phải 
được kiểm nghiệm bởi viện kiểm nghiệm hàng năm cho các thông số bắt 
buộc  (xem Phụ  lục 5). Yêu cầu hiện  tại  của  tiêu chuẩn  là nước  thải và 
bùn thải phải được kiểm theo tiêu chí DETOX TO ZERO. Các chỉ tiêu có 
mức giới hạn cần phải báo cáo được chi tiết cụ thể trong tài liệu DETOX 
TO ZERO thuộc OEKO TEX® 
 
  Quản lý năng lượng 
   
1. Công ty có chính sách sử dụng và quản lý năng lượng không? 
Yêu cầu:   
Việc sử dụng năng lượng cần phải được tối ưu hóa. Để tuân thủ yêu cầu 
này, mức  tiêu  thụ  năng  lượng  phải  được  theo  dõi  thường  xuyên  cho 
toàn bộ cơ sở, với mục đích giám sát mức tiêu thụ năng lượng cho từng 
quy  trình  riêng  lẻ.  Yêu  cầu  năng  lượng  cụ  thể  có  thể  được  tính  bằng 
cách tiêu thụ năng lượng liên quan đến nước và dệt may được sản xuất. 
Đây có thể là một chỉ số hữu ích về tính hiệu quả 
 
2. Hiện trong công ty có "nguyên tắc sản xuất sạch hoặc phương cách tối 
ưu hóa mọi hoạt động" được áp dụng cho các hoạt động kinh doanh, 
quy trình sản xuất hoặc dịch vụ với mục đích tăng hiệu quả tổng thể và 
giảm thiệt hại, rủi ro cho con người và môi trường không? 
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Yêu cầu:   
Công ty cần cân nhắc việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo có ít tác 
động đến môi trường/ít lượng khí thải carbon. [...] Những giải pháp ứng 
dụng cho việc tiết kiệm năng lượng cần phải được ghi nhận trong bảng 
cân đối riêng lẻ. Việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt là 
các nguồn năng lượng tái tạo, không hóa thạch, nên được ưu tiên, miễn 
là chúng an toàn về mặt sinh thái 
 
3. Những biện pháp nào được áp dụng để giảm thiểu việc sử dụng năng 
lượng,  nâng  cao  hiệu  quả  và/hoặc  thúc  đẩy  việc  bảo  tồn  tài  nguyên 
năng lượng không? 
Yêu cầu:   
Nếu mục  tiêu  giảm mức  tiêu  thụ  năng  lượng được  xác  định,  việc  tiết 
kiệm năng lượng có thể đạt được thông qua việc gia tăng kiểm soát quy 
trình hoặc thu hồi năng  lượng (ví dụ:  thu hồi nhiệt, chu trình  làm mát 
nhiều phần, trao đổi nhiệt, v. v. ) 
 
4.  Công  ty  có  sử  dụng  các  nguồn  năng  lượng  tái  tạo  (bao  gồm  năng 
lượng mặt trời, gió, vv) trong khu vực sản xuất? 
Yêu cầu:   
Công ty cần cân nhắc việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo có tác 
động môi trường/lượng khí thải carbon thấp hơn. [...] Việc sử dụng các 
nguồn năng  lượng  thay  thế, đặc biệt  là các nguồn năng  lượng  tái  tạo, 
không hóa thạch, nên được ưu tiên, miễn là chúng an toàn về mặt sinh 
thái 
 
5. Hiện năng lượng mặt trời đã đang được sử dụng hay công ty đang có 
kế hoạch tiến tới việc thực hiện nguồn năng lượng tái tạo? 
Yêu cầu:   
Công ty có sử dụng bất kỳ nguồn năng lượng tái tạo nào không? 
 
6. Hiện công ty có một nguyên tắc tổng thể nào trong việc quản lý và sử 
dụng năng lượng không tái tạo? 
Yêu cầu:   
Tối  thiểu hóa  các  nguồn  năng  lượng được  sử dụng để  theo dõi,  kiểm 
soát và ghi lại và hạn chế/cấm các tài nguyên không tái tạo. Khí thải từ 
các lò đốt và nồi hơi phải được đánh giá theo CO (carbon monoxide) sau 
đây: Mức phát thải CO từ các lò có nhiệt lượng từ 0, 3 MW đến 2 MW 
và > 2 MW sử dụng nhiên liệu đốt là chất rắn (than, củi, trấu), lỏng (dầu) 
và khí đốt, xem phụ lục 5. [...] 
 
  Quản lý khí thải carbon 
   
1. Công ty có chính sách thực tiễn nào về vấn đề khí thải carbon không? 
Yêu cầu:   
Tất cả các biện pháp được thực hiện để giảm khí thải, bao gồm các thiết 
bị  phòng  ngừa,  giảm  thiểu  ô  nhiễm  môi  trường/  giảm  thiểu  chất 
thải/thay thế hóa chất, phải là một phần của mục tiêu được ban quản lý 
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xác  định.  [...]  Một  hệ  thống  tính  toán  lượng  khí  thải  carbon  của  cơ 
xưởng nên được áp dụng và các mục tiêu cụ thể cần phải được xác định. 
Tài nguyên năng lượng được tính toán với các hệ thống bên trong hoặc 
bên ngoài dẫn đến sự phân loại cao hơn trong quá trình đánh giá. Đề án 
nhằm giảm lượng khí thải CO2 nên được thực hiện với những kết quả cụ 
thể. Giảm phát thải CO2 hàng năm nên được xác định  là mục tiêu của 
ban quản lý có trách nhiệm. Công ty sẽ được đánh giá cao hơn nếu sở 
hữu giấy chứng nhận carbon footprint 
 
2. Công ty có chính sách phân tích các  lựa chọn thay thế với mục đích 
giảm lượng khí thải GHG ‐greenhouse gas/carbon không? 
Yêu cầu:   
Đề án nhằm giảm lượng khí thải CO2 nên được thực hiện với những kết 
quả  cụ  thể. Giảm phát  thải  CO2 hàng  năm nên được  xác định  là mục 
tiêu của ban quản lý có trách nhiệm. Công ty sẽ được đánh giá cao hơn 
nếu sở hữu giấy chứng nhận carbon footprint 
 
3.  Có  chính  sách  và phương pháp nào được  sử dụng để đo  lượng  khí 
thải GHG/carbon không? 
Yêu cầu:   
Áp dụng một hệ thống tính toán lượng khí thải carbon của công ty, kết 
quả cần phải được ghi chép lại và so sánh với mục tiêu đã được xác định 
trong chính sách môi trường của công ty 
 
4. Công ty có biện pháp nào trong việc giám sát và giảm thiểu lượng khí 
thải GHG (ngoại trừ carbon) không? 
Yêu cầu:   
Ngoài  trừ  carbon,  công  ty  nên  chú  ý  đến  các  chất  khí  làm  lạnh  (máy 
lạnh, nhà lạnh) có khả năng gây ô nhiễm cao. Kiểm tra mọi thiết bị và chỉ 
ứng dụng những loại thiết bị và thành phần được kiểm tra và cho phép 
áp dụng, không tạo ra khí thải GHG 
 
  II tiêu chuẩn xã hội 
 
  Nhân quyền và cộng đồng địa phương 
   
1. Công ty có chính sách chú trọng đến việc bảo vệ quyền con người và 
cộng đồng địa phương không? 
Yêu cầu:   
Tiêu  chí  về  xã hội  của  chứng  chỉ  chú  trọng đến  chính  sách  của doanh 
nghiệp hoặc tổ chức liên quan đến trách nhiệm xã hội và điều kiện làm 
việc của công nhân viên. Trách nhiệm xã hội tập trung vào lãnh vực lao 
động  trẻ  em  và  lao  động  vị  thành  niên,  lương  bổng  và  phúc  lợi,  tình 
trạng việc  làm, quyền tự do  lập hội,  thỏa ước  lao động  tập  thể và giờ 
làm việc, bao gồm cả những quy định  làm  thêm giờ,  tăng  ca.  Tiêu  chí 
này cũng đề cập đến các hình thức quấy rối, lạm dụng và phân biệt đối 
xử  có  thể  được  ngăn  chặn  một  cách  hiệu  quản  trong  doanh  nghiệp. 
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Ngoài ra quy định còn ngăn cấm lao động cưỡng bức dưới bất kỳ hình 
thức nào và cần phải chú trọng đến các điều kiện cho các cơ sở vệ sinh, 
phòng thay đồ, căng tin/khu vực ăn uống và ký túc xá 
 
2. Công ty có chính sách cụ thể bảo đảm sự tham gia của cộng đồng địa 
phương không? 
Yêu cầu:   
Công nhân viên tại công ty, bao gồm cả các quản lý cấp cao, cần được 
khuyến khích duy trì quan hệ với các bên liên quan. Quan hệ này có thể 
vượt ra ngoài các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội trong khu vực và 
cả quốc  tế. Đối  thoại  với  các đối  tác  kinh doanh  là một  công  cụ quan 
trọng để truyền đạt những mong muốn và yêu cầu của tất cả các bên 
liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm các cá nhân như công nhân viên 
và các tổ chức như nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ hoặc đại diện 
chính quyền  trong khu vực. Doanh nghiệp nên xem xét và đầu  tư vào 
cộng đồng địa phương nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng 
 
3. Những biện pháp nào được chọn lựa để thúc đẩy và tăng cường các 
cơ hội giáo dục trong cộng đồng địa phương? 
Yêu cầu:   
Lao động vị thành niên nên có đủ thời gian học trong trường mỗi tuần 
mà không có bất kỳ khoản khấu trừ lương nào. Chính sách quản lý cần 
phải ngăn chặn việc làm thêm giờ đối với lao động vị thành niên và đảm 
bảo  giờ  làm  việc  phải  phù  hợp  với  khung  pháp  lý  sở  tại.  Khoảng  thời 
gian rời khỏi nhà của họ, bao gồm vận chuyển, giờ làm việc và học trong 
trường, không quá 10 giờ mỗi ngày. Khi có chương trình đào tạo nghề, 
những nghĩa vụ đối với lao động vị thành niên cần phải được thực hiện 
nghiêm túc và công ty phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp lý 
 
4. Doanh nghiệp có chính sách và biện pháp nào trong việc quảng bá và 
nâng cao khả năng tiếp cận y tế trong cộng đồng địa phương không? 
Yêu cầu:   
Các cá nhân dễ bị tổn thương bao gồm (không giới hạn) công nhân viên 
vị thành niên, các bà mẹ trẻ, phụ nữ mang thai và người khuyết tật cần 
phải được bảo vệ đặc biệt. Đối với công nhân viên có rủi ro phơi nhiễm 
trong  công  việc,  nên  được  kiểm  tra  sức  khỏe  thường  xuyên.  ID  315: 
Công ty có cung cấp xét nghiệm y tế/ xét nghiệm sức khỏe không? 
 
5. Công ty có cung cấp có cung cấp/trang bị ký túc xá, nhà trọ cho công 
nhân viên không? 
Yêu cầu:   
Ký túc xá, nhà trọ tại công ty phải  tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp  lý 
hiện  hành  của địa  phương  và  quốc  gia. Để  giám  sát  sự  tuân  thủ  này, 
doanh nghiệp nên thực hiện đánh giá  thường xuyên các cơ sở vệ sinh 
cũng như việc bảo hành,  bảo  trì.  Ký  túc  xá nên đặt  trong  các  tòa nhà 
tách biệt với khu vực sản xuất và kho bãi. Diện  tích cho  từng cá nhân 
trong ký túc xá phải phù hợp và bảo đảm sự riêng tư 
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6. Công ty có bảo đảm được sự nguyên vẹn quyền hạn của người thiểu 
số không? 
Yêu cầu:   
SteP thuộc OEKO‐TEX® Standard v01/2019 
 
7. Công ty có bảo đảm được quyền lợi của các nhóm tách biệt? 
Yêu cầu:   
Tất cả người lao động phải được đối xử bình đẳng và có cùng cơ hội dựa 
trên hiệu suất và kỹ năng, không phân biệt đối xử do chủng tộc, nguồn 
gốc, khuyết tật, tôn giáo, đẳng cấp, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh 
hướng  tình dục,  công đoàn hoặc quan điểm chính  trị  hoặc bất  kỳ đặc 
điểm cá nhân và  thể  chất nào  khác. Đối  xử bình đẳng với  tất  cả  công 
nhân viên sẽ là một phần của chính sách không phân biệt đối xử trong 
tuyển dụng, thăng tiến 
 
8. Công ty có chính sách bảo tồn khuyến khích phát triển những nét văn 
hóa xã hội cộng đồng?   
Yêu cầu:   
Công nhân viên tại công ty, bao gồm cả các quản lý cấp cao, cần được 
khuyến khích duy trì quan hệ với các bên liên quan. Quan hệ này có thể 
vượt ra ngoài các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội trong khu vực và 
cả quốc  tế. Đối  thoại  với  các đối  tác  kinh doanh  là một  công  cụ quan 
trọng để truyền đạt những mong muốn và yêu cầu của tất cả các bên 
liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm các cá nhân như công nhân viên 
và các tổ chức như nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ hoặc đại diện 
chính quyền  trong khu vực. Doanh nghiệp nên xem xét và đầu  tư vào 
cộng đồng địa phương nhằm hỗ trợ phát triển và duy trì văn hóa cộng 
đồng 
 
9. Công ty có tài  liệu diễn giải và hướng dẫn cụ thể về cách cư xử cho 
công nhân viên cũng như cộng đồng địa phương?   
Yêu cầu:   
Ban quản lý công ty chỉ định ít nhất một người chịu trách nhiệm cho tất 
cả các vấn đề về trách nhiệm xã hội. Người này sẽ chịu trách nhiệm cho 
tất cả các mục tiêu và biện pháp liên quan về xã hội, bao gồm cả việc xác 
định  rủi  ro và những vấn đề khúc mắc  thông qua việc  thực hiện kiểm 
toán nội bộ, biên soạn tài liệu và các biện pháp khắc phục. Thực hiện và 
giám sát  kiểm  toán nội bộ và bên ngoài  là một phần  của  trách nhiệm 
này. Người  có  trách nhiệm cần phải  tổ  chức  các buổi đào  tạo  thường 
xuyên cho tất cả nhân viên về các mục tiêu trách nhiệm xã hội, báo cáo 
các chương trình thực hiện cũng như kết quả đạt được 
 
10. Công ty có tổ chức các cuộc đối thoại với đại diện của cộng đồng địa 
phương về các tác động có thể có của hoạt động kinh doanh đối với các 
nguồn lực và cộng đồng địa phương? 
Yêu cầu:   
Đối thoại với các bên liên là một công cụ quan trọng để truyền tải những 
mong muốn và yêu cầu của tất cả các bên  liên quan đến công ty, bao 
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gồm các cá nhân như công nhân viên và tổ chức như nhà cung cấp, tổ 
chức phi chính phủ hoặc đại diện các cơ quan nhà nước trong khu vực. 
Công ty nên xem xét việc hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương. Duy 
trì đối thoại sẽ được sử dụng như một phương tiện để phát triển và xem 
xét các hệ thống quản lý hiện có. Công ty nên ghi chép lại tất cả những 
trao đổi, thông tin với tất cả các bên có liên quan 
 
11.  Công  ty  có  các biện pháp nào để  xác định, đánh giá  tác động  của 
hoạt động kinh doanh đối với sức khỏe, an toàn và an ninh trong công 
đồng địa phương?   
Yêu cầu:   
"Cần phải tuân thủ tuyệt đối tất cả các yêu cầu pháp lý của địa phương 
(hoặc quốc gia), tuân thủ ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi 
làm việc, các yêu cầu về nhân quyền của UN và STeP thuộc OEKO TEX®" 
 
  Điều kiện làm việc và bảo hộ xã hội 
   
1. Chính sách gì được áp dụng để bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp?   
Yêu cầu:   
Tiêu chí này bao gồm vệ sinh an toàn lao động của các doanh nghiệp sản 
xuất. Nó đánh giá các điều kiện tại nơi làm việc như tiếng ồn, bụi, rủi ro 
hóa  chất,  ánh  sáng,  nhiệt  độ,  điều  kiện  chăm  sóc  sức  khỏe  cho  công 
nhân viên và an toàn lao động của công nhân viên thông qua việc cung 
cấp quần áo bảo hộ (ví dụ:  thiết bị bảo hộ cá nhân), biện pháp phòng 
ngừa tai nạn do máy móc/thiết bị. Tiêu chí này cũng bao gồm các biện 
pháp an toàn của cơ xưởng liên quan đến phòng chống cháy nổ, kết cấu 
an toàn của tòa nhà, an toàn điện, nước, các quy trình trong trường hợp 
khẩn cấp (ví dụ: hỏa hoạn) và sự an toàn của công nhân trong trường 
hợp xảy ra sự cố như trên. Hơn nữa, nó còn đánh giá sự an toàn trong 
sản xuất bao gồm các thiết bị máy móc liên quan 
 
2.  Công  ty  có  chính  sách  về  việc  lạm  dụng/quấy  rối  tình  dục  phụ  nữ 
không? 
Yêu cầu:   
Tất cả mọi công nhân viên cần phải được tôn trọng và đối sử công bằng. 
Thời gian làm việc tại công ty phải tuân thủ các tiêu chuẩn lao động cốt 
lõi của ILO và tất cả các quy định luật pháp áp dụng trên toàn quốc và 
khu vực liên quan đến việc quấy rối và lạm dụng tại nơi làm việc. [...] 
 
3.  Biện pháp nào được  áp dụng để đảm bảo  an  toàn  tại  nơi  làm  việc 
(quy ước ILO 184)? 
Yêu cầu:   
4. 6. 1 An toàn lao động tại công ty cần phải được xem xét, đánh giá đều 
đặn và cần chú ý đặc biệt đến các vấn đề và mục tiêu sau: Cung cấp môi 
trường làm việc an toàn và lành mạnh, bảo vệ người lao động khỏi tiếng 
ồn, ô nhiễm bụi và rủi ro hóa chất [...] 
 
4. Các biện pháp tuân thủ pháp luật nào được áp dụng để bảo đảm an 
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toàn cho công nhân viên tại nơi làm việc?   
Yêu cầu:   
Để bảo vệ người lao động liên quan đến việc sử dụng hóa chất, tiếng ồn 
và bụi phát thải, các yêu cầu pháp lý quốc gia cần phải được tuân thủ. 
Điều này cũng bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 8995 (Ánh sáng 
tại nơi làm việc trực tiếp) và ISO 7243 (Môi trường có nhiệt độ cao) và 
các  tiêu  chuẩn  về mức  độ  rung  động. Mục  đích  là  giảm  cấp  độ  phơi 
nhiễm xuống dưới các giá trị giới hạn được đưa ra 
 
5.  Những  biện  pháp  liên  quan  đến  việc  bảo  đảm  an  toàn  đối  với  các 
thiết bị điện?   
Yêu cầu:   
Công ty phải thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa các mối 
nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra cho công nhân viên. Thiết bị 
dùng  cho  sản xuất và phòng  thí nghiệm  (máy móc/thiết bị) phải được 
trang bị nút dừng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố. ID 1164: Các 
thiết bị điện được kiểm tra an toàn theo tần suất nào? 
 
6. Công ty có kiểm tra độ an toàn và bảo hành bảo trì các tòa nhà và các 
cơ sở sản xuất không? 
Yêu cầu:   
Tất cả các cấu trúc của các tòa nhà, cơ xưởng phải được xây dựng phù 
hợp,  bảo đảm an  toàn  cho  việc  sử  dụng  và  vận  hành  theo đúng mục 
đích thiết kế. Bất kỳ điểm yếu hoặc điểm yếu được phát hiện nào hay 
hư hỏng, vv cần phải được xác định, lập biên bản và thực hiện các biện 
pháp tu sửa cho phù hợp 
 
7. Những biện pháp cần thiết nào đã được thực hiện nhằm đối phó với 
những trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn (diễn tập phòng cháy chữa 
cháy, thiết bị cứu hỏa, các biển cảnh báo. . )? 
Yêu cầu:   
Một số công nhân viênsẽ được đề cử và huấn luyện phù hợp về an toàn 
cháy nổ để đối  phó  với  những  tình  huống  liên quan.  Kế  hoạch phòng 
cháy chữa cháy với các biện pháp phòng cháy, báo động, chữa cháy và 
triển khai đội cứu hỏa sẽ được chuẩn bị và công bố đến mọi công nhân 
viên. Kế hoạch khẩn cấp cho tất cả các sự cố có thể xảy ra (ví dụ: hỏa 
hoạn, tai nạn, nguy hiểm hóa chất, các rui ro thiên tai như lũ lụt, động 
đất, v. v. ) cần phải được chuẩn bị. Các lối thoát hiểm và cửa thoát hiểm 
phải  được  kiểm  tra  đều  đặn  để  đảm  bảo  các  ký  hiệu  luôn  được  rõ 
ràngvà không bị khoá hoặc bị che chắn 
 
8. Các cửa thoát hiểm và các quy trình sơ tán đã được diễn tập, vậy mọi 
công  nhân  viên  và  khách  của  công  ty  có  biết  rõ  các  thông  tin  trên 
không? 
Yêu cầu:   
Thường xuyên kiểm tra lối thoát hiển và cửa thoát hiểm. Cửa và đường 
thoát hiểm không được bị chặn, bị khóa trong suốt thời gian  làm việc. 
Ngoài  ra,  các  thiết  bị  cứu  hỏa,  dụng  cụ  cứu  thương,  sơ  cứu  cần  phải 
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được  kiểm  tra  định  kỳ.  Các  buổi  huấn  luyện  khẩn  cấp  và  sơ  tán  nên 
được tổ chức tối thiểu ba năm một lần. Sơ đồ thoát hiểm cần phải treo 
ở các vị trí dễ thấy, dễ quan sát cho mọi công nhân viên. Nên nhắc nhở 
khách đến làm việc với công ty về các biện pháp cần thiết khi gặp sự cố 
(chỗ tập trung, cửa thoát hiểm vân vân)   
 
9. Những quy định về việc bảo hành bảo trì các cửa thoát hiểm? 
Yêu cầu:   
Các  lối  thoát  hiểm  và  cửa  thoát  hiểm  phải  được  kiểm  tra  và  bảo  trì 
thường xuyên để tránh bị chặn, kẹt. Thiết bị cứu hỏa, các tủ cứu thương 
phải được kiểm tra và bổ xung đầy đủ theo quy định 
 
10. Chính sách cụ thể để bảo đảm an toàn lao động tại cơ sở là gì?   
Yêu cầu:   
Công  ty  phải  tổ  chức  các  buổi  tập huấn  về  an  toàn  lao động  cho mọi 
công nhân viên bao gồm cả các công nhân mới và thực hiện diễn tấp sơ 
tán định kỳ theo yêu cầu của pháp luật   
 
11.  Có  những  biện  pháp  phù  hợp  nào để đảm bảo  an  toàn  lao  động, 
theo định nghĩa của ILO 155 không? 
Yêu cầu:   
Hiệu quả của chính sách an toàn vệ sinh nghề nghiệp (OH & S) của công 
ty phải được xem xét đánh giá theo các hạn mục:   
• Tạo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh   
• Công nhận được bảo vệ thông quá các biện pháp cụ thể để không bị 
phơi nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi và rủi ro hóa chất   
• Trang bị điều kiện ánh sáng đầy đủ   
• Bảo vệ công nhân viên tiếp xúc với nhiệt độ cao   
• Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) để giảm thiểu tại nạn và các sự 
cố rủi ro trong lúc làm việc   
• Cài đặt hệ thống phát hiện các nguy cơ về an toan lao động (hệ thống 
cứu hỏa tự động, hệ thống báo cháy, hệ thống bao khí độc rò rỉ. . ) 
• Đào tạo và cung cấp các giải pháp để ngăn ngừa thương tật 
• Thực hiện huấn luyện nghề nghiệp để duy trì an toàn lao động   
• Cho phép sử dụng phòng tắm và nước uống (được xác định bởi ILO số 
155 và số 164) 
 
12. Công nhân viên có được trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân? 
Yêu cầu:   
Khi làm việc với các chất có nguy cơ cao (hóa chất, dung môi, v. v. ) và 
tại những nơi làm việc có độ ô nhiễm cao như bụi, tiếng ồn, hóa chất dễ 
bay hơi, phát thải mùi, thì công nhân viên phải được cung cấp miễn phí 
các thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết như găng tay, kính bảo hộ, tạp dề, 
mặt nạ chống bụi, nút  tai, mặt nạ hô hấp, vv. Các công nhân viên cần 
phải được đào tạo sử dụng thiết bị một cách chính xác. Điều kiện  làm 
việc và việc sử dụng cũng như lựa chọn PPE phải phù hợp với các thông 
số kỹ  thuật nêu  ra  trong SDS  (thiết bị bảo hộ  lao động cần phải được 
kiểm tra định kỳ) 



OEKO-TEX® STeP 

 
13.  Có  biện  pháp  nào  được  thực  hiện  để  đảm  bảo  an  toàn  cho  công 
nhân viên đối với các loại máy móc, thiết bị có tính nguy hiểm cao? 
Yêu cầu:   
Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa các mối nguy 
hiểm và giảm thiểu rủi ro an toàn lao động. Thiết bị sản xuất và phòng 
thí  nghiệm  (máy móc/thiết bị) phải được  trang bị  nút dừng khẩn  cấp, 
cần phải che chắn phù hợp để tránh những sự cố do sơ ý có thể xảy ra.   
 
14. Công ty có trang bị đủ các hộp cứu thương, các bộ sơ cứu khẩn cấp 
cho công nhân viên?   
Yêu cầu:   
Ban quản lý cần phải thành lập ban an toàn lao động bao gồm sơ đồ các 
vị trí cần thiết như: Quản lý bộ phận, quản lý sức khỏe và an toàn, người 
chịu  trách nhiệm khẩn  cấp,  thiết bị  chữa  cháy và  sơ  cứu  [...]  ID 1166: 
Công ty có duy trì đủ số lượng công nhân viên cho việc sơ cứu và chữa 
cháy không, và họ có hiện diện trong quá trình sản xuất và bảo hành bảo 
trì không? 
 
15. Công ty đã thực hiện các quy trình đảm rằng bảo các loại hóa chất 
dùng tại nơi làm việc được sử dụng một cách an toàn chưa? 
Yêu cầu:   
Trong trường hợp rủi ro hóa chất, đối một số hóa chất có thể gây ra dị 
ứng (ví dụ: thuốc nhuộm có chứa chrome), cần phải được sử dụng các 
thiết bị bảo hộ lao động, PPE (ví dụ: găng tay, kính bảo hộ, tạp dề, khẩu 
trang,  v.  v.  ). Các bồn chứa và  thùng  chứa hóa chất nguy hiểm  (ví dụ: 
acids  hoặc  caustic  soda)  phải  được  gắn/  dán  ký  hiệu  cảnh  báo  (ví  dụ: 
Đeo kính, Găng tay v. v.  ). Ngoài ra, bồn chứa và thùng chứa hóa chất 
nên luôn được đóng kín. Việc sử dụng các thùng đóng kín và vận chuyển 
tự động (chất lỏng và muối) sẽ luôn là một lợi thế liên quan đến vấn đề 
an toàn 
 
16. Các báo cáo về các sự cố, tai nạn luôn được lưu trữ và theo dõi? 
Yêu cầu:   
Bất kỳ sự kiện và sự cố nào cũng vậy sẽ phải được ghi chép và lưu trữ 
lại. Các tài liệu phải bao gồm bản chất, mức độ, nguyên nhân và các biện 
pháp khắc phục đã được thực hiện 
 
17. Công ty có tổ chức các khóa đào tạo cho công nhân viên trong việc 
đối phó với các tai nạn? 
Yêu cầu:   
Công nhân viên cần phải được huấn luyện về an toàn cháy nổ để có thể 
đối phó với  các  sự cố xảy  ra.  [...] Việc diễn  tập  sơ  tán  cũng phải  thực 
hiện cho toàn bộ công nhân viên trong các ca làm việc 
 
18. Những biện pháp cụ thể để đảm bảo điều kiện  làm việc an toàn là 
gì? 
Yêu cầu:   
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Thực hiện các biện pháp kiểm tra, đánh giá để ngăn ngừa và giảm thiểu 
các mối nguy hiểm và rủi ro trong lúc làm việc. Đối với công nhân viên 
có rủi ro phơi nhiễm cao trong môi trường làm việc, nên được kiểm tra 
sức khỏe thường xuyên 
 
19.  Công  ty  có  cung  cấp  nước  uống  sạch  và miễn  phí  cho  công  nhân 
viên?   
Yêu cầu:   
Nước uống  sạch đạt  chuẩn vệ  sinh an  toàn  thực phẩm phải  có  sẵn  và 
miễn phí cho mọi người lao động. Chất lượng nước sẽ do công ty chịu 
trách nhiệm và phải đáp ứng yêu cầu của luật pháp quốc gia 
 
20. Các cơ sở vệ sinh (nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo. . ) có 
đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản được quy định?   
Yêu cầu:   
Công ty phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng trong khu vực 
và quốc gia liên quan đến các cơ sở vệ sinh. Các cơ sở vệ sinh, đặc biệt 
là nhà vệ sinh, nhà tắm, phải luôn hoạt động với số lượng đủ cho tất cả 
công nhân viên trong phạm vi công ty và khu vực ký túc xá. Công nhân 
viên sẽ được tự do sử dụng và công ty sẽ thuê người dọn dẹp vệ sinh và 
bảo hành bảo trì 
 
21. Có biện pháp nào để đảm bảo  rằng  các điều  kiện  tại nơi  làm việc 
(như  chất  lượng không khí,  ánh  sáng,  tiếng ồn) được  kiểm soát  và an 
toàn không? 
Yêu cầu:   
Công  ty  sẽ  thực  hiện  các  biện  pháp  kiểm  soát  để  ngăn  ngừa  các mối 
nguy hiểm và giảm thiểu  rủi  ro về sức khỏe và an  toàn  (báo cáo quan 
trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật)   
 
22. Ký  túc xá,  căng  tin  có được bảo đảm vệ  sinh, an  toàn và phù hợp 
theo tiêu chuẩn văn hóa, luật pháp (đủ không gian, phù hợp với yêu cầu 
tách biệt giới tính. . )?   
Yêu cầu:   
Ký  túc xá  thuộc công  ty phải  tuân  thủ  tất  cả  các yêu cầu pháp  lý hiện 
hành của địa phương và quốc gia. Để giám sát sự tuân thủ này, cơ sở 
nên thực hiện đánh giá thường xuyên các cơ sở vệ sinh và việc bảo hành 
bảo trì. Các ký túc xá nên được đặt trong các tòa nhà tách biệt với khu 
vực sản xuất và kho bãi. Không gian tối thiểu cho từng cá nhân trong ký 
túc xá phải phù hợp và bảo đảm sự riêng tư   
 
23. Các lần nghỉ (giải lao, ăn uống) có tuân thủ theo quy định của pháp 
luật hiện hành? 
Yêu cầu:   
Trong giờ làm việc, công nhân viên sẽ được phép sử dụng nhà vệ sinh, 
uống nước và nghỉ giải lao theo quy định của luật lao động mà không bị 
xử lý kỷ luật 
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24. Công ty có chính sách cụ thể nào về việc cấm quấy rối hoặc lạm dụng 
tại nơi làm việc không? 
Yêu cầu:   
Tất  cả  công nhân viên phải được  tôn  trọng và đối  xử công bằng.  Thời 
gian  làm việc tại công ty phải  tuân thủ các  tiêu chuẩn  lao động cốt  lõi 
của ILO và tất cả các quy định pháp luật, áp dụng trên toàn quốc và khu 
vực  liên quan đến quấy rối và  lạm dụng tại nơi  làm việc. Cả hình phạt 
thể  chất  và  khấu  trừ  lương  đều  không  được  phép  sử  dụng  làm  biện 
pháp kỷ luật. Việc tấn công bằng lời nói (chửi rủa) và bất kỳ hình thức ép 
buộc nào đối với người lao động cũng đều không được phép 
 
25. Hồ sơ và báo cáo về các hình thức kỷ luật đã thực hiện đối với công 
nhân viên? 
Yêu cầu:   
Các biện pháp kỷ luật sẽ phải thực hiện trong khuôn khổ và quy định của 
pháp luật hiện hành và cần phải được lập thành văn bảo báo cáo (ví dụ: 
báo cáo trong hồ sơ nhân sự) 
 
26. Có biện pháp nào được áp dụng để đảm bảo an ninh cho công nhân 
viên và vai trò cũng như trách nhiệm của nhân viên bảo vệ là gì? 
Yêu cầu:   
Công ty nên áp dụng hệ thống giám sát nhằm ngăn chặn mọi rủi ro liên 
quan đến lao động cưỡng bức, mắc nợ, khế ước và tù nhân trong quy 
trình tuyển dụng. Điều này bao gồm việc cấm sử dụng các công ty môi 
giới  lao động. Công  ty nên đào  tạo công nhân, người quản  lý  và  giám 
đốc về việc ngăn chặn các hình thức lao động trên và thực hiện các hợp 
đồng  lao động phù  hợp  với  yêu  cầu  pháp  lý  hiện hành. Nhân  viên  an 
ninh sẽ được đào tạo đặc biệt và thường xuyên về các vấn đề này 
27. Quyền riêng tư của người lao động có được công ty tôn trọng thông 
qua một chính sách phù hợp?   
Yêu cầu:   
Không gian cá nhân trong ký túc xá phải phải đủ và bảo đảm được sự 
riêng tư cho công nhân viên 
 
28. Chính  sách không  sự dụng  lao động  trẻ em của  công  ty  trong  khu 
vực sản xuất có phù hợp với quy ước 182 của ILO không? 
Yêu cầu:   
Công ty phải tuân thủ tuyệt đối quy ước 182 của ILO 
 
  Việc làm và quan hệ lao động 
   
1. Công ty có chính sách chi tiết liên quan đến điều kiện lao động? 
Yêu cầu:   
Cho mỗi công nhân viên sẽ phải có đồng lao động bằng văn bản rõ ràng 
 
2.  Công  ty  có  chính  sách  phù  hợp  liên  quan  đến  việc  bồi  thường  cho 
người lao động, chẳng hạn như chi phí y tế, chi phí chữa trị, nếu xảy ra 
tại nạn trong khi làm việc không? 
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Yêu cầu:   
Công ty phải  thực hiện nghĩa vụ đóng thuế và bảo hiểm xã hội, chứng 
minh thông qua bảng tính lương. Tiền lương sẽ được trả trực tiếp cho 
người lao động bằng chi phiếu, chuyển khoản hoặc các hình thức tương 
tự. Việc thanh toán sẽ được thực hiện định kỳ được xác định trước đó 
(tối thiểu hàng tháng) và không nên chậm trễ. Công ty nên cung cấp bảo 
hiểm tai nạn hoặc các hình thức bảo hiểm bồi thường khác, hoặc công 
ty  tự  chịu  trách  nhiệm bảo  lãnh  các  khoản  chi  phí  và  bồi  thường  cho 
công nhân viên trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc thương tật 
 
3. Tất cả công nhân viên đều được hưởng sự hỗ trợ y tế và đều được 
đóng bảo hiểm tại nơi làm việc? 
Yêu cầu:   
Doanh  nghiệp  nên  cung  cấp  bảo  hiểm  tai  nạn  hoặc  bằng  hình  thức 
tương tự, hoặc doanh nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm (văn bản phù hợp) 
cho các khoản chi phí liên quan đến tai nạn nghề nghiệp   
 
4. Công ty có tài  liệu ghi rõ các quy tắc hoặc chính sách dùng áp dụng 
cho bộ phận nhân sự của công ty không? 
Yêu cầu:   
Một công bố về trách nhiệm tổ chức và cơ cấu quản lý đối với các vấn 
đề liên quan đến các điều kiện xã hội và công việc phải là bước đầu tiên 
để thiết lập một hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội 
 
5. Công ty có chính sách rõ ràng liên quan đến việc tuyển dụng và chấm 
dứt quan hệ lao động với công nhân viên không? 
Yêu cầu:   
Công  ty nên có chính sách  tuyển dụng và chấm dứt quan hệ  lao động 
bằng văn bản và chính sách cụ thể cho các chương trình phát triển cũng 
như lương thưởng. Nhân viên phòng nhân sự và các bộ phận liên quan 
khác nên được đào tạo thường xuyên để đảm bảo tuân thủ chính sách 
này và các yêu cầu pháp  lý của quốc gia và khu vực. Việc tuyển người 
thông qua các tổ chức cho thuê người  lao động tuyệt đối không được 
phép áp dụng. Các cơ quan tuyển dụng sẽ được coi là các nhà thầu phụ 
và được kiểm tra đối với việc tuân thủ tiêu chuẩn này. Bộ phận nhân sự 
cần  phải  theo  dõi  và  báo  cáo  số  lượng  công  nhân  viên  thời  vụ,  công 
nhân viên nước ngoài và những người làm việc tại nhà. Tỷ lệ biến động 
cũng nên được chi tiết trong báo cáo. [¨…] 
 
6. Chính sách cắt giảm cũng như sa thải công nhân viên của công ty có 
tuân thủ theo quy định của pháp luật? 
Yêu cầu:   
Các quy định pháp  luật phát sinh từ những thỏa thuận tập thể và tiêu 
chuẩn lao động cơ bản của ILO đối với hợp đồng lao động cần phải được 
tuân  thủ.  [...]  Số  lượng  và  thể  loại  lao  động  cần  phải  được  cập  nhật 
thường xuyên trong báo cáo của bộ phân nhân sự. Thời gian nghỉ phép 
của công nhân viên (chăm sóc con nhỏ, thai sản) cần tuân thủ tất cả các 
yêu cầu pháp lý. Nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành, công ty cần 
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phải bảo đảm việc nghỉ thai sản được trả lương theo các điều kiện của 
ILO 183 và áp dụng là chính sách nội bộ của công ty 
 
7. Công ty có lưu hồ sơ biên chế và phiếu lương của công nhân viên? 
Yêu cầu:   
Tất cả người lao động sẽ được cung cấp phiếu lương bao gồm chi tiết về 
lương  bổng,  thời  hạn  thanh  toán  hiện  tại  cũng  như  chi  tiết  tính  toán 
lương thưởng cho tăng ca và theo sản phẩm 
 
8.  Công  ty  có  chính  sách đặc biệt  liên quan đến  chi  phí  cho  các  trang 
thiết bị dành cho công nhân viên (ví dụ: đồng phục)?   
Yêu cầu:   
Làm việc với  các vật  liệu nguy hiểm  (hóa chất, dung môi,  v.  v.  )  và  tại 
những khu vực có bụi, tiếng ồn, hóa chất bay hơi mạnh, các thiết bị bảo 
vệ cá nhân như găng tay, kính bảo hộ, tạp dề, mặt nạ chống bụi, nút tai, 
mặt nạ hô hấp, vv, sẽ phải được cung cấp miễn phí cho công nhân viên 
 
9.  Chính  sách nghỉ  phép  của  công  ty  có phù hợp  với  yêu  cầu  của  quy 
định quốc gia (nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ …)? 
Yêu cầu:   
Lương thưởng cần phải phù hợp với yêu cầu pháp lý. Các quy định của 
pháp lý  liên quan đến vần đề này bao gồm tăng ca, giờ làm thêm, làm 
thêm cuối tuần, nghỉ lễ và nghỉ phép thường niên. Công ty phải tuân thủ 
quy định của pháp luật liên quan đến việc nghỉ phép, nghỉ thai sản, hoặc 
trong những  trường hợp đặc biệt khác được pháp  luật đề  cập đến  cụ 
thể   
 
10. Công nhân viên có được phép nghỉ ít nhất một ngày trong tuần (sau 
6 ngày làm việc liên tục)?   
Yêu cầu:   
Để tránh thời gian làm việc quá dài, công nhân viên phải có ít nhất một 
ngày nghỉ trong một tuần 
 
11. Công ty có quy định cụ thể nào liên quan những ngày nghỉ đặc biệt 
như nghỉ bịnh, kết hôn, nghỉ phép chuyển gia đình, đám tang…? 
Yêu cầu:   
Thời gian  làm việc  của doanh nghiệp phải  tuân  thủ  tất  cả  các  yêu cầu 
pháp lý bao gồm cả thỏa thuận về lương bổng được áp dụng trên toàn 
quốc và khu vực. Điều đó bao gồm thời gian làm việc bình thường, làm 
thêm, nghỉ  lễ,  làm việc ngoài  vụ mùa và ngày  lễ nghỉ. Công nhân viên 
cần phải được tạo cơ hội tham gia các lễ hội và các ngày lễ tôn giáo 
 
12. Công ty có tổ chức và cung cấp dịch vụ đưa rước công nhân viên? 
Yêu cầu:   
Từ nhà đến xưởng, bao gồm thời gian đi lại, thời gian làm việc, học tập 
không nên quá 10 tiếng trong ngày (quy định này dành cho lao động vị 
thành niên)   
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13. Công ty có chính sách nào để đảm bảo việc bồi  thường  lương cho 
công nhân viên phải dừng  làm việc  trái  với  ý muốn của họ  (buộc phải 
nghỉ, đình công bế xưởng, họp hành ngoài giờ trả lương, v. v. ) không? 
Yêu cầu:   
STeP  thuộc OEKO TEX® khuyến khích  tất  cả  các  công  ty  trả  lương đáp 
ứng các yêu cầu và chi phí cần thiết dựa trên mức lương cơ bản của khu 
vực   
 
14.  Có  chính  sách  nào  của  công  ty  được  thực  hiện  liên  quan  đến  lao 
động  trẻ  em  và  độ  tuổi  tối  thiểu  phù  hợp  với  quy  ước  138  của  ILO 
không? 
Yêu cầu:   
Độ tuổi lao động tối thiểu là 15, theo ILO số. 138 
 
15. Các biện pháp ngăn ngừa  lao động  trẻ em của  công  ty được  thực 
hiện như thế nào?   
Yêu cầu:   
Phải loại trừ lao động trẻ em trong tất cả các hoạt động hoạt động của 
công ty và trong từng lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
công ty, bao gồm cả các nhà cung cấp và nhà thầu phụ. [...] Một chính 
sách xã hội bằng văn bản sẽ được thành lập liên quan đến việc ứng phó, 
biện pháp khắc phục và thông tin trong trường hợp người lao động trẻ 
hơn độ tuổi tối thiểu được phát hiện và cần phải thiết lập một hệ thống 
phòng ngừa trong quá trình tuyển dụng cũng như thực hiện việc kiểm 
tra nội bộ 
 
16. Việc kiểm tra độ  tuổi  của người  lao động được  thực hiện như thế 
nào? 
Yêu cầu:   
Để tránh mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng trẻ em và vị thành niên 
dưới độ tuổi tối thiểu, tất cả người lao động phải chứng minh tuổi của 
họ thông qua những giấy tờ tùy thân cá nhân như chứng minh thư, giấy 
khai sinh hoặc sổ đăng ký gia đình… 
 
17. Biện pháp nào được áp dụng khi phát hiện lao động trẻ em? 
Yêu cầu:   
Nếu công ty có lao động vị thành niên, công ty cần có chính sách và văn 
bản phù hợp cho lao động ở lứa tuổi này. Lao động vị thành niên được 
định nghĩa là nhóm tuổi từ ít nhất 15 đến nhiều nhất là 18 tuổi. Những 
công nhân viên này sẽ được bảo vệ bởi các điều kiện làm việc đặc biệt. 
Trong trường hợp là lao động trẻ em (dưới 15 tuổi) công ty nên thông 
báo với cha mẹ, chính quyền và có biện pháp cũng những hỗ trợ cơ bản 
để trẻ em có thể trở lại trường học. Sau này công ty có thể tuyển dụng 
trở lại nếu độ tuổi làm việc đáp ứng được theo yêu cầu của pháp luật   
 
18. Công ty có chính sách cụ thể nào liên quan đến việc tuyển dụng lao 
động vị thành niên? 
Yêu cầu:   
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Hệ thống kiểm tra và phòng ngừa nên được cải thiện liên túc trong quy 
trình  tuyển dụng. Đào tạo các nhà quản  lý và nhân viên nhân sự cùng 
với các nhân viên y tế/xã hội địa phương cũng như hợp tác với các đại 
diện của tổ chức giáo dục và trường học cũng có thể giúp cải thiện quy 
trình. [...] Nếu công nhân vị thành niên được tuyển dụng tại cơ sở, công 
ty cần phải có và áp dụng một chính sách riêng biệt dành cho họ nhằm 
bảo vệ họ trong môi trường lao động phù hợp với yêu cầu của pháp luật 
 
19. Chính sách nào được áp dụng nhằm bảo đảm lao động vị thành niên 
có được môi trường làm việc phù hợp? 
Yêu cầu:   
Lao động vị  thành niên cần có đủ thời gian mỗi tuần dành cho trường 
học mà không có bất kỳ khoản khấu trừ lương nào. Chính sách quản lý 
sẽ phải ngăn chặn việc  làm thêm giờ đối với  lao động trẻ và phải đảm 
bảo giờ  làm việc phù hợp với  các điều kiện của pháp  lý. Thời gian  rời 
nhà của họ, bao gồm vận chuyển, giờ làm việc và giờ học trong trường, 
không được phép quá 10 tiếng mỗi ngày 
 
20. Công ty có chính sách cụ nào thể liên quan đến giờ làm việc của công 
nhân trẻ hay không? 
Yêu cầu:   
Lao động vị  thành niên cần có đủ thời gian mỗi tuần dành cho trường 
học mà không có bất kỳ khoản khấu trừ lương nào. Chính sách quản lý 
sẽ phải ngăn chặn việc  làm thêm giờ đối với  lao động trẻ và phải đảm 
bảo giờ  làm việc phù hợp với  các điều kiện của pháp  lý. Thời gian  rời 
nhà của họ, bao gồm vận chuyển, giờ làm việc và giờ học trong trường, 
không được phép quá 10 tiếng mỗi ngày 
 
21. Công ty có chương trình đào tạo phù hợp dành cho công nhân viên 
trẻ (vị thành niên)?   
Yêu cầu:   
Khi thực hiện các chương trình học nghề/ dạy nghề, nghĩa vụ đối với lao 
động trẻ cần phải được thực hiện nghiêm túc và công ty phải tuân thủ 
tất cả các yêu cầu pháp lý. Dùng người học nghề để thay thế cho công 
nhân viên bình thường hoặc dùng cho các hình thức lạm dụng, bóc lột 
khác sẽ tuyệt đối bị cấm   
 
22. Làm sao bảo đảm được rằng các lao động trẻ có thể tiếp cận các cơ 
chế khiếu nại hiệu một cách quả?   
Yêu cầu:   
Ít nhất phải có một người trong công ty chịu trách nhiệm cho tất cả các 
yêu cầu pháp lý và chăm sóc các nhu cầu cũng như lợi ích của lao động 
trẻ. Nhân viên này chịu  trách nhiệm cho tất cả các biện pháp để giảm 
thiểu mọi rủi ro cho lao động trẻ và thúc đẩy các lợi ích, chẳng hạn như 
các chương trình phúc lợi dành cho họ 
 
23. Công nhân trẻ có được đào tạo về sức khỏe và an toàn lao động? 
Yêu cầu:   
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Quản lý cần đảm bảo rằng nhân viên có đủ năng lực/ sức lực hay không 
và  nên  chú  ý đến những  công nhân  viên mà  công  việc  của họ  có  ảnh 
hưởng đến yêu cầu của dịch vụ/sản phẩm. Quản lý nên xác định những 
kỹ năng nào cần thiết và cần phải phát triển cho phù hợp. Cần đảm bảo 
rằng  công  nhân  viên  được  đào  tạo  phù  hợp  (phù  hợp  với mục  tiêu). 
Ngoài  ra,  cần đánh giá hiệu quả của việc đào  tạo cũng như biện pháp 
đào tạo   
 
24. Việc trả công (lương bổng) có công bằng không, cho những công việc 
có giá trị ngang nhau đối với cả nam và nữ? 
Yêu cầu:   
Tiền công, tiền  lương thưởng cần phải công bằng bất kể giới  tính, dân 
tộc hoặc các đặc điểm về thể chất hoặc các đặc điểm đặc thù khác 
 
25. Phương pháp nào được áp dụng để có thể kiểm tra số giờ làm việc 
tối đa được phép trong mỗi tuần? 
Yêu cầu:   
Thời gian làm việc của công ty phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý 
cũng như thỏa thuận về tiền lương được áp dụng trên toàn quốc và khu 
vực. Trong đó bao gồm thời gian  làm việc bình thường,  làm thêm giờ, 
thời gian nghỉ lễ, làm việc ngoài mùa vụ và ngày lễ. Công nhân sẽ được 
trao  cơ hội  tham gia  vào  các ngày  lễ  tôn giáo. Để  tránh  thời  gian  làm 
việc quá dài, công nhân phải có ít nhất một ngày nghỉ trong tuần. Không 
bao gồm làm thêm giờ, một tuần làm việc không vượt quá 48 giờ. Làm 
thêm giờ sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Phân công làm thêm 
giờ chỉ hợp lệ khi là thỏa ước trong thương lượng tập thể. Làm thêm giờ 
sẽ được trả mức lương phù hợp với quy định pháp luật và không quá 12 
giờ mỗi  tuần.  Làm  thêm  giờ  sẽ  được  trả  bằng  125%  tiền  lương  bình 
thường  hoặc  trên  cơ  sở  yêu  cầu  của  pháp  lý  hoặc  theo  thỏa  thuận 
thương lượng tập thể, tùy theo mức nào cao hơn 
 
26. Có biện pháp nào được áp dung để đảm bảo rằng giờ làm việc bình 
thường và  làm  thêm được  theo dõi ghi nhận đầy đủ và chi  trả hợp  lý 
không? 
Yêu cầu:   
Nhân viên, quản lý và giám đốc nên được đào tạo về các quy định, chỉ 
thị  liên quan  thời gian  làm việc cũng như các quy định pháp  luật hiện 
hành. Việc đào tạo nên được tổ chức đều đặn. Công ty sẽ cử một người 
có kiến thức về các quy định pháp lý nhận nhiệm vụ theo dõi tất cả các 
số liệu và hồ sơ quan trọng 
 
27.  Công  ty  có  chính  sách  về  việc  thuê/mướn  công nhân  viên  thời  vụ 
không? 
Yêu cầu:   
Thời gian làm việc tại công ty phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và 
thỏa  thuận  về  lương  bổng  được  áp  dụng  trên  toàn  quốc  và  khu  vực. 
Điều này bao gồm thời gian  làm việc bình  thường,  làm  thêm giờ,  thời 
gian nghỉ  lễ, mùa  ít khách/ít đơn hàng và ngày  lễ.  [...] Do  thời  thời vụ 
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biến động, công ty phải quy định số giờ làm việc tối đa trong mùa cao 
điểm bằng văn bản và cần phải thông báo những quy định này cho lực 
lượng lao động 
 
28.  Làm  thế nào để  tuyển dụng  công nhân viên và giám sát  công việc 
được thực hiện tại nhà? 
Yêu cầu:   
Bộ phận nhân sự cần lập hồ sơ và liên tục theo dõi số lượng công nhân 
thời vụ, công nhân nước ngoài và những người làm việc tại nhà. ID 347: 
Công ty có công nhân viên làm việc tại nhà không? 
 
29. Với các hợp đồng phụ của người lao động, công ty có biện pháp cụ 
thể nào không? 
Yêu cầu:   
Nhà cung cấp, nhà cung cấp phụ, nhà thầu và nhà thầu phụ nên tham 
gia vào quá trình cải thiện điều kiện làm việc xã hội, vấn đề an toàn và 
môi trường và các biện pháp trong vấn đề này. Ngoài ra, nhà cung cấp, 
nhà cung cấp phụ, nhà thầu và nhà thầu phụ sẽ phải: [...] Cung cấp bằng 
chứng rằng tất cả các yêu cầu đều được tuân thủ. ID 270: Bảo hiểm xã 
hội có được đóng cho tất cả mọi người  lao động không? Điều này bao 
gồm  tất  cả  những  công  nhân  làm  việc  tại  nhà,  nhà  thầu  phụ  và  công 
nhân được thuê thông qua trung gian 
 
30.  Có  chính  sách  để  đảm  bảo/bảo  vệ  công  việc  và  quyền  lao  động 
không? 
Yêu cầu:   
Công  ty  cần  có chính  sách  tuyển dụng và  chấm dứt quan hệ  lao động 
bằng văn bản và cả chính sách cụ thể về các chương trình phát triển và 
lương bổng 
 
31. Công ty có tuân thủ chính sách không lao động cưỡng bức, không ép 
buộc, không hăm dọa. . ? 
Yêu cầu:   
Cơ sở phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý của khu vực và quốc gia 
quy định về tình trạng lao động cưỡng bức, bóc lột và lao động bắt buộc 
và lao động tù nhân 
 
32. Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ không? 
Yêu cầu:   
Làm thêm giờ sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện hoặc thông 
qua thỏa ước lao động tập thể 
 
33.  Công  ty  có  chính  sách  trả  lương  bổng  rõ  ràng  và  công  bằng  cho 
những giờ làm thêm? 
Yêu cầu:   
Làm thêm giờ sẽ được thanh toán phù hợp theo quy định và không vượt 
quá 12 giờ mỗi tuần. Làm thêm giờ sẽ được trả bằng 125% tiền lượng 
bình  thường  hoặc  dựa  trên  yêu  cầu  pháp  lý  hoặc  thỏa  thuận  thương 
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lượng tập thể, tùy theo mức nào cao hơn 
 
34. Công ty có chính sách rõ ràng liên quan đến việc sử dụng lao động tù 
nhân? 
Yêu cầu:   
Công ty nên hoạt động với hệ thống giám sát để ngăn chặn mọi rủi ro 
như  lao động  cưỡng bức,  lao động  lệ  thuộc,  lao động giao kèo và  lao 
động tù nhân trong quy trình tuyển dụng 
 
35. Các điều khoản và điều kiện cụ thể nào được áp dụng khi thành lập 
hợp đồng lao động? 
Yêu cầu:   
Mỗi  công  nhân  viên  sẽ  nhận  được  hợp  đồng  lao  động  bằng  văn  bản. 
Nhân viên cần phải ký hợp đồng lao động trước khi ngày làm việc đầu 
tiên. Hợp đồng lao động này sẽ bao gồm. . [...]. Người sử dụng lao động 
phải đảm bảo rằng người  lao động  (công nhân viên) đã đọc, hiểu hợp 
đồng  và  công  việc  sẽ  được  thực  hiện  trên  cơ  sở  thỏa  thuận,  thương 
lượng mà cả hai bên đồng chấp nhận 
 
36. Công ty có chính sách nào  liên quan đến  lao động nhập cư và hợp 
đồng lao động cho trường hợp này? 
Yêu cầu:   
Tất cả mọi người lao động sẽ được đối xử bình đẳng và có cùng cơ hội 
dựa trên khả năng và kỹ năng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng 
tộc, nguồn gốc, khuyết tật, tôn giáo, tầng lớp xã hội, dân tộc, giới tính, 
tuổi  tác,  khuynh hướng  tình dục, quan điểm chính  trị hoặc bất kỳ đặc 
điểm cá nhân và thể chất nào khác. Đối xử bình đẳng với tất cả mọi công 
nhân viên phải là một phần của chính sách không phân biệt đối xử trong 
lao động, tuyển dụng và cơ hội thăng tiến. Các công ty nên khuyến khích 
và thực hành sự đa dạng trong việc tuyển dụng công nhân viên. Công ty 
sẽ trả tiền lương công bằng bất kể giới tính, dân tộc hoặc các đặc điểm 
cá nhân và thể chất khác 
 
37. Có biện pháp nào để tránh phí tuyển dụng bất hợp pháp hoặc quá 
mức mà người lao động, ứng viên phải chịu không? 
Yêu cầu:   
Chính sách của công ty phải nghiêm cấm mọi hình thức thu phí như tiền 
đặt cọc, tiền thế chân trong quá trình tuyển dụng và trong trong quan 
hệ lao động. Ngoài ra, mọi hình thức buôn người sẽ bị nghiêm cấm triệt 
để. Người  lao  động  có  quyền  hủy  quan  hệ  lao  động/  bỏ  việc  làm mà 
không bị phạt theo hợp đồng nếu họ đưa ra thông báo phù hợp với các 
điều khoản đã ký 
 
38. Giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước, sổ thông hành) của công nhân viên 
có bị thu giữ trái với ý muốn của họ? 
Yêu cầu:   
Công ty phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý của địa phương và quốc 
gia về lao động cưỡng bức, bắt buộc và lao động tù nhân. Công ty phải 
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có chính sách đảm bảo rằng công nhân viên không bị hạn chế quyền tự 
do cá nhân và được sở hữu hoặc quản lý giấy tờ tùy thân của chính họ 
(thẻ căn cước, giấy phép làm việc và giấy thông hành). Mọi hình thức nô 
lệ đều bị nghiêm cấm. Trong giờ làm việc, nhân viên và công nhân được 
phép sử dụng nhà vệ sinh, uống nước và nghỉ giải lao theo luật lao động 
mà không sợ bị xử lý kỷ luật 
 
39. Công nhân viên có quyền tự do đi lại không? 
Yêu cầu:   
Công ty phải có chính sách đảm bảo rằng công nhân viên không bị hạn 
chế quyền tự do cá nhân và được sở hữu hoặc quản lý giấy tờ tùy thân 
của chính họ (thẻ căn cước, giấy phép làm việc và giấy thông hành). Mọi 
hình  thức nô  lệ đều bị  nghiêm  cấm.  Trong  giờ  làm  việc,  nhân  viên  và 
công nhân được phép sử dụng nhà vệ sinh, uống nước và nghỉ giải  lao 
theo luật lao động mà không sợ bị xử lý kỷ luật 
 
40. Tiền lương thưởng có được thánh toán đúng ngày và không bị chậm 
trễ không?   
Yêu cầu:   
Tiền  lương sẽ được  thanh  toán  trực  tiếp cho người  lao động bằng chi 
phiếu, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc các hình thức tương tự. Việc 
thanh toán sẽ được thực hiện đều đặn (tối thiểu hàng tháng) và không 
được chậm trễ 
 
41. Làm sao có thể xác định được rằng người lao động nhận được mức 
lương tối thiểu phù hợp với quy định của pháp luật?   
Yêu cầu:   
Ít nhất, mức  lương  tối  thiểu hoặc cao hơn,  là mức  lương của khu vực 
công  nghiệp  sẽ  là  phù  hợp.  Tiền  lương  và  các  khoản  trợ  cấp/thưởng 
phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý  liên quan đến lương, thưởng, 
trợ cấp, bảo hiểm 
 
42. Làm sao có thể bảo đảm rằng với số lương hiện tại công nhân viên 
có đủ ngân sách cho các nhu cầu và chi phí sinh hoạt cơ bản, dựa trên 
thực tế của ngành/quốc gia hoặc khu vực không? 
Yêu cầu:   
STeP thuộc OEKO TEX® khuyến khích tất cả các doanh nghiệp tính toán 
mức  lương  bình  thường  (không  bao  gồm  thưởng,  tăng  ca…)  đáp  ứng 
được tất cả các nhu cầu và chi phí cơ bản, dựa trên nhu cầu và yêu cầu 
thiết thực của khu vực. Hệ thống quản lý xã hội tại công ty cần phải theo 
dõi mức  lương đều đặn, dựa trên sự phát triển của xã hội và các điều 
kiện tại địa phương. Hệ thống giám sát nội bộ tại công ty cần phải thúc 
đẩy quá trình cải tiến liên tục trong lãnh vực này 
 
43. Công ty có chính sách và thủ tục nhằm giải giải quyết những khiếu 
nại của người lao động không? 
Yêu cầu:   
Ở các quốc gia mà luật pháp cấm hoặc hạn chế quyền tự do lập hội hoặc 
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thương lượng tập thể, công ty không được phép cản trở các hình thức 
thay thế và hợp pháp khác để đại diện cho công nhân viên một cách độc 
lập cũng như đáp ứng được quyền thương lượng tập thể, tuân thủ các 
tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO. Công ty nên triển khai một hệ thống 
thông  tin  chính  thức  bao  gồm  thủ  tục  khiếu  nại  nặc  danh  (thùng  thư 
khiếu nại). Hệ thống khiếu nại nặc danh có thể ngăn chặn và loại bỏ tình 
trạng quấy rối và lạm dụng xảy ra. Cho mỗi giới tính sẽ cần có một người 
đại diện đáng tin cậy để xem xét và giải quyết các khiếu nại nặc danh từ 
người lao động 
 
  Phát triển con người và đối thoại xã hội 
   
1. Có biện pháp nào để duy trì quyền tự do lập hội, như được định nghĩa 
bởi ILO 87 không? 
Yêu cầu:   
Doanh nghiệp phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng theo khu 
vực hoặc quốc gia về quyền tự do  lập hội và quyền thương  lượng  tập 
thể 
 
2.  Có  biện  pháp  nào  để  đảm  bảo  quyền  thương  lượng  tập  thể,  như 
được định nghĩa bởi ILO 98 không? 
Yêu cầu:   
Doanh nghiệp phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng theo khu 
vực hoặc quốc gia về quyền tự do  lập hội và quyền thương  lượng  tập 
thể 
 
3. Biện pháp để đảm bảo không có sự phân biệt đối xử dựa trên chủng 
tộc,  tôn giáo,  xã hội,  văn hóa,  tuổi  tác,  giới  tính hoặc  các  yếu  tố  khác 
trong công việc? 
Yêu cầu:   
Doanh nghiệp phải  tuân  thủ  tất  cả  các  yêu  cầu pháp  lý quốc gia  hoặc 
khu vực liên quan đến việc phân biệt đối xử. Tất cả công nhân viên phải 
được đối xử bình đẳng và phải có cùng cơ hội phát triển dựa trên khả 
năng  và  kỹ  năng  hoàn  toàn  không  phân  biệt  chủng  tộc,  nguồn  gốc, 
khuyết tật, tôn giáo, giai cấp xã hội, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh 
hướng tình dục, quan điểm chính trị, hoặc bất kỳ đặc điểm cá nhân hay 
thể chất nào khác. Đối xử bình đẳng với  tất cả công nhân viên phải  là 
một phần của chính sách tuyển dụng, lao động và thăng tiến. Chính sách 
này phải bao gồm một hệ thống giám sát để xác định và xem xét mọi rủi 
ro liên quan đến phân biệt đối xử. Công ty phải tiến hành các cuộc khảo 
sát  định  kỳ để đánh  giá  nhận  thức  của người  lao động  về  công  bằng, 
bình đẳng và đối  xử phù hợp. Các xét nghiệm y  tế  liên quan đến việc 
mang  thai  trong  quá  trình  tuyển  dụng  và  trong  khi  làm  việc  đều  phải 
nghiêm  cấm  (phụ  nữ  đang mang  thai  không  phải  là  lý  do  để  từ  chối 
trong quá trình tuyển dụng)   
 
4. Chính sách phù hợp và không phân biệt đối xử với người khuyết tật là 
gì?   
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Yêu cầu:   
Tất cả mọi người lao động sẽ được đối xử bình đẳng và có cùng cơ hội 
thăng tiến dựa trên khả năng và kỹ năng, không phân biệt đối xử dựa 
trên chủng tộc, nguồn gốc, khuyết tật, tôn giáo, đẳng cấp, dân tộc, giới 
tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị hoặc bất kỳ 
đặc điểm cá nhân và thể chất nào khác. Đối xử bình đẳng với tất cả công 
nhân viên sẽ là một phần của chính sách tuyển dụng, lao động và cơ hội 
thăng tiến. Các cá nhân dễ bị tổn thương bao gồm công nhân vị thành 
niên, bà mẹ trẻ, phụ nữ mang thai và người khuyết tật cần phải được 
bảo vệ đặc biệt 
 
5. Những chương trình cụ thể để bảo đảm người lao động được đào tạo 
phù hợp? 
Yêu cầu:   
Quản lý nên quyết định những kỹ năng nào cần thiết, cần phát triển và 
cần phải đạt được. Công nhân viên do đó sẽ cần phải được đào tạo để 
đáp ứng nhu cầu và cho các mục tiêu đã đặt ra 
 
6. Có chương trình cụ thể để đảm bảo rằng các công nhân trẻ (vị thành 
niên) sẽ được đào tạo nghề và thực tập? 
Yêu cầu:   
Khi áp dụng các  chương  trình học nghề, nghĩa vụ đối với  lao động  trẻ 
cần phải được thực hiện nghiêm túc và công ty phải tuân thủ tất cả các 
yêu  cầu pháp  lý. Việc  thay  thế  công nhân  lao động bình  thường bằng 
những người học nghề hoặc lạm dụng khai thác cần phải cấm tuyệt đối 
 
7. Công nhân có được phép góp ý cho quản  lý  thông qua các đại diện 
hoặc các cơ chế tương tự không? 
Yêu cầu:   
Công nhân có quyền thành lập hiệp hội, tham gia công đoàn và tổ chức 
thương lượng tập thể. Công ty sẽ khuyến khích công nhân viên tự đề cử 
và bầu người đại diện, đóng vai trò là người phát ngôn để truyền đạt các 
nhu cầu và đề xuất của công nhân viên đến ban quản lý 
 
8. Có chính sách đặc biệt nào trong việc tổ chức và chọn lựa các đại diện 
cho người  lao động  khi  quyền  tự do  lập hội  bị  hạn  chế bởi  luật  pháp 
không? 
Yêu cầu:   
Ở các quốc gia mà luật pháp cấm hoặc hạn chế quyền tự do lập hội hoặc 
thương lượng tập thể, công ty không được phép cản trở các hình thức 
thay thế và hợp pháp khác để đại diện cho công nhân viên một cách độc 
lập cũng như đáp ứng được quyền thương lượng tập thể, tuân thủ các 
tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO 
   
9.  Có  chính  sách  và  biện  pháp  nào  để  tăng  nhận  thức  của  người  lao 
động về các quy trình và cách thực hành tốt nhất không? 
Yêu cầu:   
Công ty cần phải khuyến khích công nhân viên đề cử và bầu người đại 
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diện thay mặt họ truyền tải những nhu cầu và đề xuất đến ban quản lý 
 
10. Công  ty  có  thực hiện  thăm dò ý kiến về sự hài  lòng của người  lao 
động không?   
Yêu cầu:   
Các biện pháp chi tiết với lịch trình và trách nhiệm phải là một phần của 
hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội. Những biện pháp này mô tả cách 
tiếp cận được áp dụng để phát  triển và đạt được các mục  tiêu đề  ra. 
Quy trình phải đáp ứng các yêu cầu về xã hội cũng như điều kiện  làm 
việc và cần phải được chọn lọc và mô tả rõ ràng. Các điểm số chuẩn và 
số  liệu  quan  trọng  cần  phải  đạt  được  nhằm  chứng minh  sự  tuân  thủ 
chương  trình  quản  lý  trách  nhiệm  xã  hội,  phải  được  ghi  lại  trong  báo 
cáo. Cần phải thành lập một danh sách nội bộ liên quan đến mọi vấn đề 
yếu  kém  với  những  giải  pháp  và  biện  pháp  khắc  phục  nhằm đáp ứng 
được các tiêu chí của chương trình trách nhiệm xã hội 
 
11.  Công  ty  có  biện  pháp  đặc  biệt  để  giải  quyết  vấn  đề  giới  tính/nữ 
quyền hay không? 
Yêu cầu:   
Doanh nghiệp phải  tuân  thủ  tất  cả  các  yêu  cầu pháp  lý quốc gia  hoặc 
khu vực liên quan đến việc phân biệt đối xử. Tất cả công nhân viên phải 
được đối xử bình đẳng và phải có cùng cơ hội phát triển dựa trên khả 
năng  và  kỹ  năng  hoàn  toàn  không  phân  biệt  chủng  tộc,  nguồn  gốc, 
khuyết tật, tôn giáo, giai cấp xã hội, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh 
hướng tình dục, quan điểm chính trị, hoặc bất kỳ đặc điểm cá nhân hay 
thể chất nào khác 
 
12. Công ty có chính sách và biện pháp cụ thể nào nhằm đảm bảo phụ 
nữ tiếp cận được các dịch vụ y tế và an toàn lao động không? 
Yêu cầu:   
Xét nghiệm xác định mang thai trong quá trình tuyển dụng và trong khi 
làm việc phải bị cấm hoàn toàn, việc xét nghiệm với mục chăm sóc thai 
nhi  sẽ  là một phần  trong chính sách hỗ  trợ y  tế, phù hợp với  các  tiêu 
chuẩn xã hội và yêu cầu của pháp  luật. Công ty cần phải đào tạo công 
nhân, người quản lý và nhân viên chủ chốt thường xuyên liên quan đến 
các  chính  sách  chống  phân  biệt  đối  xử  cũng  như  các  yêu  cầu  pháp  lý 
hiện hành 
 
13. Có biện pháp cụ thể nào trong việc cân nhắc giới tính trong đánh giá 
tác động và rủi ro trong sản xuất?   
Yêu cầu:   
Các cá nhân dễ bị tổn thương bao gồm công nhân vị thành niên, bà mẹ 
trẻ, phụ nữ mang thai và người khuyết tật được bảo vệ đặc biệt 
 
14. Công ty có cân nhắc chọn lựa giới tính trong quá trình tham gia của 
các bên liên quan không? 
Yêu cầu:   
Công ty phải khuyến khích nhân viên của mình, bao gồm cả quản lý cấp 
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cao, tham gia với các bên liên quan. Điều này phải vượt ra ngoài phạm vi 
các  tổ  chức phi  chính phủ, các hiệp hội địa phương hoặc quốc  tế. Đối 
thoại  với  các bên  liên quan  là một công  cụ quan  trọng để hiểu  rõ  các 
nhu cầu và mong mỏi của các bên  liên quan đối với công  ty, bao gồm 
các cá nhân như công nhân và các  tổ chức như nhà cung cấp,  tổ chức 
phi chính phủ hoặc đại diện chính quyền địa phương. Đối thoại với tất 
cả các tổ chức, các nhóm liên quan này sẽ là một công cụ để phát triển 
và xem xét các hệ thống quản lý hiện có 
 
15. Công ty có chính sách rõ ràng liên quan đến chế độ thai sản và nghỉ 
sinh con không? 
Yêu cầu:   
Thời gian nghỉ phép của công nhân viên có con nhỏ phải phù hợp với tất 
cả  các  yêu  cầu  pháp  lý.  Nếu  không  có  quy định  pháp  lý,  công  ty  phải 
đảm bảo chi trả lương bổng cho việc nghỉ thai sản theo khung quy định 
của ILO 183   
 
16. Công ty có thể bảo đảm và chứng minh là không có sự phân biệt giới 
tính tại nơi làm việc?   
Yêu cầu:   
Tất cả mọi người lao động sẽ được đối xử bình đẳng và có cùng cơ hội 
thăng tiến dựa trên khả năng và kỹ năng, không phân biệt đối xử dựa 
trên chủng tộc, nguồn gốc, khuyết tật, tôn giáo, đẳng cấp, dân tộc, giới 
tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị hoặc bất kỳ 
đặc điểm cá nhân và thể chất nào khác. Đối xử bình đẳng với tất cả công 
nhân viên sẽ là một phần của chính sách tuyển dụng, lao động và cơ hội 
thăng tiến 
 
  III Hệ thống quản lý 
 
  Năng lực kinh tế 
   
1. Có chính sách giám sát/phát triển kinh tế bền vững cho các hoạt động 
kinh doanh không? 
Yêu cầu:   
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và các công cụ quản lý 
bổ  sung  như mô  hình  kinh  doanh  xuất  sắc,  quản  lý  rủi  ro  và  quản  trị 
doanh nghiệp là một quyết định kinh doanh chiến lược cơ bản. Đánh giá 
rủi ro và xác định ưu tiên có thể được sử dụng làm cơ sở để thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa phù hợp và cải thiện hiệu suất tổng thể của 
việc điều hành công ty. Công ty nên ban hành một bộ hướng dẫn tiêu 
chuẩn cho công nhân và quản lý. Tất cả các hoạt động được thực hiện 
phải phù hợp với các giá trị cốt  lõi và tiêu chuẩn đạo đức của công ty. 
Các nguyên tắc sau cần phải. .: [...] 
 
2. Mọi chính sách kinh doanh được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng 
để giải quyết cạnh tranh? 
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Yêu cầu:   
Thực hiện tiêu chí công bằng  (bình đẳng) trong tất cả các giao dịch và 
tương tác kinh doanh 
 
3.  Công  ty  có biện pháp  cụ  thể để bảo đảm năng  xuất  hoặc  thúc đẩy 
hiệu quả sản xuất? 
Yêu cầu:   
a. [Chính sách chất lượng] Kết hợp mọi cải tiến được chỉ định/xác định   
b. Thực hiện các quy trình hiệu quả trong việc thiết kế và phát triển sản 
phẩm/dịch vụ 
 
4. Công ty có lập kế hoạch lâu dài trong việc quản lý bền vững/cải thiện 
những hoạt động kinh doanh?   
Yêu cầu:   
Bất kỳ hệ thống quản lý chất lượng nào cũng cần chứng minh sự duy trì 
chất lượng sản phẩm và quy trình thể hiện một cách khách quan sự cải 
tiến liên tục trong tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh 
 
5.  Công  ty  chính  sách  nào  liên  quan  đến  việc  áp  dụng  các  thực  tiễn 
thương nghiệp  tốt nhất  trong  lãnh  vực quản  trị  và quản  lý hoạt  động 
kinh doanh không? 
Yêu cầu:   
Quản lý cấp trên cam kết chịu trách nhiệm trực tiếp cho hệ thống quản 
lý. Các thành viên ban quản  lý cần phải đóng góp sức  lực và kiến thức 
cũng như thể hiện sự quan tâm của họ trong việc phát triển và thúc đẩy 
hệ thống quản lý bằng cách: Thông báo cho tất cả các bên liên quan về 
tầm quan  trọng  của  chất  lượng,  thiết  lập  và  gặt hái được những mục 
tiêu đề ra, v. v 
 
  Hệ thống quản lý bền vững 
   
1. Công ty có chính sách nào liên quan đến việc thiết lập một hệ thống 
quản lý môi trường và xã hội không? 
Yêu cầu:   
Để biết thêm chi tiết về hệ thống quản lý môi trường, xem pt. 4. 3 ff và 
chi  tiết về quản  lý xã hội, xem pt. 4. 4.  ff  trong tiêu chuẩn STeP thuộc 
OEKOTEX 
 
2.  Công  ty  có  đào  tạo  người  lao  động  về  các  vấn  đề  bền  vững  (môi 
trường, xã hội, kinh tế, chất lượng, văn hóa, y tế và an toàn lao động…) 
không? 
Yêu cầu:   
Ban quản lý công ty nên chỉ định ít nhất một người có đủ quyền hạn và 
trách nhiệm để đảm bảo rằng các yêu cầu của chính sách quản  lý môi 
trường (EMS) được đáp ứng đầy đủ và phù hợp. Các quy trình xác minh 
nội bộ công ty cần phải thực hiện và phải có đủ nhân viên được đào tạo 
theo chủ đề này. Ngoài ra, công ty cần cung cấp đầy đủ các phương tiện 
cần thiết để thực hiện việc xác minh… 
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Tiêu chí trách nhiệm xã hội bao gồm một hệ thống quản lý xác định mục 
tiêu,  phát  triển  các  chương  trình  và  chỉ  định  những  người  có  trách 
nhiệm đào tạo, giám sát và đánh giá các điều kiện xã hội và điều kiện lao 
động trong công ty 
 
3. Công ty có đánh giá tác động của hoạt động kinh doanh/sản xuất đối 
với việc sử dụng nước không? 
Yêu cầu:   
Nguồn  tài  nguyên  nước  cần  phải  được  khai  thác  một  cách  hiệu  quả 
nhất. Số liệu của các quy trình đơn lẻ cần phải được thu thập và duy trì. 
Khối lượng nước tiêu thụ của cơ xưởng cần phải ghi nhận và lập báo cáo 
theo những yêu của tổ chức 
 
4. Công ty có biện pháp cụ thể nào để đánh giá rủi ro và tác động của 
mực nước đối với nguồn nước sử dụng không? 
Yêu cầu:   
Số liệu của các quy trình đơn vị riêng lẻ phải được thu thập và duy trì. 
Khối lượng nước tiêu thụ của cơ xưởng cần phải ghi nhận và lập báo cáo 
theo yêu cầu của  tổ chức. Việc  lấy mẫu và  thử nghiệm nước  thải dựa 
trên các thông số cần thiết theo yêu cầu phải được thực hiện bởi phòng 
thí  nghiệm/cơ quan  kiểm nghiệm độc  lập.  Chức năng,  thiết  kế  và  vận 
hành nhà máy xử lý nước phải phù hợp theo yêu cầu pháp lý. Công ty 
cũng cần phải bảo đảm rằng các quy định pháp lý và/hoặc cam kết cần 
phải được tuân thủ. Khi không có yêu cầu pháp lý rõ ràng, công ty cần 
phải  tuân  thủ  các  nguyên  tắc  thực hành  tốt,  như  giảm  thiểu ô  nhiễm 
môi trường tại nguồn, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và giám sát nước 
thải, v. v. , và phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn STeP. Chính sách 
thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá liên tục sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
công ty trong việc điều chỉnh các thông số nhất định 
 
5. Công ty có biện pháp cụ thể nào trong việc đánh giá rủi ro và tác động 
đến chất lượng nước của nguồn nước đang được sử dụng không? 
Yêu cầu:   
Chất  lượng nước phải được giám sát bởi công ty. Bất kỳ phương pháp 
xử lý nước nào cần thiết để đảm bảo chất lượng của hoạt động sản xuất 
phải được ghi chép và lưu trữ lại. Nếu chất lượng nước đầu vào thường 
thay  đổi  và  không  nằm  trong  tầm  kiểm  soát  dựa  trên  thống  kê,  việc 
kiểm nghiệm nước đầu vào đối với các thành phần nguy hiểm cần phải 
được thực hiện. Khối lượng nước tiêu thụ cần phải ghi nhận hàng tháng 
và tổng kết hàng năm 
 
6. Công ty có thực hiện đánh giá rủi ro và tác động đến môi trường của 
hoạt động kinh doanh, sản xuất không? 
Yêu cầu:   
4. 3. 10. 1 Thực hiện đánh giá môi  trường [...]  (báo cáo quan trắc môi 
trường) 
 
7. Công ty có tiêu chí cụ thể nào dùng để đo lường sự giảm thiểu rủi ro 
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môi trường và xã hội cũng như việc cải thiện hiệu suất không? 
Yêu cầu:   
Để biết chi tiết về hệ thống quản lý môi trường, xem pt. 4. 3 ff và quản 
lý xã hội, xem pt. 4. 4. ff của tiêu chuẩn STeP thuộc OEKOTEX 
 
8. Biện pháp cụ thể nào được áp dụng để có thể đánh giá năng  lực tổ 
chức quản lý môi trường & xã hội? 
Yêu cầu:   
Để biết chi tiết về hệ thống quản lý môi trường, xem pt. 4. 3 ff và quản 
lý xã hội, xem pt. 4. 4. ff theo tiêu chuẩn STeP thuộc OEKOTEX 
 
9. Có quy trình giám sát và đo lường hiệu quả của hệ thống quản lý môi 
trường & xã hội không? 
Yêu cầu:   
Để biết chi tiết về hệ thống quản lý môi trường, xem pt. 4. 3 ff và quản 
lý xã hội, xem pt. 4. 4. ff theo tiêu chuẩn STeP thuộc OEKOTEX. ví dụ. 4. 
4. 3: Chính sách hệ thống quản lý phải được xác định và lập thành văn 
bản để đảm bảo rằng chính sách phù hợp với các hoạt động và dịch vụ 
của công ty cũng những các tác động đến xã hội của chính sách. Công ty 
sẽ thực hiện tất cả các quy định pháp lý và tất cả các quy định khác nằm 
ngoài yêu cầu của pháp lý nhằm mục đích ngăn chặn các tác động đến 
xã hội một cách tiêu cực   
 
10. Công ty có lập báo cáo và công bố hệ thống quản lý môi trường & xã 
hội của công ty đến các bên liên quan? 
Yêu cầu:   
Công ty nên có quy trình liên lạc với các đối tác kinh doanh bên ngoài và 
các bên quan tâm về các vấn đề liên quan đến chính sách, hiệu suất và 
hiệu quả của việc bảo vệ môi  trường của công  ty. Thực  tế nhất  là các 
báo cáo về môi  trường,  xã hội được công bố công khai  cho  tất  cả  các 
bên quan tâm 
 
11. Công ty có kế hoạch ứng phó khẩn cấp hoặc chiến  lược cụ thể đối 
với các hiểm họa liên quan đến khí hậu? 
Yêu cầu:   
Các khía cạnh tiềm năng khác của việc đánh giá rủi ro môi trường – Bất 
kỳ những rủi ro nào đó của hoạt động kinh doanh có liên quan đến môi 
trường ‐ Nghĩa vụ tuân thủ ‐ Yêu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 
(khách hàng, khu dân cư, nhà cung cấp, v. v. ) có thể có ảnh hưởng đến 
việc  thực hiện  thành  công hệ  thống  quản  lý môi  trường  (ví  dụ,  thông 
qua rò rỉ, thiếu nước, ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu) 
 
12. Công ty có quy trình cụ thể cho việc sơ tán khẩn cấp? 
Yêu cầu:   
Các kế hoạch khẩn cấp cho tất cả các thể loại sự cố có thể xảy ra (ví dụ: 
hỏa hoạn,  tai nạn, nguy hiểm hóa chất,  các  rủi  ro  thiên  tai như  lũ  lụt, 
động đất, v. v.  ) sẽ cần phải được chuẩn bị. Các  lối  thoát hiểm và cửa 
thoát hiểm phải được kiểm tra hàng ngày và bảo hành bảo trì định kỳ để 
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đảm bảo các ký hiệu hướng dẫn rõ ràng, cửa không bị khóa và lối thoát 
không bị chặn 
 
13. Công ty có chính sách nào liên quan đến việc thúc đẩy các bên liên 
quan tham gia vào các hệ thống quản lý môi trường & xã hội không? 
Yêu cầu:   
Để biết  chi  tiết  về hệ  thống quản  lý môi  trường,  hãy  xem STeP  thuộc 
OEKO‐TEX® (Phiên bản 03. 1/2016), STeP 4. 3 4. 3. 9. 3: Các giải pháp về 
quan hệ  công  chúng: Công  ty  cần  cung  cấp  thông  tin  về  các dự án  và 
biện  pháp  bảo  vệ môi  trường  hiệu  quả  đến  các  bên  quan  tâm  (nhân 
viên, dân cư, hiệp hội môi trường, chính quyền địa phương) 
 
14. Công ty có đầy đủ các giấy phép hợp lệ chứng minh quyền sử dụng 
nước, quyền sử dụng đất v. v. . ?   
Yêu cầu:   
Công ty cần có đầy đủ các chứng từ, giấy phép chứng minh hoạt động 
hợp pháp của công ty 
 
15.  Chính  sách  của  công  ty  về  an  toàn  vệ  sinh  lao  động  thực  hiện  và 
công bố đến toàn thể công nhân viên?   
Yêu cầu:   
Công  ty cần phải  thực hiện các biện pháp và giải pháp phù hợp nhằm 
ngăn  chặn  các  rủi  ro  về  an  toàn  vệ  sinh  lao động  (bao gồm đánh  giá, 
hướng dẫn, tập huấn vân vân)   
 
16. Trách nhiệm xã hội là một phần trong chính sách và là sứ mệnh của 
công ty?   
Yêu cầu:   
Bước đầu tiên là áp dụng hoặc cải thiện hệ thống quản lý môi trường, 
công bố về trách nhiệm của công ty và mọi cơ cấu quản  lý đối với các 
hoạt động môi trường. Công bố này sẽ bao gồm cam kết cải thiện hiệu 
suất môi  trường của công ty  liên quan đến sản phẩm, sản xuất và các 
hoạt động tổng thể trong khu vực 
 
17. Công ty có hệ thống đánh giá nội bộ để bảo đảm chính sách quản lý 
chất lượng môi trường? 
Yêu cầu:   
Công ty nên chủ động và có quy trình cụ thể trong việc liên lạc với các 
đối tác kinh doanh, các bên quan tâm về chính sách, hiệu suất và hiệu 
quả của việc bảo vệ môi trường. Báo cáo về môi trường là tài liệu quan 
trọng công ty có thể công bố và tuyền tải các nỗ lực của công ty về lãnh 
vực này   
 
  Trách nhiệm của chuỗi cung ứng 
   
1. Công ty có chính sách nào để củng cố các liên kết giữa các đơn vị khác 
nhau trong chuỗi cung ứng (ví dụ: thông qua hợp đồng và chia sẻ trách 
nhiệm…)? 
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Yêu cầu:   
Đội ngũ quản lý phải lập kế hoạch và phát triển các quy trình cần thiết 
cho các sản phẩm/dịch vụ chất  lượng cao. Họ phải biết và hiểu những 
yêu cầu nào áp dụng cho các sản phẩm/dịch vụ của của công ty để thực 
hiện các quy trình liên quan đến khách hàng một cách hiệu quả và đảm 
bảo rằng những yêu cầu này có thể được đáp ứng. Các cách thức giao 
tiếp hiệu quả với các bên liên quan cả bên trong và bên ngoài cũng như 
khách hàng phải được chọn lựa và thực hiện 
 
2. Công ty có hợp đồng rõ ràng với các đối tác kinh doanh? 
Yêu cầu:   
Nguyên tắc STeP áp dụng cho nhà cung cấp, nhà cung cấp phụ và nhà 
thầu, nhà thầu phụ là: Tất cả các công ty tham gia vào chuỗi cung ứng 
dệt may chịu trách nhiệm và tuân thủ tất cả các yêu cầu do tiêu chuẩn 
đặt ra 
 
3. Công ty có chính sách áp dụng bao gồm cả các nhà cung cấp? 
Yêu cầu:   
Các nhà cung cấp nên tham gia vào quá trình cải  thiện trách nhiệm xã 
hội và môi trường 
 
4. Công ty có chính sách nào liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc/sự 
đa dạng và hồ sơ xuất xứ của các nguyên phụ liệu không? 
Yêu cầu:   
Phải đảm bảo rằng tất cả hàng hóa/dịch vụ đã mua đáp ứng tất cả các 
yêu cầu được chỉ định và cả nhà cung cấp cũng như toàn bộ chuỗi cung 
ứng cần phải được đánh giá và giám sát 
 
5. Công ty có chính sách, quy định nào liên quan đến cơ sở hạ tầng (vận 
chuyển, kho bãi, phòng thí nghiệm) không? 
Yêu cầu:   
4. 2. 9 Mục tiêu và chương trình nên được đưa ra để giảm tác động đến 
tính bền vững tổng thể bằng cách quản lý hậu cần vận tải (ví dụ: ưu tiên 
các phương thức vận chuyển có tác động thấp) 
 
6. Làm sao có thể đánh giá được sự hài lòng của khách hàng? 
Yêu cầu:   
Cần  phải  có  các  quy  trình  phù  hợp  để  đảm  bảo  rằng  các  dịch  vụ/sản 
phẩm đáp ứng  tất  cả các yêu cần  thiết  (của  tất cả  các bên  liên quan), 
bao gồm cả các kế hoạch và hành động cải  tiến. Các quy trình và dịch 
vụ/sản phẩm (khi cần thiết) phải được theo dõi và đánh giá để xác minh 
rằng đã đạt được kết quả mong muốn hay chưa: giám sát nhận thức về 
sự hài lòng của khách hàng… 
 
7. Có chính sách nào khuyến khích khách hàng, nhân viên và nhà cung 
cấp xem xét các vấn đề bền vững (giảm khí thải GHG, chất thải, sử dụng 
nước, v. v. ) không? 
Yêu cầu:   
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Các mục tiêu trách nhiệm xã hội của công ty phải được thực hiện bằng 
văn bản và được công bố nội bộ và/hoặc bên ngoài. Hồ sơ về các mục 
tiêu và những thành tựu cần phải được ghi  lại. Các mục tiêu phải phù 
hợp với chính sách xã hội và/hoặc quy  tắc ứng xử. Để đảm bảo chính 
sách xã hội hoặc quy tắc ứng xử cũng được tuân thủ bởi các nhà cung 
cấp, nhà thầu phụ và trong toàn bộ phạm vi ảnh hưởng của họ, công ty 
sẽ đào tạo công nhân viên về quy trình mua hàng và giám sát số lượng 
đặt hàng. Công ty phải có một hệ thống lưu giữ hồ sơ đảm bảo tuân thủ 
các yêu cầu từ hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội 
 
  IV Quản lý chất lượng 
 
  Quản lý chất lượng sản phẩn, dịch vụ 
   
1. Công ty có bảo đảm được, thông qua các chương trình liên quan, rằng 
mọi công nhân viên đều hiểu rõ “chất lượng” sản phẩm hoặc dịch vụ của 
công ty? 
Yêu cầu:   
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và các công cụ quản lý 
bổ  sung  như mô  hình  kinh  doanh  xuất  sắc,  quản  lý  rủi  ro  và  quản  trị 
doanh  nghiệp  là  một  quyết  định  kinh  doanh  chiến  lược  cơ  bản.  Việc 
thiết  kế  và  phạm  vi  của  các  yếu  tố  này  phụ  thuộc  lớn  vào  vào  nhu 
cầu/mối quan tâm của doanh nghiệp 
 
2. Công ty có chương  trình, chính sách để đảm bảo rằng "chất  lượng" 
sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế không? 
Yêu cầu:   
Công ty phải nhận thức được các yêu cầu pháp lý, quy định và các yêu 
cầu khác có liên quan đến toàn bộ cơ sở. Công nhân viên cần phải được 
tạo điều kiện để tiếp cận cũng như hiểu rõ các yêu cầu này. Chính sách 
này được dùng để áp dụng cho các quy định hiện hành 
 
3. Công ty có chính sách đánh giá rủi ro và kiểm soát các mối nguy hiểm 
về "chất lượng" của sản phẩm hoặc dịch vụ?   
Yêu cầu:   
Rủi ro  là các sự cố gây ra vấn đề khi được kích hoạt. Quản lý rủi ro có 
nghĩa  là  xác  định,  đánh  giá  và  ưu  tiên  các  loại  rủi  ro  khác  nhau  (như 
được định nghĩa  trong  ISO 31000  là  tác động của  sự không chắc chắn 
đối  với  các mục  tiêu,  dù  là  tích  cực hay  tiêu  cực)  và  sau đó phối  hợp 
nguồn  lực một cách hiệu quả để giảm thiểu, giám sát và kiểm soát cơ 
hội và/hoặc tác động của những sự cố nghiêm trọng hoặc để tối đa hóa 
việc thực hiện các cơ hội 
 
4. Có bất kỳ  tài  liệu hoặc quy  trình giám sát cụ  thể nào  liên quan đến 
chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ không? 
Yêu cầu:   
Công ty cần nâng cao hiệu quả, đặc biệt liên quan đến các mục tiêu chất 
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lượng và tính bền vững. Với mục đích này, OEKO TEX® làm việc với các 
yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 liên quan đến các yêu cầu tổng quát và 
yêu cầu về tài liệu như sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu và kiểm soát 
hồ sơ 
 
5.  Có  chính  sách  cụ  thể  nào  về  những  yêu  cầu  kỹ  thuật  đối  với  chất 
lượng sản phẩm không? 
Yêu cầu:   
Tối thiểu, một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả sẽ bao gồm các yếu 
tố sau: 
  ‐ Chính sách chất lượng… 
‐ Truy xuất nguồn gốc sản phẩm   
‐ Hệ thống kiểm soát chất lượng 
 
6.  Có biện pháp nào đảm bảo được  là  sản phẩm được  sản  xuất hoàn 
toàn an toàn hoặc dịch vụ của công ty an toàn không? 
Yêu cầu:   
Bất  kỳ  đánh  giá  nào  liên  quan  đến  sản  phẩm  an  toàn  cho  người  tiêu 
dùng cuối cần phải được xem xét và, nếu có thể, chứng minh thông qua 
các  hệ  thống  chứng  nhận  (ví  dụ:  OEKO  TEX®  Standard  100,  GOTS,  EN 
14682: 2008, EN 71‐1, v. v. ) 
 
7.  Có  biện  pháp  nào  bảo  đảm  chất  lượng  nguyên  phụ  liệu  đầu  vào 
không? 
Yêu cầu:   
Hệ thống quản lý chất lượng có kiểm tra nguyên phụ liệu dùng sản xuất 
không (cơ, lý, hóa)? 
 
8.  Có  biện  pháp  nào  để  đảm  bảo  chất  lượng  của  bán  thành  phẩm 
không? 
Yêu cầu:   
Công ty có thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong khi và sau khi 
sản xuất? 
 
9. Công ty có biện pháp phù hợp để kiểm tra chất lượng của sản phẩm 
hoàn tất? 
Yêu cầu:   
Sản  phẩm  có  được  kiểm  tra  đều  đặn  trong  khi  và  sau  khi  sản  xuất 
không? Các sản phẩm của công ty có được chứng nhận theo tiêu chuẩn 
100 thuộc OEKO‐TEX® không? 
 
10. Có biện pháp nào liên quan đến việc sử dụng năng lượng trong sản 
xuất không? 
Yêu cầu:   
Năng  lượng cần phải được sử dụng một cách  tối ưu. Để  tuân  thủ yêu 
cầu  này,  mức  tiêu  thụ  năng  lượng  cần  phải  được  theo  dõi  thường 
xuyên,  cho  toàn  bộ  cơ  sở  với  mục  đích  giám  sát  mức  tiêu  thụ  năng 
lượng  cho  từng  quy  trình  riêng  lẻ.  Yêu  cầu  năng  lượng  cụ  thể  có  thể 
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được tính bằng số lượng tiêu thụ năng lượng cho nước và cho việc sản 
xuất hàng dệt may. Đây có  thể  là một chỉ  số hữu  ích về  tính hiệu quả 
trong sản xuất   
 
11. Công  ty áp dụng biện pháp nào để nâng cao hiệu quả năng  lượng 
trong các quy trình sản xuất? 
Yêu cầu:   
xem bảng chi tiết trong phụ lục của tiêu chuẩn 
 
12. Có yêu cầu đặc biệt gì cho việc đóng gói và vận chuyển sản phẩm?   
Yêu cầu:   
Bao bì chỉ nên được sử dụng ở mức độ không thể tránh khỏi về mặt kỹ 
thuật. Nên cố gắng tránh sử dụng vật liệu đóng gói một lần và nên dùng 
các vật liệu đóng gói có tính tái sự dụng cao 
 
13. Sản phẩm có yêu cầu phải được lưu trữ đặc biệt?   
Yêu cầu:   
Công ty có  thiết  lập hệ thông  lưu trữ ngăn ngừa tình trạng nhầm lẫn? 
Công ty có quy trình cụ thể để xử lý các sản phẩm bị lỗi? Các sản phẩm 
lỗi, không phù hợp có được dán nhãn và lưu trữ riêng biệt?   
 
14. Công ty có sổ tay chất lượng cho các nhân viên liên quan? 
Yêu cầu:   
Công ty phải nhận thức được các yêu cầu pháp lý, quy định và các yêu 
cầu khác có liên quan đến toàn bộ cơ sở. Công nhân viên cần phải được 
tạo điều kiện để tiếp cận cũng như hiểu rõ các yêu cầu này. Chính sách 
này được dùng để áp dụng cho các quy định hiện hành 
 
15. Các thủ tục chính bao gồm hướng dẫn về quy trình kiểm soát được 
lập thành văn bản, áp dụng và sẵn có cho các nhân viên liên quan? 
Yêu cầu:   
Việc không phù hợp, không tuân thủ sẽ được xử lý theo một quy trình 
nhất định. Quy trình sẽ bao gồm việc lập biên bản. Thông tin cần được 
thu  thập  và  phân  tích.  Sau  đó, một  quyết  định  nên  được  đưa  ra  liên 
quan đến việc chọn lựa thông tin xác định hệ thống hoạt động như thế 
nào và làm thế nào để cải thiện nó. Số liệu này cần được thu thập, tổng 
hợp và phân tích hiệu quả, nguyên nhân và để lập phương án cụ thể cho 
các biện pháp khắc phục 
 
16. Tất cả thủ tục và hướng dẫn có mạch lạc, dễ hiểu và hiện có ở dạng 
văn bản? 
Yêu cầu:   
Dịch vụ/sản phẩm cần phải xác định được trong mọi trường hợp và có 
thể truy xuất nguồn gốc trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Bất kỳ  tài 
vật nào do khách hàng cung cấp (bao gồm cả sở hữu trí tuệ) và những 
thông tin mật nên được xử lý một cách phù hợp. Các sản phẩm/thành 
phần phải được bảo quản phù hợp và đúng đắn trong quá trình lưu trữ, 
giao hàng, v. v. , để đảm bảo rằng chúng vẫn ở trong tình trạng nguyên 
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vẹn. Công ty phải đảm bảo rằng các quy trình sản xuất và các sản phẩm 
được sản xuất và/hoặc cung cấp trên thị trường luôn phù hợp với tiêu 
chuẩn STeP thuộc OEKO TEX® 
 
17. Các mục  tiêu  của doanh nghiệp về vấn đề  chất  lượng,  xã hội, môi 
trường, an toàn thực phẩm được công ty thiết lập và lập thành văn bản? 
Yêu cầu:   
Công ty cần có chính sách cụ thể về các lãnh vực trên và cần phải có quy 
trình kiểm toán nội bộ nhằm bảo đảm việc đạt được các mục tiêu đề ra   
 
18. Công ty có chương trình và chỉ số hiệu suất để xác định sự hài lòng 
của khách hàng? 
Yêu cầu: Quản lý nên xác định và hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng để 
có thể đáp ứng các yêu cầu tốt hơn 
 
19. Công ty có hệ thống quản lý sự tuân thủ? 
Yêu cầu:   
Công ty nên thiết lập một hệ thống thông tin nội bộ, bao gồm quy trình 
khiếu nại nặc danh (thùng thư khiếu nại) 
 
20.  Công  ty  có  thực  hiện  việc  đánh  giá  định  kỳ  để  giám  sát  hệ  thống 
quản lý chất lượng của doanh nghiệp không? 
Yêu cầu:   
QMS cần phải được xem xét và đánh giá định kỳ. Hệ  thống quản  lý  là 
một hệ thống sống nên cần phải năng động để thích nghi. [...] 
 
21.  Việc  kiểm  toán  nội  bộ  đối  với  hệ  thống  quản  lý  chất  lượng  được 
thực hiện bởi những người đủ điều kiện, hoàn toàn độc lập với phạm vi 
được kiểm toán? 
Yêu cầu:   
Nhóm quản lý nên đặt ra các mục tiêu có thể đo lường và kế hoạch phù 
hợp để đạt được các mục tiêu này. Đội ngũ quản lý cần đảm bảo rằng 
các kế hoạch phải đạt được cấp độ phù hợp trong phạm vi của tổ chức 
 
22. Công ty có hệ thống quản lý các khiếu nại của khách hàng, các sự cố 
và khiếu nại từ bên ngoài cũng như từ bên trong công ty? 
Yêu cầu: 
Việc không phù hợp, không tuân thủ sẽ được xử lý theo một quy trình 
nhất định. Quy trình sẽ bao gồm việc lập biên bản. Thông tin cần được 
thu  thập  và  phân  tích.  Sau  đó, một  quyết  định  nên  được  đưa  ra  liên 
quan đến việc chọn lựa thông tin xác định hệ thống hoạt động như thế 
nào và làm thế nào để cải thiện nó. Số liệu này cần được thu thập, tổng 
hợp và phân tích hiệu quả, nguyên nhân và để lập phương án cụ thể cho 
các biện pháp khắc phục 
 
23. Các hành động khắc phục và phòng ngừa được thực hiện một cách 
kịp thời, được lập biên bản và trách nhiệm cũng như thời gian có được 
định nghĩa rõ ràng không? 
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Yêu cầu:   
Cần áp dụng các quy trình phù hợp để đảm bảo các dịch vụ/sản phẩm 
đáp ứng được tất cả các yêu cầu (cho tất cả các bên liên quan) bao gồm 
cả các biện pháp cải tiến. Các quy trình và dịch vụ/sản phẩm (nếu cần) 
cần phải được theo dõi và đo lường để xác minh rằng đã đạt được kết 
quả mong muốn hay chưa. Điều này phải được thực hiện thông qua: [...] 
Việc không phù hợp, không tuân thủ sẽ được xử lý theo một quy trình 
nhất định. Quy trình sẽ bao gồm việc lập biên bản. Thông tin cần được 
thu  thập  và  phân  tích.  Sau  đó, một  quyết  định  nên  được  đưa  ra  liên 
quan đến việc chọn lựa thông tin xác định hệ thống hoạt động như thế 
nào và làm thế nào để cải thiện nó. Số liệu này cần được thu thập, tổng 
hợp và phân tích hiệu quả, nguyên nhân và để lập phương án cụ thể cho 
các biện pháp khắc phục 
 
  Sản xuất các sản phẩm phi thực phẩm và các thông số kỹ thuật 
   
1. Công ty có hệ thống đánh giá và phê duyệt nhà cung cấp để theo dõi 
và đánh giá hiệu suất của họ nhằm đảm bảo các sản phẩm cung cấp phù 
hợp với thông số kỹ thuật và theo thỏa thuận hợp đồng không? 
Yêu cầu:   
Bất kỳ việc mua, gia công hoặc thầu phụ hàng hóa, vật liệu hoặc dịch vụ 
nào  liên quan đến  sản  phẩm đều  cần phải  được  kiểm  soát.  Phải  đảm 
bảo rằng tất cả hàng hóa/dịch vụ đã đặt mua đáp ứng tất cả các yêu cầu 
được chỉ định. Các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng cần phải được đánh 
giá và giám sát thường xuyên 
 
2.  Công  ty  có  chính  sách  yêu  cầu  kỹ  thuật  cụ  thểliên  quan  đến  sản 
xuất/chế biến các sản phẩm phi thực phẩm? 
Yêu cầu:   
Công ty cần có công cụ hiệu quả để theo dõi và kiểm tra việc cung cấp 
sản phẩm/dịch vụ 
 
3. Hiện có bất kỳ thông số kỹ thuật hoặc các thông số phù hợp nào liên 
quan đến các sản phẩm phi thực phẩm? 
Yêu cầu:   
Sản  phẩm/thành  phần  phải  được  xử  lý  cẩn  thận  trong  quá  trình  bảo 
quản, giao hàng, v. v. , để đảm bảo không có sự hư hại hoặc biến dạng. 
Công ty phải đảm bảo rằng các quy trình sản xuất và các sản phẩm được 
sản xuất và/hoặc các sản phẩm thương mại phải phù hợp với tiêu chuẩn 
STeP thuộc OEKO TEX® 
 
4. Công ty có các quy tắc hoặc hướng dẫn để đảm bảo chất lượng hàng 
dệt may? 
Yêu cầu:   
Công ty có chứng nhận STeP thuộc OEKO cần phải xác định chiến lược 
và áp dụng các biện pháp cũng như công cụ phù hợp để đảm bảo rằng 
các sản phẩm được sản xuất không gây rủi ro cho sức khỏe của người 
tiêu dùng cuối và không xung đột với yêu cầu của MRSL có trong Phụ lục 
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3. Chứng nhận theo tiêu chuẩn 100 thuộc OEKO TEX® cho sản phẩm là 
một chính sách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để đáp ứng yêu cầu này. 
Bất kỳ đánh giá nào liên quan đến an toàn của sản phẩm cho người tiêu 
dùng  cuối  cần  phải  được  xem  xét  và,  nếu  có  thể,  được  chứng  minh 
thông qua  chứng nhận  (ví dụ: OEKO TEX® Standard 100, GOTS,  chứng 
chỉ kiểm tra loại PSA, EN 14682: 2008, EN 71‐1, v. v…) 
 
5. Công  ty có xác định,  theo dõi và kiểm soát quy  trình kỹ  thuật dành 
cho các sản phẩm được sản xuất trong công ty? 
Yêu cầu:   
Đội ngũ quản lý nên lập kế hoạch và phát triển các quy trình cần thiết để 
đảm bảo các sản phẩm/dịch vụ đạt được chất lượng tối đa 
 
6.  Công  ty  có  biện  pháp  cụ  thể  gì  để  giám  sát  thông  số  kỹ  thuật  của 
xưởng sản xuất? 
Yêu cầu:   
Công  ty  cần  có  cơ  cấu  quản  lý  chất  lượng  (QMS)  để  có  thể đạt  được 
chứng chỉ SteP thuộc OEKO TEX®. Hệ thống và hiệu suất cần phải được 
xem xét bằng cách tiếp cận đầu vào và đầu ra với các thông tin cụ thể ‐ 
phản hồi của khách hàng ‐ hiệu suất, không phù hợp ‐ kiểm định [...] 
 
7. Công ty có hướng dẫn cụ thể gì trong việc quản lý chất thải từ việc sản 
xuất các sản phẩm phi thực phẩm, bao gồm văn bản và báo cáo? 
Yêu cầu:   
Thể loại, số lượng, nguồn gốc và việc xử lý chất thải và các vật liệu cần 
phải được lập thành báo cáo. Bảng cân bằng chi phí xử lý và chi phí sử 
dụng, bao gồm cả những cách xử lý có thể chọn lựa để thay thế, cũng 
cần phải được thành lập và theo dõi. Mối quan tâm chính cần phải đề 
cập tới là làm thế nào để có thể giảm hoặc tránh tạo ra chất thải 
 
8. Công ty có chính sách nào trong việc quản lý và giám sát việc sử dụng 
nước trong quá trình sản xuất?   
Yêu cầu:   
Chất lượng nước của công ty cần được giám sát. Bất kỳ cách thức xử lý 
nước đầu vào nào được áp dụng để bảo đảm chất lượng sản xuất đều 
cần phải được ghi chép và lưu trữ lại. Nếu chất lượng nước thay đổi và 
không thể được theo dõi bằng thống kê, nước cần được kiểm tra đối với 
các  thành phần độc hại.  Phải  ghi  chép  khối  lượng nước  tiêu  thụ hàng 
tháng và tổng kết hàng năm 
 
9. Làm sao có thể giám sát và quản lý việc sử dụng hóa chất trong sản 
xuất? 
Yêu cầu:   
Hệ thống quản lý hóa chất (CMS) là phương pháp hữu ích để cung cấp 
cơ sở cho việc quản lý rủi ro liên quan đến các tính chất đặc biệt của hóa 
chất và để đưa ra kết luận và những tác động cho việc tìm nguồn cung 
ứng, vận chuyển, lưu trữ, ứng dụng và khử bỏ chất thải hóa chất. Một 
hệ  thống quản  lý hóa chất  cần đảm bảo  rằng các  sản phẩm được  sản 
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xuất an toàn cho người tiêu dùng cuối 
 
10. Công ty có chính sách phù hợp trong việc đánh giá rủi ro lây nhiễm/ 
ô nhiễm của sản phẩm? 
Yêu cầu:   
Đối tượng cho việc đánh giá rủi ro có thể là chỉ thị và các quy định (quy 
định REACH, quy định POP hoặc các chỉ thị về môi trường khác), là yêu 
cầu và mong đợi của khách hàng (danh sách các chất bị hạn chế (RSL) 
hoặc danh sách các chất bị hạn chế sản xuất (MRSL)), là rủi ro liên quan 
đến  sản  phẩm  và  quy  trình  sản  xuất  (nhà  cung  cấp,  khách  hàng  hoặc 
những đối tác cho những hợp đồng khác) 
 
11. Công ty có chính sách nào được áp dụng trong việc vận chuyển hàng 
hóa, sản phẩm?   
Yêu cầu:   
Kế  hoạch  và  mục  tiêu  là  giảm  tác  động  tổng  thể  đến  tính  bền  vững 
thông qua việc quản lý hậu cần vận tải (ví dụ: ưu tiên các hình thức vận 
chuyển có tác động thấp đến môi trường) 
 
12. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nguyên phụ liệu được thực 
hiện như thế nào?   
Yêu cầu:   
Dịch vụ/sản phẩm phải xác định được trong mọi  lúc và được  theo dõi 
(truy xuất nguồn gốc) trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Bất kỳ sở hữu 
nào do khách hàng cung cấp  (bao gồm cả sở hữu trí  tuệ) và  thông  tin 
mật cần phải xử lý một cách phù hợp 
 
13. Các hồ sơ truy xuất nguồn gốc có được duy trì cho toàn bộ chuỗi sản 
xuất không? 
Yêu cầu:   
Công ty phải thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc cho mọi nguyên phủ 
liệu, sản phẩm do công ty sản xuất ra (mã số nội bộ, mã đơn hàng vân 
vân) và sản phẩm cần phải được bảo quản cận thận trong quá trình lưu 
trữ, vận chuyển để có thể đến tay khách hàng trong tình trạng tốt nhất 
có thể. Ngoài ra công ty cũng phải bảo đảm rằng các quy trình sản xuất 
cũng như sản phẩm/bán thành phẩm luôn tuân thủ và đáp ứng các yêu 
cầu của tiêu chuẩn STeP thuộc OEKO‐TEX®   
 
14.  Công  ty  có mô  hình  kiểm  tra  và  xác  định  tính  đồng  nhất  của  sản 
phẩm? 
Yêu cầu:   
Giám sát và kiểm sản phẩm ở những công đoạn phù hợp; chỉ phê chuẩn 
cho sản phẩm cuối khi tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng đầy đủ 
 
15. Công ty yêu cầu người lao động cần có những kỹ năng gì? 
Yêu cầu:   
Tất cả người lao động sẽ được đối xử bình đẳng và có cùng cơ hội thăng 
tiến dựa trên hiệu suất và kỹ năng, không phân biệt đối xử chủng tộc, 
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nguồn gốc,  khuyết  tật,  tôn giáo, đẳng  cấp, dân  tộc, giới  tính,  tuổi  tác, 
khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, hiệp hội hoặc bất kỳ đặc 
điểm cá nhân và  thể  chất nào  khác. Đối  xử bình đẳng với  tất  cả  công 
nhân viên sẽ là một phần của chính sách tuyển dụng, lao động và cơ hội 
thăng tiến. Ban quản lý cần bảo đảm nhân viên có đủ năng lực và nên 
lưu ý đến công nhân viên mà công việc của họ có ảnh hưởng trực tiếp 
đến yêu cầu của sản phẩm. Ban quản lý nên quyết định những kỹ năng 
cần phải có trong tuyển dụng nhân sự. ID 1085: Yêu cầu của công ty là gì 
trong quy trình chọn lựa/tuyển dụng nhân viên mới? 
 
16.  Công  ty  có  chính  sách  và  chương  trình  đào  tạo  người  lao  động 
không? 
Yêu cầu:   
4. 2. 8 Công nhân viên cần phải được đào tạo về việc xử lý và sử dụng 
các hóa chất. 4. 3. 8. 3 Công ty cần thành lập và duy trì các quy trình đào 
tạo công nhân viên, bao gồm cả nhà thầu, nhà cung cấp, v. v. , để đảm 
bảo mọi người đều được thông báo về:   
• Tầm quan trọng của chính sách môi trường   
• Hậu quả tiềm tàng của các hoạt động kinh doanh, sản xuất đối với môi 
trường   
• Lợi thế của việc cải thiện hiệu suất môi trường   
• Hậu quả của việc không tuân thủ các quy trình đã được đặt ra 
  Mọi tài liệu huấn luyện và báo cáo cần được lưu trữ phù hợp   
 
17. Quần áo bảo hộ,  thiết bị bảo hộ có được cung cấp cho công nhân 
viên? 
Yêu cầu:   
Đối với việc xử lý các vật liệu nguy hiểm (hóa chất, dung môi, v. v. ) và 
cho nơi làm việc có các yêu tố nguy hại như bụi, tiếng ồn, hóa chất dễ 
phát thải mùi, các thiết bị bảo vệ cá nhân như găng tay, kính bảo hộ, tạp 
dề, mặt nạ chống bụi, nút tai, mặt nạ hô hấp, vv, sẽ phải được cung cấp 
miễn phí. Các nhân viên cần được đào  tạo  trong việc  sử dụng  thiết bị 
một cách chính xác. Các điều kiện làm việc và việc sử dụng cũng như lựa 
chọn PPE cần phải đáp ứng và phù hợp với các thông số kỹ thuật trong 
SDS 
 
  V Đạo đức kinh doanh 
 
  Nguyên tắc và tiêu chí chống tham nhũng, hối lộ 
   
1. Công ty có chính sách và chú trọng đến vấn đề đạo đức và liêm chính 
trong hoạt động kinh doanh? 
Yêu cầu:   
Công  ty nên ban hành bộ hướng dẫn bằng văn bản  cho công nhân và 
quản lý. Tất cả các hoạt động kinh doanh trong công ty phải phù hợp với 
giá trị cơ bản và tiêu chuẩn đạo đức của công ty 
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2. Công ty có chính sách ngăn ngừa tham nhũng và hối lộ? 
Yêu cầu:   
Chính sách cần bao gồm các nguyên tắc rõ ràng:   
• Không chấp nhận hối lộ và tham nhũng 
 
3. Công ty có thủ tục và quy trình chống hối lộ hoặc chính sách đánh giá 
rủi ro liên quan đến vấn đề này? 
Yêu cầu: 
quy tắc ứng xử và chính sách tuân thủ xã hội cần phải được thực hiện. 
Ngoài  ra đào  tạo nhân viên và nâng  cao nhận  thức  của họ. Người  lao 
động cần phải đọc và hiểu mọi chi tiết, điều khoản trong hợp đồng lao 
động. 4. 4. 1 Chính sách quản  lý rõ ràng  liên quan đến trách nhiệm xã 
hội  (bao  gồm mục  tiêu,  chương  trình  và mục  đích,  nhân  sự  và  trách 
nhiệm như đại diện quản lý, đào tạo công nhân viên, các biện pháp chi 
tiết với lịch trình và trách nhiệm, tài liệu về quy trình hoạt động và thực 
hiện đánh giá trách nhiệm xã hội, kiểm định nội bộ và đánh giá). Công ty 
cần  phải  tạo  hồ  sơ  nhân  sự  cho mỗi  công  nhân  viên  vào  ngày  tuyển 
dụng. Trong đó bao gồm mọi chi tiết cụ thể như đào tạo và huấn luyện, 
các sự cố về những hàng vi không phù hợp, thiếu kỷ luật, các biện pháp 
áp dụng và kết quả đạt được   
 
4. Công ty có thực hiện đánh giá các đối tác kinh doanh, các chi nhánh 
và các nhà thầu? 
Yêu cầu:   
Công ty cần đề xuất và duy trì các quy trình đào tạo công nhân viên, bao 
gồm  cả  nhà  thầu,  nhà  cung  cấp,  v.  v.  ,  để  đảm  bảo  thông  tin  được 
truyền đại đến mọi đơn vị  liên quan[...] Để đảm bảo chính sách xã hội 
hoặc quy tắc ứng xử được nhà cung cấp và nhà thầu phụ và trong toàn 
bộ phạm vi ảnh hưởng của họ tuân thủ, Công ty nên tiến hành các buổi 
đào tạo về thủ tục mua hàng và giám sát số lượng đặt hàng. [...] 
 
5. Công ty có chính sách cho phép kiểm toán viên được tự do tiếp cận 
cơ sở, khu công nhân viên và khu vực sản xuất không? 
Yêu cầu:   
Công ty phải hỗ trợ kiểm toán viên và cho phép họ tiếp cận tất cả các 
khu  vực/lĩnh  vực được  yêu  cầu. Công  ty  cần phải  đảm bảo  rằng  kiểm 
toán viên có quyền truy cập vào tất cả các thông tin cần thiết cho việc 
đánh giá. Nếu  công  ty  không  tuân  thủ nghĩa vụ hợp  tác,  việc  cấp giấy 
chứng nhận hoặc giấy phép có thể bị từ chối hoặc giấy chứng nhận, giấy 
phép đã được cấp có thể bị thu hồi 
 
6. Công ty có biện pháp nào để đảm bảo rằng kiểm toán viên không bị 
ngăn cản trong quá trình thực hiện trách nhiệm trong phạm vi, khu vực 
theo yêu cầu của tiêu chuẩn? 
Yêu cầu:   
Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên được phép chụp ảnh cho mục 
làm tài liệu báo cáo. Điều này bao gồm đặc biệt tất cả các lĩnh vực liên 
quan đến bảo vệ môi trường, an toàn lao động, điều kiện làm việc xã hội 
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và các biện pháp phòng ngừa khác. Các hình ảnh này sẽ được sử dụng 
cho tài  liệu nội bộ của OEKO‐TEX® hoặc viện kiểm nghiệm. Mọi bí mật 
kinh doanh sẽ được bảo vệ và giữ kín. Trong quá trình kiểm toán, kiểm 
toán  viên  được  phép  thực  hiện  các  cuộc  phỏng  vấn  với  công  nhân. 
Những cuộc  trò chuyện này sẽ nên diễn  ra  trong một phòng  riêng mà 
không  có  sự  hiện  diện  của  nhân  viên  quản  lý.  Các  công  nhân  được 
phỏng vấn sẽ do kiểm toán viên tự chọn. Ngoài ra, kiểm toán viên được 
phép lấy các mẫu ngẫu nhiên (ví dụ: mẫu vật liệu hoặc nước thải) hoặc 
yêu cầu các mẫu phải được kiểm nghiệm. 6. 3. 5 Nếu quyền tiếp cận cho 
mục đích  kiểm  toán bị  từ  chối,  việc  kiểm  toán  sẽ  cần phải  được  thực 
hiện lại với chi phí phát sanh do công ty chi trả. Trong trường hợp quyền 
tiếp cận vẫn tiếp tục bị từ chối, thì quy trình kiểm toán, đáng giá sẽ bị 
hủy và giấy chứng nhận hoặc giấy phép sẽ không thể cấp hoặc thu hồi 
 
7. Công ty có  lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc xử phạt, các vấn đề với 
các đối tác kinh doanh hoặc vấn đề liên quan đến kế toán?   
Yêu cầu:   
Mọi sự cố liên quan đến các vấn đề cần phải được lưu lại cùng với các 
biện pháp và kết quả khắc phục. Đối với công nhân viên, hồ sơ các nhân 
cần phải đầy đủ các thông tin liên quan đến họ, bao gồm hợp đồng lao 
động, giấy tờ chứng minh, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, các 
hành vi kỷ luật và các biện pháp được áp dụng cũng như kết quả đã đạt 
được   
 
8. Công ty có giấy phép kinh doanh hoặc những giấy tờ cần thiết  theo 
yêu cầu của pháp luật? 
Yêu cầu:   
Công  ty  cần  phải  có  đầy  đủ  giấy  phép  để  chứng minh  tính  hợp  pháp 
theo  quy  định  của  pháp  luật.  Các  chứng  từ  do  các  cơ  quan  tổ  chức, 
chính quyền áp dụng cho doanh nghiệp phải luôn có sẵn trong quá trình 
kiểm toán 
 
9. Sở hữu trí tuệ, thông tin của khách hàng có được bảo vệ? 
Yêu cầu:   
Tất  cả  những  sở hữu do  khách hàng  cung  cấp  (bao gồm  cả  tài  sản  trí 
tuệ) và thông tin mật nên được giữ kín và bảo vệ một cách phù hợp 
 
  Tuân thủ luật pháp quốc gia, khu vực và quốc tế 
   
1. Công ty có chủ động kiểm tra các hoạt động của công ty dựa trên các 
quy định, định mức và công ước quốc gia và quốc tế? 
Yêu cầu:   
Công ty phải đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định được liệt kê 
trong 4. 4. 4   
Trong mọi  trường  hợp,  việc  tuân  thủ  cả  các  yêu  cầu  pháp  lý  của  địa 
phương (hoặc quốc gia) và các yêu cầu của STeP thuộc OEKO‐TEX® phải 
được đảm bảo 
 



OEKO-TEX® STeP 

2. Công ty có chủ động thực hiện việc tuân thủ thông qua kiểm tra các 
hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các quy định, định mức và pháp 
luật về môi trường không? 
Yêu cầu:   
Cần  chỉ  định  một  người  có  trách  nhiệm  (ví  dụ:  ủy  viên  bảo  vệ  môi 
trường) hoặc một công ty tư vấn bên ngoài. Người có trách nhiệm phải 
đóng  vai  là  người  liên  lạc  cho  tất  cả  các  vấn  đề  liên  quan  đến  môi 
trường và phải hiểu rõ các quy định, pháp luật hiện hành cũng như đóng 
góp  ý  kiến  cho  các  hoạt  động  của  doanh  nghiệp  nhằm  bảo  đảm  việc 
tuân thủ các luật và quy định này 
 
3. Công  ty  có chính  sách đặc biệt  trong việc  tôn  trọng các  chủ đề văn 
hóa và tôn giáo của tất cả mọi người lao động? 
Yêu cầu:   
Tất cả mọi người lao động cần phải được đối xử bình đẳng và có cùng cơ 
hội  dựa  trên hiệu  suất  cũng như  kỹ  năng.  Không phân biệt  đối  xử do 
chủng tộc, nguồn gốc, khuyết tật, tôn giáo, đẳng cấp, dân tộc, giới tính, 
tuổi  tác,  khuynh hướng  tình dục, quan điểm chính  trị,  nhóm hội  hoặc 
bất kỳ đặc điểm cá nhân và thể chất nào khác 
 
4. Công ty có tuân thủ luật pháp quốc gia, quy định xã hội và môi trường 
không? 
Yêu cầu:   
Doanh nghiệp phải nhận thức được các yêu cầu pháp  lý, quy định của 
khu vực và quốc gia  liên quan đến các hoạt động của công  ty và công 
nhân viên có thể tiếp cận và hiểu rõ được những yêu cầu này 


