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Lịch sử của AFIRM (tt)  

• Được thành lập vào tháng 7/2004 
2004 

• Các công ty thành viên lúc khởi đầu:  
– adidas 

– C&A 

– Gap 

– Levi 

– Nike 

– Marks and Spencer 

– Puma 
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Các thành viên hiện tại 

• adidas-Group 

• Carhartt 

• Collective Brands 

• ESPRIT 

• Gap, Inc. 

• Gymboree 

• H&M 

• Hugo Boss 

 

• Levi Strauss & Co. 

• New Balance 

• Nike 

• Pentland 

• PUMA 

• s.Oliver 

• VF Corporation 

• Warnaco 
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Sứ mệnh của AFIRM  

• Giảm thiểu việc sử dụng và tác 

động của các chất nguy hại 

trong chuỗi cung ứng giày dép 

và áo quần.  
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Tầm nhìn của AFIRM 

• AFIRM là được công nhận là một 

trung tâm toàn cầu hảo hạng, cung 

cấp nguồn cho việc thực hiện Danh 

mục các chất bị hạn chế (RSL) bền 

vững và tự quản trong chuỗi cung 

ứng giày dép và áo quần.    
  

 

5 



Tầm nhìn của AFIRM (tiếp 
theo)  

• Chuỗi cung ứng có kiến thức về 
RSL và an toàn hóa chất, đảm bảo 
rằng người tiêu dùng và công nhân 
được an toàn trước tác động của 
các chất nguy hại và môi trường 

được sạch hơn.   
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Tầm nhìn của AFIRM (tt) 

• Cải thiện sự tự tin của người tiêu 

dùng và nhận thức của công 

chúng về các công ty giày dép và 

áo quần.  
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Mục đích của AFIRM  

• Tạo ra một diễn đàn để nâng cao 
việc quản lý toàn cầu đối với các 
chất bị hạn chế trong áo quần và 
giày dép, truyền thông về RSL đối 
với chuỗi cung ứng, thảo luận các 
quan ngại, và trao đổi các ý tưởng 
để cải thiện việc quản lý RSL, mục 
đích cuối cùng là nâng cao mức độ 
hài lòng của người tiêu dùng.  
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Trang web cho công chúng 
truy cập  

• http://afirm-group.com  

• Các tài liệu sẵn có: 

– Bộ công cụ thực hiện của nhà cung 

ứng về RSL 

– Danh mục hướng dẫn RSL 

– Các Slides của các bài trình bày 

hôm nay  

– FAQ’s 
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Các hội thảo RSL 

• 31/03/2006 – Hong Kong 

• 23/10/2007 – Thượng Hải 

• 6/11/2008 – Delhi 

• 31/03/2010 – Hong Kong 

• 15/11/2012 – Thành phố Hồ Chí 
Minh 
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