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Danh sách hướng dẫn RSL 

AFIRM 

Lịch sử  

 Thời gian xây dựng: gần 6 năm  

 Các khái niệm được xem xét: 6 

 Cách tiếp cận cuối cùng: Xúc tích nhất, dễ dàng tiếp cận 

nhất, có thể sử dụng tại các địa điểm sản xuất số lượng 

lớn trong thực tế 

Để tận dụng tối đa lợi ích của hướng dẫn này, các bạn nên 

nghiên cứu hướng dẫn này đồng thời với 

Bộ công cụ AFIRM dành cho Nhà cung cấp 

http://www.afirm-group.com/AFIRMSupplierToolkitFinalJune6.pdf 
 

Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn cập nhật 

thông tin cho bạn 
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AFIRM 

Ý nghĩa & Đó là gì 

Một bộ thông tin hài hòa về Chuỗi cung ứng  

 

Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn 

cập nhật thông tin cho bạn 



Danh sách hướng dẫn RSL 

AFIRM 

Hạn chế & Đó không phải là gì 

 

Mối quan tâm: Luật Chống cạnh tranh và độc quyền  

 

 

 

  

Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn 

cập nhật thông tin cho bạn 



Danh sách hướng dẫn RSL 

AFIRM 

Cơ may và Thời cơ  

 

Có thể sử dụng nhiều nhãn hiệu trong Báo cáo thử 

nghiệm 

 

 

 

  

Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn 

cập nhật thông tin cho bạn 



Danh sách hướng dẫn RSL 

AFIRM 

Cấu trúc và Đặc điểm 

 

Mã hóa màu chỉ sự Phù hợp 

 

 

 

  

Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn 

cập nhật thông tin cho bạn 



Danh sách hướng dẫn RSL 

AFIRM 

Cấu trúc và Đặc điểm 

 

 Chất / Vật liệu (+ Số CAS nếu có) 

 Giới hạn thấp nhất  

 Chuẩn bị Mẫu phương pháp phù hợp 

 Đánh giá Phương pháp phù hợp 

 

 

 

  
Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn 

cập nhật thông tin cho bạn 



Danh sách hướng dẫn RSL 

AFIRM 

Cấu trúc và Đặc điểm - Ví dụ chì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn 

cập nhật thông tin cho bạn 
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Có thể lấy hướng dẫn ở đâu  

Nói chung, các bạn nên thường xuyên vào trang điện tử 

http://www.afirm-group.com của AFIRMđể biết thêm nguồn 

thông tin có giá trị, các Câu hỏi thường gặp... 

 

Hiện có thể tải về miễn phí bản Hướng dẫn RSL AFIRM tại 

 

http://www.afirm-

group.com/PDF/AFIRMGuidance27June2012.pdf 

 

Hãy để (Các) Thương hiệu khách hàng của bạn cập nhật 

thông tin cho bạn 
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AFIRM 

Ý nghĩa trong tương lai? 

  

 

Hãy để (Các) Thương hiệu 

khách hàng của bạn cập nhật 

thông tin cho bạn 
 

Cảm ơn các bạn đã quan tâm 


