
RSL Hành động khắc phục 

Bài tập nhóm 

Thời lượng: 1 tiếng 

 

Mọi người cùng tham gia 



Cần phải làm gì? 
• Tờ hướng 

dẫn đặt 

trên bàn 

• Lựa chọn 

nhóm 

trưởng 

• Lựa chọn 

người ghi 

chép 

 

• Thảo luận theo Nhóm (bàn) 

• 30 phút 

• Đóng vai– câu hỏi hướng dẫn 

được cho trước 

• Chia sẻ suy nghĩ/ý kiến của mình 

– Ghi chép 

– Trình bày trong 3 phút (được mời 

trình bày) 

• Đưa ra các câu trả lời gợi ý 
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Thảo luận những gì 
• 1 vai cho 

mỗi bàn 

• Bàn của 

bạn chọn 

đóng vai 

nào? 

• 2 kịch bản 

• Đóng vai 

– Thương hiệu bán lẻ 

– Nhà sản xuất 

– Cơ sở nhuộm vải 

– Xưởng thuộc da 
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Kịch bản 1 

Ứng xử tình huống 
• Thương hiệu 

bán lẻ 

• Nhà sản xuất 

hàng may 

mặc 

• Cơ sở 

nhuộm vải 

 

• Tổ chức phi chính phủ ở Liên 

Minh Châu Âu   

• Đã phát hiện 50 ppm amin bị cấm 

sử dụng 

• Công bố các phát hiện này trên 

báo 

• “Người tiêu dùng phải tiếp xúc với 

các hoá chất gây ung thư khi sử 
dụng các thương hiệu lớn” 
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Kịch bản2 –Hư cấu 
Hành động trước khi sự việc xảy ra 

• Thuộc da bằng chrome/ da được thuộc 

bằng hoá chất chrome 

• Sẽ được coi là phạm pháp vào tháng 12 

năm 2015 

• Liên minh Châu Âu & Hoa Kỳ 

• Các chính phủ sẽ yêu cầu có chứng chỉ + 

áp đặt các giới hạn 

• Các sản phẩm và quy trình sẽ vẫn còn hợp 

pháp trong vòng 3 năm tới 

• Các tổ chức phi chính phủ và áp lực của 

phương tiện truyền thông  loại bỏ sớm 

hơn 

 

• Thương hiệu 

bán lẻ 

• Nhà sản xuất 

da giày 

• Thuộc da 

bằng hoá chất 

Chrome 
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Bắt đầu Thảo luận 

• Tập trung vào vai mà bạn 

chọn 

• Sử dụng các câu hỏi hướng 

dẫn 

• Trao đổi với nhau! 

 

• Báo cho 

chúng tôi 

biết nếu 

cần sự hỗ 

trợ 
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