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4. Hướng dẫn về dây chuyền cung cấp
Thực hiện một chính sách RSL hiệu quả, như trong Hình 2, là một nỗ lực phối hợp giữa các thương hiệu và nhà cung 
cấp. Các thương hiệu chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các nhà cung cấp có ký hợp đồng của họ về các yêu cầu RSL 
và thủ tục, bao gồm các quy trình thử nghiệm rõ ràng. Lý tưởng là các nhà cung cấp truyền đạt thông tin về các yêu cầu 
RSL của thương hiệu cùng với các thông tin cập nhật thời gian thực cho người bán đầu nguồn, luôn thông tin về các 
đường liên kết trong dây chuyền cung cấp và tuân thủ.

Hình 2. Thực hiện chính sách RSL hiệu quả trong toàn dây chuyền cung cấp 
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Truyền đạt thông tin với người bán đầu nguồn
AFIRM đề nghị quy trình sau đây để hướng 
dẫn về dây chuyền cung cấp riêng của bạn:

Truyền đạt thông tin về tất cả các RSL và 
yêu cầu thử nghiệm cho người bán đầu 
nguồn. 

Bảo đảm tất cả các nhà thầu phụ, nhà cung 
cấp phụ liệu, nhà máy nhuộm, nhà máy in, nhà 
máy thuộc da, nhà cung cấp hóa chất, v.v. biết 
rõ về những yêu cầu RSL của thương hiệu và 
có phiên bản cập nhật mới nhất về RSL của 
thương hiệu. 

Xem Phụ lục A và B để biết gợi ý về cách thiết 
lập một chiến lược để quản lý RSL cũng như 
cho một chương trình thử nghiệm. 

Chỉ sử dụng và khuyến khích sử dụng 
hóa chất từ những nhà sản xuất có uy 
tín. 

Nguồn thông tin hợp lệ bao gồm:

• Hiệp hội Chất độc Sinh thái về Thuốc nhuộm 
www.etad.com

• bluesign® www.bluesign.com 

Nhất thiết bảo đảm rằng nhà cung cấp hóa 
chất cung cấp các phiếu dữ liệu an toàn 
(SDS) cho thuốc nhuộm và phụ liệu dệt. 

SDS có thể giúp phản ánh các vật liệu có chứa 
các chất bị hạn chế không. 

Xem Phụ lục H để biết về tổng quan và các ví 
dụ về SDS. 

 

Cố gắng nhận biết các hóa chất đang sử 
dụng và những nơi có thể tìm thấy các chất 
bị hạn chế trong dây chuyền cung cấp áo 
quần và giày dép. 

Xem Hình 1 và Bảng 1 ở trên, cũng như Phụ 
lục G, để biết thông tin kỹ thuật cụ thể hơn về 
những vị trí sử dụng các chất bị hạn chế khác 
nhau trong quy trình sản xuất. 

Phụ lục D cung cấp nhiều ví dụ về việc không 
tuân thủ RSL và những hành động khắc phục 
được thực hiện để cải thiện chúng.
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