Bộ Quy tắc Ứng xử về trách nhiệm & bền vững trong chuỗi cung ứng

Đánh giá xác nhận trách nhiệm xã hội dựa trên
hệ thống amfori BSCI

Trong thời đại thị trường toàn
cầu hóa, nhiều công ty hiện đang
chuyển cơ sở sản xuất của họ
đến các quốc gia khác. Việc này
đặt ra yêu cầu các công ty phải
đảm nhận các vai trò trách nhiệm
xã hội cụ thể, đặc biệt là tại các
quốc gia đang phát triển. Một
đánh giá đặc biệt đối với nhà
cung cấp của amfori BSCI cho
phép công ty khẳng định các nhà
cung cấp của họ hành động có
trách nhiệm trong các vấn đề liên
quan đến con người và môi
trường trong quá trình tạo ra sản
phẩm.
amfori là một hiệp hội hàng đầu
thế giới về thương mại tự do bền
vững. Hiệp hội này hỗ trợ các nhà
bán lẻ, các nhà nhập khẩu, các
thương hiệu và hiệp hội quốc gia
bằng cách chủ trương các các
điều kiện sản xuất được xã hội
chấp nhận, việc sử dụng tài
nguyên có trách nhiệm và thúc
đẩy quan hệ thương mại trên toàn
thế giới.
Quy tắc ứng xử amfori BSCI xác
định các giá trị và nguyên tắc
thực hành kinh doanh có trách
nhiệm trong chuỗi cung ứng và
nhằm tối ưu hóa liên tục các nội
dung quan trọng. Quy tắc ứng xử
này dựa trên các chuẩn mực lao
động của ILO (Tổ chức lao động
Quốc tế).

TÜV NORD GROUP

Là một tổ chức
chứng nhận độc lập,
TUV NORD CERT cung cấp dịch vụ
đánh giá các nhà cung cấp và kiểm tra
tính tuân thủ của họ với bộ Quy tắc ứng xử Amfori BSCI.

Nhóm mục tiêu
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội ngày càng trở nên quan trọng. Hầu
hết các nhà sản xuất có thương hiệu đều lựa chọn các nhà cung cấp của
mình dựa trên nhiều tiêu chí liên quan khác nhau. Tuy nhiên, các nhà
bán lẻ lớn hiện nay thường xuyên yêu cầu các nhà sản xuất thực hiện
hiệu kiểm theo yêu cầu amfori BSCI. Không chỉ có các nhà sản xuất cho
các nhận hàng mà cả các công ty sản xuất nông nghiệp cũng như các
nhà bán lẻ, các nhà nhập khẩu. Do việc đánh giá chỉ bao gồm kiểm tra
các điều kiện làm việc liên quan đến sản xuất, nên các văn phòng thương
mại và các công ty hậu cần được miễn đánh giá.
Lợi thế
Bộ Quy tắc Ứng xử amfori BSCI đảm bảo cho các công ty những lợi thế
cạnh tranh và lợi thế sản xuất chính cả bên trong và bên ngoài như sau:
Bên trong
n Cải tiến quy trình quản lý nội bộ
n Tối ưu hóa quản lý rủi ro
n Hiệu quả cao hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng
n Tiết kiệm thời gian và chi phí bằng cách giảm thiểu số lượng đánh giá
n Tập trung vào các vấn đề cải tiến và giải pháp
Bên ngoài
n Thúc đẩy các điều kiện làm việc công bằng, an toàn
n Tăng sự tin tưởng giữa khách hàng và đối tác kinh doanh
n Các cơ hội kinh doanh mới

Auditing partner of amfori, the leading
business association for open and
sustainable trade. We perform amfori
BSCI Audits. For more information visit
www.amfori.org

Điều kiện tiên quyết
Khách hàng trước tiên phải là Bên Tham Gia (Participant) amfori BSCI
hoặc các đối tác kinh doanh (business partners) trong chuỗi cung ứng
của Bên Tham Gia. Tất cả các đối tác phải cùng ký Bộ Quy tắc ứng xử
amfori BSCI, và, sau khi được xác minh thành công, danh sách đối tác
này sẽ được hiển thị trên hệ thống (flatform) BSCI.

Quy trình đánh giá xác nhận
Yêu cầu đánh giá trên nền tảng BSCI
TÜV NORD Việt Nam cung cấp báo giá dựa trên
thông tin đã được cung

Nội dung đánh giá
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm những đánh giá cơ bản về (các) địa
điểm sản xuất cụ thể, những phân tích, đánh giá thực tế tại nơi sản
xuất (thực hiện phỏng vấn và xem xét tài liệu), hoàn thanh báo cáo
và tải tài liệu lên hệ thống (flatform) amfori BSCI. Việc đánh giá được
thực hiện dựa trên Bộ Quy tắc Ứng xử amfori BSCI, với kết quả là bản
báo cáo và các tài liệu được tải lên hệ thống (flatform) amfori BSCI.
Loại hình đánh giá
amfori BSCI phân biệt giữa các loại hình đánh giá khác nhau. Một số
cuộc đánh giá được thực hiện với thời gian được thông báo trước,
những cuộc đánh giá khác là thông báo trước trong khoảng thời gian
nhất định và những cuộc đánh giá khác không thông báo trước thời
gian. Hệ thống amfori BSCI là hệ thống xác minh, không phải là hệ
thống chứng nhận. Hệ thống không thể đảm bảo rằng bên được đánh
giá sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. amfori BSCI chỉ đánh giá cấp độ
đáp ứng các yêu cầu của bên được đánh giá.
Bí quyết của chúng tôi cho thành công của khách hàng
TÜV NORD CERT là đối tác lâu năm, có uy tín và tin cậy với các dịch
vụ kiểm định và chứng nhận trên toàn thế giới. Các chuyên gia và các
đánh giá viên của chúng tôi có kiến thức sâu rộng với kinh nghiệm
nhiều năm và làm việc lâu dài, gắn bó với TÜV NORD. Điều này đảm
bảo sự độc lập, tính trung lập, khách quan và cũng có nghĩa là chúng
tôi có thể liên tục hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Lợi ích cho bạn rất
rõ ràng: chuyên gia đánh giá của chúng tôi đồng hành và hỗ trợ sự
phát triển của công ty bạn và cung cấp cho công ty những phản hồi
mang tính khách quan nhất.

TÜV NORD Việt Nam ký kết hợp đồng để thực hiện đánh giá
Chuẩn bị đánh giá: hoàn thành bảng
câu hỏi tự đánh giá
Đánh giá nhà cung cấp, khảo sát đội ngũ quản lý và nhân viên,
đánh giá tại hiện trường và xem xét hệ thống tài liệu
Kết quả đánh giá và báo cáo đánh giá; kết quả được
lập thành văn bản và ghi lại trên nền tảng amfori BSCI
Sau đánh giá (kết quả đánh giá sẽ xác định kế hoạch cho cuộc đánh
giá tiếp theo: Hạng A, B = đánh giá đầy đủ;
Điểm C - E = đánh giá giám sát (khắc phục) trong vòng một năm
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Yes, I am interested in amfori BSCI.
Please contact me.

c

I would like to be informed about current issues
in the future via newsletter.

Tông tin trên hữu ích với bạn?
Vui lòng gửi phản hồi qua email cho cho chúng tôi.
Chúng tôi mong nhận được thông tin từ phía bạn.
Công ty
Mrs./Mr.
Vị trí
Địa chỉ

TÜV NORD Vietnam
Tel: + 84 024 3772 2892
vietnam@tuv-nord.com

24-0476-11/18

www.tuv-nord.com/vn
www.tuev-nord-cert.com

I would like to go straight to newsletter subscription 

Tỉnh
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