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Phát triển bền vững là xu hướng hiện đại

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ MỤC TIÊU, SỨ MỆNH VÀ 

CHIẾN LƯỢC CỦA TÜV RHEINLAND

Là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật độc lập hàng đầu thế giới 
về thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và đào tạo, chúng tôi 
đã và đang hỗ trợ khách hàng đạt được thành công trong hoạt 
động sản xuất và kinh doanh suốt hơn 140 năm qua. Ngày 
nay, sứ mệnh của chúng tôi bao gồm các dịch vụ dành cho 
toàn bộ chuỗi cung ứng để giảm thiểu các loại hóa chất độc 
hại trong các sản phẩm và quy trình sản xuất để đáp ứng các 
mục tiêu phát triển bền vững.

HỢP TÁC VỚI  TÜV RHEINLAND ĐỂ CHINH PHỤC MỤC 

TIÊU DETOX

Đáp ứng các yêu cầu DETOX không phải là việc quá khó 
khăn. Với khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng, TÜV Rheinland 
đem đến các giải pháp và dịch vụ giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm chi phí cho từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng sản 
phẩm dệt may và giày dép.

Dịch vụ hỗ trợ chiến dịch DETOX

Các mốt thời trang đến rồi đi. Thời đại ngày nay, trang phục 
đẹp chưa hẳn là trang phục tốt.  

Khi nhận thức về hàng trăm loại hóa chất có trong các loại 
giày dép, quần áo và các sản phẩm dệt may được nâng cao 
mỗi ngày, các mối quan tâm về môi trường và sức khỏe con 
người cũng dần gia tăng. Không còn nhiều thời gian để các 
nhà sản xuất chứng minh với người tiêu dùng rằng các sản 
phẩm của họ được sản xuất theo một quy trình an toàn và 
hướng đến sự phát triển bền vững.

Áp lực ngày càng tăng cao từ các cơ quan quản lý luật và 
người tiêu dùng đã khiến những doanh nghiệp trong ngành 
dệt may và giày dép không thể trì hoãn mà phải nỗ lực tập 
trung tham gia vào chiến dịch DETOX của Tổ chức Hòa bình 
Xanh. Tuy vậy, rất nhiều doanh nghiệp vẫn cảm thấy khó 
khăn trong quá trình đáp ứng các yêu cầu của chiến dịch này.

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SẢN XUẤT SẢN PHẨM SẠCH 

VÀ AN TOÀN

 · Thực hiện tốt mục tiêu DETOX không chỉ mang đến hiệu 
quả giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh mà còn góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp 
như là đơn vị dẫn đầu trong xu hướng phát triển của ngành 
nghề, từ đó nâng cao uy tín thương hiệu cũng như sự tin 
cậy của các bên liên quan. 

 · Bên cạnh mục tiêu đáp ứng các yêu cầu về môi trường, 
xã hội và các quy định, việc hợp tác với TÜV Rheinland để 
giảm thiểu sự tồn tại của các loại hóa chất độc hại trong 
quy trình sản xuất dệt may còn giúp doanh nghiệp có cơ 
hội thâm nhập vào các thị trường có tiềm năng lợi nhuận 
cao đang được quản lý chặt chẽ bởi các quy chế nghiêm 
ngặt nhất.
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ra các khuyến nghị để giúp doanh nghiệp có thể đạt được 
mục tiêu của chương trình DETOX. 

ĐÁNH GIÁ THEO DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT HẠN CHẾ 

SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (MRSL)  Ở CẤP 

ĐỘ [1]  THEO CỔNG THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC ZDHC™: 

MÔ-ĐUN HÓA HỌC 

Danh sách các Hóa chất hạn chế 
sử dụng trong quá trình sản xuất 
(MRSL) thuộc chương trình ZDHC được xây dựng để ngành 
dệt may và giày dép quản lý hóa chất đầu vào từ nhà cung 
ứng và loại trừ hóa chất độc hại khỏi quy trình sản xuất. 
Chúng tôi hiểu rõ quy trình này và có thể giúp doanh nghiệp 
tránh lãng phí khi đáp ứng được các giới hạn cho phép đối 
với hóa chất và công thức hóa học được sử dụng tại nhà máy.

ĐÁNH GIÁ THEO BEPI  VÀ HIỆP HỘI  SAC

Sáng kiến hoạt động vì môi trường 
trong kinh doanh (BEPI) được thiết 
kế để cải thiện các chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Các chuyên gia của TÜV Rheinland có thể hỗ trợ 
doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả của việc tiếp cận 
quản lý rủi ro môi trường. Đánh giá viên có trình độ chuyên 
sâu về hóa chất sẽ xem xét các quy trình và công cụ hỗ trợ 
việc quản lý hóa chất, từ đó gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp 
như giảm chi phí, tăng năng suất và năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, TÜV Rheinland còn là 
thành viên của Hiệp hội may mặc 
theo định hướng phát triển bền vững 
(SAC). Chúng tôi tham gia tích cực 
vào các hoạt động đào tạo và đánh 
giá có liên quan đến chỉ số Higg, 
chỉ số giúp doanh nghiệp thực hiện  
biện pháp cải thiện tình trạng an sinh của người lao động, 
cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường.

CHIẾM LĨNH CÁC THỊ  TRƯỜNG PHÁT TRIỂN VỚI  XU 

HƯỚNG AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG 

Sản xuất những thành phẩm ‘sạch’ bằng cách giặt tẩy các 
loại hóa chất không mong muốn xuống hệ thống cống rãnh 
tại chỗ trước khi giao hàng là điều rất dễ dàng đối với các 
nhà sản xuất. Nhưng đó là cách làm xuất phát từ tầm nhìn 
ngắn hạn và làm giảm giá trị của doanh nghiệp trước khách 
hàng cũng như các cơ quan chức năng.  

Hãy liên hệ TÜV Rheinland để tìm hiểu cách chiếm lĩnh 
những thị trường dệt may, quần áo và giày dép đang phát 
triển theo xu hướng không có hóa chất độc hại.

ĐÀO TẠO VỀ KHÔNG XẢ THẢI CÁC HÓA CHẤT NGUY HẠI (ZDHC)

Hiện nay, TÜV Rheinland là nhà 
cung cấp dịch vụ đào tạo toàn cầu 
được Tổ chức không xả thải hóa chất 
nguy hiểm (ZDHC Foundation) công 
nhận. Chúng tôi đang hỗ trợ các nhà sản xuất và nhãn hàng 
nâng cao kiến thức cũng như thể hiện sự minh bạch trong 
quá trình thực hiện trước nhà mua hàng và người tiêu dùng 
trên toàn thế giới.

THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI VÀ BÙN THẢI

Thử nghiệm là yếu tố then chốt đảm 
bảo tiến trình hướng đến một chuỗi 
cung ứng không ngừng hoàn thiện 
mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Dịch vụ thử nghiệm hóa chất độc hại của TÜV Rheinland có 
thể giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng quy trình sản xuất của 
họ – kể cả nước thải và bùn thải từ các quy trình này – hoàn 
toàn không có các loại hóa chất độc hại, tuân thủ đúng 
các quy định của Tổ chức ZDHC về nước thải. Kết quả thử 
nghiệm cũng có thể được sử dụng cho các đợt đánh giá theo 
dõi và đào tạo sau này. 

CHƯƠNG TRÌNH CẢI  THIỆN-HÀNH ĐỘNG 

Với chương trình Cải thiện (IMP) và Hành động (ACT) của 
TÜV Rheinland, các chuyên gia sẽ thực hiện phân tích 
nguyên nhân cốt lõi khi gặp phải các tình huống không tuân 
thủ và/hay không phù hợp trong quá trình thử nghiệm hay 
phân tích nước thải. Từ những kết quả này, chúng tôi sẽ đưa
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TÜV Rheinland Việt Nam
Phòng thử nghiệm Softlines
Tel. +84 28 3715 4025

Công thức hóa học 
(Vd. Thuốc nhuộm)

Thử nghiệm nước thải

Đào tạo chuyên sâu về hóa chất 
(SMC) 

Thử nghiệm sản phẩm

Xác nhận/Đánh giá về quản lý hóa chất: 
amfori BEPI/SAC Higg FEM

NĂNG LỰC TRÊN TOÀN CẦU

CN BD IN TK VN ID DE TH

tại VN tại VN

Ghi chú: CN - Trung Quốc, BD - Bangladesh, IN - Ấn Độ, TK - Thổ Nhĩ Kỳ,  VN - Việt Nam, 
ID - Indonesia, DE - Đức, TH - Thái Lan
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