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Giới thiệu về tập đoàn Esquel
Công ty dệt may với quy trình khép kín

Được thành lập vào năm 1978, Esquel cung cấp hơn 120 triệu áo sơ mi từ khái niệm
ban đầu cho đến áo thành phẩm cho những thương hiệu hàng đầu thế giới vào năm
2015

Trồng bông

May áo

Quay sợi

Phụ liệu và đóng gói

Dệt

Bán lẻ và phân phối trực tiếp

Kết quả kinh doanh của chúng tôi
Doanh thu đạt 1.4 tỉ USD vào năm 2015

Những mặt
hàng khác
20%

Áo sơ mi
47%

Áo thun
33%

* Woven Fabric, Yarns and Trims

Các trụ sở toàn cầu

Hệ thống quản lý hóa chất của Esquel
1 Tuân thủ việc sử dụng hóa chất
2 Những chính sách đối với hóa chất mới
3 Chứng nhận và kiểm tra

1.

Tuân thủ việc sử dụng hóa chất

1.1. Theo dõi cập nhật những quy định và đánh giá sự tuân thủ
Những điều khoản và luật định
trong khu vực và quốc gia
REACH*, CPSIA*,
Luật định 112 của Nhật,
GB18401, …
Những quy định của hiệp hội
công nghiệp
AFIRM RSL, OEKO-TEX100,
AAFA* RSL, ZDHC* MRSL, …
Doanh mục hóa chất cấm của
khách hàng
NIKE, HUGOBOSS ,
VF, PATAGONIA , …

Hóa chất

Cập
nhật
những
quy
định

Đánh giá
Sự tuân thủ

Không

Có
Tiếp tục
sử dụng
(*) Xem phụ lục A.

Ngừng
sử dụng

1.

Tuân thủ việc sử dụng hóa chất

1.2. Doanh mục hóa chất bị cấm của Esquel
Luật định toàn cầu
REACH
CPSIA
Dự luật 65 California
Luật định 112 của Nhật…
Yêu cầu nhà cung cấp
phải đảm bảo tuân thủ
danh mục hóa chất bị
cấm

Doanh
mục hóa
chất cấm
của
Esquel

Hệ thống
quản lý hóa
chất của
Esquel

Sản phẩm của Esquel
tuân thủ những quy định
và yêu cầu của khách
hàng

Những yêu cầu của
hiệp hội công nghiệp
Danh mục hóa chất
cấm của Esquel

Esquel xác định và
hạn chế sử dụng
những hóa chất nằm
trong mục hóa chất
cấm

2.

Chính sách về việc giới thiệu hóa chất mới
Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp cho yêu cầu mẫu
-

Những công ty trong nước có quy mô lớn và nổi tiếng hoặc những công ty
nước ngoài

-

Có hồ sơ về bảo vệ môi trường tốt và đáp ứng được luật an toàn và môi
trường trong nước.

-

Có thể cung cấp các chứng từ đầy đủ về an toàn về hóa chất ví dụ như là bảng
hướng dẫn về kỹ thuật cho sản phẩm, MSDS, và báo cáo thử nghiệm.

-

Thư cam kết đối với các hóa chất cấm sử dụng của Esquel

-

Đối với hóa chất nhuộm thì nhà cung cấp phải là thành viên của ETAD

ETAD* : Hiệp hội về sinh thái và chất độc hại của các nhà sản xuất bột màu hữu cơ
và nhuôm được thành lập 1974 như là một tổ chức toàn cầu của các công ty có
trách nhiệm: http://etad.com/en/about-etad.html

3. Chứng nhận và kiểm tra
Chứng nhận OEKO-TEX100

Nhãn an toàn cho sản phẩm dệt
Kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba
Kiểm tra hơn 400 hóa chất độc hại

3. Chứng nhận và kiểm tra
Chứng nhận STeP
Chứng nhận Sản xuất dệt bền vững
(STeP) được cấp bởi OEKO-TEX® là một
hệ thống chứng nhận cho chuỗi hệ thống
dệt liên quan đến đến quy trình sản xuất
bền vững

WHITELIST QUALIFICATION

3.

Chứng nhận và kiểm tra
Chứng nhận WHITELIST

Tuân thủ hệ thống quản lý WHITELIST
theo GB 18401-2010 đối với những chất
amin thơm bị cấm

3. Các chứng chỉ và kiểm định liên quan đến hóa
chất
•

Kiểm định của khách hàng (VF Chem-IQ, NIKE MSI…)

VF Chem-IQ
Xấc định các hóa chất độc hại đối với những hóa chất sử dụng trong sản xuất
NIKE MSI
MSI Chỉ số bền vững của nguyên phụ liệu là một hế thống cốt lõi để
đo lường hồ sơ môi trường

Thank you

This presentation contains confidential, proprietary and/or legally privileged information. None of the material
may be disclosed, distributed, printed, or copied without the authorization of Esquel Enterprises Limited.
Unauthorized use of this presentation, in whole or in part, may result in legal action. Requests for use of this
material may be directed to: General Management Office, Esquel Enterprises Limited, 12th Floor, Harbour Centre,
25 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.

Phụ lục A : Tên của các cơ quan quản lý và trang web của họ
Quốc tế
REACH: Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH). Để biết thêm thông tin:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach
Mỹ
CPSIA: Luật Cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng. Để biết thêm thông tin:
http://www.intertek.com/cpsia/
Ở khu vực của Mỹ
Dự Luật 65 California : Dự Luật 65 California cho phép người tiêu dùng California có thể cảnh báo đặc
biệt đối với các sản phẩm có chứa hóa chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc gây tổn hại sinh sản
khác nếu những sản phẩm mà người tiêu dùng tiếp xúc có chứa các hóa chất như trên nhiều hơn mức
ngưỡng nhất định. Để biết thêm thông tin: http://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
Ngành công nghiệp đặc biệt của Mỹ
AAFA: Hiệp hội may mặc và giày dép của Mỹ. Danh sách các hóa chất cấm sử dụng này được tạo
ra bởi một nhóm làm việc đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm về môi trường của Hiệp hội May mặc
và Giày dép của Mỹ. RSL nhằm cung cấp cho các công ty may mặc và giày dép những thông tin liên
quan đến các quy định và luật mà hạn chế hoặc cấm các hóa chất và các chất có trong dệt thành phẩm,
may mặc, và các sản phẩm giày dép trên toàn thế giới https://www.wewear.org/
ZDHC: Không thải ra các hóa chất độc hại. Để biết thêm thông tin: http://www.roadmaptozero.com/

