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 X Quần áo thân thiện với môi trường hơn? Các sáng kiến và 
 công cụ về môi trường trong ngành dệt may châu Á

 X Báo cáo của ILO châu Á-Thái Bình Dương 

Thông tin ngày càng phổ biến về tác động ngày càng lớn đối với xã hội và môi trường của chuỗi cung ứng dệt may đã dẫn đến 
sự phát triển của hàng loạt sáng kiến, công cụ và các nền tảng đánh giá nhằm tăng cường tính bền vững của ngành. Những 
sáng kiến này mang tính đa dạng cao, với sự khác biệt trong trọng tâm, các bên liên quan, đối tượng hưởng lợi, thời gian duy 
trì các hoạt động, cũng như cách xác định và thước đo hiệu quả của sáng kiến. Báo cáo chỉ rõ những lĩnh vực có thể tồn tại 
khoảng trống trong các sáng kiến hiện nay, và những nhóm sáng kiến nào phù hợp với hiểu biết và nhu cầu đào tạo của các 
doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), qua đó nêu bật lĩnh vực trọng tâm để phát triển các sáng kiến mới và tối ưu các 
sáng kiến hiện hành trong tương lai.  

Thông tin ngày càng phổ biến về tác động ngày càng lớn đối 
với xã hội và môi trường của chuỗi cung ứng dệt may đã dẫn 
đến sự phát triển của hàng loạt sáng kiến, công cụ và các nền 
tảng đánh giá nhằm tăng cường tính bền vững của ngành. 
Những sáng kiến này mang tính đa dạng cao, với sự khác 
biệt trong trọng tâm, các bên liên quan, đối tượng hưởng lợi, 
thời gian duy trì các hoạt động, cũng như cách xác định và 
thước đo hiệu quả của sáng kiến.  Tại châu Á, số lượng và tính 
đa dạng của các sáng kiến có thể còn mơ hồ đối với nhiều 
bên liên quan trong ngành. Báo cáo này có hai mục tiêu: thứ 
nhất, phân tích một nhóm ví dụ minh hoạ cho các sáng kiến 
này theo phạm vi địa lý và độ bao phủ ngành, đối tượng tham 
gia, mô hình hoạt động, phương pháp can thiệp, quy mô, khả 
năng thành công và nhân rộng, nhằm xác định xem các sáng 
kiến này có thể củng cố và đang củng cố tính bền vững môi 
trường của ngành dệt may như thế nào và ở những phương 
diện nào, cũng như xác định xem có thiếu sót trong các đóng 
góp sáng kiến không và nếu có thì ở đâu. Mục đích thứ hai 

là nghiên cứu độ bao phủ và phạm vi tiếp cận của các sáng 
kiến về môi trường đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu 
nhỏ (MSME) trong ngành. Có ý kiến trong ngành cho rằng 
các doanh nghiệp nhỏ hơn là một “điểm mù” cản trở quá 
trình củng cố tính bền vững; do đó, báo cáo cũng xem xét 
đến sự chồng chéo giữa các sáng kiến này và các chương 
trình thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp vừa, nhỏ và 
siêu nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng phải đối mặt với 
những thách thức về tính bền vững như tất cả các doanh 
nghiệp khác, tuy nhiên với quy mô nhỏ hơn (tương ứng với 
đó là nguồn vốn và nhân lực hạn hẹp hơn) và vị thế thấp hơn 
trong chuỗi cung ứng (có ít cơ hội tiếp cận với thông tin và bí 
quyết kỹ thuật), việc vượt qua những thách thức này trở nên 
khó khăn hơn. 

Báo cáo này phân tích và xác định được ba mô hình hoạt động 
cấp cao trong số các sáng kiến về bền vững môi trường:
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1. Tiêu chuẩn hoạt động – thường được cấp chứng nhận và 
trong một số trường hợp có kèm theo các hoạt động nâng 
cao năng lực. 

2. Đề xuất chương trình – một chương trình hoạt động giới 
hạn thời gian, thường bao gồm đối thoại cấp nhãn hàng và 
xây dựng công cụ/tư vấn, các hoạt động kiểm toán và hợp 
tác cấp công xưởng, phân tích và vận động hệ thống chính 
sách, cũng như tiếp cận tài chính cho đầu tư bền vững; và

3. Đối thoại xã hội, chia sẻ kiến thức và vận động chính sách 
–  những sáng kiến này tập trung vào các hoạt động đối thoại 
xã hội và chia sẻ kiến thức sâu rộng trong chuỗi cung ứng. 
Những hoạt động này thường được liên kết với các mục tiêu 
bền vững có quy mô rộng hơn, như các Mục tiêu phát triển 
bền vững, và điều chỉnh các mục tiêu này cho phù hợp với 
ngành dệt may. Đối thoại đa bên thường đóng một vai trò 
quan trọng trong các sáng kiến theo mô hình này.   

Khi phân tích sự chồng chéo giữa các sáng kiến này với 
những rào cản và yếu tố thúc đẩy đổi mới sinh thái trong các 
doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, xác định được các rào 
cản đối với việc tiếp nhận các đổi mới sinh thái như sau: 

 X  Nhận thức chưa đầy đủ về các vấn đề môi trường và các tác 
động của các vấn đề này, trong đó có các tác động xã hội;

 X  Nhận thức chưa đầy đủ về các phương án đổi mới sinh thái, 
và làm thế nào để tích hợp đổi mới sinh thái vào các hoạt 
động lập kế hoạch kinh doanh chiến lược cũng như để nâng 
cao tính cạnh tranh và năng suất;

 X  Nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật 
về môi trường và bí quyết đầu tư để vượt qua mức tuân thủ 
tối thiểu;

 X  Thiếu cơ hội tiếp cận với mạng lưới chuyển giao kiến   thức 
và kỹ năng, để biết được thực tiễn tốt được thực hiện như 
thế nào tại các doanh nghiệp khác cũng như năng lực điều 
chỉnh cho phù hợp để áp dụng;

 X  Các khoảng trống trong trao đổi thông tin trong chuỗi cung 
ứng;

 X  Rào cản trong việc tiếp cận tài chính;

 X  Thiếu cơ sở hạ tầng, ví dụ như hệ thống nước và hệ thống 
xử lý nước thải.

Trong số các sáng kiến được phân tích trong nghiên cứu 
này, không có sáng kiến nào tập trung riêng vào các doanh 
nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; và mặc dù ba mô hình hoạt động 
trên không loại trừ nhóm doanh nghiệp này, mỗi mô hình 
vẫn mang một số đặc tính có thể gây ra hạn chế cho doanh 
nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong quá trình ứng dụng:

 X  Theo mô hình tiêu chuẩn hoạt động, các doanh nghiệp 
vừa, nhỏ và siêu nhỏ thường thiếu năng lực để tiếp thu, tích 
hợp và áp dụng các tiêu chuẩn hoạt động theo một cách 
hiệu quả, tăng tính bền vững môi trường cho doanh nghiệp

 X  Theo mô hình đề xuất chương trình, doanh nghiệp vừa, 
nhỏ và siêu nhỏ thuộc nhóm đối tượng mục tiêu của sáng 
kiến   nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ mô hình này, do 
các chương trình sáng kiến triển khai tổng hòa nhiều hoạt 
động trong đó có các hoạt động nâng cao năng lực, tư vấn 
kiểm toán và cải thiện, cơ hội cho các nhà hoạch định chính 
sách tiếp cận tài chính và vận động nhằm giải quyết các rào 
cản phi thị trường khác. Tuy nhiên, do các sáng kiến   này 
yêu cầu về nguồn lực lớn, chỉ một số lượng tương đối nhỏ 
doanh nghiệp có thể được hưởng lợi, và do đó các sáng 
kiến này không được đề xuất trên quy mô lớn trong các 
trường hợp cần có sự thay đổi sâu rộng ở cấp hệ thống

 X  Theo mô hình đối thoại xã hội, chia sẻ kiến   thức và vận 
động chính sách, mặc dù chia sẻ “các cách thức tối ưu” là 
một hoạt động hữu ích, nhưng hạn chế của mô hình này 
nằm ở các thành phần được tham gia đối thoại cũng như 
việc xác định cách thức nào được coi là “cách thức tối ưu”.

Các sáng kiến theo ngành đóng vai trò quan trọng trong việc 
điều phối các hoạt động vì sự bền vững trong toàn ngành dệt 
may. Các sáng kiến này đại diện cho một hình thái của các cơ 
chế quản trị ngành công nghiệp, trong đó đặt ra tiêu chuẩn 
thực hành tốt và cách thức hình thành những thực hành này. 
Tuy vậy, các cơ chế này vẫn có hạn chế – cả ba mô hình hoạt 
động đều chủ ý đặt ra những giới hạn riêng trong phạm vi 
tiếp cận, độ bao phủ và trọng tâm – là những phương diện có 
rất ít dữ liệu công khai nếu không xét đến các hệ thống đánh 
giá công tác triển khai. Rõ ràng đang có khoảng trống trong 
việc chú trọng và hướng phạm vi bao phủ tới mục tiêu tăng 
tính bền vững về môi trường của các doanh nghiệp vừa, nhỏ 
và siêu nhỏ trong ngành dệt may, nhưng đây cũng là một cơ 
hội và mở ra hướng đi cho các hoạt động trong tương lai.
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