
Đánh giá tích hợp. Hành động Hợp tác. 
Điều kiện Làm việc được Cải thiện.

Đào tạo SLCP dành cho các Nhà máy
Quy trình đăng ký SLCP

07-04-2022

Chương trình Tích hợp
Dữ liệu Lao động và Trách

nhiệm Xã hội



Chào mừng các bạn!



Nội dung 

Chủ đề Thời gian Mục tiêu
1. Giới thiệu 15 phút Gặp gỡ diễn giả và giới thiệu bản thân

2. Về SLCP 15 phút Giới thiệu SLCP và các nhãn hàng chấp thuận dữ liệu đã
xác minh

3. Đăng ký và hoàn
thành khoá học trực
tuyến

15 phút Cách tạo tài khoản và hoàn thành khoá học dành cho Nhà
máy và Giấy chứng nhận trên nền tảng học tập trực tuyến.

4. Đăng ký trên cổng
thông tin 40 phút Cách đăng ký trên Cổng thông tin và xin phê duyệt hồ sơ

nhà máy của bạn

Nghỉ giải lao 5 phút

5. Better Work và SLCP 30 phút Cách kết nối hồ sơ và chia sẻ dữ liệu đánh giá BW của bạn
với SLCP

6. Hỏi đáp 30 phút Trả lời các câu hỏi



Bạn sẽ học những gì?

Mục tiêu
Ø Biết cách đăng ký trên nền tảng học trực tuyến và hoàn

thành khoá học dành cho Nhà máy và Giấy Chứng nhận

Ø Hiểu cách tạo tài khoản thành công trên Cổng thông tin, 
tránh các lỗi phổ biến

Ø Nếu có thể, biết cách kết nối với Cổng thông tin từ nền tảng
Better Work và chia sẻ dữ liệu BW của bạn với SLCP

Hình thức

Ø Bài trình bày

Ø Câu đố

Ø Đặt câu hỏi



Giới thiệu



Gặp gỡ diễn giả

.

Julie Nguyen
Quản lý chuỗi

cung ứng- Nguồn
cung ứng có trách

nhiệm, Target

Có sự sống trên
các hành tinh
khác không? 

- Tôi nghĩ là có và
tôi tin là có sự
sống trên các

hành tinh khác. 

Tram Nguyen 
Ngoc 

Cán bộ tuân thủ, 
Vinatex

Có sự sống trên
các hành tinh
khác không? 

- Có, tôi không
biết nữa.

Tien Nguyen
Trưởng Nhóm Tư
vấn doanh nghiệp

Better Work 
Vietnam

Có sự sống trên
các hành tinh
khác không? 

- Có, tôi không
biết. 

Minh Tran Thi
Nguyet

Đại diện SMS 
Vietnam

Có sự sống trên
các hành tinh
khác không? 

- Có

Le Thi Thu 
Huyen

Tư vấn VN
- Đội hỗ trợ

SLCP
Có sự sống trên

các hành tinh
khác không? 

- Có,tôi tự hỏi khi
nào chúng ta có
thể đi du lịch đến

các hành tinh
khác



Bạn có thể giới thiệu điều gì đó về bạn?

Hãy cho biết

1) Loại hình tổ chức nơi bạn đang công tác? 

2) Bạn quen thuộc với SLCP như thế nào?

3) Bạn có đang tham gia trong Chương trình Better Work?

4) Có sự sống trên các hành tinh khác không?



Giới thiệu về Chương trình
Tích hợp Lao động và Trách

nhiệm Xã hội (SLCP)



Chương trình Tích hợp
Lao động và Trách nhiệm

Xã hội
(SLCP) là gì?

SLCP là sáng kiến của nhiều
bên liên quan nhằm loại bỏ sự

mệt mỏi do đánh giá và cải
thiện điều kiện làm việc. 

TẦM NHÌN

Đánh giá Tích hợp. 
Hành động Hợp tác.
Điều kiện Làm việc được Cải
thiện.

SỨ MỆNH

Triển khai khung đánh giá tích
hợp nhằm hỗ trợ nỗ lực của các
bên liên quan trong việc cải thiện
điều kiện làm việc trong chuỗi
cung ứng toàn cầu. 



Tháng 2 năm 2022
Các Nhãn hàng/Nhà bán lẻ (52): adidas Group | Aldo Group | Amer Sports (Arc’teryx, Peak Performance) | Ann Inc | Arena Italia SpA | Asics Corporation | BESTSELLER | Bombas LLC |
Brooks Sports | C&A | Camelbak | Charles Komar & Sons | Columbia Sportswear (PrAna Living) | De Bijenkorf | Deckers Brands | Eileen Fisher | Esprit | Fanatics | Fastretailing/Uniqlo |
Fenix Outdoor International AG | G-Star RAW | Gap Inc | Hennes & Mauritz (H&M) | INDIGENOUS | Inditex | KappAhl | Kathmandu | Kering | Levi Strauss & Co | LL Bean Inc | Lojas
Renner | Loomstate | lululemon Athletica | Macy’s | Mountain Equipment Co-op (MEC) | Mud Jeans | New Balance | Nike | Outerknown | Patagonia | Pentland Brands | Puma | PVH
Corporation | REI | Sanmar Corporation | SewEasy | Target Corporation | The Children’s Place | VF Corporation | Williams-Sonoma Inc. | Zalando | Zephyr Graf-X

Nhà sản xuất (43): 1888 Mills | Artistic Milliners | Arvind Mills | Avery Dennison Corp | Ceres Dis Ticaret Textile Agency Ltd. | Ciel Textile | Chenfeng Group Co. | Classic Fashion | Comfit
Composite Ltd. | Crescent Bahuman Ltd | Crystal Group | DBL Group | Décor Co Ltd. | Delta Galil | Denim Expert | Eren Socks | Esquel Group | Hanbo Enterprises Holdings Ltd. | Hansae |
Hirdaramani Enterprises | Hop Lun | ISKO | L&E Int. Ltd. | MAS Holdings | Milteks Group | Pratibha Syntex Ltd. | Ramatex Group | SAE- A Dominicana S.R.L. | Sapphire Textile Mills |
SaiTex | Shahi Exports | SLN Tekstil | Soorty Enterprises | TAL Apparel Group | Taypa Tekstil | Thread International | W. L. Gore & Associates | VISigma Apparel Group | World Knits Ltd. |
Yesim | Yousstex | Youngone | Yunus Textile Mills

Đại lý (6): Ethical Apparel Africa, G-III Apparel Group Ltd, Haddad Group, Li&Fung (Trading) Ltd., MGF Sourcing, Randa Accessories

Các Công ty đánh giá & Nhà cung cấp Dịch vụ (95): 3D Audits & Advisory Ltd. | ABS Quality Evaluations Inc. | Accordia Global Compliance Group | ACT Testing Certification 
Technology Service Co Ltd. | Advance Compliance Co. Ltd |  AJA Bangladesh Ltd. | ALGI | APCER - Associação Portuguesa de Certificação | APCert Technical Services Co. Ltd. | API | 
ASCP Services | AS International | Assent Compliance | Asya CC&C | BCI Compliance Group Ltd. | Benchmarks Company Ltd. | Best Compliance Ltd | Big Cove Consulting | BSI Group | 
Bureau Veritas | Bronco Technology | Business Link Consulting Co. Ltd. | Centre Testing International Group Co. Ltd. | Controlex Aspirer Ltd  | Control Union Certifications |  Constraarch
Mansys | CSER Solutions Limited | DNVGL | EasyDone Social Compliance Consulting Institute | Ekoteks Tekstil Laboratory | ELEVATE Hong Kong Holdings Ltd. | ESG360 Ltd. | Eurocert
SA | Eurosia ITC Services Ltd | Extensive Standard Technical Services Co. Ltd. (ESTS) | Eurofins AQM HK | Fairland Ltd. | Footprints | GCL International Ltd. | Globalgroup Certification 
Ltd. | Greenhubs Services Ltd | GreenPont |  GSCS International Ltd. | GSUK Assurance Ltd. | Guardian Independent Certification Ltd. | Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) |  
HXC (Beijing) Certification Center Co. Ltd. | I Link Development Services | Impactt Ltd.  | International Associates Ltd. | International Compliance Group | Intertek | Kaixin Certification 
(Beijing) Co. Ltd. | Key of Sustainable Improvements Ltd. | Leadership & Sustainability | Leverage Ltd. | Lima Certification | Madeown International Testing Certification Inc. | NEWAsia
Solutions Ltd. | Novi Group | NTCL | Omega Compliance | OneStep Viet Co. Ltd. | Onsite Compliance & Technical Service Co. Ltd. | Openview Service Ltd. | Ozone Sustainability 
Management Systems (OSMS) | Partner Africa | Pollution Solution Limited | QIMA Ltd. | Rina Services SpA | RST Co. Ltd | SCSA Group | SGS | SMT Global | Standard Testing and 
Verification Jiangsu Company Ltd. | Stantec SpA | Sumations GmbH | Sumerra | Sundar | Sustainable Compliance Management Ltd. | Sustainable Management System Inc. (SMS) | Taos 
Network | Teks Tech Inspection India Private Ltd. | TOTALIKA Sustainable Management Systems LLP | Trans Pacific Solutions | TÜV NORD CERT GmbH | TÜV Rheinland | TÜV SÜD | 
UL Responsible Sourcing | URS Verification Pvt. Ltd. | USDS International Ltd |  VJN Global Solutions Ltd. | V-Trust Inspection Service | We-Tek Ltd. | Worksite Compliance Service 
Company Limited

Các Công ty tư vấn & Nhà cung cấp Dịch vụ (19): &Wider | AMRA Limited | ARCHE Advisors | CSR Solutions Ltd. | FITI Testing & Research Institute | FutureMade | Huaping Education | 
iMentor Development Services Pvt. Ltd. | Innovatus | Labor Solutions | Matrix Sourcing/Triple Tree Solution | Micro Benefits | Qtex Solutions Limited | Quizrr | SupplyShift Inc. | Sustainable 
Alliance | The Sentio Advisory Group | Timeline Consultancy | Ulula

Hiệp hội ngành (11): Abvtex, AIM-Progress, American Apparel & Footwear Association (AAFA), EURATEX, European Outdoor Group (EOG), Istanbul Apparel Exporters’ Association 
(İHKİB), International Apparel Federation (IAF), International Textile Manufacturers Federation (ITMF), Joint Apparel Association Forum (JAAF), Outdoor Industry Association (OIA), Turkish 
Textile Employers Association (TTEA)

Sáng kiến của nhiều Bên liên quan/Bên sở hữu tiêu chuẩn & ổ chức Xã hội Dân sự (29): Better Buying Institute, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Dutch Agreement or 
Sustainable Garments & Textile, EcoVadis, Enviu, Ethical Trading Initiative Norway (IEH), Fair Factories Clearinghouse, Fair Trade USA, Fair Wear Foundation, Fair Working Conditions, 
Fairtrade Foundation, Freedom Fund, Global Fashion Agenda, Higg Co, IDH, Inspectorio Inc, MVO Nederland, New Earth, Norges Bank Investment Management (NBIM), OEKO-TEX 
Service GmbH, Proudly Made in Africa, Responsible Sourcing Network, Sustainable Apparel Coalition (SAC), Sedex, SIM Supply Chain Information Management, Solidaridad, Textile 
Exchange, The Mekong Club, Verité

Các Chính phủ (2): Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Chính phủ Hà Lan

Các tổ chức liên chính phủ – Quan sát viên (1): Better Than Cash Alliance

Các bên Tham gia SLCP – 257



Các Nhãn hàng & Bên sở hữu tiêu chuẩn
chấp thuận dữ liệu SLCP

Để biết thêm chi tiết, bao gồm cả những quốc gia và nhãn hàng & bên sở hữu tiêu chuẩn
chấp nhận dữ liệu từ SLCP, vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Updated: March 2022

https://slconvergence.org/signatories/


SLCP hiện diện ở 56 quốc gia/vùng lãnh thổ. 

Để xem kế hoạch triển khai đầy đủ, vui lòng xem tại Cổng thông tin

Triển khai đầy đủ vào
2023 (Dự kiến), khởi
động thử nghiệm vào
8/ 2021 

Hiện diện

SLCP ở các quốc gia 
có Better Work

SLCP hiện diện ở đâu?

https://gateway.slconvergence.org/home
https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360003083319-Better-Work-SLCP


o Tính hiệu quả: Giảm thời gian và tiền bạc
cho các cuộc đánh giá, giảm được sự mệt
mỏi do đánh giá

o Công cụ toàn diện: SLCP bao gồm tất cả
các điểm dữ liệu / câu hỏi thu thập được gần
như trong tất cả các cuộc đánh giá khác

o Nhiều Bên liên quan: SLCP đã được phát
triển với sự hợp tác bởi nhiều nhãn hàng, 
nhà sản xuất và các bên liên quan khác

o Sự tin cậy: Dữ liệu về lao động & trách
nhiệm xã hội đã được xác minh đáng tin cậy
và có chất lượng cao

o Tính linh hoạt: Các nhãn hàng có thể chấm
điểm dữ liệu theo quy tắc ứng xử của riêng
họ

o Quyền sở hữu của nhà máy: Nhà máy sở
hữu dữ liệu của mình & kiểm soát cách dữ
liệu được chia sẻ

Lợi ích của SLCP là gì?



Đăng ký & Hoàn thành khoá
học trực tuyến



Đào tạo trực tuyến SLCP

e-learning.slconvergence.org

https://slconvergence.org/training


Tạo tài khoản



Di chuyển đến Khoá học dành cho Nhà
máy và Giấy chứng nhận

Có các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Bahasa, tiếng Việt & tiếng Bồ Đào Nha



Đăng ký khoá học



Hoàn thành các học phần 3, 6 & 7

Học phần 1: Giới thiệu về SLCP
Học phần 2: Igiới thiệu về Chương trình Phát triển Bền vững ITC
Học phần 3: Công cụ Thu thập Dữ liệu
Học phần 4: Quy trình xác minh
Học phần 5: Kiểm soát Chất lượng trong Quy trình Xác minh SLCP 
Học phần 6: Hướng dẫn truy cập Cổng thông tin 
Học phần 7: Hiểu Vai trò của các Cổng Lưu trữ và Phân tích
Dữ liệu được công nhận



Lưu giấy chứng nhận của bạn!

Bạn sẽ cần đưa MÃ SỐ 
của bạn vào trong hồ
sơ trên Cổng thông tin.. 



Những điều hữu ích Vinatex đã học được

Nội dung khoá học trực tuyến giúp bạn tránh các lỗi khi đi qua quá trình đánh giá SLCP. 
Chúng tôi đã học được:

Chúng tôi cần đưa ra các quyết định như lựa chọn Cổng lưu trữ và
phân tích dữ liệu được công nhận, lựa chọn Tổ chức xác minh.

Các học phần về Công cụ Thu thập Thông tin, Cổng thông tin và về
các Cổng Lưu trữ và Phân tích dữ liệu là các học phần hữu ích nhất

Việc xác minh cần phải được diễn ra trong vòng hai tháng sau khi
hoàn thành tự/ hỗ trợ đánh giá

Ghi chú trong khi đi qua các học phần để không quên các thông tin liên quan!



Đăng ký trên Cổng thông tin



Cổng thông tin là gì?
Cổng thông tin là nơi lưu giữ tất cả các dữ liệu đã được xác minh SLCP, là điểm khởi
đầu khi tiến hành quá trình đánh giá. Cổng thông tin mở miễn phí và trang chủ cũng là
danh bạ chỉ dẫn đến nhiều thông tin hữu ích. 

Tại sao chúng tôi lại phát triển Cổng thông tin?
ü Lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn trên máy chủ của LHQ
ü Chia sẻ dữ liệu đã xác minh của bạn với các đối tác kinh doanh, các nhãn hàng
ü Kết nối bạn với những người sử dụng SLCP khác, ví dụ như cácTổ chức xác minh, 

Chuyên gia xác minh, các Cổng lưu trữ và phân tích dữ liệu được công nhận.



Bắt đầu: Đăng ký trên Cổng thông tin

https://gateway.slconvergence.org/

https://gateway.slconvergence.org/


Điền thông tin và “tạo tài khoản”



Hãy để hệ thống biết bạn không phải là
một người máy



MẸO: Kiểm tra thư mục SPAM để tìm email 
xác nhận nếu không có trong INBOX

MẸO: thiết lập notifications@slcpgateway.sustainabilitymap.org là một
địa chỉ email “an toàn”.

http://notifications@slcpgateway.sustainabilitymap.org


Nhấp vào “Xác nhận” trong email đăng ký
để tiếp tục đăng ký

Liên lạc Nền tảng hỗ trợ trực tuyến SLCP nếu bạn không nhận được email 
xác nhận.

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Tự động điền thông tin

Tạo một mật khẩu để truy cập vào hồ sơ
chưa được phê duyệt



Xin phê duyệt hồ sơ của nhà máy: điền
thông tin vào tất cả các mục và yêu cầu
phê duyệt



Điền MÃ SỐ học trực tuyến của bạn vào

Điền MÃ SỐ trong giấy
chứng nhận học trực tuyến
của bạn



Điền chính xác tên Nhà máy của bạn

Tên Nhà máy phải
ü Đúng với tên trên giấy phép kinh

doanh của bạn
ü Tên Nhóm Công ty- Nhà máy (nếu có) 
ü Không được sử dụng bởi một nhà

máy nào khác
ü Bằng tiếng Anh



Thêm mã số đăng ký trong ngành may 
mặc(OAR) ID

Bao gồm cả Mã OAR trên hồ sơ trên Cổng 
thông tin của bạn để dễ dàng nhận dạng nhà 
máy và kết nối hồ sơ của bạn tới những tài 
khoản của bạn trên các nền tảng khác.

Truy cập vào https://openapparel.org/
để tìm Mã OAR và tìm hiểu thêm thông tin.

https://openapparel.org/


Liên kết với các đối tác nhãn hàng của
bạn

Chọn những nhãn hàng bạn cộng tác để báo cho họ biết 
rằng bạn đang tham gia vào quy trình SLCP và để cho họ 
biết:
ü Cổng lưu trữ và phân tích dữ liệu được công nhận mà 

bạn đang sử dụng
ü Bạn đang ở đâu trong quá trình đánh giá
ü Khi bạn có dữ liệu đã được xác minh để chia sẻ với họ



Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tất cả các
ngôn ngữ được nói trong nhà máy của
bạn



Gửi hồ sơ để được phê duyệt

Một khi tất cả các mục đã được hoàn thành, hãy gửi hồ sơ để được phê duyệt. 



5 lý do hàng đầu dẫn đến việc hồ sơ bị từ
chối trên Cổng thông tin

#1 Nhà máy đã không sử
dụng đia chỉ email của công ty 
của họ

Phải sử dụng một địa chỉ chính thức chung của công
ty (không phải địa chỉ email cá nhân, Gmail, 
Hotmail…)

#2 Nhà máy đã có hồ sơ trên
Cổng thông tin rồi

Nhà máy phải kiểm tra danh sách các nhà máy tham
gia SLCP để xem họ có hồ sơ trên đó chưa- chỉ có
một hồ sơ được chấp nhận cho mỗi một nhà máy.

#3 Người tạo tài khoản, điền
tên riêng của họ vào mục
“Facility Name”

Người tạo tài khoản phải điền tên riêng của họ trong
mục “Tên gọi / Tên họ”, và tên nhà máy trong mục
“Tên nhà máy”.

#4 Nhà máy không điền vào
hồ sơ bằng tiếng Anh .

Tất cả mọi thông tin đều phải nhập vào bằng tiếng
Anh. 

#5 Nhà máy không có trụ sở
tại quốc gia/ khu vực mà
SLCP đang hoạt động

Nhà máy nên kiểm tra trên Trang chủ Cổng thông tin 
để đảm bảo SLCP có đang hoạt động trong quốc gia/ 
khu vực của họ.

https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/facilities
https://slcpgateway.sustainabilitymap.org/home


Email phê duyệt từ Cổng thông tin

Hồ sơ Nhà máy đã được phê duyệt trên Cổng thông tin SLCP

Liên lạc Nền tảng hỗ trợ trực tuyến SLCP nếu bạn không nhận được email xác nhận.

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Sau khi được phê duyệt, bạn có thể truy
cập lại vào Cổng thông tin



Các yêu cầu phổ biến từ các nhà máy

Khi nào liên lạc với SLCP để
được hỗ trợ:

Tự thực hiện thay đổi trên
Cổng thông tin:

ü Đặt lại mật khẩu

ü Bạn có thể tự thực hiện tất cả
các thay đổi khác về hồ sơ trên
Cổng thông tin

ü Thay đổi tên nhà máy*

ü Thay đổi địa chỉ nhà máy*

Để làm như vậy, hãy gửi một yêu
cầu trên Nền tảng hỗ trợ trực tuyến 
SLCP.

*Nhà máy phải chia sẻ giấy phép kinh doanh
của họ với SLCP để thực hiện thay đổi. 

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/requests/new


Mô phỏng Cổng thông tin



Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn hơn trong
menu của mình



Bây giờ bạn được đưa vào trang Các Nhà
Máy công khai trên Cổng thông tin 

https://gateway.slconvergence.org/facilities

https://gateway.slconvergence.org/facilities


Nhiều email khác nhau có thể truy cập vào tài khoản nếu bạn mời đồng nghiệp
vào phần Hồ sơ của Nhà máy. Khi được trao quyền truy cập, đồng nghiệp cũng
có thể quản lý hồ sơ.

LƯU Ý: chức năng này không nên được sử dụng để chia sẻ dữ liệu của nhà 
máy của bạn với một người ngoài tổ chức của bạn!

Mời đồng nghiệp vào hồ sơ của bạn



Liên kết Cổng chủ động lưu trữ và phân
tích dữ liệu được công nhận để bắt đầu
quá trình đánh giá trên nền tảng của họ



Chúng tôi đã giải thích rõ?



Đúng hay sai?

1. Hơn 50 nhãn hàng chấp thuận dữ liệu đã xác minh của
SLCP và con số này tiếp tục tăng

2. Bạn phải hoàn thành học phần 3,6 và 7 trong Khoá học
dành cho Nhà máy để nhận được giấy chứng nhận

3. Cổng thông tin có chức năng như là cơ sở dữ liệu trung
tâm của SLCP cho tất cả các dữ liệu đã được xác minh

4. Bạn có thể điền vào hồ sơ của bạn trên Cổng thông tin 
bằng tiếng Việt

5. Sau khi yêu cầu tài khoản trên Cổng thông tin và tạo
mật khẩu, hồ sơ trên Cổng thông tin được phê duyệt

6. Nhiều địa chỉ email khác nhau có thể được kết nối đến
hồ sơ của bạn trên Cổng thông tin



Nghỉ giải lao 5 phút



Better Work Vietnam –
CHIA SẺ DỮ LIỆU QUA SLCP

Phần 1 – Giới thiệu chung



Giới thiệu về Better Work

Là chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế
(ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên
của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG), với mục đích cải
thiện điều kiện làm việc và nâng cao tính cạnh tranh của
doanh nghiệp dệt may và da giày. 

+



Bằng cách tiếp cận
và hỗ trợ
Nhà máy

chúng tôi cải thiện
cuộc sống của
hàng triệu
công nhân

và gia đình
của họ

Đóng góp vào
sự phát triển
kinh tế và
xã hội



Better Work hoạt động tại:

45



Phía Bắc
180 nhà máy may mặc

17 nhà máy da giầy

Phía Nam
186 nhà máy may mặc

20 nhà máy da giầy

Hoạt động của Better Work Vietnam

* Cập nhật T4/2022

Tổng số nhà máy tham gia

Chương trình: 403



Better Work hoạt động tại:

Phía Bắc
1. Hải Dương

2. Hải Phòng
3. Hưng Yên
4. Bắc Giang

5. Nam Định
6. Thái Bình

7. Phú Thọ
8. Hà Nội
9. Thái Nguyên

10. Ninh Bình
11. Hà Nam
12. Bắc Ninh
13. Vĩnh Phúc
14. Hòa Bình

15. Yên Bái
16. Thanh Hoá (*mới)
17. Nghệ An (*mới)
18. Tuyên Quang 

(*mới)

Phía Nam
1. Hồ Chí Minh

2. Bình Dương
3. Đồng Nai
4. Long An

5. Tây Ninh
6. Tiền Giang

7. Bến Tre
8. Bà Rịa – Vũng Tàu
9. Cần Thơ (*mới)
10. Sóc Trăng (*mới)
11. Vĩnh Long (*mới)
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Hợp tác giữa Be-er Work và SLCP

⬥ Better Work chia sẻ mục tiêu với SLCP là giảm thiểu trùng lặp
đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu mà tất cả các bên có thể sử
dụng được, bao gồm cả các cơ quan chính phủ, các tổ chức đại
diện của người lao động và người sử dụng lao động

⬥ Better Work đã hợp tác cùng SLCP để đồng bộ thông tin thu
thập từ các cuộc đánh giá sử dụng Bộ Công cụ Đánh giá Tuân
thủ của Better Work và Bộ Công cụ của SLCP (Step 1), phù hợp
với các Tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật lao động quốc gia.

⬥ Trong thời gian tới, Better Work tiếp tục là tổ chức tiên phong
trong việc xây dựng tiêu chuẩn cho SLCP Step 1.

⬥ Các nhà máy tham gia Chương trình Better Work có thể chia sẻ
dữ liệu đánh giá do Better Work thực hiện lên Cổng thông tin 
SLCP, thông qua hệ thống IT mới của Better Work. 
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Hiện trạng

⬥ Sau khi Better Work trao đổi và thống nhất với các đối tác quốc gia tại
các nước, việc chia sẻ dữ liệu đã bắt đầu áp dụng kể từ Quý 2 năm
2021. 

⬥ Ở Việt Nam, việc chia sẻ dữ liệu áp dụng từ tháng 8/2021. Đến hết
tháng 3/2022, có hơn 100 báo cáo đánh giá đã được hoàn tất trên hệ
thống mới của BW và được chia sẻ cho SLCP

⬥ Việc chia sẻ thông tin qua SLCP là tự nguyện , và dựa vào yêu cầu của
nhà máy

⬥ Nhà máy tham gia chương trình Better Work cần chủ động thông tin 
cho Better Work nếu muốn chia sẻ dữ liệu với SLCP. 
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Tổng quan về Step 1 (v1.4)

⬥ Phù hợp với các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế và luật pháp lao động
quốc gia, và do đó giúp đo lường chính xác mức độ tuân thủ. 

⬥ Có bao gồm các trích dẫn luật (National Law Overlay), để giúp xác định
tình trạng tuân thủ.

⬥ Dữ liệu thu thập giống như dữ liệu đánh giá sử dụng Bộ Công cụ Đánh
giá Tuân thủ (CAT) của Better Work
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Steps 1, 2 và 3

⬥ Tự đánh giá Bước 1 (Step 1) của SLCP được thực hiện bởi Better Work 
vì các câu hỏi trong Bước 1 là về tuân thủ với luật lao động quốc gia và
các tiêu chuẩn lao động quốc tế. SLCP coi dữ liệu đánh giá tuân thủ
của Better Work tương đương dữ liệu đánh giá (verification) Bước 1

⬥ Mặc dù Better Work không chủ động thực hiện hay đánh giá / xác
minh các câu hỏi trong Bước 2 và 3, nhưng Hệ thống IT của Better 
Work có thể giúp nhà máy thực hiện tự đánh giá Bước 2 và 3. Better 
Work không thực hiện đánh giá / xác minh dữ liệu tự đánh giá bước 2 
và 3 của nhà máy. 

⬥ SLCP coi các câu trả lời trong Bước 2 và 3 trong bản tự đánh giá của
nhà máy tham gia Better Work là “Chính xác” (Accurate) do đặc thù
mô hình dịch vụ của Better Work, trong đó tư vấn viên hỗ trợ quá trình
đối thoại xã hội, hợp tác tại nơi làm việc và tương tác thường xuyên với
nhà máy thông qua dịch vụ tư vấn và đào tạo.
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Bước 1, 2 và 3

Step 1 Step 2 Step 3

Hệ thống IT của Better Work có giúp thực hiện tự
đánh giá Bước này không?

Có Có Có

Đánh giá của Better Work có bao gồm bước này
không?

Có Không * Không *

*       SLCP coi các câu trả lời trong Bước 2 và 3 trong bản tự đánh giá của nhà máy tham gia Better Work là “Chính
xác” (Accurate) do đặc thù mô hình dịch vụ của Better Work, trong đó tư vấn viên hỗ trợ quá trình đối thoại
xã hội, hợp tác tại nơi làm việc và tương tác thường xuyên với nhà máy thông qua dịch vụ tư vấn và đào tạo.



Better Work Vietnam - Chia 
sẻ dữ liệu với SLCP

Phần 2 - Hướng dẫn cho các nhà máy
tham gia Better Work Vietnam
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Tổng quan các bước cần làm

FEDCBA

Nhà máy thông
báo cho BW và đề

nghị chia sẻ dữ
liệu với SLCP

Nhà máy
được đăng
ký trên hệ
thống của

BW

Hoàn thiện
hồ sơ
doanh
nghiệp

Nhà máy
nộp báo cáo
tự đánh giá

Nhà máy thực
hiện tự đánh
giá trên hệ
thống của

Better Work

Nhà máy
đăng ký

trên cổng
SLCP 

Gateway

G

Chia sẻ dữ
liệu đánh giá
với các nhãn
hàng không
tham gia BW
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Nhà máy có thể bắt đầu chia sẻ dữ liệu với SLCP như thế nào?

Các doanh nghiệp tham gia Better Work có thể vào mục Supplier Portal của Better Work, 
mục My Organization. 

Nhà máy có thể đề nghị Better Work chia sẻ
dữ liệu đánh giá của nhà máy với SLCP bằng
cách tick vào ô này. 
Việc này có thể thực hiện bất kỳ thời điểm
nào trong chu kỳ. Việc chia sẻ dữ liệu được
thực hiện vào chu kỳ tiếp theo
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Nhà máy đăng ký trên cổng thông tin mới của Better Work

Sau khi đăng ký xong, hệ thống sẽ quay trở lại Factory 
Module Dashboard. 

Khi Better Work và nhà máy thực hiện việc đăng ký cho chu kỳ tiếp theo, Giám đốc nhà máy sẽ được nhận
thư từ Better Work trong đó có đường dẫn để đăng ký tài khoản trên hệ thống IT mới của Better Work.

Nhà máy cần thực hiện đăng ký theo đường link này. Đường link này sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ. 
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Đăng ký và kết nối với SLCP Gateway sử dụng link do BW cung cấp

1. Nhà máy hoàn thiện hồ sơ về nhà máy trên cổng thông tin của BW 
factory.betterwork.com. Điền vào tất cả các trường trong “Profile Info”. Ký
mục đồng ý với Các Điều khoản và điều kiện (Terms and conditions).

2. Để đăng ký với SLCP Gateway, Quản lý nhà máy cần click vào nút “Connect 
with SLCP”.

3. Hoàn thiện form đăng ký SLCP Gateway, sử dụng chỉ email giống email 
đã đăng ký trên hệ thống của BW để đăng ký với SLCP

4. Quản lý nhà máy hoàn thiện và lưu Facility Profile. Lưu ý quan trọng: cài
đặt ngôn ngữ nhà máy có thể sử dụng trên SLCP Gateway là Tiếng
Anh!

5. Quản lý nhà máy sẽ nhận được SLCP Gateway Facility ID. Sau khi Profile 
của Quản lý nhà máy được SLCP phê duyệt, thì hệ thống sẽ gửi thư cho
Quản lý nhà máy để truy cập hệ thống của Better Work. 
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Nhập kết quả tự đánh giá SLCP trên hệ thống của Better Work 

Bắt đầu tự đánh giá.

Chọn cycle mà Better Work đã tạo

Trả lời các câu hỏi. Đối với mỗi câu hỏi sẽ có phần nội dung câu hỏi và 2 trường: 1 là dành
cho câu trả lời, 1 là các nhận xét thêm. Trả lời các câu hỏi và thêm nhận xét, nếu cần, và ấn
nút Submit. 
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Tổng quan tiến trình

Trả lời các câu hỏi tự đánh giá
(hoàn tất ít nhất 95% số câu hỏi

trở lên). 
Ấn nút Submit.

Nhà máy sẽ được đánh giá theo
chu kỳ dịch vụ thông thường của

Better Work

Báo cáo đánh giá của Better Work 
được hoàn tất và phát hành

(28 ngày sau đánh giá). 

Better Work chuyển dữ liệu tự
đánh giá do nhà máy thực hiện, và

dữ liệu đánh giá do Better Work 
thực hiện sang SLCP Gateway.

Trong vòng 15 ngày, dữ liệu sẽ
được xác nhận bởi SLCP và chắc
năng chia sẻ dữ liệu trên SLCP 

Gateway sẽ được kích hoạt. 

BW tiếp tục dịch vụ tư vấn, đào
tạo để nâng cao năng lực và hỗ
trợ nhà máy cải tiến bền vững



www.betterwork.org

Xin cảm ơn. 
For further information, please contact: 

BWV Registration focal point: 
Ms. Nga Nguyen 

Email: nga@betterwork.org



Ghi nhớ...

Đăng ký trên Cổng
thông tin SLCP  

Kết nối từ hồ sơ Better 
Work đến Cổng thông tin 

SLCP

Bạn phải kết nối
trước khi bạn
bắt đầu đánh

giá BW!

Hoàn thành Bước
phù hợp cho phần

tự đánh giá

Nhiều nhãn hàng yêu cầu
tự đánh giá Bước 2 hoặc

Bước 3

Bạn không thể
đổi sang Bước

khác sau này, vì
vậy hãy chắc

chắn bạn chọn
Bước phù hợp!  

Đánh giá BW của
bạn tự động được
chia sẻ với Cổng
thông tin SLCP

Bạn không cần
phải hoàn thành
thêm đánh giá

SLCP!

Các nhà máy đã tham gia Better Work có thể chia sẻ dữ liệu từ đánh giá tuân thủ của
Better Work với các nhãn hàng qua Cổng thông tin SLCP nếu thực hiện các bước sau:

Trong hồ sơ của bạn trên
Cổng thông tin SLCP, bạn
có thể chọn Cổng lưu trữ
và phân tích dữ liệu được
công nhận để chia sẻ dữ
liệu của bạn với họ.



Chia sẻ từ Target

Những lưu ý tới các nhà máy sản xuất hàng Target bao gồm tier 1 và tier 2.

Target chấp nhận một báo cáo dữ liệu đánh giá của SLCP có hiệu 
lực trong vòng 12 tháng.

Những nhà máy trong chương trình BW: Cần hoàn thành bản tự 
đánh giá SLCP trên nền tảng BW. Cần tuân theo khung thời gian 
của BW để hoàn thành bản báo cáo tự đánh giá trước khi BW 
đánh giá nhà máy. 

Với những nhà máy ngoài chương trình BW: Trực tiếp đăng ký
tài khoản trên cổng Gateway của SLCP để có thể bắt đầu chương 
trình đánh giá SLCP. 



Các nhãn hàng cùng phối hợp để xúc tiến 
chương trình SLCP tại Việt Nam

Các nhãn hàng trên làm 
việc cùng nhau để hỗ trợ 

các nhà máy tại Việt Nam áp 
dụng chương trình SLCP

Dữ liệu xác minh SLCP 
được các nhãn hàng trên 

sử dụng.



Câu hỏi?



Nếu bạn có thắc mắc...

http://www.slconvergence.org/helpdesk

Sahana
Kubsad

Sevinc
Aktas Ilgun

Urtty
Majumder

Huyen Le
Thi Thu

Jessica
Jia

http://www.slconvergence.org/helpdesk


Trong buổi tiếp theo…

Hiểu quá trình đánh giá SLCP

Chuẩn bị đánh giá SLCP

Vận hành Công cụ Thu thập Dữ liệu

Tìm hiểu sâu về nội dung Công cụ và các câu hỏi

Gửi dữ liệu tự đánh giá của bạn



Tham gia buổi đào tạo sắp tới

Trong buổi đào tạo này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi qua quy trình tự 
đánh giá. Chúng tôi bắt đầu bằng cách chia sẻ cách thức chuẩn bị tự đánh giá, 
theo phần mô phỏng Công cụ Thu thập Dữ liệu (trực tiếp). Tiếp theo, chúng tôi 
sẽ giải thich các câu hỏi cần được trả lời thế nào và cách tránh những lỗi phổ 
biến. Quy trình nhằm giúp các bạn hiểu rõ các điều kiện làm việc tại nhà máy 
của mình và có các cuộc thảo luận  với đầy đủ thông tin về chủ đề này với các 
đối tác kinh doanh. 

Quy trình tự đánh giá SLCP 
14 April | 10:00-12:30 giờ Việt nam |  Đăng ký ở đây

Truy cập Nền tảng hỗ trợ trực tuyến  
SLCP để xem:
ü Thông tin đăng ký cho tất cả các

buổi đào tạo sắp tới
ü Đường dẫn đến các video đào

tạo và tài liệu

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tlsqgVZtQdyF3QNx5zjbKA
https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417595595932-SLCP-Facility-Training-Webinars


Trước khi bạn rời đi…

Hãy hỗ trợ chúng tôi nâng cao chương
trình đào tạo bằng việc đóng góp ý

kiến. Việc làm này hoàn toàn ẩn danh.

https://www.surveymonkey.com/r/CYNY375

https://www.surveymonkey.com/r/CYNY375


Trân trọng cảm ơn!


