
10 - Tóm t�t các ho�t ��ng v�  ch��ng trình trách nhi�m xã h�i (SA) hay qu	n lý 

s	n ph
m, tri�n khai các cách ti�p cn h� th�ng qu	n lý ATVSL�, ISO 9000 

và14000, OHSAS 18000...) 

 

10.1- B� Lao ��ng – Th��ng binh và Xã h�i 

 

 �ã t� ch�c  2 h�i th�o qu�c gia v�  h� th�ng qu�n lí an toàn – v� sinh lao 	�ng 

(ILO_OSH 2001) và gi
i thi�u 	�n các  	�a ph�ng, b�, ngành và nhi�u doanh nghi�p 

trên toàn qu�c. 

 

 L�ng ghép H
ng d�n h� th�ng qu�n lý an toàn – v� sinh lao 	�ng vào ch�ng 

trình các l
p hu�n luy�n. L�ng ghép Huwong d�n h� th�ng qu�n lí an toàn – v� sinh 

lao 	�ng vào ch�ng trình c�i thi�n 	i�u ki�n lao 	�ng trong các doanh nghi�p v�a và 

nh�. 

  

10.2- B� Khoa h�c  - Công ngh�   

+ Ch�ng trình n�ng su�t xanh 

 + H� th�ng  qu�n lí� môi tr�ng – Quy 	�nh và h
ng d�n s� d�ng TCVN ISO 

14001:1998 (ISO 14001) 

 + H� th�ng qu�n lí ch�t l�ng ISO 9000 

 

10.3-  Phòng Th��ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam (VCCI) 

 + M�t s� cán b� ngu�n c�a VCCI 	ã 	�c 	ào t�o v� h� th�ng qu�n lý  ch�t 
l�ng � Nh�t B�n 	� 	ào t�o, ph� bi�n l�i cho các doanh nghi�p v�a và nh� trong 

n
c. 

+ Hàng n�m, VCCI có t� ch�c nhi�u khoá 	ào t�o gi�ng viên và  	ào t�o 

tr�c ti�p cho các doanh nghi�p v� các ch�ng trình ATVSL�. 

+ Ph� bi�n nh ng thông tin m
i v� ATVSL�, trách nhi�m xã h�i c�a doanh 

nghi�p và các cách ti�p c�n m�t s� h� th�ng qu�n lý cho các doanh nghi�p qua các h�i 

th�o, h�i  ngh�, các khoá h!c và cung c�p thông tin qua trang thông tin 	i�n t� c�a 

VCCI. 

 

+ D� án Sáng ki�n liên k�t doanh nghi�p (VBLI)  	ã xây d�ng tài li�u H� Th�ng 

h" tr� qu�n lý (MSS) g�m 19 ch�ng chuyên v� các v�n 	� ATVSL� và phát cho trên 

130 doanh nghi�p da gi#y; Biên so�n cu�n “H
ng d�n v� qu�n lý ATVSL� trong 

ngành da gi#y” trên c� s� H� th�ng h" tr� qu�n lý. T� ch�c 15 h�i th�o trong và ngoài 

n
c nh$m gi
i thi�u D� án và 	� c�p t
i nh ng v�n 	� liên quan t
i ATVSL� nh 

SA8000,  OSHSA. 


