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 Lời khuyên
Đối với các công ty/cơ sở, SAQ 
là một công cụ thiết yếu giúp 
quý vị nắm được tình trạng hiện 
tại về việc tuân thủ quy định của 
mình đồng thời xác định các lĩnh 
vực cần cải thiện trước khi tiến 
hành quá trình kiểm tra theo 
phương pháp SMETA. Đây cũng 
là một công cụ tự kiểm tra (có 
thể cập nhật thường xuyên hoặc 
đột xuất) dành cho hệ thống quản 
lý nội bộ nhằm giúp quý vị xác 
định trước những rủi ro tiềm ẩn.

 SAQ là một bộ câu hỏi kết hợp các chủ đề về chuỗi cung ứng hoạt 
động có trách nhiệm của một công ty liên quan đến các chính sách, 
hệ thống quản lý và thực tiễn kinh doanh của công ty đó.Các chủ đề 
được đề cập liên quan đến việc điều chỉnh SAQ theo 4 nguyên tắc 
chính của phương pháp SMETA.

Các bảng câu hỏi theo đặc thù 
ngành này sẽ giúp các công ty 
biết rõ hơn về hiệu suất tổng thể 
của mình trong hệ thống quản lý, 
nắm rõ hơn về các quyền của 
người lao động, vấn đề sức khỏe 
và an toàn, môi trường, đạo đức 
kinh doanh cũng như hoạt động 

quản lý nhà cung cấp  

Các chương trình mà 
Sedex sẽ cung cấp
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 
theo SAQ

SAQ

Các chương trình mà Sedex sẽ cung cấp
Chương trình đào tạo về hệ thống 
trực tuyến dành cho thành 
viên mới

Lời khuyên
Quý vị cũng có cả lựa chọn trở thành thành viên nhà cung cấp 
(B+) để được hưởng nhiều đặc quyền hơn cũng như để nâng tầm 
doanh nghiệp của mình.

B
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2

Bắt đầu quá trình tuân thủ quy định với hoạt 
động kiểm tra theo phương pháp SMETA

SMETA là một Phương pháp kiểm tra hoạt động uy tín của chuỗi cung ứng do Sedex giới thiệu. 
Đây là một phương pháp có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực. Dù ở vị trí nào trong chuỗi cung ứng, 
quý vị đều có thể dùng phương pháp SMETA để đánh giá và đo lường mức độ tuân thủ của công 
ty/cơ sở hoặc chuỗi cung ứng của mình trên phương diện xã hội và môi trường.

 Tham gia cùng Sedex và đăng 
ký làm thành viên nhà cung cấp (B)   

Quý vị sẽ có cơ hội tham gia cùng hơn 60.000 thành viên Sedex 
và các bên liên quan khác trong Cộng đồng Sedex để cùng nhau 
thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

Thêm vào đó, quý vị cũng sẽ có 
quyền tiếp cận các công cụ và 
dịch vụ miễn phí để quản lý rủi 
ro của mình hiệu quả hơn nhằm 
cải thiện tính minh bạch cũng 
như tăng cường khả năng 
ứng phó rủi ro, đồng thời 
khám phá thêm nhiều cơ 
hội kinh doanh 
tiềm năng. 

Bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) 
của Sedex 

Điền vào
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Lời khuyên 
Chỉ các công ty liên kết được công nhận phụ trách việc 
kiểm tra (AAC) thuộc danh sách này mới có thể thực hiện 
hoạt động kiểm tra theo phương pháp SMETA và tải hoạt 
động kiểm tra đó lên nền tảng Sedex. Tìm danh sách hiện 
tại của AAC ở đây.

Lời khuyên 
Các khóa đào tạo kiểm tra theo phương pháp SMETA có 
thể nâng cao năng lực toàn diện của kiểm tra viên/nhân 
viên tuân thủ nội bộ trong công ty/cơ sở của quý vị nhằm 
đáp ứng các yêu cầu kiểm tra mà công ty hoặc khách 
hàng của quý vị đưa ra. 

Nâng cao năng lực

Tiến hành hoạt
động kiểm tra 
tại chỗ

Quá trình kiểm tra tại chỗ

Phỏng vấn cấp quản 
lý và người lao động

Xem xét tài liệuTổ chức cuộc họp 
trước khi kết thúc

Tổ chức cuộc họp 
kết thúc và tóm 

tắt kết quả

Kiểm tra viên tải báo 
cáo kiểm tra theo 
phương pháp SMETA 
lên nền tảng của Sedex. 
Khi đó, khách hàng mà 
quý vị ủy quyền có thể xem 
báo cáo này qua nền tảng.

Các chương trình mà Sedex sẽ cung cấp
Giới thiệu về phương pháp SMETA

Chương trình đào tạo Kiểm tra viên nội bộ theo 
phương pháp SMETA

Hoạt động kiểm tra theo

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Gửi đơn đăng ký tham gia hoạt 
động kiểm tra theo phương pháp 
SMETA cho Sedex Affiliate Audit 
Company (AAC - Công ty liên kết 
của Sedex phụ trách việc kiểm tra)

Chia sẻ SAQ mà cơ sở 
của quý vị đã điền với 
công ty kiểm tra và 
nhận gói kiểm tra trước 
để tiến hành hoạt động 
kiểm tra.

Lời khuyên 
Vào ngày tiến hành việc kiểm tra, hãy tiếp tục công việc 
như bình thường và phân công một người cụ thể có trách 
nhiệm liên hệ và hỗ trợ kiểm tra viên. Người này thường 
là một quản lý cấp cao.

Tổ chức một cuộc 
họp khi bắt đầu

Tham quan cơ sở 
(chẳng hạn như văn 

phòng và xưởng sản xuất)

phương pháp SMETA - quá trình

https://www.sedex.com/affiliate-audit-companies/


Để tìm hiểu thêm về hoạt động kiểm tra theo phương pháp SMETA, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ helpdesk@sedex.com 
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·Chúc mừng quý vị đã hoàn thành tất cả các bước nêu trên để bắt đầu quá trình tuân thủ quy định. Tuân thủ là bước đầu tiên 
     nhưng sẽ dẫn quý vị đến một công việc kinh doanh bền vững hiệu quả hơn trong tương lai gần.

·Là thành viên của cộng đồng Sedex - hãy cùng chúng tôi tham gia các sự kiện, chương trình và các buổi giao lưu để thúc đẩy 
     hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững trên toàn thế giới.

·Thêm các hành động khắc phục và tải tệp đính kèm/tài 
     liệu hỗ trợ lên, đóng hồ sơ cho các trường hợp 
     không tuân thủ

·Nếu cần, hãy thu xếp - sắp xêp một 
    đợt kiểm tra định kỳ và đóng 
    hồ sơ cho các trường 
    hợp không 
    tuân thủ

Cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục hiệu suất kiểm tra

Hoạt động kiểm tra theo phương pháp SMETA không nhằm mục 
đích đánh giá xem hiệu suất hoạt động 
của một cơ sở là "Đạt" hay không, mà 
nhằm mục đích giúp công ty/cơ sở 
phát hiện mọi vấn đề về quản lý và 
vận hành thông qua hoạt động 
kiểm tra trên máy 
tính và kiểm tra tại 
chỗ  để xác định 
các lĩnh vực cần 
được cải tiến liên 
tục. 

Các chương trình mà Sedex sẽ cung cấp
Chương trình khắc phục hậu quả
Chương trình đào tạo theo chủ đề
Dự án nâng cao năng lực

Lời khuyên
Sedex không chỉ giúp quý vị đạt được sự cải tiến toàn diện nhằm 
đáp ứng các yêu cầu kiểm tra theo phương pháp SMETA, mà còn 
giúp quý vị thích nghi hiệu quả hơn với các yêu cầu ngày càng đa 
dạng của khách hàng và thị trường. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị 
một loạt các khóa học theo chủ đề và được tùy chỉnh nhằm hỗ trợ 
hành trình kinh doanh có trách nhiệm của quý vị. 

B

·Nhận tài liệu báo cáo kiểm tra theo 
    phương pháp SMETA 

·Quý vị có thể chia sẻ tài liệu báo cáo 
    này với khách hàng của mình để giúp 
    họ hiểu những nỗ lực và thành tích của 
    quý vị trong việc triển khai chuỗi cung 
     ứng hoạt động có trách nhiệm

Lời khuyên
Quý vị phải đáp ứng 2 điều kiện 

sau để nhận được điều kiện sau để nhận 
được tài liệu báo cáo này.

Giao tiếp
để tăng cường tác động

Bằng cách chia sẻ tài liệu báo cáo và báo
cáo kiểm tra theo phương pháp SMETA，các

công ty/cơ sở có thể chứng minh cho khách hàng hoặc các
bên liên quan thấy được những nỗ lực và thành tích của mình trong

việc triển khai chuỗi cung ứng hoạt động có
trách nhiệm để khám phá thêm các cơ 
hội kinh doanh tiềm năng. 

a. Quý vị đã hoàn thành quá trình kiểm tra theo 
phương pháp SMETA
b. Quý vị đã tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào 
theo phương pháp SMETA 

từ chối trách nhiệm
 Tài liệu này được soạn bằng tiếng Anh, bản tiếng Việt do Sedex dịch và đã được người bản xứ Việt Nam xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù đã dành rất nhiều nỗ lực để đảm bảo bản dịch 

   này chính xác nhất, trong trường hợp có bất kỳ vấn đề hoặc sự khác biệt nào về bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Phiên bản tiếng Anh có thể được tìm thấy trên 
    trang web chính thức của Sedex (www.sedex.com) hoặc phiên bản tiếng Anh có thể được yêu cầu từ chúng tôi qua email.
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