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Health & Safety in the Garment Industry
A Snapshot from Better Work

Areas of Progress: Emergency Preparedness

In Haiti, 40% more 
factories now leave 
emergency exits 
accessible and 
unlocked during 
overtime*

In Lesotho, 15% more 
factories began conducting 
emergency drills between 
2011 and 2012.

Haiti

Lesotho

Nicaragua Vietnam Jordan

In Nicaragua, all factories now 
have fire detection and alarm 
systems, just two thirds of 
factories had them in 2012.

In Cambodia, 77% of factories monitored from 
December 2013 to February 2014 were found to 
be conducting regular emergency drills.  In July 
2013, just over half of the factories monitored 
were doing this.*

Cambodia

Areas of Progress: Worker Protection & Empowerment

 Indonesia

In Haiti workers in 60% more factories 
have been trained to use personal 
protective equipment and 25% more 
factories have trained workers to use 
fire-fighting equipment.*

Half of the factories in Vietnam 
are now providing free health 
checks every six months, up 

from 20% one year ago.

From 2010-2013, a sixth of 
workers in Jordan began to feel 

safer in their factory

In Indonesia, eight out of ten  
factories now have a written OSH 
policy, a nearly 50% increase on 

2012-2013 figures.

In Haiti, employers have 
more than doubled efforts 
to improve chemical 
safety*

The number of factories in Haiti 
that have proper OSH policies has 

jumped from 30% to 95%.

In Lesotho, all factories now 
have a written OSH policy, 

nearly 40% more than in 2011.

In Nicaragua, all factories 
are recording worker-

related accidents, nearly 
40% more than in 2012.

Proper training for workers on protective equipment remains a problem 
in many countries such as Indonesia, Nicaragua, Lesotho and Haiti. 

In Indonesia, 93% of factories are  
now recording work-related accidents 

and diseases, an increase of more  
than 40% across a one year period.

Conducting regular emergency drills and having proper detection systems 
remains a challenge with portions of factories in Lesotho, Jordan and 

Indonesia not meeting the requirements needed in these areas.

Heat levels across many factories in the developing world remain a 
pressing issue impacting upon workers. For example in Cambodia and 
Haiti more than half of factories monitored have excessive heat levels. 

Tackling occupational safety and health is difficult and often expensive. It remains a major  
challenge across many industries. Some notable areas in need of attention are:

Health and Safety at work impacts worker wellbeing 4 times more than any other 
 working condition. Factories where workers are happier with health and hygiene  

issues and feel comfortable raising concerns make more than 7% more profits.
The International Labour Organisation (ILO) estimates that 2.34 million workers die each year from work-related accidents and diseases. To mark World Occupational Safety and 
Health Day, Better Work - a partnership between the ILO and the International Finance Corporation (IFC) which supports garment sector improvements releases a snapshot of 
findings from factories across several countries. In 2013, Better Work worked in factories across Cambodia, Haiti, Indonesia, Jordan, Lesotho, Nicaragua and Vietnam.

***Assessments carried out by Better Work follow a thorough checklist covering national and international 

labour standards. Findings are based solely on what was observed, investigated and analyzed during the 

performance of the actual assessment. 

The data from Cambodia in 2014 represents a subset of 51 factories, findings in 2013 cover 155 factories.
 *The data from Indonesia represents changes across one assessment in 2012/2013 to 2013/2014

The data from Haiti represents changes across seven assessments from 2010-2013

*The data from Haiti represents changes across seven assessments from 2010-2013
*The data from Indonesia represents changes across one assessment in 2012/2013 to 2013/2014

 *The data from Indonesia represents changes across one assessment in 2012/2013 to 2013/2014

*The data from Haiti represents changes across seven assessments from 2010-2013

In Indonesia, 2014 sees a 28% increase in the 
number of factories with proper fire detection 
and alarm systems. 

In Nicaragua, 2013 saw 
nearly 50% more factories 
addressing safety and health 
risks for pregnant and nursing 
workers

In Indonesia, 
one quarter 
more workers 
have been given 
proper training in 
personal protective 
equipment.

In Lesotho in 2013, 4 times 
more factories than in 2012 took 
action to limit workers’ exposure 
to chemicals and hazardous 
substances.

In Lesotho, 2013 
saw 6 times as many 
factories giving 
proper training to their 
workers who work 
with chemicals and 
hazardous substances

Workers are 19% 
less likely to be 
concerned with 
accidents or injuries 
in Haiti*

9 out of 10
factories in 

Nicaragua now have 
a proper emergency 

plan. A fifth more 
than in 2012

New Policies and Systems

More To Do

In 2013
• 727 assessment reports of conditions were produced  • 8614 workers were trained  • 2484 advisory visits were conducted where factories were given coaching

of factories in Haiti 
now have the 

right number of 
emergency exits*
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các nhà máy có giờ 
nghỉ cho con bú tại 
nơi làm việc

các nhà máy trả 
tiền nghỉ thai sản 
cho người lao động 
đúng theo quy định

Women & the Garment Industry in 2015 
 A Snapshot from Better Work

Những tiến bộ nhiều hứa hẹn

Những thử thách phía trước 

Để biết thêm thông tin mời vào: www.betterwork.org

Trả lương bình đẳng không 

phân biệt giới tính nam nữ 

cho các công việc có giá trị 

như nhau tại 99% các nhà 

máy

Hơn 95% người sử dụng lao động hỗ trợ 
việc đi lại cho lao động nữ làm việc ca tối 
nhằm đảm bảo an toàn cho họ khi về nhà.

Indonesia

Cambodia

Hơn 80% người sử dụng 
lao động đã giải quyết các 
rủi ro về an toàn và sức 
khỏe cho lao động nữ đang 
mang thai hoặc đang cho 
con bú.

Nicaragua

Số người sử dụng lao động cho 
phép lao động nữ được hưởng 
giờ nghỉ có lương tăng lên từ 
30% đến 92%.

Việt Nam 30%

92%

Quấy rối tình dục:  người lao động vẫn là một vấn đề tồn đọng 

trong ngành. Khảo sát với công nhân cho thấy đây vẫn là một mối lo 

ngạilớn. Khác biệt về quyền lực, cơ chế khuyến khích tăng lương không 

theo quy định, và áp lực công việc trong ngành may mặc được xác định là 

những yếu tố chính dẫn tới vấn đề này. Phụ nữ là đối tượng chính nhưng 

không phải duy nhất của nạn quấy rối tình dục. Những hậu quả nghiêm 

trọng của quấy rối tình dục không chỉ tác động đến nạn nhân mà còn ảnh 

hưởng đến năng suất của nhà máy.

Chênh lệch về lương: Tại nhiều quốc gia, 

lương của nữ giới thường thấp hơn nam giới 

trong ngành may mặc. Mức độ chênh lệch tùy 

thuộc vào từng nước. Ở Việt Nam, mặc dù số 

tiền lao động nữ gửi về nhà cao hơn 

24% so với nam giới, nhưng lương 

theo giờ trung bình của nữ giới chỉ 

bằng khoảng 85% lương của nam giới.  

Phân biệt đối xử: Số liệu thống 

kê cho thấy đàn ông có khả năng 

được làm chức vụ giám sát cao hơn 

gấp 3 lần so với phụ nữ. 

Phụ nữ ít có khả năng 

được thăng tiến, 

đào tạo hoặc trở 

thành lãnh đạo công đoàn.

Chất lượng cuộc sống: Nghiên cứu từ 

Better Work cho thấy phần lớn lao động nam có 

sức khỏe tốt. Báo cáo cho thấy phụ nữ ít có cơ hội 

được nghỉ ngơi hơn nam giới 

và phụ nữ còn có xu hướng 

phải “làm việc gấp đôi” bởi họ 

phải gánh vác cả công việc ở nhà 

lẫn công việc ở nhà máy.

Phụ nữ và Ngành dệt may năm 2015 
 Toàn cảnh từ Better Work

Phụ nữ chiếm đa số trong nhóm lao động ngành may mặc. Những công việc này là nguồn thu nhập quan trọng cho nhóm 
phụ nữ trẻ với trình độ học vấn thấp ở các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đang đối mặt 
với nhiều thách thức liên quan tới điều kiện làm việc và một số tồn tại đó có tác động tiêu cực đến nữ giới. Nghiên cứu của 
Better Work cho thấy việc tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ có thể mang lại các lợi ích kinh doanh bao gồm khả năng đối phó 
với những thay đổi tốt hơn, lợi nhuận cao hơn và tuyển dụng và giữ chân được nhiều nhân viên giỏi hơn. Dữ liệu này phản 
ánh những phát hiện từ các nhà máy Better Work ở Việt Nam, Cambodia, Nicaragua, Indonesia, Lesotho, Haiti và Jordan.

Các quy định liên quan đến giờ giấc buổi tối ở 
khu ký túc cho lao động di cư hiện như nhau 
đối với cả nam giới và nữ giới tại 62,5% các 
nhà máy. Khi Better Work ở Jordan bắt đầu hoạt 
động năm 2008, tất cả các nhà máy đều đưa ra 
các giờ khác nhau cho nam giới và nữ giới.

Jordan

100% các nhà máy ở Haiti trả lương 
theo quy định cho lao động cho thời 
gian nghỉ cho con bú, tăng thêm 30%.

Haiti

Lương 
Công=

Công nhân ngành may mặc 
hiện đã được hưởng chế độ 
nghỉ thai sản có trả lương 
trong vòng 6 tuần – tăng thêm 
4 tuần từ năm 2013

Lesotho


