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NIỀM TIN MƯỜI NĂM

Trong hơn 10 năm gần đây, Gildan Activewear Inc., một 
trong những nhà sản xuất hàng may mặc và vớ lớn nhất 
thế giới, tự hào là đơn vị được cấp phép của COTTON USA. 
Nhãn COTTON USA tự hào được trưng bày trên sản phẩm 
và bao bì của những nhãn hàng toàn cầu như LSTYLE®, 
American Apparel®, Anvil®, Comfort Colors®, Gildan®, 
GoldToe®, Kushyfoot®, Peds®, and Secret Silky®. Trong 
hơn 10 năm hợp tác, Gildan đã tiến hành kiểm tra hàng 
năm để đảm bảo họ sử dụng xơ bông có chất lượng tốt 
nhất. Đối với Garry Bell, Phó Chủ Tịch phụ trách Truyền 
Thông và Marketing của Gildan, ba yếu tố làm bông Mỹ là 
lựa chọn tốt nhất mỗi năm gồm: 

1. Chất lượng: “Bông Mỹ là bông có chất lượng tốt nhất 
và giúp cho chúng tôi đạt năng suất sản xuất tuyệt vời.” 

2. Bền vững: “Bông Mỹ được trồng bằng cách bền vững 
nhất mà chúng tôi được biết trên trái đất này.”  

3. Thực Hành Quy Tắc Lao Động: “Bông Mỹ không bóc 
lột lao động và thực thi quy tắc lao động công bằng.”



NIỀM TIN MƯỜI NĂM

Chúng tôi không ngần ngại đầu tư 
vào bông Mỹ bởi vì chúng tôi có 
niềm tin vào chất lượng của bông Mỹ 
và lợi nhuận mà nó mang lại.” Bell 
chia sẻ. “Chúng tôi biết sản phẩm 
chúng tôi sản xuất ra khi dùng bông 
Mỹ, chúng có chất lượng nhất quán 
và chính xác, giúp giảm phế phẩm, 
ít tạp hơn so với bông từ các vùng 
khác, và nó là lựa chọn có hiệu quả 
kinh tế nhất cho chúng tôi.

“

”



TỐT HƠN CHO DOANH NGHIỆP

Là một trong những nhà sản xuất dệt may tích hợp dọc 
lớn nhất thế giới, Gildan kiểm soát và quản lý hầu như 
mọi công đoạn của quá trình sản xuất, bao gồm việc lựa 
chọn nguyên liệu tốt nhất. Sự nhất quán của bông Mỹ 
giúp Gildan đạt được năng suất rất cao trong quá trình 
sản xuất. Kết hợp với COTTON USA và sử dụng bông Mỹ 
đã giúp họ đạt được mục tiêu tạo ra tác động tích cực 
lên quá trình sản xuất hàng may mặc qua việc đầu tư 
vào công nghệ, cải tiến liên tục và giải pháp bền vững.



TRÁCH NHIỆM 

Gildan hỗ trợ mạnh mẽ cho bông Mỹ trên mọi hoạt 
động từ sản xuất đến marketing. Thật vậy, bông Mỹ 
được vinh danh trong báo cáo thường niên Genuine 
Responsibility™.  Chương trình Trách Nhiệm Xã Hội 
(CSR) đã được phát triển từ hơn 15 năm trước để giúp 
quản lý hoạt động sản xuất hàng ngày và giúp xử lý 
những ưu tiên tổng quát về con người, bảo tồn môi 
trường tự nhiên, và kết nối cộng đồng. Các mục tiêu về 
Trách Nhiệm Xã Hội của Gildan rất phù hợp với những 
mục tiêu của bông Mỹ. Những nông dân trồng bông Mỹ 
áp dụng các cách thức bền vững và chính sách lao động 
công bằng vào trong các hoạt động trồng trọt của họ. 
Garry Bell chia sẻ châm ngôn hàng ngày của Gildan là 
“Làm sao chúng ta có thể làm tốt hơn?”, và đây là câu 
hỏi mà họ đã cố trả lời mỗi ngày. Và trong hơn mười 
năm, bông Mỹ là câu trả lời cho câu hỏi đó. 

COTTON USA tự hào khi có đối tác được cấp phép như 
Gildan và sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để hỗ trợ và xúc 
tiến ngành bông Mỹ.  
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