Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp

Cụ thể, chúng tôi mong muốn quý vị trong vai trò nhà cung cấp sẽ ủng hộ, nắm bắt và thực thi các
tiêu chuẩn ESG sau đây, dựa trên mười nguyên tắc của Sáng kiến Tinh gọn Toàn cầu của Liên hợp
quốc (United Nations Global Compact initiative), Quy tắc Hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền
của Liên hợp quốc (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), Tổ chức Lao
động thế giới (International Labour Organization), Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại
Nơi làm việc (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work).
Môi trường
• Tuân thủ tất cả các quy định về môi trường, sức khỏe và an toàn.
• Thúc đẩy phát triển, sản xuất, vận chuyển, sử dụng và xử lý sản phẩm của mình một cách an
toàn và thân thiện với môi trường.
• Bằng cách sử dụng các hệ thống quản lý phù hợp, quý vị bảo đảm rằng chất lượng và độ an
toàn sản phẩm đáp ứng các yêu cầu hiện hành.
• Bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cộng sự và người bên cạnh cũng như công chúng nói
chung tránh các mối nguy hiểm hiện hữu trong các quy trình và sản phẩm của quý vị.
• Sử dụng các nguồn lực hiệu quả, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với
môi trường, giảm tải rác thải cũng như phát thải ra không khí, môi trường nước và đất.
• Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và sự khan hiếm
nước.
Xã hội
• Ủng hộ bảo vệ các quyền con người được quốc tế công nhận, chống lao động cưỡng bức
(bao gồm nô lệ hiện đại và nạn buôn người) và lao động trẻ em
• Duy trì quyền tự do hội họp và quyền thương lượng tập thể theo đúng quy định pháp luật.
• Tôn trọng cộng sự của mình và đảm bảo một nơi làm việc không có quấy rối hoặc lạm dụng
dưới mọi hình thức, đối xử khắc nghiệt và vô nhân đạo, các hành vi bất hợp pháp hoặc phân
biệt đối xử.
• Tạo điều kiện cho cộng sự của mình và các bên liên quan khác báo cáo mọi quan ngại hoặc
hành vi có khả năng phi pháp tại nơi làm việc.
• Tuân thủ quy định mức lương tối thiểu và giờ làm việc tối đa theo luật pháp địa phương và
đảm bảo đãi ngộ mức lương đủ để trang trải cuộc sống theo điều kiện sống tại địa phương.
• Đảm bảo điều kiện sống an toàn cho cộng sự của mình là bất cứ khi nào cũng có thể cung cấp
nơi và/hoặc chỗ ở.
Quản trị
• Tuân thủ tất cả các luật và quy định thương mại trong nước và quốc tế, bao gồm nhưng không
giới hạn luật chống độc quyền, kiểm soát thương mại và chế độ xử phạt.
• Chính trực trong kinh doanh là nền tảng cho các mối quan hệ kinh doanh.
• Nghiêm cấm mọi hành vi hối lộ, tham nhũng và rửa tiền.
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Nghiêm cấm việc tặng quà cho các viên chức công hoặc tư nhằm tác động đến các quyết định
kinh doanh hoặc thúc đẩy họ hành động trái với nghĩa vụ của mình.
Tôn trọng quyền riêng tư và thông tin bảo mật của tất cả các nhân viên và đối tác kinh doanh
của mình cũng như bảo vệ chống lạm dụng dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ.
Triển khai một Hệ thống Quản lý Tuân thủ phù hợp, giúp mọi người tuân thủ luật pháp, quy
định và tiêu chuẩn áp dụng.
Đưa ra các hình thức kỷ luật thích hợp trong từng trường hợp vi phạm quy định và không được
áp đặt các biện pháp bất hợp lý hay thủ tục.

Việc đảm bảo các nguyên tắc phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng là yếu tố quan trọng đối với
chúng tôi. Quý vị có thể thừa nhận các nguyên tắc nêu trên hoặc thể hiện sự cam kết thông qua việc
tuân thủ quy tắc ứng xử của riêng mình hoặc các chính sách công ty bao hàm các tiêu chuẩn này.
MBCC group bảo lưu quyền kiểm tra hoặc đánh giá để đảm bảo quý vị tuân thủ và sẽ thực hiện các
bước phù hợp liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với quý vị nếu có lý do quan ngại. MBCC
Group bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào do không tuân thủ các quy tắc quốc tế, không
khắc phục hành vi vi phạm hoặc có biểu hiện không tuân thủ các tiêu chuẩn này.

QUÝ VỊ là một phần trong chuỗi cung ứng của chúng tôi – Chúng tôi mong nhận được cam
kết của quý vị!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.mbcc-group.com/supplier-code-of-conduct

