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Giới thiệu
Tập đoàn NSG đặt mục tiêu đạt được danh tiếng cao nhất trên toàn thế giới về cách thức
chuyên nghiệp, pháp lý và đạo đức mà chúng tôi tiến hành kinh doanh và theo đó đã
thiết lập các mục tiêu Quản trị xã hội môi trường (ESG) như một phần của chiến lược Bền
vững.
Những tiêu chuẩn mà chúng tôi yêu cầu từ nhân viên của mình được quy định trong Bộ
Quy Tắc Ứng Xử của Tập đoàn NSG. Các hành vi, quy trình và thủ tục mà chúng tôi mong
đợi từ các nhà cung cấp của chúng tôi được quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho
Nhà Cung Cấp này.
Bộ Quy tắc này nêu ra một cách tiếp cận công bằng và thông thường trong hoạt động
kinh doanh, trong khi vẫn kết hợp với tất cả các yêu cầu pháp luật liên quan.
Tất cả các nhà cung cấp được yêu cầu phải tuân thủ theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử này bên
cạnh các quy định và luật pháp hiện hành. Các nhà cung cấp của Tập đoàn NSG phải tuân
thủ các tiêu chuẩn tương tự với các nhà cung cấp, nhà thầu và nhà thầu phụ của chính
họ. Tất cả các nhà cung cấp được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu hợp lý về thông tin
từ Tập đoàn NSG để chứng minh sự tuân thủ theo bộ quy tắc này.
Môi trường
Tập đoàn NSG hoàn toàn cam kết về sự bền vững môi trường. Các chính sách của chúng
tôi nhấn mạnh về sự đóng góp đặc biệt từ các sản phẩm của chúng tôi vào việc giải quyết
các vấn đề biến đổi khí hậu và những thách thức mà chúng tôi gặp phải khi cải thiện việc
sử dụng năng lượng và quản lý nguồn tài nguyên của mình. Phù hợp với Chính Sách Bền
Vững của chúng tôi, Tập đoàn NSG sẽ thông tin và phối hợp với các nhà cung cấp của
mình và chính phủ, cơ quan quản lý, cộng đồng khoa học và các bên liên quan khác nếu
thích hợp trên cơ sở xây dựng để phát triển và khuyến khích các thông lệ kinh doanh và
cộng đồng, tiến tới mục tiêu chung là phát triển bền vững.
Chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp của mình sẽ đóng góp vào việc tạo ra một tương
lai thịnh vượng và bền vững bằng cách không ngừng cố gắng để đạt được thông lệ tốt
nhất trong việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu bất kỳ tác động bất lợi từ hoạt động của
họ đối với môi trường trong chừng mực có thể thực hiện được.
Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình phải:
•

Tuân theo mọi luật pháp về môi trường hiện hành.

•

Có một chính sách về môi trường tương xứng với các rủi ro môi trường có thể xảy
ra từ công việc kinh doanh của họ.

•

Quản lý hóa chất và vật liệu nguy hại thông qua việc chấp hành các luật, quy định
và tiêu chuẩn hiện hành cũng như mọi biện pháp có thể để ngăn chặn việc thải ra
các vật liệu nguy hại và xảy ra cháy, nổ và các sự cố nghiêm trọng khác mà có thể
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân viên, cơ sở, các cộng đồng và môi trường
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xung quanh của chính họ.
•

Tuân theo các quy trình đảm bảo các nhà máy và thiết bị hiện có được vận hành
theo cách giảm thiểu các tác động đến môi trường.

•

Thực hiện những nỗ lực thiết thực để giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và vật
liệu.

•

Thực hiện các nỗ lực thiết thực để tối đa hóa việc sử dụng nước một cách hiệu
quả và đảm bảo rằng nước thải được kiểm soát trong giới hạn chất lượng có thể
chấp nhận được.

•

Thực hiện các nỗ lực thiết thực để giảm thiểu việc phát sinh chất thải, bao gồm nỗ
lực tái sử dụng và tái chế chất thải nếu có thể.

•

Thực hiện các biện pháp để hỗ trợ các mục tiêu phát thải khí nhà kính Phạm vi
công việc số 3 của Tập đoàn NSG, bao gồm việc áp dụng năng lượng tái tạo, nếu
có thể, và cung cấp cho Tập đoàn NSG thông tin, theo yêu cầu.

•

Thực hiện hành động để quản lý lượng khí thải ô nhiễm trong không khí ở mức có
thể chấp nhận được.

•

Đào tạo nhân viên và cung cấp các nguồn lực cần thiết để họ nhận thức được
trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.
Xã hội

Là một tập đoàn đa quốc gia lớn, chúng tôi có các mối quan hệ quan trọng trên thế giới
với các nhân viên của mình, với cộng đồng mà chúng tôi hoạt động và các bên có liên
quan. Do đó, chúng tôi coi trọng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của mình và thừa
nhận các quyền về con người được quốc tế công nhận.
Tất cả các nhà cung cấp phải tuân theo Tiêu Chuẩn Lao Động của Tổ Chức Lao Động
Quốc Tế như là một yêu cầu tối thiểu. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp phải cố
gắng áp dụng các tiêu chuẩn công việc để thúc đẩy việc áp dụng nhân quyền. Không nên
có sự cố ý phân biệt đối xử trong tuyển dụng, thăng tiến, thuyên chuyển, sa thải và các
hoạt động khác liên quan đến công việc trên cơ sở chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, quốc
tịch, độ tuổi, hôn nhân hoặc quan hệ đối tác dân sự, tình trạng mang thai và làm mẹ, giới
tính, chuyển giới, định hướng tình dục, tôn giáo hoặc niềm tin, nguồn gốc sắc tộc hoặc
quốc gia, tình trạng khuyết tật, thành viên công đoàn, liên kết chính trị hoặc tình trạng
khác được pháp luật bảo vệ. Các luật địa phương về phân biệt tuổi tác phải được tuân
thủ. Lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa sẽ không được khoan dung trong bất kỳ trường hợp
nào hoặc hành động gây áp lực hoặc trả thù đối với người báo cáo hành vi quấy rối đó.
Sự hòa nhập và sự đa dạng là ưu tiên của Tập đoàn NSG. Chúng tôi tin tưởng vào việc có
một môi trường và văn hóa hòa nhập và lực lượng lao động đa dạng.
Tập đoàn NSG cam kết tìm kiếm các thành phần và nguyên vật liệu từ các công ty chia sẻ
các giá trị của chúng ta về nhân quyền, đạo đức và trách nhiệm về môi trường. Về khía
cạnh này, Tập đoàn NSG cam kết nguồn khoáng sản mua vào không theo cách trực tiếp
hoặc gián tiếp tài trợ hoặc làm lợi cho các nhóm vũ trang hoặc vi phạm nhân quyền.
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Tập đoàn NSG cam kết đảm bảo rằng không có nạn buôn bán nô lệ hoặc con người trong
chuỗi cung ứng của chúng tôi hoặc trong bất kỳ phần nào của công việc kinh doanh của
chúng tôi.
Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình:•

Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và sức khỏe bằng cách giảm thiểu
nguyên nhân gây nguy hiểm vốn có trong môi trường làm việc đến mức thiết thực
và hợp lý nhất.

•

Vận hành và duy trì một chính sách an toàn và sức khỏe có hiệu quả, bao gồm
đảm bảo nhân viên và khách vào công ty được bảo vệ đầy đủ trong trường hợp
bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.

•

Tuân thủ các chính sách về An Toàn và Sức khỏe của Tập đoàn NSG tại địa
phương khi làm việc tại hoặc đến thăm các cơ sở của Tập đoàn NSG.

•

Thúc đẩy tính toàn diện và đa dạng trong kinh doanh và chuỗi cung ứng của họ.

•

Đảm bảo rằng các sản phẩm được cung cấp cho Tập đoàn NSG không chứa các
kim loại có nguồn gốc từ khoáng sản hoặc các dẫn xuất của chúng được tài trợ
hoặc mang lại lợi ích cho các nhóm vũ trang hoặc vi phạm nhân quyền.

•

Thực hiện việc thẩm tra liên quan đến nguồn cung cấp khoáng sản xung đột và
các khoáng sản khác từ các khu vực có nguy cơ xung đột cao và hỗ trợ Tập đoàn
NSG và các khách hàng của Tập đoàn NSG tuân thủ nghĩa vụ báo cáo về nguồn
khoán sản xung đột.

•

Tuân thủ luật pháp liên quan đến nô lệ và buôn bán người.

•

Tôn trọng luật lao động quốc gia về giờ làm việc. Tập đoàn NSG sẽ không sử dụng
các nhà cung cấp nào áp dụng hoặc ủng hộ lao động cưỡng bức. Không sử dụng
những người trẻ tuổi dưới 15 tuổi, hoặc lớn hơn nếu được luật pháp quy định.

•

Thực hiện việc thẩm định thích hợp và luôn quản lý các cơ quan tuyển dụng hoặc
môi giới, để giảm thiểu rủi ro bóc lột nhân viên như nợ nần và nhà ở không an
toàn.

•

Đảm bảo rằng ở mức tối thiểu, tiêu chuẩn lương tối thiểu hợp pháp được tuân thủ
trong toàn bộ lực lượng lao động (bao gồm cả nhân viên làm việc thông qua các
cơ quan tuyển dụng hoặc môi giới) và không thực hiện các khoản khấu trừ không
công bằng
Quản lý

Hành vi đạo đức là một phần không thể thiếu trong tất cả những hoạt động của chúng
tôi. Việc áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để tránh rủi ro liên quan đến hối lộ và tham
nhũng cũng như tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao của chúng tôi là sự cần thiết cho
sự thành công không ngừng của chúng tôi. Là một doanh nghiệp quốc tế, chính sách của
chúng tôi tuân theo các quy trình và hướng dẫn nội bộ của chúng tôi đồng thời tôn trọng
pháp luật địa phương ở bất kỳ nơi nào mà chúng tôi hoạt động trên khắp thế giới.
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Trong các hoạt động giao dịch hàng ngày, các nhà cung cấp của chúng tôi phải công
bằng và vô tư mà không có bất cứ sự gian lận hoặc không trung thực trong các quan hệ
với khách hàng, nhà cung cấp và những người mà họ làm việc cùng.
Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp của mình:•

Chấp nhận trách nhiệm cá nhân về hành vi chuyên nghiệp, đạo đức, công bằng và
chính trực.

•

Hoạt động và duy trì Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhân Viên.

•

Nghiêm cấm bất kỳ hành động giả mạo hoặc xuyên tạc sự cạnh tranh tự do hoặc
tiếp cận thị trường hoặc vi phạm các quy tắc pháp lý hiện tại về luật cạnh tranh.

•

Ngăn chặn việc đề nghị, hứa hoặc hối lộ và yêu cầu, đồng ý nhận hoặc nhận hối lộ
bởi bất kỳ người nào liên quan đến họ.

•

Thông báo ngay cho Tập đoàn NSG nếu họ nhận biết rằng bất kỳ giám đốc, viên
chức hoặc nhân viên nào của nhà cung cấp hành động với tư cách là Viên Chức
Nhà Nước khi điều này có thể liên quan đến các mối quan hệ của họ với Tập đoàn
NSG.

•

Thông báo ngay cho Tập đoàn NSG nếu họ nhận biết rằng bất kỳ giám đốc, viên
chức hoặc nhân viên nào của nhà cung cấp có mối quan hệ với bất kỳ nhân viên
nào của Tập đoàn NSG có thể dẫn đến xung đột về lợi ích.

•

Tuân thủ các nghĩa vụ tài chính trong tất cả các lãnh thổ mà họ hoạt động, bao
gồm cả việc nộp thuế bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào đến hạn. Các nhà cung cấp
không được cố ý tham gia hoặc hỗ trợ người khác trong bất kỳ hoạt động, thực
hành hoặc hành vi nào có thể cấu thành hành vi trốn thuế.

•

Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

•

Thực hiện và duy trì các quy trình an ninh mạng mạnh mẽ trong hệ thống của họ.

•

Đảm bảo rằng tất cả việc sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân đều tuân thủ luật và
quy định hiện hành, như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

•

Điều hành hoạt động kinh doanh của họ một cách có trách nhiệm và thận trọng để
giảm thiểu rủi ro thất bại tài chính và thông báo cho Tập đoàn NSG về bất kỳ vấn
đề hoặc diễn biến nào làm tăng đáng kể rủi ro thất bại tài chính trong chuỗi cung
ứng cho Tập đoàn NSG.

•

Đảm bảo khả năng phục hồi và sẵn sàng đối phó với sự gián đoạn hoạt động kinh
doanh do các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như thiên tai, khủng bố, bất ổn
dân sự và đại dịch. Điều này cần bao gồm việc thực hiện các kế hoạch dự phòng
thích hợp và thường xuyên xem xét các rủi ro trong chuỗi cung ứng.

•

Đảm bảo duy trì đủ mức bảo hiểm.
Quản lý rủi ro

Phạm vi hoạt động của chúng tôi có nhiều rủi ro tiềm tàng đối với các hoạt động kinh doanh
của mình, vì vậy đòi hỏi chúng tôi phải quản lý rủi ro một cách thật hiệu quả. Chúng tôi
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quản lý rủi ro một cách có trách nhiệm nhằm đáp ứng các cam kết của mình đối với các
nhân viên của chúng tôi, các cổ đông và cả các bên có liên quan.
Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi thể hiện thái độ có trách nhiệm đối với
rủi ro và đến lược họ, cũng yêu cầu điều tương tự từ các nhà cung cấp của chính họ.
Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình:•

Xây dựng và thực hiện các quy trình để thường xuyên kiểm tra và đánh giá tất cả
các rủi ro trong hoạt động và chuỗi cung ứng của họ

•

Triển khai và thực hiện các kế hoạch hành động, khi rủi ro được xác định.

•

Thông báo cho Tập đoàn NSG biết về bất kỳ vấn đề hoặc bất cứ diễn biến nào có
thể làm tăng đáng kể các mức độ rủi ro trong chuỗi cung ứng cho tập đoàn NSG.
Đánh giá và Phát triển nhà cung cấp

Sử dụng nền tảng thẻ điểm bền vững “EcoVadis” và các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu
quả hoạt động (KPI) khác, Tập đoàn NSG sẽ giám sát và đánh giá các nhà cung cấp của
mình theo những kỳ vọng được nêu trong Bộ quy tắc này; cả trong và sau quá trình lựa
chọn. Khi các điểm yếu hoặc không phù hợp được xác định, chúng tôi sẽ làm việc với các
nhà cung cấp để cải thiện hoạt động và cố gắng hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất.
Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình không chỉ hoạt động theo đúng kỳ vọng tại
thời điểm hiện tại mà còn nhận thức và chuẩn bị cho các yêu cầu trong tương lai của
Quản trị xã hội môi trường (ESG) từ Tập đoàn NSG và luật pháp.

Số tài liệu

NSGCOC

Ngày ban hành

Ngày 2 tháng 12 năm 2021
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Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của Tập Đoàn NSG
Hồ sơ tham chiếu: NSGCOC

Ngày phát hành: ngày 2 tháng 12 năm 2021

XÁC NHẬN
Nếu bạn đang ký thay mặt cho nhiều pháp nhân hoặc tổ chức kinh doanh vui lòng nêu
dưới đây tất cả các pháp nhân hoặc các cơ sở kinh doanh mà chữ ký này áp dụng.
Thay mặt công ty được chỉ ra bên dưới, tôi xác nhận đồng ý tuân thủ Quy tắc
Ứng xử của Nhà cung cấp của Tập đoàn NSG đính kèm

Thông tin nhà cung cấp
Tên nhà cung cấp

Địa chỉ nhà cung
cấp

Thông tin người ký
Tên
Họ

Chức vụ

Địa chỉ email
Ngày ký

Chữ ký và/hoặc con dấu công ty
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