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01Mục đích
J.M. Smucker Co. (gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, 
“Smucker” hoặc “Công ty”) được thành lập và hoạt 
động trong hơn 120 năm theo những nguyên tắc 
lâu đời được thể hiện trong Niềm tin cơ bản về Chất 
lượng, Con người, Đạo đức, Tăng trưởng và Độc lập 
của chúng tôi. Các nguyên tắc thể hiện trong Niềm 
tin cơ bản về đạo đức là nền tảng cho hoạt động 
kinh doanh của chúng tôi, vì hành vi có đạo đức là 
điều thiết yếu để đảm bảo mối quan hệ kinh doanh 
thành công và bền vững. Khi mở rộng hoạt động kinh 
doanh, Smucker kỳ vọng các Nhà cung cấp thực hành 
những giá trị và tiêu chuẩn ứng xử tương tự mà chúng 
tôi yêu cầu ở nhân viên của chúng tôi.  Để thực hiện 
điều đó, Công ty cam kết bảo vệ quyền làm việc và sự 
an toàn của những người làm việc với Công ty hoặc 
cung cấp cho Công ty hàng hóa và dịch vụ, đồng thời 
công nhận sự khác biệt về văn hóa và pháp lý trên 
toàn thế giới. Công ty đã phát triển Quy tắc ứng xử 
toàn cầu dành cho nhà cung cấp này (“Quy tắc dành 
cho nhà cung cấp”) để làm rõ kỳ vọng toàn cầu của 
chúng tôi trong các lĩnh vực thực tiễn lao động, nhân 
quyền, sức khỏe và an toàn, hoạt động kinh doanh và 
quản lý môi trường.

Phạm vi
Quy tắc dành cho nhà cung cấp này áp dụng cho tất 
cả các bên thứ ba cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ 
cho Smucker hoặc bất kỳ công ty con, bộ phận, công 
ty liên kết hoặc đại lý nào của họ (“Nhà cung cấp”).

Smucker có cam kết vững 
chắc trong việc tiến hành 
kinh doanh tuân thủ cả nội 
dung và tinh thần của luật 
pháp cũng như các nguyên 
tắc đạo đức cao nhất.

Chúng tôi kỳ vọng các Nhà cung cấp của chúng tôi thực 
hiện và duy trì các hệ thống quản lý hiệu quả để đảm 
bảo họ tuân thủ tất cả luật pháp, điều lệ, quy định và quy 
tắc hiện hành của các quốc gia nơi họ có hoạt động kinh 
doanh. Công ty sẽ không hợp tác kinh doanh với các Nhà 
cung cấp cố ý vi phạm pháp luật hoặc có vấn đề về tuân thủ 
lặp đi lặp lại.

Tuyên bố chính sách
Quy tắc dành cho nhà cung cấp này đưa ra những kỳ vọng cơ 
bản và tối thiểu mà tất cả các Nhà cung cấp phải đáp ứng để 
có thể kinh doanh với Smucker. Chúng tôi kỳ vọng các Nhà 
cung cấp của chúng tôi kinh doanh một cách có trách nhiệm, 
với tính chính trực, sự trung thực và minh bạch, và tuân thủ 
các nguyên tắc sau đây:

Tuân thủ luật 
pháp

VIỆC LÀM

MÔI TRƯỜNG

SỨC KHỎE VÀ AN 
TOÀN

CHỐNG PHÂN BIỆT 
ĐỐI XỬ

QUYỀN LỢI ĐẤT 
ĐAI

CÁC TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ LIÊN QUAN

01 Tuân thủ luật pháp 3

02
Thông lệ lao động và nhân 
quyền 4

Không phân biệt đối xử và cư xử nhân văn

Sức khỏe và an toàn

Lao động trẻ em

Lao động cưỡng bức

Tuyển dụng có trách nhiệm

Việc làm
Tuyển dụng nhân viên không có giấy tờ
Quyền tự do tham gia đoàn hội và đàm 
phán tập thể

Thông lệ về tiền lương và giờ làm việc

03
Tính chính trực trong kinh 
doanh 8

HỐI LỘ THƯƠNG MẠI Hối lộ thương mại
Quà tặng và Chiêu đãi
Tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực 
phẩm
Bảo mật dữ liệu
Tính bảo mật
Xung đột lợi ích

Lưu giữ hồ sơ

04 Môi trường 10

Đa dạng sinh học và nạn phá rừng

Giấy phép và báo cáo về môi trường

Vật liệu nguy hiểm

Quản lý môi trường

05 Quyền lợi động vật 12

06 Báo cáo và Thực thi 14
Bảo vệ và không trả thù 
người tố giác

Thông tin báo cáo

Hợp tác và tiết lộ đầy đủ

Thực thi
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ĐỊNH NGHĨA VỀ “NHÂN VIÊN”:

Bất kỳ người nào thực hiện công việc cho các đối tác chuỗi 
cung ứng đầu vào, nhà cung cấp cấp thứ nhất, nhà cung 
cấp cấp phụ và trang trại, cả công việc trực tiếp và gián 
tiếp, bao gồm nhân viên văn phòng và sản xuất, lao động 
nhập khẩu và có hợp đồng, công nhân gia đình, công 
nhân nhập cư, nhân viên đại lý và bán thời gian, lao động 
tạm thời và/hoặc thời vụ

02
Nhận ra rằng có sự khác biệt về luật pháp, hải quan và điều 
kiện kinh tế ảnh hưởng đến thông lệ kinh doanh, chúng tôi hỗ 
trợ, khuyến khích và thể hiện thái độ tôn trọng lẫn nhau giữa 
tất cả nhân viên. Mỗi nhân viên có quyền làm việc trong một 
môi trường thúc đẩy cơ hội bình đẳng và hành động khích lệ, 
bao gồm quyền tiếp cận việc làm, cơ hội thăng chức và đào 
tạo giống nhau, bao gồm đào tạo nghề nghiệp. Nhà cung cấp 
phải cấm các hành vi phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối 
xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm 
tình trạng mang thai, sinh con và các tình trạng y tế liên quan), 
tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, xu hướng tình dục, nhận 
dạng hoặc biểu hiện giới, tình trạng chuyển giới, tình trạng 
hôn nhân, tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền, cựu chiến 
binh/quân sự hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ 
bởi luật áp dụng liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Tất cả 
nhân viên phải được trả lương công bằng cho công việc có giá 
trị bằng nhau. 

Các nhà cung cấp phải đảm bảo nơi làm việc không có hành 
vi quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục, lạm dụng bằng lời nói 
hoặc thể chất, hoặc các hành vi đối xử trái pháp luật và phi 
đạo đức khác như vậy, bao gồm tổn hại kinh tế. Các nhà cung 
cấp không được phép kỷ luật nhân viên trong mọi trường hợp 
hoặc đe dọa đến sự an toàn thân thể của họ.

2.2. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Công ty cam kết vận hành các cơ sở của mình theo cách bảo 
vệ sức khỏe và an toàn của con người cũng như môi trường. 
Các nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ cung cấp một môi trường 
làm việc an toàn và hợp vệ sinh để giảm thiểu nguy cơ tiếp 
xúc với các rủi ro về sức khỏe và có sẵn các quy trình để ngăn 
ngừa tai nạn và thương tích cho nhân viên và cộng đồng nơi 
họ hoạt động. Đại diện quản lý phải chịu trách nhiệm về sức 
khỏe và an toàn tại tất cả các cơ sở hoạt động và tất cả nhân 
viên phải được đào tạo thường xuyên và cập nhật về sức khỏe 
và an toàn khi thích hợp và khi được pháp luật yêu cầu. Tất cả 
nhân viên phải có quyền ra vào nhà vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh, 
được cung cấp nước uống miễn phí và, nếu thích hợp, các cơ 
sở ăn uống vệ sinh và bảo quản thực phẩm. Nếu Nhà cung 
cấp cung cấp nhà ở cho nhân viên thì tất cả nhà ở như vậy 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nhà ở và an toàn của quốc 
gia, đảm bảo an toàn, vệ sinh và đáp ứng các nhu cầu cơ bản. 
Mọi khoản phí liên quan đến nhà ở của nhân viên phải có giá 
tương đương hoặc thấp hơn thị trường.
 

Smucker hỗ trợ các nguyên tắc nhân quyền quốc tế, bao gồm 
Tuyên bố về nhân quyền của Liên hợp quốc, Tuyên bố về các 
nguyên tắc cơ bản và quyền làm việc của Tổ chức Lao động 
Quốc tế, các Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh 
doanh và nhân quyền, các Quy ước cốt lõi của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) và các Hiệp ước số 11, 77, 181 và 190 của 
ILO. Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp của chúng tôi: 
(i) phát triển các chính sách nhân quyền bao gồm tất cả các 
hoạt động và các bên liên quan, (ii) thực hiện các chính sách 
đó trong hoạt động của họ và (iii) thường xuyên đo lường các 
tác động trực tiếp, gián tiếp và tiềm ẩn về nhân quyền và khắc 
phục những tác động bất lợi lên nhân quyền. 

2.1. KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ CƯ XỬ 
NHÂN VĂN

Chúng tôi kỳ vọng các Nhà 
cung cấp của chúng tôi coi 
trọng nhân quyền và cung cấp 
nơi làm việc mà tất cả nhân 
viên được đối xử với phẩm giá 
và sự tôn trọng. 

Thông lệ lao 
động và nhân 
quyền
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2.3. LAO ĐỘNG TRẺ EM1

Smucker không dung thứ hoặc cho phép Nhà cung cấp, hoặc 
các công ty mà họ hợp tác kinh doanh sử dụng lao động trẻ 
em tại bất kỳ cơ sở hoặc hoạt động nào của địa phương hoặc 
toàn cầu. Nhà cung cấp phải lưu giữ tài liệu chính thức cho 
mọi nhân viên xác minh ngày sinh của nhân viên đó. Ở những 
quốc gia không có tài liệu chính thức để xác nhận ngày sinh 
chính xác, các Nhà cung cấp phải xác nhận tuổi của nhân viên 
bằng phương pháp đánh giá thích hợp và đáng tin cậy và để 
lưu giữ tất cả các hồ sơ liên quan.

Ngoài ra, tất cả nhân viên trẻ dưới 18 tuổi phải được hạn chế 
thực hiện bất kỳ hoạt động nào khiến họ gặp rủi ro quá mức 
có thể gây tổn hại đến sự phát triển thể chất, tinh thần hoặc 
cảm xúc. Tất cả nhân viên trẻ dưới 18 tuổi phải được giám 
sát y tế ở mức tối thiểu là kiểm tra hàng năm và hạn chế làm 
việc vào ban đêm. Tất cả nhân viên phải có cơ hội hoàn thành 
chương trình đào tạo bắt buộc. 

2.4. LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Tất cả lao động phải là lao 
động tự nguyện. Các Nhà 
cung cấp không được sử dụng 
bất kỳ hình thức nhà tù, giao 
kèo, không tự nguyện hoặc 
lao động cưỡng bức nào. 

Các Nhà cung cấp bị cấm tham gia lao động khổ sai hoặc 
buôn người dưới mọi hình thức, bao gồm tuyển dụng, quấy 
rối, vận chuyển, gạ gẫm, cung cấp hoặc mua lại người lao 
động hoặc dịch vụ thông qua việc sử dụng vũ lực, gian lận, 
ép buộc hoặc gán nợ. Các Nhà cung cấp không được yêu cầu 
nhân viên nộp bất kỳ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu hoặc giấy 
phép làm việc nào do chính phủ cấp và không được hạn chế 
quyền tự do di chuyển của nhân viên theo bất kỳ hình thức 
nào, bao gồm yêu cầu bất kỳ nhân viên nào phải tiếp tục làm 
việc trong bất kỳ khoảng thời gian nào ngược với ý muốn của 
họ. Trong trường hợp nhân viên là người di cư nước ngoài, 

trong mọi tình huống, Nhà cung cấp không được đe dọa chấm 
dứt hợp đồng lao động hoặc trục xuất về nước như là một 
cách thực thi quyền kiểm soát.

2.5. TUYỂN DỤNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Nhà cung cấp phải hiểu được quy trình tuyển dụng của cả 
nhân viên trực tiếp và gián tiếp được tuyển dụng thông qua 
các nhà tuyển dụng lao động và bên trung gian. Các Nhà 
cung cấp phải xác định và giám sát có hệ thống và hiệu quả 
việc tuyển dụng và quản lý các nhân viên đặc biệt dễ bị tổn 
thương, đặc biệt là: công nhân nhập cư, nhân viên đại lý, nhân 
viên hợp đồng, lao động tạm thời và công nhân bình thường. 
Khi Nhà cung cấp sử dụng nhà tuyển dụng lao động, họ phải 
đảm bảo rằng chỉ những nhân viên đã đăng ký mới được cung 
cấp cho họ.

Smucker cam kết với nguyên tắc không nhân viên nào phải trả 
tiền cho công việc của họ và khuyến khích các Nhà cung cấp 
đảm bảo rằng lao động không bị tính phí liên quan đến tuyển 
dụng, bố trí hoặc duy trì công việc. Nếu phí này được tính, 
người sử dụng lao động nên tìm cách bồi hoàn cho người lao 
động.

Nhà cung cấp phải cung cấp cho tất cả nhân viên bản sao 
điều khoản tuyển dụng của họ bằng văn bản và bằng ngôn 
ngữ chính thức cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào mà nhân viên 
hiểu rõ và đảm bảo nhân viên hiểu rõ điều khoản tuyển dụng 
trước khi bắt đầu làm việc cho Nhà cung cấp. Thông tin này 
phải bao gồm các điều khoản và điều kiện chính, bao gồm tiền 
lương và phúc lợi phụ trội, địa điểm làm việc, điều kiện sinh 
hoạt, nhà ở và chi phí liên quan, bất kỳ chi phí đáng kể nào sẽ 
được tính cho ứng viên và bản chất nguy hiểm của công việc, 
nếu có. Nhân viên không được yêu cầu ký hợp đồng chưa 
hoàn tất.  

Nhân viên không được yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản phí 
hoặc tiền gửi nào cho mục đích tuyển dụng, bao gồm chi phí 
đi lại, quản lý hoặc các khoản phí khác. Trong trường hợp lao 
động nhập cư được tuyển dụng ở nước ngoài, người sử dụng 
lao động phải quy định chi phí vận chuyển trả lại thiết bị của 
nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

2.6. VIỆC LÀM

Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều 
thực hiện công việc theo quan hệ tuyển dụng hợp pháp. 

Các nhà cung cấp không được sử dụng các thỏa thuận tuyển 
dụng như các hợp đồng cố định liên tục, hợp đồng lao động 
đơn thuần, thầu phụ, làm việc tại nhà, chương trình học tập, 
hoặc các thỏa thuận khác với mục đích tránh thanh toán các 
phúc lợi việc làm bắt buộc về mặt pháp lý cho nhân viên. Các 
nhà cung cấp phải thông báo bằng văn bản cho Smucker về 
tất cả các thỏa thuận làm việc tại nhà và các hoạt động ký hợp 
đồng phụ, bất kể các hoạt động này có liên quan đến việc sản 
xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho Smucker hay không. 

2.7. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ

Smucker không cho phép Nhà 
cung cấp cố ý tuyển dụng, 
tuyển dụng hoặc tham khảo 
việc tuyển dụng bất kỳ cá 
nhân nào không được phép 
làm việc tại quốc gia hoạt 
động của Nhà cung cấp. 

Cũng không được phép tiếp tục tuyển dụng một cá nhân được 
biết là nhân viên không có thẩm quyền, không có hồ sơ hoặc 
ký hợp đồng sử dụng một nhân viên không có thẩm quyền và 
không có hồ sơ. Các Nhà cung cấp cũng không được tuyển 
dụng các cá nhân là công dân quốc gia của bất kỳ quốc gia 
bị trừng phạt nào được định nghĩa bởi Văn phòng Kiểm soát 
Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cá nhân nào nằm 
trong Danh sách quốc gia bị trừng phạt đặc biệt. Smucker yêu 
cầu các công ty kiểm tra, xác minh và ghi lại danh tính và ủy 
quyền công việc của mọi nhân viên, bao gồm cả nhân viên của 
cơ quan việc làm.  

2.8. QUYỀN TỰ DO THAM GIA ĐOÀN HỘI VÀ 
ĐÀM PHÁN TẬP THỂ

Smucker kỳ vọng tất cả các Nhà cung cấp hoàn toàn tôn trọng 
quyền hợp pháp của nhân viên về tự do tham gia đoàn hội, tổ 
chức và đàm phán tập thể. Các Nhà cung cấp phải tôn trọng 
tất cả các trường hợp được thực hiện theo cách hợp pháp mà 
không can thiệp, trừng phạt hoặc trả thù. Khi luật pháp địa 
phương hạn chế những quyền này theo bất kỳ cách nào, Nhà 
cung cấp nên khuyến khích các biện pháp thay thế để tạo điều 
kiện đại diện cho người lao động.

2.9. THÔNG LỆ VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ GIỜ LÀM VIỆC

Chúng tôi kỳ vọng các Nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ 
tất cả các luật về tiền lương và giờ làm việc hiện hành, cũng 
như các điều lệ và quy định, bao gồm tiền lương tối thiểu, thời 
gian làm thêm và số giờ làm việc tối đa. Trong trường hợp 
đàm phán tập thể hoặc các thỏa thuận khác trong ngành đặt 
ra các điều khoản có lợi hơn cho nhân viên, Nhà cung cấp phải 
tuân thủ các điều khoản này. Trong trường hợp yêu cầu về 
lương tối thiểu không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản, người 
sử dụng lao động nên cố gắng mức trả lương đủ sống cho tất 
cả nhân viên.

Tất cả nhân viên, bao gồm mọi nhân viên được tuyển dụng 
thông qua một tổ chức tuyển dụng, phải được thông báo đầy 
đủ về lương của họ bằng văn bản trong quá trình tuyển dụng 
và nhận bảng lương trình bày chi tiết cụ thể về lương và các 
khoản khấu trừ của họ. Nhà cung cấp không được áp dụng 
bất kỳ khoản khấu trừ kỷ luật hoặc bất hợp pháp nào mà nhân 
viên không đồng ý.

Nếu không có luật pháp quốc gia hoặc địa phương, nhà cung 
cấp không nên yêu cầu tuần làm việc bình thường quá 60 giờ 
và nhân viên phải được nghỉ phép ít nhất một ngày sau sáu 
ngày làm việc liên tiếp.  

Nhân viên phải tự nguyện đồng ý thực hiện bất kỳ công việc 
làm thêm giờ nào. Tất cả công việc làm thêm giờ do nhân viên 
không được miễn trừ thực hiện phải được trả lương theo mức 
phí bảo hiểm cần thiết.

1  khi không có luật pháp quốc gia hoặc địa phương, “trẻ em” được định nghĩa là người dưới 15 tuổi. Nếu độ tuổi tối thiểu của địa phương được quy định dưới 15 tuổi, 
nhưng tuân theo các ngoại lệ của các quốc gia đang phát triển theo Công ước 138 của Tổ chức Lao động Quốc tế (“ILO”) thì độ tuổi thấp hơn sẽ được áp dụng.
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3.4. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Smucker tôn trọng quyền riêng tư của tất cả nhân viên và 
thành viên của chúng tôi và kỳ vọng các Nhà cung cấp của 
chúng tôi xử lý dữ liệu một cách có trách nhiệm và tuân thủ tất 
cả luật pháp. Các Nhà cung cấp phải bảo vệ và duy trì tính bảo 
mật của mọi thông tin mật nhận được từ Smucker, bao gồm 
thông tin nhận được từ hoặc về nhân viên, khách hàng, người 
tiêu dùng hoặc cổ đông của Smucker.

3.5. TÍNH BẢO MẬT

Đôi khi, ở mức thích hợp và cần thiết, nhân viên và đại lý của 
Nhà cung cấp có quyền truy cập vào một số thông tin kỹ thuật 
hoặc tài liệu kinh doanh bảo mật của Công ty. Việc xử lý thông 
tin như vậy là vô cùng quan trọng. Nhân viên và đại lý của Nhà 
cung cấp phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp 
lý để ngăn chặn tiết lộ thông tin và tài liệu mật cho bên thứ ba 
và không sử dụng thông tin và tài liệu mà không có sự đồng 
ý trước bằng văn bản của Smucker. Điều này cũng áp dụng 
cho thông tin của các nhà thầu phụ mà các Nhà cung cấp của 
chúng tôi có thể có được khi cung cấp dịch vụ cho Smucker. 
Nhà cung cấp có thể được yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật 
trước khi làm việc với Công ty.

3.6. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Thuật ngữ“xung đột lợi ích” mô tả bất kỳ t́nh huống nào mà 
có thể gây ra nghi ngờ về khả năng hành động hoàn toàn 
khách quan của một nhân viên liên quan đến lợi ích của Công 
ty. Điều quan trọng là Nhà cung cấp của chúng tôi phải đảm 
bảo nhân viên và nhân viên của nhà thầu phụ được phân công 
cho các dự án Smucker không có xung đột trực tiếp hoặc gián 
tiếp với lợi ích kinh doanh của Smucker. Tất cả các Nhà cung 
cấp bắt buộc phải thông báo cho Smucker về bất kỳ xung đột 
lợi ích tiềm ẩn nào như lợi ích tài chính, tuyển dụng trước đó 
hoặc tuyển dụng gia đình của nhân viên với Smucker và có 
được sự đồng ý bằng văn bản của Smucker trước khi chỉ định 
những nhân viên xung đột như vậy làm việc cho bất kỳ bộ 
phận kinh doanh nào của Smucker.

Quan hệ tin cậy và hợp tác 
với các công ty mà chúng 
tôi có quan hệ kinh doanh 
(chẳng hạn như khách hàng, 
Nhà cung cấp và các công ty 
quảng cáo) là rất quan trọng. 

Nhìn chung, việc tìm cách tuyển dụng nhân viên Smucker cho 
các công ty như vậy là không thống nhất với các quan hệ này. 
Ngoài ra, triển vọng về việc làm như vậy có thể tạo ra xung 
đột lợi ích và lo ngại về việc xử lý thông tin kinh doanh bí mật.

3.7. LƯU GIỮ HỒ SƠ

Chúng tôi cam kết duy trì hồ sơ đầy đủ và chính xác. Các Nhà 
cung cấp cũng phải duy trì sổ sách tài chính và hồ sơ kinh 
doanh chính xác tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Cụ thể, các Nhà 
cung cấp phải duy trì các tài liệu cần thiết để chứng minh việc 
tuân thủ Quy tắc dành cho nhà cung cấp này và tất cả các luật 
hiện hành và cung cấp những tài liệu này cho Smucker theo 
yêu cầu. 

3.2. QUÀ TẶNG VÀ CHIÊU ĐÃI

Theo Quy tắc kinh doanh và đạo đức của Smucker, không 
nhân viên hoặc thành viên gia đình trực hệ nào của nhân viên 
được phép chất nhập quà tặng từ Nhà cung cấp, khách hàng 
hoặc các tổ chức khác mà Công ty có quan hệ kinh doanh 
trong đó quà tặng như vậy có giá trị nhiều hơn giá định danh 
nghĩa. Hạn chế này cũng bao gồm các đề nghị giải trí (ví dụ 
như rạp phim, sự kiện thể thao, chuyến đi câu cá, v.v.) vượt 
ra ngoài phạm vi nghi thức xã giao thông thường và thường 
được chấp nhận như thông lệ kinh doanh hợp đạo đức, trong 
phạm vi hoặc trong ngân sách. Không bao giờ được phép 
nhận quà tặng hoặc tiền bồi dưỡng bằng tiền tệ trong bất kỳ 
trường hợp nào và trái với chính sách chống hối lộ của chúng 
tôi. 

Smucker tự hào vì danh tiếng 
hành động chính trực và đưa 
ra quyết định dựa trên các yêu 
cầu kinh doanh hợp pháp.

3.3. TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ AN 
TOÀN THỰC PHẨM

Danh tiếng của chúng tôi được xây dựng dựa trên chất lượng 
của sản phẩm và sự tín nhiệm được tạo ra bởi chất lượng nhất 
quán đó. Bất kỳ Nhà cung cấp nào cung cấp hàng hóa hoặc 
dịch vụ cho bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào của Công ty đều 
phải nắm rõ và tuân thủ các luật liên quan đến việc sản xuất 
và bán hàng hóa mà họ bán cho Smucker. Các Nhà cung cấp 
phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng 
của Smucker và đảm bảo hàng hóa họ bán cho Smucker được 
dán nhãn chính xác và tuân thủ các yêu cầu của liên bang, tiểu 
bang và địa phương. Các Nhà cung cấp phải báo cáo ngay cho 
Smucker về các vấn đề có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất 
lượng hoặc sự an toàn của sản phẩm Smucker. 

Tính chính 
trực
trong kinh 
doanh
3.1. HỐI LỘ THƯƠNG MẠI

Hối lộ thương mại là hành vi bất hợp pháp và phải chịu hình 
phạt hình sự ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Không Nhà 
cung cấp nào được phép đưa ra bất kỳ hình thức hối lộ, lại 
quả, thanh toán tạo điều kiện hoặc bất kỳ khoản thanh toán 
ẩn hoặc không được lập hồ sơ nào cho bất kỳ người nào liên 
quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến 
Smucker. Các Nhà cung cấp phải duy trì chính sách cập nhật 
của Công ty cấm hối lộ, lại quả, thanh toán tạo điều kiện, tham 
nhũng và các hoạt động kinh doanh gian lận được truyền 
đạt và triển khai rõ ràng, và Nhà cung cấp phải duy trì các hệ 
thống quản lý tương ứng. Nhà cung cấp nên thực hiện và duy 
trì hệ thống khiếu nại cho nhân viên ẩn danh báo cáo vấn đề 
hoặc hoạt động đáng ngờ mà không sợ bị trả thù.

Smucker không và sẽ không tham gia vào hối lộ, bao gồm 
thanh toán tạo điều kiện hoặc lại quả dưới bất kỳ hình thức 
nào, lớn hay nhỏ, và sẽ từ chối và rời bỏ bất kỳ hoạt động kinh 
doanh hoặc giao dịch nào, trong đó hối lộ hoặc lại quả là một 
phần của giao dịch. Cạnh tranh để kinh doanh với Smucker 
được tiến hành công bằng, có đạo đức và dựa trên chất lượng 
sản phẩm mà họ sản xuất.
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04Môi trường

4.1. ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NẠN PHÁ RỪNG 

Khi thích hợp, các Nhà cung cấp nên khuyến khích sự đa dạng 
sinh thái bằng cách bảo vệ và nâng cao hệ sinh thái và/hoặc 
môi trường sống và hệ sinh thái lân cận. Các Nhà cung cấp 
phải cam kết không để mất rừng hoặc suy thoái rừng nguyên 
sinh và ngoài ra, không để xảy ra tình trạng phá rừng thuần 
trong các chuỗi cung ứng nông lâm nghiệp.

4.2. GIẤY PHÉP VÀ BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG

Các Nhà cung cấp kinh doanh với Công ty phải hành động có 
trách nhiệm với môi trường và tuân thủ tất cả luật pháp, điều 
lệ, quy tắc và quy định hiện hành về môi trường cho các khu 
vực của quốc gia và thế giới nơi họ tiến hành kinh doanh. Điều 
này bao gồm việc tuân thủ tất cả các yêu cầu về cấp phép, 
giấy phép và môi trường.

4.3. VẬT LIỆU NGUY HIỂM

Các Nhà cung cấp phải xử lý, lưu trữ và thải bỏ đúng cách 
các chất nguy hại và chất thải theo luật pháp và quy định 
hiện hành. Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng nhân viên bị 
ảnh hưởng được thông báo và đào tạo về cách xử lý an toàn 
những vật liệu này. 

4.4. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Smucker đề xuất các Nhà cung cấp triển khai hệ thống quản lý 
môi trường nhằm đảm bảo việc xác định, giám sát và cải thiện 
liên tục hiệu suất môi trường của họ. 

Smucker xem tính bền vững 
về môi trường là một trong 
nhiều trách nhiệm của chúng 
tôi với tư cách là một công 
dân doanh nghiệp tốt và đây 
là trọng tâm chiến lược của 
Công ty chúng tôi. Chúng tôi 
cố gắng phát triển mối quan 
hệ với các Nhà cung cấp có 
chung lo ngại và cam kết của 
chúng tôi trong việc cải thiện 
môi trường.

TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT MÔI TRƯỜNG:

Các Nhà cung cấp nên cố gắng tối ưu hóa hiệu suất môi 
trường của họ, bao gồm việc thực hiện các biện pháp nhằm 
giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, ngăn chặn ô 
nhiễm và giảm thiểu và thải bỏ rác thải đúng cách.
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05Quyền lợi
động vật

Nhà cung cấp không được 
tiến hành hoặc sử dụng bên 
thứ ba để tiến hành các thử 
nghiệm độc hại lên động vật. 

Các Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và 
quy tắc áp dụng của khu vực, quốc gia và địa phương về 
quyền lợi động vật nuôi ở trang trại. Trong mọi trường hợp, 
Smucker không chấp nhận hành vi ác độc hoặc lạm dụng 
động vật và chúng tôi mong muốn các Nhà cung cấp cam 
kết thực hiện hành vi tương tự. Ngoài ra, Smucker cam kết cải 
thiện liên tục trong chuỗi cung ứng của chúng tôi và mong 
đợi sự tham gia hợp lý từ các đối tác chuỗi cung ứng nhằm hỗ 
trợ những nỗ lực cải thiện liên tục như vậy, bao gồm phản hồi 
chương trình khảo sát nhà cung cấp hàng năm của chúng tôi 
và cùng Smucker thực hiện các cải tiến. 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT: 
Xem trang Tôn trọng nhân quyền và 
quyền của động vật.

J.M. Smucker Co. cam 
kết với những điều sau: 

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN 
QUYỀN LỢI CỦA ĐỘNG 
VẬT NUÔI Ở TRANG TRẠI 
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG 
CỦA CHÚNG TÔI.

SỰ THAM GIA CỦA CÁC 
BÊN LIÊN QUAN

BÁO CÁO

12     |    Quy tắc ứng xử toàn cầu dành cho nhà cung cấp  Làm điều đúng    |    13

https://www.jmsmucker.com/our-impact/quality-food/responsible-sourcing/human-and-animal-rights
https://www.jmsmucker.com/our-impact/quality-food/responsible-sourcing/human-and-animal-rights


06Báo cáo và 
Thực thi

6.3. HỢP TÁC VÀ TIẾT LỘ ĐẦY ĐỦ

Các Nhà cung cấp phải hợp tác với cơ quan điều tra ở mức 
tối đa được pháp luật cho phép. Trong trường hợp bất kỳ nhà 
cung cấp nào nhận thức được bằng chứng đáng tin cậy về 
bất kỳ hành vi không tuân thủ Quy tắc dành cho nhà cung 
cấp này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hiện hành nào 
khác, Nhà cung cấp đó phải kịp thời tiết lộ bằng chứng đó 
cho cơ quan điều tra thích hợp và khi thích hợp cho nhân viên 
Smucker cần thiết để cho phép điều tra đầy đủ và đầy đủ về 
hành vi sai trái đáng ngờ.   

6.4. THỰC THI 

Các Nhà cung cấp phải tuân thủ Quy tắc dành cho nhà cung 
cấp này như một điều kiện kinh doanh với Smucker. Các Nhà 
cung cấp cũng phải đảm bảo các nhà cung cấp và nhà thầu 
phụ của họ tham gia vào việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ 
cho Smucker cũng tuân thủ tài liệu này.

Nhà cung cấp phải chỉ định nhân sự chịu trách nhiệm truyền 
đạt và thực hiện các tiêu chuẩn được nêu trong Quy tắc dành 
cho nhà cung cấp này. Smucker sẽ sử dụng nhiều cơ chế khác 
nhau để đánh giá việc tuân thủ, chẳng hạn như chứng nhận, 
đánh giá hồ sơ, kiểm toán tại chỗ và ghi nhận các cuộc kiểm 
tra tại chỗ tương đương. Tất cả các Nhà cung cấp phải hoàn 
thành kiểm tra tuân thủ xã hội của bên thứ ba với kế hoạch 
kiểm toán xã hội đã được phê duyệt và cung cấp cho Smucker 
kết quả kiểm toán. Các Nhà cung cấp phải cho phép Smucker 
và/hoặc bất kỳ đại diện hoặc đại lý nào có quyền ra vào hợp lý 
các cơ sở của mình và truy cập hồ sơ liên quan nhằm mục đích 
đảm bảo tuân thủ Quy tắc dành cho nhà cung cấp này. 

Các Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về mọi hành động 
khắc phục hoặc kế hoạch khắc phục và đảm bảo rằng mọi 
mục trong quá trình kiểm tra đều được đề cập đầy đủ. Chúng 
tôi sẽ theo dõi tình trạng hành động khắc phục và kế hoạch 
khắc phục.

Nếu Công ty xác định rằng bất kỳ Nhà cung cấp nào đã vi 
phạm Quy tắc dành cho nhà cung cấp này, Công ty có thể, 
theo quyết định của mình, chấm dứt quan hệ kinh doanh của 
mình hoặc yêu cầu Nhà cung cấp thực hiện kế hoạch hành 
động khắc phục trong khung thời gian đã thỏa thuận giữa 
Nhà cung cấp và Công ty.

6.1. BẢO VỆ VÀ KHÔNG TRẢ THÙ NGƯỜI TỐ 
GIÁC

Smucker cam kết xây dựng văn hóa tổ chức khuyến khích 
hành vi có đạo đức và tuân thủ luật pháp. Theo cam kết này, 
Smucker kỳ vọng tất cả các Nhà cung cấp áp dụng các chính 
sách và quy trình nghiêm cấm các hành vi trả đũa, đe dọa hoặc 
quấy rối chống lại bất kỳ ai có thiện chí tìm kiếm lời khuyên, 
nêu lên lo ngại hoặc báo cáo hành vi sai trái. Trong mọi trường 
hợp, Nhà cung cấp không được yêu cầu nhân viên hoặc nhà 
cung cấp của họ ký kết hoặc tuân thủ bất kỳ thỏa thuận bảo 
mật nào có thể ngăn cản hoặc cấm nhân viên hoặc nhà cung 
cấp báo cáo bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối với Quy tắc 
dành cho nhà cung cấp này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp 
luật áp dụng nào cho cơ quan điều tra.

6.2. THÔNG TIN BÁO CÁO

Bạn có thể gửi báo cáo ẩn danh bằng cách sử dụng Smucker 
Integrity Portal. Smucker Integrity Portal là một nền tảng toàn 
cầu, sẵn có 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần, theo số  
1-844-319-9352 hoặc địa chỉ www.jmsmucker.ethicspoint.com.

ANONYMOUS REPORTING OPTIONS:
Bạn có thạ gại báo cáo ạn danh bạng cách sạ dạng Smucker Integrity Portal. Smucker Integrity 

Portal là mạt nạn tạng toàn cạu, sạn có 24 giạ mại ngày, 7 ngày mạt tuạn, theo sạ 1-844-319-9352 

hoạc đạa chạ www.JMSIntegrity.com
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