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Công ty J.M. Smucker (sau đây gọi là “chúng tôi”, của chúng 
tôi”, “chúng ta”, “Smucker”, hoặc “Công ty”) đã thành lập 
và hoạt động được hơn 120 năm theo các nguyên tắc 
truyền thống tốt đẹp đúc kết trong Niềm tin Cơ bản về 
Chất lượng, Con người, Đạo đức, Phát triển và Độc lập. Các 
nguyên tắc được đúc kết trong Niềm tin Cơ bản là nền 
tảng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, vì hành 
vi đạo đức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 
các mối quan hệ kinh doanh được thành công, bền vững. 
Khi mở rộng hoạt động kinh doanh, Smucker luôn mong 
muốn Nhà cung cấp thực hiện các giá trị và tiêu chuẩn ứng 
xử giống như chúng tôi yêu cầu đối với Công ty mình. Do 
đó, Công ty cam kết bảo vệ quyền lợi và an toàn lao động 
cho những người làm việc với Công ty hoặc cung cấp hàng 

hóa, dịch vụ cho Công ty trong khi vẫn tôn trọng sự khác 
biệt về văn hóa và pháp lý trên khắp thế giới. Công ty đã 
xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử Toàn cầu cho Nhà cung cấp 
(”Bộ quy tắc cho Nhà cung cấp”) để làm rõ những kỳ vọng 
toàn cầu của chúng tôi trong các lĩnh vực thực hành lao 
động và nhân quyền, sức khỏe và an toàn, thông lệ kinh 
doanh và quản lý môi trường.  
 

PHẠM VI ÁP DỤNG

Bộ quy tắc 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, chi nhánh, đơn vị 
liên kết hoặc đại lý nào của họ (“Nhà cung cấp”)
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1. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP
Smucker cam kết nghiêm túc thực hiện hoạt động kinh doanh 
theo cả câu chữ và tinh thần của luật pháp và các nguyên tắc đạo 
đức cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng Nhà cung cấp sẽ triển khai và duy 
trì các hệ thống quản lý hiệu quả để đảm bảo rằng họ tuân thủ tất 
cả các luật, quy tắc, quy định và điều lệ của quốc gia nơi họ kinh 
doanh, bao gồm các luật liên quan đến tuyển dụng, phân biệt đối 
xử, môi trường, quyền sử dụng đất, sức khỏe và an toàn cũng như 
các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Công ty sẽ không hợp tác 
kinh doanh với Nhà cung cấp nào cố ý vi phạm pháp luật hoặc liên 
tục không chấp hành pháp luật.

2. THỰC HÀNH LAO ĐỘNG VÀ NHÂN QUYỀN
Smucker ủng hộ các nguyên tắc quốc tế về nhân quyền, bao gồm 
Tuyên ngôn về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Tuyên bố về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản đối với Việc làm của Tổ chức Lao động 
Quốc tế, Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Nhân quyền của 
Liên Hiệp Quốc, Công ước Số 29 về Lao động Cưỡng bức của Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ước Số 105 về Xóa bỏ Lao động 
Cưỡng bức của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ước Số 138 về 
Tuổi Tối thiểu được Tuyển dụng và Làm việc của Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) và Công ước Số 181 về Tổ chức Dịch vụ Việc làm Tư 
nhân của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Chúng tôi khuyến khích 
Nhà cung cấp: (i) xây dựng các chính sách về nhân quyền áp dụng 
cho tất cả các hoạt động và các bên liên quan, (ii) triển khai các 
chính sách đó trong hoạt động của mình và (iii) thường xuyên đo 
lường tác động trực tiếp, gián tiếp và tiềm năng về nhân quyền và 
khắc phục các tác động bất lợi về nhân quyền.

2.1. KHÔNG PHÂN BIệT ĐốI XỬ VÀ ĐốI XỬ NHÂN ĐẠO

Chúng tôi kỳ vọng Nhà cung cấp coi trọng nhân quyền và cung 
cấp một môi trường làm việc mà tất cả nhân viên đều được đối xử 
theo nhân phẩm và tôn trọng. Định nghĩa “nhân viên” bao gồm bất 
kỳ người nào thực hiện công việc cho các đối tác thuộc chuỗi cung 
ứng thượng nguồn, nhà cung cấp bậc 1, nhà cung cấp phụ và trang 
trại được tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp, bao gồm nhân viên văn 
phòng và nhân công sản xuất, người lao động hợp đồng và nhập 

khẩu, người lao động trong nước, người lao động nhập cư, người 
lao động qua môi giới và người lao động bán thời gian, tạm thời và/
hoặc thời vụ. Thừa nhận rằng có sự khác biệt về pháp luật, phong 
tục và điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến thông lệ kinh doanh nên 
chúng tôi ủng hộ, khuyến khích và thể hiện thái độ tôn trọng lẫn 
nhau giữa tất cả nhân viên. Mỗi nhân viên đều có quyền làm việc 
trong môi trường thúc đẩy cơ hội bình đẳng và hành động khẳng 
định và cấm hành vi phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử dựa 
trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, 
nhận dạng giới tính, tình trạng chuyển giới, tình trạng cựu chiến 
binh, tình trạng khuyết tật , quan điểm chính trị, xuất xứ quốc gia, 
nguồn gốc xã hội, tuổi tác, trách nhiệm gia đình và tư cách thành 
viên công đoàn. Nhà cung cấp phải đảm bảo nơi làm việc không có 
tình trạng quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục, lăng mạ hoặc lạm 
dụng thân thể hoặc hành vi đối xử bất hợp pháp và phi đạo đức 
khác. Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp không được kỷ luật nhân 
viên bằng cách xâm phạm thân thể hoặc đe dọa đến sự an toàn 
thân thể của họ.

2.2. SỨC KHỏe VÀ SỰ AN TOÀN

Công ty cam kết vận hành các cơ sở của mình theo cách bảo vệ 
sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như môi trường. Nhà 
cung cấp cần mang đến một môi trường làm việc an toàn và vệ 
sinh giúp giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và có các thủ tục để ngăn 
ngừa tai nạn và thương tích cho nhân viên của mình và cộng đồng 
nơi họ hoạt động. Đại diện của ban quản lý phải chịu trách nhiệm 
về sức khỏe và sự an toàn tại tất cả các địa điểm đang hoạt động 
và tất cả nhân viên đều phải được đào tạo thường xuyên và mới 
nhất về sức khỏe và sự an toàn. Tất cả nhân viên đều phải có quyền 
sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ và hợp vệ sinh, được cung cấp nước 
uống miễn phí và cơ sở vật chất phục vụ ăn uống và bảo quản 
thức ăn đảm bảo vệ sinh khi thích hợp. Nếu Nhà cung cấp có nhà ở 
cho nhân viên thì tất cả nhà ở đó đều phải an toàn, hợp vệ sinh và 
đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Bất kỳ khoản phí nào liên quan đến 
nhà ở cho nhân viên đều phải ở mức giá tương đương hoặc thấp 
hơn thị trường. 
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TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH

Bộ quy tắc 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 hợp tác kinh doanh với Smucker. Chúng tôi kỳ 
vọng các Nhà cung cấp sẽ thực hiện việc kinh doanh 
một cách trách nhiệm, chính trực, trung thực, minh 
bạch và tuân thủ các nguyên tắc sau: 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3D1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326


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, trong bất kỳ cơ sở hoặc hoạt động nào tại địa phương hoặc 
trên toàn cầu của họ. Nhà cung cấp phải lưu giữ tài liệu chính 
thức cho mỗi nhân viên để xác minh ngày sinh của nhân viên. Ở 
những quốc gia không có tài liệu chính thức để xác nhận ngày 
sinh chính xác, Nhà cung cấp phải xác nhận tuổi của nhân viên 
bằng phương pháp đánh giá thích hợp và đáng tin cậy và lưu giữ 
tất cả hồ sơ liên quan.

Ngoài ra, tất cả những người lao động trẻ dưới 18 tuổi phải được 
hạn chế thực hiện bất kỳ hoạt động nào khiến họ tiếp xúc với 
những nguy cơ cao quá mức có thể gây hại cho sự phát triển thể 
chất, tinh thần hoặc tình cảm. Những người lao động trẻ cũng phải 
được hạn chế làm việc vào ban đêm. Tất cả nhân viên đều phải được 
cung cấp cơ hội hoàn thành giáo dục bắt buộc.

2.4. LAO ĐỘNG CƯỡNG BỨC

Tất cả lao động đều phải là tự nguyện. Nhà cung cấp không 
được sử dụng bất kỳ hình thức lao động cầm tù, ép buộc, không 
tự nguyện hoặc cưỡng bức nào. Nhà cung cấp bị cấm tham gia 
vào bất kỳ hình thức chiếm hữu nô lệ hoặc buôn người nào, bao 
gồm tuyển dụng, nuôi dưỡng, vận chuyển, gạ gẫm, cung cấp 
hoặc mua lại con người để làm lao động hoặc phục dịch thông 
qua việc sử dụng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng chế. Theo Công 
ước Số 181 về Tổ chức Dịch vụ Việc làm Tư nhân của ILO, nhân 
viên không phải thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc tiền đặt cọc 
nào cho mục đích tuyển dụng hoặc thuê mướn, bao gồm chi 
phí đi lại, phí quản lý hoặc các khoản phí khác. Nhà cung cấp 
không được yêu cầu nhân viên giao nộp bất kỳ giấy tờ tùy thân 
do chính quyền cấp, hộ chiếu hoặc giấy phép lao động nào để 
làm điều kiện tuyển dụng và không được hạn chế quyền tự do 
chuyển việc của nhân viên bằng bất kỳ cách nào, bao gồm cả 
việc yêu cầu nhân viên làm việc trong bất kỳ khoảng thời gian 
nào ngoài ý muốn của họ. Nếu nhân viên là người di cư nước 
ngoài, trong mọi trường hợp Nhà cung cấp không được sử dụng 
biện pháp đe dọa như chấm dứt hợp đồng hoặc trả về nước để 
có quyền kiểm soát.

2.5. TỰ DO GIAO KếT VÀ THƯơNG LƯợNG TẬP THể

Smucker kỳ vọng rằng tất cả các Nhà cung cấp đều tôn trọng 
đầy đủ các quyền hợp pháp của nhân viên về giao kết, tổ chức 
và thương lượng tập thể. Nhà cung cấp phải tôn trọng tất cả các 
trường hợp khi quyền này được thực hiện một cách hợp pháp mà 
không được can thiệp, phạt hoặc trả thù. Trong trường hợp luật 
pháp địa phương bỏ bớt các quyền này bằng bất kỳ cách nào, Nhà 
cung cấp phải khuyến khích các biện pháp thay thế để tạo điều 
kiện cho người đại diện của người lao động.

2.6. THÔNG Lệ VỀ TIỀN LƯơNG VÀ GIỜ LÀM VIệC

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

Tất cả nhân viên, bao gồm bất kỳ nhân viên nào được thuê thông 
qua đại lý tuyển dụng, đều phải được thông báo đầy đủ về mức 
lương của họ bằng văn bản trong quá trình tuyển dụng và nhận 
được phiếu lương ghi chi tiết mức lương và các khoản khấu trừ 
của họ. Nhà cung cấp không được thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ 
kỷ luật hoặc bất hợp pháp nào mà nhân viên chưa đồng ý.

Trong trường hợp luật pháp quốc gia hoặc địa phương không 
quy định, Nhà cung cấp không được yêu cầu giờ làm việc thông 
thường quá 60 giờ một tuần và nhân viên phải được phép nghỉ ít 
nhất một ngày sau sáu ngày làm việc liên tiếp.

Nhân viên phải tự nguyện đồng ý làm bất kỳ công việc ngoài giờ 
nào. Tất cả việc làm ngoài giờ do nhân viên không thuộc thành 
phần miễn trừ thực hiện đều phải được trả công ở mức tiền lương 
ngoài giờ cần thiết.
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1 Trong trường hợp không có quy định của luật pháp quốc gia hoặc địa phương, thì “trẻ 
em” được định nghĩa là dưới 15 tuổi. Nếu luật địa phương quy định tuổi tối thiểu là dưới 
15 tuổi nhưng phù hợp với trường hợp ngoại lệ của nước đang phát triển theo Công 
ước 138 của Tổ chức Lao động Quốc tế (“ILO”) , thì độ tuổi thấp hơn sẽ được áp dụng.



2.7. TUYểN DỤNG VÀ VIệC LÀM

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều thực hiện 
công việc theo một mối quan hệ công việc hợp pháp. 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 đơn vị trung gian. Nhà cung cấp phải xác định và giám sát một 
cách có hệ thống và hiệu quả việc tuyển dụng và quản lý những 
nhân viên dễ bị tổn thương, cụ thể như người lao động nhập cư, 
người lao động qua môi giới, hợp đồng, tạm thời và không cố định. 
Trường hợp Nhà cung cấp sử dụng các nhà tuyển dụng lao động, họ 
phải đảm bảo rằng nhà tuyển dụng chỉ cung cấp các nhân viên đã 
đăng ký cho họ.

Nhà cung cấp phải đưa cho tất cả nhân viên một bản sao các điều 
khoản tuyển dụng của họ bằng văn bản và bằng ngôn ngữ chính 
thức và bất kỳ ngôn ngữ nào mà nhân viên hiểu được và đảm bảo 
rằng nhân viên hiểu đầy đủ các điều khoản tuyển dụng trước khi bắt 
đầu làm việc cho Nhà cung cấp. Nhân viên không bắt buộc phải ký 
hợp đồng chưa hoàn chỉnh.

Nhà cung cấp không được sử dụng các hợp đồng lao động như 
hợp đồng ngắn hạn liên tiếp, hợp đồng lao động đơn thuần, hợp 
đồng thầu phụ, hợp đồng làm việc tại nhà, chương trình học nghề 
hoặc các thỏa thuận khác nhằm mục đích trốn thanh toán cho 
nhân viên các phúc lợi việc làm do luật yêu cầu. Nhà cung cấp phải 
thông báo cho Smucker bằng văn bản về tất cả các hoạt động làm 
việc tại nhà và các hoạt động thầu 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.

2.8. TUYểN DỤNG NHÂN VIêN KHÔNG Có GIẤY TỜ

Smucker không cho phép Nhà cung cấp cố ý thuê, tuyển dụng hoặc 
giới thiệu việc làm cho bất kỳ cá nhân nào không được phép làm 
việc tại quốc gia hoạt động của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp cũng 
không được phép tiếp tục tuyển dụng một cá nhân từng là nhân 
viên trái phép, không có giấy tờ hoặc ký hợp đồng sử dụng nhân 

viên trái phép, không có giấy tờ. Nhà cung cấp cũng không được 
tuyển dụng các cá nhân là công dân của bất kỳ quốc gia bị cấm vận 
nào theo định nghĩa củaVăn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài 
Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cá nhân nào có trong Danh sách Quốc gia được 
Chỉ định Cụ thể. Smucker yêu cầu các công ty kiểm tra, xác minh 
và ghi lại danh tính và giấy phép làm việc của mọi nhân viên, kể cả 
nhân viên của đại lý tuyển dụng.

3. CHÍNH TRỰC TRONG KINH DOANH
3.1. HốI LỘ THƯơNG MẠI

Hối lộ thương mại là hành vi bất hợp pháp và bị xử phạt hình sự 
ở nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Không Nhà cung cấp nào 
được thực hiện bất kỳ hình thức hối lộ, lại quả, đưa tiền bôi trơn 
hay bất kỳ khoản thanh toán mờ ám hoặc không có chứng từ nào 
cho bất kỳ người nào có mối liên hệ với bất kỳ việc kinh doanh nào 
liên quan đến Smucker. Nhà cung cấp phải duy trì chính sách của 
Công ty được cập nhật thường xuyên trong đó nghiêm cấm hối lộ, 
lại quả, tiền bôi trơn, tham nhũng và thông lệ kinh doanh gian lận 
được truyền đạt và thực hiện rõ ràng và Nhà cung cấp phải duy trì 
các hệ thống quản lý tương ứng. Nhà cung cấp phải triển khai và 
duy trì hệ thống khiếu nại cho nhân viên để báo cáo ẩn danh các 
vấn đề hoặc hoạt động đáng ngờ mà không sợ bị trả thù.

Smucker không và sẽ không tham gia vào hành vi hối lộ, bao gồm 
đưa tiền bôi trơn hoặc lại quả dưới bất kỳ hình thức nào, dù lớn 
hay nhỏ và chúng tôi sẽ gạt bỏ và rời bỏ bất kỳ hoạt động kinh 
doanh hoặc giao dịch nào, mà hối lộ hoặc lại quả là một phần của 
giao dịch. Smucker tiến hành cạnh tranh để đạt được hoạt động 
kinh doanh một cách công bằng, có đạo đức và dựa trên chất 
lượng của sản phẩm mà Công ty tạo ra.

CÔNG TY J. M. SMUCKER   |   NHÀ CUNG CẤP TOÀN CẦU BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ  4



3.2. QUÀ TặNG VÀ GIảI TRÍ

Theo Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức của Smucker, không nhân viên 
hoặc thành viên gia đình trực hệ của nhân viên nào có thể nhận quà 
tặng từ Nhà cung cấp, khách hàng hoặc tổ chức nào khác mà Công 
ty hợp tác kinh doanh nếu những món quà như vậy lớn hơn giá trị 
danh nghĩa. Hạn chế này còn bao gồm cả hoạt động giải trí (nhà 
hát, các sự kiện thể thao, các chuyến đi câu cá, v.v.) vượt ra ngoài 
các phép xã giao phổ biến thường được chấp nhận là thông lệ kinh 
doanh có đạo đức thích hợp, xét về phạm vi hoặc chi phí. Không bao 
giờ được nhận quà tặng bằng tiền hoặc tiền thưởng trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào và thuộc chính sách hối lộ của chúng tôi. Smucker tự 
hào về danh tiếng của mình là hành động với sự chính trực và đưa ra 
quyết định dựa trên các yêu cầu về kinh doanh hợp pháp.

3.3. TIêU CHUẩN VỀ CHẤT LƯợNG & AN TOÀN THỰC PHẩM

Danh tiếng của chúng tôi đã được xây dựng dựa trên chất lượng 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 hoàn toàn nhận thức được 
và tuân thủ các luật lệ liên quan đến việc sản xuất và buôn bán hàng 
hóa mà họ bán cho Smucker. Nhà cung cấp phải tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng của Smucker và đảm bảo 
rằng 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. Nhà cung cấp 
phải báo cáo ngay lập tức cho Smucker các vấn đề có thể ảnh hưởng 
xấu đến chất lượng hoặc sự an toàn đối với sản phẩm của Smucker.

 3.4. BảO MẬT Dữ LIệU

Smucker tôn trọng quyền riêng tư của tất cả nhân viên và người ủy 
nhiệm của chúng tôi và kỳ vọng Nhà cung cấp cũng xử lý dữ liệu 
một cách có trách nhiệm và tuân thủ tất cả luật lệ. Nhà cung cấp 
phải bảo vệ và duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin bí mật nào 
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. BÍ MẬT THÔNG TIN

Đôi khi, nhân viên và đại lý của Nhà cung cấp phải và cần có quyền 
truy cập vào một số thông tin và tài liệu kỹ thuật hoặc kinh doanh 
bí mật nhất định của Công ty chúng tôi. Việc xử lý bí mật thông tin 
đó là điều 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 tránh 
tiết lộ thông tin và tài liệu bí 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. Quy định này còn áp dụng với thông tin mà các nhà thầu 
phụ của Nhà cung cấp của chúng tôi có thể có được trong khi cung 
cấp dịch vụ cho Smucker. Nhà cung cấp có thể cần ký một thỏa 
thuận giữ bí mật thông tin trước khi làm việc với Công ty.

 
3.6. XUNG ĐỘT LợI ÍCH

Thuật ngữ “xung đột lợi ích” mô tả bất kỳ tình huống nào 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 đảm bảo rằng nhân viên của 
họ và nhân viên của các nhà thầu phụ của họ, những người được 
giao các dự án của Smucker không có xung đột trực tiếp hoặc gián 
tiếp nào với lợi ích kinh doanh của Smucker. Tất cả Nhà cung cấp 
đều cần thông báo cho Smucker về bất kỳ xung đột lợi ích tiềm 
ẩn nào như lợi ích tài chính, việc làm trước đây hoặc tuyển dụng 
người thân của nhân viên của họ với Smucker và nhận được sự 
đồng ý bằng văn bản của Smucker trước khi bổ nhiệm các nhân 
viên bị xung đột đó làm việc cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào 
của Smucker.

Mối quan hệ tin tưởng và hợp tác với các công ty mà chúng tôi hợp 
tác kinh doanh (như khách hàng, Nhà cung cấp và các đại lý quảng 
cáo) có tầm quan trọng sống còn. Thường sẽ có sự mâu thuẫn với 
những mối quan hệ này khi các công ty như vậy cố gắng tuyển 
dụng nhân viên của Smucker. Ngoài ra, triển vọng của việc tuyển 
dụng đó có thể tạo ra xung đột lợi ích và quan ngại về việc xử lý 
thông tin kinh doanh bí mật.
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3.7. LƯU GIữ Hồ Sơ

Chúng tôi cam kết lưu giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác. Nhà 
cung cấp cũng phải lưu giữ sổ sách tài chính và hồ sơ kinh 
doanh chính xác theo các yêu cầu pháp lý. Đặc biệt, Nhà 
cung cấp phải lưu giữ tài liệu cần thiết để chứng minh sự 
tuân thủ với Bộ Quy tắc cho Nhà cung cấp này và tất cả các 
luật lệ hiện hành và cung cấp các tài liệu này cho Smucker 
theo yêu cầu.  

4. MÔI TRƯỜNG

Smucker coi sự bền vững về môi trường là một trong 
nhiều trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là một công 
dân công ty tốt và đó là trọng tâm chiến lược của Công ty 
chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng phát triển mối quan hệ 
với Nhà cung cấp nào có chung mối quan tâm và cam kết 
cải thiện môi trường với chúng tôi.

4.1. ĐA DẠNG SINH HọC VÀ PHÁ RừNG 

Khi thích hợp, Nhà cung cấp cần thúc đẩy sự đa dạng sinh 
thái bằng cách bảo vệ và tăng cường môi trường sống và 
hệ sinh thái sinh cảnh và/hoặc lân cận. Nhà cung cấp phải 
cam kết không phá rừng hoặc làm suy thoái rừng nguyên 
sinh và ngoài ra, trồng rừng thay thế trong chuỗi cung ứng 
nông lâm nghiệp.

4.2. GIẤY PHéP VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG

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

4.3. VẬT LIệU NGUY HẠI 

Nhà cung cấp phải xử lý, lưu trữ và vứt bỏ đúng cách các 
vật liệu và chất thải nguy hại theo các luật lệ và quy định 
hiện hành. Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng nhân viên có 
liên quan được thông báo và đào tạo về xử lý an toàn các 
vật liệu này.

4.4. QUảN Lý MÔI TRƯỜNG

Smucker khuyến cáo Nhà cung cấp triển khai một hệ thống 
quản lý môi trường để đảm bảo việc xác định, giám sát và 
cải thiện liên tục hiệu quả môi trường của mình. Nhà cung 
cấp phải cố gắng tối ưu hóa hoạt động môi trường, bao 
gồm các biện pháp để giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên thiên 
nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm, giảm thiểu và vứt bỏ chất thải 
đúng cách.  

5. BÁO CÁO & THỰC THI

5.1. BảO Vệ VÀ KHÔNG TRả THù NGƯỜI Tố CÁO  
SAI PHẠM

Smucker cam kết thực hiện văn hóa của tổ chức giúp 
khuyến khích hành vi đạo đức và tuân thủ pháp luật. Theo 
cam kết này, Smucker kỳ vọng tất cả Nhà cung cấp đều áp 
dụng các chính sách và thủ tục nghiêm cấm hành vi trả 
thù, đe dọa hoặc quấy rối những người có thiện chí tìm 
kiếm lời khuyên, nêu lên quan ngại hoặc báo cáo hành vi 
sai trái. Trong mọi trường hợp, bất kỳ Nhà cung cấp nào 
cũng không được yêu cầu nhân viên hoặc đại lý của mình 
tham gia hoặc tuân theo bất kỳ thỏa thuận giữ bí mật nào 
có thể ngăn cản hoặc cấm nhân viên hoặc đại lý đó báo 
cáo bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối với Bộ quy tắc 
cho Nhà cung cấp này hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp 
luật hiện hành nào cho cơ quan điều tra thích hợp.
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5.2. BÁO CÁO THÔNG TIN

Bạn có thể gửi báo cáo ẩn danh bằng Đường dây nóng của Smucker. 
Đường dây nóng của Smucker là một nền tảng toàn cầu, hoạt động 
24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần, theo số 1-844-319-9352 hoặc 
www.jmsmucker.ethicspoint.com.

5.3. HợP TÁC ĐẦY ĐỦ VÀ TIếT LỘ

Nhà cung cấp được kỳ vọng hợp tác với các cơ quan điều tra ở mức 
tối đa được pháp luật cho phép. Trong trường hợp bất kỳ nhà cung 
cấp nào nhận thấy bằng chứng đáng tin cậy về việc không tuân thủ 
Bộ quy tắc cho Nhà cung cấp này hoặc bất kỳ 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 có thẩm quyền và cho nhân viên Smucker khi 
thích hợp để cho phép điều tra đầy đủ và toàn diện về hành vi sai trái 
bị nghi ngờ.

5.4. THỰC THI

Nhà cung cấp phải tuân thủ Bộ quy tắc cho Nhà cung cấp này như là 
một điều kiện kinh doanh với Smucker. Nhà cung cấp cũng phải đảm 
bảo rằng các nhà cung cấp và nhà thầu phụ của mình tham gia vào 
việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Smucker cũng tuân thủ.

Nhà cung cấp phải chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm truyền đạt 
và thực hiện các tiêu chuẩn được quy định trong Bộ quy tắc cho Nhà 
cung cấp này. Smucker sẽ sử dụng các cơ chế khác nhau để đánh giá 
sự tuân thủ, chẳng hạn như giấy chứng nhận, xem xét hồ sơ và kiểm 
tra tại chỗ. Nhà cung cấp phải cho phép Smucker và/hoặc bất kỳ 
người đại diện hoặc nhân viên nào của Smucker vào cơ sở và xem hồ 
sơ liên quan nhằm đảm bảo việc tuân thủ Bộ quy tắc cho Nhà cung 
cấp này. Nếu Công ty xác định được rằng bất kỳ Nhà cung cấp nào 
vi phạm Bộ quy tắc cho Nhà cung cấp này, thì Công ty có thể chấm 
dứt mối quan hệ kinh doanh hoặc yêu cầu Nhà cung cấp thực hiện 
kế hoạch hành động khắc phục trong khung thời gian đã được Nhà 
cung cấp và Công ty thỏa thuận. 
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