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Trọng tâm sứ mệnh của Nutreco là cung cấp thực phẩm cho dân số ngày càng 
gia tăng của thế giới theo cách có trách nhiệm và bền vững. Nhân sự và hoạt 
động của chúng tôi được quản lý theo Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên 
cùng các chính sách và quy trình hỗ trợ. Bạn có thể tìm thấy Quy tắc ứng xử 
dành cho nhân viên của chúng tôi tại đây.

Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình khi có sự hợp tác của các đối tác kinh doanh. Do đó, chúng tôi đã 

xây dựng Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh doanh này. Bộ quy tắc này giúp chúng tôi cùng với Đối tác kinh doanh giải quyết các vấn đề 

về tính bền vững, tuân thủ và tính liêm chính, đồng thời chúng tôi sẽ chỉ giao dịch kinh doanh với các công ty hoặc cá nhân tuân thủ các tiêu 

chuẩn được nêu trong Bộ quy tắc ứng xử này.

Nếu Đối tác kinh doanh không tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử này, Nutreco có thể thực hiện các biện pháp khắc phục, bao gồm chấm dứt mối 

quan hệ kinh doanh.

Giới thiệu

Chúng tôi chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của 
mình khi có sự hợp tác của các đối tác kinh doanh.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Môi trường:
Đối tác kinh doanh phải:

• Tôn trọng tất cả các luật và quy định về môi trường.

• Đảm bảo việc sử dụng nguồn lực hiệu quả và bền vững và nỗ lực 

giảm thiểu tác động tiêu cực đối với đa dạng sinh học, biến đổi khí 

hậu và khan hiếm nước.

• Kiểm soát chất thải một cách có trách nhiệm và thực hiện các bước 

để giảm thiểu, tái sử dụng hoặc tái chế chất thải nhiều nhất có thể.

• Tham gia một cách có trách nhiệm vào cộng đồng nơi họ hoạt động, 

kiểm soát tác động từ hoạt động của công ty đối với cộng đồng và 

thực hiện các quy trình kiểm soát tác động.

An toàn sản phẩm:
Tất cả các sản phẩm và dịch vụ cung cấp đến Nutreco cung cấp 
phải đảm bảo an toàn cho đối tượng sử dụng.

Hồ sơ:
Đối tác kinh doanh phải lưu giữ hồ sơ hoạt động kinh doanh với Nutreco 

chính xác, đầy đủ và cập nhật. Các hồ sơ này phải được lưu giữ theo 

luật hiện hành.

 
Trách nhiệm về chuỗi cung ứng:
Đối tác kinh doanh phải nỗ lực để đảm bảo rằng các nhà cung ứng và 

đối tác liên quan được thông báo và thực hiện các nguyên tắc của Bộ 

quy tắc ứng xử này, bao gồm cả các nguyên tắc bổ sung áp dụng.

1 Chúng tôi ủng hộ Công ước về độ tuổi lao động tối thiểu của 

ILO (số 138), quy định độ tuổi tối thiểu nói chung được nhận vào 

làm việc là 15 tuổi (13 tuổi đối với công việc nhẹ) và độ tuổi tối 

thiểu để làm công việc độc hại là 18 tuổi (16 tuổi khi đáp ứng 

một số điều kiện nghiêm ngặt). Bộ quy tắc ứng xử cho phép quy 

định ban đầu về độ tuổi lao động tối thiểu nói chung là 14 tuổi 

(12 tuổi đối với công việc nhẹ) trong trường hợp nền kinh tế và 

cơ sở giáo dục còn kém phát triển.

2 Theo Công ước về lao động cưỡng bức của ILO (số 29), lao 

động cưỡng bức là bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào được 

thực hiện khi có sự đe dọa của hình phạt và những người lao 

động này không tự nguyện làm việc. Có ba hình thức phổ biến:

- Lao động phạm nhân: Công việc được thực hiện bởi những 

cá nhân bị nhà nước hoặc quân đội giam giữ theo yêu cầu của 

bản án và thường không có thù lao.

- Lao động có giao kèo: Công việc do cá nhân có ràng buộc 

với chủ sử dụng lao động bằng hợp đồng trong khoảng thời 

gian cụ thể, thường được trả phí đi lại và sinh hoạt.

- Lao động lệ thuộc: Hoạt động bất hợp pháp trong đó chủ sử 

dụng lao động cung cấp khoản vay có lãi suất cao cho người 

lao động là cá nhân hoặc cả gia đình sau đó người lao động làm 

việc với mức lương thấp để trừ nợ.

Thuật ngữ “Đối tác kinh doanh” trong 
tài liệu này đề cập đến bất kỳ công ty, tổ 
chức hoặc cá nhân nào có quan hệ kinh 
doanh với Nutreco.

Tuân thủ pháp luật:
• Đối tác kinh doanh phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành 

chi phối các hoạt động kinh doanh của họ.

• Đối tác kinh doanh phải tuân thủ các biện pháp trừng phạt thương 

mại và quy định hiện hành. Nutreco không chấp nhận bất kỳ tài liệu 

hoặc dịch vụ nào từ cá nhân, thực thể, chính phủ hoặc quốc gia nếu 

việc làm đó vi phạm các biện pháp trừng phạt hiện hành.

• Nutreco không dung thứ cho hành vi tham nhũng. Đối tác kinh doanh 

không được tham gia vào hành vi hối lộ, lại quả hoặc thanh toán bôi 

trơn theo bất kỳ hình thức nào. Đối tác kinh doanh cần phải tuân thủ 

các tiêu chuẩn của Nutreco về quà tặng và chiêu đãi liên quan đến 

nhân viên và đại diện như được nêu trong Bộ quy tắc ứng xử dành 

cho nhân viên (xem liên kết ở trên).

• Nutreco thúc đẩy và hỗ trợ cạnh tranh công bằng. Đối tác kinh doanh 

của chúng tôi phải cạnh tranh công bằng và tuân thủ luật chống độc 

quyền và cạnh tranh ở các quốc gia nơi họ hoạt động. Đối tác kinh 

doanh không được ký thỏa thuận hoặc tham gia vào các hoạt động 

bất hợp pháp chẳng hạn như ấn định giá, phân bổ thị trường hoặc 

lạm dụng vị trí thống lĩnh.

• Chúng tôi mong muốn Đối tác kinh doanh của chúng tôi khai báo 

mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn ngay trước khi bắt đầu mối quan hệ kinh 

doanh và/hoặc trong quá trình hợp tác kinh doanh với Nutreco. 

• Ngoài ra, Đối tác kinh doanh của chúng tôi không được cung cấp hỗ 

trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác cho các đảng phái hoặc ứng cử viên 

chính trị để gây ảnh hưởng đến các giao dịch với hoặc cho Nutreco.

• Đối tác kinh doanh phải tuân thủ luật và quy định về quyền riêng tư và 

bảo mật thông tin liên quan đối với việc thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền 

và xóa dữ liệu cá nhân. Đối tác kinh doanh phải bảo vệ kỳ vọng về 

quyền riêng tư hợp lý đối với tất cả các bên liên quan và đảm bảo các 

mức bảo mật dữ liệu phù hợp.

Nhân quyền:
Đối tác kinh doanh phải:

• Tôn trọng luật và quy định về lương và thời gian làm việc tại quốc gia 

liên quan.

• Không tham gia sử dụng lao động trẻ em1.

• Hỗ trợ các cơ hội bình đẳng và đấu tranh chống phân biệt đối xử tại 

nơi làm việc.

• Không sử dụng lao động phạm nhân, lao động có giao kèo hoặc lao 

động lệ thuộc2 hoặc sử dụng các hình thức trừng phạt thân thể hoặc 

các hình thức cưỡng chế tinh thần và thể chất khác làm hình thức kỷ 

luật.

• Tôn trọng và hỗ trợ quyền tự do lập hội của lao động và nhân viên đối 

với việc tham gia công đoàn khi pháp luật cho phép.

Các thông lệ lao động:
Đối tác kinh doanh phải:

• Cung cấp điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của 

mình.

• Có Chính sách về sức khỏe và an toàn để tất cả nhân viên đều có thể 

tự do tiếp cận bất kỳ lúc nào, nếu và trong phạm vi cần thiết theo luật 

địa phương.

• Không ngừng nỗ lực để giảm thiểu tai nạn và rủi ro.

• Cung cấp môi trường làm việc không có hành vi quấy rối và thiếu tôn 

trọng.

Bộ quy tắc ứng xử
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Cuộc đối thoại liên tục 

Nutreco hoan nghênh cuộc đối thoại về Bộ quy tắc ứng xử này và mong muốn 
tất cả các Đối tác kinh doanh tích cực giải quyết cũng như giảm thiểu tình 
trạng không tuân thủ. Đối tác kinh doanh cho phép Nutreco kiểm tra, theo 
thông báo hợp lý và trong giờ làm việc, việc Đối tác kinh doanh tuân thủ các 
yêu cầu được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này và đồng ý cung cấp mọi 
sự hỗ trợ hợp lý cho Nutreco (và các cố vấn của chúng tôi) để thu thập thông 
tin cần thiết trong quá trình đánh giá.
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