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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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gốc từ các khu vực phá rừng bất hợp pháp2. Nutreco sẽ cùng với các 

bên liên quan hỗ trợ hoạt động hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp 

không liên quan đến phá rừng và sẽ xác định ngày giới hạn phá rừng cụ 

thể theo khu vực địa lý3.

Mở rộng đất nông nghiệp: Khuyến khích chuyển đổi môi trường sống 

tự nhiên thành đất nông nghiệp mới ở các khu vực được coi là đất bạc 

màu. Nông sản phải không có nguồn gốc từ môi trường sống tự nhiên 

có giá trị được chuyển thành đất nông nghiệp mới sau năm 2008.

Bảo vệ sự đa dạng sinh học: Nhà cung ứng phải chứng minh khả 

năng nhận thức về những ảnh hưởng bất lợi tiềm ẩn của hoạt động kinh 

doanh đến sự đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, và có sẵn các 

biện pháp để tránh, giảm thiểu, khắc phục hoặc biện pháp cuối cùng là 

bồi thường cho những ảnh hưởng này.

Khí thải nhà kính: Nhà cung ứng phải chứng minh khả năng nhận thức 

về các hoạt động trong vận hành kinh doanh trực tiếp và chuỗi cung ứng 

của họ là nguồn phát thải khí nhà kính chính và nỗ lực để giảm thiểu các 

hoạt động này.

Quyền sử dụng đất: Phải tôn trọng quyền sử dụng đất và bất động sản, 

đặc biệt là đối với người bản địa và dân cư. 

 

Đối với các sản phẩm sữa, cần áp dụng 
thêm các tiêu chí về sản xuất bền vững 
sau đây:
Phúc lợi động vật: Phải quan tâm và bảo vệ động vật. Điều kiện sống 

của vật nuôi cần có đủ ánh sáng tự nhiên, không khí sạch, nước sạch và 

chế độ ăn tốt cho sức khỏe. Động vật phải được bảo vệ khỏi điều kiện 

nhiệt độ khắc nghiệt và có đủ không gian và cơ hội để thể hiện hành 

vi tự nhiên, bao gồm tiếp xúc bầy đàn với những động vật khác. Giảm 

thiểu sự căng thẳng cho động vật trong quá trình xử lý, vận chuyển và 

giết mổ.

 

Sử dụng thuốc kháng sinh có trách nhiệm: Phải áp dụng các thực 

hành tốt nhất trong quy trình quản lý thú y của nông trại để tránh, giảm 

thiểu và trong trường hợp bắt buộc sử dụng, phải bảo đảm việc sử dụng 

thuốc kháng sinh theo cách thận trọng và phù hợp. Trong các hoạt động 

của mình, Nutreco sẽ nỗ lực để hướng tới việc không sử dụng thuốc 

phòng bệnh và không sử dụng thuốc kháng sinh để kích thích tăng 

trưởng. Trong các hoạt động của mình, Nutreco sẽ đảm bảo chỉ sử dụng 

thuốc kháng sinh dưới sự giám sát y tế trực tiếp và được chấp thuận 

của bác sĩ thú y. Chậm nhất đến năm 2025, Nutreco sẽ đảm bảo trong 

các hoạt động của mình không sử dụng bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào 

được liệt kê trong danh sách “Cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe con 

người” của Tổ chức Y tế Thế giới.

Hiệu quả dinh dưỡng: Nhà cung ứng phải cung cấp cho vật nuôi chế 

độ dinh dưỡng cân bằng để đạt được mức sản lượng dự kiến. Phải tối 

ưu sản lượng sữa mỗi con bò và thực hiện các biện pháp để tăng tuổi 

thọ của bò, giúp giảm thiểu tình trạng mất cacbon (bao gồm cả mêtan), 

nitơ, photpho và các chất dinh dưỡng khác.

1 Hóa chất nông nghiệp bao gồm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

trừ sâu và phân bón tổng hợp (vô cơ/khoáng) khác; phân bón 

hữu cơ bao gồm phân chuồng, phân trộn, v.v.

2 Chương trình chứng nhận đáp ứng Hướng dẫn tìm nguồn 

cung ứng đậu nành của Hiệp hội Sản xuất Thức ăn Hỗn hợp 

châu Âu (FEFAC) được chấp nhận như một tài liệu chứng minh 

đậu nành đến từ các khu vực không có tình trạng phá rừng bất 

hợp pháp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đây.

3 Phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và ngày giới hạn 

phá rừng cụ thể theo khu vực địa lý được định nghĩa theo các 

nguyên tắc quy định trong Sáng kiến khung trách nhiệm giải 

trình (AFI) https://accountability-framework.org/

Chúng tôi cho rằng tất cả các nông sản 
cần được sản xuất theo cách có trách 
nhiệm. Chúng tôi hợp tác với các tổ 
chức và nền tảng được công nhận để 
giải quyết các vấn đề đáng chú ý, chẳng 
hạn như nạn phá rừng, theo cách thiết 
thực và hiệu quả.

Đó là lý do tại sao ngoài các nguyên tắc chung được quy định trong Bộ 

quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh doanh, chúng tôi đã đặt ra các tiêu 

chí tối thiểu bổ sung liên quan đến sản xuất bền vững và tìm nguồn cung 

ứng nông sản và sản phẩm sữa. Vui lòng lưu ý rằng những tiêu chí này 

là phần bổ sung và không thay thế cho các nguyên tắc chung.

Mặc dù mức độ của các thách thức cụ thể liên quan rõ ràng khác nhau, 

các tiêu chí bổ sung này giải quyết các vấn đề lớn ảnh hưởng đến tính 

bền vững của hệ thống sản xuất nông sản và chăn nuôi. Nguyên tắc 

bổ sung này không phải là hướng dẫn đầy đủ cho các hoạt động nông 

nghiệp bền vững. Có thể cần các tiêu chí bền vững chi tiết hơn và các 

tiêu chí đó được Nutreco và nhà cung ứng thống nhất, sau đó sẽ được 

đưa vào một thỏa thuận riêng.

Phạm vi:
• Nguyên tắc bổ sung này của Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh 

doanh có hiệu lực đối với tất cả các nông sản được cung cấp cho 

Nutreco. Điều này bao gồm nông sản được trồng theo cách thông 

thường, theo cách hữu cơ và biến đổi gen (GM), các sản phẩm có 

nguồn gốc từ các hình thức canh tác này cũng như những sản phẩm 

từ ngành sữa.

• Nutreco mong muốn các nhà cung ứng nông sản đảm bảo đáp ứng 

tiêu chí được quy định trong nguyên tắc bổ sung này. Một số tiêu chí 

chỉ có thể được nhà cung ứng nông sản đáp ứng bằng cách theo dõi 

và kiểm tra các tiêu chí này với nhà cung ứng của họ. Ví dụ, tiêu chí 

có thể là nông dân trồng nông sản (đậu nành, hạt cải dầu, lúa mì, v.v.) 

hoặc nông dân chăn nuôi (sữa).

Tiêu chí về nguồn cung ứng nông sản 
bền vững:
Truy xuất nguồn gốc: Nhà cung ứng phải triển khai hệ thống truy xuất 

nguồn gốc để giúp truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm cung cấp cho 

Nutreco. Đối với nông sản, tốt nhất là có khả năng truy xuất nguồn gốc 

trang trại nơi đã trồng nông sản, nhưng tối thiểu là quốc gia xuất xứ.

Chứng nhận: Nutreco khuyến khích nhà cung ứng đạt được chứng 

nhận từ bên thứ ba có uy tín hoặc bất kỳ phương thức xác minh độc lập 

nào khác chứng minh sự tuân thủ tiêu chí được nêu trong nguyên tắc bổ 

sung này.

Chuỗi cung ứng có trách nhiệm (dành 
cho các thương nhân, đại lý hoặc nhà 
chế biến):
Nhà cung ứng phải nỗ lực hợp lý để các nhà cung ứng của mình đáp 

ứng các tiêu chí về nguồn cung ứng và sản xuất nông sản bền vững 

được nêu trong nguyên tắc bổ sung này.

Tiêu chí về sản xuất nông sản bền vững:
Hóa chất nông nghiệp và phân bón hữu cơ1: Việc bảo quản, sử dụng 

và ứng dụng hóa chất nông nghiệp và phân bón hữu cơ cần phải áp 

dụng các thực hành nông nghiệp tốt nhất được công nhận nhằm mục 

đích giảm nhu cầu sử dụng hóa chất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường và tránh tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh 

thần của con người cũng như các dịch vụ hệ sinh thái.

Đất: Phải áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt nhất được công nhận 

để duy trì và cải tạo đất, có tính đến cấu trúc đất, phân bón và xói mòn.

Nước: Thực hành quản lý nông trại phải đảm bảo nước được sử dụng 

theo cách hiệu quả nhất đồng thời chất lượng nước được đánh giá và 

bảo vệ. 

Phá rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Các nhà cung ứng 

phải hành động theo luật pháp quốc gia, cam kết và hướng dẫn của 

ngành để đảm bảo hành vi phá rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất diễn ra theo cách có trách nhiệm. Trong các khu vực địa lý có nguy 

cơ cao diễn ra phá rừng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bất hợp 

pháp, Nutreco sẽ kiên quyết bảo đảm rằng nông sản không có nguồn 

Nguyên tắc bổ sung của Bộ quy tắc ứng 
xử dành cho nhà cung ứng nông sản

https://www.sustainabilitymap.org/fefac
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Tiêu chí áp dụng cho sản phẩm từ 
ngành chế biến thủy sản cho con người 
(phụ phẩm):
Loài đang bị đe dọa: Nhà cung ứng không được chế biến các loài hoặc 

sản phẩm phụ từ các loài được phân loại là Cực kỳ nguy cấp hoặc Có 

nguy cơ tuyệt chủng trong Danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn 

Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN). Các loài được liệt kê là 

Sắp nguy cấp không đủ điều kiện được sử dụng làm sản phẩm phụ, trừ 

khi hoạt động đánh bắt từ một nhóm nhỏ riêng biệt đã được đánh giá và 

xác định là cần được quản lý có trách nhiệm.

Tiêu chí về hải sản từ ngành nuôi trồng 
thủy sản (phụ phẩm):
Sử dụng thuốc kháng sinh có trách nhiệm: Phải áp dụng các thực 

hành tốt nhất trong quy trình quản lý thú y của nông trại để tránh, giảm 

thiểu và trong trường hợp bắt buộc sử dụng, phải bảo đảm việc sử dụng 

thuốc kháng sinh theo cách thận trọng và phù hợp. Việc sử dụng kháng 

sinh phải được chuyên gia thú y giám sát. Kháng sinh về mặt y tế rất 

quan trọng đối với con người, đặc biệt là các loại kháng sinh theo Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) được liệt kê là tối quan trọng đối với y khoa 

ở người, sẽ không được sử dụng nếu mục đích chính là cải thiện năng 

suất.

Tỷ lệ chết: Nguyên liệu không được có nguồn gốc từ tỷ lệ chết tự nhiên.

Tiêu chí về nguyên liệu từ cá nguyên 
con. Thuật ngữ “cá nguyên con” được 
sử dụng để mô tả nghề cá mà mục đích 
chính là để sản xuất bột cá và dầu cá và 
nghề cá mà sản phẩm đánh bắt được 
chuyển trực tiếp cho đơn vị chế biến 
nguyên liệu biển:
Những tiêu chí này hợp lệ đối với nghề cá có xử lý cá nguyên con để 

sản xuất bột cá và/hoặc dầu cá.

 
 
 

Quy trình và khung quản lý nghề cá: Hoạt động quản lý nghề cá phải 

dựa trên quá trình bảo tồn lâu dài nghề cá và hệ sinh thái. Quản lý nghề 

cá phải quan tâm đến toàn bộ trữ lượng trên toàn bộ khu vực phân bổ 

và xem xét tất cả các loài thủy sản bị loại bỏ và đặc điểm sinh học của 

loài.

Quy trình đánh giá trữ lượng và tư vấn quản lý: Phải có thông tin 

khoa học về đặc điểm của ngư trường đánh bắt cá liên quan đến bảo 

tồn lâu dài nghề cá và hệ sinh thái, bao gồm phân bổ theo địa lý, đánh 

giá trữ lượng của loài mục tiêu và trong trường hợp áp dụng, là tác động 

đến các loài không phải mục tiêu.

Nguyên tắc phòng ngừa: Khung quản lý nghề cá phải áp dụng phương 

pháp phòng ngừa để bảo tồn tài nguyên thủy sản mục tiêu, loài không 

phải mục tiêu liên quan và để bảo tồn hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Biện pháp quản lý: Phải thiết lập mức độ khai thác được phép theo tư 

vấn khoa học và cả khuyến nghị từ cơ quan được công nhận chính thức 

nếu có.

Báo cáo và ghi chép về nguyên liệu thủy sản thô: Phải truy xuất 

được nguồn gốc của nguyên liệu thủy sản theo loài và (các) ngư trường 

đánh bắt được đánh giá là tuân thủ tiêu chí về quản lý nghề cá có trách 

nhiệm theo quy định trong Bộ quy tắc ứng xử này.

Chương trình cải thiện nghề cá: Nhiều địa điểm đánh bắt quan trọng 

hiện chưa được quản lý đủ tốt để tuân thủ các yêu cầu chính của Bộ 

quy tắc ứng xử cho nghề cá có trách nhiệm của FAO. Do đó, Nutreco 

khuyến khích các nhà cung ứng tìm nguồn nguyên liệu từ các địa điểm 

đánh bắt như vậy để khuyến khích các bên liên quan (nhà máy chế biến 

bột cá, ngư dân, thương gia và đại lý, cơ quan chức năng, Tổ chức phi 

chính phủ (NGO), v.v.) hỗ trợ các địa điểm đánh bắt này cải thiện hoạt 

động quản lý để họ có thể tuân thủ các yêu cầu quản lý nghề cá trong 

Bộ quy tắc ứng xử cho nghề cá có trách nhiệm của FAO.

Đại dương cung cấp môi trường sống 
phong phú cho nhiều loài tđộng thực 
vật biển do đó cần được bảo vệ nghiêm 
ngặt. Phần quan trọng của nguyên tắc 
bổ sung này là đảm bảo rằng trữ lượng 
cá bắt để làm thức ăn trực tiếp hoặc gián 
tiếp cho con người được đánh bắt theo 
cách có trách nhiệm – trong mức giới 
hạn bền vững được xác định rõ ràng.

Hoạt động đánh bắt quá mức trữ lượng cá tự nhiên để sản xuất bột cá 

và dầu cá gây hại đến hệ sinh thái biển. Do đó, ngoài các nguyên tắc 

chung được quy định trong Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh 

doanh, chúng tôi đã đặt ra các tiêu chí tối thiểu bổ sung liên quan đến 

tìm nguồn cung ứng hải sản bền vững và quản lý các ngư trường theo 

cách có trách nhiệm, nơi khởi nguồn của các sản phẩm đó. Vui lòng lưu 

ý rằng những tiêu chí này là phần bổ sung và không thay thế cho các 

nguyên tắc chung.

Nguyên tắc bổ sung này không phải là hướng dẫn đầy đủ cho hoạt động 

quản lý nghề cá bền vững. Có thể cần các tiêu chí bền vững chi tiết hơn 

và các tiêu chí đó được Nutreco và nhà cung ứng thống nhất, sau đó sẽ 

được đưa vào một thỏa thuận riêng.

Phạm vi:
Nguyên tắc bổ sung này đối với Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác kinh 

doanh có hiệu lực đối với tất cả các nguyên liệu thô từ biển sử dụng 

trong các sản phẩm Nutreco. Điều này bao gồm chế biến bột cá và dầu 

cá từ cá và động vật giáp xác được đánh bắt để sản xuất nguyên liệu 

biển, phụ phẩm từ ngành chế biến cá và từ nuôi trồng thủy sản.

Nutreco mong muốn các nhà cung ứng chế biến thủy sản công nghiệp 

hoặc sản phẩm phụ hoặc thịt vụn từ ngành chế biến cá tự nhiên hoặc 

cá nuôi để đảm bảo đáp ứng tiêu chí được quy định trong nguyên tắc 

bổ sung này. Một số tiêu chí chỉ có thể được nhà cung ứng nguyên liệu 

từ biển đáp ứng bằng cách theo dõi và kiểm tra các tiêu chí này với nhà 

cung ứng của họ. Ví dụ, tiêu chí có thể là thuyền đánh bắt cá, nhà chế 

biến cá hoặc trang trại nuôi cá.

Tiêu chí về nguồn cung ứng hải sản bền 
vững – được áp dụng cho tất cả các 
sản phẩm từ biển:
Hoạt động đánh bắt cá IUU: Nguyên liệu thủy sản phải không có 

nguồn gốc từ các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo 

và không theo quy định (IUU).

Truy xuất nguồn gốc: Nhà cung ứng phải triển khai các hệ thống truy 

xuất nguồn gốc giúp truy xuất nguồn gốc (các) ngư trường đánh bắt 

cá hoặc cá nuôi và quốc gia xuất xứ của các nguyên liệu có trong sản 

phẩm bán cho Nutreco.

Chứng nhận: Nutreco đăng ký, thúc đẩy các nguyên tắc quản lý nghề 

cá trong Bộ quy tắc ứng xử về nghề cá có trách nhiệm của Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO). Nutreco mong muốn 

các nhà cung ứng nỗ lực tuân thủ những nguyên tắc được nêu trong 

bộ quy tắc ứng xử đó. Skretting cũng hỗ trợ Chương trình MarinTrust 

và xem xét các tiêu chí liên quan đến các nguyên liệu từ biển cần được 

đáp ứng khi nhà chế biến và nghề cá là một phần của chương trình 

MarinTrust. Nghề cá được Hội đồng Quản lý Biển chứng nhận đáp ứng 

các yêu cầu của chương trình MarinTrust. Nutreco cũng chấp nhận các 

nhà cung ứng và nghề cá thuộc chương trình cải thiện của MarinTrust.

Chuỗi cung ứng có trách nhiệm (dành 
cho các thương nhân, đại lý hoặc nhà 
chế biến):
Nhà cung ứng phải cùng với các nhà cung ứng của mình đáp ứng các 

tiêu chí về nguồn cung bền vững và quản lý nghề cá có trách nhiệm 

được nêu trong nguyên tắc bổ sung này và đảm bảo các sản phẩm bán 

cho Nutreco tuân thủ các tiêu chí này.

 

Nguyên tắc bổ sung của Bộ quy tắc ứng xử 
dành cho nhà cung ứng nguyên liệu thủy hải 
sản
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