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NSG Group 

Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp 
Giới thiệu  

NSG Group nổi tiếng trên thế giới về sự chuyên nghiệp, tính hợp pháp và đúng quy tắc 

trong mọi giao dịch công việc của mình như những gì chúng tôi đã truyền tải thông qua lời 

phát biểu của chúng tôi về Giá Trị và Nguyên Tắc NSG Group.   

Những tiêu chuẩn mà chúng tôi mong đợi từ nhân viên của mình được ghi chép trong Bộ 

Quy Tắc Ứng Xử NSG Group. Các hành vi, quy trình và thủ tục mà chúng tôi mong đợi từ 

các nhà cung cấp của mình được ghi chép trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Nhà Cung 

Cấp này.  

Nếu có thể, Bộ Quy Tắc này sẽ xác định cách thức hoạt động kinh doanh công bằng và theo 

kinh nghiệm, trong khi vẫn kết hợp với tất cả các yêu cầu pháp luật liên quan.  

Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho NSG Group, các nhà cung cấp phải tuân theo Bộ 

Quy Tắc Ứng Xử này bên cạnh việc tuân theo các quy định và luật pháp hiện hành. Tất cả 

các nhà cung cấp cũng phải phản hồi trước những yêu cầu thông tin hợp lý từ NSG Group 

cần thiết để chứng minh việc chấp hành theo Bộ Quy Tắc này. 

Quản lý tốt 

Hành vi đúng quy tắc 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 rất 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. 

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 đề nghị tất cả các nhà cung cấp của mình phải:-  

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

chính trực. 

 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 NSG Group 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 Công 

Cộng vị trí mà  có thể liên quan đến các mối quan hệ của họ với NSG Group  
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 Thông báo ngay cho NSG Group 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 

NSG Group 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 

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

Trách nhiệm xã hội 

Là một doanh nghiệp quốc tế 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 

trong các giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Kết quả là chúng tôi luôn xem xét nghiêm túc 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của mình và công nhận nhân quyền được tuyên bố trên 

thế giới.  

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.  

Phải tuân theo luật pháp địa phương về phân biệt đối xử trên cơ sở độ tuổi. 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.  

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. Theo nghĩa 

này, Tập đoàn NSG cam kết tìm nguồn khoáng sản theo cách thức tôn trọng nhân quyền. 

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 đề nghị tất cả các nhà cung cấp của mình phải:-  

 Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách giảm thiểu 

nguyên nhân gây nguy hiểm vốn có trong môi trường làm việc đến mức thiết thực và 

hợp lý nhất.  

 Giảm thiểu rủi ro phơm nhiễm với các vật liệu, máy móc và hoạt động nguy hại.  

 Hoạt động và duy trì một chính xác an toàn có hiệu quả.  

 Tôn trọng luật lao động quốc gia về giờ làm việc. NSG Group 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 theo quy định của pháp luật. 
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 Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát đối với nguồn khoán sản xung đột và hỗ trợ 

khách hàng của chúng tôi tuân thủ đúng trách nhiệm báo cáo về  nguồn khoán sản 

xung đột. 

 Tuân thủ các quy định về nô lệ và buôn bán người. 

 Tuân theo các chính sách về Sức Khỏe và An Toàn NSG, bao gồm những chính sách 

liên quan đến việc lạm dụng rượu và ma túy khi làm việc tại  hoặc đến công tác tại 

cơ sở của NSG 

Trách nhiệm đối với môi trường 

NSG Group cam kết thực hiện 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, NSG Group 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  

Vì vậy, các nhà cung cấp của chúng tôi cũng phải công nhận tầm quan trọng cốt yếu về vai 

trò của họ trong việc giảm tác động đối với môi trường.  

Chúng tôi mong rằng các nhà cung cấp của mình cùng tham gia vào công cuộc tạo nên một 

tương lai thành công và bền vững bằng cách không ngừng cố gắng để đạt được một hệ 

thống thực hành tốt nhất trong việc bảo vệ môi trường.  

Chúng tôi đề nghị tất cả 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 

công việc kinh doanh của họ.  

 Quản lý vật liệu nguy hại thông qua việc chấp hành các luật pháp, quy định và tiêu 

chuẩn hiện hành cũng như các quy tắc và thủ tục nội bộ. Các nhà cung cấp phải cố 

gắng thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn việc thải ra các vật liệu nguy hại, 

cháy nổ và các sự cố nghiêm trọng khác mà có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho 

nhân viên, cơ sở của mình, các cộng đồng và môi trường xung quanh.  

 Thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo rằng các nhà máy và thiết bị hiện có được vận 

hành trong các điều kiện có thể giảm thiểu các tác động đến môi trường.  

Các nhà cung cấp của chúng tôi phải duy trì các tiêu chuẩn tương tự đối với các nhà cung 

cấp, nhà thầu và nhà thầu phụ của chính họ và có thể cung cấp bằng chứng về điều đó nếu 

được yêu cầu.  

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 và cả các bên có liên quan.  

Chúng tôi mong các nhà cung cấp chứng minh được quan điểm trách nhiệm đối với rủi ro và 

đối với họ, để đổi lại yêu cầu tương tự từ các nhà cung cấp của chính họ.  

Chúng tôi đề nghị tất cả các nhà cung cấp của mình phải:-  

 Hoạt động một cách có trách nhiệm và cẩn trọng để giảm thiểu các rủi ro thất bại tài 

chính   

Thông báo cho NSG Group biết về bất kỳ vấn đề hoặc bất cứ diễn biến nào có thể 

làm tăng đáng kể các mức độ rủi ro trong dây chuyền cung cấp cho NSG Group 

Duy trì một quy trình đánh giá rủi ro nhà cung cấp của riêng mình.  

Phát triển nhà cung cấp 

NSG Group sẽ đánh giá các nhà cung cấp dựa trên những tiêu chuẩn kỳ vọng của mình; cả 

trong và sau quy trình chọn lựa bằng việc sử dụng chuỗi các Chỉ Số Đánh Giá Thực Hiện 

(KPI) mà sẽ được sử dụng như là một công cụ để cố gắng cho việc cải thiện liên tục.  

Chúng tôi mong rằng các nhà cung cấp không chỉ hoạt động phù hợp với những mong đợi 

của chúng tôi ngày hôm nay, mà còn nhận thức được và sẵn sàng cho những nhu cầu dự 

kiến của ngày mai, chẳng hạn như, từ NSG Group, các khách hàng của mình hay luật pháp 

do chính phủ quy định hướng đến việc không ngừng cải thiện sự thịnh vượng của con người 

và môi trường mà họ đang sống.  

NSG Group sẽ phối hợp với các nhà cung cấp của mình để phát triển các sáng kiến này hoặc 

cải thiện các giải pháp hiện tại cũng bao gồm các lĩnh vực đổi mới kỹ thuật & cải thiện hoạt 

động.  
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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 cá nhân  

Tên  

Họ  

Vị trí công việc  

Địa chỉ thư điện 
tử 

 

Ngày chấp nhận  

Chữ ký và / hoặc dấu chính thức của công ty 

 

 

 


