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CHÍNH SÁCH
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR)
Chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta phải tích hợp các giá trị kinh doanh và hoạt động
để đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan như cổ đông, khách hàng, nhân viên, nhà
đầu tư, nhà cung cấp và cộng đồng.
• Chúng tôi nhận thấy rằng công ty của chúng tôi phải thực thi trách nhiệm xã hội,
kinh tế và môi trường đối với các bên liên quan đã nêu trên thông qua các hành
động và các chính sách của công ty .
• Chúng tôi sẽ nhận tất cả các phản hồi từ các bên liên quan một cách nghiêm túc
và, nếu có thể, duy trì đối thoại mở để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các yêu
cầu được nêu trong chính sách này.
• Chúng tôi sẽ cởi mở và trung thực trong việc truyền đạt các chiến lược, mục tiêu,
hiệu quả và quản trị của chúng tôi cho các bên liên quan trong cam kết liên tục để
phát triển bền vững.
Nội dung của chính sách / Tính cần thiết
Việc quản lý CSR của công ty chúng tôi sẽ thực hiện theo hướng dẫn của ISO
26000 và Hiệp ước Toàn cầu của Liên hiệp quốc.
1. Thực hành Nhân quyền và Lao động
• Chúng tôi mong muốn tạo ra một nền văn hóa làm việc, nơi mà tất cả các nhân
viên đều chịu trách nhiệm về nhiệm vụ công việc được giao.
• Chúng tôi mong muốn loại bỏ sự phân biệt đối xử trên mọi lĩnh vực và đề bạt cơ
hội thăng tiến một cách công bằng.
• Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đối xử tôn trọng, có nhân
phẩm và không bị quấy rối.
2. Thực hành hoạt động công bằng
• Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh theo Luật và chú ý đến các hoạt động bao
gồm thực hành chống hối lộ và chống tham nhũng.
• Chúng tôi sẽ hoạt động theo cách bảo vệ chống lại các hoạt động kinh doanh
không công bằng; các hợp đồng của chúng tôi đặt ra các điều khoản, điều kiện và
dựa trên nền tảng quan hệ tốt.
• Chúng tôi sẽ áp dụng và chủ động khuyến khích các hoạt động kinh doanh tốt
nhất, công bằng; sẽ cố gắng xây dựng các liên kết bền vững với khách hàng và
nhà cung ứng.
3. Hành vi kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
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• Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi được thực
hiện theo các tiêu chuẩn đạo đức, chuyên nghiệp và pháp lý.
• Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo tạo niềm tin cho các bên liên quan vào các quy trình
quản lý của doanh nghiệp bằng cách đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp.
• Chúng tôi yêu cầu khách hàng phản hồi về việc thực hiện công việc của chúng tôi
để tự cải tiến liên tục cung cách phục vụ ; bảo đảm rằng các nhận xét đó được
xem xét và thực hiện .
4. Sức khỏe, an toàn và môi trường
• Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động một cách bền vững, bao gồm bảo vệ môi
trường, sức khỏe và an toàn của tất cả các bên bị ảnh hưởng. Tất cả các hoạt động
phải tuân thủ Hướng Dẫn Về Sức Khỏe, An Toàn Và Môi Trường (HSE).
• Chúng tôi nỗ lực để giảm tác động của chúng tôi đối với môi trường bằng cách
thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường - trong khi vẫn duy trì một doanh
nghiệp thành công và cạnh tranh.
• Chúng tôi đặt mục tiêu xử lý chất thải một cách thân thiện với môi trường nhất.
• Chúng tôi mong muốn giảm thiểu tác động môi trường của việc tiêu thụ năng
lượng không cần thiết.
• Chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường làm việc sạch sẽ, lành mạnh và
an toàn.
5. Hỗ trợ cộng đồng
• Chúng tôi mong muốn hỗ trợ và làm việc với người dân địa phương để nâng cao
chất lượng cuộc sống thông qua sự tham gia tích cực vào các hoạt động và lễ hội
địa phương ; các trường hợp hỗ trợ các sự kiện cộng đồng một cách tự nguyện;
các chương trình giáo dục và tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương.
Công ty Southland International sẽ sẵn sàng hành động để quảng bá danh tính của
mình như là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm doanh nghiệp. Ban
Quản lý phải đảm bảo rằng chính sách này được truyền đạt đến tất cả các cấp.
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