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CHÍNH SÁCH THU MUA BỀN VỮNG
Lưu ý rằng "thu mua" theo chính sách này không chỉ bao gồm việc mua sắm hàng
hóa (phụ tùng và nguyên vật liệu) cho sản xuất mà còn bao gồm các dịch vụ khác nhau
như bảo trì và quản lý các phương tiện sản xuất.
Theo chính sách thu mua bền vững, công ty Southland International sẽ tiến hành các
hoạt động thu mua của mình phù hợp với:
Hiệp ước toàn cầu của Liên hiệp quốc : Khởi xướng của Liên hiệp quốc nhằm khuyến
khích các doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng các chính sách bền vững, có trách
nhiệm với xã hội, và báo cáo về việc thực thi.
ISO 26000: Hướng dẫn của Tổ chức Tiêu chuẩn thế giới (ISO)về cách các doanh nghiệp
và tổ chức hoạt động có trách nhiệm xã hội. -có nghĩa là hành động một cách đạo đức và
minh bạch, góp phần vào sức khỏe và phúc lợi xã hội; đồng thời giảm thiểu mọi tác động
tiêu cực của hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Sau đây là các nguyên tắc về hành vi trong hoạt động thu mua của chúng tôi:
1. Trách nhiệm / Quản trị tổ chức / Tính minh bạch
* Các nhà cung cấp của Southland International phải đảm bảo tuân thủ luật pháp,
quy định và phong tục xã hội thích hợp của các quốc gia và / hoặc khu vực.
•

•

Nhà cung cấp phải đảm bảo tuân thủ luật và quy định hiện hành ở các quốc gia và
/ hoặc khu vực họ hoạt động bao gồm luật chống độc quyền, nhãn hiệu hàng hóa,
quy định nhà thầu phụ, luật ngoại hối, luật bảo mật cá nhân, luật bản quyền, v.v.
Cả Southland International và Nhà cung cấp phải tránh hối lộ dưới bất kỳ hình
thức nào ( quà tặng, thanh toán, cân nhắc, lợi ích tài chính hoặc phi lợi nhuận hoặc
lợi ích của bất kỳ loại nào cấu thành hành vi tham nhũng và bất hợp pháp).

2. Hành vi đạo đức bảo vệ Thông tin bí mật và luật cạnh tranh
* Tuân thủ Thông tin bảo mật / Thông tin bí mật
•
•

Quản lý, bảo vệ thông tin bí mật của công ty như bí mật thương mại và sử dụng
thông tin đó một cách thích hợp.
Nhận thông tin bí mật liên quan đến các công ty khác chỉ từ nhân viên được ủy
quyền bằng các phương tiện hợp pháp. Xác minh phạm vi sử dụng cho phép và
các điều kiện khác liên quan đến thông tin bí mật đó và chỉ sử dụng trong phạm vi
được phép.
* Tuân thủ Luật Cạnh Tranh
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•

Southland International sẽ không tham gia vào các hành vi bất hợp pháp chống lại
luật và quy định cạnh tranh của từng quốc gia và khu vực, bao gồm chống độc
quyền tư nhân, hạn chế giao dịch không hợp lý (băng buôn , nhóm đấu thầu cấu
kết,...) hoặc thực thi thương mại không công bằng.

3. Thực thi giao dịch công bằng
* Hoạt động thu mua / Làm việc chặt chẽ với các nhà cung ứng
•

Nhằm tăng cường các giá trị cung ứng mà khách hàng quý trọng, Công ty sẽ chia
sẻ kiến thức và thông tin như tin tức, quan điểm và xu hướng...với các nhà cung
ứng. Công ty sẽ cố gắng đảm bảo và duy trì chất lượng hàng hóa đã mua, trả giá
cạnh tranh và đáp ứng với những thay đổi của thị trường một cách công bằng cho
các nhà cung ứng.

4. Nhân quyền và lao động
* Thực thi sự bền vững của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
•

Southland International sẽ tuân thủ các luật và quy định, các tiêu chuẩn xã hội và
đạo đức của công ty. Công ty sẽ làm việc và thúc đẩy các hoạt động thu mua cùng
với các Nhà cung cấp để thực hiện trách nhiệm xã hội chung của chúng tôi, bao
gồm cấm lao động trẻ em, trả lương công bằng và tôn trọng nhân quyền theo phạm
vi của chính sách và chương trình CSR.

5. Tôn trọng các tiêu chuẩn hành vi quốc tế
*Không phân biệt đối xử trong các giao dịch.
•

Southland International không phân biệt đối xử với nhà cung cấp và khách hàng
về: chủng tộc, dân tộc và quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, v.v ... (các đặc
điểm này được luật pháp bảo vệ và dựa trên quy định hiện hành của địa phương )

6. Môi trường
*Các nhà cung cấp được khuyến khích tham gia tích cực để tạo ra các sản phẩm
thân thiện với môi trường.
•

•

Các nhà cung cấp được khuyến khích để thúc đẩy các chính sách môi trường tích
cực, cải thiện các hệ sinh thái ảnh hưởng đến môi trường và cung cấp các cơ hội
đào tạo trong các lĩnh vực liên quan.
Chúng tôi đặt mục tiêu giảm tác động đối với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác
động môi trường gây ra bời hoạt động sản suất và kinh doanh của chúng
tôi. Chúng tôi cố gắng phát triển, thiết lập và thúc đẩy các công nghệ giúp môi
trường và kinh tế cùng tồn tại hài hòa; xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ; hợp tác
với nhiều cá nhân và tổ chức tham gia bảo tồn môi trường.
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7. Sức khỏe và an toàn
*Đảm bảo các hoạt động an toàn tại nơi làm việc
•

Các nhà cung cấp dự kiến sẽ đảm bảo các hoạt động an toàn khi làm việc với các
chủ sở hữu nhỏ trong việc thu mua và vận chuyển nguyên liệu thô cho các nhà
máy, nhằm mục đích cung cấp một môi trường an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc,
nơi giao và lưu trữ nguyên liệu. Chúng tôi tập trung vào sự an toàn của công nhân
trong việc sử dụng thiết bị và áp dụng các biện pháp ứng phó khẩn cấp thích hợp;
các biện pháp chống lại thiên tai và tai nạn để bảo vệ cuộc sống con người.

8. Đóng góp cho xã hội
*Tạo việc làm và đóng góp cho nền kinh tế địa phương
•

Southland International đặt mục tiêu đóng góp cho nền kinh tế địa phương thông
qua việc tạo việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, công ty hướng tới làm
việc với người dân địa phương để cải thiện cuộc sống của họ thông qua việc tham
gia tích cực vào các hoạt động, lễ hội địa phương, tổ chức kiểm tra sức khỏe cho
người dân địa phương.

Trần Ngọc Tùng
Giám đốc điều hành
Ngày 04 tháng 7 năm 2018
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