
 

 

 
Các Phương pháp Thực hành tìm Nguồn cung ứng có trách nhiệm 

  
Smucker Company cam kết tiến hành kinh doanh một cách có trách nhiệm với môi 

trường và xã hội. Chúng tôi tìm kiếm các nhà cung cấp có chiến lược kinh doanh phù hợp với 
chúng tôi; có văn hóa phù hợp để hỗ trợ Những Niềm tin Cơ bản của chúng tôi và đáp ứng tiêu 
chuẩn xuất sắc trong hoạt động của chúng tôi về chất lượng, an toàn, giao hàng và vị trí. Chúng 
tôi khuyến khích các nhà cung cấp của mình hoạt động minh bạch, có trách nhiệm và bền vững 
nhằm giảm thiểu rủi ro đối với xã hội và môi trường trong toàn chuỗi cung ứng của chúng tôi. 
Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp của mình tuân thủ các chuẩn mực đạo đức cao của chúng 
tôi.  
 
Nhóm phụ trách Đạo đức và Tuân thủ sẽ dẫn dắt việc thiết kế, triển khai và quản lý đối với các 
phương pháp tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm của chúng tôi, trong đó giải quyết các yêu cầu 
tuân thủ xã hội cho các nhà cung cấp và xác định phương pháp đánh giá rủi ro tuân thủ xã hội 
của chúng tôi. Nhóm phụ trách Đạo đức và Tuân thủ sẽ báo cáo với Phó Chủ tịch Cấp cao, Tổng 
Cố Vấn và Thư ký cũng như sẽ có quyền truy cập và cung cấp thông tin cập nhật định kỳ cho đội 
ngũ lãnh đạo điều hành và Hội đồng Quản trị nếu cần thiết. Mục đích là để giảm thiểu tác động 
lên môi trường, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu và hỗ trợ các 
cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới. Những mối quan hệ của chúng tôi với các 
nhà cung cấp đặc biệt quan trọng vì những mối quan hệ này trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng 
của chúng tôi trong việc đáp ứng sự mong đợi về chất lượng sản phẩm, an toàn và hiệu suất của 
người tiêu dùng và khách hàng của chúng tôi. Là những đối tác kinh doanh quan trọng, các nhà 
cung cấp của chúng tôi phải cùng chia sẻ cam kết hoạt động minh bạch, có trách nhiệm và có đạo 
đức. 
 

Các Phương pháp tìm Nguồn cung ứng có Trách nhiệm của chúng tôi căn cứ vào Niềm 
tin Cơ bản của chúng tôi về Chất lượng, Con người, Đạo đức, Sự tăng trưởng và Sự độc lập và 
phản ánh sự cân nhắc của chúng tôi về tác động kinh tế, môi trường và xã hội. 

   
• Kinh tế – Trách nhiệm xã hội quan trọng nhất của công ty chúng tôi là khả năng kinh 

tế dài hạn trong kinh doanh của mình. Nền tảng tài chính vững mạnh của chúng tôi 
đảm bảo chúng tôi có các nguồn lực để đầu tư làm cho công việc kinh doanh, con 
người và cộng đồng mạnh mẽ hơn.  

• Hành tinh - Trách nhiệm môi trường là một phần vốn có trong di sản của chúng tôi 
và chúng tôi cân nhắc kết hợp môi trường vào các quá trình ra quyết định trong toàn 
bộ tổ chức - bao gồm cả các hoạt động của các cơ sở, phát triển sản phẩm mới và sự 
cam kết sử dụng các phương pháp tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm. 

• Xã hội – Là một công dân tốt, chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào trách nhiệm của 
mình để hỗ trợ các tổ chức, các dự án và chương trình nhằm góp phần vào sự thịnh 
vượng của cộng đồng chúng ta. 

 



Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp Toàn cầu của chúng tôi đặt ra những kỳ vọng tối 
thiểu đối với các nhà cung cấp khi họ tiến hành kinh doanh với Smucker. Bộ quy tắc này đề cập 
đến những thông lệ kinh doanh, luật lao động và các quyền con người cũng như quản lý môi 
trường. Các nhà cung cấp phải tuân thủ (và đảm bảo rằng, theo hiểu biết tốt nhất của họ, các nhà 
thầu phụ của họ cũng phải tuân thủ) Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp Toàn cầu của chúng 
tôi bằng văn bản thông qua việc đưa vào một điều khoản cụ thể trong chính sách thu mua, các 
thỏa thuận mua bán chính cũng như những điều khoản và điều kiện trong đơn đặt hàng. 
 

Chương trình đào tạo sẽ được phát triển để thông báo cho toàn bộ công ty về các phương 
pháp tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm của chúng tôi và các khóa đào tạo sẽ được tiến hành 
cho các đội thu mua và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cũng sẽ thông báo những kỳ vọng của 
chương trình cho các nhà cung cấp, bao gồm việc tuân thủ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung 
cấp Toàn cầu, các thủ tục xác minh từ bảng câu hỏi tự thuật đến đánh giá tại chỗ, yêu cầu hành 
động khắc phục (và phòng ngừa) và xếp hạng nhà cung cấp dựa trên các chỉ số về tuân thủ xã hội 
quan trọng.  
 

Đánh giá rủi ro tuân thủ xã hội sẽ được tiến hành hàng năm. Smucker sẽ phân khúc nhà 
cung cấp của mình theo mức độ rủi ro và ưu tiên quá trình đánh giá từ rủi ro cao đến thấp để xác 
minh xem các nhà cung cấp có đang tuân thủ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp Toàn cầu 
của chúng tôi hay không. Mức độ rủi ro sẽ được đánh giá và chỉ định dựa trên phần trả lời các 
câu hỏi và các nguồn dữ liệu bên ngoài liên quan đến các rủi ro địa lý và hàng hóa. Các nhà cung 
cấp có mức độ nguy cơ cao và trung bình sẽ bị kiểm tra tại cơ sở để xác định mức độ tuân thủ. 
Kế hoạch hành động khắc phục sẽ được thực hiện cho bất kỳ kết quả nào. Nhà cung cấp liên tục 
không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi hoặc không hoàn thành hành động khắc phục sẽ 
không được chọn là nhà cung cấp và sẽ có nguy cơ đánh mất cơ hội kinh doanh với Smucker. 
 

Báo cáo Trách nhiệm Doanh nghiệp thường niên của chúng tôi sẽ được sử dụng để thông 
báo cho các bên liên quan về tiến độ thực hành tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm của chúng 
tôi. 
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