
Nhân sự  
Synthomer hoàn toàn cam kết đảm bảo đối xử công bằng, 
lịch sự và tôn trọng đối với nhân viên cũng như tất cả các 
bên liên quan và chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp 
của mình cũng làm như vậy.

Là một nhà cung cấp của Synthomer, bạn phải: 

   Cam kết duy trì nơi làm việc hòa nhập, không có quấy 
rối và không phân biệt đối xử dựa trên địa vị của một 
người như chủng tộc, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng 
tình dục, khuyết tật, tôn giáo hoặc bất kỳ yếu tố nào 
khác được pháp luật bảo vệ. 

   Không dung thứ cho hành vi quấy rối tình dục, đe dọa, 
thù địch hoặc xúc phạm ở nơi làm việc và ngăn chặn 
hành vi thù địch hoặc đe dọa và báo cáo bất kỳ trường 
hợp lạm dụng nào ở nơi làm việc trong khu vực hoạt 
động của Synthomer. 

   Đảm bảo sự hiện diện của mỗi nhân viên là tự nguyện. 
Điều này đặc biệt nghiêm cấm tất cả các hình thức lao 
động phạm nhân, nhân công đưa từ nước ngoài vào, 
lao động nô lệ, hoặc các hình thức lao động ép buộc 
khác hoặc buôn bán người. Nhà cung cấp không được 
tham gia hoặc dung túng cho việc sử dụng hoặc bóc lột 
trẻ em bất hợp pháp tại nơi làm việc. 

   Công nhận quyền tự do của người lao động trong việc 
thành lập hoặc tham gia tổ chức do họ lựa chọn, và 
không hạn chế người lao động tham gia các tổ chức đó 
và thương lượng tập thể. 

   Hướng tới việc đáp ứng các kỳ vọng được đặt ra trong 
kinh doanh để tôn trọng các Nguyên tắc Hướng dẫn 
của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền.

Định hướng
Bộ Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp này là một phần trong 
Đường lối kinh doanh Synthomer. Nó phản ánh cách thức 
chúng ta làm việc cùng nhau và các bên liên quan. Nó minh 
chứng niềm tin và giá trị của chúng tôi về nền văn hóa đa 
dạng, cởi mở, đồng thời làm việc trên tinh thần trách nhiệm 
và bền vững. Đó là chính sách được soạn cho các nhà 
cung cấp của chúng tôi và theo quan điểm của họ, mở rộng 
dựa trên Bộ Quy tắc Ứng xử, Giá trị cốt lõi, Chính sách và 
Chiến lược Thu mua Bền vững.  Synthomer chỉ hợp tác 
với các nhà cung cấp có trách nhiệm và tuân thủ Bộ Quy 
tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp này hoặc các nguyên 
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An toàn, Sức khỏe và Môi trường 
Synthomer sản xuất các hóa chất chuyên dụng bằng các 
quy trình sản xuất phức tạp, quy mô lớn, sử dụng nguyên 
liệu thô nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi tuân thủ các tiêu 
chuẩn cao nhất về an toàn, sức khỏe và môi trường trên 
quy mô toàn doanh nghiệp và hi vọng các nhà cung cấp 
của mình cũng thực hiện như vậy.  

Là một nhà cung cấp của Synthomer, bạn phải: 

   Luôn tuân theo và thực hiện đúng Quy chuẩn SHE  
của Synthomer và 10 Nguyên tắc Vàng khi vào khu  
vực làm việc của Synthomer. 

   Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn ở mức  
cao nhất. 

   Phối hợp hiệu quả cùng Synthomer và/hoặc chính  
quyền địa phương để đảm bảo tuân thủ đúng tất cả các 
quy định an toàn và sức khỏe. 

   Hỗ trợ Synthomer giảm thiểu tác động môi trường do 
các hoạt động sản xuất của chúng tôi gây ra và giảm 
lượng tiêu thụ tài nguyên.

tắc hay chính sách do chính họ đặt ra với tiêu chuẩn tương 
đương.

Bộ Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp được đề ra như một 
hướng dẫn thiết yếu để thông báo và giúp các nhà cung 
cấp bảo vệ danh tiếng của mình và duy trì các giá trị của 
chúng tôi, vì vậy cũng sẽ giúp bảo vệ uy tín của các nhà 
cung cấp. Nếu chưa rõ khía cạnh nào áp dụng cho trường 
hợp của bản thân, vui lòng liên hệ trợ giúp bằng cách đặt 
vấn đề đối tượng kinh doanh Synthomer của bạn.
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Kinh doanh   
Synthomer yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân 
thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn hiện hành của 
địa phương, khu vực và quốc tế tại các thị trường nơi họ 
hoạt động. Do đó, chúng tôi phải lựa chọn rất kỹ lưỡng các 
nhà cung cấp mà chúng tôi hợp tác để đảm bảo rằng họ 
thực hiện đúng cam kết kinh doanh hợp pháp và đạo đức 
của chúng tôi.

Là một nhà cung cấp của Synthomer, bạn phải: 

   Không tham gia bất kỳ hình thức tham nhũng, trốn  
thuế hoặc hối lộ.

   Không tham gia vào các hành vi chống cạnh tranh như 
ấn định giá, phân chia thị trường hoặc lạm dụng vị trí 
độc quyền.

   Chỉ sử dụng tài sản và thông tin của Synthomer cho 
mục đích kinh doanh và bảo mật các thông tin bí mật 
và/hoặc nhạy cảm về mặt thương mại của Synthomer, 
và chỉ tiết lộ thông tin đó khi được cho phép và theo 
cách thức thích hợp.

   Đảm bảo rằng bạn không có giao dịch kinh doanh với 
các tổ chức, cá nhân hoặc quốc gia bị trừng phạt.

Kiểm tra và Chấm dứt Thỏa thuận  
Đôi khi, Synthomer có thể yêu cầu tới các cơ sở của nhà 
cung cấp của chúng tôi để kiểm tra việc tuân thủ Bộ Quy 
tắc Ứng xử của Nhà cung cấp này. Nếu các nhà cung cấp 
không tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Nhà cung cấp này, 
Synthomer có thể yêu cầu các nhà cung cấp thực hiện 
kế hoạch hành động sửa chữa để khắc phục những điểm 
không tuân thủ. Nếu điểm không tuân thủ đó không thể 
khắc phục được hoặc trong các trường hợp không tuân thủ 
nghiêm trọng hoặc kéo dài, Synthomer có thể chấm dứt 
mối quan hệ kinh doanh. 

Quy tắc Ứng xử của Nhà cung cấp này bổ sung cho các 
nghĩa vụ của nhà cung cấp như đã nêu trong mọi văn bản 
thỏa thuận giữa Synthomer và Nhà cung cấp (bao gồm cả 
những thỏa thuận được quy định trong các điều khoản tiêu 
chuẩn và điều kiện mua hàng của Synthomer có sẵn tại 
www.synthomer.com/tc, trong phạm vi áp dụng).  
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