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 Tại Philip Morris International (PMI), chúng tôi cam kết hoạt 
động kinh doanh theo các nguyên tắc được quốc tế công nhận 
về quyền con người, quản lý môi trường, sự liêm chính trong 
kinh doanh và phòng chống tham nhũng. Những giá trị này 
kết nối và hướng dẫn chúng tôi, được ghi nhận trong cam kết 
của chúng tôi về quyền con người và Sách Hướng dẫn để thành 
công của chúng tôi. Những giá trị này cũng thể hiện cam kết 
của chúng tôi với Mười Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của 
Liên Hiệp Quốc và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc 
về Kinh doanh và Quyền Con người.
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Những giá trị này bao gồm cả cách thức chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp trên 
toàn chuỗi cung ứng. Tài liệu này nêu ra các Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm của 
chúng tôi. Tài liệu cung cấp các yêu cầu về quy trình và hiệu quả áp dụng cho mọi nhà 
cung cấp có quan hệ hợp tác với PMI. Bằng việc áp dụng các Nguyên tắc này, mục tiêu của 
chúng tôi là đạt được những cải thiện mang tính thực chất và có thể đo lường được trong chuỗi 
cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng vào sự cam kết và hỗ trợ của nhà cung cấp trong 
việc cải thiện liên tục để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này. 

Trong những năm qua, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều nhà cung cấp về các kế 
hoạch mới quan trọng như các chương trình Quy trình Thực hành Sản xuất Nông 
nghiệp Tốt và Quy trình Thực hành Lao động Nông nghiệp. Chúng tôi trân trọng tất 
cả những nỗ lực của nhà cung cấp trong việc giúp đỡ chúng tôi thực hiện mục tiêu tìm kiếm 
nguồn cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách có trách nhiệm và tạo ra giá trị bền vững thông 
qua chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Dựa trên mối quan hệ hợp tác hiện có của mình, chúng tôi có kế hoạch xây dựng một 
chương trình bền vững hàng đầu trong ngành cùng với các nhà cung cấp của chúng 
tôi. Chúng tôi tin rằn  nỗ lực của chúng tôi cùng với nhà cung cấp sẽ giúp thiết lập một chuỗi 
cung ứng bền vững hơn, mang lại nhiều cơ hội để tăng cường mối quan hệ kinh doanh của 
chúng ta và tạo ra giá trị cho các công ty của chúng ta.

Chúng tôi kỳ vọng tất cả các nhà cung cấp thực hiện các Nguyên tắc Cung ứng Có 
trách nhiệm một cách liên tục và minh bạch. Cụ thể, chúng tôi mong muốn họ:

 •  Thực hiện các quy trình hoặc tận dụng các hệ thống hiện hành nhằm giúp 
nhà cung cấp xác định, ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các rủi ro và tác động 
trong chính các hoạt động của nhà cung cấp và trong các mối quan hệ kinh 
doanh của họ.

 •  Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng của mình theo 
Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm hoặc bất kỳ tiêu chuẩn tương tự nào 
dựa trên Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và Nguyên tắc Hướng dẫn 
của Liên Hiệp Quốc. 

 •  Giao tiếp và chủ động tương tác với nhân viên, nhà cung cấp và cổ đông của 
mình để họ lưu tâm tới các rủi ro có thể xảy ra.
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Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và phẩm giá là một giá trị cốt lõi trong 
hoạt động kinh doanh của PMI. Cam kết của chúng tôi về Hiệp ước Toàn cầu của Liên 
Hiệp Quốc năm 2015 đóng vai trò là chất xúc tác cho một phương pháp tiếp cận quyền 
con người có hệ thống hơn để tuân thủ Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Kinh 
doanh và Quyền Con người. Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của chúng tôi cũng sẽ làm 
điều tương tự. Để đạt được điều đó, các nhà cung cấp của chúng tôi phải có sẵn các chính 
sách và quy trình phù hợp với quy mô và hoàn cảnh của mình, bao gồm:

 •  Chính sách cam kết tôn trọng các quyền con người; 

 •  Quy trình thẩm tra quyền con người nhằm xác định, ngăn chặn, giảm 
nhẹ và cân nhắc các tác động tới quyền con người; và 

 •  Các quy trình, bao gồm hệ thống khiếu nại tại nơi có thể áp dụng, 
để khắc phục những tác động nghiêm trọng tới quyền con người 
mà họ gây ra hoặc góp phần gây ra.  

QUYỀN 
CON NGƯỜI
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Các nhà cung cấp của PMI phải xác định, ngăn ngừa và xử lý các tác động tiêu 
cực tới các quyền con người được thế giới công nhận, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở những việc sau:

Lao động cưỡng bức và buôn người 
Không tham gia hoặc khoan nhượng với việc sử dụng lao động cưỡng bức hoặc lao động 
bị buôn bán. Cẩn trọng trong việc xác định và xử lý các hình thức nô dịch hiện đại trong 
các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng, bao gồm cầm tù, nô dịch theo 
giao kèo, nô dịch ràng buộc, bắt làm nô lệ hoặc bất cứ hình thức lao động cưỡng bức nào 
khác. Các khoản vay hoặc tạm ứng lương phải được dựa trên các điều khoản công bằng, 
được giải thích rõ ràng với người lao động, được sự đồng ý của cả hai bên, và không yêu 
cầu người lao động phải làm việc cho chủ lao động tới khi trả hết nợ. Không được giữ 
hoặc tịch thu giấy tờ cá nhân bao gồm cả hộ chiếu của người lao động. Không cho phép 
người lao động trả phí tuyển dụng, phí xử lý hồ sơ hoặc phí sắp xếp việc làm, và đồng 
ý với mọi người lao động về các điều khoản lao động bằng văn bản tại thời điểm tuyển 
dụng. 

Lao động trẻ em 
Không sử dụng lao động trẻ em. Trẻ em có thể được thuê trong một vài trường hợp nhất 
định miễn là trẻ em phải từ 15 tuổi trở lên, đủ độ tuổi lao động tối thiểu hoặc ở độ tuổi hoàn 
thành giáo dục bắt buộc, tùy theo độ tuổi nào cao hơn. Người lao động dưới 18 tuổi không 
được làm các công việc có thể gây hại cho sức khỏe, an toàn, sự phát triển cảm xúc, hoặc 
công việc liên quan tới tiếp thị và bán các sản phẩm thuốc lá.



Thời gian làm việc 
Người lao động phải có thời gian nghỉ ngơi. Giờ lao động thông thường phải tuân thủ luật 
pháp của nước sở tại và không được vượt quá 48 tiếng một tuần. Một tuần người lao động 
phải có một ngày nghỉ, ít nhất 24 tiếng liên tục. Người lao động phải có ngày nghỉ lễ và 
nghỉ phép năm. Giới hạn số giờ lao động tối đa trong tuần ở mức 60 giờ, bao gồm cả giờ 
làm thêm, và việc làm thêm giờ phải dựa trên sự tự nguyện của người lao động. 

Tiền lương và các đãi ngộ 
Trả lương thỏa đáng cho người lao động. Chế độ lương và đãi ngộ phải đủ để thỏa mãn 
các nhu cầu cơ bản của người lao động và gia đình và tạo ra thu nhập sau thuế. Tiền lương 
phải đạt mức tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc đạt các chuẩn so sánh phù hợp 
của ngành khi pháp luật không quy định về tiền lương. Trả lương định kỳ và đầy đủ, và 
đảm bảo các chế độ đãi ngộ và nghỉ phép của người lao động theo quy định của pháp 
luật. Không áp dụng hình thức kỷ luật trừ lương.

Đối xử công bằng 
Duy trì các thông lệ làm việc và một môi trường làm việc đa dạng và chuyên nghiệp. 
Không khoan nhượng với các hành vi xúc phạm, hạ nhục, lạm dụng hoặc phân biệt đối xử 
dưới bất kỳ hình thức nào. Mang lại cơ hội tuyển dụng và việc làm công bằng cho người 
lao động và không phân biệt đối xử dựa trên đặc điểm cá nhân. Đưa ra tất cả các quyết 
định liên quan đến việc làm một cách khách quan dựa trên thành tích.

An toàn nơi làm việc 
Tạo môi trường làm việc an toàn và không gây hại cho sức khỏe cho người lao động nhằm 
ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tật. Xác minh, đánh giá và kiểm soát các nguồn nguy hiểm 
nghề nghiệp đối với sức khỏe và an toàn. Khi không thể kiểm soát các nguồn nguy hiểm một 
cách hiệu quả tại nguồn thì phải đảm bảo người lao động được trang bị và sử dụng thiết bị 
bảo hộ cá nhân phù hợp. Thường xuyên đào tạo người lao động về an toàn và sức khỏe và 
lưu các hồ sơ thích hợp. Chỗ ở, dù cung cấp trực tiếp hay thông qua bên thứ ba, phải sạch sẽ, 
an toàn và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động.  
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Quyền tự do tham gia các tổ chức 
Có thái độ cởi mở về các hoạt động của công đoàn và các tổ chức khác của người lao 
động. Tôn trọng và không can thiệp vào quyền của người lao động trong việc thành lập 
hoặc tham gia công đoàn hoặc tổ chức đại diện mà họ tự chọn. Tôn trọng quyền đàm 
phán tập thể của người lao động. Tôn trọng quyền thực hiện chức năng đại diện của 
người đại diện cho người lao động tại nơi làm việc và quyền trao đổi cởi mở về các điều 
kiện làm việc mà không sợ bị phân biệt đối xử, trả thù, đe dọa hay quấy rối.

Quyền sở hữu đất 
Tôn trọng quyền và quyền sở hữu đất và tài nguyên thiên nhiên của cá nhân và cộng 
đồng địa phương, bao gồm cộng đồng bản địa. Thương lượng công bằng với chủ sở hữu 
đất tại địa phương về việc sử dụng và chuyển nhượng đất. Không tham gia vào việc tranh 
chấp gây tranh cãi quyền sử dụng đất quy mô lớn, hoặc bất kỳ việc thu hồi đất nào dẫn 
đến sự di dời không tự nguyện của người dân. Nhà cung cấp phải minh bạch trong mọi 
quá trình ra quyết định về sử dụng hoặc chuyển nhượng đất và tuân thủ theo nguyên tắc 
đồng thuận tự do, được báo trước và đầy đủ thông tin.

Cung ứng khoáng sản 
Có chính sách để đảm bảo rằng tantali, thiếc, vonfram và vàng trong vật liệu đã chế biến 
không tài trợ hay mang lại lợi ích cho các nhóm vũ trang ở Cộng hòa Dân chủ Congo 
hoặc quốc gia láng giềng, hoặc các quốc gia được liệt kê trong các quy định về xung đột 
khoáng sản tại từng thời điểm. Thực hiện thẩm tra nguồn và chuỗi hành trình của các 
khoáng sản và cung cấp các biện pháp thẩm tra khi PMI yêu cầu.

Tùy vào ngành, vị trí và bối cảnh mà nhà cung cấp của PMI hoặc bên thứ ba hoạt 
động, nhà cung cấp có thể cân nhắc thêm các quyền con người liên quan tới cộng 
đồng địa phương và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương cần sự quan tâm đặc biệt, và 
tiến hành thẩm tra nhằm xác định, ngăn chặn, giảm nhẹ và cân nhắc các tác động tới 
quyền con người của những nhóm này.
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TRÁCH NHIỆM VỚI 
MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ về môi trường 
Có các giấy phép, bằng chứng nhận và đăng ký cần thiết liên quan tới môi trường và lưu trữ 
những tài liệu này một cách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của quý công ty. Đào 
tạo những nhân sự có liên quan nhằm đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ các giấy phép và các 
yêu cầu của luật pháp về môi trường.

Quản lý môi trường  
Thiết lập một hệ thống phù hợp với quy mô và hoàn cảnh của quý công ty nhằm quản lý các 
khía cạnh về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của quý công ty bao gồm các 
biện pháp đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trưởng. Ban hành các 
chính sách phù hợp để áp dụng các thông lệ về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của quý công ty và giao trách nhiệm cho các bộ phận trong công ty về các khía cạnh 
môi trường. Nhanh chóng ngăn chặn hoặc khắc phục những sự cố và cải thiện liên tục hiệu 
quả môi trường của mình.
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Giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên và chất thải 
Giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải, 
nước thải, khí thải carbon và các tác động môi trường khác liên quan tới hoạt động sản xuất 
kinh doanh và sản phẩm của quý công ty tuân theo các nguyên tắc phòng ngừa. Đặt mục tiêu 
cải thiện, đo lường kết quả và báo cáo về các mục tiêu đó.
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LIÊM CHÍNH 
TRONG KINH DOANH

10

Tiếp thị có liêm chính  
Hút thuốc gây ra các bệnh nguy hiểm và gây nghiện. Các nhà cung cấp tham gia tiếp thị và bán 
sản phẩm của chúng tôi chỉ được phép tiếp thị và bán sản phẩm cho người lớn. Các sản phẩm 
và hoạt động tiếp thị và bán hàng của PMI không nhắm đến trẻ vị thành niên, những người 
không hút thuốc hay những người không sử dụng các sản phẩm có khói thuốc.

Hối lộ và tham nhũng 
Không được hối lộ bất cứ ai ở bất cứ đâu vì bất cứ lý do gì hoặc để người khác nhân danh quý 
công ty thực hiện hành vi hối lộ. Việc đưa hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị – bao gồm tiền, 
quà, sự giúp đỡ, hình thức giải trí, hoặc thậm chí là công việc cho người thân của viên chức 
chính phủ – đều có thể bị coi là hành vi cố gắng gây ảnh hưởng tới hành động hoặc quyết định 
nghiệp vụ của một cá nhân nào đó và do đó bị coi là hối lộ. Không chi các khoản “thanh toán 
bôi trơn” – những khoản tiền nhỏ, bằng tiền mặt hoặc bất cứ hình thức nào khác nhằm đẩy 
nhanh một quy trình mà một viên chức chính phủ thường xuyên thực hiện. Lưu giữ hồ sơ và tài 
liệu phù hợp để chứng minh các trường hợp mà vật có giá trị được cung cấp cho một viên chức 
chính phủ.

Cạnh tranh công bằng 
Cạnh tranh một cách công bằng về dịch vụ và sản phẩm dựa trên chất lượng, sự đổi mới, giá cả, 
quảng cáo và các biện pháp hợp pháp khác. Hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu của pháp luậtcạnh 
tranh áp dung đối với quý công ty và không thực hiện những hành vi chống lại cạnh tranh.  

Thông tin mật và sở hữu trí tuệ 
Giữ bí mật các thông tin mật của PMI. Chỉ sử dụng thông tin này vào mục đích được ủy 
quyền sử dụng theo quy định của hợp đồng. Không chia sẻ thông tin mật khi không 
có sự đồng ý của PMI. Không thu thập các thông tin mật về hoặc từ các công ty khác. 
Giữ bí mật thông tin riêng tư và thông tin mật của người lao động một cách phù hợp. 
Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết sản xuất của PMI và các công ty khác.



Xung đột lợi ích 
Báo cáo với PMI về bất kỳ tình huống nào có thể bị coi là xung đột lợi ích trong mối quan hệ của 
quý công ty với PMI. Xung đột lợi ích thường xảy ra trong các tình huống khi tính khách quan 
trong việc thực hiện công việc bị hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân. Những tình 
huống đó có thể liên quan tới tổ chức, cá nhân hoặc cả hai.

Kinh doanh trái phép 
Tham gia kinh doanh hợp pháp. Không bỏ qua, tạo điều kiện, hoặc hỗ trợ cho hoạt động làm 
hàng giả, buôn lậu, hoặc các hình thức phạm tội liên quan khác, chẳng hạn như rửa tiền.

LIÊM CHÍNH 
TRONG KINH DOANH
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THỰC HIỆN
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Nhằm trợ giúp nhà cung cấp của PMI trong việc tuân thủ Nguyên tắc Cung ứng Có 
trách nhiệm, chúng tôi đã xây dựng bản Hướng dẫn Thực hiện rất dễ hiểu để giải thích 
các tiêu chuẩn của chúng tôi một cách chi tiết, và nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực của nhà 
cung cấp trong việc thực hiện những Nguyên tắc này trong sản xuất kinh doanh và 
quan hệ thương mại. Bản Hướng dẫn bao gồm các gợi ý về cách thức tuân thủ Nguyên 
tắc, và nêu ra các biện pháp kiểm soát hoạt động mang tính gợi ý, các hệ thống tài 
liệu và quản lý. 



Việc xác định rủi ro và tác động, cũng như tìm ra biện pháp phù hợp để xử lý những 
rủi ro và tác động đó có thể tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng sự cam kết 
có thiện chí từ các nhà cung cấp trong việc thực hiện Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm, 
báo cáo tiến độ có thể đo lường và những nỗ lực cải thiện liên tục. Trong các tình huống cụ 
thể, chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp để xử lý các vấn đề gặp phải. Tuy nhiên nếu nhà 
cung cấp không đưa ra cam kết rõ ràng trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu và cân nhắc các tác 
động tiêu cực hoặc thường xuyên không có các hành động cải thiện, chúng tôi sẽ cân nhắc việc 
chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu Nguyên tắc 
Cung ứng Có trách nhiệm bị vi phạm nghiêm trọng. Hoạt động bền vững của nhà cung cấp sẽ 
đóng vai trò quan trọng trong quyết định thiết lập hoặc tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với 
nhà cung cấp.

Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm không tạo ra bất cứ quyền hạn nào ngoài những quyền 
được quy định trong mối quan hệ theo hợp đồng giữa PMI và nhà cung cấp của PMI hoặc bất 
cứ bên nào khác; các Nguyên tắc đó không mang tính hứa hẹn hay bảo lãnh. 

Bộ Quy tắc về Thông lệ Lao động Nông nghiệp và Chương trình Quy trình Thực hành Sản xuất 
Nông nghiệp Tốt của chúng tôi tiếp tục áp dụng với các nông trại mà chúng tôi hoặc nhà cung 
cấp của chúng tôi có ký hợp đồng trồng thuốc lá. 

Nhà cung cấp có thể chứng minh rằng họ tuân thủ Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm qua 
việc tuân thủ các tiêu chuẩn tương ứng hoặc tuân thủ kế hoạch hiệu chuẩn dựa trên Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Kinh doanh và 
Quyền Con người.
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LÊN TIẾNG
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Chúng tôi rất ủng hộ văn hóa lên tiếng mà không sợ trả đũa chống lại những người báo 
cáo hành vi thực sự hoặc nghi ngờ vi phạm các Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm. 
Theo đó, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp:

 •  Cung cấp cho người lao động các phương tiện thuận lợi cho việc tố giác 
ẩn danh và bảo vệ họ không bị trả thù. 

 •  Duy trì hệ thống và quy trình điều tra các vấn đề được tố giác và đưa ra 
các hành động phù hợp, đồng thời giữ bảo mật danh tính cho những 
người liên quan.

 •  Xây dựng biện pháp để cá nhân và cổ đông bên ngoài công ty có thể 
nêu lên các quan ngại và xử lý các quan ngại đó càng sớm càng tốt.

 •  Thông báo cho PMI qua kênh liên lạc của PMI về các mối quan ngại hoặc 
hành vi nghi ngờ vi phạm các Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm.



ĐÁNH GIÁ
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Tính minh bạch là chìa khóa trong việc giám sát việc thực hiện các Nguyên tắc Cung 
ứng Có trách nhiệm để chúng tôi có thể thấy cách những đơn vị mà chúng tôi hợp tác 
cùng ngăn chặn, giảm thiểu và cân nhắc các tác động tiêu cực.

PMI sẽ xác minh sự tuân thủ của nhà cung cấp đối với các Nguyên tắc đó thông qua đánh 
giá nội bộ và đánh giá từ bên ngoài, đồng thời kỳ vọng nhà cung cấp áp dụng các biện 
pháp cụ thể để khắc phục bất kỳ tình trạng không tuân thủ nào được xác định trong quá 
trình thực thi những Nguyên tắc này. 



Philip Morris International, Inc. 2017

Nguyên tắc Cung ứng Có trách nhiệm được dịch ra nhiều ngôn ngữ dựa trên bản tiếng Anh là ngôn ngữ 
gốc. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn, nhầm lẫn hoặc tối nghĩa nào giữa bản tiếng Anh và bản 
dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


