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Để biết thêm thông tin, vui 
lòng liên hệ:

Nordstrom Social 
Responsibility (Ban Trách 
Nhiệm Xã Hội Nordstrom)

1617 6th Avenue, Suite 1000

Seattle, Washington 98101

USA

npgsc@nordstrom.com

Tài liệu này đưa ra hướng dẫn để triển khai có hiệu quả Hướng Dẫn Hợp Tác của 

Nordstrom. Các nhà máy ký hợp đồng sản xuất với Nordstrom Product Group phải tuân thủ 

Hướng Dẫn Hợp Tác của Nordstrom, Hướng Dẫn cho Nhà Máy này, và các quy định pháp 

luật hiện hành của Hoa Kỳ và của quốc gia mà họ hoạt động kinh doanh.  Các nhà máy 

được kiểm toán để đảm bảo tuân thủ. Hướng dẫn này nhằm cho phép đại lý, nhà sản xuất 

và các nhà máy hiểu và áp dụng Hướng Dẫn Hợp Tác của Nordstrom vào hoạt động hàng 

ngày.

BẢO MẬT: Tài liệu này bao gồm quyền sở hữu, bí mật thương mại và thông tin bí mật là tài 

sản của Nordstrom, Inc. Không được phép sao chép hoặc tiết lộ tài liệu này và nội dung 

trong đó cho bất kỳ bên nào khác nếu không được ủy quyền rõ ràng từ Nordstrom, Inc.

LỜI NÓI ĐẦU
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GIỚI THIỆU

Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp là một yếu tố cơ bản trong văn hóa Nordstrom. 

Chúng tôi trân trọng mối quan hệ với nhà cung cấp và mong muốn hợp tác với những nhà 

cung cấp có cùng cam kết sản xuất sản phẩm sử dụng các thực hành kinh doanh có đạo 

đức.  Hướng Dẫn Hợp Tác của Nordstrom là nền tảng cho mối quan hệ này và đảm bảo 

các nhà cung cấp của chúng tôi chấp nhận các mục tiêu tuân thủ và nỗ lực cải thiện điều 

kiện làm việc. Hướng Dẫn Hợp Tác của chúng tôi dựa trên khuyến nghị của Tổ Chức Lao 

Động Quốc Tế (International Labor Organization, ILO), các nguyên tắc Hướng Dẫn của Liên 

Hợp Quốc, các khuyến nghị của chính phủ và chính sách của công ty. Tất cả các cấp quản 

lý nhà máy cũng phải biết về các luật địa phương hiện hành và tuân thủ luật pháp địa 

phương hoặc Hướng Dẫn Hợp Tác, văn bản nào quy định mức độ bảo hộ công nhân cao 

hơn sẽ được áp dụng. Mặc dù chúng tôi thừa nhận các khác biệt văn hóa tồn tại giữa các 

nhà cung cấp, hướng dẫn này được soạn thảo để tiêu chuẩn hóa các kỳ vọng toàn cầu.

Hướng Dẫn Hợp Tác của chúng tôi cung cấp cơ sở đo lường hiệu quả Trách Nhiệm Xã Hội 

của nhà cung cấp. Tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác của chúng tôi không nên chỉ được coi là 

yêu cầu để hợp tác kinh doanh với Nordstrom Product Group, mà nên hỗ trợ các nhà máy 

trong việc thực hiện những cải thiện bền vững. Thêm nữa, Nordstrom Product Group tin 

rằng giao tiếp cởi mở và trung thực là chìa khóa cho các mối quan hệ thành công. Vì lý do 

này, chúng tôi hoạt động theo mô hình minh bạch và cải thiện không ngừng, trong đó 

khuyến khích thảo luận về các thách thức tuân thủ một cách trung thực, liên tục và giúp 

mang lại sự cải thiện bền vững trong các nhà máy.
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• Chính sách và quy 
trình tuyển dụng, thuê 
và chấm dứt lao động 
toàn diện nhằm đảm 
bảo tuân thủ luật pháp 
địa phương và Hướng 
Dẫn Hợp Tác của 
chúng tôi

• Nhân sự đủ năng lực 
để quản lý và thực 
hiện  Hướng Dẫn Hợp 
Tác và đảm bảo tuân 
thủ luật pháp địa 
phương

• Quản lý hiệu quả năng 
suất và hiệu quả sản 
xuất 

• Thảo luận thẳng thắn 
và liên tục về các 
thách thức trong tuân 
thủ giữa ban quản lý 
nhà máy và Nordstrom 
Product Group

• Truyền đạt Hướng Dẫn Hợp 

Tác, chính sách của nhà máy và 

luật pháp địa phương tới công 

nhân bằng các thuật ngữ đơn 

giản, bằng ngôn ngữ địa 

phương, trong khuôn khổ 

chương trình đào tạo cho nhân 

viên mới, hướng dẫn làm việc và 

đào tạo định kỳ

• Thực hành tốt nhất: Kế 

hoạch đào tạo cho công 

nhân và ban quản lý

• Thực hành tốt nhất: Video, 

thông báo, áp phích và các 

hỗ trợ đồ họa khác

• Hồ sơ công nhân hoàn chỉnh và 

có thể truy cập, bao gồm nhận 

dạng ảnh chụp hợp lệ và tài liệu 

về độ tuổi; hoặc bất kỳ tài liệu 

nhận dạng thích hợp được luật 

pháp địa phương cho phép giúp 

xác minh tính đủ điều kiện để 

làm việc của người lao động.

• Lưu giữ mọi tài liệu và giấy phép 

cần thiết để thể hiện sự tuân thủ 

tại khu vực nhà máy trong ít nhất 

12 tháng

• Kênh truyền thông và quy 

trình khiếu nại hiệu quả bao 

gồm ủy ban công nhân. 

• Ví dụ: Ủy ban chống 

quấy rối tình dục (nếu 

cần)

• Sự tham gia tích cực của 

công nhân khi triển khai toàn 

bộ Hướng Dẫn Hợp Tác, khi 

thích hợp

• Thực hành tốt nhất: Ủy 

ban sức khỏe và an 

toàn cho công nhân

QUẢN LÝ LẬP HỒ SƠ THAM GIA

Thực hiện có hiệu quả Hướng Dẫn Hợp Tác của chúng ta đòi hỏi xây dựng hệ thống 

quản lý mạnh mẽ. Một hệ thống quản lý là tập hợp các quy trình và thủ tục để đảm bảo 

nhà máy đáp ứng các yêu cầu. Nội dung được liệt kê bên dưới là các thành phần của 

hệ thống quản lý nhà máy vững chắc giúp nhà máy thực hiện thành công Hướng Dẫn 

Hợp Tác. Nội dung bao gồm: 

CÁC YẾU TỐ THIẾT YẾU CỦA TUÂN THỦ
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CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHỦ CHỐT

Hướng Dẫn Hợp Tác của chúng tôi là nền tảng của chương trình Trách Nhiệm Xã Hội của chúng tôi, trong 
khi các nguyên tắc Hoạt Động Chính của chúng tôi nêu lên mô hình làm việc thành công và cởi mở với các 
nhà cung cấp của chúng tôi. Các nguyên tắc Hoạt Động Chính của chúng tôi về minh bạch và cải thiện 
không ngừng khuyến khích thảo luận về các thách thức tuân thủ một cách thẳng thắn, liên tục và giúp thúc 
đẩy cải thiện bền vững trong các nhà máy.

Cam Kết Tuân Thủ Thương Mại

NPG kỳ vọng các nhà máy và các bên liên quan thực hiện trách nhiệm của mình, không kinh doanh trực tiếp 
hoặc gián tiếp với các cá nhân hay vùng lãnh thổ nào bị Chính phủ Hoa Kỳ áp chế tài.  Điều này bao gồm 
việc đảm bảo các cá nhân bị chế tài không có bất kỳ lợi ích nào trong các nhà máy, hoặc bất cứ thực thể 
nào khác hoạt động trên danh nghĩa của bạn.  

Tính Minh Bạch

Tính minh bạch là nền tảng quan hệ hợp tác có ý nghĩa giữa Nordstrom Product Group và các nhà cung cấp 
của chúng tôi. Minh bạch có nghĩa là cho phép mọi đại diện của Nordstrom Product Group, bao gồm Giám 
Sát Viên Bên Thứ Ba, có đầy đủ quyền tiếp cận nhà máy chúng ta làm việc, bao gồm các cơ sở phụ trợ 
chẳng hạn như các khu ký túc xá.  Điều này cũng có nghĩa là cho phép đại diện của Nordstrom Product 
Group và/hoặc Giám Sát Viên Bên Thứ Ba kiểm tra hồ sơ tiền lương, giờ làm việc và hồ sơ hệ thống quản 
lý trong nhà máy. Khi một nhà máy không minh bạch, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới xếp hạng của nhà 
máy. Minh bạch có thể đạt được thông qua giao tiếp trung thực và cởi mở giữa ban quản lý nhà máy và 
Nordstrom Product Group. Nhà máy sẽ nhận được Bản đánh giá tính minh bạch sau kiểm toán dựa trên 
những phát hiện của kiểm toán viên. Việc đánh giá được liệt kê và xác định như sau:

• Minh bạch: Cho thấy tất cả hồ sơ chính xác và minh bạch 

• Không minh bạch: Không đồng nhất: Cho thấy tất cả hoặc một số hồ sơ không chính xác hoặc giả 
mạo 

– Ví dụ: Hồ sơ ghi chép kim gẫy xác nhận một công nhân làm gẫy kim vào ngày 7 tháng 6 năm 2020 (Chủ 
nhật). Tuy nhiên, hồ sơ chấm công được cung cấp cho thấy nhà máy không hoạt động vào Chủ nhật

• Không minh bạch: Không thuyết phục: Có dấu hiệu đáng ngờ về việc làm sai lệch hồ sơ và nhà máy 
không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cụ thể 

– Ví dụ: Quản lý nhà máy cho biết họ đã lắp đặt hệ thống camera giám sát (CCTV), nhưng gần đây hệ 
thống camera giám sát đã bị hỏng và không thể sử dụng để kiểm tra thực tế công việc của công nhân. 
Cũng như không cung cấp bất kỳ hồ sơ chấm công trên máy tính nào để kiểm tra.

Họp trước khi kiểm toán:

Tất cả các nhà máy đều được khuyến khích tham dự cuộc họp trù bị trước kiểm toán vì nó sẽ giúp các nhà 
máy chuẩn bị sẵn sàng vào ngày kiểm toán diễn ra, tuy nhiên, cuộc học này chỉ bắt buộc đối với các nhà 
máy không minh bạch trước đó. Các nhà máy được yêu cầu chi trả cho cuộc họp trước kiểm toán sẽ được 
Giám Sát Viên Bên Thứ Ba của chúng tôi thông báo khi lên kế hoạch kiểm toán. 

Cải Thiện Không Ngừng

Nordstrom Product Group vận hành theo mô hình cải thiện không ngừng. Cải thiện không ngừng là cam kết 
đạt được sự tiến bộ về tuân thủ thông qua các kế hoạch thực tế và đo lường được kết hợp thực tế về vận 
hành và kinh tế. Là một sản phẩm của tính minh bạch và hợp tác, cải thiện không ngừng vô cùng quan trọng 
để tạo động lực cho tính bền vững và cải thiện cuộc sống của những cá nhân làm ra sản phẩm của chúng 
tôi. Kế hoạch cải thiện không ngừng được dựa trên các mốc thời gian được cả hai bên thống nhất và báo 
cáo tiến bộ đều đặn cho Nordstrom Product Group.

6



TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ: 

Nordstrom kỳ vọng tất cả các nhà cung cấp của mình (“nhà cung cấp” được sử dụng trong Hướng Dẫn Hợp 

Tác này bao gồm mọi đại lý, bên bán hàng, nhà sản xuất, nhà máy và nhà thầu phụ) tuân thủ các quy định 

pháp luật áp dụng của Hoa Kỳ và của quốc gia trong đó họ hoạt động kinh doanh, bao gồm quốc gia sản xuất 

hoặc xuất khẩu.  Ngoài ra, Nordstrom mong muốn các nhà cung cấp của mình tuân thủ các phần áp dụng 

của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (Hướng dẫn Giám sát của Bộ Lao động), Công ước của Tổ 

chức Lao động Quốc tế (ILO) và Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc 

(LHQ). Các nhà cung cấp sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm cũng phải đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm 

đó được dán nhãn chính xác và được xác định rõ ràng về quốc gia xuất xứ và thành phần của sản phẩm. 

Ngôn ngữ được sử dụng trong mối quan hệ kinh doanh của chúng ta, bao gồm phục vụ mục đích thông báo, 

phải là tiếng Anh. Để biết thêm thông tin về các quy định này và các quy định khác mà nhà cung cấp phải 

tuân thủ, vui lòng truy cập www.nordstromsupplier.com.

THAY ĐỔI QUYỀN KIỂM SOÁT: 

Nhà Cung Cấp của Nordstrom Product Group phải thông báo cho Nordstrom bằng văn bản nếu có thay đổi 

về quyền sở hữu, địa điểm, việc mua bán bất kỳ nhà máy nào là nơi sản xuất sản phẩm của Nordstrom. Bất 

kỳ trong số những thay đổi trên yêu cầu nhà máy tiến hành quy trình thiết lập Nhà Cung Cấp Mới.

GIAO THẦU PHỤ: 

Nhà Cung Cấp của Nordstrom Product Group không được giao thầu phụ bất kỳ phần nào trong quá trình sản 

xuất trước khi sản xuất khi chưa có văn bản chấp thuận. Điều kiện để được chấp thuận là nhà thầu phụ phải 

đồng ý tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác này.

TÀI LIỆU & GIÁM ĐỊNH: 

Lập hồ sơ:

Nordstrom sẽ thẩm định và có thể chấm dứt quan hệ với bất kỳ nhà cung cấp nào không sẵn lòng thể hiện 

việc tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác này.

Kiểm Tra (CHỈ DÀNH CHO Nordstrom Product Group):

Nordstrom Product Group giám sát việc tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác và Hướng Dẫn cho Nhà Máy. Điều 

này bao gồm kiểm tra tại chỗ các nhà máy của nhà cung cấp. Các nhà máy phải minh bạch và lưu trữ tất cả 

các giấy tờ chính xác trong hồ sơ. Các nhà máy phải cho phép đại diện của Nordstrom và bên thứ ba được 

chỉ định giám sát tiến hành các hoạt động giám sát có thông báo và đột xuất để đảm bảo tuân thủ, bao gồm 

cho phép tiến hành phỏng vấn công nhân một cách bí mật đối với tất cả các giới. 

CHỐNG THAM NHŨNG: 

Nordstrom kỳ vọng tất cả các Nhà Cung Cấp của công ty tuân thủ mọi luật pháp áp dụng về hối lộ, rửa tiền 

và/hoặc tham nhũng, bao gồm, nhưng không giới hạn Đạo Luật Thực Hành Chống Tham Nhũng Tại Nước 

Ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Corruption Practices Act, FCPA), Đạo Luật Chống Tham Nhũng Công Chức 

Nước Ngoài của Canada và Đạo Luật Chống Hối Lộ của Vương quốc Anh (Luật Phòng Chống Tham Nhũng). 

Ngoài ra, nhà cung cấp phải thiết lập và duy trì các chính sách, chương trình, đào tạo và thực hành lưu hồ 

sơ để tuân thủ tất cả Luật Phòng Chống Tham Nhũng áp dụng và ngăn ngừa thực hiện các khoản thanh toán 

không hợp pháp nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh. Nếu được yêu cầu, nhà cung 

cấp phải đưa ra hỗ trợ hợp lý cho Nordstrom để tiến hành bất kỳ hoạt động nào theo yêu cầu của chính phủ 

hoặc cơ quan tại khu vực quyền tài phán liên quan nhằm mục đích tuân thủ luật chống tham nhũng.
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TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH HẢI QUAN: 

Nhà cung cấp phải tuân thủ luật nhập khẩu của Hải Quan Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt, cần thiết lập các 

chương trình và lưu giữ tài liệu để hỗ trợ xác thực quốc gia xuất xứ và yêu cầu thương mại ưu đãi. Nhà 

cung cấp cần tuân thủ các quy định và tiêu chí an ninh chuỗi cung ứng quốc tế theo Chương Trình Hợp 

Tác Hải Quan-Thương Mại Chống Khủng Bố (C-PAT) Hoa Kỳ và Chương Trình Hợp Tác Bảo Vệ Canada 

(PIP). Nhà cung cấp có thể được kiểm toán và tham gia kế hoạch hành động khắc phục trong trường hợp 

áp dụng.

LAO ĐỘNG TRẺ EM: 

Các nhà cung cấp không được tuyển dụng bất kỳ ai: dưới 15 tuổi, dưới tuổi tối thiểu theo quy định của luật 

pháp hiện hành tại quốc gia của nhà sản xuất, dưới tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc, độ tuổi nào lớn hơn 

sẽ được áp dụng. Các nhà cung cấp không được để bất kỳ ai dưới 18 tuổi đối mặt với các tình huống nguy 

hại, không an toàn hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài nơi làm việc, và cung cấp đầy đủ phương tiện 

bảo hộ khi tiếp xúc với các điều kiện hoặc vật liệu nguy hại. Các nhà cung cấp phải thiết lập quy trình xác 

minh độ tuổi như một phần của quy trình tuyển dụng. Tham khảo Công Ước ILO 138 và Công Ước Liên 

Hợp Quốc về Quyền Trẻ Em

LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC: 

Nordstrom sẽ không tiến hành kinh doanh với bất kỳ nhà cung cấp nào sử dụng lao động không tự nguyện 

dưới bất kỳ hình thức nào; bao gồm lao động tù nhân; lao động có giao kèo; lao động ràng buộc; lao động 

có nguồn gốc từ buôn người, cưỡng ép, nô lệ; hoặc lao động được định nghĩa là lao động cưỡng bức theo 

luật pháp Hoa Kỳ.  Nghiêm cấm các thực tiễn hạn chế quyền tự do đi lại của nhân viên hoặc khả năng tự 

nguyện chấm dứt việc làm.  Các nhà cung cấp không được giữ các giấy tờ nhận dạng, bảo lãnh tài chính 

hoặc các đồ vật có giá trị khác làm phương tiện để ràng buộc người lao động làm việc, là hành vi không 

được dung thứ.   Tham khảo Công ước ILO 29 và 105.

QUẤY RỐI & LẠM DỤNG: 

Các Nhà Cung Cấp phải tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Tất cả công nhân không phải chịu bất kỳ hình 

thức quấy rối hoặc lạm dụng nào về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc ngôn ngữ. Nhà Cung Cấp không được 

áp dụng phạt tiền như hình thức kỷ luật. Ngoài ra, nhân viên thuộc mọi giới tính phải được tự do nêu lên 

quan ngại của họ với Nordstrom hoặc nhân viên được Nordstrom chỉ định mà không sợ bị ban quản lý nhà 

cung cấp trả đũa. Tham khảo Nguyên Tắc 29 & 31 trong Hướng Dẫn của Liên Hợp Quốc.

TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI: 

Tiền lương, tiền làm thêm giờ và các phúc lợi theo luật định phải được thanh toán đều đặn, đúng lịch, có 

giấy tờ xác nhận và tuân theo luật pháp hiện hành. Chủ sử dụng lao động ít nhất phải trả mức lương tối 

thiểu, mức lương của ngành hoặc mức lương được đàm phán trong thỏa ước tập thể, mức lương nào cao 

hơn sẽ được áp dụng. Nhà Cung Cấp không được trừ lương vốn bị cấm bởi pháp luật địa phương hiện 

hành. Nhà Cung Cấp được khuyến khích trả lương cho nhân viên thuộc mọi giới tính đáp ứng nhu cầu cơ 

bản và tạo thu nhập tùy ý. Tham khảo Công ước ILO 95 và 131.
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TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

GIỜ LÀM VIỆC & LÀM THÊM GIỜ: 

Nhà cung cấp không được cho phép giờ làm việc vượt quá giới hạn của pháp luật hiện hành, 

hoặc 60 giờ mỗi tuần, tổng số giờ làm nào ít hơn sẽ được áp dụng. Công việc ngoài giờ phải 

luôn tự nguyện và được trả mức lương theo quy định của luật pháp địa phương. Nhà cung cấp 

phải đảm bảo công nhân không bị phạt tiền, trừng phạt hoặc xa thải vì từ chối làm việc nhiều 

hơn giới hạn clàm việc thông thường. Công nhân phải được nghỉ một ngày trong bảy ngày. Nhà 

cung cấp phải lưu giữ hồ sơ thời gian chính xác. Nhà cung cấp và bất kỳ nhà thầu phụ nào mà 

họ hợp tác cùng tại Hoa Kỳ, phải tuân theo các Biện pháp Phòng ngừa Tránh Nhận hướng dẫn 

Hàng hóa Nóng của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Tham khảo Công ước ILO 14.

SỨC KHỎE & AN TOÀN: 

Nhà Cung Cấp phải cung cấp điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh và lành mạnh. Điều này bao 

gồm các tiêu chuẩn bằng văn bản phù hợp với luật pháp địa phương. Điều này bao gồm các tiêu 

chuẩn an toàn liên quan đến kết cấu xây dựng, an toàn điện, an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất, 

vệ sinh môi trường, ứng phó khẩn cấp, sơ cứu, thiết bị bảo hộ cá nhân và các chính sách an 

toàn khác. Tham khảo Công ước ILO 187.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ: 

Các Nhà Cung Cấp không được phân biệt đối xử trong các thực hành tuyển dụng bao gồm thuê 

tuyển, thuê người và thăng cấp cho những người đủ tiêu chuẩn thuộc mọi hoàn cảnh, bất kể 

giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc, tôn giáo, độ 

tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng kết hợp dân sự, mang thai, tình trạng của cha mẹ, khuyết tật 

về thể chất hoặc tinh thần, quan điểm chính trị, đặc điểm và tín ngưỡng cá nhân, xu hướng tình 

dục, nhận dạng hoặc thể hiện giới tính hoặc trên các cơ sở khác được luật địa phương bảo hộ. 

Tham khảo Công ước ILO 100 và 111.

TỰ DO LẬP HỘI: 

Các Nhà Cung Cấp cần tôn trọng mọi quyền (không phân biệt giới tính) tự do lập hội và thương 

lượng tập thể của công nhân.  Tham khảo Công ước ILO 87, 98 và 154.

MÔI TRƯỜNG: 

Các Nhà Cung Cấp phải tuân thủ mọi luật và quy định về môi trường áp dụng tại quốc gia hoạt 

động. Ngoài ra, các nhà cung cấp phải xây dựng các chính sách và quy trình để quản lý và giảm 

thiểu tác động môi trường đến năng lượng, không khí, phát thải, chất thải và nước và lưu trữ 

một cách an toàn, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc giải phóng hóa chất và vật liệu độc hại ra môi 

trường.
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TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

KHOÁNG SẢN THUỘC KHU VỰC XUNG ĐỘT & QUY TRÌNH KIMBERLEY:

Nhà cung cấp phải tuân thủ quy định pháp luật áp dụng liên quan tới việc tìm nguồn cung ứng 

có trách nhiệm, bao gồm quy định về thu mua Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột và kim 

cương. Phần 1502 của Đạo Luật Dodd-Frank liên quan tới việc thu mua Khoáng Sản Thuộc 

Khu Vực Xung Đột có trách nhiệm, bao gồm: thiếc, tantali, vonfram và vàng (gọi chung là 

"3TG") được khai thác trong điều kiện xung đột vũ trang và xâm phạm nhân quyền tại nước 

Cộng Hòa Dân Chủ Côngô (DRC) hoặc các quốc gia lân cận. Theo Phần 1502, các nhà cung 

cấp liên quan phải xác nhận nguồn gốc 3TG được sử dụng trong sản phẩm của họ.  Các nhà 

cung cấp đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu báo cáo mà họ có theo Mục 1502 và cũng cung cấp 

thông tin theo yêu cầu của Nordstrom để Nordstrom có thể đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo của 

mình theo Mục 1502.  Nghị quyết về Quy Trình Kimberley liên quan tới việc thu mua kim cương 

có trách nhiệm và yêu cầu rằng nếu nhà cung cấp đảm bảo rằng kim cương không xuất phát từ 

nơi có xung đột, điều này phải dựa trên vốn hiểu biết cá nhân hoặc văn bản đảm bảo do nhà 

cung cấp kim cương và nêu rõ trên tất cả các hóa đơn. Xem Chính Sách về Khoáng Sản Thuộc 

Khu Vực Xung Đột (PDF).

QUYỀN LỢI ĐỘNG VẬT: 

Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy tắc thực hành đáp ứng hoặc vượt mức tiêu chuẩn Quốc 

Tế, Quốc Gia và Tiểu Bang và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất về quyền lợi động vật. Nordstrom 

sẽ không còn bán sản phẩm làm bằng lông động vật thật hoặc da động vật nhập ngoại vào cuối 

năm 2021.  Xem Chính sách Không sử dụng Lông hoặc Da Động Vật Nhập ngoại của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ: 

Nordstrom tôn trọng các quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Intellectual Property, IP) của người khác và kỳ 

vọng điều tương tự ở các nhà cung cấp của mình. Việc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ của 

bên thứ ba, bao gồm sao chép thiết kế hoặc bản in ấn của bên thứ ba không được chấp nhận. 

Việc sử dụng quyền Sở Hữu Trí Tuệ của người khác và chuyển giao thông tin độc quyền phải 

được xử lý một cách an toàn để bảo vệ quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền sở hữu của chủ Sở 

Hữu Trí Tuệ, Nordstrom và các nhà cung cấp. Thương hiệu, logo và công trình độc quyền của 

Nordstrom chỉ có thể được sử dụng để thực hiện các dịch vụ đã ký hợp đồng và sẽ không 

được công bố cho bất kỳ bên nào khác trừ khi được Nordstrom chấp thuận trước bằng văn 

bản. 
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TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ & ĐỊNH NGHĨA

Xếp hạng Định Nghĩa Xếp Loại Ví Dụ Phát Hiện

Không Dung 

Thứ (Zero 

Tolerance, ZT)

Các vi phạm có nguy cơ cao nhất và 

gây ra đe dọa lớn đối với phúc lợi 

của người lao động.

Giám Sát Viên Bên Thứ Ba báo cáo 

những vi phạm này cho Nordstrom 

Product Group trong vòng 24 giờ. 

• Lao Động Trẻ Em 

• Lao động nô lệ, có ràng buộc hoặc 

cưỡng bức

• Quấy rối và lạm dụng thể chất và 

tình dục 

• Hối lộ

• Lao động tại nhà

• Sức khỏe và an toàn quan trọng

Yêu Cầu Hành 

Động Tức Thì 

(Demands 

Immediate 
Action, DIA)

Các vi phạm có nguy cơ cao và tạo 

ra mối đe dọa đối với phúc lợi của 

công nhân. 

Giám Sát Viên Bên Thứ Ba báo cáo 

những vi phạm này cho Nordstrom 

Product Group trong vòng 24 giờ. 

• Tiền sử lao động trẻ em 

• Quấy rối và lạm dụng bằng lời nói 

hoặc tài chính

• Phân biệt đối xử 

• Từ chối hoặc không cho phép tiếp 

cận giám sát một phần 

• Giao thầu phụ trái phép 

• Đổ rác thải môi trường, hóa chất 

hoặc rác thải rắn trái phép

Cần Cải Thiện 

Đáng Kể 

(Needs Major 

Improvement, 
NMI)

Vi phạm xâm phạm quyền lợi của 

công nhân hoặc là dấu hiệu của hệ 

thống quản lý và lưu trữ hồ sơ 

không đầy đủ.

• Tiền lương và phúc lợi

• Giờ làm việc và giờ làm thêm

• Ngày nghỉ

• Quy định pháp lý

• Tự do lập hội

• Vấn đề sức khỏe và an toàn quan 

trọng

Cần Cải Thiện 

(Needs 

Improvement, 

NI) 

Các vi phạm có nguy cơ thấp và gây 

ra đe dọa nhỏ đối với phúc lợi của 

công nhân.

• Vấn đề nhỏ về sức khỏe và an toàn

• Vấn đề nhỏ về tài liệu 

Đạt Yêu Cầu 

(Satisfactory, 

SAT)

Không phát hiện vi phạm. • Không vi phạm hoặc ghi nhận vấn 

đề quan ngại nhỏ

• Nhà máy tuân thủ Hướng Dẫn Hợp 

Tác và luật pháp địa phương

Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ các phát hiện cho mỗi xếp loại đánh 

giá. Để biết thêm nhiều ví dụ về các phát hiện, hãy tham khảo từng mục sau đây trong 

Hướng Dẫn Hợp Tác trong sổ tay này.
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Mọi vấn đề phát hiện được trong quá trình kiểm toán được phân loại theo một trong các 

hạng mục đánh giá dưới đây:



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC & TÀI 

LIỆU

Sau khi kiểm tra, Nordstrom Product Group hợp tác với các nhà máy để xây dựng Kế Hoạch 
Hành Động Khắc Phục (Corrective Action Plan, CAP). CAP bao gồm các phát hiện trong 
cuộc kiểm tra và các hành động đề xuất cho nhà máy để thực hiện cải thiện. Nhà máy sẽ cung 
cấp cho Nordstrom Product Group bản xác minh về việc hoàn thành từng hạng mục hành động 
hoặc thông qua các bằng chứng hình ảnh hoặc bằng cách cung cấp các tài liệu khác có liên 
quan, tất cả đều phù hợp với khung thời gian mà Nordstrom Product Group và nhà máy đã 
thống nhất.  

CAP cho phép chúng ta cải thiện nhanh chóng các vấn đề tuân thủ nhỏ, đồng thời dần dần giải 
quyết nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề phức tạp và có hệ thống hơn. Tất cả các vấn đề dẫn 
tới CAP phải được ghi nhận thành tài liệu cùng Đội Trách Nhiệm Xã Hội của Nordstrom 
Product Group nhằm theo dõi sự tiến bộ theo thời gian, tăng tính minh bạch của nhà máy và 
tăng cường sự tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác của chúng tôi. 

Trong mục tiếp theo của Hướng Dẫn cho Nhà Máy này, tài liệu khắc phục yêu cầu sẽ 
được thể hiện bằng các phương pháp sau đây:

Các yêu cầu sau đây đề cập tới việc xác minh bằng hình ảnh hoặc tài liệu:

Kích Thước, Để Làm Rõ, Loại Tập Tin
❑ Mọi hình ảnh phải rõ ràng và dễ nhìn. 
❑ Tất cả văn bản tài liệu (phiếu thời gian, biên bản ghi giờ làm việc, giấy phép, hóa đơn, v.v.) 

và hình ảnh phải được quét gửi vào e-mail hoặc tải lên và đính kèm như tập tin đính kèm cá 
nhân, như vậy tất cả các văn bản mới dễ đọc và hình ảnh không bị nhòe. 

❑ Tất cả tài liệu phải có một trong các định dạng sau: .JPEG, .DOC, .PNG, .PDF, .XLS, .ZIP, 
.PPT, .AVI, .MOV.

Địa điểm
❑ Địa điểm tiến hành mỗi biện pháp khắc phục phải rõ ràng trong mọi hình ảnh. Ví dụ, nếu cần 

bổ sung bình chữa cháy vào một căng tin, cần phải cung cấp bằng chứng rõ ràng về hình 
ảnh bình chữa cháy mới được lắp đặt tại căng tin. Bằng chứng này được đáp ứng bằng 
cách chụp cận cảnh biện pháp khắc phục để kiểm tra chi tiết và một ảnh chụp khắp căn 
phòng để minh họa vị trí địa điểm.

Tài liệu Sản Phẩm
❑ Hình ảnh hoặc bản chụp hóa đơn của các sản phẩm mới được mua theo nghị quyết phải 

được gửi kèm. Mọi hóa đơn phải phản ánh chính xác số người sẽ sử dụng sản phẩm. 
❑ Hình ảnh các sản phẩm mới cũng phải gửi kèm cùng các cá nhân thường xuyên sử dụng 

sản phẩm mới tại địa điểm sản phẩm thường được sử dụng. 

Tài Liệu Đào Tạo 
❑ Mọi hoạt động đào tạo phải được ghi chép kèm chữ ký tại trang dành cho người lao động về 

việc chấm công.
❑ Hình ảnh đào tạo phải được minh họa với hình ảnh của phòng diễn ra đào tạo đó. 

Lập hồ sơXác Minh Hình Ảnh
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QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nordstrom kỳ vọng tất cả các nhà cung cấp của mình (“nhà cung cấp” được sử dụng trong Hướng 

Dẫn Hợp Tác này bao gồm mọi đại lý, bên bán hàng, nhà sản xuất, nhà máy và nhà thầu phụ) tuân 

thủ các quy định pháp luật áp dụng của Hoa Kỳ và của quốc gia trong đó họ hoạt động kinh doanh, 

bao gồm quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu. Ngoài ra, Nordstrom mong muốn các nhà cung cấp của 

mình tuân thủ các phần áp dụng của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (Hướng dẫn Giám 

sát của Bộ Lao động), Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Nguyên tắc Hướng dẫn 

về Kinh doanh và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ). Các nhà cung cấp sản xuất hoặc cung 

cấp sản phẩm cũng phải đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đó được dán nhãn chính xác và được 

xác định rõ ràng về quốc gia xuất xứ và thành phần của sản phẩm. Ngôn ngữ được sử dụng trong 

mối quan hệ kinh doanh của chúng ta, bao gồm phục vụ mục đích thông báo, phải là tiếng Anh. Để 

biết thêm thông tin về các quy định này và các quy định khác mà nhà cung cấp phải tuân thủ, vui 

lòng truy cập  www.nordstromsupplier.com.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Các nhà máy phải có giấy phép kinh doanh hợp lệ và chưa hết hạn. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải có giấy tờ phù hợp liên quan tới quốc gia xuất xứ, sự di chuyển sản phẩm từ 

một nhà máy sang nhà máy khác (Thỏa Thuận Gia Công Xuất Khẩu (Outward Processing 

Agreements, OPA)), và hồ sơ sản xuất hàng hóa sẵn sàng khi có yêu cầu. (NMI đã xếp loại)

❑ Tất cả các luật lao động phải được tuân thủ. Điều này bao gồm trường hợp các công nhân hợp 

đồng nước ngoài được tuyển dụng. (NMI đã xếp loại)

❑ Văn bản về tiền lương, pháp lý và chính sách phải được đăng ở nơi dễ thấy bằng ngôn ngữ của 

công nhân. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải lưu giữ hồ sơ công nhân và hợp đồng lao động đã ký theo yêu cầu pháp luật 

để thể hiện sự tuân thủ. (NMI đã xếp loại)

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Nhà máy không có giấy tờ 

chứng minh kinh doanh 

thích hợp, địa điểm và các 

thông tin khác được xác 

định trên giấy phép ngành.

Mọi giấy phép hiện tại phải phản 

ánh mối quan hệ giữa nhà cung 

cấp, nhà máy và công nhân tại 

nhà và trong nhà máy.

Một tháng

NMI

Nhà máy không giữ hợp 

đồng lao động đã ký theo 

luật địa phương.

Nhà máy phải xây dựng một hệ 

thống để lưu giữ hồ sơ hợp đồng 

lao động. Khi hoàn thành, nhà 

máy phải gửi bản sao cho 

Nordstrom Product Group để 

thẩm định và

xác thực. 

Một - Hai 

tháng

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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THAY ĐỔI QUYỀN KIỂM SOÁT

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nhà Cung Cấp của Nordstrom Product Group phải thông báo cho Nordstrom bằng văn bản nếu 

có thay đổi về quyền sở hữu, địa điểm, việc mua bán bất kỳ nhà máy nào là nơi sản xuất sản 

phẩm của Nordstrom. Bất kỳ trong số những thay đổi trên yêu cầu nhà máy tiến hành quy trình 

thiết lập Nhà Cung Cấp Mới.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Các nhà máy phải gửi thông báo trước bằng văn bản cho Nordstrom Product Group nếu có 

thay đổi về quyền sở hữu nhà máy. (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải gửi thông báo trước bằng văn bản cho Nordstrom Product Group nếu nhà 

máy thay đổi địa điểm. (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Nhà cung cấp phải cập nhật Bảng Câu Hỏi Dành Cho Nhà Cung Cấp của Nordstrom về bất 

kỳ thông tin mới nào về địa chỉ, quyền sở hữu và liên lạc. (NI Đã Xếp Loại)

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung Thời 

Gian Mục 

Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Nhà máy không thể 

thông báo cho 

Nordstrom Product 

Group về thay đổi 

quyền kiểm soát của 

hoặc quyền sở hữu nhà 

máy.

Nhà máy phải thông báo cho 

Nordstrom Product Group 

bằng văn bản nếu quyền sở 

hữu của nhà máy thay đổi và 

phải trải qua quy trình phê

duyệt kiểm toán. 

24 giờ -

bốn tuần 

để tiến 

hành kiểm 

tra

DIA

Nhà máy không thể 

thông báo cho 

Nordstrom Product 

Group về thay đổi địa 

điểm nhà máy.

Nhà máy phải thông báo cho 

Nordstrom Product Group 

bằng văn bản nếu địa điểm 

của nhà máy thay đổi. Gửi 

Bảng Câu Hỏi cho Nhà Cung 

Cấp của Nordstrom (NSQ) đã 

cập nhật và trải qua quy trình 

ơhee duyệt kiểm toán.

24 giờ -

bốn tuần 

để tiến 

hành kiểm 

tra

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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GIAO THẦU PHỤ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nhà Cung Cấp của Nordstrom Product Group không được giao thầu phụ bất kỳ phần 

nào trong quá trình sản xuất trước khi sản xuất khi chưa có văn bản chấp thuận. Điều 

kiện để được chấp thuận là nhà thầu phụ phải đồng ý tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác 

này.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Các nhà máy phải công khai tất cả các hợp đồng thầu phụ với Nordstrom trước khi 
đặt hàng sản xuất hoặc bố trí lại việc sản xuất. (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Mọi công việc phải được thực hiện bởi những người lao động có hồ sơ. (DIA Đã 

Được Xếp Loại)

❑ Trước khi đặt hàng, các nhà mày phải nhận được sự chấp thuận từ Nordstrom 

Product Group về sử dụng nhà thầu phụ. Các nhà máy phải xác nhận rằng nhà thầu 

phụ sẽ tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác và luật pháp địa phương trước khi đặt hàng 

sản xuất và kiểm soát nhà thầu phụ liên tục để đảm bảo tuân thủ. Các nhà thầu phụ 

có thể cần được một bên thứ 3 kiểm toán trước khi đặt hàng sản xuất. (DIA Đã 
Được Xếp Loại)

❑ Cơ sở nhận làm thầu phụ phải được công khai trong Bảng Câu Hỏi Dành Cho Nhà 

Cung Cấp của Nordstrom. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Tất cả các cơ sở may và địa điểm hoàn thiện/đóng bao bì và đóng gói sản 

phẩm(ngoại trừ đúc và mạ) được giao thầu phụ đều phải được kiểm tra.

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời 

Gian Mục 

Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Nhà máy “X” đã giao thầu 

phụ phần cắt may trong 

quá trình sản xuất cho 

một nhà máy không xác 

định mà Nordstrom 

Product Group không biết 

hoặc không chấp thuận.

Chỉ được tiến hành sản xuất tại 

các nhà máy được Nordstrom 

Product Group chấp thuận. 

Nhà thầu phụ phải nộp một 

Bảng Câu Hỏi cho Nhà Cung 

Cấp của Nordstrom (NSQ) và 

trải qua kiểm toán để xác thực 

tuân thủ ngay lập tức. 

24 giờ

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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TÀI LIỆU & GIÁM ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Lập hồ sơ:

Nordstrom sẽ thẩm định và có thể chấm dứt quan hệ với bất kỳ nhà cung cấp nào không sẵn lòng 

thể hiện việc tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác này.
Kiểm Tra (CHỈ DÀNH CHO Nordstrom Product Group):

Nordstrom Product Group giám sát việc tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác và Hướng Dẫn cho Nhà 

Máy.  Điều này bao gồm kiểm tra tại chỗ các nhà máy của nhà cung cấp. Các nhà máy phải minh 

bạch và lưu trữ tất cả các giấy tờ chính xác trong hồ sơ. Các nhà máy phải cho phép đại diện của 

Nordstrom và bên thứ ba được chỉ định giám sát tiến hành các hoạt động giám sát có thông báo và 

đột xuất để đảm bảo tuân thủ, bao gồm cho phép tiến hành phỏng vấn công nhân một cách bí mật 

đối với tất cả các giới. 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Các nhà máy phải cho phép đại diện của Nordstrom Product Group tiếp cận tất cả các hồ sơ, 

công nhân và cơ sở vật chất để thực hiện kiểm toán. (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Ban quản lý nhà máy phải tham gia cuộc họp khai mạc và bế mạc kiểm tra để thảo luận về mục 

đích kiểm tra và các vi phạm bị phát hiện. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải cho phép tiếp cận tất cả tài liệu và cơ sở nhà máy, bao gồm khu ký túc xá. 

(DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải cho phép nhân viên nhà máy quyền tiếp cận các hồ sơ dành cho mọi kiểm tra 

xã hội.
❑ Các nhà máy phải duy trì tất cả tài liệu bắt buộc tại nhà máy trong 12 tháng.

❑ Các nhà máy phải cho phép công nhân tham gia các cuộc phỏng vấn

Xếp Loại Nếu 

Tìm Thấy
Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Nhà máy từ chối kiểm toán 

viên tiếp cận hồ sơ khi họ 

đến kiểm toán.

Kiểm toán viên thông báo cho 

Nordstrom Product Group về việc bị từ 

chối tiếp cận ngay lập tức. Không thể 

bắt đầu sản xuất cho đến khi nhà máy 

được Nordstrom Product Group kiểm 

toán và chấp thuận. Nhà máy phải trả 

chi phí liên quan đến việc chối tiếp cận, 

ngoài đợt kiểm toán mới trong đó họ 

phải cho phép tiến hành kiểm toán. 

Nếu nhà máy từ chối, Nordstrom 

Product Group sẽ chấm dứt quan hệ 

kinh doanh với nhà cung cấp và tìm 

kiếm lựa chọn nguồn cung ứng thay 

thế.

24 giờ 

NMI 

Trong khi kiểm toán, nhà 

máy cung cấp giấy tờ về 

nhà máy và công nhân 

không đầy đủ cho kiểm toán 

viên. 

Nhà máy phải giữ lại tất cả các hồ sơ 

liên quan tới doanh nghiệp, hồ sơ nhân 

sự công nhân và tiền lương đã trả 

trong vòng 12 tháng. Phải thực hiện 

một lần tái kiểm toán do nhà máy chi 

trả để xác thực tuân thủ. Phát hiện này 

cũng được đánh giá là không minh 

bạch và không thuyết phục. 

Hai - bốn 

tuần

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nordstrom kỳ vọng tất cả các Nhà Cung Cấp của công ty tuân thủ mọi luật pháp áp dụng về hối lộ, rửa tiền 

và/hoặc tham nhũng, bao gồm, nhưng không giới hạn Đạo Luật Thực Hành Chống Tham Nhũng Tại Nước 

Ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Corruption Practices Act, FCPA), Đạo Luật Chống Tham Nhũng Công Chức Nước 

Ngoài của Canada và Đạo Luật Chống Hối Lộ của Vương quốc Anh (Luật Phòng Chống Tham Nhũng). Ngoài 

ra, nhà cung cấp phải thiết lập và duy trì các chính sách, chương trình, đào tạo và thực hành lưu hồ sơ để tuân 

thủ tất cả Luật Phòng Chống Tham Nhũng áp dụng và ngăn ngừa thực hiện các khoản thanh toán không hợp 

pháp nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh. Nếu được yêu cầu, nhà cung cấp phải đưa 

ra hỗ trợ hợp lý cho Nordstrom để tiến hành bất kỳ hoạt động nào theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan 

tại khu vực quyền tài phán liên quan nhằm mục đích tuân thủ luật chống tham nhũng.

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Chủ sở hữu nhà máy hoặc đại diện nhà 

máy khác đưa hối lộ cho kiểm toán viên 

để bỏ qua vấn đề Tuân Thủ Xã Hội 

(hoặc các vấn đề khác) và Chất Lượng 

(hoặc vấn để kiểm tra) tại nhà máy.

Nordstrom Product Group sẽ chấm 

dứt quan hệ kinh doanh với nhà máy 

và tìm kiếm lựa chọn nguồn cung 

ứng thay thế.

24 giờ

ZT
Đại diện yêu cầu nhà máy trả thêm phí 

cho các dịch vụ như kiểm tra chất 

lượng, tìm nguồn cung ứng linh kiện, 
v.v.

Nordstrom Product Group sẽ được 

Bên kiểm toán thứ 3 thông báo và 

Nordstrom sẽ làm việc với đại lý để 

đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức

24 giờ

ZT
Kiểm toán viên phát hiện các giấy phép 

của nhà máy là giả mạo; nhà máy tìm 

cách hối lộ kiểm toán viên để chấp 

thuận tính hợp pháp của giấy phép.

Nordstrom Product Group sẽ chấm 

dứt quan hệ kinh doanh với nhà cung 

cấp và tìm kiếm lựa chọn nguồn 

cung ứng thay thế.

24 giờ

ZT

Kiểm toán viên nói với chủ sở hữu nhà 

máy hoặc đại diện nhà máy khác rằng 

anh ta sẽ bỏ qua các vấn đề Tuân Thủ 

Xã Hội (hoặc các vấn đề khác) đã phát 

hiện ở nhà máy nếu được trả tiền. Chủ 

sở hữu nhà máy làm theo, đưa hối lộ 

cho kiểm toán viên dưới bất kỳ hình 

thức nào.

Thông báo cho Nordstrom Product 

Group tên của kiểm toán viên.

Nordstrom Product Group ngừng hợp 

tác với Kiểm toán viên đó và lần kiểm 

tra được thay đổi lịch với chi phí do 

bên kiểm toán thứ 3 chi trả.

24 giờ

ZT

Kiểm toán viên nói với chủ sở hữu nhà 

máy hoặc đại diện nhà máy khác rằng 

anh ta sẽ bỏ qua các vấn đề Chất 

Lượng (hoặc các vấn đề thử nghiệm) 

đã phát hiện ở nhà máy nếu được hối 

lộ dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ sở 

hữu nhà máy làm theo, đưa hối lộ cho 

kiểm toán viên dưới bất kỳ hình thức 
nào.

Thông báo cho Nordstrom Product 

Group tên của kiểm toán viên.

Nordstrom Product Group ngừng hợp 

tác với Kiểm toán viên đó và lần kiểm 

tra được thay đổi lịch với chi phí do 

bên kiểm toán thứ 3 chi trả.

24 giờ

ZT

Ban quản lý nhà máy đe dọa kiểm toán

viên bằng bạo lực hoặc trả đũa do phát 
hiện kết quả kiểm tra không có lợi. 

Nordstrom Product Group sẽ chấm 

dứt quan hệ kinh doanh với nhà cung 

cấp và tìm kiếm lựa chọn nguồn 

cung ứng thay thế.

24 giờ

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Mọi nhà cung cấp phải tuân thủ quy định pháp luật phòng chống tham nhũng địa phương và/hoặc luật 

pháp hiện hành khác. (ZT Đã Được Xếp Loại)

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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TUÂN THỦ QUY ĐỊNH HẢI QUAN

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nhà cung cấp phải tuân thủ luật nhập khẩu của Hải Quan Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt, cần thiết lập các 

chương trình và lưu giữ tài liệu để hỗ trợ xác thực quốc gia xuất xứ và yêu cầu thương mại ưu đãi. Nhà 

cung cấp cần tuân thủ các quy định và tiêu chí an ninh chuỗi cung ứng quốc tế theo Chương Trình Hợp Tác 

Hải Quan-Thương Mại Chống Khủng Bố (C-PAT) Hoa Kỳ và Chương Trình Hợp Tác Bảo Vệ Canada (PIP). 

Nhà cung cấp có thể được kiểm toán và tham gia kế hoạch hành động khắc phục trong trường hợp áp 

dụng.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Khi cơ quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới không chấp nhận quốc gia xuất xứ được khai theo giấy tờ 

thương mại (cụ thể là khai báo Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ), họ có thể yêu cầu hồ sơ/giấy tờ từ 

Nordstrom Product Group chứng minh nguồn gốc lô hàng. Vì thời hạn mà Hải Quan cho phép chúng 

tôi cung cấp giấy tờ này rất ngắn, Nordstrom Product Group sẽ yêu cầu gửi giấy tờ qua email (và gửi 

qua chuyển phát nhanh) trong vòng 5 ngày kể từ khi đại diện/nhà cung cấp nhận được yêu cầu. Mọi 

thông tin khác liên quan đến Tuân thủ Hải quan tham khảo tại 

http://www.nordstromsupplier.com/NPG/uscustoms.html

❑ Nhà máy cần xem lại Hướng Dẫn Tham Khảo về An Ninh Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế của Nordstrom 

Product Group, vốn nhằm giáo dục cho nhà máy về các yêu cầu C-TPAT. Có thể xem tài liệu này ở địa 

chỉ sau đây: https://www.nordstromsupplier.com/Nordstrom Product Group/index.htm.

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

NI

Nhà máy không có quy 

trình văn bản về báo cáo 

và vô hiệu hóa việc xâm 

nhập trái phép vào các 

container hoặc khu vực cất 

giữ container.

Nhà máy cần có quy trình văn bản về báo 

cáo và vô hiệu hóa việc xâm nhập trái 

phép vào các container hoặc khu vực cất 

giữ container.

30 ngày 

NI

Không có hệ thống giám 

sát và theo dõi việc di 

chuyển kịp thời của tất cả 

các phương tiện vận 

chuyển hàng hóa ra vào.

Nhà máy phải có hệ thống tích hợp để 

giám sát và theo dõi việc di chuyển của tất 

cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa 

ra vào.

30 ngày 

NI

Quy trình kiểm định 

container của nhà máy 

không bao gồm quy trình 

kiểm định 7 điểm.

Nhà máy phải thực hiện quy trình kiểm 

định bảy điểm được thiết kế để xác minh 

tính nguyên vẹn của container.

30 ngày 

NI

Nhà máy không có quy 

trình bằng văn bản để chỉ 

ra phương thức kiểm soát 

dấu niêm phong và gắn 

vào các container đã đóng 

hàng.

Phải duy trì tính nguyên vẹn của container 

để bảo vệ khỏi sự xâm nhập của các vật 

liệu và/hoặc người trái phép. Các 

container đã được nhà máy đóng hàng 

đầy đủ phải trải qua quy trình có văn bản 

và có thể xác minh theo quy định bên 

dưới (bao gồm niêm phong).

30 ngày 

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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LAO ĐỘNG TRẺ EM

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Các nhà cung cấp không được tuyển dụng bất kỳ ai: dưới 15 tuổi, dưới tuổi tối thiểu 

theo quy định của luật pháp hiện hành tại quốc gia của nhà sản xuất, dưới tuổi hoàn 

thành giáo dục bắt buộc, độ tuổi nào lớn hơn sẽ được áp dụng. Các nhà cung cấp 

không được để bất kỳ ai dưới 18 tuổi đối mặt với các tình huống nguy hại, không an 

toàn hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài nơi làm việc, và cung cấp đầy đủ phương 

tiện bảo hộ khi tiếp xúc với các điều kiện hoặc vật liệu nguy hại. Các nhà cung cấp phải 

thiết lập quy trình xác minh độ tuổi như một phần của quy trình tuyển dụng. Tham khảo 

Công Ước ILO 138 và Công Ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ Em

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Các nhà máy bị nghiêm cấm tuyển dụng bất kỳ lao động nào dưới 15 tuổi. Khi luật 

pháp địa phương quy định rằng độ tuổi lao động tối thiểu trên 15 tuổi, mọi người lao 

động phải từ độ tuổi tối thiểu hợp pháp trở lên. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Khi luật pháp địa phương quy định độ tuổi đi học bắt buộc, các nhà máy không được 

tuyển người dưới độ tuổi quy định đó. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Nghiêm cấm những người dưới độ tuổi quy định có mặt ở khu sản xuất tại mọi thời 
điểm. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Trẻ em bị nghiêm cấm trợ giúp trong bất kỳ phần nào của quá trình sản xuất. (ZT Đã 
Được Xếp Loại)

❑ Cơ sở chăm sóc trẻ em bị nghiêm cấm chồng chéo với khu vực làm việc. (ZT Đã 
Được Xếp Loại)

❑ Phải tuân thủ tất cả các quy định đối với lao động vị thành niên (theo định nghĩa của 

luật địa phương). Theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động vị thành 

niên bị nghiêm cấm làm việc ban đêm hoặc thực hiện các nhiệm vụ/công việc nguy 

hiểm. Trong trường hợp áp dụng, cần giữ giấy chấp thuận của phụ huynh và hoàn 
thành giáo dục trong hồ sơ nhân viên. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Việc phát hiện có Lịch Sử Sử Dụng Lao Động Trẻ Em sẽ đòi hỏi xác minh rằng hiện 

nay không có lao động nào dưới 15 tuổi được tuyển dụng. Khi luật pháp địa phương 

quy định rằng độ tuổi lao động tối thiểu trên 15 tuổi, mọi người lao động phải từ độ 

tuổi tối thiểu hợp pháp trở lên. (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải áp dụng chính sách tuyển dụng được ghi nhận bao gồm độ tuổi 

tối thiểu từ 15 trở lên, nếu có quy định của luật pháp địa phương. (NMI đã xếp loại)

❑ Nhà máy phải có quy trình xác minh độ tuổi được triển khai có hiệu quả. Mọi hồ sơ 

công nhân phải bao gồm bản sao Thẻ Chứng Minh Nhân Dân Quốc Gia và nhận 

dạng ảnh chụp do ứng viên nộp. (NMI đã xếp loại)
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Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Tại quốc gia "X", độ tuổi lao động tối 

thiểu hợp pháp là 14 tuổi. Một công 

nhân trong nhà máy "X" được phát 

hiện là 14 tuổi với giấy tờ được xác 

minh. 

Nordstrom Product Group sẽ chấm dứt quan 

hệ kinh doanh với nhà cung cấp và tìm kiếm 

lựa chọn nguồn cung ứng thay thế.

24 giờ

ZT

Tại quốc gia "X", độ tuổi lao động tối 

thiểu hợp pháp là 16 tuổi (cao hơn 

quy định 15 tuổi của Nordstrom 

Product Group). Công nhân trong nhà 

máy "X" được phát hiện là 15 tuổi với 

giấy tờ được xác minh. 

Nordstrom Product Group sẽ chấm dứt quan 

hệ kinh doanh với nhà cung cấp và tìm kiếm 

lựa chọn nguồn cung ứng thay thế.

24 giờ

ZT

Tại quốc gia "X", các luật mâu thuẫn 

với nhau; cho phép trẻ vị thành niên 

lao động từ sau 15 tuổi nhưng độ tuổi 

đi học vẫn đến 16 tuổi. Một công nhân 

trong nhà máy "X" được phát hiện là 

15 tuổi và không đi học, với giấy tờ 

được xác minh. 

Nordstrom Product Group sẽ chấm dứt quan 

hệ kinh doanh với nhà cung cấp và tìm kiếm 

lựa chọn nguồn cung ứng thay thế.

24 giờ

DIA

Tại nhà máy "X", có ghi nhận rằng 

nhà máy đã từng sử dụng lao động 

trẻ em, nhưng hiện tại không phát 

hiện ra lao động trẻ em nào trong khi 
kiểm toán. 

Các nhà máy phải xây dựng chính sách tuyển 

dụng ngăn ngừa tuyển dụng lao động trẻ em 

và chứng minh chính sách tuyển dụng này 

được thi hành. Chính sách tuyển dụng phải 

bao gồm các bước cụ thể được tiến hành để 

đảm bảo kiểm tra chéo Thẻ Chứng Minh Nhân 

Dân Quốc Gia và nhận dạng ảnh chụp với 

người lao động thực tế trong quá trình tuyển 

dụng.

24 giờ

NMI

Nhà máy không có văn bản chính 
sách về độ tuổi tuyển dụng tối thiểu.

Nhà máy phải triển khai chính sách và đào tạo 

nhân viên để đảm bảo người lao động đáp ứng 

quy định độ tuổi tối thiểu. 

24 giờ

NMI

Tại nhà máy "X", trẻ vị thành niên (15-

18) làm việc cùng số giờ, bao gồm giờ 

làm thêm như công nhân trưởng 

thành, điều này được xác minh thông 
qua phỏng vấn công nhân. 

Xác định các công nhân vị thành niên và truyền 

đạt giới hạn tuyển dụng hợp pháp tới nhân 

viên. Tạo lập/lưu giữ sổ đăng ký lao động vị 

thành niên và triển khai các giới hạn tuyển 

dụng trẻ vị thành niên (ví dụ, yêu cầu văn bản 

cho phép từ phụ huynh/người giám hộ, bảng 

chấm công đặc biệt, kiểm tra y tế bắt buộc, giờ 

làm việc giới hạn (không làm ngoài giờ) và giới 

hạn công việc (không thực hiện nhiệm vụ/công 

việc nguy hại). 

24 giờ
- ba tháng

NMI

Phát hiện có một trẻ em trong nhà 

máy. Sau khi tiếp tục xem xét, người 

ta xác minh rằng em đó đang trong kỳ 
nghỉ và đến thăm cha mẹ. 

Em đó phải được đưa đi ngay lập tức. Nhà 

máy phải xây dựng chính sách nghiêm cấm trẻ 

em tại nơi làm việc và đảm bảo truyền đạt 

chính sách cho nhân viên và công nhân. 

24 giờ

NMI

Tại nhà máy "X", phát hiện trẻ vị thành 

niên ở dây chuyền dán trong nhà máy 
giày dép. 

Nhà máy không được để trẻ vị thành niên thực 

hiện các công việc/nhiệm vụ nguy hại. Các nhà 

máy phải lập và lưu giữ sổ đăng ký trẻ vị thành 

niên và triển khai các hạn chế tuyển dụng trẻ vị 

thành niên. 

24 giờ

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

LAO ĐỘNG TRẺ EM

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC
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LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nordstrom sẽ không tiến hành kinh doanh với bất kỳ nhà cung cấp nào sử dụng lao 

động không tự nguyện dưới bất kỳ hình thức nào; bao gồm lao động tù nhân; lao động 

có giao kèo; lao động ràng buộc; lao động có nguồn gốc từ buôn người, cưỡng ép, nô 

lệ; hoặc lao động được định nghĩa là lao động cưỡng bức theo luật pháp Hoa Kỳ.  

Nghiêm cấm các thực tiễn hạn chế quyền tự do đi lại của nhân viên hoặc khả năng tự 

nguyện chấm dứt việc làm. Các nhà cung cấp không được giữ các giấy tờ nhận dạng, 

bảo lãnh tài chính hoặc các đồ vật có giá trị khác làm phương tiện để ràng buộc người 

lao động làm việc, là hành vi không được dung thứ. Tham khảo Công ước ILO 29 và 

105.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Công nhân phải được sử dụng nhà vệ sinh và uống nước mọi lúc. (DIA Đã Được 

Xếp Loại)

❑ Công nhân phải được phép về nhà vào bất cứ lúc nào, bao gồm cuối ca làm việc 

thông thường, không phụ thuộc vào tình trạng sản xuất.  (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Người lao động không phải trả phí hoặc đặt cọc liên quan đến môi giới việc làm, 

tuyển dụng, di trú hoặc tiền đặt cọc. (ZT Đã Được Xếp Loại) 

❑ Các nhà máy phải làm việc với đại lý môi giới việc làm để đảm bảo người lao động 

nhận được thông báo về các điều khoản lao động cơ bản trước khi rời quê quán 

hoặc tỉnh sinh sống. Các điều khoản này phải bao gồm vị trí việc làm tối thiểu, tên & 

địa chỉ nơi làm việc, chỗ ở, các điều khoản và điều kiện bằng ngôn ngữ bản địa. (ZT 

Đã Được Xếp Loại)

❑ Làm việc ngoài giờ phải là hoàn toàn tự nguyện và không tước đoạt tự do và thời 

gian ngủ đầy đủ của công nhân. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Bất kể điều khoản hợp đồng ra sao, người lao động có quyền thôi việc bất cứ lúc 

nào mà không cần báo trước quá lâu, cấm phạt tiền người lao động vì chấm dứt hợp 

đồng lao động. (NMI đã xếp loại)

❑ Tất cả hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định pháp lý. (NMI đã xếp loại)

❑ Nhân viên bảo vệ phải được đào tạo để đảm bảo không người lao động nào làm việc 

trong môi trường thiếu an toàn  (DIA đã xếp loại)

❑ Sử dụng chất liệu cotton có nguồn gốc từ Uzbekistan, Turkmenistan và tỉnh Tân 
Cương-China bị cấm. (ZT Đã Được Xếp Loại)
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LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 
Khung Thời 

Gian Mục Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Trong một lần kiểm toán, 

công nhân cho biết họ 

không làm việc ở nhà máy 

một cách tự nguyện. Khi 

tiếp tục xem xét, người ta 

xác nhận cáo buộc này. 

Nordstrom Product Group sẽ 

chấm dứt quan hệ kinh doanh với 

nhà cung cấp và tìm kiếm lựa 

chọn nguồn cung ứng thay thế.

24 giờ

ZT

Tại nhà máy "X", công 

nhân nhập cư nước ngoài 

bắt buộc phải ký một hợp 

đồng quy định rằng họ 

không được lựa chọn nghỉ 

việc. Ví dụ, nếu công nhân 

nghỉ việc trong vòng hai 

năm, họ sẽ bị phạt một 

khoản tiền tương đương 

với ba tháng lương. 

Phải xóa bỏ điều khoản này ngay 

lập tức và chỉnh sửa hợp đồng. 

Chấm dứt tuyển dụng không 

được dẫn đến bị phạt hoặc mất 

tiền lương đã nhận được trước 

đó. Công nhân cần được ký hợp 

đồng chỉnh sửa bằng ngôn ngữ 

bản địa của họ và phải được nhận 

một bản để lưu giữ. 

24 giờ

DIA

Nhà máy yêu cầu công 

nhân nộp giấy tờ tùy thân 

hợp pháp bản gốc (như 

bản gốc giấy khai sinh 

hoặc Thẻ Chứng Minh Thư 

Nhân Dân Quốc Gia) hoặc 

đặt cọc tiền và nộp phạt, vì 

thế không thể dễ dàng 

chấm dứt làm việc tại nhà 

máy. 

Nhà máy phải thiết lập một chính 

sách không yêu cầu công nhân 

đặt cọc bất kỳ giấy tờ tùy thân 

hợp pháp bản gốc nào (như bản 

gốc giấy khai sinh hoặc Thẻ 

Chứng Minh Thư Nhân Dân Quốc 

Gia) hoặc đặt cọc tiền có thể cản 

trở công nhân dễ dàng chấm dứt 

làm việc tại nhà máy. Nhà máy 

phải trả lại tất cả tiền đặt cọc, sao 

chép giấy tờ và trả lại tất cả giấy 

tờ đang giữ cho công nhân. 

24 giờ

DIA

Công nhân cảm thấy họ 

làm việc trong không khí 

đe dọa tạo ra bởi sự hiện 

diện của bảo vệ, hạn chế 

họ tự do đi lại trong nhà 

máy.

Bảo vệ phải chấm dứt cách làm 

này ngay lập tức và được đào tạo 

về hành vi đúng đắn. Bảo vệ phải 

được kiểm soát về vấn đề tuân 

thủ.

24 giờ

DIA

Công nhân phải xin phép 

giám sát viên để đi uống 

nước hoặc đi vệ sinh. 

Công nhân phải được tiếp cận nhà 

vệ sinh và nước uống mọi lúc, 

không cần phải xin phép. 

24 giờ

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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QUẤY RỐI & LẠM DỤNG

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Các Nhà Cung Cấp phải tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Tất cả công nhân không phải chịu bất kỳ hình 

thức quấy rối hoặc lạm dụng nào về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc ngôn ngữ. Nhà Cung Cấp không 

được áp dụng phạt tiền như hình thức kỷ luật. Ngoài ra, nhân viên thuộc mọi giới tính phải được tự do 

nêu lên quan ngại của họ với Nordstrom hoặc nhân viên được Nordstrom chỉ định mà không sợ bị ban 

quản lý nhà cung cấp trả đũa. Tham khảo Nguyên Tắc 29 & 31 trong Hướng Dẫn của Liên Hợp Quốc.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Không được có bất kỳ hành động gạ gẫm tình dục hoặc bóc lột về thể chất, ngôn ngữ hoặc phi ngôn 

ngữ nào trong nhà máy. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Không được phép có bất kỳ đe dọa hoặc hình phạt thể chất hoặc quấy rối nào trong nhà máy. (ZT Đã 

Được Xếp Loại)

❑ Bảo vệ hoặc nhân viên nhà máy khác giới không được thực hiện khám xét an ninh bằng tay với công 

nhân.  (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Không được phép la hét, đe dọa, hạ thấp phẩm giá, hoặc ngôn ngữ thóa mạ trong nhà máy. (NMI đã 

xếp loại)

❑ Các nhà máy không được áp dụng phạt tiền làm hình thức kỷ luật. (NMI đã xếp loại)

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời 

Gian Mục 

Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Một giám sát viên chạm vào một công 

nhân khiến họ cảm thấy không thoải 

mái. 

Nordstrom Product Group sẽ chấm dứt 

quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp và 

tìm kiếm lựa chọn nguồn cung ứng thay 

thế.

24 giờ

DIA

Chính sách nhà máy nêu rõ được phép 

sử dụng hình thức phạt tiền để kỷ luật 

công nhân vi phạm hướng dẫn của 

công ty (ví dụ, ăn uống tại nơi làm việc, 

v.v.).

Nghiêm cấm hình thức phạt tiền. Chính

sách này phải được xóa bỏ ngay lập tức,

và chỉnh sửa lại hướng dẫn. Nhà máy

phải truyền đạt chính sách đã cập nhật
cho Phòng Nhân Sự và nhân viên. 

24 giờ

NMI

Nếu đi làm muộn, công nhân bị khiển 

trách công khai và bị trừ lương thời 
gian đi muộn. 

Nhà máy phải chấm dứt cách làm này 

ngay lập tức và được đào tạo về hành vi 

đúng đắn. Nhà máy phải triển khai theo 

dõi quản lý hiệu lực đối với các khiếu nại 

được báo cáo. 

24 giờ

NMI

Một giám sát viên hét vào mặt công 
nhân khi xảy ra sai sót. 

Giám sát viên phải chấm dứt cách làm 

này ngay lập tức và được đào tạo về 

hành vi đúng đắn. Nhà máy phải triển 

khai theo dõi quản lý hiệu lực đối với các 

khiếu nại được báo cáo. 

24 giờ

NI

Có sự không nhất quán giữa các phòng 

ban về quy trình kỷ luật. Ví dụ, một 

công nhân trong phòng khâu gây ra một 

lỗi nhỏ và bị sa thải. Một công nhân gây 

ra lỗi nhỏ trong phòng đóng gói, nhưng 
chỉ bị gửi thư cảnh báo. 

Giám sát viên và công nhân phải được 

đào tạo về quy trình kỷ luật, và các quy 

trình này cần được tiến hành nhất quán 

trong nhà máy. Chính

quy trình phải bao gồm một loạt các cảnh 

báo bằng lời nói và văn bản có mức độ 

tăng dần trước khi đình chỉ hoặc sa thải. 

(Lưu ý: Quy trình kỷ luật cũng phải bằng 

văn bản và được đăng lên).

24 giờ

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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25

TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Tiền lương, tiền làm thêm giờ và các phúc lợi theo luật định phải được thanh toán đều 

đặn, đúng lịch, có giấy tờ xác nhận và tuân theo luật pháp hiện hành. Chủ sử dụng lao 

động ít nhất phải trả mức lương tối thiểu, mức lương của ngành hoặc mức lương được 

đàm phán trong thỏa ước tập thể, mức lương nào cao hơn sẽ được áp dụng. Nhà 

Cung Cấp không được trừ lương vốn bị cấm bởi pháp luật địa phương hiện hành. Nhà 

Cung Cấp được khuyến khích trả lương cho nhân viên thuộc mọi giới tính đáp ứng nhu 

cầu cơ bản và tạo thu nhập tùy ý. Tham khảo Công ước ILO 95 và 131.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Các nhà máy phải đảm bảo trả lương trực tiếp cho công nhân và không chuyển tới 

bên khác. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Tiền lương và làm thêm giờ phải được thanh toán đều đặn và đúng lịch. (DIA Đã 

Được Xếp Loại)

❑ Các phúc lợi bắt buộc hợp pháp phải được thanh toán đều đặn, đúng lịch, có giấy tờ 

và tuân theo luật áp dụng và được lưu giữ tại nhà máy trong 12 tháng. (NMI đã xếp 

loại)

❑ Các nhà máy phải trả ít nhất mức lương tối thiểu, mức lương của ngành hoặc mức 

lương được đàm phán trong thỏa ước tập thể, mức lương nào cao hơn sẽ được áp 

dụng. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải đảm bảo tiền lương thông thường và làm thêm giờ phải ít nhất tuân 

thủ tiêu chuẩn tối thiểu theo pháp luật hoặc của ngành. (NMI đã xếp loại)

❑ Tuyển dụng công nhân tạm thời để tránh các phúc lợi hợp pháp và tăng lương bị 

nghiêm cấm. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải tuân thủ luật pháp áp dụng và tiêu chuẩn ngành liên quan tới an 

sinh xã hội và bảo hiểm. (NMI đã xếp loại)
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TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 
Khung Thời Gian Mục 

Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Nhà máy không trả mức 

lương tối thiểu theo luật.

Trả lương phải tuân thủ các quy 

định pháp lý. 

Cải Thiện Không 

Ngừng

DIA

Chậm thanh toán tiền 

lương và làm thêm giờ 

khiến người lao động 

không được trả lương ít 

nhất hàng tháng (bao 

gồm lao động thôi việc) 

Trả lương phải tuân thủ các quy 

định pháp lý. 

Cải Thiện Không 

Ngừng

DIA

Nhà máy "x" không có 

bất kỳ ai để thẩm định hồ 

sơ lương và phúc lợi. 

Các nhà máy phải có nhân viên 

để thẩm định hồ sơ kiểm toán. 

Ngay lập tức

NMI

Công nhân không được 

trả lương cho toàn bộ 

thời gian làm thêm.

Tất cả thời gian làm thêm phải 

tuân thủ các quy định pháp lý.

Cải Thiện Không 

Ngừng

NMI

Công nhân không được 

cung cấp bảo hiểm theo 

quy định của luật.

Nhà máy phải đáp ứng các yêu 

cầu phúc lợi hợp pháp và truyền 

đạt cho tất cả các công nhân về 

những cập nhật cần thiết. 

Cải Thiện Không 

Ngừng

NMI

Hồ sơ tiền lương không 

thể phân tách giờ làm 

thêm và giờ làm tiêu 

chuẩn (thời gian liên tục) 

và/hoặc không thể ghi 

nhận và phân mục chính 

xác tiền lương, giờ làm, 

giờ làm thêm, phúc lợi và 

khấu trừ trong bảng đăng 

ký trả lương.

Tất cả giờ làm việc phải được 

ghi nhận và bảng đăng ký trả 

lương phải được phân mục để 

nêu rõ giờ làm thông thường, 

giờ làm thêm, tiền lương thực 

nhận, tổng tiền lương, và các 

khấu trừ phù hợp. 

Cải Thiện Không 

Ngừng

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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GIỜ LÀM VIỆC & LÀM THÊM GIỜ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nhà cung cấp không được cho phép giờ làm việc vượt quá giới hạn của pháp luật hiện 

hành, hoặc 60 giờ mỗi tuần, tổng số giờ làm nào ít hơn sẽ được áp dụng. Công việc 

ngoài giờ phải luôn tự nguyện và được trả mức lương theo quy định của luật pháp địa 

phương. Nhà cung cấp phải đảm bảo công nhân không bị phạt tiền, trừng phạt hoặc 

xa thải vì từ chối làm việc nhiều hơn giới hạn clàm việc thông thường. Công nhân phải 

được nghỉ một ngày trong bảy ngày. Nhà cung cấp phải lưu giữ hồ sơ thời gian chính 

xác. Nhà cung cấp và bất kỳ nhà thầu phụ nào mà họ hợp tác cùng tại Hoa Kỳ, phải 

tuân theo các Biện pháp Phòng ngừa Tránh Nhận hướng dẫn Hàng hóa Nóng của Bộ 

Lao động Hoa Kỳ. Tham khảo Công ước ILO 14.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Hạn mức sản xuất của nhà máy không được dẫn tới làm thêm giờ bắt buộc. Nhà 

máy phải hạn chế giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần và hàng quý trong giới hạn quy 

định pháp luật. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải đảm bảo giờ làm việc và làm thêm giờ của người lao động nằm 

trong giới hạn pháp luật hoặc có tổng số giờ dưới 60 giờ mỗi tuần, tổng số giờ làm 

nào ít hơn sẽ được áp dụng. (NMI đã xếp loại)

❑ Trước khi tuyển dụng, các nhà máy phải thông báo cho công nhân, bằng lời nói và 

bằng văn bản, về chính sách làm thêm giờ và mức lương làm thêm giờ. (NMI đã xếp 

loại)

❑ Nghiêm cấm làm việc không tính giờ. (NMI đã xếp loại)

❑ Nhà máy phải cho phép công nhân nghỉ 1 ngày sau 6 ngày làm việc liên tục. (NMI đã 

xếp loại)

❑ Phải thực hiện công việc trong khu vực sản xuất và không phải trong ký túc xá hoặc 

phòng ăn. (NMI đã xếp loại)
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GIỜ LÀM VIỆC & LÀM THÊM GIỜ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Xếp hạng Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục Khung Thời 

Gian Mục Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Công nhân được giao khoán báo 

cáo hạn mức sản xuất cao; họ cho 

biết họ không thể rời khỏi nhà máy 

cho đến khi hoàn thành hạn mức, 

dẫn tới ca làm việc muộn hoặc cả 

đêm bắt buộc. Công nhân cũng báo 

cáo việc họ ngủ lại trong nhà máy. 

Nordstrom Product Group 

sẽ chấm dứt quan hệ kinh 

doanh với nhà cung cấp và 

tìm kiếm lựa chọn nguồn 

cung ứng thay thế.

24 giờ 

NMI

Không thể xác thực giờ làm thêm 

do các mâu thuẫn sau đây: 1.) Dựa 

trên hồ sơ ghi chép kim gẫy trong 

phòng làm hàng mẫu, 2 công nhân 

đã làm việc vào ngày 9 tháng 6 

(Chủ Nhật). Tuy nhiên, hồ sơ mã 

vạch chấm công được cung cấp 

cho thấy các công nhân có liên 

quan nghỉ làm vào ngày hôm đó. 

Nhà máy phải cung cấp hồ 

sơ đầy đủ, trung thực và 

chính xác cho đại diện của 

Nordstrom Product Group 

và/hoặc kiểm toán viên bên 

thứ 3 trong quá trình kiểm 

tra để đảm bảo có thể xác 

nhận mức độ tuân thủ của 

nhà máy. 

Nhà máy phải minh bạch về 

các thách thức họ gặp phải, 

trong nỗ lực lập ra một kế 

hoạch cải thiện thực tế và 

dần dần.

Cải Thiện 

Không Ngừng

NMI

Theo ghi nhận, trong hồ sơ chấm 

công ghi tay trong tháng 5, 6 trên 

10 công nhân làm việc 21 ngày liên 

tiếp từ ngày 2 tháng 5 đến 31 tháng 

5.

Nhà máy phải đảm bảo 

công nhân được nghỉ một 

ngày trong bảy ngày. Nhà 

máy phải minh bạch về các 

thách thức họ gặp phải, 

trong nỗ lực lập ra một kế 

hoạch cải thiện thực tế và 

dần dần.

Cải Thiện 

Không Ngừng

NMI

Có ghi nhận rằng từ tháng Một đến 

tháng Tư 60% công nhân làm việc 

70-80 giờ mỗi tuần. 

Nhà máy phải gửi tài liệu về 

kế hoạch cải thiện (ví dụ, 

bảng tính chi tiết hoặc trong 

định dạng văn bản) nêu bật 

tiến bộ hàng tháng trong 

việc giảm giờ làm cho đến 

khi đáp ứng quy định của 

luật pháp địa phương 

và/hoặc Hướng Dẫn Hợp 

Tác. 

Cải Thiện 

Không Ngừng

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC



29

SỨC KHỎE & AN TOÀN

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nhà Cung Cấp phải cung cấp điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh và lành mạnh. Điều 

này bao gồm các tiêu chuẩn bằng văn bản phù hợp với luật pháp địa phương. Điều này 

bao gồm các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến kết cấu xây dựng, an toàn điện, an toàn 

cháy nổ, an toàn hóa chất, vệ sinh môi trường, ứng phó khẩn cấp, sơ cứu, thiết bị bảo 

hộ cá nhân và các chính sách an toàn khác. Tham khảo Công ước ILO 187.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

An Toàn Điện

❑ Các dây điện phải được nối đất. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Tất cả bảng điện với bộ ngắt mạch phải có nắp đậy và ghi nhãn mỗi công tắc phù hợp bằng 

ngôn ngữ địa phương. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Dây điện phải ở trạng thái tốt và không bị ghép nối, sờn hoặc hở lõi. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải để nến hoặc đèn pin khẩn cấp trong khu vực nhà máy để sử dụng trong trường hợp 

mất điện. (NI Đã Xếp Loại)
An Toàn Cháy Nổ

❑ Nhà máy phải có ít nhất một bình chữa cháy cho mỗi 25 công nhân, được phân phối đồng 
đều và trong tầm với của mỗi công nhân. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bình chữa cháy phải để nơi thông thoáng. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bình chữa cháy phải được treo trên tường hoặc xếp đứng thành cột và đánh dấu rõ ràng. 
(NI Đã Xếp Loại)

❑ Tất cả các phòng có vật liệu dễ bắt lửa phải có thiết bị cứu hỏa. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bình chữa cháy phải được kiểm tra hàng tháng, được nạp đầy và ghi nhãn theo loại lửa (NI 

Đã Xếp Loại): 

❑ Gỗ, giấy, vải: Nước; bình chữa cháy Loại A cho vật liệu dễ bắt lửa thông thường; 

Chăn dập lửa

❑ Dung môi, mỡ, dầu, xăng: Bình chữa cháy Loại B cho chất lỏng dễ cháy, khí ga hoặc 

mỡ

❑ Dây điện, thiết bị điện: Bình chữa cháy Loại C cho dây điện và thiết bị điện; Chăn 

dập lửa

❑ Tất cả các thiết bị chữa cháy đều cần được sở cứu hỏa hoặc cơ quan bên ngoài kiểm tra 6 
tháng một lần, hoặc theo luật địa phương, có ghi chú ngày kiểm tra. (NI Đã Xếp Loại)

❑ 5% - 10% công nhân cả nam và nữ từ mỗi phòng ban phải được huấn luyện cách xử lý và 
sử dụng thiết bị chữa cháy đúng cách. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Hướng dẫn sử dụng phải được dán bằng ngôn ngữ địa phương gần các bình chữa cháy. 
(NI Đã Xếp Loại)

❑ Diễn Tập Chữa Cháy và các diễn tập và huấn luyện di tản khác phải được tiến hành và ghi 
nhận 6 tháng một lần cùng với ảnh chụp và chữ ký. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Huấn luyện di tản phải bao gồm hướng dẫn về các lối thoát hiểm và khu vực tập hợp được 
chỉ định bên ngoài nhà máy. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Chuông báo cháy phải có tiếng đủ to và rõ trong nhà máy. (NI Đã Xếp Loại)
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Điều Kiện Vệ Sinh/Nhà Vệ Sinh
❑ Phải có nhà vệ sinh ở mỗi khu làm việc. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nhà vệ sinh phải được lau dọn và tiệt trùng hàng ngày. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nhà vệ sinh phải được bơm nước máy. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải cung cấp các vật phẩm cơ bản như giấy vệ sinh, xà phòng và khăn lau tay. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nhà vệ sinh phải có các phòng vệ sinh riêng. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khu vực vệ sinh phải được chiếu sáng và thông hơi tốt. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nước sạch để rửa tay phải ở gần nhà vệ sinh. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải cung cấp số lượng nhà vệ sinh đầy đủ, có thể tiếp cận và phân chia theo giới tính. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Số công nhân trên mỗi ca/nhà vệ sinh được quy định theo giới tính (NI Đã Xếp Loại):

❑ 1 – 15: 1

❑ 13 – 35: 2

❑ 36 – 55: 3

❑ 56 – 80: 4

❑ 81 – 110: 5

❑ 111 – 150: 6

❑ 150  + : Bổ sung 1 nhà vệ sinh cho mỗi 40 công nhân bổ sung

Lối Thoát Hiểm
❑ Tất cả các lối thoát hiểm khẩn cấp phải được mở khóa trong giờ làm việc. Nghiêm cấm ngăn cản công 

nhân thoát ra khỏi tòa nhà một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Phải có ít nhất 2 lối thoát hiểm mở khóa và có thể sử dụng trên mỗi tầng trong mỗi tòa nhà. Cửa 

thoát hiểm phải mở ra ngoài và đủ rộng để đảm bảo di tản an toàn và nhanh chóng. (NMI đã xếp loại)

❑ Lối thoát hiểm phải cách bất kỳ công nhân nào 61 mét (200 feet) hoặc gần hơn. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Lối thoát hiểm và bảng chỉ dẫn phải nhìn thấy được từ khoảng cách 30,5 mét (100 feet). (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Đèn khẩn cấp phải được lắp đặt trên tất cả các lối thoát hiểm và cầu thang. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các lối ra đến tất cửa thoát hiểm phải duy trì chiều rộng tối thiểu là 72 cm (28 inch) và phải không có 
vật cản.

Sơ Cứu và Dịch Vụ Y Tế
❑ Công nhân phải được đào tạo về quy trình sơ cứu cơ bản. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có địa điểm bệnh viện, cơ sở y tế nằm gần nhà máy, hoặc phải có nhân viên được đào tạo tại chỗ 

trong nhà máy. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải tiến hành kiểm tra y tế hàng năm nếu có quy định của luật pháp. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Quy trình y tế phải do một bác sỹ có giấy phép thực hiện trong môi trường tiệt trùng và an toàn. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Nếu công nhân được tiêm thuốc, họ phải được một nhân viên y tế có giấy phép tiêm quản lý và ghi hồ sơ. 

(NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải tuân thủ quy trình phù hợp liên quan tới sử dụng và loại bỏ kim tiêm. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có ít nhất một bộ đồ sơ cứu cho mỗi 100 công nhân tại mỗi khu làm việc. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bộ dụng cụ tối thiểu bao gồm Băng Dính; Miếng Thấm; Chất Khử Trùng; Găng Tay Cao Su; Kem Trị Bỏng; 

Băng Keo Y Tế; Kéo; Nhíp; Cồn; Nước Rửa Mắt. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bộ đồ sơ cứu phải được kiểm tra thường xuyên và bổ sung khi cần. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Có thể tiếp cận và mở khóa bộ đồ sơ cứu tại mọi thời điểm. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bộ dụng cụ xử lý mầm bệnh qua đường máu phải có sẵn trong trường hợp bị thương. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bồn rửa mắt khẩn cấp phải được lắp đặt ở khu vực có nguy cơ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Công nhân không được tự do tiếp cận chất được kiểm soát. (NI Đã Xếp Loại)
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Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE)

❑ Phải cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân cho công nhân, bao gồm kính bảo hộ, găng tay và khẩu trang, v.v. và 

thường xuyên tiến hành tập huấn về việc sử dụng đúng cách. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải cung cấp nút tai cho công nhân thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn vượt quá 85 decibel. (NI Đã Xếp 

Loại)

Nước uống
❑ Nhà máy phải cho phép công nhân tự do tiếp cận nước uống không có các chất độc hại có thể gây ra nguy 

cơ sức khỏe nghiêm trọng nếu uống. (ZT Đã Được Xếp Loại)

Ký Túc Xá
❑ Các ký túc xá phải đáp ứng tiêu chuẩn kích thước địa phương với không gian sống của mỗi công nhân không 

được thấp hơn 2,25 mét vuông (20-25 bộ vuông). (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có sẵn nước uống tại mọi thời điểm trên mỗi khu làm việc. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Lối thoát hiểm phải được mở khóa tại mọi thời điểm. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có sẵn điện tại mọi thời điểm. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có nhà vệ sinh ở mỗi khu làm việc. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nhà vệ sinh phải được bơm nước, chia theo giới tính, phải có cửa phòng vệ sinh riêng, và được lau dọn hàng 

ngày. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Không được tính tiền phòng và tiền ăn quá mức cho người cư trú. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Người cư trú có thể tự do ra vào tuân thủ theo các chính sách của ký túc xá. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khu vực ngủ phải được tách biệt theo giới tính, trừ trường hợp là gia đình hoặc đối tác tình cảm. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Mỗi người cư trú phải có giường ngủ/chỗ ngủ riêng. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Mỗi người cư trú phải có tủ khóa để đồ cá nhân an toàn riêng. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Ký túc xá phải sạch sẽ, kết cấu vững chắc, thông hơi tốt, chiếu sáng tốt và cung cấp nơi trú ngụ trong các điều 

kiện thời tiết. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải đổ rác/đồ phế thải hàng ngày. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có bồn giặt riêng để giặt đồ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Mỗi khu làm việc phải có 2 lồng cầu thang thoát hiểm được đánh dấu rõ ràng. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Chỉ hút thuốc trong các khu vực được chỉ định. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Chỉ nấu ăn trong các khu vực được chỉ định. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải cung cấp khu vực nấu ăn/bếp được chỉ định gần ký túc xá. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Lồng cầu thang phải được chiếu sáng đầy đủ, có tay vịn thích hợp, chiếu sáng khẩn cấp và không lộn xộn. (NI 

Đã Xếp Loại)

❑ Phải dán kế hoạch di tản trên mỗi tầng trong ký túc xá bằng ngôn ngữ địa phương. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải có sẵn 2 bình chữa cháy ở các địa điểm khác nhau trên mỗi tầng của ký túc xá. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Ký túc xá bên ngoài do nhà máy quản lý phải tuân theo các yêu cầu giống như ký túc xá trong khuôn viên nhà 

máy. 

An Toàn Máy Móc
❑ Tất cả các máy móc đều phải được trang bị và bảo trì theo yêu cầu như hướng dẫn của nhà sản xuất. (NI Đã 

Xếp Loại)

❑ Nhật ký bảo trì tất cả máy móc phải được lưu giữ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nhật ký ghi chép kim hỏng phải được lưu giữ và bao gồm tất cả các mảnh kim gẫy cùng ngày tháng, mã số 
máy và tên vận hành viên. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bộ phận bảo vệ trước và cạnh đều phải được đặt trên tất cả các bánh mài. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bộ phận bảo vệ kim, ròng rọc và mắt phải được lắp trên tất cả các máy khâu và máy đính khuy. (NI Đã Xếp 
Loại)

❑ Bộ phận bảo vệ dao cắt phải được lắp trên tất cả các máy cắt. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Bộ phận bảo vệ ngón tay phải được lắp trên tất cả các máy mổ túi tự động. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Máy móc phải có công tắc tắt nguồn riêng hoặc tắt khẩn cấp trong tầm với của vận hành viên. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Súng gắn mác phải được dán nhãn riêng và không được dùng chung. (NI Đã Xếp Loại)
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Thông Khí
❑ Các nhà máy phải được sưởi ấm/làm mát đầy đủ để đảm bảo môi trường thoải mái. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Phải lắp đặt và vận hành hệ thống lưu thông không khí. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải lắp đặt và vận hành quạt thoát khí trong giờ làm việc. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải lau rửa quạt thoát khí theo định kỳ để đảm bảo lợi ích chất lượng không khí tốt nhất. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Phải thực hiện thông gió đầy đủ tại các khu vực sản sinh nhiệt hoặc công nhân thực hiện các hoạt 

động gắng sức. (NI Đã Xếp Loại)

Lập hồ sơ
❑ Các nhà máy phải đăng thông tin sức khỏe và an toàn theo quy định của luật pháp bằng ngôn ngữ 

địa phương. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Thông tin khẩn cấp phải được đăng ở nơi dễ nhìn thấy. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải có bản sao tất cả giấy phép sức khỏe và an toàn tại chỗ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải lưu giữ tất cả các báo cáo an toàn và tai nạn tại chỗ trong một năm. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Huấn luyện, họp và diễn tập an toàn phải được ghi nhận và lưu hồ sơ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải ghi nhận và lưu hồ sơ tất cả các điều trị sơ cứu và các chất sử dụng. (NI Đã Xếp Loại)

An Toàn Khu Sản Xuất
❑ Lối đi phải thông thoáng tại mọi thời điểm. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải cung cấp đủ không gian giữa các khoang làm việc để cho phép tự do di chuyển. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Lối đi chính phải đủ rộng để 2 công nhân đi lại cạnh nhau thoải mái. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Lối đi phụ phải đủ rộng để 1 công nhân đi lại thoải mái. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Kế hoạch di tản phải được dán ở nơi dễ thấy trên mỗi tầng làm việc, chỉ ra vị trí hiện tại, lối ra gần 

nhất và bình chữa cháy. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khoang làm việc phải được thắp sáng đầy đủ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khu vực sản xuất phải đánh dấu đường di tản bằng các mũi tên hoặc đường thẳng. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khu vực sản xuất phải đổ rác/đồ phế thải thường xuyên. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các khay xếp trống phải được xếp ngang và không được xếp quá cao gây nguy hiểm. (NI Đã Xếp 

Loại)

❑ Công nhân phải mặc trang phục phù hợp để giảm thiểu các rủi ro an toàn tiềm ẩn (cột tóc phía sau, 

không mặc quần áo rộng, v.v.). (NI Đã Xếp Loại)

❑ Nhà máy phải tiến hành phân tích ánh sáng và tiếng ồn bởi một công ty được công nhận để phát 

hiện và thực hiện cải thiện. (NI Đã Xếp Loại)

Thang máy
❑ Thang máy phải được kỹ thuật viên có giấy phép bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Cửa thang máy phải được đóng trừ khi lồng thang máy lên tới nơi. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải dán giới hạn tải và hướng dẫn khẩn cấp trong mỗi thang máy. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Giếng thang máy chở hàng phải được ghi nhãn để ngăn ngừa thương tích. (NI Đã Xếp Loại)

Chuẩn Bị Thức Ăn
❑ Khu vực chuẩn bị thức ăn phải được tách biệt khỏi khu vực sản xuất. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khu vực chuẩn bị thức ăn phải được lau dọn và tiệt trùng hàng ngày. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phòng ăn phải có mái che để bảo vệ công nhân. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phòng ăn phải có số bàn ghế đầy đủ để công nhân có thể sử dụng trong giờ nghỉ. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Khu vực chuẩn bị thức ăn phải có tủ lạnh, máy hâm nóng và nước uống. (NI Đã Xếp Loại)
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SỨC KHỎE & AN TOÀN

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời 

Gian 

Mục 

Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Tất cả các cửa thoát hiểm 

bị khóa từ bên trong trong 

giờ làm việc.

Tất cả các cửa thoát hiểm phải có thể 

tiếp cận và mở khóa tại mọi thời điểm 

trong giờ làm việc. Thực hành tốt nhất 

là lắp đặt cửa có thanh đẩy mở ra phía 

ngoài, giữ an toàn cho nhà máy trong 

khi vẫn cho phép dễ dàng thoát ra. 

24 giờ

ZT

Nước uống của nhà máy 

gây nguy hiểm cho sức 

khỏe của công nhân.

Các nhà máy phải đảm bảo nước uống 

không đe dọa sức khỏe. Phải lắp đặt 

hệ thống lọc nước, kiểm tra và xác 

nhận chất lượng nước đạt yêu cầu.

24 giờ

NMI

Một số cửa thoát hiểm bị 

khóa hoặc bị chặn.

Tất cả các cửa thoát hiểm phải có thể 

tiếp cận và mở khóa tại mọi thời điểm 

trong giờ làm việc. Thực hành tốt nhất 

là lắp đặt cửa có thanh đẩy mở ra phía 

ngoài, giữ an toàn cho nhà máy trong 

khi vẫn cho phép dễ dàng thoát ra. 

24 giờ

NI

Nhà máy không bảo quản 

vật liệu nguy hại một cách 

an toàn.

Phải bảo quản vật liệu hóa chất và có 

hại trong khu vực riêng thích hợp để 

chứa chúng. 

Hai -

bốn 

tuần

NI

Để các hộp trên lối đi. Đảm bảo các hộp không chắn ngang 

cầu thang, lối đi và lối thoát hiểm. 

24 giờ

NI

Không cấp nút tai cho thợ 

dệt. 

Nhà máy phải cấp Thiết bị Bị Bảo Hộ 

Cá Nhân (PPE) thích hợp cho công 

nhân trong mọi khu vực áp dụng và 

đào tạo công nhân về tầm quan trọng 

của việc mặc PPE.

Hai -

bốn 

tuần

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Các Nhà Cung Cấp không được phân biệt đối xử trong các thực hành tuyển dụng bao 

gồm thuê tuyển, thuê người và thăng cấp cho những người đủ tiêu chuẩn thuộc mọi 

hoàn cảnh, bất kể giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nguồn gốc xã hội 

hoặc dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng kết hợp dân sự, mang 

thai, tình trạng của cha mẹ, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, quan điểm chính trị, 

đặc điểm và tín ngưỡng cá nhân, xu hướng tình dục, nhận dạng hoặc thể hiện giới tính 

hoặc trên các cơ sở khác được luật địa phương bảo hộ. Tham khảo Công ước ILO 100 

và 111.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

❑ Nghiêm cấm các nhà máy ngăn cản tuyển dụng phụ nữ mang thai, tiến hành thử thai 

là điều kiện tuyển dụng hoặc khiến công nhân mang thai  chịu các nguy cơ sức khỏe 

đáng kể. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải trả cho công nhân tiền lương, phúc lợi và đặc quyền tương xứng 
với công việc. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải có hệ thống quản lý có hiệu quả để củng cố các chính sách chống 

phân biệt đối xử. (NMI đã xếp loại)

❑ Công nhân phải có quyền hành lễ tôn giáo trong ngày làm việc nếu việc đó không 

gây gián đoạn công việc. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải nghiêm cấm đưa ra quyết định tuyển dụng hoặc thăng cấp dựa 

trên việc sử dụng biện pháp tránh thai. (NMI đã xếp loại)

❑ Quảng cáo việc làm, đăng tuyển, thuê tuyển và thăng cấp và chấm dứt hợp đồng 

phải dựa riêng trên hiệu quả công việc và năng lực. (NMI đã xếp loại)

❑ Tùy chọn nhà ở và thức ăn phải có chất lượng ngang nhau giữa các công nhân cùng 

vị trí. (NMI đã xếp loại)
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KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 
Khung Thời 

Gian Mục Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Là một phần trong yêu cầu 

trước tuyển dụng, nhà máy 

yêu cầu nữ công nhân nộp 

một giấy khám sức khỏe có 

bao gồm phần thử thai.

Nhà máy phải thay đổi quy trình 

tuyển dụng và truyền đạt quy trình 

đó cho tất cả quản lý và đại lý tuyển 

dụng.

24 giờ

DIA

Một điều khoản trong hợp 

đồng lao động quy định rằng 

"công nhân cần cam kết 

không mang thai hoặc kết hôn 

trong năm đầu làm việc". 

Nhà máy phải cập nhật các hợp 

đồng lao động của mình để hủy bỏ 

quy định này.

Một tuần

DIA

công nhân nhập cư/công nhân 

nước ngoài nhập cư bị phân 

biệt đối xử.

Nhà máy phải tuân thủ các quy định

yêu cầu đối với mọi công nhân bất 

kể tình trạng nhập cư hoặc nguồn 

gốc quốc gia.

Một tuần

NMI

Nhà máy đăng tin một vị trí 

trống ở cổng nhà máy có nội 

dung: “Cần tuyển: Nam thợ 

may người Hindu, độc thân”. 

Nhà máy phải loại bỏ các

yêu cầu có tính phân biệt đối xử

trong tuyển dụng ngay lập tức

và xây dựng chính sách nghiêm 

cấm bất kỳ hình thức phân biệt đối 

xử nào. Nhà máy phải truyền đạt 

chính sách đã cập nhật cho Nhân 

sự và nhân viên. 

Một tuần

NMI

Theo luật pháp tại quốc gia 

"X", phụ nữ mang thai không 

được cho phép làm thêm giờ. 

Tại nhà máy "X" công nhân 

mang thai yêu cầu làm thêm 

giờ và nhà máy cho phép. 

Nhà máy phải tuân thủ các quy định

pháp lý. Nhà máy phải truyền đạt tới 

công nhân này về các quy định 

pháp lý.

Một tuần

NMI

Trong khi phỏng vấn công 

nhân, công nhân nữ công 

nhận các nhiệm vụ/công việc 

không được điều chỉnh cho 

công nhân mang thai. 

Nhà máy phải xây dựng một chính

sách điều chỉnh để công nhân mang 

thai không phải làm các nhiệm 

vụ/công việc nặng ngay lập tức. Nhà 

máy phải truyền đạt chính sách đã 

cập nhật cho Nhân sự và nhân viên. 

Một tuần

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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TỰ DO LẬP HỘI

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Các Nhà Cung Cấp cần tôn trọng mọi quyền (không phân biệt giới tính) tự do lập hội và thương lượng tập thể của 

công nhân.  Tham khảo Công ước ILO 87, 98 và 154.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP
❑ Nghiêm cấm các nhà máy có hoặc lập một "danh sách đen". (DIA Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải tôn trọng quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể của công nhân. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải tôn trọng quyền được gia nhập một tổ chức họ lựa chọn mà không sợ bị trả đũa hoặc hậu quả 

tiêu cực. (NMI đã xếp loại)

❑ Các nhà máy phải cung cấp phương tiện bảo mật cho công nhân để báo cáo các quan ngại cho ban quản lý 

và/hoặc đại diện công nhân, và ban quản lý nhà máy phải theo sát các quan ngại đó cho phù hợp. (NMI đã xếp 

loại)

❑ Các nhà máy phải cho phép công nhân lựa chọn đại diện của riêng họ và tự do tiếp cận đại diện này theo luật 

pháp địa phương. (NMI đã xếp loại)

❑ Thực hành tốt nhất: Khảo sát người lao động để thu thập phản hồi trực tiếp

Xếp Loại 

Nếu Tìm 

Thấy

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục 

Khung 

Thời 

Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

ZT

Nhà máy sử dụng hoặc lập 

"danh sách đen" để phân biệt 

đối xử trong tuyển dụng công 

nhân. 

Nhà máy phải dừng sử dụng và/hoặc lập 

"danh sách đen" ngay lập tức. 

24 giờ

NMI

Nhà máy không tuân thủ thỏa 

thuận lao động và/hoặc thỏa 

ước thương lượng tập thể. 

Hợp đồng, phúc lợi và tiền lương của hiệp 

hội phải được nhà máy công nhận và đảm 

bảo.

1 tuần

NI

Công nhân không tham gia 

tích cực vào các ủy ban nhà 

máy để có thể cải thiện độ an 

toàn trong môi trường làm việc 

của họ.

Công nhân cần tham gia cải thiện và duy trì 

chất lượng của nhà máy thông qua các ủy 

ban sức khỏe và an toàn, được các đồng 

nghiệp của họ bầu ra, và được quyền tiếp 

cận hòm thư góp ý để báo cáo các vấn đề và 

quan ngại cho ban quản lý nhà máy. 

Ba 

tháng

NI

Nhà máy không cho công 

nhân tự do gia nhập các hiệp 

hội hoặc tuân thủ hợp đồng 

của hiệp hội; không yêu cầu 

các hoạt động tổ chức công 

nhân; hoặc không thể tạo lập 

môi trường không có trả đũa 

nếu công nhân liên hiệp.

Công nhân phải được lựa chọn gia nhập một 

hiệp hội có tổ chức mà không phải chịu hậu 

quả, mất việc hoặc trả đũa. Công nhân phải 

có quyền họp và thảo luận các vấn đề nơi 

làm việc trong nhà máy trong giờ nghỉ, trước 

và sau giờ làm. Họ có thể nói về các quan 

ngại của họ đối với tình trạng công việc ở 

nhà máy hoặc các thực hành quản lý hoặc 

lựa chọn đại diện để tổ chức công nhân, 

kiểm tra các điều kiện, tham gia đối thoại với 

ban quản lý nhà máy, với điều kiện là việc 

này không gây gián đoạn sản xuất của nhà 

máy.

Ba 

tháng

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
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TỰ DO LẬP HỘI

VÍ DỤ BIỂU ĐỒ TIẾN TRÌNH KHIẾU NẠI

Công 

Nhân Hòm Thư 

Góp Ý
Vấn đề

Giám Sát Dây 

Chuyền hoặc 

Ủy Ban Công 

Nhân

Vấn Đề 

được 

Giải 

Quyết

Tiếp Tục 

Làm Việc
Phòng Nhân 

Sự

Gặp công nhân 

đơn vị và phân 

tích

Kết Quả Cuối 

Cùng

Quản Lý 

Xưởng Sản 

Xuất

Không Có Giải 

Pháp

Không Có Giải 

Pháp

Quản Lý Ca

Nhân Sự và 

Quản Lý Nhà 

Máy

Không Có Giải 

Pháp

Kết Quả Cuối 

Cùng

Vấn Đề 

được 

Giải 

Quyết

Tiếp Tục 

Làm Việc

Vấn Đề 

được 

Giải 

Quyết

Tiếp Tục 

Làm Việc

Vấn Đề 

được 

Giải 

Quyết

Tiếp Tục 

Làm Việc
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MÔI TRƯỜNG 

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Các Nhà Cung Cấp phải tuân thủ mọi luật và quy định về môi trường áp dụng tại quốc gia hoạt động. Ngoài ra, các 

nhà cung cấp phải xây dựng các chính sách và quy trình để quản lý và giảm thiểu tác động môi trường đến năng 

lượng, không khí, phát thải, chất thải và nước và lưu trữ một cách an toàn, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc giải 

phóng hóa chất và vật liệu độc hại ra môi trường.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP
❑ Các nhà máy phải duy trì các giấy chứng nhận và giấy phép môi trường hợp lệ bao gồm Hệ Thống Xử Lý Nước 

Thải Công Cộng/Xử Lý Nước Thải của Thành Phố (POTW), Industrial Park, công ty tái chế và xử lý bùn thải bên 

thứ ba, v.v. (ZT Đã Được Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải tích cực quản lý việc loại bỏ rác thải để ngăn ngừa xả thải bất hợp pháp. (DIA Đã Được Xếp 

Loại)

❑ Công nhân phải mặc Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (Personal Protective Equipment, PPE) phù hợp tại mọi thời điểm 

khi sử dụng hóa chất. (NMI đã xếp loại)

❑ Mỗi loại hóa chất được mô tả trong Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu (Material Safety Data Sheets, MSDS), phải 

viết bằng ngôn ngữ địa phương. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải tiến hành đào tạo về Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu (Material Safety Data Sheet, MSDS) liên tục và mỗi 

loại hóa chất sử dụng phải được ghi thành văn bản. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải thực hiện huấn luyện và tuyên truyền liên tục cho công nhân về quản lý tình trạng khẩn cấp và 

sử dụng hóa chất an toàn. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải tổng hợp các hóa chất tương tự. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải triển khai hệ thống kiểm soát hóa chất tồn kho để giảm thiểu chất thải. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Phải bảo quản vật liệu hóa chất và có hại ở khu vực thích hợp trong thùng chứa phụ an toàn về hóa học. (NI Đã 

Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải thay thế vật liệu không độc hại bất kỳ khi nào có thể. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Lối đến bồn rửa mắt phải thông thoáng tại mọi thời điểm và nằm tại tất cả các khu vực có thể xảy ra tiếp xúc với 

chất hóa học. Các bồn rửa mắt phải cung cấp nước chảy tối thiểu 15 phút liên tục, hoạt động không cần chỉnh 

bằng tay/không cần nhìn, và được kiểm tra thường xuyên. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Các nhà máy phải tuân thủ luật pháp địa phương khi vận hành máy phát điện. (NI Đã Xếp Loại)

❑ Dầu cọ và các chiết xuất chứa dầu cọ bị cấm sử dụng trong các sản phẩm của Nordstrom Product Group.

❑ Phun cát bị cấm trên mọi sản phẩm của Nordstrom Product Group.*

❑ Nordstrom Product Group nghiêm cấm việc cố ý tìm nguồn cung ứng từ rừng nguyên sinh và đang có nguy cơ 

tuyệt chủng, môi trường sống của các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và/hoặc rừng bị chặt phá bất hợp pháp 

để làm nguyên liệu thô.* 

❑ Danh Sách Các Chất Bị Hạn Chế (Restricted Substances List, RSL) do Hiệp Hội May Mặc và Da Giày Hoa Kỳ 

(American Apparel and Footwear Association, AAFA) ban hành, đặt ra giới hạn nồng độ các chất trong nguyên 

liệu hoặc sản phẩm hoàn chỉnh phải tuân thủ quy định và an toàn sản phẩm: http://www.wewear.org/industry-

resources/restricted-substances-list/english/. Mặc dù chỉ có một số lượng hạn chế các chất bị cấm và / hoặc hạn 

chế được kiểm tra như một phần của chương trình Toàn Vẹn Sản Phẩm Của Nordstrom Product Group, các nhà 

cung cấp được yêu cầu giám sát và tuân thủ RSL.* 

Xếp 

hạng

Ví Dụ Phát Hiện Ví Dụ Biện Pháp Khắc Phục Khung 

Thời Gian 

Mục Tiêu

Phương 

Pháp

DIA

Phát hiện nhà máy đổ hóa 

chất và/hoặc chất thải xuống 

nguồn nước.

Nhà máy phải tuân thủ luật pháp 

địa phương bằng cách xử lý chất 

thải đúng quy định. Có thể chấm 

dứt mối quan hệ.

24 giờ.-

Ba tháng

NMI

Theo ghi nhận trong khi kiểm 

toán, giấy phép môi trường 

của nhà máy đã hết hạn.

Nhà máy phải tuân thủ luật pháp 

địa phương và có giấy phép môi 

trường hợp lệ.

Một 

tháng

VÍ DỤ VỀ KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

http://www.wewear.org/industry-resources/restricted-substances-list/english/


39

KHOÁNG SẢN THUỘC KHU VỰC XUNG 

ĐỘT & QUY TRÌNH KIMBERLYQUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP
❑ Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng columbit-tantalite, còn được biết đến là coltan (là nguốc gốc hình thành 

tantalum); cassiterite (thiếc); vàng; wolframit (vonfram); hoặc các dẫn xuất của chúng (gọi chung là 3TG) có 

nguồn gốc từ các nhà máy luyện không thuộc khu vực xung đột. Các nhà cung cấp phải xác định sản phẩm có 

chứa 3TG hoặc bất kỳ khoáng sản khác hoặc các dẫn xuất của nó mà Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao xác định là tiếp 

tay cho xung đột và truy xuất các khoáng chất theo cấp độ (các) nhà máy luyện hoặc (các) nhà máy lọc dầu 

nhằm xác định quốc gia xuất xứ để xem có bất kỳ khoáng chất nào có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo 

hoặc một nước lân cận (bao gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Rwanda, Nam 

Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia, gọi chung là "Các Quốc Gia Thuộc Khu Vực Xung Đột") hay không hoặc 

là từ các nguồn tái chế hoặc phế liệu không. 

❑ Các nhà cung cấp phải hoàn thành khảo sát hàng năm đúng thời hạn quy định trong email thông báo để kê khai 

xem các sản phẩm được sản xuất cho Nordstrom Product Group có chứa hay không chứa Khoáng Sản Thuộc 

Khu Vực Xung Đột hay không. 

❑ Nhà cung cấp phải cung cấp bằng chứng đảm bảo và quốc gia xuất xứ từ nguồn hàng hóa của họ. Giấy tờ về 

nước sản xuất có thể bao gồm vận đơn, đơn đặt hàng, phiếu đóng gói và tồn kho, hồ sơ vật liệu đầu vào, hồ sơ 

sản xuất, giấy chứng nhận nguyên liệu thô và cam đoan của nhà cung cấp về quốc gia xuất xứ.

❑ Mọi sản phẩm được yêu cầu báo cáo nếu:

❑ Nordstrom là nhà nhập khẩu hồ sơ; hoặc

❑ Nordstrom Product Group thiết kế và phát triển sản phẩm hoặc Nordstrom Product Group 'tinh chỉnh' hoặc thiết 

kế lại sản phẩm; hoặc

❑ 3TG là cần thiết để tạo nên chức năng hoặc sản xuất ra sản phẩm (thậm chí nếu chỉ có số lượng rất nhỏ).

❑ Trường hợp loại trừ không áp dụng quy tắc: 

❑ 3TG là từ các vật liệu tái chế hoặc phế liệu (trong trường hợp đó nhà cung cấp sẽ cung cấp Yêu Cầu 

Hợp Lý Về Quốc Gia Xuất Xứ [Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI] như được yêu cầu trong 

Mẫu Các Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột).

❑ 3GT xuất hiện trên "họa tiết trang trí" trên sản phẩm và "không cần thiết để tạo nên chức năng" của sản 

phẩm.

❑ 3TG xuất hiện trên bao bì, nhãn dán, nhãn treo và "không cần thiết để tạo nên chức năng" của sản 

phẩm.

❑ Nhà cung cấp phải bảo đảm rằng tất cả kim cương đều không liên quan tới xung đột, dựa trên vốn hiểu biết cá 

nhân và/hoặc văn bản đảm bảo do nhà cung cấp kim cương đưa ra. Các tờ hóa đơn Nordstrom nhận được phải 

bao gồm tuyên bố bằng văn bản của nhà cung cấp tuân thủ với nghị quyết Quy Trình Kimberley.

❑ Nếu bất kỳ lúc nào, nhà máy ngừng sản xuất cho Nordstrom Product Group, nhưng đã sản xuất cho Nordstrom 

Product Group trong năm dương lịch đó thì các yêu cầu báo cáo vẫn có hiệu lực.

❑ Không tuân thủ yêu cầu này có thể dẫn tới việc xem xét nghiêm túc chấm dứt quan hệ kinh doanh với Nordstrom 

Product Group.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058.

Nhà cung cấp phải tuân thủ quy định pháp luật áp dụng liên quan tới việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, bao 

gồm quy định về thu mua Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột và kim cương. Phần 1502 của Đạo Luật Dodd-

Frank liên quan tới việc thu mua Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột có trách nhiệm, bao gồm: thiếc, tantali, 

vonfram và vàng (gọi chung là "3TG") được khai thác trong điều kiện xung đột vũ trang và xâm phạm nhân quyền tại 

nước Cộng Hòa Dân Chủ Côngô (DRC) hoặc các quốc gia lân cận. Theo Phần 1502, các nhà cung cấp liên quan 

phải xác nhận nguồn gốc 3TG được sử dụng trong sản phẩm của họ.  Các nhà cung cấp đồng ý đáp ứng mọi yêu 

cầu báo cáo mà họ có theo Mục 1502 và cũng cung cấp thông tin theo yêu cầu của Nordstrom để Nordstrom có thể 

đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo của mình theo Mục 1502.  Nghị quyết về Quy Trình Kimberley liên quan tới việc thu 

mua kim cương có trách nhiệm và yêu cầu rằng nếu nhà cung cấp đảm bảo rằng kim cương không xuất phát từ nơi 

có xung đột, điều này phải dựa trên vốn hiểu biết cá nhân hoặc văn bản đảm bảo do nhà cung cấp kim cương và 

nêu rõ trên tất cả các hóa đơn. Xem Chính Sách về Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột (PDF)..

http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058
http://i.nordstromimage.com/images/default/shop/image/shops/cares/2015/0222/Nordstrom-conflict-minerals-policy-statement.pdf
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QUYỀN LỢI ĐỘNG VẬT

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy tắc thực hành đáp ứng hoặc vượt mức tiêu chuẩn Quốc 

Tế, Quốc Gia và Tiểu Bang và tiêu chuẩn thực hành tốt nhất về quyền lợi động vật. Nordstrom 

sẽ không còn bán sản phẩm làm bằng lông động vật thật hoặc da động vật nhập ngoại vào cuối 

năm 2021.  Xem Chính sách Không sử dụng Lông hoặc Da Động Vật Nhập ngoại của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

Da thuộc

❑ Không có sản phẩm nào của NPG có nguồn gốc từ động vật được nuôi và/hoặc giết mổ chỉ để lấy da

❑ Không được lấy da từ các loài nguy cấp hoặc bị đe dọa

❑ Không sử dụng da của các loài ngoại lai (nhưng không giới hạn) như: cá sấu mõm ngắn, cá sấu mõm 

dài hoặc thằn lằn

❑ Da thuộc dùng làm y phục có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Rừng mưa Amazon bị nghiêm cấm. 

Da thuộc có thể xử lý và may đo tại Trung Quốc hoặc Ấn Độ

❑ NPG hỗ trợ việc sử dụng các chất liệu thay thế bền vững cho các vật liệu có nguồn gốc từ động vật

❑ NPG khuyến khích các nhà cung cấp sử dụng chứng nhận của tập đoàn Leather Working Group cho 

tất cả các nguồn cung về da thuộc

Lông thú

❑ Sử dụng lông thú tthật bị nghiêm cấm 

❑ Sử dụng lông ngựa và lông bê bị nghiêm cấm

❑ Lông thú giả được chấp nhận nếu dán nhãn chính xác là lông thú

Lông Angora & Lông Mohair

❑ Lông thỏ Angora bị cấm

❑ Long Mohair bị cấm trừ khi được chứng nhận là được khai thác bền vững và hợp tiêu chí đạo đức

Lông ngỗng & Lông vũ

❑ Từ năm 2020, NPG chỉ chấp nhận lông ngỗng đạt Tiêu chuẩn Lông vũ trách nhiệm xã hội (RDS-

Responsible Down Standard).

❑ Tất cả lông vũ từ chim bị vặt lông hoặc bị ép ăn sẽ bị cấm

Lông len

❑ NPG khuyến khích các nhà cung cấp len của mình sử dụng chứng nhận Responsible Wool Standard 

(RWS)

❑ NPG đang loại bỏ dần việc sử dụng len lông cừu

Lông len Cashmere

❑ NPG khuyến khích các nhà cung cấp của mình tham gia Liên Minh Sợi Bền Vững (Sustainable Fiber 

Alliance)

❑ NPG ủng hộ sử dụng lông len Cashmere tái chế

Thử nghiệm

❑ Thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật bị nghiêm cấm.

Sau đây là các giá trị Nordstrom Product Group đặt ra liên quan tới thu mua nguyên vật liệu được 

sử dụng trong khi phát triển sản phẩm của chúng tôi:

Tất cả các nguyên vật liệu do Nordstrom Product Group sử dụng có nguồn gốc từ động vật được nuôi và 

đối xử có đạo đức và trách nhiệm, và được chăm sóc theo “Năm phúc lợi động vật”.
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SỞ HỮU TRÍ TUỆ

QUY ĐỊNH CỦA HƯỚNG DẪN HỢP TÁC

Nordstrom tôn trọng các quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Intellectual Property, IP) của người 

khác và kỳ vọng điều tương tự ở các nhà cung cấp của mình. Việc sử dụng trái phép 

tài sản trí tuệ của bên thứ ba, bao gồm sao chép thiết kế hoặc bản in ấn của bên thứ ba 

không được chấp nhận. Việc sử dụng quyền Sở Hữu Trí Tuệ của người khác và 

chuyển giao thông tin độc quyền phải được xử lý một cách an toàn để bảo vệ quyền Sở 

Hữu Trí Tuệ và quyền sở hữu của chủ Sở Hữu Trí Tuệ, Nordstrom và các nhà cung 

cấp. Thương hiệu, logo và công trình độc quyền của Nordstrom chỉ có thể được sử 

dụng để thực hiện các dịch vụ đã ký hợp đồng và sẽ không được công bố cho bất kỳ 

bên nào khác trừ khi được Nordstrom chấp thuận trước bằng văn bản. 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP
❑ Nordstrom tôn trọng quyền sử hữu trí tuệ của những bên khác. Tất cả hàng hóa được cung 

cấp cho Nordstrom bởi các bên cung cấp và bất kỳ nhãn hiệu, logo, thiết kế, bao gồm họa 

tiết in được kết hợp với hoặc là một phần của hàng hóa không được vi phạm quyền sở hữu 

trí tuệ của các bên khác khác, bao gồm nhãn hiệu, trang phục thương mại, bản quyền, bằng 

sáng chế thiết kế, sáng chế và quyền sở hữu khác. Điều này có nghĩa rằng bên cung cấp sở 

hữu, đã sáng tạo ra hoặc có được cấp phép sử dụng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào được 

tích hợp trong hoặc là một phần của hàng hóa cung cấp cho Nordstrom.

❑ Nordstrom coi trọng và bảo vệ tên, thương hiệu, logo và sản phẩm sáng tạo của mình. Tên 

Nordstrom và tất cả các thương hiệu, logo và sản phẩm sáng tạo khác thuộc sở hữu hoặc 

được cấp phép cho Nordstrom chỉ được sử dụng với sự cho phép của Nordstrom để sản 

xuất hàng hóa theo yêu cầu của Nordstrom. Tên, thương hiệu và/hoặc logo đó phải được gỡ 

bỏ khỏi bất kỳ và tất cả các hàng hóa trước khi bán cho một bên khác, bao gồm nhưng 

không giới hạn hàng dư hoặc hàng trả lại, bất kể lý do trả lại. Ngoài ra, bất kỳ hàng hóa có 

hoặc kết hợp bất kỳ thiết kế in, họa tiết hoặc bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào do Nordstrom 

cung cấp, sở hữu hoặc được cấp phép không được bán cho người khác và phải được tiêu 

hủy bao gồm nhưng không giới hạn đối với hàng dư và/hoặc các hàng hóa thuộc sở hữu 

của bên cung cấp có mang các thiết kế, họa tiết và/hoặc sản phẩm sáng tạo đó không được 

bán cho Nordstrom. 

❑ Nordstrom cấm các nhà sản xuất và nhà cung cấp sử dụng tên của Nordstrom hay tên của 

bất kỳ của thương hiệu riêng nào của Nordstrom cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài sản 

xuất hàng hóa chỉ theo yêu cầu của Nordstrom.

❑ Việc không tuân thủ nghiêm ngặt Hướng Dẫn Hợp Tác bên trên sẽ dẫn tới chấm dứt mọi 

đơn đặt hàng và/hoặc trả lại bất kỳ hàng hóa nào là đối tượng của cáo buộc xâm phạm. 

Nordstrom bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp pháp lý cho phép để đòi hỏi thực thi và 

bồi thường đối với việc không tuân thủ, một cách công bằng hoặc theo cách khác. 


