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Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác của Nordstrom 

Với tư cách là một công ty, chúng tôi tin rằng tác động của chúng tôi đối với nhân viên, khách 
hàng và cộng đồng còn vượt ra ngoài phạm vi hoạt động. Khi nghĩ về giá trị mà chúng tôi cung 
cấp cho thế giới, chúng tôi biết rằng việc bảo vệ môi trường, tri ân các cộng đồng mà chúng tôi 
phục vụ và tạo ra nơi làm việc an toàn và công bằng cho những người làm ra sản phẩm là rất 
quan trọng. 
 
Để đạt được mục tiêu luôn cung cấp sản phẩm có giá trị tốt nhất theo cách công bằng nhất, 

chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn cho các đối tác kinh doanh của mình để đảm bảo chúng tôi 

hợp tác với các nhà cung cấp có cùng chung cam kết về sản phẩm chất lượng, nguyên tắc kinh 

doanh chất lượng và mối quan hệ cộng đồng chất lượng.  

TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC: Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác này bao 

gồm các tiêu chuẩn tối thiểu mà tất cả các đại lý, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, kho 

hàng và nhà thầu phụ (“Nhà Cung Cấp”) phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động kinh doanh với 

Nordstrom, Inc. hoặc bất kỳ công ty con nào (“Nordstrom” hoặc “Công ty”). Các nhà cung cấp 

phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định trong các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác này trong suốt 

quá trình hoạt động và toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Điều này có nghĩa là Nhà Cung Cấp có 

trách nhiệm đảm bảo tất cả các nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, 

đại lý, kho hàng, nhà máy và nhà thầu phụ của mình tuân thủ các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối 

Tác này. Các Nhà Cung Cấp phải đảm bảo rằng họ có các chính sách, quy trình, đào tạo và 

thực hành lưu trữ hồ sơ đầy đủ và hiệu quả để đảm bảo sự tuân thủ của họ và họ tuân thủ 

chuỗi cung ứng.   

Hợp đồng với nhà cung cấp có thể có các điều khoản cụ thể hơn đề cập đến một số vấn đề 

tương tự được nêu chi tiết trong các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác này. Trong trường hợp 

có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác này và một điều khoản của 

hợp đồng Nhà Cung Cấp cụ thể, điều khoản hợp đồng cụ thể hơn sẽ được áp dụng. 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 về Quan Hệ Đối Tác này hoặc các yêu cầu theo hợp đồng.   

TUÂN THỦ YÊU CẦU PHÁP LUẬT: Ngoài việc tuân thủ các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác 

này, Nhà Cung Cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ và các quốc 

gia mà họ kinh doanh, bao gồm quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu. Ngoài ra, Nordstrom kỳ vọng 

các Nhà Cung Cấp của mình tuân thủ các phần hiện hành của Công Ước Liên Hợp Quốc về 

Quyền Trẻ Em, 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 Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn của 

Liên Hợp Quốc (UN) về Kinh Doanh và Nhân Quyền. 

CHỐNG THAM NHŨNG: 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 (Foreign Corruption Practices Act, FCPA) của Hoa Kỳ, Đạo Luật 

Chống Tham Nhũng Công Chức Nước Ngoài của Canada và Đạo Luật Chống Hối Lộ của 

Vương quốc Anh. Các Nhà Cung Cấp không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp hoặc đưa 

tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ viên chức nước ngoài nào nhằm mục đích thu được 

hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc để đảm bảo một lợi thế không chính đáng. “Viên chức 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
http://www.nordstromsupplier.com/Content/SC_Manual/Garment%20Monitoring%20Guide_2_.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
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nước ngoài” bao gồm các viên chức chính phủ nước ngoài, đảng phái chính trị nước ngoài 

hoặc viên chức của họ, các ứng cử viên vào chức vụ chính trị nước ngoài hoặc tổ chức nước 

ngoài và nhân viên của họ nếu tổ chức nước ngoài thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của 

chính phủ nước ngoài.   

Nordstrom cũng nghiêm cấm hối lộ thương mại. Các Nhà Cung Cấp không được trực tiếp hoặc 

gián tiếp đề nghị hoặc đưa tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ đại diện nào của công ty 

khác để có được lợi thế không chính đáng.   

Các Nhà Cung Cấp phải ghi sổ kế toán chính xác, bằng văn bản về tất cả các khoản thanh toán 

liên quan đến hoạt động tuyển dụng của Nhà Cung Cấp với Nordstrom. Nếu được yêu cầu, 

Nhà Cung Cấp phải cung cấp cho Nordstrom một bản sao kế toán này hoặc hỗ trợ Nordstrom 

trong bất kỳ hoạt động nào được bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan nào yêu cầu. 

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH: Các Nhà Cung Cấp không được thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc 

tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với nhân viên Nordstrom có thể tạo ra hoặc làm xuất hiện 

xung đột lợi ích. Nhà Cung Cấp phải báo cáo cho Nordstrom biết nếu họ có gia đình hoặc mối 

quan hệ cá nhân thân thiết khác với bất kỳ nhân viên Nordstrom nào có ảnh hưởng đến hoạt 

động tuyển dụng của Nhà Cung Cấp với Nordstrom. Các Nhà Cung Cấp cũng nên hạn chế tặng 

quà cho nhân viên Nordstrom, trừ khi quà có giá trị danh nghĩa, thường được coi là $100 trong 

một năm dương lịch. Không bao giờ được tặng quà bằng tiền hoặc tương đương tiền như thẻ 

quà tặng cho nhân viên Nordstrom. 

BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA NORDSTROM: Các Nhà Cung Cấp có thể được cấp quyền truy 

cập vào thông tin bảo mật của Nordstrom như một phần trong quá trình hợp tác với Nordstrom. 

Tất cả thông tin về Nordstrom không được công khai nên được coi là thông tin bảo mật. Các 

Nhà Cung Cấp phải có các biện pháp kiểm soát an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin bảo mật 

của Nordstrom một cách phù hợp và không được tiết lộ thông tin đó mà không có sự đồng ý 

trước bằng văn bản của Nordstrom. Bao gồm các nhãn hiệu, biểu trưng và sản phẩm độc 

quyền của Nordstrom, chỉ có thể được sử dụng để thực hiện các dịch vụ đã ký hợp đồng. Nhà 

Cung Cấp cũng không được chia sẻ với bất kỳ ai tại Nordstrom thông tin bảo mật của bất kỳ 

công ty nào khác nếu Nhà Cung Cấp theo nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp lý không được chia sẻ 

thông tin đó.   

THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU: Các Nhà Cung Cấp phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành điều 

chỉnh thương mại toàn cầu, bao gồm luật nhập khẩu của Hải quan Hoa Kỳ và Canada. Các Nhà 

Cung Cấp cũng phải thiết lập các chương trình và duy trì hồ sơ để chứng minh xác thực sản 

xuất tại quốc gia xuất xứ và các yêu cầu ưu đãi về thương mại. Nhà cung cấp phải 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 (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT) Hoa Kỳ 

và Chương Trình Hợp Tác Bảo Vệ (Partners in Protection, PIP) Canada. 

LAO ĐỘNG TRẺ EM: Các Nhà Cung Cấp không được tuyển dụng bất cứ ai: dưới 15 tuổi, dưới 

tuổi tối thiểu theo quy định của luật địa phương hiện hành hoặc 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 cứ 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 phải 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. 
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LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC: Nhà cung cấp không được 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. 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 Nhà 

Cung Cấp, 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:Các Nhà Cung Cấp phải trả tất cả tiền lương, tiền làm thêm giờ và 

các phúc lợi theo luật định đều đặn, đúng lịch, có giấy tờ xác nhận và tuân theo luật pháp hiện 

hành. Nhà Cung Cấp 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. Các Nhà 

Cung Cấp được khuyến khích trả cho nhân viên thuộc mọi giới tính một mức lương không chỉ 

đáp ứng các nhu cầu cơ bản mà còn mang lại thu nhập tùy ý. Tham khảo Công Ước ILO 95 và 

131. 

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 sa thải vì từ chối làm việc nhiều hơn giới hạn làm 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 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. Nhà Cung Cấp không được để bất kỳ ai đối mặt với 

các tình huống nguy hại, không an toàn hoặc không lành mạnh ở trong và ngoài nơi làm việc, 

và phải cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ khi tiếp xúc với các điều kiện hoặc vật liệu nguy 

hại. 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 hoặc 

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. 
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TỰ DO LẬP HỘI: Nhà Cung Cấp phải 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. Các Nhà Cung Cấp bị cấm tiêu hủy hàng hóa không bán được hoặc 

hàng tồn đọng và được yêu cầu tìm cách sử dụng bước tiếp theo thông qua việc tặng, bán lại 

hoặc nâng cao giá trị đồ tái chế. Các chương trình biến chất thải thành năng lượng không phải 

là một giải pháp thay thế, ngoại trừ các sản phẩm có nguy cơ về sức khỏe hoặc an toàn. 

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 Khoáng Sản Xung Đột của chúng tôi để biết thêm 

chi tiết. 

QUYỀN LỢI ĐỘNG VẬT: Các Nhà Cung Cấp phải tuân thủ các quy tắc thực hành đáp ứng 

hoặc vượt kỳ vọng rằng động vật được đối xử có đạo đức và có trách nhiệm, dựa trên “Năm 

Quyền Tự Do” được quốc tế chấp nhận để đảm bảo quyền lợi của 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 và Da Động Vật Nhập Ngoại của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

THANH TRA: Các Nhà Cung Cấp hiểu rằng Nordstrom có quyền đánh giá hoặc thanh tra các 

hoạt động hoặc cơ sở vật chất của Nhà Cung Cấp, bao gồm các công xưởng, nhà máy và các 

nhà thầu phụ khác của Nhà Cung Cấp, để đảm bảo tuân thủ các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối 

Tác này. Bao gồm thanh tra thường xuyên tại cơ sở đối với tất cả các nhà máy và công xưởng 

của Nordstrom Made Supplier. Các Nhà Cung Cấp phải minh bạch, duy trì tài liệu chính xác 

trong hồ sơ và cho phép đại diện của Nordstrom và các giám sát viên của bên thứ ba được chỉ 

định tham gia vào các hoạt động giám sát đã công bố và không báo trước, bao gồm các cuộc 

phỏng vấn bảo mật với nhân viên được thực hiện cho tất cả các giới tính.   

THAY ĐỔI KIỂM SOÁT VÀ KÝ HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ (Chỉ dành cho các nhà cung cấp 

của Nordstrom Made): Các Nhà Cung Cấp của Nordstrom Made phải thông báo cho 

Nordstrom bằng văn bản nếu quyền sở hữu, địa điểm, mua bán hoặc kiểm soát bất kỳ nhà máy 

nào có hoạt động sản xuất của Nordstrom thay đổi. Bất kỳ thay đổi nào ở trên đều yêu cầu phải 

cập nhật thông tin nhà máy và nhà máy phải được đánh giá trước khi bắt đầu sản xuất. Ngoài 

https://n.nordstrommedia.com/id/1a03cfc9-d1a4-4818-b45d-ce0dc802b33b.pdf
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.sheltervet.org/five-freedoms
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/policies-commitments?breadcrumb=Home%2FNordstrom%20Cares%2FStrategy%2C%20Governance%20%26%20Reporting%2FPolicies%20%26%20Commitments
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ra, các Nhà Cung Cấp của Nordstrom Made không được ký hợp đồng phụ bất kỳ phần nào của 

quy trình sản xuất mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Nordstrom trước khi bắt đầu 

sản xuất. 

BÁO CÁO VI PHẠM: Các Nhà Cung Cấp phải báo cáo ngay cho Nordstrom bất kỳ vi phạm nào 

đối với các Hướng Dẫn về Quan Hệ Đối Tác này. Các Nhà Cung Cấp tin rằng nhân viên 

Nordstrom hoặc bất kỳ ai làm việc thay mặt Nordstrom đã có hành vi bất hợp pháp hoặc không 

phù hợp khác cũng phải báo cáo vấn đề ngay lập tức cho Nordstrom. Hãy báo cáo quan ngại 

bằng cách truy cập www.npg.ethicspoint.com hoặc bằng cách gọi số miễn phí 1.844.852.4175.   

 

 

http://www.npg.ethicspoint.com/

