
 

 

 
 

 

   
 

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỦA NORDSTROM 
 

Duy trì quyền con người là ưu tiên hàng đầu tại Nordstrom. Nhân viên là nền tảng của chúng ta với tư 

cách là một công ty và tôn trọng nhân quyền là một phần trong cách chúng ta phục vụ lẫn nhau mỗi 

ngày. Chúng ta cam kết duy trì nhân quyền trong suốt các hoạt động của mình và kỳ vọng các nhà 

cung cấp của chúng ta cũng làm như vậy. Cam kết này được xác định bởi Cam Kết Nhân Quyền của 

Nordstrom và Bộ Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác của chúng tôi.  

Là một phần trong cam kết về nhân quyền, Nordstrom nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức trong 

hoạt động của nhà cung cấp. Việc cấm và ngăn ngừa lao động cưỡng bức là một phần cốt lõi trong 

cam kết của Nordstrom.  

Chính sách này đặt ra các tiêu chuẩn phải được tất cả các đại lý, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, 

nhà sản xuất, nhà máy, nhà kho và nhà thầu phụ ("Nhà cung cấp") của Nordstrom đáp ứng để ngăn 

chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong hoạt động của họ. Nordstrom thực hiện các bước chủ 

động để giảm thiểu lao động cưỡng bức trong chuỗi giá trị của mình và họ kỳ vọng các Nhà cung cấp 

và các đối tác của họ cũng làm như vậy. Các nhà cung cấp phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định trong 

chính sách này trong suốt quá trình hoạt động và toàn bộ chuỗi giá trị của họ. Điều này có nghĩa là Nhà 

cung cấp chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các công ty con, nhà tuyển dụng lao động, đại lý và các bên 

thứ ba khác mà Nhà cung cấp làm việc hoặc là một phần của chuỗi cung ứng của Nhà cung cấp tuân 

thủ với các tiêu chuẩn trong chính sách này. Nhàcung cấp phải đảm bảo họ có các chính sách, quy 

trình, đào tạo và thực tiễn lưu giữ hồ sơ đầy đủ và hiệu quả để đảm bảo sự tuân thủ của họ và sự tuân 

thủ của chuỗi giá trị của họ.  

 

XÁC ĐỊNH LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC 

Nordstrom coi bất kỳ công việc nào mà một người không tự nguyện làm (“lao động không tự nguyện”) 

và được thực hiện dưới sự đe dọa của bất kỳ hình phạt nào (khái niệm “ép buộc”) do người sử dụng 

lao động hoặc bên thứ ba áp dụng cho người lao động là lao động cưỡng bức. Có thể xảy ra ép buộc 

trong quá trình tuyển dụng của người lao động để buộc họ phải chấp nhận công việc hoặc, khi người 

đó đang làm việc, buộc họ thực hiện các nhiệm vụ không nằm trong những gì đã được thỏa thuận tại 

thời điểm tuyển dụng hoặc ngăn họ rời khỏi công việc. Lao động cưỡng bức không được đặc trưng bởi 

bản chất của công việc được thực hiện, mà là mối quan hệ giữa người lao động và chủ lao động của 

họ, người giám sát hoặc người kiểm soát khác.  

Lao động cưỡng bức có thể được xác định theo Chỉ số Lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động 

Quốc tế (International Labor Organization, ILO), bao gồm dưới đây. Nhà cung cấp được kỳ vọng tham 

khảo Hướng dẫn của ILO về Ước tính Lao động Cưỡng bức của Người lớn và Trẻ em để hiểu cách sử 

dụng các dấu hiệu này để xác định lao động cưỡng bức. Các nhà cung cấp cũng phải có sẵn các quy 

trình để xác định các dấu hiệu của lao động cưỡng bức trong hoạt động của họ.  
 

Dấu hiệu về lao động cưỡng bức của ILO

• Lạm dụng sự dễ bị tổn thương 

• Lừa đảo 

• Hạn chế di chuyển 

• Cô lập 

• Bạo lực thể chất và tình dục 

• Đe doạ và hăm doạ 

• Giữ giấy tờ nhận dạng 

• Khấu trừ tiền lương 

• Trái phiếu nợ 

• Điều kiện làm việc và sinh hoạt lạm 

dụng 

• Làm thêm giờ quá nhiều 

https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/partner-code-of-conduct


 

 

 
 

 

   
 

CÁC NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA VÀ TUYỂN DỤNG CÓ TRÁCH NHIỆM 

Cam kết của Nordstrom trong việc ngăn ngừa lao động cưỡng bức được củng cố bởi các nguyên 

tắc phòng ngừa, trong đó chủ động giảm thiểu nguy cơ lao động cưỡng bức. Nhà cung cấp phải 

tuân thủ các nguyên tắc này. 

Lao động di cư và hợp đồng ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng 

tôi nhận thấy rằng các hoạt động tuyển dụng phi đạo đức có thể là những nhân tố tạo điều kiện cho 

lao động cưỡng bức. Vì điều này, Nordstrom đã ký Cam Kết Tuyển Dụng Có Trách Nhiệm, một nỗ 

lực trong ngành để giải quyết các rủi ro lao động cưỡng bức tiềm ẩn cho người lao động di cư trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu. Các Nguyên tắc Phòng ngừa nêu dưới đây bao gồm cam kết này trong nỗ 

lực bảo vệ quyền của người lao động, đặc biệt là người di cư và người lao động theo hợp đồng, 

trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng ta.  

Nguyên tắc Phòng ngừa 

 Người lao động phải được trả lương cho tất cả các công việc đã thực hiện. 

Lệ phí và chi phí 

• Nhà cung cấp không được tính phí tuyển dụng đối với người lao động hoặc các chi phí liên 

quan khác để đảm bảo việc làm của họ. Nếu người lao động đã trả các khoản phí đó, Nhà 

cung cấp phải hoàn trả cho người lao động các khoản phí này. Nhà cung cấp không được 

tính phí người lao động cho hoặc khấu trừ tiền lương cho chi phí sinh hoạt, chẳng hạn như 

thực phẩm, nhà ở, đi lại hoặc thiết bị trừ khi chi phí được bao gồm rõ ràng trong hợp đồng 

lao động của họ. Phí tuyển dụng và chi phí liên quan được xác định bởi Định nghĩa về Phí 

tuyển dụng và Chi phí liên quan của ILO. 

Quyền tự do di chuyển 

• Các nhà cung cấp phải cho phép người lao động vào và rời khỏi các cơ sở làm việc theo ý 

muốn, tự do di chuyển trong không gian làm việc của họ và không được hạn chế người lao 

động về mặt thể chất. 

• Các nhà cung cấp phải cho người lao động sử dụng nước uống và các thiết bị vệ sinh.  

• Các nhà cung cấp không được yêu cầu người lao động sống tại nơi cư trú do người sử 

dụng lao động cung cấp hoặc sắp xếp. Nếu có nhà ở tự nguyện do chủ lao động cung cấp 

cho người lao động, người lao động không phải tuân theo giờ giới nghiêm.  

• Các nhà cung cấp phải cho phép người lao động, bao gồm người lao động di cư, quay trở 

lại nhà của họ (bao gồm cả quốc gia cư trú) trong kỳ nghỉ phép hàng năm hoặc cá nhân mà 

không phải trả bất kỳ hình thức đặt cọc hoặc bị đe dọa bị phạt hoặc chấm dứt hợp đồng lao 

động.  

• Nhà cung cấp không được ngăn cản hoặc không khuyến khích người lao động liên hệ với 

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia họ. 

 

Hợp đồng Lao động 

• Nhà cung cấp phải ký hợp đồng lao động nêu rõ tất cả các điều khoản và điều kiện làm việc 

của người lao động, bao gồm tiền lương, phúc lợi, phạm vi công việc, giờ làm việc, địa điểm 

làm việc, điều kiện sống và chi phí liên quan, và các mối nguy hiểm liên quan đến công việc.  

• Người lao động phải tự nguyện đồng ý với hợp đồng lao động trước khi bắt đầu làm việc. 

Sau khi đã đồng ý, các điều khoản hoặc điều kiện làm việc của người lao động có thể không 

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Commitment_to_Responsible_Recruitment


 

 

 
 

 

   
 

được đơn phương thay đổi để cung cấp các điều khoản tuyển dụng ít ưu tiên hơn so với 

những điều khoản đã được thỏa thuận. 

• Nhà cung cấp phải cung cấp cho người lao động di cư hợp đồng lao động trước khi người 

lao động rời khỏi quốc gia của họ. 

• Nhà cung cấp phải cung cấp hợp đồng lao động cho người lao động bằng ngôn ngữ mà 

người lao động hiểu được. Nếu người lao động không thể đọc, Nhà cung cấp phải giải thích 

hợp đồng lao động của người lao động bằng lời cho họ.  

• Nhà cung cấp phải cho phép người lao động từ chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động của 

họ theo các điều khoản của hợp đồng lao động hoặc luật pháp địa phương. 

 

Lao động Tù nhân 

• Nhà cung cấp không được sử dụng lao động tù nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua 

đại lý lao động hoặc là một phần của chương trình phục hồi nhân phẩm do chính phủ ban 

hành.  

 

Theo dõi giám sát 

• Các nhà cung cấp không được sử dụng giám sát để kiểm soát việc người lao động tự do di 

chuyển hoặc đe dọa người lao động.  

• Các nhà cung cấp không được sử dụng dữ liệu của người lao động để tạo điều kiện cho lao 

động không tự nguyện hoặc đe dọa phạt.  

 

Tiếp cận Giấy tờ của Người lao động 

• Nhà cung cấp không được giữ lại, tịch thu, hủy hoặc giữ lại bất kỳ giấy tờ tùy thân và di trú 

gốc nào (ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư, chứng nhận của trường, giấy phép làm việc, v.v.). 

Người lao động phải không bị hạn chế và có quyền tiếp cận ngay các tài liệu này. 

 

KHÔNG TRẢ ĐŨA 

• Nhà cung cấp không được trả đũa người lao động vì đã nêu lên quan ngại hoặc cung cấp 

thông tin liên quan đến các hoạt động tuyển dụng có thể cho thấy lao động cưỡng bức.  

 

BÁO CÁO VÀ KHẮC PHỤC VI PHẠM 

Nhà cung cấp phải thông báo ngay cho Nordstrom về bất kỳ vi phạm nào đối với chính sách này 

hoặc các nguyên tắc trên đây được tìm thấy trong hoạt động của Nhà cung cấp hoặc hoạt động của 

chuỗi cung ứng của họ. Hãy báo cáo quan ngại bằng cách truy cập www.npg.ethicspoint.com hoặc 

bằng cách gọi số miễn phí 1.844.852.4175. Nordstrom sẽ xem xét và có thể chấm dứt mối quan hệ 

với bất kỳ Nhà Cung Cấp nào vi phạm chính sách này.  

Nordstrom cam kết hợp tác với các Nhà Cung Cấp để khắc phục bất kỳ vi phạm nào đối với chính 

sách này.  

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


 

 

 
 

 

   
 

 

TÀI NGUYÊN 

Vui lòng xem các tài nguyên dưới đây để biết thêm thông tin về các thực tiễn tốt nhất nhằm xác 

định, giảm thiểu và khắc phục lao động cưỡng bức.  

 

Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labor Organization, ILO)  

• Hướng dẫn của ILO về Ước tính Lao động Cưỡng bức của Người lớn và Trẻ em  

• Định nghĩa của ILO về Phí tuyển dụng và các Chi phí liên quan 

• Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế về Lao động Cưỡng bức:  
o Công ước 29: Công ước Lao động Cưỡng bức năm 1930  
o Công ước 105: Bãi bỏ Công ước Lao động Cưỡng bức, 1957  

• Chống Lao động Cưỡng bức: Sổ tay cho Nhà tuyển dụng và Doanh nghiệp của Tổ chức Lao 

động Quốc tế  

• Nguyên tắc Chung và Hướng dẫn Hoạt động đối với Tuyển dụng Công bằng và Định nghĩa 

về Phí Tuyển dụng và Chi phí Liên quan  

• Mạng lưới Kinh doanh Toàn cầu về Lao động Cưỡng bức   

  

Tổ chức Quốc tế về Di trú (International Organization for Migration, IOM) 

• Hệ thống Liêm chính Tuyển dụng Quốc tế 

 

Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ  

• Lao động Cưỡng bức  

• Hướng dẫn Chăm sóc Hợp lý 

• Hướng dẫn Thẩm định  

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_632434/lang--en/index.htm
https://iris.iom.int/
https://www.cbp.gov/trade/forced-labor
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Mar/icprescare2017revision.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Oct/OECD%20Due%20Diligence.pdf

