
    
 

Chúng tôi cam kết giúp thế giới trở nên thịnh vượng 
Mục đích của Cargill là cung cấp nguồn dinh dưỡng cho thế giới theo cách an toàn, có trách nhiệm và bền vững. Chúng tôi hiểu rằng các 
chuỗi cung ứng hỗ trợ hệ thống lương thực toàn cầu phải bền vững, cân đối giữa nhu cầu hiện nay và nhu cầu của các thế hệ tương lai. 
Chúng tôi chỉ có thể đạt được mục đích này bằng cách làm việc mật thiết với các Đối tác là nhà cung cấp của mình. Quy tắc ứng xử dành 
cho nhà cung cấp của chúng tôi giải thích mức độ kỳ vọng của chúng tôi đối với những người nông dân, nhà chăn nuôi, nhà sản xuất và 
những người khác làm việc với chúng tôi nhằm hoàn thành mục đích đó — theo cách có đạo đức và tuân thủ các luật hiện hành. 

 
Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi 
7 Nguyên tắc hướng dẫn của Cargill áp dụng cho tất cả nhân viên. Các nguyên tắc này cung cấp nền tảng cho hoạt động của chúng 
tôi trên toàn cầu. Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của chúng tôi kêu gọi các Đối tác là nhà cung cấp ủng hộ những nguyên tắc 
tương tự này. Chúng tôi tin rằng cam kết chung về hành vi ứng xử có đạo đức và tính chính trực này chính là nền tảng vững chắc cho 
các mối quan hệ đáng tin cậy trong công việc giúp tạo ra giá trị chung. 

 

 

  
Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi mong rằng các Đối 
tác là nhà cung cấp toàn cầu hãy cùng chúng tôi cam kết 
tuân thủ luật pháp. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 
• Biết và tuân thủ các luật áp dụng cho họ và công việc của họ 

• Coi các yêu cầu pháp lý là một tiêu chuẩn tối thiểu 

• Cảnh báo cho Cargill về mọi vấn đề quan trọng liên quan đến 
hàng hóa và dịch vụ họ cung cấp, đặc biệt là các vấn đề về 
sức khỏe và an toàn. Điều này giúp Cargill tuân thủ các quy 
định toàn cầu. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ lưu giữ 
hồ sơ trung thực và chính xác. Điều này giúp chúng tôi đưa 
ra các quyết định kinh doanh có trách nhiệm cũng như tiết 
lộ thông tin trung thực và kịp thời cho những bên liên quan. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 

• Lưu giữ sổ sách và hồ sơ phản ánh tất cả các giao dịch một 
cách chính xác, trung thực và kịp thời 

• Sử dụng các quy trình tuân thủ và kiểm tra chất lượng thích 
hợp cho các vấn đề như an toàn sản phẩm, thực phẩm và 
thức ăn chăn nuôi, sức khỏe và sự an toàn của người lao 
động, nhân công và việc làm 

• Tiết lộ, theo yêu cầu, vị trí của các cơ sở và nguồn gốc rõ ràng 
của nguyên liệu để cho phép truy tìm nguồn gốc 

 

Chúng tôi tìm kiếm các mối quan hệ kinh doanh dựa trên sự 
tin tưởng, tính minh bạch và trách nhiệm chung. 
Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 

• Cạnh tranh công bằng và có đạo đức nhằm giành được hợp 
đồng kinh doanh cho Cargill 

• Không bao giờ đưa hoặc nhận hối lộ, đút lót, chiêu đãi hay 
quà tặng không phù hợp, hoặc những khoản khích lệ bất 
chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Cargill 

• Tránh bất kỳ xung đột lợi ích nào liên quan đến lợi ích tài 
chính hoặc các thỏa thuận khác với nhân viên có thể bị coi là 
không phù hợp 

• Làm việc với các nhà cung cấp của chính họ để tăng 
cường đạo đức kinh doanh phù hợp với các nguyên tắc 
trong Quy tắc này 

Chúng tôi làm việc với các Đối tác là nhà cung cấp, những 
người có chung mong muốn xây dựng mối quan hệ kinh 
doanh. Điều này đòi hỏi phải trao đổi trung thực, tôn trọng 
lẫn nhau và thực hiện cam kết. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 

• Có chung cam kết tiến hành kinh doanh một cách trung thực 
và minh bạch 

• Tôn trọng nghĩa vụ kinh doanh và quản lý các sự kiện không 
lường trước một cách chủ động, kịp thời và cởi mở 

 

 
3. Lưu giữ hồ sơ trung thực và chính xác 1. Tuân thủ luật pháp 

 
Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp 
của Cargill 

 
4. Tôn trọng nghĩa vụ kinh doanh 

2. Tiến hành kinh doanh một cách chính trực 



 
 
 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ đồng 
hành cùng chúng tôi trong việc ưu tiên sự an toàn, sức 
khỏe và phẩm giá của tất cả các cá nhân, những người có 
tài năng và luôn tận tình giúp chúng tôi cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ của mình. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 

  
 

• Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh 
trong tất cả các hoạt động của họ 

• Không bao giờ sử dụng hoặc dung thứ cho hành vi sử 
dụng nhân công từ nạn buôn bán người, lao động cưỡng 
bức hoặc lao động trẻ em theo định nghĩa của Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO) 

• Duy trì môi trường làm việc hội nhập không có quấy rối và 
phân biệt đối xử 

• Tôn trọng các quyền tự do hội họp và thương lượng tập 
thể của nhân viên 

• Đáp ứng đầy đủ hoặc vượt mức mọi yêu cầu pháp lý về 
lương thưởng và điều kiện làm việc 

 

 
Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ bảo vệ 
danh tiếng của Cargill và bất kỳ thông tin hoặc tài sản nào 
mà chúng tôi ủy thác cho họ. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 

 

• Bảo vệ bất kỳ thông tin bí mật nào của Cargill mà họ có quyền 
truy cập, bao gồm tài sản trí tuệ, bí mật thương mại hoặc 
thông tin tài chính 

 

Mục tiêu của chúng tôi là mối quan hệ đối tác đáng tin cậy 
Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng các mối quan hệ dựa trên niềm tin với các Đối tác là nhà cung cấp có đạo đức tuân thủ 7 Nguyên tắc 
hướng dẫn này. Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu hợp lý của chúng tôi về thông tin, chứng nhận 
và/hoặc quyền kiểm tra. Khi có vấn đề quan ngại, chúng tôi sẽ làm việc với Đối tác là nhà cung cấp. Chúng tôi có thể giúp xác định 
những tiềm năng cải tiến. Tuy nhiên, khi không thể khắc phục được vấn đề hoặc khi đối tác là nhà cung cấp không muốn tham gia, 
chúng tôi có quyền chấm dứt mối quan hệ. 

Bằng cách làm việc mật thiết với các Đối tác là nhà cung cấp, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể cùng thành công trong khi vẫn 
giúp cộng đồng và thế giới ngày càng thịnh vượng. 

 

6. Bảo vệ thông tin, tài sản và lợi ích của 
Cargill 

Chúng tôi tin tưởng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ giúp 
Cargill nuôi dưỡng thế giới một cách an toàn, có trách nhiệm 
và bền vững. 

Chúng tôi kỳ vọng các Đối tác là nhà cung cấp sẽ: 

• Duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm tăng cường an toàn 
sản phẩm, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi 

• Phấn đấu giảm bớt tác động đến môi trường thông qua các nỗ 
lực như chấm dứt nạn phá rừng, giảm thiểu chất thải và lượng 
khí thải nhà kính, đồng thời sử dụng các tài nguyên một cách 
hiệu quả 

• Bảo vệ tài nguyên nước bằng cách giảm thiểu việc sử dụng 
nước trong các hoạt động, tránh gây ô nhiễm từ các hoạt 
động và giảm bớt tác động đến nguồn nước của các cộng 
đồng xung quanh 

• Tôn trọng nguyên tắc đồng ý trước, tự nguyện, rõ ràng về các 
tài nguyên và quyền sở hữu của các cộng đồng địa phương 

• Làm việc với Cargill để thực hiện các quy trình bền vững và 
khắc phục vấn đề nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục và nâng cao 
giá trị xã hội 

 

5. Đối xử với mọi người một cách tôn trọng và 
đường hoàng 

 
7. Trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm 

 
Để biết thêm thông tin, hãy xem www.cargill.com/supplier-code. Nếu nhận thấy hoặc nghi 
ngờ bất kỳ hành vi hoặc hoạt động kinh doanh nào mà bạn cho rằng có thể vi phạm Quy 
tắc dành cho nhà cung cấp của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với Cargill. Bạn có thể 
nêu lên mối quan ngại hoặc đề nghị trợ giúp bằng cách: 

• Liên hệ với đại diện của Cargill hoặc 

• Gọi điện đến Đường dây mở về đạo đức của Cargill. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên 
hệ và thông tin khác bằng hơn 20 ngôn ngữ tại https://www.cargill.com/about/ethics-
open-line-en. 

Việc nhanh chóng liên lạc với chúng tôi sẽ giúp ngăn chặn các vấn đề và khắc phục mọi 
vấn đề đã xảy ra. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các báo cáo một cách nhanh chóng, công 
bằng và bí mật nhất có thể. 

 
 

• Bảo vệ mọi tài sản của Cargill dưới sự kiểm soát của họ 

• Tránh bất kỳ tình huống nào có thể ảnh hưởng xấu đến lợi 
ích kinh doanh hoặc danh tiếng của chúng tôi 
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