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Newell Brands cùng các công ty con và chi nhánh của Newell (gọi chung là “Newell”) cam kết sẽ thực hiện các hoạt động kinh
doanh với những chuẩn mực đạo đức cao nhất cũng như tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành. Bộ Quy tắc Ứng xử
Dành cho Nhà Cung cấp này áp dụng cho tất cả các bên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Newell cùng các công ty con,
chi nhánh và nhà thầu phụ của Newell (gọi chung là “Các Nhà Cung cấp”), dù được thiết lập, đang hoạt động hay tồn tại theo
pháp luật Hoa Kỳ hay luật pháp của bất kỳ quốc gia, tiểu bang, liên minh chính trị, khu tự trị, khu hành chính hay cơ quan
chính phủ nào khác. Bộ Quy tắc này thiết lập chuẩn mực ứng xử mà Newell kỳ vọng ở Các Nhà Cung cấp trong nhiều lĩnh
vực như nhân quyền, các yêu cầu về lao động, sức khỏe và an toàn, tuân thủ môi trường và các biện pháp quản lý. Newell sẽ
đánh giá việc tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Nhà Cung cấp. Các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc của chúng tôi có thể dẫn tới
hành động khắc phục, bao gồm cả việc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Newell.
Newell có quyền kiểm tra và/hoặc ủy quyền cho bên thứ ba kiểm tra tất cả Các Nhà Cung cấp bất cứ lúc nào tại bất kỳ địa
điểm nào mà hàng hóa được thiết kế, sản xuất, lắp ráp, sử dụng, đặt hay bán lẻ (sau đây gọi là “Các Nhà máy”), cho dù có sự
thông báo trước hay không có sự thông báo trước. Ngoài ra, Các Nhà Cung cấp cũng phải cho phép khách hàng của Newell
kiểm tra Các Nhà máy đến một mức độ được yêu cầu hợp lý hoặc theo yêu cầu của khách hàng như là một điều kiện hoạt
động kinh doanh với Newell. Tất cả các tài liệu đó cần phải chính xác, không làm giả mạo hay gây hiểu nhầm, và bất kỳ nhân
viên nào của Newell thực hiện công việc kiểm tra đều có thể dùng tài liệu được ngay theo yêu cầu.

TUÂN THỦ CÁC LUẬT LỆ VÀ QUY ĐỊNH
Tuân thủ mọi luật lệ hiện hành tại bất kỳ quốc gia nào mà Nhà Cung cấp tiến hành hoạt động kinh doanh và thể hiện các hành
động đáp ứng được hoặc vượt quá tất cả các trường hợp được quy định trong pháp luật hiện hành. Thuật ngữ “luật lệ hiện
hành” có nghĩa là đối với bất kỳ Nhà Cung cấp nào, bất cứ đạo luật, luật lệ, pháp lệnh, chính sách, hướng dẫn, quy chế, giải
thích pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, quy định, lệnh, trát của tòa án, lệnh của tòa án, chỉ thị, án quyết, nghị định
trong nước, nước ngoài, liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc đô thị hay yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào áp
dụng cho Nhà Cung cấp đó.

PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG
Tất cả Các Nhà Cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật lệ về phòng chống hối lộ và tham nhũng trên toàn thế giới, cũng như
thực hành liêm chính trong kinh doanh. Các Nhà Cung cấp không được chấp nhận hay cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị, dù
trực tiếp hay gián tiếp, nhằm chiếm được lợi thế không chính đáng hay có được hoặc duy trì công việc kinh doanh. Các Nhà
Cung cấp phải có đầy đủ các quy trình thích hợp để ngăn chặn hối lộ trong tất cả các giao dịch thương mại được thực hiện.
r accept or provide anything of value, either directly or indirectly, in order to obtain an improper

XUNG
ĐỘT LỢI ÍCH
advantage or to obtain or retain business.

Vendors must have adequate procedures in place to prevent

Các Nhà Cung cấp phải tránh các tình huống xung đột lợi ích. Newell định nghĩa xung đột lợi ích là tham gia vào một mối quan
bribery in all commercial dealings undertaken.
hệ hoặc hoạt động có ảnh hưởng đến, hoặc dường như có ảnh hưởng đến tính khách quan của Quý vị trong việc đưa ra các
quyết định kinh doanh vì lợi ích tốt nhất của công ty. Các Nhà Cung cấp phải thông báo cho Newell về bất cứ tình huống xung
đột lợi ích nào mà Nhà Cung cấp biết.
r accept or provide anything of value, either directly or indirectly, in order to obtain an improper

TUÂN THỦ
LUẬT
LỆ business.
THƯƠNG
MẠI
QUAN
advantage
or to obtain
or retain
Vendors
mustVÀ
haveHẢI
adequate
procedures in place to prevent
Các Nhà Cung cấp phải tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành liên quan đến việc xuất nhập khẩu sản phẩm. Để bảo vệ
bribery in all commercial dealings undertaken.
tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa được vận chuyển, Các Nhà Cung cấp phải nỗ lực tuân thủ các quy trình và thủ tục quản lý
an ninh chuỗi cung ứng, phù hợp với Chương trình Đối tác Hải quan – Thương mại Chống Khủng bố (CTPAT) và các chương
trình liên quan khác chẳng hạn như Doanh nghiệp Được Ủy quyền (AEO).
h U.S. Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) and other relevant programs such as Authorized
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SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Newell Brands kỳ vọng Các Nhà Cung cấp sẽ tôn trọng nhân viên của mình và tối thiểu là tuân thủ những yêu cầu dưới đây.

TIỀN LƯƠNG & PHÚC LỢI
Tiền lương phải trả cho nhân viên ít nhất phải ở mức tối thiểu theo quy định của luật lệ hiện hành. Nghỉ phép hằng năm
và các ngày nghỉ lễ có lương phải được trả theo quy định của luật lệ hiện hành.
Phúc lợi được cung cấp bởi Các Nhà Cung cấp và Nhà máy tối thiểu phải có những phúc lợi theo quy định của luật lệ hiện
hành.
Trong mỗi kỳ trả lương, Nhà Cung cấp phải cung cấp báo cáo tiền lương dễ hiểu cho nhân viên. Các khoản trích theo lương
không được vượt quá và được ghi thành từng khoản một cách rõ ràng. Tiền lương sẽ được trả đúng hạn, ít nhất là 1 lần mỗi
tháng hoặc trong thời gian ngắn hơn theo quy định của luật lệ hiện hành.
t be itemized
Wages are to be paid on schedule at least once per month or such shorter time
GIỜ
LÀMclearly.
VIỆC

period as
required by applicable law.
Các Nhà Cung cấp phải tuân thủ các luật lệ hiện hành cũng như các tiêu chuẩn ngành liên quan đến giờ làm việc và cho phép
nhân viên nghỉ ít nhất 1 ngày trong mỗi khoảng thời gian bảy ngày.
Nếu làm thêm giờ là cần thiết hoặc bắt buộc thì nhân viên sẽ được thông báo một cách hợp lý. Các Nhà Cung cấp phải trả tiền
lương làm thêm giờ cho nhân viên ở mức cao hơn tiền lương bình thường theo quy định của luật lệ hiện hành.
Các Nhà Cung cấp phải cho phép nhân viên tạm nghỉ theo quy định của luật lệ hiện hành và trong bất kỳ trường hợp nào, tạm
nghỉ hợp lý, nghỉ trưa và tạm nghỉ để sử dụng phòng vệ sinh.
ch seven-day period.

LAO ĐỘNG TRẺ EM
CácShould
Nhà Cung
cấp phải
tuân
tất cả cácorluật
lệ hiện hành
và chỉ thuê
những
trong
độreasonable
tuổi lao động
tối thiểu hoặc lớn
overtime
work
bethủ
necessary
mandatory,
employees
are
to bengười
advised
with
notice.
its employees
pay độ
at a
rate
is higher
regular
and
accordance
hơnVendors
hoặc 15shall
tuổi, pay
tùy theo
độ tuổi nào overtime
lớn hơn, hoặc
tuổi
quywhich
định hoàn
thànhthan
chương
trìnhwages
giáo dục
bắtinbuộc
theo luật lệ
with
applicable
law. công việc đòi hỏi độ tuổi trưởng thành hơn, có tính chất nguy hiểm và yêu cầu làm việc ban đêm
hiện
hành.
Đối với những
hoặc gây ra rủi ro về an toàn thì nhân viên tối thiểu phải từ 18 tuổi trở lên.
Vendors shall permit its employees to take all breaks required by applicable law and, in any event, reasonable
Các Nhà Cung cấp phải lưu giữ hồ sơ chính thức về ngày sinh của từng nhân viên. Nếu không có hồ sơ này, Các Nhà Cung
breaks, lunch periods and bathroom breaks.
cấp phải áp dụng cách làm hợp pháp và đáng tin cậy để đánh giá hoặc xác nhận tuổi của từng nhân viên. Yêu cầu về độ tuổi
lao động tối thiểu áp dụng với tất cả các công việc thầu phụ, toàn bộ hay một phần, tại nhà hay trong các ngành tiểu thủ công
nghiệp.
ble laws and only employ individuals who are at, or above, the legal minimum working age or 15 years of age,
LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC H O Ặ C T H E O H Ợ P Đ Ồ N G & BUÔN NGƯỜI
greater,
thesử
age
designated
law hợp
for completion
of compulsory
For jobs
Cácwhichever
Nhà Cungiscấp
không or,
được
dụng
bất kỳ nhàby
tù,applicable
lao động theo
đồng, lao động
bắt buộc hayeducation.
lao động cưỡng
bức.
that require greater maturity, are hazardous in nature, require night work or pose a safety risk, these
Không có nhân viên nào bị ép buộc phải tiếp tục làm việc một cách không tự nguyện.
employees are to be a minimum of 18 years of age.
Các nhân viên người nước ngoài phải được thuê mướn theo quy định của các luật lệ về lao động và việc làm của quốc gia nơi
họ Vendors
làm việc. shall
Các điều
khoảnofficial
hợp đồng
mà những nhân
được thuêdate
làm of
việc
phải được
hiện dưới dạngisvăn
maintain
documentation
of viên
eachnày
employee’s
birth.
If thisthể
documentation
notbản,
available,
they
legitimate
and
reliable
method
to assess
or confirm
each
employee’s
bằng
ngôn ngữ
mà must
họ có apply
thể đọca và
hiểu được.
Ngoài
ra, các
điều khoản
hợp đồng
cũng phải
được
sự đồng age.
ý củaThe
những
minimum
working
age
requirement
is
applicable
to
all
subcontracted
work
performed,
in
whole
or
in
part,
nhân viên này trước khi họ khởi hành từ nước sở tại. Nhà Cung cấp không được chiếm giữ hộ chiếu và thị thực của những
at home or in cottage industries.
nhân viên người nước ngoài.
Nhà Cung cấp phải duy trì và cam kết sẽ duy trì môi trường làm việc nói không với buôn người. Sử dụng lao động không bao
gồm việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển nhượng, chứa chấp hay tiếp nhận người, hoặc thông qua việc sử dụng vũ lực hoặc
các hình thức ép buộc, bắt cóc, lừa đảo, lạm quyền hoặc bằng cách cho hay nhận các khoản thanh toán hay khoản lợi ích để
có được sự đồng ý của người có quyền kiểm soát người khác vì mục đích bóc lột.
indentured, bonded or forced labor. No employees shall be forced to remain employed other than on a
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PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, QUẤY RỐI & KỶ LUẬT
Các Nhà Cung cấp không được phân biệt đối xử đối với các nhân viên hoặc nhân viên tương lai khi thuê họ làm việc hoặc các
điều khoản hay điều kiện làm việc khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, khuyết
tật, liên minh chính trị, khuynh hướng tính dục, địa vị xã hội hay tình trạng hôn nhân, thai sản hoặc thành viên của các tổ chức
dành cho người lao động chẳng hạn như công đoàn hay bất kỳ yếu tố tương tự nào khác.
Các Nhà Cung cấp không được tham gia vào quá trình sử dụng hoặc đe dọa nhục hình hay bất kỳ kiểu lạm dụng hoặc quấy rối
nào về tinh thần, thể xác (bao gồm cả tình dục) hoặc bằng lời nói, đối với các nhân viên, hoặc sử dụng hay đe dọa bất kỳ hình
thức hăm dọa nào khác. Các Nhà Cung cấp phải đối xử với tất cả các nhân viên bằng sự tôn trọng và đề cao phẩm giá. Tất cả
các biện pháp kỷ luật chính được áp dụng cho nhân viên phải được Các Nhà Cung cấp chứng minh bằng tài liệu.
scriminate against their employees or prospective employees in hiring practices or other terms or
TỰ
DO LẬP HỘI
conditions of work on the basis of race, color, national origin, gender, religion, age, disability, political
Các Nhà Cung cấp phải tôn trọng các quyền của nhân viên trong việc chọn tham gia vào bất kỳ tổ chức hợp pháp nào bao
affiliation, sexual orientation, social or marital status, maternity, or membership in worker’s organizations,
gồm
cả những
tổ chức
dànhother
cho người
lao factors.
động.
such
as unions,
or any
similar
he rights of their employees to choose whether to associate with any lawful organization including
Vendors
shall not engage in the use or threat of corporal punishment, the use or threat of any type of abuse or
labor organizations.
SỨC
KHỎE
& AN TOÀN
harassment, including mental, physical (including sexual) or verbal, against its employees or the use or threat
Các Nhà Cung cấp phải tạo một môi trường làm việc và môi trường sống an toàn và lành mạnh cho đội ngũ nhân viên của
of any other form of intimidation. Vendors shall treat all of its employees with respect and dignity. All major
họ. Các Nhà Cung cấp phải tuân thủ các luật lệ và quy định hiện hành về an toàn lao động, bao gồm:
measures
taken
against
employees shall be documented
byvệVendors.
odisciplinary
Tình trạng
Nguyên
vẹn của
Tòa nhà
o Bảo
Máy móc
o

An toàn Lao động

o

An toàn Hóa chất

o

Thương tích & Bệnh Nghề nghiệp

o

Vệ sinh, Thực phẩm & Phòng ngủ Tập thể

o

Phòng cháy Chữa cháy

o

Tự do Đi lại

o

Sẵn sàng Ứng phó Trong Trường hợp Khẩn cấp

MÔI TRƯỜNG
Các Nhà Cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật lệ hiện hành về bảo vệ môi trường. Các Nhà Cung cấp phải có hệ thống quản
lý môi trường đã thực hiện (EMS) và kế hoạch bảo vệ môi trường trong trường hợp khẩn cấp (EEP).
y with all applicable environmental protection laws. Vendors shall have an implemented
environmental management system (EMS) and environmental emergency plan (EEP).

THẦU PHỤ

Các Nhà máy đồng ý thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất và lắp ráp sau cùng để sản xuất sản phẩm, và không thầu phụ
việc hoàn thành hoặc hoàn thành về cơ bản hoạt động sản xuất hay lắp ráp các sản phẩm trừ khi Nhà Cung cấp được sự chấp
thuận trước bằng văn bản của Newell. Các Nhà Cung cấp chịu trách nhiệm thông báo cho Newell về bất kỳ kế hoạch thay đổi
địa điểm sản xuất nào. Nếu được sự cho phép của Newell, việc thầu phụ bất kỳ công việc nào sẽ không giảm trừ Các Nhà
Cung cấp khỏi những nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến nghĩa vụ yêu cầu các công ty cung cấp hàng hóa và dịch
vụ cho Các Nhà Cung cấp nhằm tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử này.
ree to perform all final manufacturing and assembly operations to produce products, and that they will not
subcontract the complete or substantially all of the manufacturing or assembly of the products unless Vendor
KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT
obtains
prior
written
approval
from
responsible
for hay
notifying
ofcấp
anycho
plans
for chứa
Nhà
Cung cấp
phải
thực hiện
các quy
trìnhNewell.
để đảm Vendors
bảo rằng are
không
có sản phẩm
vật tư Newell
nào cung
Newell
change of manufacturing locations. The subcontracting of any work if permitted by Newell, shall not relieve
khoáng sản xung đột (columbite-tantalite (hay còn gọi là coltan (tantalum, niobium), cassiterite (thiếc), wolframite (tungsten),
Vendors from obligations hereunder, including, but not limited to, the obligation to require the companies
vàng
hay các goods
chất dẫn
xuất
khác) trực
tiếp hoặctogián
tiếp tàiwith
trợ cho
nhómCode
vũ trang
thông qua hoạt động khai thác mỏ
providing
and
services
to Vendors
comply
thiscác
Vendor
of Conduct.
hoặc kinh doanh khoáng sản tại Cộng hòa Dân chủ Công-gô hay quốc gia lân cận. Theo yêu cầu của Newell, Các Nhà Cung
cấp sẽ hợp tác đầy đủ để đáp lại bất kỳ hoạt động thẩm tra nào của nước xuất xứ liên quan đến các khoáng sản xung đột (bao
gồm cả việc yêu cầu cung cấp thông tin từ những nhà cung cấp của riêng họ); cung cấp tài liệu được yêu cầu; và/hoặc chứng
nhận việc tuân thủ quy định này bằng cách cung cấp bản tuyên thệ của một trong những nhân viên, giám đốc hay đại lý quản
lý của Nhà Cung cấp.
ly finance armed groups through mining or mineral trading in the Democratic Republic of Congo or an
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GIÁM SÁT BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP
Newell sẽ thường xuyên thẩm tra Bộ Quy tắc Ứng xử Dành cho Nhà Cung cấp này và sửa đổi Bộ Quy tắc để đưa các thông
số bổ sung vào khi cần thiết. Bộ Quy tắc này là báo cáo chung về những kỳ vọng của Newell liên quan đến Các Nhà Cung
cấp. Bộ Quy tắc phải được đọc cùng với các nghĩa vụ của Nhà Cung cấp theo quy định trong Sổ tay Hướng dẫn Tìm Nguồn
Cung ứng Có Trách nhiệm và bất cứ thỏa thuận nào giữa Newell (hay bất kỳ bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh nào
trực thuộc Newell) và Nhà Cung cấp.
Nhà Cung cấp có trách nhiệm đảm bảo rằng họ hiểu rõ và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử này và thông báo cho Newell (hoặc
một thành viên trong ban quản lý) nếu và khi có bất kỳ tình huống nào tiến triển và khiến Nhà Cung cấp phải vi phạm Bộ Quy
tắc Ứng xử này. Các Nhà Cung cấp được kỳ vọng sẽ tự giám sát việc tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử này. Vì vậy, Newell
khuyến khích Các Nhà Cung cấp xác định và thực hiện chính sách về trách nhiệm xã hội cũng như áp dụng hoặc thiết lập
một hệ thống quản lý để đảm bảo rằng các yêu cầu của Bộ Quy tắc Ứng xử này có thể được đáp ứng một cách phù hợp.
Ngoài bất cứ quyền nào khác của Newell, theo quy định của bất kỳ thỏa thuận nào mà Newell có thể đã ký kết với Nhà Cung
cấp, nếu Newell xác định rằng có bất kỳ Nhà Cung cấp nào không tuân thủ hoặc vi phạm bất cứ điều khoản nào của Bộ Quy
tắc Ứng xử, hoặc nếu ứng xử theo cách không phù hợp với mục đích của Bộ Quy tắc Ứng xử thì với quyền tùy nghi duy
nhất và tuyệt đối của mình, Newell có quyền:
1. Chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Nhà Cung cấp, bao gồm cả việc hủy bất kỳ đơn đặt hàng \nào chưa giao, hoặc
2. Yêu cầu các hành động khắc phục trong một khoảng thời gian chấp nhận được và/hoặc làm việc với Nhà Cung cấp trong
một chương trình khắc phục chấp nhận được nhằm tiếp tục hoặc bắt đầu lại mối quan hệ kinh doanh.
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