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BlueScope cam kết thực hiện mọi biện pháp tìm nguồn cung ứng bền vững nhằm tạo ra, 
bảo vệ và phát triển giá trị kinh tế, xã hội và môi trường dài hạn cho tất cả các bên liên 
quan khi đưa các sản phẩm và dịch vụ của BlueScope ra thị trường. 

 
 

Tại BlueScope, chúng tôi nhận ra rằng để trở 
thành người giỏi nhất trong mọi hoạt động, 
chúng tôi cần dựa vào mối quan hệ khăng khít 
với các nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu và 
tại địa phương. Các nhà cung cấp là nguồn lực 
quan trọng cho hoạt động kinh doanh của 
chúng tôi và chúng tôi nhận ra rằng thành công 
của hai bên phụ thuộc vào nhau.  
 
Ở BlueScope, chúng tôi được định hướng bởi 
“Giá trị của chúng tôi”, một văn bản thể hiện các 
giá trị và nguyên tắc, phản ánh tầm quan trọng 
của Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân sự, Cổ 
đông và Cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. 
Giá trị của chúng tôi định hướng mọi hành động 
và quyết định và hỗ trợ chúng tôi lựa chọn làm 
điều đúng đắn. 
 

 

BlueScope cam kết thực hiện mọi biện pháp tìm 
nguồn cung ứng bền vững nhằm tạo ra, bảo vệ 
và phát triển giá trị kinh tế, xã hội và môi trường 
dài hạn cho tất cả các bên liên quan khi đưa 
các sản phẩm và dịch vụ của BlueScope ra thị 
trường.  Chúng tôi xem xét các tác động toàn 
diện khi đánh giá giá trị và lựa chọn các sản 
phẩm và dịch vụ ít ảnh hưởng đến môi trường 
và xã hội hơn trong vòng đời của sản phẩm so 
với các sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh 
tranh.  
 
BlueScope dự định tiến hành các hoạt động thu 
mua và tìm nguồn cung ứng một cách liêm 
chính, phù hợp với Giá trị của chúng tôi, đồng 
thời tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. 
Chúng tôi không khoan nhượng với hành vi hối 
lộ, tham nhũng và thực hành không đúng và 
khuyến khích báo cáo về bất kỳ hành vi sai trái 
nào mà được quan sát thấy hoặc nghi ngờ.  

 

 

Các doanh nghiệp BlueScope phải đánh giá 
chuỗi cung ứng dựa trên các yếu tố rủi ro trọng 
yếu và bền vững. Chúng tôi yêu cầu một số nhà 
cung cấp hiện có và tiềm năng mới phải chứng 
minh rằng cách họ vận hành phù hợp với kỳ 
vọng của BlueScope và cam kết tuân thủ các 
nguyên tắc thể hiện trong Tiêu chuẩn Nhà cung 
cấp này. 
 
Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp lớn và 
nhỏ theo đuổi cùng các giá trị như chúng tôi.  
Chúng tôi sẽ truyền đạt các nguyên tắc và kỳ 
vọng của mình tới các nhà cung cấp và định kỳ 
đánh giá sự phù hợp giữa nhà cung cấp với 
tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm 
của chúng tôi.  
 
Các nhà cung cấp phải tuân thủ các quy trình 
đánh giá của BlueScope và thể hiện sự tuân 
thủ với tiêu chuẩn này. Điều này bao gồm trả lời 
các yêu cầu thông tin và có thể bao gồm các 
chuyến thăm nhà máy hoặc đánh giá của bên 
thứ ba. 
 
Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp để 
cải thiện các tiêu chuẩn xã hội (bao gồm sức 
khỏe, an toàn và nhân quyền), môi trường và 
đạo đức trong chuỗi cung ứng và trong chuỗi 
giá trị của các nhà cung cấp.  
 
Nếu nhà cung cấp không tuân thủ các nguyên 
tắc và kỳ vọng của chúng tôi sau khi đã được 
thông báo thì BlueScope có thể phải yêu cầu 
hành động khắc phục hoặc thực hiện các biện 
pháp khác, bao gồm chấm dứt mối quan hệ 
kinh doanh. 
 

TANIA ARCHIBALD 
Giám đốc tài chính 

Tháng 3/2018 
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BlueScope coi trọng và ưu tiên các nguyên tắc cốt lõi sau đây và mong muốn các nhà cung 
cấp của mình cam kết thực hiện các nguyên tắc đó trong quá trình cung cấp sản phẩm/ 
dịch vụ cho chúng tôi và trong chuỗi giá trị của chính họ.   

 
 

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các nguyên tắc bền 
vững được áp dụng trong các quy trình tìm nguồn cung ứng, 
bao gồm lựa chọn nhà cung cấp, giám sát hiệu suất và hợp 
tác liên tục. BlueScope coi trọng và ưu tiên các nguyên tắc 
cốt lõi sau đây và mong muốn các nhà cung cấp của mình 
cam kết thực hiện các nguyên tắc đó trong quá trình cung 
cấp sản phẩm/dịch vụ cho chúng tôi và trong chuỗi giá trị 
của chính họ. 
 

1. Hiểu biết về tác động trọng yếu 
BlueScope nhận ra rằng việc một tổ chức hiểu bản 
chất và mức độ tác động chính có vai trò rất quan 
trọng giúp quản lý và giảm thiểu các tác động đó. 
BlueScope khuyến khích các nhà cung cấp xác định 
các vấn đề trọng yếu về tính bền vững trong hoạt 
động của họ, bao gồm các tác động đối với con 
người, môi trường, cộng đồng và chuỗi cung ứng. 
 

2. Tìm nguồn cung cấp và phạm vi 
BlueScope khuyến khích các nhà cung cấp đầu tư đủ 
nguồn lực để đảm bảo thu được kết quả bền vững, 
cải thiện hiệu suất bền vững và áp dụng các nguyên 
tắc và phương pháp bền vững tương tự ngoài hoạt 
động trực tiếp của mình, cho các nhà cung cấp, 
khách hàng và hoạt động đầu tư. 
 

3. Đo lường, Quản lý và Báo cáo  
BlueScope tin rằng việc đo lường, tiết lộ và chịu 
trách nhiệm về hiệu suất của tổ chức có thể là chất 
xúc tác để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền 
vững và cải thiện theo thời gian. BlueScope hy vọng 
các nhà cung cấp sẽ xây dựng các chính sách, quy 
trình và hệ thống quản lý để đo lường và cải thiện 
các tác động môi trường và xã hội trọng yếu. 
 

 
4. Tôn trọng nhân quyền 
BlueScope hy vọng các nhà cung cấp tôn trọng 
quyền con người trong các hoạt động và chuỗi cung 
ứng của chính họ. Cụ thể, chúng tôi từ chối tất cả 
các hình thức lao động cưỡng bức và bắt buộc cũng 
như lao động trẻ em. 
 
5. Giảm thiểu tác động môi trường  
BlueScope hy vọng các nhà cung cấp sẽ giảm thiểu 
và cải thiện các tác động môi trường liên quan đến 
các sản phẩm và dịch vụ, phạm vi hoạt động và 
chuỗi cung ứng của họ.  
 
6. Tác động tích cực đến cộng đồng 
BlueScope hy vọng các nhà cung cấp sẽ quản lý 
hoạt động để có tác động tích cực đến các cộng 
đồng nơi họ hoạt động và phục vụ. 
 
7. Tuân thủ luật pháp và quy định 
BlueScope yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ tất cả 
các luật áp dụng và quy định hiện hành. Do đó, 
chúng tôi không khoan nhượng hành vi hối lộ và 
tham nhũng.  
 
8. Tham gia cùng BlueScope theo các nguyên 

tắc này 
Các nhà cung cấp sẽ phải tuân thủ các quy trình của 
BlueScope và thể hiện sự tuân thủ với tiêu chuẩn 
này. Điều này bao gồm trả lời đầy đủ và trung thực 
liên quan đến yêu cầu thông tin và có thể bao gồm 
đánh giá chung, chẳng hạn như các chuyến thăm 
nhà cung cấp hoặc đánh giá của bên thứ ba để đánh 
giá hiệu suất so với tiêu chuẩn. 
 

 

Nếu bất kỳ phần nào của tiêu chuẩn này không rõ 
ràng, các nhà cung cấp nên liên hệ với BlueScope 
để được giải thích. 
 
Đường dây nóng tố giác có thể truy cập dễ dàng trên 
trang web của chúng tôi và mở cho tất cả các nhà 
cung cấp và các bên liên quan nếu hành vi đáng ngờ 
được quan sát thấy được hoặc có nghi vấn.  
 

Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ tuân thủ các 
nguyên tắc thể hiện trong tiêu chuẩn này 

Tên Công ty 
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Tên Người đại diện Công ty 

____________________________________________ 

Chức vụ của Người đại diện Công ty 

____________________________________________ 

Chữ ký 
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