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Tại BlueScope, Chúng tôi được định hướng bởi “Giao Ước 

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, 
đội ngũ Nhân viên, Cổ đông và Cộng đồng nơi chúng tôi hoạt 
động. “Giao Ước Của Chúng Tôi” định hướng mọi hành động 
và quyết định và hỗ trợ chúng tôi lựa chọn làm điều đúng đắn. 

Chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài sự tin cậy của việc thanh 
toán, độ dài của thời hạn thanh toán là một yếu tố chính cần 
cân nhắc đối với các doanh nghiệp nhỏ, những người thường 
ít có khả năng hỗ trợ các điều khoản tín dụng dài. 

Các doanh nghiệp của BlueScope cam kết tuân thủ các 
nguyên tắc sau liên quan đến việc thanh toán cho nhà cung 
cấp. 

CAM KẾT THANH TOÁN 

BlueScope sẽ  

1. Sử dụng các nỗ lực hợp lý để thanh toán theo các điều 
khoản thanh toán đã thỏa thuận, cho tất cả các hóa đơn 
hợp lệ được nộp chính xác và kịp thời cùng với các 
chứng từ hỗ trợ có liên quan để chúng tôi tiến hành thanh 
toán. 
 

2. Cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho các nhà cung cấp về 
các thủ tục thanh toán của công ty và giải quyết thắc mắc 
về thanh toán. 

 

3. Đề xuất đến các nhà cung cấp thuộc doanh nghiệp nhỏ, 
thời hạn thanh toán trong 30 ngày kể từ khi nhận được 
hóa đơn được phát hành chính xác và nhận được sản 
phẩm / dịch vụ tương ứng từ nhà cung cấp (tùy theo điều 
kiện nào đến sau) phù hợp với mong đợi đã thỏa thuận 
kèm theo các chứng từ hỗ trợ có liên quan hoặc trên các 
điều khoản hai bên thoả thuận. 
 

4. Làm việc với các nhà cung cấp, nếu có thể, áp dụng các 
công nghệ và thực hiện để hợp lý hóa các quy trình và 
khung thời gian cho đối chiếu hóa đơn, phê duyệt và 
thanh toán hóa đơn. 

 

5. Duy trì các quy trình rõ ràng, công bằng và hiệu quả để 
giải  quyết các khiếu nại và tranh chấp về thời gian và 
thực hiện thanh toán. 

 

 

 

 

CÁC NHÀ CUNG CẤP NHỎ  

BlueScope ghi nhận các nhà cung cấp doanh nghiệp nhỏ có 
doanh thu hàng năm lên đến 200 tỷ đồng Việt Nam. 

Các doanh nghiệp nhỏ phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ theo 
yêu cầu để xác nhận các điều kiện là doanh nghiệp nhỏ theo 
hướng dẫn của quốc gia sở tại. 

 

 

THÔNG BÁO   

BlueScope sẽ công bố Quy tắc Thanh toán đến Nhà cung cấp 
trên trang trực tuyến. Ngoài ra, đại diện của BlueScope sẽ 
thông báo cho các nhà cung cấp biết về Quy tắc Thanh toán 
này khi các nhà cung cấp tham gia vào công việc và / hoặc 
hợp đồng mới. 

QUY TẮC THANH TOÁN VỚI NHÀ CUNG CẤP CỦA NS BLUESCOPE 

TẠI BLUESCOPE, CHÚNG TÔI CÔNG NHẬN RẰNG ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU 
TỐT NHẤT CHÚNG TÔI CẦN MỐI QUAN HỆ MẠNH MẼ VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP Ở TOÀN CẦU VÀ ĐỊA 
PHƯƠNG. CÁC NHÀ CUNG CẤP LÀ ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG CHO CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA 
CHÚNG TÔI VÀ CHÚNG TÔI CÔNG NHẬN RẰNG THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA LÀ VỊ THẾ TƯƠNG HỖ 

 


