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Lời Nói Đầu
Chính Sách Nguồn Cung Ứng Có Trách nhiệm
Của Nestlé xác định cách mà chúng ta sử dụng
nguồn cung ứng dựa vào sự quan tâm và tôn
trọng cá nhân, cộng đồng và trái đất. Chính
sách này đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng
về nguồn gốc và cách thức mà sản phẩm của
chúng ta được tạo ra.

Sự tiếp cận của Nestlé đối với Chính Sách
Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm là nền tảng
căn bản trong mục đích của chúng ta, nhằm
nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào
một tương lai khỏe mạnh hơn.

Mục Tiêu
Chính Sách Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm
này [“Chính Sách”] mô tả các yêu cầu và cách
thức làm việc mà chúng ta, cùng với các bên
thứ ba thượng nguồn của chuỗi cung ứng, áp
dụng để đảm bảo nguồn cung ứng lâu dài bền
vững và đạt đến tham vọng trong mục đích của
chúng ta, đặc biệt là tiếp tục giảm tác động của
chúng ta lên các nguồn tài nguyên của trái đất.
Chính Sách đưa ra cách thức làm việc đối với
nguồn cung ứng và sản xuất cho các cấp của
chuỗi cung ứng, từ Nestlé đến các nhà cung
cấp, thông qua các trung gian và tất cả cách
truy về xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ mà
chúng ta mua.

Chính Sách này thay thế cho các phiên bản
trước đây về Quy Tắc Áp Dụng Cho Nhà Cung
Cấp Của Nestlé, Hướng Dẫn Về Nguồn Cung
Ứng Có Trách Nhiệm Của Nestlé và Cam Kết
Về Sử Dụng Nguồn Nguyên Liệu Có Nguồn
Gốc Nông Nghiệp Của Nestlé. Chính Sách này
góp phần thực hiện cam kết của chúng ta đối
với Các Hướng Dẫn Của Tổ Chức Hợp Tác Và
Phát Triển Kinh Tế (OECD) Cho Các Công Ty
Đa Quốc Gia, Các Hiệp Định Cơ Bản Của Tổ
Chức Lao Động Quốc Tế (ILO), và Các Mục
Tiêu Phát Triển Bền Vững Của Các Liên Hiệp
Các Quốc Gia (SGDs).

Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn
Chính Sách này cao hơn các quy chuẩn công
nghiệp và/hoặc các quy định địa phương và
được thiết kế để khuyến khích sự thay đổi tích
cực của nguồn cung ứng và các hoạt động sản
xuất liên quan của chúng ta. Chúng ta thừa
nhận được rằng quá trình chuyển đổi này cần
nhiều thời gian. Chúng ta muốn các bên thứ ba
trong chuỗi cung ứng của chúng ta hành xử một
cách minh bạch và cam kết cải thiện liên tục
hoạt động của họ để thực hiện Chính Sách này

một cách đầy đủ. Để biến điều đó thành hiện
thực, Nestlé sẽ hỗ trợ lập ra các mốc quan trọng
để cải tiến tiêu chuẩn thực hành và đóng góp
cho các dự án can thiệp. Việc không thực hiện
cải tiến liên tục như trên có thể tác động vào
khả năng của chuỗi cung ứng cho Nestlé, điều
đó có thể dẫn đến việc đại loại như loại bỏ. Với
tư duy này, chúng ta sẽ tiếp cận dựa trên ba
nguyên tắc hướng dẫn cơ bản như sau:
6
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Có tác động tích cực vào con người,
cộng đồng và trái đất như là một phần
trong các hoạt động cung ứng của chúng
ta.
Đồng hành, hỗ trợ và đóng góp vào việc
tạo ra giá trị chung.



Cải tiến không ngừng tiêu chuẩn thực
hành để đạt được các yêu cầu của Chính
Sách này.

Phạm Vi Và Thời Gian Áp Dụng
Chính Sách này đặt ra các yêu cầu cho các bên
thứ ba thượng nguồn của chuỗi cung ứng, bao
gồm các nhóm cung ứng của Nestlé, thông qua
các nhà cung cấp cấp 1 (và tất cả các công ty
liên kết), các nhà cung cấp phụ (các bên trung
gian) và các nhà cung cấp dịch vụ gốc, các
nông trại hoặc các bên sản xuất nguyên liệu thô
từ biển được xác định là nhà cung cấp gốc. Đây
được coi là trách nhiệm của các nhà cung cấp
phụ trong việc phổ biến, giáo dục và kiểm tra
việc thực hiện các yêu cầu liên quan hoặc tương
tự với Chính Sách. Các yêu cầu được liệt kê sau
đây áp dụng rộng rãi cho toàn bộ chuỗi cung
ứng thượng nguồn và được tổ chức theo từng
cấp để thuận lợi cho việc đọc hiểu tài liệu. Trên
tinh thần đó:
 Nhà gia công của Nestlé được xem là
nhà cung cấp Cấp 1.
 Đối tác liên doanh được kỳ vọng sẽ đáp
ứng các yêu cầu liên quan đến Chính
Sách này và theo đó được yêu cầu chia
sẻ hành trình cải tiến không ngừng của
họ.

Các yêu cầu của Chính Sách được phân loại là
Khẩn Cấp hoặc Quan Trọng để người đọc có ý
niệm về tuân thủ thời gian đối với yêu cầu:
Các yêu cầu của Chính Sách được phân loại là
Khẩn Cấp hoặc Quan Trọng để người đọc có ý
niệm về tuân thủ thời gian đối với yêu cầu:
 Các yêu cầu được phân loại Khẩn Cấp
phải được thực hiện trong vòng 6 tháng
sau khi bị phát hiện là không hoàn
thành.
 Các yêu cầu được phân loại Quan Trọng
phải được thực hiện trong vòng 36
tháng sau khi bị phát hiện là không hoàn
thành.
Trong cả hai trường hợp, tinh thần cải tiến
không ngừng được ưu tiên áp dụng và hướng
dẫn Nestlé trợ giúp các nhà cung cấp của mình
đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của Chính Sách
này.

Tóm Tắt 5 Nguyên Tắc Quan Trọng
1. Nhân viên Nestlé chăm sóc và tôn
trọng con người, trái đất và đại dương,
nơi nguyên liệu và dịch vụ được sản
xuất.
2. Các Nhà Cung Cấp Cấp 1 áp dụng tiêu
chuẩn lao động tốt trong tuyển dụng,

lương bổng và chăm sóc nguồn nhân
lực. Đảm bảo bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên và tiến hành hoạt động kinh
doanh theo cách có đạo đức và hợp
tác.
7
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3. Các bên trung gian hoạt động với các
nguyên tắc tương tự về giá trị, tính
minh bạch và tôn trọng đối với các nhà
cung cấp và các khách hàng của họ,
duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc
và bảo toàn thông tin.
4. Nguồn gốc, nông dân và ngư dân, cải
tiến không ngừng cách làm việc để:
 Tối ưu hóa sản lượng bằng
nông nghiệp có tính bảo tồn,

bảo vệ quần xã sinh vật đất và
hợp lý hóa đầu vào hóa nông.
 Chăm sóc và tôn trọng nguồn
nhân lực, động vật, đất, nước
và rừng đang sử dụng.
5. Các Cấp Của Chuỗi Cung Ứng hoạt
động tuân thủ theo các quy định hiện
hành, liên tục giám sát, phát hiện và
cải tiến so với Chính Sách.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Nguồn Cung Ứng Của Nestlé
Chúng ta tìm nguồn cung ứng nhờ tổ chức Mua
Hàng hoặc trực tiếp từ nông dân thông qua Đội
Kết Nối Nông Dân Của Nestlé. Trong cả hai
trường hợp, Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm

là bắt buộc. Chương dưới đây chỉ ra vai trò và
trách nhiệm của Nestlé trong việc duy trì Chính
Sách Cung Ứng Có Trách Nhiệm Của Nestlé.

1.1 Mua Hàng
1.1.1 Trách Nhiệm Của Chủ Sở Hữu
 Những nhân viên mua hàng của Nestlé sẽ được đào tạo về Cung Ứng
Có Trách Nhiệm và theo đó thực hiện chiến lược thuộc hạng mục của Quan Trọng
họ. Điều này bao gồm kết hợp các cơ chế thực hiện từ đầu đến cuối
của Chính Sách Cung Ứng Có Trách Nhiệm Của Nestlé.
 Hiệu suất cá nhân của nhân viên mua hàng của Nestlé sẽ được đo
lường từng phần dựa trên các mục tiêu Cung Ứng Có Trách Nhiệm, Khẩn Cấp
được đặt vào ngữ cảnh của các mục tiêu kinh doanh khác.
1.1.2


Trách Nhiệm Ưu Tiên Kinh Doanh
Nhân viên mua hàng của Nestlé phải tìm được nguồn cung ứng phù
hợp hoàn toàn với chiến lược kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật của Quan Trọng
sản phẩm, ưu tiên cho các chuỗi cung ứng gần nguồn gốc nhất.

1.1.3


Trách Nhiệm Minh Bạch
Nestlé hành xử một cách hoàn toàn minh bạch, công khai các chuỗi
cung ứng lớn nhất của Nestlé, liên quan các khối lượng và loại ra các Khẩn Cấp
chuỗi cung ứng không thể cải tiến liên tục so với Chính Sách Cung
Ứng Có Trách Nhiệm.

1.2 Nguồn Cung Ứng Trực tiếp – được định nghĩa là “Kết Nối Với Người Nông Dân” tại Nestlé
1.2.1

Trách Nhiệm Thấu Hiểu
8
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1.2.2


2.

Đội Kết Nối Nông Dân Của Nestlé được đào tạo về tiêu chuẩn thực
hành nông nghiệp bền vững được chỉ rõ đối với các mùa vụ khác nhau
cũng như về bối cảnh kinh tế xã hội và văn hóa của nông dân là nguồn
cung ứng của chúng ta. Họ dẫn dắt các mối quan hệ kinh doanh hài hòa Quan Trọng
với môi trường văn hóa địa phương, nhằm tạo ra sự kết nối cung ứng dài
lâu cho Nestlé, đồng thời tạo ra sự ổn định kinh tế cho nông dân, và
nâng cao thu nhập.
Trách Nhiệm Tin Cậy
Đội ngũ Kết Nối Nông Dân Của Nestlé đảm bảo thanh toán đều đặn cho Khẩn Cấp
nông dân, ít nhất là thanh toán hàng tháng.

Nhà Cung Cấp Cấp 1 Của Nestlé
Mỗi năm, Nestlé tìm nguồn cung ứng trung
bình 25 triệu tấn nguyên liệu và bao bì, cùng
với các dịch vụ và các vật liệu gián tiếp.
Chính Sách áp dụng cho các nhà cung cấp
Cấp 1, các bên cung cấp trung gian thượng
nguồn và nguồn cung cấp gốc cung cấp khối
lượng hoặc dịch vụ đó. Phần sau đây áp dụng
cụ thể cho các nhà cung cấp Cấp 1, được xác

định là có mối quan hệ thương mại trực tiếp
với Nestlé. Trong trường hợp tìm nguồn cung
trực tiếp từ nông trại, các yêu cầu được mô tả
trong mục §2 dưới đây được điều chỉnh để
tính đến bối cảnh nông trại; các yêu cầu được
điều chỉnh này được mô tả tại mục §4 dưới
đây.

2.1 Tuân Thủ
Nhà Cung Cấp phải:





Tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp tại các quốc gia mà nhà cung
cấp hoạt động đối với vấn đề bất kỳ được nêu chi tiết trong Chính Sách Khẩn Cấp
này.
Tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành về chống hối lộ, bao gồm các quy định
dựa trên mô hình OECD áp dụng cho công ty mẹ của Nestlé và hoạt động
của nó trên toàn cầu. Các nhà cung cấp Cấp 1 của Nestlé không được đề
xuất, thực hiện, gạ gẫm hoặc chấp nhận các khoản thanh toán không phù Khẩn Cấp
hợp từ hoặc cho các viên chức chính phủ một cách trực tiếp hay gián tiếp,
không cố ý để quan hệ hợp đồng giữa các thành viên chính phủ với Nestlé
cũng như các nhà thầu phụ được sử dụng làm phương tiện chi các khoản
không phù hợp cho các viên chức chính phủ.
Tuân thủ luật pháp và quy định quốc tế hiện hành bao gồm những quy Khẩn Cấp
định liên quan đến thương mại quốc tế (như quy định liên quan đến lệnh
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trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và nghĩa vụ báo cáo), bảo vệ dữ liệu, bảo
mật và quyền riêng tư, sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh và chống độc quyền1.
Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu trong các hợp đồng liên quan Khẩn Cấp
của Nestlé khi giao sản phẩm và/hoặc dịch vụ.
Bảo vệ tính xác thực và tính minh bạch của Sản Phẩm bằng cách sử dụng Quan Trọng
phương pháp ghi sổ sách, cho phép truy xuất nguồn gốc, cùng với các hệ
thống quản lý hàng giả đầy đủ.

2.2 Quyền Lao Động Và Quyền Con Người Trên Toàn Thế Giới
Tài liệu Tham Khảo Được Chọn Lọc: Tuyên Ngôn Quốc Tế Của Liên Hiệp Quốc Về Quyền Con
Người, Công Ước Về Các Hình Thức Lao Động Trẻ Em Tồi Tệ Nhất năm 1999 (Số 182), Nguyên Tắc
Hướng Dẫn Của Hội Đồng Quyền Con Người Liên Hiệp Quốc Về Kinh Doanh Và Quyền Con Người,
Công Ước Của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế Về Các Tiêu Chuẩn Lao Động Cơ Bản, Công Ước Số 29
Của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế Về Lao Động Cưỡng Bức, Công Ước Số 105 Của Tổ Chức Lao
Động Quốc Tế Về Việc Bãi Bỏ Lao Động Cưỡng Bức cũng như Tiêu Chuẩn Công Nghiệp và Các Tiêu
Chuẩn Thực Hành như Quy Phạm Nền Tảng Của Sáng Kiến Thương Mại Có Đạo Đức (ETI).
2.2.1 Tuyển Dụng Có Trách Nhiệm
Nhà Cung Cấp phải:
 Chỉ thực hiện các đánh giá y khoa sau khi đã đề nghị tuyển dụng người lao
động. Điều đó phải liên quan đến an toàn và sức khỏe của cá nhân và
những người xung quanh họ. Phải nỗ lực để đảm bảo không phân biệt đối
xử dựa trên cơ sở kết quả xét nghiệm và, sẽ có sự điều chỉnh phù hợp
trong công việc.
 Không tiến hành bất kỳ sàng lọc hoặc xét nghiệm thai sản nào trước hay
sau khi người tìm việc ký hợp đồng lao động, trừ khi pháp luật yêu cầu.
Trong các trường hợp như vậy, kết quả sàng lọc hay xét nghiệm thai sản
chỉ được sử dụng cho các mục đích chính thức phù hợp với pháp luật.
 Cung cấp cho người tìm việc, bằng ngôn ngữ họ có thể hiểu được, các chi
tiết chính xác về điều kiện làm việc tại vị trí của họ, bao gồm các quyền
hợp pháp của công nhân, bản chất công việc, mức lương, quyền lợi và thời
hạn hợp đồng tại thời điểm tuyển dụng. Các chi tiết của điều kiện làm việc
được mô tả tại thời điểm tuyển dụng phải nhất quán với các chi tiết trong
hợp đồng lao động tại thời điểm tuyển dụng hoặc, nếu có thay đổi xảy ra,
được thông báo trước khi bắt đầu và theo cách không vi phạm pháp luật
liên quan.
 Cung cấp cho người tìm việc một bản hợp đồng lao động gốc, bằng ngôn
ngữ mà họ hiểu.
 Đào tạo miễn phí cho người tìm việc và không để người tìm việc nằm
trong trình trạng phải mạo hiểm hoặc nguy hiểm về tinh thần hoặc thể chất
hay bất kỳ hình thức tổn thương nào.
 Không thu phí hay yêu cầu đặt cọc cho dịch vụ tìm kiếm việc làm đối với
1

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

Quan Trọng
Quan Trọng

Xem “Hướng dẫn thực tiễn về kiểm soát nội bộ, đạo đức và tuân thủ” trong “Kiến nghị của Hội Đồng cho việc Tiếp Tục
Đối Phó Với Nạn Hối Lộ Công Chức Nước Ngoài trong Sắc Lệnh Kinh Doanh Quốc Tế” ngày 26/11/2009, có sẵn tại
trang web www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf
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người tìm việc, quản lý của họ, các đại lý hoặc các đại lý phụ. Các dàn xếp
tài chính của Nhà Cung Cấp với các đại lý hoặc các đại lý phụ không được
phép xem khoản phí từ người tìm việc là một phần doanh thu của đại lý
hay đại lý phụ đối với dịch vụ được cung cấp. Nếu có bằng chứng là phí
tuyển dụng đã được chi trả, nhà cung cấp sẽ phải lập kế hoạch bồi hoàn
cho công nhân các phí, chi phí và các khoản đặt cọc bất kỳ đã chi trả.
Cung cấp thông tin về các khoản phí hoặc các khoản khấu trừ cho người
tìm việc chi phí ăn ở khi luật cho phép hoặc yêu cầu và phải được kiểm
chứng là nhất quán với giá thị trường.
Không phân biệt đối xử thông qua tiêu chuẩn thực hành tuyển dụng phù
hợp với Công Ước Số 111 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế về Phân Biệt
Đối Xử.
Đặt ra tiêu chuẩn yêu cầu các đại lý tuyển dụng bảo vệ quyền của người
lao động.

2.2.2 Lao Động Có Trách Nhiệm
Hợp đồng lao động phải:
 Nêu cụ thể giờ làm việc, bao gồm giờ làm việc thông thường, ngoài giờ và
ngày nghỉ.
 Nêu cụ thể và tuân theo mọi giờ nghỉ giữa ca theo luật định, bao gồm cả
nghỉ để cầu nguyện và phải có ít nhất một ngày nghỉ mỗi bảy ngày.
 Chỉ ra các quy trình kỷ luật và các quy trình khác có thể dẫn đến chấm dứt,
bao gồm số ngày cần thông báo trước cũng như các quy trình cho cơ chế
khiếu nại nhất quán với luật pháp. Không hình phạt nào được áp đặt đối
với chấm dứt tuyển dụng trong bối cảnh có thể diễn dịch là người lao động
không cố tình.
 Bảo đảm quyền của người lao động trong việc tự do lập hội và thương
lượng tập thể, nêu cụ thể cơ chế khiếu nại và cách người lao động có thể
sử dụng chúng.
Nhà Cung Cấp phải
 Cam kết cung cấp cơ hội làm việc và thăng tiến công bằng và không phân
biệt đối xử trong sử dụng lao động, bao gồm thuê mướn, bồi thường, thăng
tiến, kỷ luật, chấm dứt hay nghỉ hưu, hoặc dựa vào giới tính, chủng tộc,
tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, định hướng giới tính, quốc tịch, tình trạng
nhiễm HIV/AIDS, quan điểm chính trị, nhóm xã hội hoặc nguồn gốc dân
tộc.
 Không can dự đến các khoản vay cá nhân cho người lao động hoặc người
tìm việc trong bối cảnh mà điều kiện hoàn trả có thể được xác định là ràng
buộc nợ nần hoặc lao động cưỡng bức.
 Không được yêu cầu người lao động tham gia vào chương trình tiết kiệm
bắt buộc bất kỳ.
 Đảm bảo rằng mọi công việc là tự nguyện và người lao động tự do rời khỏi
công việc hoặc chấm dứt lao động khi có thông báo hợp lý.
 Không trốn tránh các nghĩa vụ đối với người lao động theo luật và quy

Quan Trọng

Quan Trọng

Khẩn Cấp
Quan Trọng

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp
Quan Trọng
Khẩn Cấp
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định về lao động hay an sinh xã hội phát sinh từ quan hệ lao động thông
thường thông qua các dàn xếp hợp đồng thứ cấp làm việc tại nhà chỉ áp
dụng với lao động, kế hoạch học việc trong đó không thật sự chú trọng đến Quan Trọng
việc truyền đạt các kỹ năng hoặc sử dụng lao động thường xuyên, cũng
như không trốn tránh nghĩa vụ bất kỳ bằng cách lạm dụng hợp đồng lao
động có thời hạn.
2.2.3 Không Để Lao Động Bị Cưỡng Bức, Lệ Thuộc, Giam Cầm
Nhà Cung Cấp phải










Không đòi hỏi người lao động “đặt cọc” như điều kiện để làm việc (ví dụ:
nộp hộ chiếu hoặc chứng minh thư, giấy phép lao động, sổ ngân hàng, thẻ
ATM hoặc các loại giấy tờ cá nhân khác của người lao động), và người lao
động được tự do nghỉ việc sau khi thông báo hợp lý. Khi luật đòi hỏi xuất
trình các loại giấy tờ nêu trên, chúng phải được trả lại nhanh chóng, và
ngay lập tức theo yêu cầu của người lao động và không được tịch thu của
người lao động, ngay cả khi cá nhân người lao động hay công đoàn lao
động chấp thuận.
Thanh toán đầy đủ các chi phí liên quan và người lao động sẽ không phải
thanh toán hay bị cấn trừ lương dưới bất kỳ hình thức nào để thanh toán
các chi phí liên quan. Trong trường hợp giấy phép lao động là yêu cầu luật
định đối với người lao động tại nơi làm việc, nhà cung cấp phải thanh toán
đầy đủ các chi phí liên quan và người lao động không phải thanh toán lại
hoặc không bị cấn trừ lương dưới bất kỳ hình thức nào để thanh toán cho
các chi phí liên quan này.
Chỉ chuyển tiền cho bên thứ ba theo ý kiến của người lao động và khi
người lao động yêu cầu và đồng ý. Khi Nhà Cung Cấp thực hiện việc
chuyển tiền nhân danh người lao động, các chứng từ phải được cung cấp
đầy đủ.
Không tiến hành kinh doanh mà các mục tiêu sản xuất hoặc các chỉ số hiệu
suất dẫn đến lao động cưỡng bức hoặc công việc vượt giới hạn hợp lý (về
giờ làm việc và các ngày nghỉ). Điều này bao gồm các mục tiêu có thể
buộc công nhân thường xuyên phải nhờ đến lực lượng lao động bất hợp
pháp bổ sung (được định nghĩa là lao động tạm thời) để hưởng lương
thường xuyên của họ.
Không sử dụng bạo lực, đe dọa bạo lực, trừng phạt, giam giữ, hoặc bất kỳ
phương pháp đe dọa nào để kỷ luật hoặc kiểm soát người lao động trái với
quyền con người của họ.

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

Quan Trọng

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

2.2.4 Tự Do Lập Hội, Thỏa Ước Tập Thể
Nhà Cung Cấp phải
 Có thái độ cởi mở đối với các hoạt động của công đoàn và các hoạt động
tổ chức của công đoàn. Như vậy, người lao động, không phân biệt vị trí, có Khẩn Cấp
quyền gia nhập hoặc thành lập công đoàn mà họ chọn để đến với nhau
nhằm mục đích thương lượng.
 Đảm bảo rằng các đại diện của người lao động thực hiện các chức năng đại
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diện của họ tại nơi làm việc.
Khẩn Cấp
Không phân biệt đối xử, đe dọa và dọa đuổi việc người lao động là thành
Khẩn Cấp
viên của tổ chức của người lao động.
Tạo điều kiện thuận lợi và không cản trở sự phát triển cân bằng song song
giữa hiệp hội tự do và độc lập và thương lượng khi quyền tự do lập hội và Quan Trọng
thương lượng tập thể bị luật pháp hạn chế.

2.2.5 Tuổi Lao Động Tối Thiểu
Theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế, không được tuyển dụng người dưới 15
tuổi hoặc dưới độ tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc, tính theo mức nghiêm
khắc hơn, ngoại trừ trong khuôn khổ giới hạn của Công Việc Nông Trại Gia
Đình được mô tả trong 4.2.1:
 Nếu Nhà cung cấp tuyển dụng lao động trẻ, được xác định là từ 15 đến 18, Khẩn Cấp
Nhà cung cấp phải chứng minh rằng việc tuyển dụng lao động trẻ góp
phần vào việc giáo dục trẻ và không khiến trẻ tiếp xúc với các rủi ro thể
chất quá đáng có thể gây hại đến quá trình phát triển thể chất, tinh thần và
cảm xúc.
 Lao động trẻ không được phép làm ca đêm hoặc tham gia công việc có
Khẩn Cấp
điều kiện nguy hiểm.
2.2.6 Thù Lao Công Bằng
Bắt buộc rằng
 Việc tính lương phải minh bạch, công bằng và khách quan bao gồm các
thù lao dựa trên sản lượng, hạn mức hay khoán.
 Giờ làm thêm được nêu cụ thể riêng biệt.
 Các quyền lợi nêu cụ thể trong hợp đồng lao động phù hợp với quyền lợi
bắt buộc của quốc gia sử dụng lao động.
 Các quyền lợi bổ sung đối với lao động người nước ngoài theo hợp đồng,
khi thích hợp, được nêu cụ thể rõ ràng.
 Lương và lợi ích cho một tuần làm việc tiêu chuẩn phải đáp ứng thỏa ước
tập thể có tính ràng buộc, bao gồm những khoản liên quan đến làm thêm
giờ và phí bảo hiểm, tính theo mức cao hơn.
 Đối với các khoản thù lao dựa trên sản lượng, hạn mức hoặc khoán, mức
thanh toán cho phép người lao động kiếm được ít nhất lương tối thiểu hay
theo thỏa thuận tập thể, tính theo mức cao hơn, trong suốt thời gian làm
việc bình thường.
 Trong trường hợp bất kỳ, tiền lương cộng với các quyền lợi bằng hiện vật
(tối đa đến 30%) phải nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho người lao
động và những người phụ thuộc chính thức của họ và khoản thu nhập nào
đó tùy theo tình hình. Khi tiền lương đủ sống đã được tính toán khách
quan, cần thúc đẩy thu hẹp chênh lệch giữa mức lương hiện tại và lương
đủ sống. Trong mọi trường hợp, lương không được dưới mức tối thiểu
theo luật định.
 Quy trình và tiêu chuẩn thực hành thừa nhận và thăng tiến được thực hiện
trên cơ sở thành tích của người lao động mà không phân biệt giới tính và
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với mục tiêu cung cấp các cơ hội công bằng nhằm trao quyền cho phụ nữ.
Cấm xử lý kỷ luật bằng biện pháp trừ lương, không được trừ lương nếu
Khẩn Cấp
không được người lao động đồng ý một cách rõ ràng.
Quan Trọng
Tất cả các biện pháp bồi thường kỷ luật phải được ghi hồ sơ.

2.2.7 Thời Giờ Làm Việc Và Ngày Nghỉ
Bắt buộc rằng
 Số giờ làm việc bình thường, không bao gồm làm ngoài giờ, sẽ được xác
định trong hợp đồng và sẽ không quá 48 giờ trong một tuần hoặc giới hạn
luật định, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn.
Mọi việc làm ngoài giờ phải là tự nguyện và không quá 12 giờ một tuần.
Làm ngoài giờ phải được sử dụng một cách có trách nhiệm, trong đó có
tính đến mức độ, tần số và số giờ làm việc của cá nhân người lao động và
cả lực lượng lao động. Làm ngoài giờ phải luôn luôn được chi trả phù hợp
với luật lệ địa phương.
 Tổng số giờ làm việc trong khoảng thời gian 7 ngày bất kỳ không được
quá 60 giờ.
 Người lao động có ít nhất một ngày nghỉ mỗi 7 ngày.

Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

2.2.8 Tôn Trọng
Nhà Cung Cấp phải
 Hoạt động với sự tự trọng, tôn trọng và liêm chính về đối xử với người lao
động:
 Hình thức bất kỳ của lạm dụng tâm lý, thể chất, tình dục hay bằng
Khẩn Cấp
lời nói, hăm dọa hay quấy rối đều không được dung thứ.
 Các quyền riêng tư của nhân viên phải được tuyệt đối tôn trọng bất
cứ khi nào thu thập thông tin cá nhân hoặc thực hiện các tiêu chuẩn
thực hành giám sát nhân viên.
 Đảm bảo rằng nhân viên an ninh áp dụng Chính Sách tương tự.
 Có Chính Sách chống quấy rối và phân biệt đối xử được quy định đối với Quan Trọng
toàn thể nhân viên.
2.3 An Toàn Và Sức Khỏe
Tài liệu tham khảo được chọn: Công Ước 155 của Tổ Chức Lao Động Thế Giới về An Toàn Nghề
Nghiệp và Sức Khỏe và OHSAS 18001 về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp.
2.3.1 Trường Hợp Khẩn Cấp
Nhà Cung Cấp phải
 Lập thành văn bản và thực hiện các phương án khi có tình trạng khẩn cấp,
bao gồm cửa thoát hiểm khẩn cấp, nguồn cung cấp sơ cứu, thiết bị phát
hiện và chữa đám cháy, đào tạo và tập luyện.
 Thực hành tập luyện tình trạng khẩn cấp ít nhất mỗi năm một lần
 Đề ra các biện pháp dự phòng để xử lý bệnh và tổn thương liên quan đến
công việc.
 Trang trải chi phí điều trị hoặc phí bảo hiểm sức khỏe bất kỳ liên quan đến

Khẩn Cấp
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp
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bệnh và tổn thương do công việc một cách phù hợp với luật địa phương về
bồi thường cho người lao động.
2.3.2 Môi Trường Làm Việc
Nhà Cung Cấp phải
 Xác định, đánh giá và quản lý một cách hiệu quả các rủi ro chính nhằm
tránh nguy hại. Thực hiện các biện pháp phù hợp để tránh bệnh và tổn
thương do công việc.
 Trang bị thiết bị sản xuất và thiết bị hữu ích có bộ phận bảo vệ trên máy và
nút dừng khẩn cấp và đảm bảo bảo dưỡng đều đặn.
 Tạo môi trường làm việc vệ sinh có chiếu sáng, nhiệt độ xung quanh,
thông gió, vệ sinh, nước uống đầy đủ nhằm tôn trọng quyền con người khi
sử dụng nước, cơ sở vệ sinh và lưu trữ thực phẩm.
 Đào tạo công nhân về an toàn và sức khỏe thích hợp trước khi bắt đầu
công việc và định kỳ sau đó. Việc đào tạo bao gồm nhận thức về các rủi ro
và quy trình liên quan đến nhiệm vụ, sử dụng đầy đủ công cụ, máy móc,
trạm và Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Cá Nhân liên quan.
 Sẵn sàng trang bị cho người lao động: Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Cá
Nhân, công cụ và trạm làm việc có thiết bị, được duy trì ở tình trạng tốt
nhất hoặc thay thế khi hư hỏng, không cấn trừ vào lương do sử dụng và hư
hỏng.
 Phân tích mọi bệnh tật và tổn thương do công việc và đảm bảo việc phòng
ngừa và khắc phục được thực hiện để tránh tái diễn. Tử vong bất kỳ liên
quan đến công việc phải được thông báo cho Nestlé trong vòng 24 giờ.

Quan Trọng
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

Quan Trọng

Khẩn Cấp

Quan Trọng

2.3.3 Điều Kiện Về Nhà Ở
Cơ sở vật chất của chỗ ở tập thể được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp hoặc đối tác liên quan phải:
 Tách biệt nhà máy và khu vực sản xuất và có khu nhà ở tách biệt nhau cho
Khẩn Cấp
nam và nữ để sự tôn trọng sự riêng tư.
 Được xây dựng an toàn và được bảo trì, dọn dẹp thường xuyên. Người lao
Khẩn Cấp
động sẽ có thể vào và ra khu vực nhà tập thể tự do bất cứ lúc nào.
 Có hệ thống phát hiện và báo cháy tự động và ít nhất hai lối thoát hiểm (ở Khẩn Cấp
hướng đối diện nhau) trong trường hợp khẩn cấp.
 Tôn trọng không gian sàn của cá nhân và dung tích không khí tối thiểu đạt Quan Trọng
được 10m3 không khí cho một người.
 Cung cấp ánh sáng và thông gió đầy đủ:
 Cửa sổ đủ lớn để người lao động có thể đọc bằng ánh sáng tự
nhiên, phải được xây dựng để cho phép không khí trong lành đi
vào dù có hay không bật hệ thống chiếu sáng hoặc thông gió nhân Quan Trọng
tạo.
 Hệ thống sưởi và thông gió được lắp đặt, hoạt động tốt và được bảo
dưỡng.
 Được trang bị phòng ngủ có giường và nệm trên sàn và yên tĩnh, đủ tối để
Quan Trọng
ngủ ngon.
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Có thể tiếp cận nước uống, điện, vòi sen và nhà vệ sinh sạch sẽ, tôn trọng
Khẩn Cấp
quyền riêng tư, chuẩn bị thực phẩm vệ sinh và thiết bị lưu trữ.
Khẩn Cấp
Có thiết bị cất giữ đồ cá nhân với tủ cá nhân có khóa.

2.4 Bảo Vệ Môi Trường Và Xã Hội
Tài liệu tham khảo được chọn: Tuyên Bố Về Môi Trường Và Phát Triển Tại RIO (LHQ 1992), Hội
Nghị Thế Giới Của Liên Hiệp Quốc Tại Johannesburg Về Phát Triển Bền Vững (LHQ 2002), Hệ
Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001:2015, Các Hướng Dẫn Tự Nguyện Của Tổ Chức Thực Phẩm
Và Nông Nghiệp Về Quản Lý Đất Đai và Thời Gian Thuê Đất.
2.4.1 Quyền Đất Đai
Nhà Cung Cấp phải:
 Thể hiện bằng chứng chứng minh sự tôn trọng quyền sử dụng đất cộng
đồng và sự đồng ý tự do, trước và trên cơ sở được thông tin đầy đủ của Khẩn Cấp
cộng đồng địa phương đối với các hoạt động của Nhà Cung Cấp.
Khẩn Cấp
 Chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp.
2.4.2 Bảo Tồn Thiên Nhiên
Hệ thống quản lý môi trường (dựa trên hoặc tương đương với ISO 14001:2015) để xác định, giảm thiểu
tác động môi trường phải được các Nhà Cung Cấp thực hiện để giảm tác động môi trường đến tối thiểu.
Do đó:
 Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nước và năng lượng được giám
sát và tối ưu hóa liên tục đến khi thất thoát hoặc phí phạm thực phẩm được Quan Trọng
giảm đến mức tối thiểu.
 Ô nhiễm và phát sinh chất thải rắn, nước thải và khí thải được ngăn chặn, Quan Trọng
giám sát và giảm theo thời gian.
Khẩn Cấp
 Nước thải và chất thải rắn được xử lý trước khi xả hoặc thải loại.
 Bảo tồn đa dạng sinh học tại và xung quanh khu vực là đối tượng của kế
hoạch quản lý đặc biệt bao gồm phục hồi đa dạng sinh học bị mất trong
quá khứ, cùng với sự đặc biệt cẩn trọng đối với các kế hoạch mở rộng Khẩn Cấp
trong tương lai bao gồm bảo vệ các khu vực có giá trị bảo tồn cao có thể
tồn tại trong cộng đồng.
2.4.3 Quản Lý Bao Bì Nhựa
Nhà Cung Cấp phải
 Thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc giảm sử dụng nhựa và gia tăng khả
Quan Trọng
năng tái chế của vật liệu bao bì được cung cấp.
 Đóng góp vào các giải pháp thu thập, phân loại và tái chế nhựa để giảm
bớt nhựa bị đưa vào bãi rác.
2.4.4 Mối Nguy Hiểm
 Các nguyên liệu, hóa chất và các chất độc hại phải được bảo quản, xử lý,
tái chế, tái sử dụng và bố trí một cách an toàn theo khuyến cáo của nhà sản Khẩn Cấp
xuất. Chỉ sử dụng các chất hóa học được phê chuẩn hợp pháp.
16
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2.4.5 Hợp Đồng Thầu Phụ
 Không sử dụng thầu phụ nếu không có sự đồng ý trước của Nestlé, trong
trường hợp bất kỳ, nhà cung cấp sẽ không được miễn trừ các trách nhiệm Khẩn Cấp
liên quan đến Chính Sách này.
2.5 Hành Vi Kinh Doanh
2.5.1 Đạo Đức
 Hoạt động kinh doanh được tiến hành mà không có bất kỳ hành vi hối lộ,
tham nhũng, hay bất kỳ gian lận nào. Cấm trao đổi quà cáp; nếu có xảy ra, Khẩn Cấp
phải công khai và ghi lại một cách thích đáng.
2.5.2 Cơ Chế Khiếu Nại
 Các hệ thống độc lập sẽ được thực hiện để cho phép khiếu nại nặc danh từ
Quan Trọng
đội ngũ lao động, bao gồm việc báo cáo và quản lý.
 Nhà Cung Cấp phải tuân theo Chính Sách không trả đũa đối với các khiếu
nại hoặc hoạt động bất kỳ của công đoàn lao động, bao gồm bảo vệ những Khẩn Cấp
người nêu ý kiến.
2.5.3 Xung Đột Lợi Ích
 Trường hợp xung đột lợi ích bất kỳ, dù có hay không liên quan đến nhân
Khẩn Cấp
viên Nestlé, đều phải được báo cáo.
2.5.4 Hoạt Động Giải Trí
Cấm chiêu đãi kinh doanh với Nestlé. Với trường hợp các bữa ăn trưa vì mục
đích kinh doanh, Nestlé sẽ thanh toán chi phí cho nhà cung cấp, hoặc nếu nhà
Khẩn Cấp
cung cấp thanh toán chi phí, Nestlé sẽ thông báo nội bộ hoặc có trách nhiệm
báo cáo.
2.5.5 Người Dùng Cuối và Chia Sẻ Kiến Thức
Nhà cung cấp phải
 Làm việc với các đối tác kinh doanh thượng nguồn để bộc lộ rõ việc
Quan Trọng
Nestlé là người dùng cuối cùng.


Thông báo cho các nhân viên về các yêu cầu tiêu chuẩn tương tự và thực
hiện và quy trình tương đương về nội dung và hình thức của Chính Sách Quan Trọng
này.

2.5.6 Tính Minh Bạch
Tính minh bạch của các hoạt động kinh doanh, đặc biệt gắn liền với khả năng
truy nguyên các nguồn cung ứng tiềm năng ban đầu (địa điểm thu hoạch) liên
quan đến các chuyến hàng giao cho Nestlé, sẽ được thực hiện theo thỏa thuận
bảo mật thông tin.

Quan Trọng
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3.

Các Bên Cung Cấp Trung Gian Thượng Nguồn
Các nhà cung cấp Cấp 1 của Nestlé chịu
trách nhiệm áp dụng các nhiệm vụ sau đây
đối với các bên cung cấp trung gian thượng
nguồn. Các bên cung cấp trung gian thượng
nguồn được xác định là bất kỳ đối tượng liên
quan đến việc thực hiện, cung ứng hoặc sản
xuất dịch vụ hay nguyên liệu

mà có ký kết hợp đồng giữa Nestlé
với các nhà cung cấp Cấp 1 có ràng
buộc thương mại với Nestlé. Đó có
thể là thương nhân, người môi giới
lao động, các nhà sản xuất bán
thành phẩm, các bên thu mua và
các hợp tác xã, v.v…

3.1 Trách Nhiệm Minh Bạch
Trong các trường hợp đối với nguyên liệu thô hay nguyên liệu đóng gói, các
bên cung cấp trung gian thượng nguồn phải đảm bảo:
 Xác định các nguồn gốc của các nguyên liệu được cung cấp cho Nestlé.
 Áp dụng các yêu cầu tương đương với Chính Sách này vào hoạt động của Quan Trọng
chính họ, bao gồm các hoạt động cung ứng thông qua các hệ thống quản lý
của chính họ.
Trong trường hợp thuê dịch vụ, các bên cung cấp trung gian thượng nguồn,
các nhà thầu phụ hoặc các đại lý gia công sẽ ứng xử như là nhà cung cấp
thương mại trực tiếp cho Nestlé, chịu đầy đủ trách nhiệm liên quan đến việc
kiểm tra thực hiện Chính Sách này (Chương 5.1)
3.2 Trách Nhiệm Bảo Vệ Của Người Môi Giới Lao Động
Trong trường hợp sử dụng lao động nhập cư trong nước hoặc đến từ nước
ngoài, Nhà Cung Cấp và các công ty môi giới lao động phải tuân thủ theo
Công ước số 181 của Tổ chức Lao động Quốc tế về các Cơ Quan Việc Làm
Tư Nhân và đặc biệt theo tuân thủ theo chương Chính Sách Nguồn Cung Ứng
Có Trách Nhiệm về Tuyển dụng Và Lao Động Có Trách Nhiệm.

Khẩn Cấp

Quan Trọng

3.3 Trách Nhiệm Cẩn Trọng Trong Vận Chuyển
3.3.1 Con Người
Quản lý hậu cần phải khuyến khích các chỉ số bảo vệ sự an toàn cho công nhân và cộng đồng. Đặc biệt,
đối với vận chuyển đường bộ, bên vận tải thứ ba và/hoặc các tài xế phải tuân thủ các quy định tối thiểu
sau:
 Duy trì xe cộ trong tình trạng an toàn, hợp pháp và thích hợp để chạy trên
đường theo yêu cầu của nhà sản xuất.
 Thực hiện kiểm tra hằng ngày để đảm bảo các phương tiện luôn ở trong Khẩn Cấp
điều kiện tốt, bao gồm kiểm tra phanh, đèn, gương, bánh xe và rò rỉ ở động
cơ.
 Có giấy phép lái xe còn giá trị đối với loại phương tiện đang lái và được
kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm kiểm tra thị lực cũng như huấn luyện
Khẩn Cấp
về an toàn và sức khỏe.
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Tiếp nhận và duy trì các hành vi lái xe an toàn.
Tuân thủ luật giao thông và các biển báo đường bộ.
Nghỉ ngơi sau mỗi 5 giờ lái xe liên tục.
Không vượt quá 60 giờ làm việc cộng dồn trong sáu ngày làm việc liên
tiếp. Tài xế phải dành ít nhất 24 giờ nghỉ ngơi liên tục sau 6 ngày làm việc
liên tiếp.
Thắt dây an toàn, mang giày an toàn và quần áo dễ nhìn thấy và đảm bảo
tất cả hành khách đều thắt dây đai an toàn.
Không sử dụng chất có cồn hay các loại thuốc cấm và không sử dụng điện
thoại di động trong khi lái (cho phép nghe cuộc gọi không dùng tay).
Tôn trọng hạn mức quy định về trọng tải tối đa.

Khẩn Cấp
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

3.3.2 Môi Trường
Quản lý hậu cần phải được thực hiện bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất
nhằm giảm thiểu tác động lên môi trường của phương pháp vận chuyển được
chọn.
Tỉ số chi phí so với khoảng cách vận chuyển không phải là chỉ số duy nhất để
phân bổ chiến lược. Đặc biệt, trong vận tải đường thủy, phải đảm bảo tối
Quan Trọng
thiểu:
 Trung chuyển giữa biển khi việc đánh bắt hải sản bị cấm
 Thải khí chỉ được thực hiện khi được cấp giấy phép và xác minh sự tuân
thủ.
3.3.3 Động Vật:
Khi vận chuyển các loại động vật sống, nhà cung cấp phải tuân thủ năm quyền
tự do của Tổ Chức Thú Y Thế Giới [OIE], để bảo vệ sức khỏe của động vật
(tham khảo chương 4.2.10.4), phải đảm bảo tối thiểu:
 Thiết bị: Xe cộ được sử dụng cho vận chuyển động vật phải được sửa
sang, trang bị và thường xuyên vệ sinh phù hợp với kích thước và trọng
lượng của động vật được vận chuyển, giảm khó chịu (bao gồm thông gió
hiệu quả và duy trì nhiệt độ thích hợp), thương tích và bệnh tật.
 Không gian: Số động vật được vận chuyển trên xe và phân bổ không gian
cho chúng được xác định dựa trên nhu cầu của động vật qua việc thể hiện Khẩn Cấp
qua các hành vi và thói quen bình thường, ở mức tối thiểu, đảm bảo đủ
không gian cho động vật để khi vận chuyển, động vật không bị đụng vào
nóc xe hoặc phía trên của xe.
 Nước và thức ăn: Nước và thức ăn phù hợp phải có sẵn và thích ứng cho
từng loài, độ tuổi và điều kiện của động vật cho thời gian chuyến đi và các
điều kiện khí hậu.
 Tải hàng: Cẩn trọng khi tải động vật, nếu sử dụng dụng cụ kích điện thì
phải hạn chế dần theo thời gian cụ thể.

4.

Xuất Xứ
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Đối với nguồn nguyên liệu thô và bao bì (có
nguồn gốc nông nghiệp), xuất xứ được xác định
theo vị trí sản xuất hoặc thu hoạch đầu tiên của
nguyên liệu, chẳng hạn như rừng, đất hoặc biển.

Đối với dịch vụ, xuất xứ là đơn vị thực hiện việc
tạo ra hoặc chuyển giao vật lý mà Nestlé đã hợp
đồng (gia công giữa các đối tác).

4.1 Nền Tảng
Các yêu cầu được nêu chi tiết trong Chương 3 được áp dụng dưới dạng tài liệu tham khảo cho các nông
trại. Bối cảnh nông trại, đặc biệt là qui mô và cấu trúc (nông trại gia đình, hộ nhỏ, điền trang) về căn
bản được xem xét phù hợp với các yêu cầu của Chương 3, trong đó các đặc trưng nông trại dưới đây là
các yêu cầu mong muốn. Trong trường hợp bất kỳ:
 Các nhà sản xuất quy mô nhỏ không phải đối mặt với các khó khăn quá mức hoặc không cân xứng
do việc thực hiện các yêu cầu này để trở thành nhà cung cấp của Nestlé.
 Nestlé ưu tiên hàng đầu vào các can thiệp để cải thiện thu nhập cho các nông dân.
4.2 Đặc Điểm Của Nông Trại
4.2.1 Công Việc Nông Trại Gia Đình – Ngoại Lệ Của Cha Mẹ
Theo các chính sách lao động quốc tế, trẻ vị thành niên từ 12 đến 15 tuổi có
thể làm việc, song song với việc học, tại nông trại mà được sở hữu hoặc vận
hành bởi cha mẹ hoặc người đại diện của chúng (người giám hộ) khi đáp ứng
các điều kiện sau đây:
 Nếu được phỏng vấn bên ngoài nông trại, trẻ vị thành niên tự do thể hiện
mong muốn của chúng là muốn giúp đỡ và học hỏi tại nông trại gia đình
 Công việc diễn ra bên ngoài trường học
 Công việc luôn luôn được giám sát bởi cha mẹ và người giám hộ
 Công việc không diễn ra vào ban đêm, không phải nâng vật nặng hoặc
điều kiện làm việc nguy hại, được định nghĩa như sau:
 Vận hành hay hỗ trợ cho các việc vận hành kỹ thuật cho bất kì loại
máy móc, bao gồm cả máy kéo và động cơ điện
 Chặt, vặn, trượt, bốc xếp hoặc dỡ gỗ
 Làm việc từ thang hoặc giàn giáo (sơn, sửa chữa hoặc xây dựng kết
cấu, cắt tỉa cây, hái trái cây, v…v) ở độ cao trên 2 mét
 Làm việc trong một không gian hạn chế (ví dụ ở hầm hoặc một kho
lưu trữ mà thiếu oxy hoặc có không khí độc hại)
 Xử lý hoặc sử dụng bất kỳ loại hóa chất nông nghiệp nào
Những yêu cầu trên đây cũng áp dụng đối với bất kỳ trường nông nghiệp nào người học nghề và sinh viên có thể có mặt trên các nông trại.
4.2.2 An Toàn Thực Phẩm Và Sức Khỏe Của Công Nhân Nông Nghiệp
 Nông dân và ngư dân phải đảm bảo rằng người lao động nông nghiệp có
quyền hưởng chế độ ăn uống lành mạnh, chất lượng với giá cả phải chăng.

Khẩn Cấp

Khẩn Cấp

4.2.3 Tôn Trọng Giới Tính Và Các Nguyên Tắc Trao Quyền Cho Phụ Nữ
Nông dân có trách nhiệm
 Thừa nhận vị trí và nhu cầu riêng của phụ nữ, và phụ nữ thường chịu ảnh
20
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hưởng của điều kiện làm việc khác với nam giới, theo đó những can thiệp
cần được thiết lập và áp dụng.
Tôn trọng quyền của phụ nữ trong nông trại và đảm bảo rằng mọi công
việc được giao cho phụ nữ được trả thù lao và công nhận như đối với nam
giới.
Tạo cơ hội cho phụ nữ làm việc tại nông trại để khuyến khích sự đa dạng
và cơ hội bình đẳng trong cộng đồng.

Quan Trọng

Khẩn Cấp
Quan Trọng

4.2.4 Thời Gian Thu Hoạch Và Các Công Việc Mùa Cao Điểm Khác – Miễn Trừ Giờ Làm Việc
Trong thời gian thu hoạch, giới hạn giờ làm việc sẽ được bỏ trong các điều
kiện sau:
 Việc làm việc thêm giờ đã được thỏa thuận, có kế hoạch trước đó và được
Quan Trọng
đền bù bằng tiền (theo tỷ lệ phụ trội) hoặc bằng thời gian,
 Số giờ làm việc không khiến người lao động gặp nguy hiểm về sức khỏe
và an toàn.
4.2.5 Quản Lý Lãnh Thổ
 Quyền sở hữu đất đai
Nông dân phải chứng minh quyền sử dụng đất đai hợp pháp, với tài liệu
chính thức nêu rõ ranh giới thực tế của trang trại


Mở rộng đất đai
 Phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp và các hoạt động trên đất của
người dân địa phương phải được Sự Đồng Thuận Tự Nguyện, Trước
Và Được Thông Tin Đầy Đủ [FPIC] của cộng đồng tại địa phương,
bao gồm cả dân bản địa, cho dù có hoặc không có sự đồng ý mở rộng
của chính phủ.
 Nông dân không được mở rộng hoặc canh tác trên:
 Các khu vực được chuyển đổi từ rừng có trữ lượng các-bon cao và
các môi trường sống như là vùng than bùn, đầm lầy, thảo nguyên
sau ngày 31 tháng 12 năm 2015,
 Vùng than bùn ở độ sâu bất kỳ, trừ khi tiến hành canh tác nhưng
bảo vệ than bùn,
 Rừng có trữ lượng các-bon cao như được định nghĩa trong Bộ
Công Cụ Tiếp Cận Trữ Lượng Các-Bon Cao,
 Liên Minh Quốc Tế Bảo Tồn Thiên Nhiên Và Tài Nguyên Thiên
Nhiên (IUCN) bảo vệ các khu vực loại I-IV, Di Sản Thế Giới được
Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc
(UNESCO) công nhận và vùng đất ngập nước trong Danh sách
Ramsar.

Khẩn Cấp

4.2.6 Bảo Tồn Thiên Nhiên
4.2.6.1 Giá Trị Bảo Tồn Cao
Nông dân có trách nhiệm
 Xác định, bảo vệ và tránh canh tác trên các vùng đất có Giá Trị Bảo Tồn
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Cao [HCV] trong và xung quanh lãnh thổ của họ. Ngày giới hạn là ngày
31 tháng 12 năm 2015. Giá Trị Bảo Tồn Cao được xác định bởi Mạng
Lưới Tài Nguyên Có Giá Trị Bảo Tồn Cao như sau:
 Sự tập trung đa dạng sinh học bao gồm các loài đặc thù và quý hiếm,
các loài bị đe dọa hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng có ý nghĩa quan
trọng ở cấp độ toàn cầu, khu vực hoặc quốc gia.
 Hệ sinh thái cấp cảnh quan. Cảnh quan rừng nguyên vẹn và hệ sinh
thái cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa ở cấp độ toàn cầu, khu vực hoặc
quốc gia, có sự hiện hữu của đại đa số các loài tự nhiên phân bố sẵn và
phong phú.
 Các hệ sinh thái, môi trường sống quý hiếm đang bị đe dọa hoặc trong
tình trạng nguy cấp bao gồm vùng đất than bùn và rừng ngập mặn.
 Các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong các hoàn cảnh nguy cấp, bao
gồm bảo vệ các lưu vực nước và kiểm soát sự xói mòn của đất, độ dốc
và trữ lượng các-bon mà dễ bị tác động.
 Vị trí và nguồn tài nguyên cơ bản phục vụ cho nhu cầu căn bản của
cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa (để kiếm sống, chăm
sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nước, v.v.) được xác định thông qua cam
kết với các cộng đồng hoặc người dân bản địa này.
 Vị trí, nguồn tài nguyên, môi trường sống, cảnh quan văn hóa quốc tế
hay quốc gia, khảo cổ, hoặc di tích lịch sử và/hoặc yếu tố văn hóa, sinh
thái, kinh tế, tôn giáo/tâm linh có vai trò quan trọng đối với văn hóa
truyền thống của cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa được
xác định thông qua cam kết với các cộng đồng hoặc người dân bản địa
này.
Ngăn chặn bất kỳ ai săn bắn, câu cá hoặc thu thập các loài quý hiếm, bị đe
dọa hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng trên lãnh thổ của họ.
Duy trì hoặc tạo ra các hành lang tương ứng với quy mô trang trại của họ
cho động vật hoang dã.
Tạo lập (sử dụng các loài bản địa) hoặc duy trì vùng đệm dọc theo rìa của
cánh đồng và gần vùng có nước, xác định và duy trì các khu vực không
phù hợp cho trồng trọt để bảo vệ, duy trì và sử dụng như một nơi trú ẩn
cho các loài động vật hoang dã quý hiếm và chống xói mòn hoặc dùng để
chắn gió.
Ngăn chặn các tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái chính và bán tự nhiên
xung quanh và các khu vực được bảo vệ.
Ngăn chặn sự ra đời và lây lan của các loài xâm lấn nhân tạo.

Khẩn Cấp

Quan Trọng
Quan Trọng
Quan Trọng

Quan Trọng
Quan Trọng

4.2.6.2 Chất Lượng Không Khí
 Nestlé không khuyến khích đốt đất do vấn đề về chất hữu cơ trong đất, ô
nhiễm và nhiễm bẩn thức ăn. Trong trường hợp thực sự cần thiết và được
chính quyền cho phép, nông dân phải:
Khẩn Cấp
 Dành thời gian vài ngày để đồng ruộng được hong khô, để đốt hiệu quả
hơn và giảm cháy âm ỉ.
 Không đốt cháy toàn bộ của cánh đồng mà lập các ranh giới, “back
22
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burning” và giữ cho đám cháy tách khỏi hàng rào để ngăn chặn việc
không kiểm soát được.
 Theo dõi điều kiện thời tiết thuận lợi và tốc độ gió an toàn. Ưu tiên khi
tốc độ gió từ 5 đến 15 dặm một giờ, ổn định từ một hướng.
 Áp dụng kế hoạch quản lý và giám sát khói để giảm thiểu bất kỳ tác
động tiềm ẩn nào đến thiên nhiên, con người và thể hiện việc khống
chế quản lý nghiêm ngặt hỏa hoạn trong phạm vi lãnh thổ của họ.
Trong sản xuất chăn nuôi, nước thải và phân chuồng được bán, tái chế trên
đất liền hoặc được tận dụng tại trang trại để sản xuất năng lượng bằng các
bộ phân hủy biogas (khí sinh học).

4.2.6.3 Thực Tiễn Quản Lý Nguồn Nước
4.2.6.3.1 Quản Lý Nước Nông Trại
Nông dân quản lý và bảo vệ nguồn nước bằng cách:







Tối đa hóa khả năng giữ nước và giảm thiểu xói mòn đất bằng cách:
 Sử dụng cống rãnh trang trại,
 Trồng cây che phủ,
 Trồng thực vật để chắn gió,
 Thực hiện phủ rơm,
Xử lý nước thải nông trại (nhà vệ sinh, nước dùng để làm sạch sau khi vắt
sữa, nước vệ sinh sân nuôi động vật) trước khi thải ra bằng cách tránh xa
nguồn nước, tái chế nếu có thể và xử lý trước khi xả thải (ví dụ: khay chứa
sữa). Lượng nước dư thừa được sử dụng để làm sạch các dụng cụ dùng
thuốc trừ sâu, sẽ thải ra đồng ruộng hoặc một nơi cụ thể cho mục đích này.
Bảo vệ các dòng suối tự nhiên.
Thu gom và dự trữ nước mưa để sử dụng cho trang trại.

4.2.6.3.2 Thu Nước
Nông dân sẽ theo dõi thu nước và phải có các hệ thống để đáp ứng nhu cầu
của những người sử dụng nước khác, bao gồm các cộng đồng, động vật hoang
dã và các hệ sinh thái trong lưu vực.
4.2.6.3.3 Tưới Tiêu
Nông dân sẽ tối ưu hóa thủy lợi để giảm thiểu việc vận chuyển hóa chất, chất
dinh dưỡng, hoặc trầm tích từ bề mặt đất hoặc vùng rễ để bảo vệ chất lượng
nước và tránh đổ nước. Về mặt này, các biến số sau sẽ được đánh giá:
 Loại đất, độ ẩm và độ dốc
 Xác định tiềm năng thấm nước tương đối của đất và địa điểm.
 Theo dõi độ ẩm đất bằng máy đo độ căng hoặc các phương pháp được
chấp nhận khác, trước và sau mỗi lần tưới.
 Vùng rễ cây trồng và sử dụng nước
 Lập kế hoạch tưới tiêu theo nhu cầu cây trồng, tình trạng cạn kiệt nước
và khả năng cung cấp nước, tính toán lượng mưa và hóa chất.
 Chỉ áp dụng đủ nước tưới để lấp đầy vùng rễ cây trồng hiệu quả

Quan Trọng

Quan Trọng

Quan Trọng
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Tần suất, số lượng, thời gian tưới tiêu
 Thời gian tưới cho nhu cầu cây trồng cá nhân và dự báo thời tiết (tránh
bốc hơi, tưới nước vào ban đêm) để loại bỏ các ứng dụng không cần
thiết.
 Tính toán ngày tưới cuối cùng của mùa để đảm bảo hồ sơ đất phần lớn
bị cạn kiệt do thu hoạch vụ mùa.
Hiệu quả hệ thống thủy lợi
 Đánh giá hiệu quả của hệ thống thủy lợi tổng số từ máy bơm hoặc
dòng chảy để trả lại dòng chảy hoặc nước ngầm. Nâng cấp thiết bị tưới
tiêu để cải thiện dòng chảy cho phù hợp.
 Giám sát ứng dụng tưới tiêu và tính đồng nhất của nước được áp dụng.
 Kỹ thuật tưới tiêu:
 Tưới ngập: Tối đa hóa hiệu quả và tính đồng nhất trên các cánh
đồng tưới bằng cách lắp đặt tưới tiêu dòng chảy, giảm thời gian
đặt, san lấp mặt bằng hoặc sử dụng hệ thống thu hồi nước sau khi
thích hợp.
 Tưới phun: Giảm thiểu sự thấm sâu dưới vùng rễ cây trồng trên vòi
tưới phun các ruộng được tưới bằng cách áp dụng nước theo lượng
bốc hơi và độ ẩm đất. Giảm nước chảy tràn và tăng tính đồng nhất
trên các ruộng tưới bằng cách giảm độ sâu của ứng dụng hoặc bằng
cách thay đổi đầu phun và áp suất, chiều cao hoặc kích thước giọt.
 Tưới nhỏ giọt: Lên lịch tưới tiêu khi nước có sẵn đã cạn kiệt và cần
được bổ sung. Phù hợp với thời gian sự kiện thủy lợi với khả năng
giữ đất của lượng nước được áp dụng. Đảm bảo độ đồng nhất của
ứng dụng tưới ít nhất là 85%.

4.2.7 Quản Lý Rừng Có Trách Nhiệm
Trong trường hợp sản xuất nông nghiệp gỗ, bột giấy và giấy, chủ đất và
nông dân sẽ có kế hoạch quản lý rừng phù hợp với 8 nguyên tắc cốt lõi sau
đây:
 Lập kế hoạch trước khi thu hoạch (trồng trọt, đường trượt và bãi tập kết)
 Các khu quản lý cạnh nhau (Khu quản lý Riparian)
 Bảo vệ rừng ngập nước
 Xây dựng và bảo trì đường bộ
 Khai thác gỗ
Quan Trọng
 Kiểm soát xói mòn
 Quản lý hỏa hoạn
 Quản lý hóa chất rừng
Các chủ rừng và người quản lý rừng phải tuân thủ các biện pháp quản lý tốt
nhất cho quần xã sinh vật rừng liên quan (phương Bắc, ôn đới, nhiệt đới), kiểu
rừng (trồng hoặc tự nhiên) và quy mô hoạt động có tính đến việc các sản phẩm
có nguồn gốc từ rừng của chúng ta bắt nguồn từ các hoạt động quy mô lớn đến
các nông dân sản xuất nhỏ trên toàn thế giới.
4.2.8

Quản Lý Đa Dạng Sinh Học
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4.2.8.1.1 Làm Đất
Để bảo vệ vi sinh vật đất, xâm nhập nước, chất hữu cơ đất (SOM) và tối đa
hóa năng suất trong khi hạ thấp đầu vào vô cơ, nông dân phải thúc đẩy canh
tác bảo tồn, tùy thuộc vào bối cảnh sẽ là:
 Không trồng trọt trong khoảng thời gian tương đương với một kỳ trong đó
một phần đất để thoáng và hạt được gieo đồng thời trong khu vực đã chuẩn
Quan Trọng
bị. Hoặc là
 Trồng trọt tối thiểu, tương đương với hoạt động canh tác một lần khi gieo
hạt đồng bộ với vị trí hạt giống, đạt được bằng cách sử dụng điểm lật hoàn
toàn hoặc xới một chiều hoặc lật để phá vỡ toàn bộ bề mặt đất. Việc này
có thể bao gồm trồng cạn giữa các mùa để kiểm soát cỏ dại.
4.2.8.1.2 Luân Canh Và Xen Canh
 Nông dân sẽ luân canh và trồng xen canh tác, đặc biệt có thể trồng được,
với cây họ đậu, chăn nuôi hoặc trồng cỏ vĩnh cửu để cải thiện độ xốp và độ Quan Trọng
phì của đất và làm gián đoạn chu kỳ dịch hại và sâu bệnh.
4.2.8.1.3 Chất Lượng Đất
Nông dân có trách nhiệm
Khẩn Cấp
 bảo tồn lớp phủ bề mặt để kiểm soát tối đa xói mòn gió và gốc đứng
 rắc phân compốt, vật liệu hữu cơ tái chế và phế phẩm thu hoạch trở lại đất
Khẩn Cấp
đúng lúc.
 Trong trường hợp cây trồng, áp dụng luống, hành lang hoặc bãi cỏ xen lẫn.
Quan Trọng
Không nên sử dụng bùn đặc.
4.2.8.1.4 GMO-Bảo Tồn Nhận Dạng
Nông dân có trách nhiệm
 Không sử dụng Các Sinh Vật hoặc Loài Biến Đổi Gen trừ khi được luật
pháp quốc gia cho phép.
 Duy trì trong mọi trường hợp (liệu giống GMO có được sử dụng hay
không) tài liệu, phân biệt và truy xuất nguồn gốc của hạt giống được sử
dụng phù hợp với quy định và khi được yêu cầu, có thể làm chứng về
GMO hoặc trạng thái thông thường / không biến đổi gen.

Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

4.2.8.2 Hóa Chất Nông Nghiệp
Nông dân phải giảm thiểu việc sử dụng hóa chất nông nghiệp bảo tồn tốt nền nông nghiệp và phải áp
dụng các yêu cầu sau đây:
Khẩn Cấp
 Thuốc trừ sâu không được phê chuẩn hợp pháp để sử dụng trong nước thì
không được sử dụng
 Các hóa chất trên danh sách POP hoặc Rotterdam của Stockholm hoặc
Khẩn Cấp
được phân loại là nhóm 1a hoặc 1b của WHO, không được sử dụng.
 Áp dụng thuốc trừ sâu có đăng ký hợp pháp cho nhu cầu duy nhất để kiểm
soát cỏ dại, bệnh tật hoặc các loài xâm lấn và sâu bệnh. Ngoài việc sử
Khẩn Cấp
dụng dựa trên việc theo dõi hoặc dự báo, không có việc sử dụng thuốc trừ
sâu dự phòng.
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Có kế hoạch quản lý dinh dưỡng quanh năm, thích sử dụng vật liệu hữu cơ
tái chế, và bổ sung cần thiết với phân vô cơ để đáp ứng nhu cầu đất thích
hợp, nhu cầu cây trồng và theo cách giảm thiểu sự thiếu hụt chất dinh
dưỡng và phát thải khí nhà kính.

Quan Trọng

4.2.8.3 Chuyển Đổi Đất
Nông dân không được chuyển đổi đất than bùn mới cho mục đích nông nghiệp.
 Đất than bùn được xác định rõ ràng và được quản lý để tránh phát thải khí
Khẩn Cấp
nhà kính liên quan đến than bùn
4.2.9 Quản Lý Năng Lượng
4.2.9.1 Sản Xuất Năng Lượng Nông Trại
Nông dân có trách nhiệm
 Tham gia sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn trên trang trại càng
nhiều càng tốt, chẳng hạn như năng lượng mặt trời hoặc thiết bị khí sinh
học.
 Bảo dưỡng thiết bị năng lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
4.2.9.2 Canh Tác Sinh Khối
 Nông dân phải đảm bảo rằng việc cắt giảm năng lượng không đe dọa đến
an ninh lương thực của cộng đồng địa phương.
4.2.10 Sản Xuất Dựa Trên Động Vật
Nông dân có trách nhiệm
 Duy trì công cụ quản lý trang trại tổng thể (lưu giữ hồ sơ, vv) giảm thiểu
nguy cơ sinh học, hóa học và vật lý đối với động vật và công nhân.
 Duy trì vệ sinh, ngăn ngừa sự phát triển của mầm bệnh và giảm thiểu các
đường truyền bệnh trong trang trại của họ.
 Cho phép truy nguyên hiệu quả và nhanh chóng các sản phẩm động vật
dọc theo chuỗi cung ứng thông qua nhận diện động vật hiệu quả.

Quan Trọng
Quan Trọng

Quan Trọng

Quan Trọng
Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

4.2.10.1 Kinh Nghiệm, Kỹ Năng Và Đào Tạo
Nông dân có trách nhiệm
 Giải thích trách nhiệm, quy tắc và thực hành cho tất cả các cá nhân tiếp
Quan Trọng
xúc với động vật.
 Có kinh nghiệm, có kỹ năng và được đào tạo về xử lý nhân đạo, hành vi và
Quan Trọng
sức khỏe của động vật.
 Đào tạo công nhân tiếp xúc với động vật về cách con người xử lý hành vi
Khẩn Cấp
và sức khỏe của động vật.
4.2.10.2 Thuốc Thú Y
Nông dân có trách nhiệm
 Đảm bảo hệ thống chăn nuôi và thực hành tốt để tránh xuất hiện bệnh
nhằm giảm sử dụng thuốc thú y.
 Sử dụng thuốc kháng sinh theo toa thuốc thú y cho mục đích điều trị. Việc

Quan Trọng
Khẩn Cấp
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sử dụng dự phòng được giới hạn trong phạm vi số lượng và thời gian tối
thiểu để ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi cũng phản đối việc
sử dụng kháng sinh mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) phân loại là "cực
kỳ quan trọng" hoặc “Rất quan trọng” đối với con người, trừ khi được
phép sử dụng thú y rõ ràng theo luật pháp địa phương. Sử dụng thuốc
kháng sinh để thúc đẩy tăng trưởng không phải là được phép.
Chỉ sử dụng chất tăng cường hiệu suất để sử dụng trị liệu theo lời khuyên
của bác sĩ thú y và chỉ khi được pháp luật địa phương cho phép. Nếu
không, việc sử dụng đó bị cấm và việc loại bỏ dài hạn được thực hiện.

4.2.10.3 Nuôi Dưỡng Động Vật
Nông dân sẽ
 Tuyển chọn những động vật có nguồn giống mạnh khoẻ thích nghi với
điều kiện địa phương và hệ thống trang trại và trách sử dụng các giống có
vấn đề về sức khoẻ và sự an toàn (ví dụ hình dạng và tỷ lệ tăng trưởng quá
mức)
 Không sử dụng động vật nhân bản hoặc biến đổi gen và các biến thể của
chúng trong chuỗi nuôi dưỡng/thức ăn
 Quản lý tỷ lệ nhân giống và luân canh sản xuất thức ăn gia súc để đảm bảo
nuôi dưỡng gia súc lành mạnh và hiệu quả, giảm thiểu tình trạng nhiễm ký
sinh trùng.
 Đối với thức ăn gia súc từ bên ngoài, nguồn cung cấp phải là nguồn có thể
truy xuất được, đảm bảo rằng đạm động vật không được sử dụng trong
nuôi dưỡng và nguồn và việc lưu trữ cần tránh nhiễm khuẩn và giảm chất
lượng sớm.
 Đảm bảo nguồn nước uống và dinh dưỡng không bị nhiễm khuẩn bởi nước
thải.

Quan Trọng

Quan Trọng

Khẩn Cấp
Khẩn Cấp

Quan Trọng
Khẩn Cấp

4.2.10.4 Chăm Sóc Động Vật
Nông dân phải cam kết với các quyền tự do OIE 5 và thực hiện các kế hoạch cải thiện quản lý trang trại
cho phù hợp. Bắt buộc:
4.2.10.4.1 Không Đói, Khát Và Suy Dinh Dưỡng
Động vật phải có đủ thức ăn và nước uống phù hợp với độ tuổi và nhu cầu của
động vật, để duy trì sức khỏe và năng suất bình thường và để ngăn chặn nạn
đói kéo dài, khát nước, suy dinh dưỡng hoặc mất nước.

Khẩn Cấp

4.2.10.4.2 Không Sợ Hãi Và Kiệt Sức
 Đá, ném, đạp, hoặc gây hại một cách ác ý đến động vật trong giai đoạn bất
kỳ của cuộc sống và tại cơ sở bất kỳ từ khi sinh đến khi giết mổ đều bị
nghiêm cấm.
Khẩn Cấp
 Thiết bị sốc điện sẽ được loại bỏ từ từ, ưu tiên cho biện pháp khác không
gây đau đớn.
 Nhân viên được đào tạo liên tục về đối xử đối với động vật, xử lý nhân đạo
và sự an toàn của động vật.
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Nuôi dưỡng quan hệ tích cực giữa con người và động vật, tránh gây
thương tích, hoảng sợ, ám ảnh hoặc căng thẳng.
Tiến hành phân nhóm động vật theo xã hội học để cho phép hành vi tích
cực và giảm thiểu chấn thương, đau khổ và sợ hãi kinh niên.

4.2.10.4.3 Không Khó Chịu Về Thể Chất và Thân Nhiệt
 Môi trường vật lý, bao gồm nền (bề mặt đi bộ, nghỉ ngơi, v..v..) và nơi trú
ẩn phải phù hợp với loài để giảm thiểu rủi ro chấn thương và lây truyền ký
sinh trùng cho động vật. Chất nền như rác sẽ được thay đổi bất cứ khi nào
cần thiết để tránh suy giảm sức khỏe động vật (ví dụ: viêm da bàn chân,
mụn nhọt).
 Môi trường vật lý và động vật phải được theo dõi thường xuyên để phát
hiện các điều kiện tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của
động vật. Hành động khắc phục phải được thực hiện ngay lập tức trong các
trường hợp như vậy. Đối với động vật nuôi, không khí chất lượng, nhiệt độ
và độ ẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe và sự an toàn của động vật và không
gây khó chịu. Trường hợp điều kiện khắc nghiệt xảy ra, động vật sẽ không
bị ngăn sử dụng các phương pháp điều chỉnh nhiệt tự nhiên.
 Tránh các thủ tục gây đau đớn. Các giải pháp thay thế được xem xét cẩn
Khẩn Cấp
thận và được ưu tiên.
 Khi không thể tránh được các thủ thuật gây đau đớn, phải có sự hỗ trợ của
bác sĩ thú y. Các cơn đau sau đó phải được xử lý đến mức cho phép của
phương pháp sẵn có (ví dụ: sử dụng gây mê và giảm đau).
 Nông dân từ từ loại bỏ các biện pháp như khấu đuôi (gia súc và lợn), cưa
sừng, cắt sừng không gây mê và giảm đau, thiến không gây mê và giảm
đau (gia súc và lợn), và cắt tỉa không trị liệu (gà đẻ).
 Động vật có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sẽ được đối xử một cách thích
hợp, riêng biệt, được điều trị kịp thời hoặc giết chết nhân đạo nếu điều trị
không khả thi hoặc không thể phục hồi sức khoẻ.
 Đối với gà, nông dân phải ngừng giết mổ bằng cách chặt đầu khi còn sống
và triển khai Giết Bằng Khí Quyển Gây Choáng Có Kiểm Soát - nhiều giai
đoạn hoặc với khí trơ.
4.2.10.4.4 Không Đau, Chấn Thương Và Bệnh Tật
4.2.10.4.5 Tự Do Thể Hiện Thói Quen Thường Ngày Đối Với Động Vật Ở Trang Trại
 Môi trường vật lý sẽ cho phép thoải mái nghỉ ngơi, an toàn, tự nhiên và
chuyển động thoải mái bao gồm những thay đổi tư thế bình thường và cơ
hội để thực hiện các loại hành vi tự nhiên và xã hội mà động vật được thúc
đẩy thể hiện.
Khẩn Cấp
 Rơm/rác thải được cung cấp với số lượng và chất lượng thích hợp cho
động vật.
 Các hệ thống nhốt cố định và kết nối vĩnh viễn như lồng, thùng hoặc quầy
có khoá sẽ được loại bỏ dần dần để thay cho các nhóm/chỗ cư trú tự do
trong chuồng, chuồng trại, quầy tự do ra vào hoặc khuôn viên tự do.
4.2.11 Sản Xuất Và Nuôi Trồng Thủy Sản
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4.2.11.1 Ngư Nghiệp Tự Nhiên
 Không tìm nguồn cung là các loài động vật biển hoặc nước ngọt hoang dã
bất kỳ được đánh giá là có nguy cấp tới hạn hoặc nguy cấp theo Danh sách
Đỏ của IUCN, hoặc được liệt kê theo Phụ lục 1 của Công Ước Về Thương
Mại Quốc Tế Các Loài Động, Thực Vật Hoang Dã Nguy Cấp (CITES).
Các sản phẩm được giao dịch theo Phụ lục II của CITES phải đáp ứng các
yêu cầu sau: i) giấy phép và chứng chỉ phù hợp cũng như ii) chất xơ không
hoà tan trong a-xít (NDF) minh bạch (phát hiện không gây tổn hại) theo
một tiêu chuẩn tốt đã có sẵn.
 Không mua hoặc đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo hoặc
không được quản lý (IUU) theo Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp
Liên Hiệp Quốc (FAO).
 Không sử dụng ngư cụ đánh bắt hoặc ngư cụ phá hoại cao, kể cả lưới cào
đáy hoặc nạo vét các phương pháp đánh cá, thuốc nổ, xi-a-nuya, lưới
Quan Trọng
muro-ami hoặc lưới trôi.
 Không tìm nguồn cung từ các khu vực cấm đánh bắt hoặc khu bảo tồn
biển.
 Không tham gia vào các hoạt động đánh bắt hàng loạt Các Loài Nguy Cấp,
Bị Đe Dọa và Được Bảo Vệ được xác định theo luật pháp quốc gia hoặc
thỏa thuận quốc tế. Không câu cá và chế biến hải sản liên quan đến vây cá
mập.
 Không tiến hành trung chuyển trên biển trừ khi có thủ tục khẩn cấp.
 Xem xét cải tạo các tàu để đảm bảo chiều cao tối thiểu là 1, 6 mét trong
cabin ngủ cho phi hành đoàn để nghỉ ngơi.
 Các tàu lớn phải được trang bị hệ thống radio và hệ thống giám sát tàu như
Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS).
4.2.11.2 Nuôi Trồng Thủy Sản
Quan Trọng
 Đối với nuôi trồng thủy sản, nông dân mong muốn đạt được Tiêu Chuẩn
Thực Hành Nuôi Trồng Thủy Sản Tốt như định nghĩa trong Chứng Nhận
Thực Hành Nuôi Trồng Thủy Sản tốt, Tiêu Chuẩn Thực Hành Sản Xuất
Nông Nghiệp Tốt (Global GAP), Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy
Sản, hoặc Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Thực Hành Nuôi Trồng Thủy Sản Tốt
của Liên Minh Nuôi Trồng Thủy Sản Toàn Cầu và / hoặc thuộc Dự Án Cải
Thiện Nuôi Trồng Thủy Sản (AIP).
Khẩn Cấp
 Không tiến hành nuôi trồng thủy sản trong môi trường sống được bảo vệ
và/hoặc nhạy cảm.

5. Báo Cáo
5.1

Liên Tục Cải Tiến Và Hoàn Thiện
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Theo yêu cầu của Nestlé, các nhà cung cấp, bao gồm cả các bên trung gian và trang trại, sẽ hiển thị nội
bộ chương trình họ có tại chỗ thể hiện sự cải tiến liên tục hoặc thực thi các yêu cầu của Chính Sách này
hoặc tương đương.
 Nếu không có chương trình nào, hãy bắt tay ngay việc cải tiến hoặc thực thi bằng cách xem xét sử
dụng một số cơ chế được liệt kê dưới đây
Cơ Chế
Hệ Thống Truy Nguyên
Biểu Mẫu Khai Báo

Mục Tiêu
Bản đồ chuỗi cung ứng

Đánh Giá Từ Xa

Biểu hiện thực tiễn thi hành
Chính Sách mà không có sự
xác minh

Ví Dụ
Chuỗi lưu trữ,
Biểu mẫu khai báo truy xuất
nguồn gốc
Vệ tinh
Trách nhiệm của doanh nghiệp
với xã hội

Biểu hiện thực tiễn thi hành
Thành viên Sedex để Kiểm
Chính Sách để hỗ trợ giám sát Toán Đạo Đức Kinh Doanh
và xây dựng năng lực
Quy Tắc Chung Cho Cộng
Đồng Cà Phê
Giám Sát Và Xây Dựng Năng
Biểu hiện thực tiễn thi hành
Dự Án Đặc Biệt
Lực
Chính Sách và những kế
hoạch cải tiến liên tục
Khu vực/những cách tiếp cận theo Giải quyết các vấn đề khi cần Dự Án Đặc Biệt
thẩm quyền khu vực
phương pháp tiếp cận và cộng
tác có tính khu vực
Xác Minh Nội Bộ Và Từ Bên
Thứ 3 và chứng nhận
Chương trình dựa trên đánh giá
rủi ro

5.2
Báo Cáo Vi Phạm
Nhà Cung Cấp phải báo cáo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào đối với các quy định, luật và Chính Sách. Vi
phạm phải được báo cáo cho người liên hệ của Nestlé hoặc có thể được báo cáo một cách bí mật thông
qua một trong các kênh tư vấn sau:
 URL web: www.nestle.com/tell-us
 Đường dây nóng của Hệ Thống “TellUs”: Các số điện thoại quốc gia có thể được tìm thấy trên
trang www.nestle.com/tell-us
 Thụy Sĩ: +41 800

30

28

The Nestlé Responsible Sourcing Standard

