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TÔN CHỈ CỦA CHÚNG TÔI
CTCP SIAM BROTHERS VIỆT NAM và các Chi nhánh thành viên thuộc
Công ty (gọi chung là SBVN) quyết tâm trở thành một Công ty trong khu vực hoạt động
và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành đánh bắt thủy hải sản, nông nghiệp,
nuôi trồng thủy sản, các sản phẩm gia dụng làm bằng nhựa khác…cung cấp cho thị trường
trong và ngoài nước, nhằm tạo ra sản phẩm SẠCH theo định hướng phát triển bền vững.
Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty, tập thể CBNV Công ty cam kết áp dụng, thực hiện theo các
tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội: SMETA và SA 8000 và các Luật định có liên quan đến
trách nhiệm xã hội.
Chúng tôi mong muốn nhà cung cấp, nhà thầu, nhà thầu phụ cùng cam kết
thực hiện với Chúng tôi. Sự cam kết này dựa trên tinh thần quan hệ kinh doanh hữu ích,
tôn trọng lẫn nhau tạo ra các giá trị chung. Chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ với những nhà
cung cấp, nhà thầu, nhà thầu phụ có cùng cam kết theo Quy phạm nền tảng ETI (Ethical
Trading Intiative) và các yêu cầu khác, như sau:
1.

Công việc được lựa chọn tự do;

2.

Sự tự do gia nhập đoàn thể và quyền thương lượng tập thể được tôn trọng;

3.

Điều kiện làm việc phải an toàn và vệ sinh;

4.

Không được sử dụng lao động trẻ em;

5.

Được trả mức lương đủ sống

6.

Thời gian làm việc không được vượt mức;

7.

Không được phân biệt kỳ thị;

8.

Cung cấp công việc thường xuyên;

9.

Không được phép đối xử thô bạo và vô nhân đạo;

10. Định hướng phát triển bền vững và hoạt động theo cách có trách nhiệm với môi
trường;
11. Triển khai các hệ thống quản lý nhằm duy trì hoạt động liên tục, quản lý hiệu
quả và không ngừng cải thiện; và
12. Đạo đức và ứng xử trong kinh doanh.

1. Công việc được lựa chọn tự do
Nhà cung cấp của SBVN được kỳ vọng ứng xử với nhân viên của mình như
thành viên trong gia đình. Theo đó, họ sẽ:
1.1 Không có người lao động nào bị cưỡng bức, gán nợ hoặc là tù nhân không
tự nguyện.
1.2 Người lao động không phải đặt “cọc” hoặc cầm cố giấy tờ nhận dạng cho
chủ và được tự do nghỉ việc sau khi thông báo trước hợp lý.

2. Sự tự do gia nhập đoàn thể và quyền thương lượng tập thể
được tôn trọng
Nhà cung cấp của SBVN được kỳ vọng ứng xử với nhân viên của mình như 01
thành viên trong gia đình, được tự do gia nhập đoàn thể, được thương lượng
tập thể, được quyền tôn trọng. Theo đó, họ sẽ:
2.1 Người lao động, không có sự phân biệt đối tượng, có quyền gia nhập hoặc
thành lập công đoàn tùy theo ý thích và có quyền thương lượng tập thể.
2.2 Người chủ phải có thái độ cởi mở với các hoạt động của công đoàn và các
hoạt động đoàn thể của họ.
2.3 Người đại diện cho công nhân không bị phân biệt đối xử và có điều kiện được
thực hiện chức năng đại diện của họ tại nơi làm việc.
2.4 Phạm vi của quyền tự do gia nhập đoàn thể và quyền thương lượng tập thể
phải thuộc khuôn khổ giới hạn của luật pháp, người chủ phải tạo điều kiện
chứ không gây cản trở việc phát triển các phương tiện song song để gia nhập
đoàn thể và thương lượng tập thể độc lập và tự do.

3. Điều kiện làm việc phải an toàn và vệ sinh
3.1 Người lao động phải được cung cấp môi trường làm việc an toàn và vệ sinh và
hiểu biết các kiến thức phổ biến về ngành và các mối nguy hiểm cụ thể. Phải
thực hiện đầy đủ các bước để ngăn chặn các tai nạn và tổn thương cho sức
khỏe phát sinh từ, liên quan đến hoặc xảy ra trong quá trình làm việc bằng
cách giảm thiểu các mối nguy hiểm vốn có tại nơi làm việc đến mức có thể
được áp dụng một cách hợp lý.
3.2 Người lao động phải được tập huấn về an toàn và sức khỏe định kỳ và được ghi
chép lại và việc tập huấn như vậy phải được thực hiện lại cho người mới hoặc
người được tái bố trí.
3.3 Tiếp cận được với nhà vệ sinh sạch sẽ, nước uống sạch và các dụng cụ sạch
cất giữ thức ăn nếu có.
3.4 Nơi ở, nếu được cung cấp, phải sạch sẽ, an toàn và đáp ứng các nhu cầu cần
thiết của người lao động.
3.5 Công ty tuân theo quy phạm này sẽ giao trách nhiệm về sức khỏe và an toàn
cho đại diện quản lý cấp cao.

4. Không được sử dụng lao động trẻ em
4.1 Sẽ không có việc tuyển dụng thêm lao động trẻ em mới.
4.2 Công ty sẽ phát triển hoặc tham gia và đóng góp vào các chính sách và chương
trình chuyển các lao động trẻ em để tạo điều kiện cho các em được tham gia
học tập cho đến khi không còn là một trẻ em như trong định nghĩa về “trẻ em”
và “lao động trẻ em” được nêu ra ở phụ lục.
4.3 Không được thuê dùng trẻ em và người dưới 18 tuổi làm việc ban đêm hoặc
trong điều kiện nguy hiểm.
4.4 Những chính sách và thủ tục này sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của
Tổ chức lao động quốc tế [ILO] có liên quan.

5. Được trả mức lương đủ sống
5.1 Lương và thù lao trả cho làm việcbình thường tối thiểu phải đảm bảo mức tiêu
chuẩn hợp pháp của nhà nước hoặc các tiêu chuẩn trong ngành, tùy theo mức
nào cao hơn. Trong mọi hoạt động, tiền lương phải đủ trang trải các nhu cầu cần
thiết và cung cấp nhu cầu khả dụng thực tế nào đó.
5.2 Tất cả những người lao động sẽ được cung cấp các thông tin bằng văn bản và
dễ hiểu về điều kiện làm việc liên quan đến lương trước khi họ vào làm việc và
chi tiết cụ thể về lương trong thời kỳ trả lương có liên quan mỗi khi nhận lương.
5.3 Việc kỷ luật bằng cách trừ lương sẽ không được chấp nhận và theo pháp luật nhà
nước sẽ không được trừ lương nếu không có sự cho phép rõ ràng của người lao
động có liên quan. Tất cả các biện pháp kỷ luật phải được ghi nhận lại.

6. Thời gian làm việc không được vượt mức
6.1 Thời gian làm việc tuân thủ luật pháp nhà nước, thỏa ước tập thể và các quy định
từ 6.2 đến 6.6 dưới đây, tùy theo quy định nào bảo vệ tốt hơn cho người lao động.
Các điều khoản phu 6.2 đến 6.6 dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
6.2 Giờ làm việc, ngoại trừ giờ làm thêm, sẽ được xác định theo hợp đồng và sẽ không
quá 48 tiếng mỗi tuần*.
6.3 Làm thêm giờ là tự nguyện. Làm thêm giờ phải được sử dụng một cách hợp lý, có
xem xét tất cả các điều sau đây: mức độ, tần suất và giờ đã làm việc của từng
người lao động và cả toàn bộ lực lượng lao động. Làm thêm giờ sẽ không được sử
dụng thay cho làm việc thường xuyên. Làm thêm giờ phải luôn được trả thù lao
theo mức tiền thưởng, được khuyến nghị không ıt́ hơn 125% mức lương thường
xuyên.
6.4 Tổng số giờ đã làm việc trong bất kỳ khoảng thời gian bảy ngày nào sẽ không được
vượt quá 60 giờ, ngoại trừ được bao gồm trong điều 6.5 dưới đây.
6.5 Thời gian làm việc có thể vượt quá 60 giờ trong bất kỳ khoảng thời gian bảy ngày
nào chỉ trong các trường hợp ngoại lệ khi tất cả các điều kiện sau đây được đáp
ứng:
i.

điều này được pháp luật nhà nước cho phép;

ii. điều này được cho phép theo thỏa ước tập thể được thỏa thuận tự do giữa tổ
chức của người lao động đại diện cho một bộ phận lớn người lao động;
iii.

các biện pháp an toàn phù hợp được thực hiện để bảo vệ sức khỏe và sự an
toàn của người lao động; và

iv. người chủ có thể chứng minh rằng áp dụng các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn
như sản lượng cao nhất, tai nạn hoặc các trường hợp khẩn cấp ngoài dự kiến.
6.6 Người lao động sẽ được cung cấp ít nhất một ngày nghỉ trong bảy ngày hoặc trong
trường hợp được pháp luật nhà nước cho phép, hai ngày nghỉ trong 14 ngày.
6.6.1 Các tiêu chuẩn quốc tế khuyến nghị giảm dần giờ làm việc bình thường, khi có
thể, đến 40 giờ một tuần, mà không giảm lương của người lao động khi giảm giờ
làm.

7. Không được phân biệt kỳ thị
7.1 Không đựơc có sự phân biệt về chủng tộc, giai cấp, nguồn gốc dân tộc, tín ngưỡng,
tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng giới tính,
thành viên đoàn hội hoặc đảng phái chính trị trong việc thuê mướn, trả công, cơ hội
đào tạo, thăng tiến, chấm dứt công việc hoặc cho nghỉ hưu.

8. Cung cấp công việc thường xuyên
8.1 Việc làm phải được thực hiện trên cơ sở quan hệ thuê mướn theo pháp luật nhà nước
và các tập quán sử dụng lao động đến mức khả dĩ nhất.
8.2 Không được tránh né nghĩa vụ đối với người lao động theo luật định về lao động
hoặc an sinh xã hội phát sinh từ quan hệ thuê mướn lao động thường xuyên dưới
hình thức sử dụng hợp đồng với người lao động duy nhất, hợp đồng phụ, cho làm
việc tại nhà hoặc dưới hình thức học việc mà không nhằm ý định truyền đạt kỹ năng
hoặc không cung cấp công việc thường xuyên cũng như không được tránh các nghĩa
vụ này; dưới hình thức lạm dụng hợp đồng lao động có thời hạn cố định.

9. Không được phép đối xử thô bạo và vô nhân đạo
9.1 Nghiêm cấm hành hạ thân thể hoặc kỷ luật, đe dọa hành hạ thân thể, quấy rối tình
dục hoặc các quấy rối khác và nhục mạ bằng lời nói hoặc các hình thức đe dọa khác.
9.2 Các quy định của quy phạm này chế định các tiêu chuẩn tối thiểu chứ không tối đa,
và quy phạm này không nên được sử dụng để ngăn cản các công ty vượt quá các tiêu
chuẩn ấy. Các công ty áp dụng quy phạm này phải tuân thủ pháp luật nhà nước và
các luật khác được áp dụng. Trong trường hợp cả luật và Quy Phạm Nền Tảng này
trình bày cùng một chủ đề thì áp dụng quy định có tính bảo vệ người lao động cao
nhất.

10. Định hướng phát triển bền vững và hoạt động theo cách có
trách nhiệm với môi trường
Nhà cung cấp, nhà thầu, nhà thầu phụ của SBVN được kỳ vọng hoạt động một cách bền
vững và có trách nhiệm đối với môi trường, cam kết như sau:
10.1 Làm việc để giảm tác động tới môi trường của quá trình hoạt động, bao gồm việc
tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, lựa chọn nguồn vật liệu, tạo rác thải, xả nước thải
và phát thải khí;
10.2 Thực hiện các chương trình quản lý nước thải và phát thải khí đảm bảo tuân thủ
và bảo vệ sức khỏe con người cũng như môi trường;
10.3 Tránh vô ý làm tràn và giải phóng vật liệu nguy hại ra môi trường và gây tác động
xấu tới môi trường tại cộng đồng địa phương;
10.4 Thực hiện các chương trình quản lý (các) chất thải rắn theo đúng quy định và
trách nhiệm với môi trường, sự an toàn của nhân viên và sức khỏe cộng đồng từ
việc phát thải đến thu thập, lưu trữ, vận chuyển và cuối cùng là thải bỏ;
10.5 Thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo sản phẩm không chứa vật liệu bị hạn
chế hoặc bị cấm; và
10.6 Thực hiện các chương trình để xác minh rằng vật liệu và sản phẩm phái sinh được
mua có nguồn gốc từ thực vật/rừng được thu hoạch và xuất/ nhập khẩu một cách
hợp pháp.

11. Triển khai các hệ thống quản lý nhằm duy trì hoạt động
liên tục, quản lý hiệu quả và không ngừng cải thiện;
Nhà cung cấp, nhà thầu, nhà thầu phụ của SBVN được kỳ vọng quản lý hoạt động
của họ một cách có hệ thống để duy trì tính liên tục trong kinh doanh, đáp ứng các
tiêu chuẩn quy định trong tài liệu này và liên tục cải thiện hoạt động của họ. Theo
đó, họ sẽ:
11.1 Đưa ra cam kết và tuyên bố cam kết đến toàn thể CBNV của họ bằng ngôn
ngữ phù hợp, ngôn từ dễ tiếp cận về việc tuân thủ các trách nhiệm xã hội, các
Luật định có liên quan.
11.2 Thực hiện việc ghi chép phù hợp thể hiện việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và
được lưu giữ, được cung cấp khi cần thiết.
11.3 Thường xuyên xem xét và cải tiến hệ thống quản lý phù hợp với tình hình
thực tế, định hướng phát triển trong tương lai theo hướng bền vững.

12. Đạo đức và ứng xử trong kinh doanh
Nhà cung cấp, nhà thầu, nhà thầu phụ của SBVN được kỳ vọng ứng xử một cách có
đạo đức và liêm chính trong tất cả giao dịch kinh doanh, cam kết như sau:
12.1 Phải bảo đảm chữ “tín”, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện đúng
các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, thực hiện các cam kết dịch vụ
sau khi bán như đã bảo đảm với khách hàng, không quảng cáo quá sự thật.
12.2 Hoạt động phù hợp với pháp luật, mà còn phải bảo đảm và tôn trọng lợi ích
chính đáng và hợp pháp của khách hàng và đối tác.
12.3 Xem người lao động là tài sản lớn nhất của mình, chăm lo cuộc sống vật chất
và tinh thần cho người lao động, bảo đảm cho người lao động không chỉ tái sản
xuất sức lao động, mà còn được nâng cao trình độ chuyên môn, chăm lo sức
khỏe cho người lao động.
12.4 Phải tôn trọng và bảo vệ môi trường vì lợi ích của các thế hệ mai sau.
12.5 Cam kết thực hiện việc bảo mật thông tin khách hàng nội bộ và bên ngoài.

Chúng tôi tin rằng khi những cam kết này được tuân thủ. Dựa trên
những yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng, Luật định có liên quan, Chúng tôi gửi
đến Quý nhà cung cấp, nhà thầu, nhà phụ đang hợp tác, triển vọng hợp tác sẽ cùng
cam kết với chúng tôi hiểu cũng như ủng hộ những kỳ vọng của chúng tôi.
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