
CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN 
DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

MỤC ĐÍCH
O-I GLASS, INC. (O-I) LÀ NHÀ SẢN XUẤT CHAI LỌ VÀ BÌNH THỦY TINH DẪN ĐẦU 
TOÀN CẦU – phục vụ khách hàng trong các ngành sản xuất như: bia, rượu vang, rượu 
mạnh, thực phẩm, đồ uống không cồn, mỹ phẩm và dược phẩm. O-I phục vụ và hợp 
tác với hàng ngàn khách hàng, nhiều khách hàng trong số đó là các nhà sản xuất 
thương hiệu thực phẩm và đồ uống nổi tiếng nhất thế giới. O-I tự hào là nhà sản xuất 
bao bì - vật đựng bằng thủy tinh bền vững nhất thế giới. 

CŨNG GIỐNG NHƯ VIỆC CHÚ TRỌNG ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CHO BAO BÌ 
THỦY TINH DO CÔNG TY SẢN XUẤT, O-I CŨNG CHÚ TRỌNG ĐẢM BẢO TÍNH 
BỀN VỮNG CHO DANH TIẾNG CỦA MÌNH. Trong những năm qua, nhân viên của 
O-I, đã được hướng dẫn theo những nguyên tắc sau đây, giúp họ giữ vững danh 
tiếng của O-I:

• tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành và
• tuân thủ các tiêu chuẩn cao về hành vi đạo đức bao gồm cam kết về tính liêm chính

tuyệt đối và kiên định.

O-I TÌM CÁCH TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP CÙNG
CHUNG GIÁ TRỊ. O-I mong muốn các nhà cung cấp khi tiến hành công việc kinh
doanh cần tuân thủ luật pháp và hành động phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức cao.
Đối với các địa điểm sản xuất trên toàn cầu, O-I rất trân trọng việc duy trì mối quan
hệ với tất cả các nhà cung cấp của mình. Chuỗi cung ứng toàn cầu của O-I bao gồm
nhiều nhà cung cấp tại địa phương, khu vực và toàn cầu, những người cung cấp nhiều
loại sản phẩm và dịch vụ.

CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP SẼ TRÌNH BÀY LẠI 
CÁC YÊU CẦU CỦA O-I VÀ NHẤN MẠNH VÀO CÁC CHÍNH SÁCH VỀ MỘT NƠI 
LÀM VIỆC TỐT ĐẸP, TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH bao gồm nhưng 
không giới hạn đến luật lao động và môi trường. O-I mong muốn các nhà cung cấp có 
mối quan hệ hợp đồng/kinh doanh với O-I tuân thủ các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành 
Cho Nhà Cung Cấp. Hơn nữa, O-I mong muốn các nhà cung cấp sẽ quản lý chuỗi 
cung ứng của họ theo cách phù hợp với các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành Cho Nhà 
Cung Cấp này.



PHẠM VI
O-I sẽ áp dụng các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp này
cho tất cả các nhà cung cấp có mối quan hệ hợp đồng/kinh doanh với O-I,
các chi nhánh và đơn vị kinh doanh trên toàn thế giới của công ty, bao gồm
cả các nhà thầu và nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

1. YÊU CẦU PHÁP LÝ: Các nhà cung cấp sẽ phải
tuân thủ tất cả pháp luật và quy định hiện hành
trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho O-I.

2. TUÂN THỦ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH:
• Tuổi lao động tối thiểu – Các nhà cung cấp

không được tuyển dụng bất kỳ đối tượng nào
chưa đủ tuổi lao động hợp pháp theo quy định
của luật địa phương.

• Lao động cưỡng bức – Các nhà cung cấp
không được sử dụng lao động là tù nhân bị
cưỡng bức hoặc không tự nguyện.

• Buôn người – Các nhà cung cấp phải tuân thủ
tất cả các luật hiện hành nghiêm cấm hành vi
buôn người và nô lệ thời hiện đại.

• Lạm dụng và quấy rối – Các nhà cung cấp
không được dùng nhục hình hoặc các hình thức
quấy rối thân thể hoặc tình dục khác hay lạm
dụng nhân viên của mình. Bao gồm việc lạm
dụng tinh thần hoặc bằng lời nói và đe dọa.

• Phân biệt đối xử – Các nhà cung cấp không
được phân biệt đối xử căn cứ theo bất kỳ điều
kiện hoặc đặc điểm nào được bảo vệ bởi pháp
luật hoặc quy định hiện hành.

• Tự do lập hội – Các nhà cung cấp phải công
nhận và tôn trọng thực tế là mọi nhân viên đều
có quyền tham gia vào bất kỳ tổ chức nào được
pháp luật công nhận. Phải tôn trọng quyền của
công đoàn.

• Giờ làm việc, tuần làm việc và trả lương – Các
nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả pháp luật hiện
hành của địa phương.

3. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC: Các
nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên các điều
kiện làm việc đúng theo pháp luật và quy định hiện
hành, liên quan đến sức khỏe và an toàn của người
lao động.

4. KINH NGHIỆM MÔI TRƯỜNG: Các nhà cung cấp
của O-I cần phải đáp ứng luật và quy định về môi
trường hiện hành trong hoạt động của họ, đồng thời
phát triển và thực hiện các kế hoạch và chương
trình nhằm khắc phục mọi hành vi không tuân thủ.
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5. TÍNH BỀN VỮNG: Là nhà sản xuất bao bì tự nhiên

và bền vững nhất thế giới, ngay từ đầu, O-I đã kết
hợp tính bền vững vào thực tiễn kinh doanh. O-I
khuyến khích các nhà cung cấp đẩy mạnh tính bền
vững trong hoạt động của họ bằng cách giảm lượng
tiêu thụ, kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm được sử
dụng trong quy trình sản xuất, đồng thời giảm chất
thải. O-I cũng khuyến khích các nhà cung cấp của
mình tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng
đồng mà họ phục vụ.

6. CHỐNG THAM NHŨNG: Các nhà cung cấp hành
động thay mặt cho O-I phải tuân thủ Đạo Luật
Phòng Chống Tham Nhũng Tại Nước Ngoài của
Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đạo luật Chống Hối Lộ,
cũng như tất cả pháp luật của địa phương liên quan
đến hành vi hối lộ của các viên chức chính phủ. Về
bất kỳ giao dịch nào với tư cách là nhà cung cấp
cho O-I, hoặc liên quan đến O-I, Nhà cung cấp
không được hối lộ hoặc đưa hối lộ, tiền hoặc bất kỳ
vật có giá trị nào, trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ
viên chức chính phủ, nhân viên công ty nhà nước
hoặc đảng phái chính trị nào để có được hoặc duy
trì công việc kinh doanh hoặc bất kỳ lợi thế kinh
doanh không phù hợp nào khác. Các nhà cung cấp
hành động thay mặt cho O-I bị cấm chi các khoản
bôi trơn cho các viên chức chính phủ.

7. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH: Tất cả nhân viên của O-I phải
tránh các giao dịch hoặc hoạt động dẫn đến hoặc
làm xuất hiện xung đột giữa lợi ích cá nhân và lợi
ích của O-I. Xung đột này sẽ bao gồm bất kỳ mối
quan hệ tài chính hoặc mối quan hệ khác với một
nhà cung cấp. Các nhà cung cấp không nên tuyển
dụng hoặc trả lương cho bất kỳ nhân viên O-I nào
trong quá trình thực hiện bất kỳ giao dịch nào giữa
nhà cung cấp và O-I.

8. QUÀ TẶNG, ĂN UỐNG VÀ CHIÊU ĐÃI CHO NHÂN
VIÊN O-I: Nhân viên của O-I bị cấm nhận bất cứ
thứ gì, ngoại trừ đôi khi nhận quà tặng, ăn uống và
chiêu đãi có giá trị thấp từ các nhà cung cấp. Nếu
tính theo giá trị của đô la Mỹ, quà tặng, ăn uống và
chiêu đãi có giá trị thấp sẽ bao gồm các vật phẩm
có giá trị dưới 100 đô la Mỹ. Các hoạt động này
bao gồm việc ăn uống, các sự kiện thể thao, chơi
gôn, du lịch và chỗ ở, xem hòa nhạc, v.v. Quà tặng
bằng tiền mặt hoặc có giá trị tương đương tiền mặt,
chẳng hạn như thẻ quà tặng đều bị cấm.
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9. LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH:

Về bất kỳ giao dịch nào với tư cách là nhà cung cấp
cho O-I hoặc liên quan đến O-I, Nhà cung cấp phải
tuân thủ tất cả các luật hiện hành về chống độc
quyền và cạnh tranh.

10. BẢO VỆ THÔNG TIN BÍ MẬT: Các nhà cung cấp
được cấp quyền truy cập vào thông tin bí mật của
O-I, nhờ dựa trên mối quan hệ kinh doanh, không
được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai nếu không
nhận được sự cho phép trước của O-I.

11. KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT: Luật pháp Hoa Kỳ yêu
cầu O-I và các công ty cổ phần đại chúng khác của
Hoa Kỳ phải tiết lộ thông tin nhất định về khoáng
sản xung đột (thiếc, tan-ta-li, vôn-fram và vàng), có
nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc một
quốc gia láng giềng. O-I mong muốn các nhà cung
cấp sẽ cung cấp thông tin cần thiết để O-I tuân thủ
nghĩa vụ báo cáo của mình với các cơ quan quản lý
của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc liệu có bất kỳ khoáng
sản xung đột nào trong các thành phần và nguyên
liệu cung cấp cho O-I hay không. O-I mong muốn
các nhà cung cấp của mình sẽ ủng hộ các nỗ lực
xóa bỏ việc sử dụng các khoáng sản xung đột, tài
trợ hoặc đem lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho
các nhóm vũ trang ở Cộng hòa Dân chủ Congo
hoặc các quốc gia láng giềng.

12. TUÂN THỦ THƯƠNG MẠI: O-I mong muốn các
nhà cung cấp tuân thủ tất cả luật và quy định
thương mại quốc tế hiện hành, bao gồm cả những
quy định liên quan đến cấm vận, tẩy chay và các
biện pháp trừng phạt kinh tế khác.

13. HỒ SƠ KINH DOANH: O-I mong muốn các nhà
cung cấp lưu giữ hồ sơ về các vấn đề liên quan đến
hoạt động kinh doanh của họ với O-I một cách chính
xác và cập nhật, đồng thời thể hiện sự tuân thủ luật
pháp và quy định hiện hành, cũng như các Nguyên
Tắc Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp này.

14. TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN: O-I hy vọng các nhà
cung cấp của mình thực hiện các biện pháp thích
hợp để truyền đạt các Nguyên Tắc Hướng Dẫn
Dành Cho Nhà Cung Cấp này cho nhân viên của họ.

15. BÁO CÁO SAI PHẠM TIỀM ẨN: Nếu các nhà cung
cấp tin rằng một nhân viên của O-I hoặc bất kỳ ai
hành động thay mặt cho O-I, có hành vi bất hợp
pháp hoặc không phù hợp, thì họ nên báo cáo vấn
đề này cho O-I. Nhà cung cấp có thể liên hệ với
người quản lý của nhân viên hoặc Văn phòng Tuân
thủ Đạo đức của O-I hoặc sử dụng Đường Dây
Trợ Giúp Về Tuân Thủ Đạo Đức của O-I qua
www.oiethics.com hoặc các số điện thoại được
liệt kê trên trang web của Đường dây trợ giúp. Mối
quan hệ giữa nhà cung cấp với O-I sẽ không bị
ảnh hưởng, nếu báo cáo về hành vi sai trái tiềm ẩn
được thực hiện với thiện chí.

16. GIÁM SÁT: Các nhà cung cấp cần chứng nhận việc
họ tuân thủ các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành Cho
Nhà Cung Cấp này theo yêu cầu của O-I và cho
phép O-I, cũng như các đại lý được chỉ định của
mình (bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào) tham gia vào
các hoạt động giám sát, bao gồm kiểm tra tại chỗ
căn cứ vào thông báo hợp lý.

17. TUÂN THỦ: O-I mong muốn các nhà cung cấp tuân
thủ và tiến hành hoạt động kinh doanh theo các
Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp
này. O-I khuyến khích các nhà cung cấp tiếp cận
cải tiến liên tục để tuân thủ theo các Nguyên Tắc
Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp này, bao gồm
các đánh giá rủi ro đang diễn ra và thực hiện các
biện pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro đã xác định.

CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP //  3



THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ KHÁC:
Để biết thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ của O-I, vui lòng liên hệ 

với đại diện O-I của bạn. Để truy cập vào các Nguyên Tắc Hướng 
Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp này bằng các ngôn ngữ khác, vui 

lòng truy cập trang web của chúng tôi tại o-i.com.
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Nếu nhận thấy có bất kỳ hành động hoặc điều kiện nào 
không tuân thủ theo các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành 
Cho Nhà Cung Cấp này, O-I sẽ xem xét lại những hành 
động hoặc điều kiện đó và tiến hành các biện pháp khắc 
phục phù hợp. 
Ngoài ra, O-I mong muốn nhà cung cấp sẽ báo cáo kịp thời cho O-I mọi hành vi không tuân 
thủ các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Cung Cấp, có thể có gây ảnh hưởng đáng kể 
đến hoạt động kinh doanh của O-I. Bất kỳ thông báo nào như vậy cũng cần phải báo cáo cho 
Chuyên viên Tuân Thủ Đạo Đức của O-I qua email theo địa chỉ sau: compliance@o-i.com. 

Thêm nữa, có thể gửi báo cáo về các hành vi nghi ngờ không tuân thủ hoặc sai trái của nhà 
cung cấp thông qua Đường Dây Trợ Giúp Về Tuân Thủ Đạo Đức của O-I oiethics.com hoặc 
gọi theo số điện thoại được liệt kê trên trang web Đường dây trợ giúp.

Khi gặp các tình huống liên quan đến hành vi không tuân thủ, O-I và các nhà cung cấp của 
mình sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục, trong đó có việc yêu cầu nhà cung cấp cam kết sẽ 
khắc phục hành vi không tuân thủ trong một khoảng thời gian thích hợp. Nếu nhà cung cấp 
không đưa ra cam kết hoặc thiếu các biện pháp khắc phục, O-I sẽ xem xét thực hiện biện 
pháp khắc phục phù hợp, có thể bao gồm hành động ngừng hợp tác kinh doanh với nhà 
cung cấp. 


