
Hợp Tác 

Hướng Dẫn 

Tại Nordstrom, chúng tôi ghi nhận rằng thành công của chúng 

tôi dựa trên chất lượng mối quan hệ của chúng tôi với khách 

hàng, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và cộng đồng. Để duy 

trì chất lượng cao của các mối quan hệ này và đạt được mục 

tiêu luôn luôn cung cấp các sản phẩm có giá trị tốt nhất theo 

cách công bằng nhất, chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn 

dành cho các nhà cung cấp hợp tác với chúng tôi. Khi truyền 

đạt hướng dẫn này, chúng tôi hy vọng tìm được các Nhà 

Cung Cấp tiềm năng có cùng cam kết với chúng tôi về sản 

phẩm chất lượng, quy tắc kinh doanh có chất lượng và quan 

hệ cộng đồng có chất lượng. 

Chúng tôi chỉ hợp tác với các Nhà Cung Cấp thể hiện cam 

kết đóng góp cải thiện môi trường làm việc và nỗ lực đáp ứng 

các yêu cầu của chúng tôi được nêu ra trong Hướng Dẫn 

Hợp Tác của Nordstrom. 

 Nordstrom kỳ vọng tất cả các Nhà Cung Cấp đang hợp tác 
cùng công ty ("Nhà Cung Cấp" như được sử dụng trong Hướng Dẫn Hợp 
Tác này bao gồm tất cả đại lý, bên bán hàng, nhà sản xuất, nhà máy và nhà 
thầu phụ) tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng của Hoa Kỳ và của quốc 
gia sản xuất hoặc xuất khẩu tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn Đạo 
Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (Hướng Dẫn Giám Sát của Bộ Lao 
Động) Các Công Ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor 
Organization, ILO) và các Nguyên Tắc Hướng Dẫn của Liên Hợp Quốc 
(United Nations, UN) về Kinh Doanh và Nhân Quyền. Ngôn ngữ được sử 
dụng cho các mục đích thông báo và giải thích ý nghĩa của những hướng 
dẫn này là tiếng Anh. Để biết thêm thông tin về các quy định khác, vui lòng 
truy cập www.nordstromsupplier.com. 

 Nhà Cung Cấp phải thông báo cho Nordstrom 
bằng văn bản nếu có thay đổi về quyền sở hữu, địa điểm, việc mua bán bất 
kỳ nhà máy nào là nơi sản xuất sản phẩm của Nordstrom. Tất cả các nội 
dung trên yêu cầu nhà máy tiến hành quy trình thiết lập Nhà Cung Cấp Mới. 

 Nhà Cung Cấp không được giao thầu phụ bất kỳ phần nào 
trong quá trình sản xuất trước khi sản xuất khi chưa có văn bản chấp thuận.  

 Nordstrom giám sát việc tuân thủ Hướng Dẫn Hợp Tác 
và tiến hành kiểm tra thực địa các nhà máy của nhà cung cấp. Các nhà máy 
phải cho phép đại diện của Nordstrom và bên thứ ba được chỉ định giám sát 
tiến hành các hoạt động giám sát có thông báo và đột xuất để đảm bảo tuân 
thủ, bao gồm phỏng vấn công nhân một cách bí mật. 

 Nordstrom kỳ vọng tất cả các Nhà Cung Cấp của công 
ty tuân thủ mọi luật pháp áp dụng về hối lộ, rửa tiền và/hoặc tham nhũng, 
bao gồm, nhưng không giới hạn Đạo Luật Thực Hành Chống Tham Nhũng 
Tại Nước Ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Corruption Practices Act, FCPA) Đạo 
luật Chống Tham Nhũng Đối Với Viên Chức Nước Ngoài Của Canada và 
Đạo Luật Chống Hối Lộ của Vương quốc Anh (Luật Phòng Chống Tham 
Nhũng). Ngoài ra, nhà cung cấp phải thiết lập và duy trì các chính sách, 
chương trình, đào tạo và thực hành lưu hồ sơ để tuân thủ tất cả Luật Phòng 
Chống Tham Nhũng áp dụng và ngăn ngừa thực hiện các khoản thanh toán 
không hợp pháp nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh 
doanh. Nếu được yêu cầu, Nhà Cung Cấp phải hỗ trợ hợp lý Nordstrom để 
tiến hành bất kỳ hoạt động nào theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan 
bất kỳ tại khu vực quyền tài phán liên quan nhằm mục đích tuân thủ luật 
chống tham nhũng. 

 Nhà cung cấp phải tuân thủ luật nhập khẩu của 
Hải Quan Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt, cần thiết lập các chương trình và lưu 
giữ tài liệu để hỗ trợ xác thực quốc gia xuất xứ và tuyên bố thương mại ưu 
đãi. Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định và tiêu chí an ninh chuỗi cung 
ứng quốc tế theo Chương Trình Hợp Tác Hải Quan-Thương Mại Chống 
Khủng Bố (U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-PAT) Hoa 
Kỳ và Chương Trình Hợp Tác Bảo Vệ Canada (Canada Partners In 
Protection, PIP).  

 Các nhà máy không được tuyển dụng bất kỳ ai: dưới 15 
tuổi, dưới tuổi tối thiểu theo quy định của luật pháp hiện hành tại quốc gia 
của nhà sản xuất, dưới tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc, tùy thuộc tuổi nào 
lớn hơn. Nhà máy phải thiết lập quy trình xác minh độ tuổi như một phần của 
quy trình tuyển dụng. Tham khảo Công Ước ILC 138 và Công Ước Liên Hợp 
Quốc về Quyền Trẻ Em. 

 Nordstrom sẽkhông tiến hành kinh doanh với bất kỳ 
nhà cung cấp nào sử dụng lao động không tự nguyện dưới bất kỳ hình thức 
nào; bao gồm lao động tù nhân, lao động có giao kèo, lao động ràng buộc 
hoặc lao động có nguồn gốc từ buôn người, cưỡng ép hoặc nô lệ. Người lao 
động không bị hạn chế nghỉ việc hoặc không bị buộc phải nộp "tiền đặt cọc" 
hay giấy tờ tùy thân khi bắt đầu làm việc với công ty. Tham khảo Công ước 
ILO 29 và 105. 

 Các Nhà Cung Cấp phải tôn trọng phẩm giá của mọi 
công nhân. Nhà Cung Cấp không được áp dụng phạt tiền như hình thức kỷ 
luật. Ngoài ra, nhân viên phải được tự do nêu lên quan ngại của họ với 
Nordstrom hoặc nhân viên được Nordstrom chỉ định mà không sợ bị ban 
quản lý nhà máy trả đũa. Tham khảo Nguyên Tắc 29 và 31 trong Hướng Dẫn 
của Liên Hợp Quốc. 

 Các phúc lợi bắt buộc hợp pháp phải được thanh 
toán đều đặn, đúng lịch, có giấy tờ và tuân theo luật áp dụng và được lưu 
giữ tại nhà máy trong 12 tháng. Các nhà máy phải trả ít nhất mức lương tối 
thiểu, mức lương của ngành hoặc mức lương được đàm phán trong thỏa 
ước tập thể, tùy thuộc mức nào cao hơn. Nhà Cung Cấp không được trừ 
lương vốn bị cấm bởi pháp luật địa phương hiện hành. Nhà Cung Cấp được 

khuyến khích trả lương cho người lao động đáp ứng nhu cầu cơ bản và tạo 
thu nhập tùy ý. Tham khảo Công ước ILO 95 và 131. 

 Giờ làm việc của người lao động không được 
vượt quá 60 giờ mỗi tuần hoặc trên mức quy định của pháp luật địa phương.  
Tham khảo Công ước ILO 14. 

 Nhà Cung Cấp phải cung cấp điều kiện làm việc an 
toàn, vệ sinh và lành mạnh. Điều này bao gồm các tiêu chuẩn bằng văn bản 
phù hợp với luật pháp địa phương. Điều này bao gồm các tiêu chuẩn an toàn 
liên quan đến kết cấu xây dựng, an toàn điện, an toàn cháy nổ, an toàn hóa 
chất, vệ sinh môi trường, ứng phó khẩn cấp, sơ cứu, thiết bị bảo hộ cá nhân 
và các chính sách an toàn khác. Tham khảo Công ước ILO 187. 

 Các Nhà Cung Cấp không được phân biệt đối xử 
trong các thực hành tuyển dụng bao gồm thuê tuyển, thuê người và thăng 
cấp cho những người đủ tiêu chuẩn thuộc mọi hoàn cảnh, bất kể giới tính, 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, độ tuổi, tình trạng hôn 
nhân, mang thai, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, quan điểm chính trị, 
đặc điểm và tín ngưỡng cá nhân, xu hướng tình dục, nhận dạng giới tính 
hoặc trên các cơ sở khác được luật địa phương bảo hộ. Tham khảo Công 
ước ILO 100 và 111. 

 Các Nhà Cung Cấp cần tôn trọng quyền tự do lập hội và 
thương lượng tập thể của công nhân. Tham khảo Công ước ILO 87, 98  
và 154. 

 Các Nhà Cung Cấp phải tuân thủ mọi luật và quy định về môi 
trường áp dụng tại quốc gia hoạt động. Ngoài ra, các nhà cung cấp phải xây 
dựng các chính sách và quy trình để quản lý và giảm thiểu tác động môi 
trường đến năng lượng, không khí, phát thải, nước và lưu trữ một cách an 
toàn, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc giải phóng hóa chất và vật liệu độc hại 
ra môi trường. 

 Nordstrom kỳ 
vọng tất cả các nhà cung cấp đều chia sẻ cam kết tìm nguồn cung ứng có 
trách nhiệm và yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ mọi yêu cầu của pháp 
luật về tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm. Nhà cung cấp phải tuân thủ quy 
định pháp luật áp dụng liên quan tới việc tìm nguồn cung ứng có trách 
nhiệm, bao gồm quy định về thu mua Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột 
và kim cương. Phần 1502 của Đạo Luật Dodd-Frank liên quan tới việc thu 
mua Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột có trách nhiệm, bao gồm: thiếc, 
tantali, vonfram và vàng (gọi chung là "3TG") được khai thác trong điều kiện 
xung đột vũ trang và xâm phạm nhân quyền tại nước Cộng Hòa Dân Chủ 
Côngô (DRC) hoặc các quốc gia lân cận. Theo Phần 1502, các nhà cung cấp 
liên quan phải xác nhận nguồn gốc 3TG được sử dụng trong sản phẩm của 
họ. Nghị quyết về Quy Trình Kimberley liên quan tới việc thu mua kim cương 
có trách nhiệm và yêu cầu rằng nếu người bán đảm bảo rằng kim cương 
không xuất phát từ nơi có xung đột, điều này phải dựa trên vốn hiểu biết cá 
nhân hoặc văn bản đảm bảo do nhà cung cấp kim cương và nêu rõ trên tất 
cả các hóa đơn. Xem Chính Sách về Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột 
(PDF). 

 Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy tắc thực hành đáp 
ứng hoặc vượt mức tiêu chuẩn Quốc Tế, Quốc Gia và Tiểu Bang và tiêu 
chuẩn thực hành tốt nhất về quyền lợi động vật. 

 Nordstrom tôn trọng các quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Intellectual 
Property, IP) của người khác và kỳ vọng điều tương tự ở các nhà cung cấp 
của mình. Sao chép trái phép các thiết kế hoặc bản in của các bên thứ ba 
không được cho phép. Việc sử dụng quyền Sở Hữu Trí Tuệ của người khác 
và chuyển giao thông tin độc quyền phải được xử lý một cách an toàn để 
bảo vệ quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền sở hữu của chủ Sở Hữu Trí Tuệ, 
Nordstrom và các nhà cung cấp. Thương hiệu, logo và công trình độc quyền 
của Nordstrom chỉ có thể được sử dụng để thực hiện các dịch vụ đã ký hợp 
đồng và sẽ không được công bố cho bất kỳ bên nào khác trừ khi được 
Nordstrom chấp thuận trước bằng văn bản.  

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới Hướng Dẫn Hợp Tác của 

chúng tôi, vui l.ng liên hệ: 

Nordstrom Product Group  

1617 Sixth Avenue, Suite 1000 

Seattle, WA 98101  

U.S.A. 

npgsc@nordstrom.com 
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