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Mục tiêu của Bộ phận Responsible

Sourcing

Thúc đẩy trách nhiệm trong chuỗi cung ứng hàng đầu thế  

giới của chúng tôi đồng thời tạo cảm hứng

cho các doanh nghiệp khác cùng tham gia.
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Sự tham gia của Nhà cung cấp và mối quan

hệ đối tác

• Tuân theo các Tiêu chuẩn của Walmart đối với Nhà cung cấp

• Khai báo tất cả các cơ sở sản xuất trên Retail Link

• Xác nhận thông tin khai báo là chính xác

• Cập nhật thông tin thường xuyên trên Retail Link

• Nắm rõ tình hình các cơ sở sản xuất của mình

• Chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm về RS

• Minh bạch khi phát hiện các vấn đề

Liên lạc với bộ phận Responsible Sourcing để được hỗ trợ,  

đào tạo và hướng dẫn
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Phương pháp Đánh giá nhà máy dựa trên mức độ

rủi ro
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Tập trung nguồn lực và nỗ lực vào các quốc gia có mức độ rủi ro cao nhất:

Các quốc gia có rủi ro  

thấp hơn

Tiến trình:

•Tiếp tục khai báo các nhà  

máy trên RL

•Chọn một số nhà máy để  

đánh giá

•Các nhà máy DI (nhập khẩu  

trực tiếp) phải trải qua quy  

trình Prequalification (kiểm tra  

năng lực trước khi thỏa điều  

kiện để sản xuất cho Walmart)

•Nhà cung cấp tiếp tục làm  

việc với các nhà máy để cải  

thiện tình trạng

Các quốc gia có rủi ro

trung bình

Tiến trình:

•Tiếp tục khai báo các nhà  

máy trên RL

•Tất cả các nhà máy phải  

được đánh giá và tái đánh giá  

dựa trên kết quả đánh giá lần  

trước.

•Các nhà máy DI (nhập khẩu  

trực tiếp) phải trải qua quy  

trình Prequalification

•Nhà cung cấp tiếp tục làm  

việc với các nhà máy để cải  

thiện tình trạng

Các quốc gia có rủi  

ro cao hơn

Tiến trình:

•Tiếp tục khai báo các nhà  

máy trên RL

•Tất cả các nhà máy phải  

được đánh giá và tái đánh giá  

dựa trên kết quả đánh giá lần  

trước

•Tất cả các nhà máy phải trải

qua quy trình Prequalification

(Từ 1/9/2015)

•Nhà cung cấp tiếp tục làm  

việc với các các nhà máy để  

cải thiện tình trạng
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Khai báo nhà máy và Xác nhận

• Tất cả các nhà máy phải được khai báo

Trừ khi nhà cung cấp được chấp thuận miễn trừ  

việc khai báo

Hiện tại, các nhà máy sản xuất các mặt hàng dưới

đây cần phải được khai báo và xác nhận:

• Các thương hiệu độc quyền của Walmart

• Các mặt hàng nhập khẩu trực tiếp bởi Walmart

• Các thương hiệu riêng của Walmart

• Các bán thành phẩm có dấu hiệu nhận biết là

hàng hóa của Walmart

• Nhiều loại thương hiệu khác sẽ được xác định  

trong tương lai
• Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2015:

Ngay sau khi khai báo nhà máy trên RL, nhà cung cấp phải xác nhận tính chính xác của  

thông tin
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Vai trò của nhà cung ứng

•Hợp tác về các  
vấn đề liên quan  
đến rủi ro ngành

• Giám sát tuân  
thủ

• Tích cực khắc
phục tình trạng

• Khai báo các nhà  
máy

• Thông báo các vấn
đề phát sinh

• Hiểu rõ nhà  
máy của mình

• Chỉ định một
người đại diện

Tham gia
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Minh bạch

Tuân thủ Hợp tác



Nguồn lực cho đào tạo và hỗ trợ

• Các thành viên trong nhóm Retail and Operation

cung cấp hỗ trợ trên toàn cầu

• Học viện Responsible Sourcing:

• Đào tạo về kỹ thuật, xã hội và môi trường cho

nhà cung cấp

• Tài liệu nguồn mở với các khóa học 3 cấp độ

• Các tài liệu khác dành cho nhà cung cấp:

• Retail Link > Docs > R > Responsible Sourcing

• http://www.corporate.walmart.com/sourcing
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Quy trình Đánh giá nhà máy
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Các bước Đánh giá nhà máy
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Bước Hoạt động Mô tả

1 Họp mở đầu Thông báo chương trình đánh giá nhà máy và

Chính sách Quà tặng và Giải trí của Walmart.

2 Thăm cơ sở sản xuất Đơn vị đánh giá thuộc bên thứ ba kiểm tra sự tuân

thủ của cơ sở sản xuất.

3 Kiểm tra hồ sơ Nhân viên đánh giá kiểm tra hồ sơ liên quan đến

các vấn đề: tuyển dụng, tiền lương, phúc lợi, giờ  

làm việc, sức khoẻ và an toàn, môi trường...

4 Phỏng vấn người lao

động

Nhân viên đánh giá hỏi người lao động về các vấn

đề liên quan đến hoạt động của nhà máy, tiêu  

chuẩn tuân thủ và Quy tắc ứng xử.

5 Viết báo cáo đánh giá Nhân viên đánh giá tóm tắt các vấn đề phát hiện

được trong quá trình đánh giá và rà soát báo cáo

với ban quản lý nhà máy.

6 Họp tổng kết Nhân viên đánh giá thảo luận với ban quản lý nhà

máy về các vấn đề phát hiện được và đưa ra kiến  

nghị khắc phục.



Tiêu chuẩn của Walmart đối với Nhà cung cấp
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Tiêu chuẩn của Walmart đối với Nhà cung cấp

12 Nguồn cung ứng có trách nhiệm - Bảo mật

1. Tuân thủ pháp luật

2. Lao động tự nguyện

3. Thời gian làm việc

4. Hoạt động thuê mướn và tuyển dụng

5. Lương thưởng

6. Tự do tham gia công đoàn và đàm phán tập  

thể

1. Sức khỏe và an toàn

2. Nhà tập thể và Căng-tin

3. Môi trường

1. Quà tặng và giải trí

2. Xung đột lợi ích

3. Chống tham nhũng

4. Liêm chính về tài chính

Ø Để biết thêm thông tin về Các tiêu chuẩn của Walmart đối với Nhà cungcấp:

• Retail Link > Docs > R > Responsible Sourcing

• http://www.corporate.walmart.com/sourcing

http://www.corporate.walmart.com/sourcing


Tiêu chuẩn của Walmart đối với Nhà cung cấp

• Bộ Tiêu chuẩn này thể hiện kỳ  

vọng của Walmart đối với các nhà  

cung cấp về

• Chế độ đãi ngộ đối với người  

lao động

• Tác động của nhà cung cấp  

lên môi trường

• Bản tiếng Anh và bản dịch (ngôn  

ngữ địa phương của công nhân)  

của Bộ Tiêu chuẩn này phải được  

treo/dán rõ ràng ở khu vực chung  

của nhà máy
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1.1. Tuân thủ pháp luật

Nhà cung cấp và các cơ sở sản xuất được chọn của họ  

("Nhà cung cấp") phải tuân thủ hoàn toàn tất cả các bộ luật  

và quy định hiện hành của quốc gia và/hoặc của địa  

phương, bao gồm nhưng không giới hạn trong những bộ luật  

liên quan đến lao động, nhập cư, sức khỏe và an toàn, và  

môi trường.
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1.2. Lao động tự nguyện
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Tất cả lao động phải mang tính tự nguyện. Lao động nô lệ,  

lao động trẻ em, lao động vị thành niên, lao động cưỡng  

bức, ép buộc, hay lao động giao kèo sẽ không được khoan  

dung. Nhà cung cấp không được tham gia hoặc hỗ trợ buôn  

bán người. Nhà cung cấp phải chứng nhận rằng họ đã thực  

hiện các quy trình quản lý vật liệu, bao gồm toàn bộ các quy  

trình liên quan tới lao động, trong chuyền sản xuất để đảm  

bảo rằng họ tuân thủ pháp luật về nô lệ và buôn bán người.  

Người lao động phải được quyền giữ các giấy tờ tùy thân.



1.3 Thời gian làm việc

1718

Nhà cung cấp phải cho nhân viên ngày nghỉ và phải đảm  

bảo rằng thời gian làm việctuân  thủ theo luậtđịnh và  

không được quá nhiều.



1.4 Hoạt động thuê mướn và tuyển dụng
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Nhà cung cấp khi thực hiện các hoạt động thuê mướn phải  

kiểm tra kỹ lưỡng quyền làm việc hợp pháp của người lao  

động tại nước sở tại và độ tuổi trước khi tuyển dụng. Tất cả  

các điều khoản và điều kiện tuyển dụng bao gồm, nhưng  

không giới hạn ở thuê mướn, tiền lương, đào tạo, đề bạt,  

chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ hưu phải dựa trên khả  

năng của người lao động và sự tự nguyện thực hiện công  

việc.



1.5 Lương thưởng

1920

Nhà cung cấp phải trả cho người lao động các khoản tiền  

lương, tiền làm ngoài giờ và trợ cấp đáp ứng hoặc vượt tiêu  

chuẩn luật pháptại địa phương, hoặc các thỏa ước tập thể,  

tùy vào tiêu chuẩn nào cao hơn. Nhà cung cấp được khuyến  

khích trả lương và trợ cấp đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ  

bản của người lao động đồng thời mang lại một phần thu  

nhập tiêu xài hợp lý cho người lao động và gia đình của họ.



1.6. Tự do tham gia hiệp hội và đàm phán tập  

thể
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Nhà cung cấpphải tôn trọng quyền của người lao động  

được lựa chọn thành lập hoặc tham gia các tổ chức công  

đoàn và đàm phán tập thể một cách hợp pháp và ôn hòa.



1.7. Sức khỏe và an toàn

2221

Nhà cung cấp phải mang lại cho người lao động một môi  

trường lao động lành mạnh và an toàn. Nhà cung cấp phải  

chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hiểm họa  

tại nơi làm việc.



1.8. Nhà tập thể và Căng-tin
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Nhà cung cấp lo chỗ ăn, ở cho nhân viên phải đảm bảo các  

tiện nghi an toàn, lành mạnh và hợp vệ sinh.



1.9. Môi trường
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Nhà cung cấp phải đảm bảo mọi cơ sở sản xuất tuân thủ các  

luật môi trường về khí thải, xử lý chất thải, xả nước thải, loại  

bỏ các chất độc hại và các chất thải nguy hiểm. Nhà cung  

cấp phải kiểm tra tất cả các nguyên liệu và hợp phần đầu  

vào từ các nguồn khai thác được phép nhằm đảm bảo tuân  

thủ với các công ước và giao thức quốc tế bên cạnh các luật  

và quy định tại địa phương.



1.10. Quà tặng và giải trí
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Nhà cung cấp không được tặng quà hoặc hoạt động giải trí cho các  
nhân viên làm việc tại Walmart.
Các nhân viên của Walmart và những người đại diện cho Walmart  
không được phép nhận quà từ nhà cung cấp hoặc đại diện của nhà  
cung cấp.

Nhà cung cấp không được tặng quà cho các nhân viên của  
Walmart hoặc những người đại diện cho Walmart, bao gồm cả các  
nhân viên đánh giá đang thực hiện đánh giá nhà máy của nhà cung  
cấp.

Các hình thức quà tặng bị nghiêm cấm bao gồm nhưng không giới
hạn ở:

Bữa ăn.
Chi phí đi lại.
Tiền và các khoản tương đương tiền.
Hàng hóa miễn phí.
Vé hoặc giấy mời tham gia các sự kiện.  
Ưu đãi cá nhân.



1.11. Xung đột lợi ích
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Nhà cung cấp cùng với các nhân viên làm việc tại Walmart  

không được tiến hành các giao dịch gây ra xung đột lợi ích.

Xung đột lợi ích là khi các lợi ích cá nhân làm cản trở hoặc  

có khả năng làm cản trở các lợi ích kinh doanh. Ngay cả một  

khả năng xung đột lợi ích giữa nhà cung cấp và một nhân  

viên cũng có thể gây hại đến lợi ích kinh doanh của  

Walmart.



1.12. Chống tham nhũng
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Nhà cung cấp không được khoan dung, cho phép hoặc tham  

gia vào các hoạt động hối lộ, tham nhũng hoặc phi đạo đức  

trong các mối quan hệ kinh doanh với cả viên chức nhà  

nước và các cá nhân trong khu vực tư nhân.



1.13. Sự liêm chính về tài chính
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Nhà cung cấp phải lưu giữ hồ sơ chính xác về tất cả các vấn  

đề liên quan đến công việc kinh doanh với Walmart theo các  

hoạt động kế toán chuẩn như Nguyên tắc Kế toán được  

Chấp nhận Chung (GAAP) hoặc Chuẩn mực Báo cáo Tài  

chính Quốc tế (IFRS).



Báo cáo vi phạm
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Bạn có thể báo cáo các vi phạm tiêu chuẩn của Walmart một  

cách bí mật bằng tiếng địa phương. Nếu bạn biết bất kỳ tiêu  

chuẩn nào trong số các tiêu chuẩn này bị vi phạm, bạn nên  

báo cáo điều đó. Các hình thức liên hệ:

• Email: ethics@wal-mart.com

• www.walmarethics.com

• Phone: +1 (800) WM-ETHIC

mailto:ethics@wal-mart.com
http://www.walmarethics.com/


Kết quả đánh giá
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Sau khi hoàn thành Mô-đun 5, Nhà cung cấp sẽ nắm được:

• Các loại kết quả đánh giá

• Tác động kinh doanh tùy theo từng loại kết quả đánh giá được mã hóa  

theo màu.



Các loại kết quả đánh giá được mã hóa theo màu

• Kết quả đánh giá theo màu được gán cho mỗi cơ sở thể
hiện mức độ rủi ro về xã hội và môi trường của cơ sở đó
trong chuỗi cung ứng của Walmart.

• Thang xếp hạng được mã hóa theo màu gồm 4 mức:  
Xanh lá, Vàng, Cam và Đỏ.
– Xanh lá được dùng cho mức độ rủi ro thấp nhất và Đỏ được  

dùng cho mức độ rủi ro nghiêm trọng nhất.
– Các cơ sở được xếp hạng Vàng và Cam có thể sẽ nhận

được hướng dẫn của bộ phận Responsible Sourcing và  
tham gia vào một khóa đào tạo để cải thiện hoạt động  
ĐỒNG THỜI chuẩn bị cho những lần đánh giá không báo  
trước tiếp theo.

– Các cơ sở được xếp hạng Đỏ sẽ không được phép tham gia  
cung cấp hàng hóa cho Walmart.

– Xếp hạng Cam và Đỏ gồm nhiều thể loại.

Tốt nhất

Nghiêm trọng nhất
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Các vấn đề rủi ro cao

Nguồn cung ứng có trách nhiệm - Bảo mật

Thờigian

làmviệc
Thiếu

thôngtin
Hệthống  

thoát

nước

Sửdụng  

nhàthầu

phụ

Chếđộ

bảo  

hiểm/y tế

Cửa thoát

hiểm

Lối thoát

hiểm

1 ngày  

nghỉ  

trong7

ngày
Thiếtbị

bảo vệ cá  

nhânNhân sự

chuyên

trách về

ứng phó

khẩncấp



Kết luận
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• Nhà cung cấp chịu trách nhiệm chính đối với sự tuân thủ

của các cơ sở sản xuất sản phẩm cho Walmart hoặc của

các công ty con.

• RSAO là một chương trình tổng quan về các tiêu chuẩn  

đánh giá của Walmart. Đây không phải là chương trình đào  

tạo toàn diện về các tiêu chuẩn đánh giá Nguồn cung ứng  

có trách nhiệm.

• Nhằm chuẩn bị cho một cuộc đánh giá nhà máy, Nhà cung  

cấp cần xem xét kỹ lưỡng các tài liệu về Nguồn cung ứng  

có trách nhiệm trên website của Walmart và Retail Link để  

biết thêm thông tin chi tiết về quy trình đánh giá nhà máy.



Chúng ta cùng hợp tác thúc đẩy  

trách nhiệm trong chuỗi cung ứng  

hàng đầu thế giới của Walmart đồng  

thời tạo nguồn cảm hứng cho các  

doanh nghiệp khác cùng tham gia.
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