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Tại Nike, chúng tôi luôn tâm niệm rằng mặc dù không có vạch đích

nhưng luôn có vạch xuất phát rõ ràng. Bộ quy tắc ứng xử (Bộ quy tắc)

và Bộ quy tắc chuẩn mực lãnh đạo (CLS) của Nike đặt ra các tiêu

chuẩn tối thiểu mà chúng tôi mong muốn mỗi cơ sở của nhà cung cấp

đều phải đáp ứng. Chúng tôi kỳ vọng tất cả các nhà cung cấp đều

cùng thực hiện cam kết của chúng tôi về vấn đề phúc lợi của người

lao động và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có

trách nhiệm và hiệu quả. Các tiêu chuẩn tối thiểu này là phần không

thể thiếu của các chiến lược tìm nguồn cung ứng của Nike – cách

chúng tôi đánh giá hiệu quả cơ sở và xác định các nhà cung cấp nào

mà Nike sẽ tiếp tục hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh giữa

hai bên. Chúng tôi hợp tác với những nhà cung cấp thể hiện cam kết

quản lý doanh nghiệp của họ một cách có trách nhiệm và bền vững,

đồng thời luôn nỗ lực vượt ra ngoài các tiêu chuẩn tối thiểu.

Những kỳ vọng của chúng tôi Tầm nhìn cộng tác của chúng tôi 
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Chúng tôi hi vọng rằng tất cả các nhà cung cấp sẽ chia sẻ cam

kết của Nike trong việc tôn trọng quyền lợi của người lao động

cũng như cải thiện phúc lợi cho họ, đồng thời có chế độ chăm

sóc đặc biệt những đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ,

nhân viên di trú và nhân viên thời vụ. Chúng tôi cũng hi vọng

rằng các nhà cung cấp sử dụng tài nguyên thiên nhiên một

cách có trách nhiệm và hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực

như giảm chất thải và carbon. Nằm trong chiến lược phát triển

của Nike, chúng tôi tìm kiếm những nhà cung cấp đang xây

dựng các hệ thống quản lý nhanh nhẹn và linh hoạt, cho phép

họ thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp bền vững thông qua

phát triển lực lượng lao động gắn bó và được coi trọng, nuôi

dưỡng một nền văn hóa vững mạnh, chú trọng vào đảm bảo

an toàn và giảm thiểu tác động môi trường.

Nike nhận thức được rằng để có thể hiện thực hóa tầm nhìn là

trở thành một chuỗi cung ứng bền vững và có trách nhiệm

hơn, chúng tôi không những phải tăng cường cộng tác và

chung tay hành động cùng các nhà cung cấp, mà còn với các

thương hiệu khác và tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung

ứng. Chúng tôi tin rằng yếu tố thiết yếu để hiện thực hóa mục

tiêu này là xây dựng mối quan hệ dựa trên sự minh bạch, cộng

tác và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà

cung cấp trên hành trình tiếp tục tăng cường tham gia vào các

hoạt động xã hội dân sự, hiệp hội, chính phủ và các tổ chức

khác để góp phần mang lại sự thay đổi có hệ thống cho các

điều kiện lao động, sức khỏe, an toàn và môi trường tại những

cộng đồng mà nhà cung cấp của công ty hoạt động.

Cam kết là ưu tiên hàng đầu

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NIKE



Không khoan nhượng đối với hành vi quấy rối 
và lạm dụng

Thời gian làm việc phải hợp lý  

Lương thưởng và phúc lợi được trả đúng hạn

Cung cấp việc làm thường xuyên

An toàn
Môi trường làm việc an toàn

Ký túc xá, căng-tin và cơ sở chăm sóc trẻ phải 
lành mạnh và an toàn

Công trình phù hợp với mục đích 

Có các kế hoạch hành động ứng phó hỏa hoạn 
& khẩn cấp 

Các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và vệ sinh 
lao động được kiểm soát

Công bằng

Bền vững
Giảm thiểu phát thải khí và tác động đối với khí hậu

Giảm thiểu và xử lý chất thải đúng cách  

Coi trọng giá trị của tài nguyên nước

Hóa chất được quản lý đúng cách 

Được tôn trọng
Làm việc trên tinh thần tự nguyện

Độ tuổi làm việc tối thiểu là 16

Nhà cung cấp không được phân biệt đối xử

Tôn trọng Quyền tự do hiệp hội và Thương 
lượng tập thể 

Có hiệu lực
Bộ quy tắc được triển khai đầy đủ 
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Có hiệu lực

Theo điều kiện hợp tác kinh doanh với Nike, nhà cung cấp phải thực thi và tích hợp Bộ quy tắc, cùng với CLS và luật pháp địa 

phương vào hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm phát triển các hệ thống quản lý hiệu quả, đồng thời tuân thủ quy định xác 

minh và giám sát. Nhà cung cấp phải xây dựng Bộ quy tắc ứng xử nội bộ của họ, trong đó ít nhất bao gồm tất cả các yêu cầu 

trong Bộ quy tắc của Nike. Nhà cung cấp phải đăng tải bộ quy tắc ứng xử bằng ngôn ngữ địa phương của toàn thể nhân viên và 

lồng ghép thông tin về bộ quy tắc ứng xử của họ vào hoạt động đào tạo và định hướng cho nhân viên.

Bộ quy tắc được triển khai đầy đủ 
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Bền vững

Nhà cung cấp tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn ngành 

được Nike chấp nhận về phát thải khí và quản lý hệ thống năng lượng. Phải 

định kỳ giám sát và báo cáo về: khí nhà kính, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, tác 

nhân gây ô nhiễm không khí nguy hiểm, hạt vật chất, amoniac, hóa chất làm 

suy giảm tầng ô-zôn và các phụ phẩm của quá trình đốt cháy. Nhà cung cấp 

phải lưu giữ tất cả các hồ sơ mua hàng và danh mục kiểm kê có liên quan. Phải 

định kỳ giám sát hiệu suất của tất cả các quy trình và thiết bị phát thải. Nhà 

cung cấp phải cố gắng giảm thiểu tối đa phát thải bằng cách cải thiện tính hiệu 

quả và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. 

Nhà cung cấp phải chứng tỏ phương pháp quản lý hóa chất nhất quán, hiệu 

quả và tuân thủ pháp luật. Chương trình phải xác định rõ ràng và giảm thiểu 

nguy cơ hóa chất đối với nhân viên, môi trường và người tiêu dùng bằng cách 

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mua sắm, xử lý, bảo quản, sử dụng và thải 

bỏ hóa chất đúng cách.

Nhà cung cấp giảm thiểu việc hút nước ngọt và xả nước thải tuân theo luật 

pháp và quy định của địa phương cũng như CLS này. Nhà cung cấp phải cố 

gắng xác định và quản lý nguy cơ liên quan đến nước, đồng thời xúc tiến tăng 

hiệu quả và giảm thiểu lượng nước sử dụng trong hoạt động của mình.

Giảm thiểu phát thải khí và tác động đối với khí hậu 

Coi trọng giá trị của tài nguyên nước

Hóa chất được quản lý đúng cách 

Nhà cung cấp phải phân loại, xử lý, vận chuyển và thải bỏ đúng cách tất cả 

các chất thải rắn và nguy hiểm tuân theo pháp luật và quy định địa phương, 

cũng như tuân theo CLS này. Nhà cung cấp phải có tất cả các giấy phép bắt 

buộc, đồng thời phải xác minh rằng các nhà thầu phụ xử lý chất thải rắn và 

nguy hiểm được cấp phép và có năng lực phù hợp. Nhà cung cấp phải hành 

động và nỗ lực không ngừng để giảm phát sinh chất thải.

Giảm thiểu và xử lý chất thải đúng cách 
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An toàn

Nhà cung cấp phải mang đến môi trường làm việc an toàn và thực hiện các biện 

pháp cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thương tích phát sinh do, liên quan đến, 

hoặc xảy ra trong quá trình làm việc hoặc do hoạt động tại cơ sở của nhà cung 

cấp. Nhà cung cấp phải có hệ thống phát hiện, phòng tránh và ứng phó với các 

nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự an toàn của toàn thể nhân viên.

Nhà cung cấp phải dự đoán, nhận biết, đánh giá và kiểm soát những nguy cơ 

về sức khỏe và vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Nhà cung cấp có thể sử dụng 

biện pháp giám sát và phân tích hàng ngày để xác định những tác động tiềm 

ẩn từ các mối nguy hiểm hiện diện tại nơi làm việc đối với sức khỏe. Người lao 

động không được phép tiếp xúc với những mối nguy hiểm vật lý, hóa học hoặc 

sinh học vượt quá giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp.

Tất cả các cơ sở do nhà cung cấp vận hành, bao gồm cả khu dân cư, nhà ăn và 

nhà trẻ, đều an toàn, hợp vệ sinh và lành mạnh. Mọi cơ sở, bao gồm cơ sở dịch 

vụ chăm sóc trẻ em, cần tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương và CLS 

bao gồm việc xây dựng tòa nhà, sức khỏe và an toàn. Nhà cung cấp có các hệ 

thống quản lý an toàn chặt chẽ để giảm bớt hoặc loại bỏ các rủi ro về sức khỏe và 

an toàn khi vận hành các cơ sở phi sản xuất/phân phối này. 

Môi trường làm việc an toàn 

Ký túc xá, căng-tin và cơ sở chăm sóc trẻ phải 
lành mạnh và an toàn 

Các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và vệ 
sinh lao động được kiểm soát 

Các kết cấu xây dựng và chịu lực của nhà cung cấp được xây dựng theo luật 

pháp địa phương, theo các văn bản phê duyệt về xây dựng dân dụng hoặc 

kết cấu đã được chứng nhận hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế. Không cho 

phép xây dựng công trình đa mục đích. 

Công trình phù hợp với mục đích 

Nhà cung cấp phải có biện pháp phòng chống cháy nổ và kế hoạch hành 

động khẩn cấp để bảo vệ người lao động trong quá trình vận hành công việc 

bình thường và khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Nhà cung cấp phải trang bị 

hệ thống báo cháy để chỉ dẫn người lao động tìm được lối thoát an toàn khi 

người lao động cần rời khỏi tòa nhà hay vị trí trú ẩn an toàn khi người lao 

động được yêu cầu ở lại tòa nhà trong tình huống khẩn cấp. 

Có các kế hoạch hành động ứng phó hỏa hoạn 
& khẩn cấp 



Được tôn 
trọng

Nhà cung cấp không được tham gia vào bất kỳ hình thức lao động cưỡng 

bức, buôn người hay nô lệ thời hiện đại nào, bao gồm giam cầm, lập khế 

ước, ràng buộc hoặc các hình thức khác. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm 

thanh toán tất cả các khoản phí về điều kiện làm việc cho tất cả người lao 

động, bao gồm cả phí tuyển dụng. Nhà cung cấp tuân thủ mọi yêu cầu trong 

CLS khi giải quyết các rủi ro chính của lao động cưỡng bức, chẳng hạn như 

yêu cầu người lao động tự do đi lại, nghiêm cấm các yêu cầu đăng trái phiếu 

hoặc đặt cọc như một điều kiện để được làm việc và cung cấp các điều khoản 

liên quan đến việc quản lý những người lao động bị tổn thương đặc biệt.

Nhà cung cấp công nhận và tôn trọng quyền tự do lập hội và thương lượng 

tập thể. Nhà cung cấp tuân thủ các quy định nghiêm cấm can thiệp vào 

việc người lao động tìm cách tổ chức hoặc thực hiện các hoạt động công 

đoàn, cũng như cấm bất kỳ loại hoạt động nào nhằm đe dọa, quấy rối hoặc 

trả thù người lao động vì đã tham gia vào công đoàn hoặc tổ chức đại diện 

khác. Trong trường hợp quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể bị 

hạn chế theo luật pháp địa phương, nhà cung cấp cho phép xây dựng các 

hình thức song song cho hiệp hội và thương lượng độc lập và tự do.

Người lao động của nhà cung cấp không phải chịu phân biệt đối xử trong 

quá trình làm việc, về các vấn đề như tuyển dụng, lương thưởng, thăng 

chức hoặc kỷ luật, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, khuynh 

hướng tình dục, mang thai, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, quan điểm 

chính trị, liên kết công đoàn, nguồn gốc dân tộc/xã hội hoặc tình trạng khác 

được luật pháp địa phương bảo vệ. Tất cả người lao động, không phân 

biệt giới tính, sẽ được trả công như nhau cho công việc có giá trị như nhau. 

Làm việc trên tinh thần tự nguyện

Nhà cung cấp không được phân biệt đối xử 

Tôn trọng Quyền tự do hiệp hội và Thương 
lượng tập thể

Nike cấm sử dụng lao động trẻ em tại các cơ sở có hợp đồng sản xuất 

hoặc đưa các sản phẩm của Nike ra thị trường. Người lao động của nhà 

cung cấp phải từ 16 tuổi trở lên hoặc ít nhất ở độ tuổi đã hoàn thành 

chương trình giáo dục bắt buộc hoặc độ tuổi làm việc hợp pháp của nước 

sở tại, tùy theo độ tuổi nào cao hơn. Người lao động dưới 18 tuổi không 

được làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, chẳng hạn như làm việc ban 

đêm, tiếp xúc với hóa chất hoặc làm việc với máy móc nặng. 

Độ tuổi làm việc tối thiểu là 16
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Công bằng

Người lao động của nhà cung cấp được đối xử tôn trọng và đàng hoàng. Nhà 

cung cấp không được tham gia hay dung túng cho hành vi quấy rối hoặc lạm 

dụng về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc bằng lời nói. 

Công việc được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ việc làm được công nhận 

và thiết lập thông qua luật pháp cũng như thông lệ địa phương. Nhà cung cấp 

không được áp dụng bất kỳ hình thức sắp xếp làm việc tại nhà nào để sản 

xuất sản phẩm Nike.

Không khoan nhượng đối với hành vi quấy rối 
và lạm dụng 

Cung cấp việc làm thường xuyên

Lương thưởng và phúc lợi được trả đúng hạn
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Nhà cung cấp không được yêu cầu người lao động làm việc nhiều hơn số giờ bình 

thường và số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật tại quốc gia tuyển dụng 

người lao động. Tuần làm việc bình thường không được quá 48 giờ. Cứ 7 ngày thì 

nhà cung cấp cần cho phép người lao động nghỉ ngơi ít nhất 24 giờ liên tục. Yêu 

cầu làm thêm giờ cần phải có sự đồng ý của người lao động. Nhà cung cấp không 

được yêu cầu làm thêm giờ một cách thường xuyên và cần trả thù lao cho tất cả 

công việc ngoài giờ ở mức giá ưu đãi. Ngoài các trường hợp đặc biệt, tổng số giờ 

làm việc bình thường và làm thêm giờ trong một tuần không được quá 60 giờ. 

Thời gian làm việc phải hợp lý 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NIKE

Nhà cung cấp thừa nhận rằng mọi người lao động, không phân biệt giới tính, 

đều có quyền được trả lương thưởng cho một tuần làm việc bình thường đủ để 

đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ và có một khoản thu nhập tùy ý sử dụng. 

Người lao động được lương trả đúng hạn, ít nhất là mức lương tối thiểu theo 

quy định của luật pháp địa phương hoặc mức lương hiện hành (tùy theo mức 

nào cao hơn) và được hưởng các quyền lợi bắt buộc hợp pháp, bao gồm cả 

ngày nghỉ lễ, nghỉ phép và thôi việc theo luật định khi kết thúc hợp đồng lao 

động. Không được khấu trừ lương trong trường hợp kỷ luật. Khi tiền thù lao 

không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người lao động và không thể có 

khoản thu nhập tùy ý sử dụng, nhà cung cấp cần xây dựng, truyền đạt và thực 

hiện các chiến lược để dần đưa ra mức lương thưởng phù hợp.
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