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Chính sách Chuỗi Cung ứng Bền vững của Tập đoàn Nichirei 
 

Công ty Nichirei 

 

Tập đoàn Nichirei cam kết xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững. Tập đoàn thu mua các sản phẩm 

và dịch vụ theo chính sách sau đây và yêu cầu các nhà cung cấp đồng ý và tuân thủ chính sách này. 

 

Tuân thủ pháp luật 

Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy phạm xã hội của từng quốc gia và khu vực nơi chúng tôi hoạt 

động. 

 

Hoạt động kinh doanh công bằng 

Chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh công bằng, minh bạch và không thiên vị. 

 

Nhân quyền 

Chúng tôi tôn trọng các quyền của con người và cung cấp môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. 

 

Môi trường 

Chúng tôi cố gắng để giảm tác động môi trường và chú trọng đến sức khoẻ của môi trường toàn cầu. 

 

Chất lượng và an toàn của sản phẩm 

Chúng tôi tích cực làm việc để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao. 

 

Quản lý thông tin 

Chúng tôi quản lý thông tin đúng đắn và công khai thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh một 

cách kịp thời, thích hợp. 

 

Cộng đồng địa phương 

Chúng tôi tìm cách xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương, với tư cách là 

một xí nghiệp công dân tốt. 


