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Crown Holdings, Inc., thông qua hệ thống công ty trên toàn thế giới của mình, cam kết hành động có đạo 

đức và trách nhiệm trong tất cả các khía cạnh hoạt động của chúng tôi. 

 
Tính bền vững là một giá trị cơ bản tại Crown. Một trong những trọng tâm chính của Bộ quy tắc ứng xử 

dành cho nhà cung cấp của Crown là đảm bảo rằng các nhà cung cấp luôn hiểu và tuân thủ các giá trị 

đảm bảo tính bền vững của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp của chúng tôi luôn nỗ 

lực trong việc thực hiện các nguyên tắc phát triển bền vững, chẳng hạn như các nguyên tắc trong Bộ 

quy tắc ứng xử dành cho các nhà cung cấp của chúng tôi, trong chuỗi cung ứng cũng như trong hoạt 

động của mình. 

 
Tại Crown, cam kết về môi trường là một phần không thể thiếu trong triết lý kinh doanh của chúng tôi. 

Crown công nhận rằng việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường là một việc làm đúng đắn giúp bảo 

tồn các nguồn tài nguyên và bảo đảm an toàn cho nhân viên, khách hàng, cộng đồng và môi trường. 

 
Bất kỳ doanh nghiệp có trách nhiệm nào cũng đều nên cân nhắc về các tác động môi trường tiềm ẩn của 

quá trình ra quyết định kinh doanh hàng ngày, cùng với đó là các cơ hội bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, 

giảm thiểu chất thải, tái chế vật liệu và kiểm soát ô nhiễm để đảm bảo bầu không khí và nguồn nước 

sạch hơn cũng như giảm thiểu lượng chất thải chôn lấp. Crown yêu cầu các nhà cung cấp của mình tiến 

hành hoạt động kinh doanh tuân theo tất cả các luật môi trường hiện hành và đặc biệt khuyến nghị các 

nhà cung cấp áp dụng các thực hành bền vững trong các hoạt động của mình để bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên và giảm thiểu tác động đến môi trường. 

 
Crown hy vọng các nhà cung cấp sẽ hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ nhân quyền cũng như đảm bảo rằng 

họ không vi phạm các quy định về nhân quyền. Crown hy vọng các nhà cung cấp của mình luôn tuân thủ 

các thông lệ tuyển dụng được chấp nhận rộng rãi và ưu tiên sức khỏe và an toàn. Các nhà cung cấp phải 

tuân thủ tất cả các luật lao động hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến tiền lương, làm thêm giờ, 

nghỉ phép, vắng mặt, khuyết tật, số giờ làm việc tối đa và quyền làm việc hợp pháp. 

 
Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm 

Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm bao gồm tất cả các bước được thiết kế và thực hiện để 

đảm bảo việc tìm nguồn cung ứng được thực hiện một cách có đạo đức và trách nhiệm với môi trường 

và xã hội. Hơn lúc nào hết, mọi người quan tâm đến việc sản phẩm của mình đến từ đâu và chúng được 

sản xuất như thế nào (toàn bộ quá trình bắt đầu từ nguồn nguyên liệu). Các công ty chịu áp lực từ các 

bên liên quan và phải giải quyết những mối lo ngại này hoặc sẽ phải đối mặt với tổn hại về danh tiếng và 

có thể phải chịu những hình phạt theo quy định. Ngoài ra, sự phản đối của cộng đồng, sự can thiệp của 

các cơ quan quản lý và hành pháp và mối quan tâm của nhà đầu tư đều có thể dẫn đến việc sản xuất bị 

trì hoãn gây tốn kém khi các nhà cung cấp cố gắng đảm bảo sự thay thế có nguồn gốc đáp ứng các tiêu 

chuẩn đạo đức và bền vững hơn. 

 
Các mục tiêu của chương trình Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm: 

Mục tiêu của chương trình Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm của Crown là xác định và 

loại bỏ bất kỳ hoạt động xã hội và môi trường tiêu cực nào không phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của 

Công ty. 

Chương trình Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm của Crown đặc biệt tập trung vào các 

nguyên liệu thô và các dịch vụ cốt lõi và thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Dưới 

đây là tóm tắt về các mục tiêu chương trình của chúng tôi: 
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Các đòn bẩy giúp triển khai chương trình Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm 

của Crown: Nỗ lực theo đuổi sự xuất sắc và cải tiến liên tục là một khía cạnh quan trọng trong 

cách Crown tiến hành hoạt động kinh doanh. Crown khuyến khích và khuyến nghị các nhà cung 

cấp: 

- Liên tục cải tiến sản phẩm và/hoặc dịch vụ của mình để nâng cao chất lượng, giảm giá 

thành và giảm tác động của sản phẩm đến môi trường. 

- Duy trì hồ sơ chuỗi cung ứng chính xác. 

- Xác định, thiết lập mục tiêu và thực hiện các kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu tác động 

đến môi trường trong các lĩnh vực sử dụng nước và năng lượng, xả nước thải, phát thải khí 

nhà kính, phát sinh chất thải, sử dụng bãi chôn lấp và đóng gói. 

- Nỗ lực giảm thiểu lượng phát thải ra môi trường, cam kết liên tục cải thiện các vấn đề về tính 

bền vững và hỗ trợ Crown trong việc đạt được các mục tiêu của chương trình bền vững của 

mình. 

- Tìm nguồn nguyên liệu thô từ các nguồn bền vững phù hợp với nhu cầu của quy trình sản 

xuất của Crown. 

Quá trình cải tiến liên tục thuộc Chương trình Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm của 

Crown bao gồm việc triển khai các đòn bẩy sau đây theo thời gian: 

1- Crown sẽ mở rộng chương trình tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm hiện nay ra phạm vi toàn 

cầu, ưu tiên các danh mục mua hàng thường xuyên nhất và/hoặc lớn nhất của công ty. Các 

danh mục này chiếm phần lớn nhất trong tổng chi tiêu của chúng tôi. Những thay đổi nhỏ đối với 

các giao dịch mua hàng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến những tác động hệ quả cũng như 

tiến độ thực hiện chương trình của công ty. 

 
2- Crown sẽ tận dụng cơ hội từ các cuộc đàm phán hợp đồng mới hoặc quá trình xem xét/gia 

hạn/thẩm định lại để đưa các tiêu chí xã hội và môi trường vào các quyết định tìm nguồn cung 

ứng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đảm bảo Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà 

cung cấp của Crown phải được hiểu rõ và chấp thuận, và bất kỳ câu hỏi cần thiết nào cần phải 

được nêu ra thông qua quá trình đánh giá tìm nguồn cung ứng của chúng tôi. 

 
3- Đối với các hàng hóa và dịch vụ cốt lõi do công ty mua được Crown xác định là có nhiều khả 

năng gây tác động tiêu cực đến cộng đồng và/hoặc môi trường do ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố 

nào dưới đây, Crown sẽ xem xét triển khai các đánh giá và kiểm toán của bên thứ ba: 

Các mục tiêu của chương trình Tìm 
nguồn cung ứng có đạo đức và trách 

nhiệm 
- Đến năm 2025, 75% lượng nguyên liệu thô và số nhà cung cấp dịch vụ cốt lõi 

của Crown (theo chi tiêu) sẽ được đánh giá và phải tuân thủ các chính sách và 

yêu cầu về Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm của Crown 

- Đến năm 2025, tất cả các nhà cung cấp được Crown xếp vào loại có rủi ro cao 

theo các tiêu chuẩn Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm của 

chúng tôi sex được đánh giá thông qua các cuộc kiểm toán của bên thứ ba 

- Đến năm 2030, 100% lượng nguyên liệu thô và số nhà cung cấp dịch vụ cốt lõi của 

Crown (theo chi tiêu) sẽ được đánh giá và phải tuân thủ các chính sách và yêu cầu 

về Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách nhiệm của Crown 
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a. không thực thi pháp luật và quy định trong khu vực mà các hàng hóa và dịch 

vụ này được cung cấp. 

 

b. Những thách thức và rủi ro ảnh hưởng đến uy tín đặc thù của ngành, như được 

xác định bởi các bên liên quan, các tổ chức học thuật, công nghiệp và xã hội 

dân sự. 

c. tình trạng thiếu tính minh bạch và/hoặc khả năng truy xuất nguồn gốc của chuỗi cung ứng. 

d. rủi ro về tính liên tục của việc cung cấp các đầu vào sản phẩm quan trọng. 

4- Để làm bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Tìm nguồn cung ứng có 

đạo đức và trách nhiệm của mình, Crown sẽ chấp nhận các văn bản xác minh của bên thứ ba 

do các nhà cung cấp và/hoặc nhà cung cấp phụ của họ cung cấp khi các bên thứ ba đó được 

Crown và các bên liên quan coi là nguồn xác minh đáng tin cậy. Hiện tại, danh sách này bao 

gồm Ecovadis, SEDEX và ASI. 

 
5- Theo kế hoạch của riêng chúng tôi và để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Crown sẽ khuyến 

khích các đối tác cung cấp của mình tham gia và duy trì tư cách thành viên trong Sáng kiến 

Thương mại Có Đạo đức (ETI) hoặc các tổ chức thương mại có đạo đức tương tự và Sáng 

kiến Quản lý Nhôm (ASI). 

 
6- Crown sẽ triển khai Chương trình đào tạo về Tìm nguồn cung ứng có đạo đức và trách 

nhiệm cho các nhóm thu mua của mình trên toàn cầu. 
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