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Chính Sách Đạo Đức của Amer Sports (sau đây được gọi là, “Chính Sách Đạo Đức”) đặt ra các nền 
tảng căn bản về xã hội và môi trường đối với chuỗi cung ứng của Amer Sports. Chính Sách Đạo Đức 
– là một phần không thể tách rời của chiến lược hoạt động có trách nhiệm của Amer Sports – dựa 
trên cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng nhân quyền trên tinh thần của các tiêu chuẩn xã hội 
và đạo đức được quốc tế công nhận bao gồm các Tiêu Chuẩn của Tổ Chức Lao Động Thế Giới 
(ILO) và Tuyên Ngôn Chung về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Điều này là đúng nhất là đối với 
phụ nữ, trẻ em và nhân viên nhập cư. Amer Sports chia sẻ cam kết này trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng của mình để đối xử với nhân viên một cách tôn trọng nhân phẩm.

Chính Sách Đạo Đức áp dụng cho tất cả các đơn vị điều hành trong chuỗi cung ứng của Amer 
Sports bao gồm Các Nhà Cung Ứng (như định nghĩa bên dưới) và các cơ sở sản xuất và phân phối 
nội bộ của Amer Sports (gọi chung là “Các Chủ Lao Động”). "Các Nhà Cung Ứng" là các đối tác 
kinh doanh thông qua toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà thầu, nhà 
thầu phụ, và bất kỳ bên nào điều hành các cơ sở sản xuất bộ phận, nguyên vật liệu cho các sản 
phẩm của Amer Sports, toàn bộ hoặc một phần.

Các tiêu chuẩn được đặt ra trong Chính Sách Đạo Đức được giải thích rõ hơn trong Các Điểm 
Chuẩn về Tuân Thủ Quy Định Xã Hội và Môi Trường (Social and Environmental Compliance 
Benchmarks) (sau đây được gọi là, “Các Điểm Chuẩn Tuân Thủ”). Các Chủ Lao Động phải tuân 
thủ các tiêu chuẩn này (như được bổ sung bởi Các Điểm Chuẩn Tuân Thủ) và tất cả các điều luật, 
quy tắc, quy định pháp lý hiện hành của quốc gia và quốc tế và các phương pháp hiệu quả nhất trong 
ngành về bất kỳ hoạt động nào của Các Chủ Lao Động bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tiêu 
chuẩn áp dụng cho hoạt động sản xuất, bán hàng, và phân phối. Khi phát sinh khác biệt về các tiêu 
chuẩn, Các Chủ Lao Động phải áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.

Vì Ban Điều Hành Amer Sports (sau đây được gọi là, “ExCom”) có trách nhiệm ủng hộ Chính Sách 
Đạo Đức, họ thường xuyên xem xét và phê duyệt Chính Sách Đạo Đức trên. Đối với các cơ sở sản 
xuất và phân phối thuộc quyền sở hữu, ExCom cân nhắc các Tổng Giám Đốc Điều Hành tương ứng 
của mình phụ trách việc triển khai Chính Sách Đạo Đức. Các Nhà Cung Ứng đồng ý ủng hộ và triển 
khai Chính Sách Đạo Đức bằng cách ký Thỏa Thuận Cung Ứng với Amer Sports Corporation hoặc 
một trong các công ty con của họ. Các Giám Đốc Tìm Nguồn Cung Ứng của Amer Sports chịu trách 
nhiệm yêu cầu Các Nhà Cung Ứng của họ ký các Thỏa Thuận Cung Ứng như thế. Cuối cùng, 
ExCom giao cho đội ngũ phụ trách Tính Bền Vững của Nhà Cung Ứng trách nhiệm theo dõi sự tuân 
thủ của Các Chủ Lao Động đối với Chính Sách Đạo Đức.

Theo đó và tuân theo chiến lược hoạt động có trách nhiệm của Amer Sports, các chủ lao động được 
theo dõi thường xuyên, và hiệu quả hoạt động của họ là một phần của cân nhắc của chúng tôi trong 
việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các chủ lao động phải khắc phục bất 
kỳ vấn đề nào gây ra các tác động tiêu cực về nhân quyền. Các hệ thống quản lý hiệu quả sẽ được 
triển khai để thúc đẩy sự cải thiện không ngừng từ việc đáp ứng các yêu cầu của Chính Sách Đạo 
Đức đến việc thể hiện sự đi đầu về tính bền vững trong các cơ sở của họ và các nhà cung ứng theo 
cấp của họ. Các chủ lao động phải duy trì các hồ sơ đầy đủ và minh bạch để chứng minh tuân thủ 
tất cả các quy định theo Chính Sách Đạo Đức.

Nếu có vi phạm đối với bất kỳ tiêu chuẩn nào của Chính Sách Đạo Đức, nhân viên nên báo cáo vấn 
đề cho Amer Sports bằng cách email đến vsl@amersports.com bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ bản 
xứ của họ. Amer Sports sẽ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin. Nhân viên sẽ không bị trả đũa vì các vấn 
đề được nêu.

1. MỐI QUAN HỆ TUYỂN DỤNG

Các chủ lao động phải áp dụng và tuân thủ các quy định và điều kiện tuyển dụng tôn trọng nhân viên 
và, ở mức tối thiểu, bảo vệ các quyền của họ theo các điều luật và quy định của quốc gia và quốc tế 
về lao động và an sinh xã hội.

2. CẤM LAO ĐỘNG TRẺ EM

Cấm tuyển dụng lao động trẻ em trong bất kỳ trường hợp nào. Không được tuyển dụng bất kỳ ai 
dưới mười lăm (15) tuổi, hoặc dưới độ tuổi phải hoàn thành giáo dục bắt buộc, hoặc dưới độ tuổi tối 
thiểu để lao động ở nước này, căn cứ vào độ tuổi cao hơn. Việc tuyển dụng thanh thiếu niên phải 
tuân thủ mọi điều luật áp dụng để bảo vệ những người đó. Thủ tục tuyển dụng phải gồm có thu thập 
và lưu giữ tất cả giấy tờ cần thiết để xác nhận và xác minh ngày sinh của tất cả nhân viên. Phải triển 
khai một thủ tục khắc phục hiệu quả nếu xác định có lao động trẻ em.

3. CẤM LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Việc tuyển dụng các cá nhân phải là tự nguyện và cấm sử dụng lao động cưỡng bức hay bất tự 
nguyện, cho dù là lao động trong tù, lao động lệ thuộc, lao động để trả nợ hoặc khác. Mọi hình thức 
buôn người và lao động cưỡng bức, chẳng hạn như đặt cọc tiền nhà hoặc giữ giấy tờ tùy thân của 
nhân viên sau khi bắt đầu tuyển dụng, cũng bị cấm. Các Nhà Tuyển Dụng cũng như bất kỳ tổ chức 
nào cung ứng lao động cho họ không được giữ lại bất kỳ phần nào trong tiền lương, phúc lợi, tài sản 
hay giấy tờ của bất kỳ nhân viên nào để buộc nhân viên đó phải tiếp tục làm việc cho Các Nhà Tuyển 
Dụng.

4. CẤM QUẤY RỐI VÀ NGƯỢC ĐÃI

Mỗi nhân viên phải được đối xử tôn trọng, và cấm sử dụng hình thức trừng phạt thân thể, đe dọa 
dùng vũ lực, hoặc bất kỳ hình thức quấy rối hay ngược đãi nào về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc 
bằng lời nói.

5. CẤM PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Cấm phân biệt đối xử trong các hoạt động thuê mướn và tuyển dụng bao gồm lương, phúc lợi, tiếp 
cận chương trình huấn luyện, thăng tiến, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ hưu, dựa 
trên chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp, ngày sinh, tuổi tác, quốc tịch, nhóm xã hội hay xuất thân sắc tộc, 
thiên hướng tình dục, giới tính, trách nhiệm gia đình, tình trạng hôn nhân, tư cách thành viên trong 
các tổ chức của nhân viên bao gồm công đoàn, liên kết chính trị, chính kiến hoặc khuyết tật.

6. THÙ LAO

Tất cả người lao động đều có quyền được trả thù lao cho tuần làm việc bình thường đủ đáp ứng các 
nhu cầu cơ bản của người lao động và đảm bảo một phần thu nhập tùy dụng. Các chủ lao động phải 
trả ít nhất ở mức lương tối thiểu hoặc mức lương thịnh hành thích hợp, căn cứ vào mức cao hơn, 
tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật về lương, và cung cấp bất kỳ phúc lợi nào theo quy định 
của pháp luật, quy định hiện hành hoặc hợp đồng lao động tương ứng. Các chủ lao động cam kết 
không ngừng cải thiện và được khuyến khích thực hiện các biện pháp để triển khai tăng dần các 
quyền nhận thù lao của nhân viên.

7. GIỜ LÀM VIỆC

Các chủ lao động sẽ không yêu cầu nhân viên làm việc nhiều hơn số giờ làm việc bình thường và 
ngoài giờ được pháp luật của quốc gia nơi nhân viên được tuyển dụng cho phép. Tuần làm việc bình 
thường sẽ không quá bốn mươi tám (48) giờ. Ngoài các trường hợp ngoại lệ, tổng số giờ bình 
thường và ngoài giờ trong một tuần không được quá sáu mươi (60) giờ. Các chủ lao động phải cho 
phép nhân viên có quyền nghỉ ngơi ít nhất hai mươi bốn (24) giờ liên tục trong mỗi khoảng thời gian 
bảy ngày. Tất cả công việc tăng ca phải có sự đồng ý. Các chủ lao động không được yêu cầu tăng 
ca thường xuyên và phải trả thù lao cho tất cả công việc tăng ca ở mức lương cao.

8. SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN

Nhân viên phải được cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh tuân thủ các điều luật 
hiện hành, đảm bảo, ở mức tối thiểu, sự tiếp cận đối với nước uống và tiện nghi vệ sinh, an toàn 
phòng cháy, và hệ thống chiếu sáng và thông khí đầy đủ. Phải áp dụng cùng các tiêu chuẩn về sức 
khỏe và sự an toàn trong bất kỳ môi trường nhà ở nào mà các chủ lao động cung cấp cho nhân viên. 
Phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa tai nạn và thương tật có thể có đối với sức 
khỏe của nhân viên phát sinh từ, liên quan đến, hoặc xuất hiện trong quá trình làm việc, bằng cách 
giảm thiểu nguyên nhân gây ra nguy hiểm vốn có trong môi trường làm việc, và ghi nhớ kiến thức 
về ngành nghề và về bất kỳ mối nguy hiểm cụ thể nào. Tất cả nhân viên phải được huấn luyện 
thường xuyên và có ghi nhận về sức khỏe và sự an toàn, ngoài ra, chương trình huấn luyện đó phải 
được thực hiện lại đối với nhân viên mới và nhân viên tái chỉ định.

9. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG

Ngoài việc tuân thủ các điều luật và quy định về môi trường về việc xử lý và tiêu hủy hóa chất và các 
vật liệu nguy hiểm khác, tiêu hủy và quản lý rác thải, Các Chủ Lao Động nỗ lực giảm thiểu tác động 
của hoạt động của họ đối với môi trường và không ngừng cải thiện hiệu quả bảo vệ môi trường.

10. QUYỀN TỰ DO LIÊN KẾT VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Các chủ lao động tôn trọng quyền của nhân viên được tự do liên kết, và quyền tổ chức và thương 
lượng tập thể mà không bị trừng phạt hay cản trở. Nhân viên được tự do tham gia một tổ chức họ 
chọn và việc đó sẽ không dẫn đến bất kỳ hậu quả tiêu cực nào cho họ. Nhân viên được phép tự do 
chọn đại diện của mình. Khi quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể bị pháp luật hạn chế, chủ 
lao động không được cản trở cách thức thay thế hợp pháp trong việc liên kết của nhân viên.

11. GIÁM SÁT

Amer Sports và các đại diện được chỉ định của họ (bao gồm các bên thứ ba) sẽ tham gia các hoạt 
động giám sát theo lịch được nêu trong Hướng Dẫn Thực Hiện Chính Sách Đạo Đức của Amer 
Sports. Để xác minh sự tuân thủ, các hoạt động giám sát gồm có xem xét sổ sách và hồ sơ và phỏng 
vấn riêng với các nhân viên. Các chủ lao động đồng ý duy trì tại chỗ mọi giấy tờ cần thiết để chứng 
minh sự tuân thủ Chính Sách Đạo Đức này.

12. BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Các chủ lao động tránh trực tiếp hay gián tiếp xâm phạm hoặc lạm dụng bất kỳ bằng sáng chế, 
thương hiệu, bản quyền, bí mật thương mại hay quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ 
ba nào, hoặc vi phạm khác đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào trong quy trình sản 
xuất.

13. LIÊN LẠC VỚI NHÂN VIÊN

Các chủ lao động phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng Chính Sách Đạo Đức 
này được truyền đạt cho nhân viên thông qua việc công bố Chính Sách Đạo Đức này ở nơi dễ nhìn 
thấy bằng các ngôn ngữ mà nhân viên có thể hiểu. Chính Sách Đạo Đức này cũng được đăng trên 
trang web của Amer Sports www.amerports.com. Các chủ lao động phải lập ra các cơ chế giải quyết 
khiếu nại hiệu quả có thể được tiếp cận trực tiếp bởi nhân viên nào có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
các vấn đề nhân quyền. Các chủ lao động phải đảm bảo rằng các hoạt động xem xét các vấn đề 
khiếu nại được tiến hành một cách công bằng, đáng tin cậy và hiệu quả mà không bị trả thù.

14. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Các chủ lao động tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên của mình. Mọi dữ liệu cá nhân đã thu thập 
hoặc nắm giữ sẽ được xử lý một cách công bằng, kín đáo và hợp pháp, bảo vệ quyền riêng tư của 
các cá nhân.

15. CẤM THAM NHŨNG & HỐI LỘ

Các chủ lao động không được tham gia đưa hay nhận, trực tiếp hay gián tiếp, hối lộ, lót tay, thanh 
toán phi pháp khác hoặc lợi ích không chính đáng nhằm có được lợi thế kinh doanh hoặc thu lợi tài 
chính. Phải tránh các tình huống liên quan đến mâu thuẫn hoặc biểu hiện của mâu thuẫn giữa nghĩa 
vụ đối với Các Chủ Lao Động và lợi ích cá nhân.

16. HỢP ĐỒNG PHỤ

Các nhà cung ứng không được ký hợp đồng phụ đối với công việc sản xuất thành phẩm hoặc bộ 
phận mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của Amer Sports. Các chủ lao động phải giám 
sát các nhà thầu phụ được ủy quyền của mình (nếu có) để đảm bảo tuân thủ Chính Sách Đạo Đức 
này.


