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Quy tắc ứng xử của Jula AB 

Tầm nhìn của Jula AB là giúp cho cuộc sống của Những người tự sửa chữa và các chuyên gia trên 
toàn thế giới trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đạt được tầm nhìn này bằng cách cung cấp sản phẩm 
nâng cấp nhà ở với giá rẻ.  
 
Chúng tôi ý thức được rằng công việc của chúng tôi có ảnh hưởng tới cuộc sống của con người và 
môi trường ở cả địa phương và trên toàn cầu. Để thực hiện được tầm nhìn của mình, chúng tôi nhận 
thấy chúng tôi có trách nhiệm vượt ra ngoài sản phẩm của mình.  Chúng tôi tin tưởng sâu sắc ở mối 
quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, bao gồm cả việc thực hiện trách nhiệm đối với môi 
trường và trách nhiệm xã hội một cách rõ ràng thông qua toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi. Đây 
là điều kiện trước tiên đối với vấn đề chất lượng tốt, sử dụng tài nguyên bền vững và giá cả thấp.  

 
Nhận thức, niềm tin và sự phát triển liên tục là những yếu tố cơ bản để tăng trưởng không ngừng 
cùng với các nhà cung cấp - những người chia sẻ giá trị và đam mê với chúng tôi.  
 
Mục đích của Quy tắc ứng xử của Jula là đặt ra nguyên tắc, tiêu chuẩn chung và xác định yêu cầu 
của chúng tôi đối với Jula và nhà cung cấp của chúng tôi. Jula đã áp dụng các nguyên tắc sau và 
chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của mình cũng tuân thủ những nguyên tắc đó: 

- hành vi có đạo đức và trách nhiệm trong mọi lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi 
- tôn trong quyền của tất cả các cá nhân 
- tôn trọng môi trường 

Quy tắc ứng xử của Jula áp dụng cho tất cả nhà cung cấp và nhà thầu phụ, nhà cung cấp phụ của họ, 
họ là những đối tượng tham gia vào sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Jula. Nhà cung 
cấp có trách nhiệm thông báo cho người lao động và chuỗi cung ứng của họ biết Quy tắc ứng xử của 
Jula cũng như đảm bảo việc áp dụng và tuân thủ. 
 
Phiên bản rút gọn của Quy tắc ứng xử này ở trang 5 phải được đăng tải rõ ràng bằng ngôn ngữ mà 
người lao động của nhà cung cấp chia sẻ ở khu vực chung tại tất cả các cơ sở sản xuất sản phẩm 
trực tiếp cho Jula. 
 
Các yêu cầu này tuân theo Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc dựa trên Tuyên ngôn Quốc tế về 
Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (1948), Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế về Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc (1998), Tuyên bố Rio về bảo vệ môi trường và phát triển (1992) và 
công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc (2000). 
 

YÊU CẦU PHÁP LÝ 

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu của quy tắc này, các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các điều luật 
và quy định của quốc gia cũng như các tiêu chuẩn có thể áp dụng khác (ví dụ: phương pháp thực 
hành sản xuất tốt, các Quy tắc ứng xử khác) và bất kỳ yêu cầu nào có liên quan do luật định bất kể 
yêu cầu nào có tính chất chặt chẽ hơn.  

 

NHÂN QUYỀN VÀ LAO ĐỘNG 

1. Đối xử công bằng 

Nhà cung cấp phải đối xử với từng người lao động một cách tôn trọng, liêm chính và không được sử 
dụng hình phạt về thể xác, hành vi đe dọa, bạo lực hoặc các hình thức quấy rối khác về thân thể, tình 
dục, tâm lý hoặc bằng ngôn từ. 

2. Giờ làm việc và tiền lương 

Số giờ làm việc tối đa được cho phép trong một tuần tuân theo quy định của luật pháp quốc gia 
nhưng không vượt quá 48 giờ một cách thường xuyên và thời gian làm ngoài giờ tối đa trong một 
tuần được cho phép không được vượt quá 12 giờ. Làm việc ngoài giờ phải luôn luôn mang tính chất 
tự nguyên. Nhân viên có quyền được nghỉ ít nhất một ngày trong mỗi khoảng thời gian dài bảy ngày.   

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Tất cả nhân viên có quyền nhận được hợp đồng lao động bằng văn bản.  

Nhân viên phải được thanh toán ít nhất là số tiền lương tối thiểu theo luật áp dụng và tất cả nhân viên 
phải được trả tiền cho tất cả thời gian làm ngoài giờ theo quy định pháp luật. Những công việc khoán 
cũng có quyền hưởng tiền làm ngoài giờ. 
 

Tiền lương phải được trả thường xuyên và kịp thời cho tất cả người lao động. Tiền lương phải được 
trả tối thiểu là hàng tháng. Nhà cung cấp không được dừng trả tiền lương cho bất kỳ nhân viên nào. 

Nhà cung cấp phải duy trì hồ sơ chấm công và bảng lương đầy đủ, chính xác trong đó có ghi lại số 
giờ làm việc và các khoản thanh toán tiền lương cho từng nhân viên, bao gồm cả giá khoán và người 
lao động tạm thời.  

3. Lao động trẻ em và người lao động trẻ tuổi 

Nhà cung cấp không được sử dụng lao động trẻ em. Họ không được sử dụng lao động dưới 15 tuổi 
(hoặc dưới 14 tuổi theo quy định của pháp luật tại địa phương) hoặc người lao động nhỏ tuổi hơn độ 
tuổi lao động hợp pháp nếu độ tuổi này lớn hơn 15. 

Nhà cung cấp phải thực hiện biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng không có lao động trẻ em ở nơi 
sản xuất riêng hoặc tại nhà cung cấp phụ. Nhà cung cấp phải duy trì tài liệu chính thức về tất cả 
người lao động, tài liệu đó xác minh ngày sinh của người lao động.  

Nhà cung cấp sử dụng người lao động ở độ tuổi lớn hơn độ tuổi lao động tối thiểu theo luật định 
nhưng chưa tới 18 tuổi phải tuân thủ bất kỳ điều luật hay quy định nào áp dụng với đối tượng này. 
Người lao động trẻ tuổi không phải làm những công việc có thể nguy hiểm hay có thể ảnh hưởng tới 
giáo dục của trẻ hoặc gây nguy hại cho sức khỏe hay sự phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức 
hoặc xã hội của trẻ. 

4. Lao động cưỡng bức 

Không hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc hay hình thức sử dụng tù nhân hoặc lao động 
bất hợp pháp nào được chấp nhận. Điều này bao gồm tất cả các hình thức thỏa thuận bắt buộc. 
Không ai có thể bị ép làm việc trái với ý muốn của họ trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Nhà cung 
cấp phải cho phép người lao động rời khỏi khu vực nhà máy khi họ hết ca làm việc và nhà cung cấp 
không được giữ thẻ nhận dạng hoặc yêu cầu đặt cọc. 

5. Tự do liên kết và quyền thỏa ước tập thể  

Nhà cung cấp không được can thiệp vào quyền của người lao động được hình thành và tham gia 
đoàn thể hoặc các hiệp hội khác theo lựa chọn của riêng họ và quyền thỏa ước tập thể. 

Nhà cung cấp bị nghiêm cấm phân biệt, trừng phạt, đe dọa hoặc quấy rối những người đại diện cho 
người lao động hoặc các nhân viên tham gia hoạt động công đoàn hợp pháp và hòa bình. 

Nếu công đoàn không được phép hoạt động tại cơ sở hoặc chỉ tổ chức được nhà nước ủy quyền mới 
được phép hoạt động thì nhà cung cấp phải hỗ trợ và không ngăn cấm các biện pháp khác để cho 
phép nhân viên được tập trung độc lập nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến công việc cũng 
như hỗ trợ và không ngăn cấm hoạt động của diễn đàn trình bày các vấn đề liên quan đến công việc 
với ban quản lý. 

6. Không phân biệt đối xử 

Nhà cung cấp không được tham gia hoặc hỗ trợ việc phân biệt đối xử do chủng tộc, giới tính, tuổi tác, 
ý kiến chính trị, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc và quốc gia, tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân và sinh đẻ, 
sức khỏe, khuynh hướng tình dục, tình trạng bệnh tật hoặc tàn tật, tư cách thành viên trong các tổ 
chức của người lao động bao gồm đoàn thể hay các đặc điểm cá nhân khác trong quá trình tuyển 
dụng và sử dụng lao động . Các vấn đề thuê mướn, tiền lương, phúc lợi, đào tạo, đề bạt, kỳ luật, 
chấm dứt hợp đồng, về hưu hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến việc sử dụng lao động 
đều phải dựa trên các tiêu chí liên quan và khách quan. 
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SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN  

7. Phòng ngừa và bảo hộ tại nơi làm việc 

Nhà cung cấp phải cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động theo điều luật và 
quy định áp dụng. Người lao động không được tiếp xúc với các quy trình, chất, hóa chất hoặc kỹ thuật 
độc hại. 

Khi việc tiếp xúc là không thể tránh khỏi, tất cả người lao động tiếp xúc phải được cung cấp thiết bị 
bảo hộ cần thiết. Thiết bị bảo hộ và an toàn lao động phù hợp dành cho người lao động phải có sẵn, 
được bảo dưỡng, sử dụng và cung cấp miễn phí cho Người lao động ở khu vực làm việc độc hại 
hoặc tiềm ẩn rủi ro. Các công trình xây dựng, toàn bộ máy móc và các trang thiết bị khác phải an toàn 
khi sử dụng và phải được trang bị  
 

thiết bị an toàn cần thiết để ngăn ngừa chấn thương. Nơi làm việc phải được bảo dưỡng dự phòng để 
bảo vệ người lao động trước các mối nguy hiểm liên quan đến công việc và đảm bảo điều kiện làm 
việc tốt.  

Nhà cung cấp phải cung cấp nước uống sạch sẽ, miễn phí cho tất cả người lao động và cung cấp đầy 
đủ nhà vệ sinh sạch sẽ với các thiết bị vệ sinh cho cả nam giới và nữ giới. 

Nhà cung cấp phải tiến hành chương trình đào tạo về sức khỏe và an toàn thường xuyên và được ghi 
lại cho tất cả người lao động và nhân viên quản lý mới hoặc được sắp xếp lại vị trí. Nhà cung cấp phải 
cung cấp chương trình đào tạo cơ bản về an toàn cháy và thiết bị chống cháy tại nơi làm việc. Bình 
cứu hỏa phải được đánh dấu đúng cách và được nạp đầy đủ nhiên liệu. Lối thoát cứu hỏa phải được 
đánh dấu rõ ràng và không bị chặn.  

Nhà cung cấp cũng phải cung cấp sẵn vật liệu sơ cứu căn bản và dễ sử dụng cũng như các nhân 
viên được đào tạo tại nơi làm việc.  

8. Xử lý hóa chất 

Nhà cung cấp phải áp dụng biện pháp đảm bảo việc xử lý, lưu trữ và thải bỏ hóa chất hoặc chất nguy 
hiểm một cách an toàn và tiến hành đào tạo đầy đủ. Vật dụng chứa hóa chất phải được dán nhãn 
thích hợp và bảo quản an toàn. Danh mục tất cả hóa chất với Bảng dữ liệu an toàn (SDS) được sử 
dụng trong sản xuất phải được cung cấp bằng ngôn ngữ địa phương tại nơi làm việc. 

9. Nhà ở  

Nhà ở ví dụ: nhà tập thể do nhà cung cấp trang bị phải mang tính an toàn, vệ sinh và đáp ứng yêu 
cầu cơ bản của người lao động về một công trình xây dựng, về không gian, nhiệt độ, ánh sáng, điều 
kiện thông khí, nấu nướng, nước nôi, trang thiết bị vệ sinh, sự riêng tư và giá cả phải chăng. 

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

10. Môi trường – Tổng quát 

Nhà cung cấp phải liên tục tìm cách cải thiện hiệu quả đối với môi trường trong tất cả các hoạt động 
và vòng đời sản phẩm. Điều này bao gồm việc ý thức và giám sát các vấn đề và tác động quan trọng 
đối với môi trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
− Các vấn đề về sản phẩm, đó là thiết kế, bao bì, vận chuyển, sử dụng và tái chế/thải bỏ 
− Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên quý hiếm, năng lượng và nước 
− Phát thải ra hoặc gây ô nhiễm đối với không khí, nước và đất 
− Xử lý chất thải nguy hiểm và không nguy hiểm 
− Xử lý chất thải nguy hiểm 
− Phát ra tiếng ồn, mùi và bụi  
 
Nhà cung cấp phải đảm bảo và cho thấy các hoạt động cải thiện môi trường liên tục thông qua cách 
thức tiếp cận chủ động và việc quản lý có trách nhiệm. 
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Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả hóa chất và chất nguy hiểm sử dụng trong quá trình sản xuất 
sản phẩm của Jula đều tuân theo các yêu cầu của Jula. Nhà cung cấp phải áp dụng nguyên tắc thay 
thế và liên tục tìm cách thay thế chất nguy hiểm bằng chất bớt nguy hiểm hơn.  
 
Nhà cung cấp phải luôn cập nhật và tuân thủ các yêu cầu về môi trường theo luật pháp, quy định của 
quốc gia và tiêu chuẩn của ngành.  

11. Chất thải 

Các chất thải nói chung và đặc biệt là chất thải nguy hiểm phải được lưu trữ, xử lý và bảo quản một 
cách có trách nhiệm theo luật ở địa phương nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí, đất và nước, ngăn 
ngừa nguy cơ kích lửa và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

 
12. Nước thải 

Nhà cung cấp phải áp dụng biện pháp tránh làm ô nhiễm môi trường bằng cách ngăn ngừa và hạn 
chế xả nước thải.  

Nhà cung cấp phải xử lý nước thải đúng cách ngay tại chỗ hoặc xả nước thải vào thiết bị xử lý nước 
thải bên ngoài được cho phép để giảm thiểu tác động đối với môi trường nước. 

ĐỐI XỬ VỚI ĐỘNG VẬT 

Nhà cung cấp phải đối xử với động vật theo quy định của quốc gia và phương pháp được quốc tế 
công nhận. Tất cả động vật thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của con người phải được nuôi nhốt 
trong điều kiện phù hợp với nhu cầu sinh lý và hành vi của loài vật.  

Một con vật có thể được mô tả là ở trong tình trạng tốt nếu nó sung sức, khỏe mạnh và không bị đau 
đớn. Bảo vệ động vật liên quan đến việc phòng tránh những đau đớn không cần thiết, đảm bảo chất 
lượng cuộc sống tốt hoặc đảm bảo cho động vật được chết một cách nhân đạo. 

 

CHỐNG THAM NHŨNG 

Nhà cung cấp không được tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng nào, bao gồm hối lộ, lại quả, 
gian lận hoặc tống tiền. Nhà cung cấp không được thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc khiến 
Jula vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định chống hối lộ nào được áp dụng. 

 

ÁP DỤNG VÀ GIÁM SÁT 

 
Nhà cung cấp phải phổ biến Quy tắc ứng xử này cho tất cả người lao động cũng như nhà cung cấp 
phụ liên quan tới các quy trình sản xuất sản phẩm của Jula. Nhà cung cấp phải lập tài liệu về thủ tục 
nêu vấn đề và khiếu nại về các vấn đề liên quan đến Quy tắc ứng xử của Jula, ví dụ vấn đề phân biệt 
đối xử, quấy rối hoặc lạm dụng. Những thủ tục khiếu nại này đều được phổ biến đối với Người lao 
động, 

Theo yêu cầu của Jula, tất cả nhà cung cấp phải thông báo cho Jula biết địa chỉ của nhà máy sản 
xuất cho từng đơn đặt hàng. 

Nhà cung cấp phải cho phép Jula và đại diện của Jula tiến hành điều tra. Những cuộc điều tra này có 
thể được tiến hành có thông báo hoặc không thông báo vào bất kỳ thời điểm nào ở tất cả các địa 
điểm sản xuất, bao gồm các nhà cung cấp phụ sản xuất sản phẩm của Jula, nhằm đảm bảo sự tuân 
thủ Quy tắc ứng xử của Jula. Jula hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho Jula đều phải có quyền 
tiếp cận tự do vào tất cả hồ sơ, tài liệu và khu vực sản xuất có liên quan. 
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Quy tắc ứng xử của Jula  

– Phiên bản rút gọn 

 

Quấy rối, lạm dụng và hình thức kỷ luật (đối xử công bằng) 

Nhà cung cấp phải đối xử với từng người lao động một cách tôn trọng, liêm chính và không được sử dụng hình 
phạt về thể xác, hành vi đe dọa, bạo lực hoặc các hình thức quấy rối khác về thân thể, tình dục, tâm lý hoặc bằng 
ngôn từ. 

Chi trả tiền lương đủ sống 

Nhân viên phải được thanh toán ít nhất là số tiền lương tối thiểu theo luật áp dụng và tất cả nhân viên phải được 
trả tiền cho tất cả thời gian làm ngoài giờ theo quy định pháp luật. 

Không vượt quá số giờ làm việc 

Số giờ làm việc tối đa được cho phép không được thường xuyên vượt quá 48 giờ một tuần và số giờ làm thêm 
tối đa được cho phép không được vượt quá 12 giờ trong một tuần. Nhân viên có quyền được nghỉ ít nhất một 
ngày trong mỗi khoảng thời gian dài bảy ngày.   

Không được sử dụng lao động trẻ em 

Không được sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi 

“Trẻ em” được định nghĩa là bất kỳ ai dưới 15 tuổi hoặc dưới độ tuổi lao động hợp pháp nếu độ tuổi này nhỏ hơn 
15. Người lao động trẻ tuổi, dưới 18 tuổi, không được làm công việc có thể nguy hiểm. 

Tự do lựa chọn việc làm  

Không hình thức lao động cưỡng ép hoặc bắt buộc nào được cho phép. Nhà cung cấp phải cho phép người lao 
động rời khỏi khu vực nhà máy khi họ hết ca làm việc và nhà cung cấp không được giữ thẻ nhận dạng hoặc yêu 
cầu đặt cọc. 

Tự do liên kết và quyền thỏa ước tập thể 

Nhà cung cấp phải hỗ trợ và không ngăn cấm các biện pháp khác để cho phép nhân viên được tập trung độc lập 
nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến công việc cũng như hỗ trợ và không ngăn cấm hoạt động của diễn 
đàn trình bày các vấn đề liên quan đến công việc với ban quản lý. 

Không được phân biệt đối xử 

Không được phân biệt đối xử trong vấn đề thuê mướn, tiền lương, tiếp cận với chương trình đào tạo, thăng chức, 
chấm dứt hợp đồng hoặc về hưu do chủng tộc, đẳng cấp, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, tình trạng tàn 
tật, giới tính, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, tư cách thành viên đoàn thể hoặc liên kết chính trị. 

Điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh 

Người lao động không được tiếp xúc với các quy trình, chất, hóa chất hoặc kỹ thuật độc hại. Thiết bị bảo hộ và 
an toàn lao động phù hợp dành cho người lao động phải được cung cấp cho người lao động ở khu vực làm việc 
độc hại hoặc tiềm ẩn rủi ro. 

 

Để xem phiên bản hoàn chỉnh, truy cập www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ VỚI JULA 

Nếu nhà cung cấp vi phạm bất kỳ điều gì trong Quy tắc ứng xử này, chúng 
tôi muốn được biết điều đó.  

Vui lòng cho chúng tôi biết những vấn đề này bằng cách liên hệ với chúng tôi 
theo số điện thoại +86 (0)21 – 5465 1608 hoặc điền vào mẫu trên 
www.julasupplier.com/report-issue. Vui lòng viết bằng ngôn ngữ địa phương 
bạn. Mọi thông tin chúng tôi nhận được sẽ được giữ tuyệt đối bí mật và danh 
tính của bạn sẽ được bảo vệ. 

QUY TẮC NÀY PHẢI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI RÕ RÀNG BẰNG NGÔN NGỮ 

ĐỊA PHƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở KHU vỰC CHUNG TẠI 

TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRỰC TIẾP CHO JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue
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