Chính sách Nhân quyền của
Morinaga Milk Industry Co., Ltd
(Triết lý Cơ bản)
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. tôn trọng quyền con người và sự đa dạng các quyền cơ bản của con
người, với mục tiêu đem lại một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người thông qua việc
hiện thực hóa triết lý doanh nghiệp của Tập đoàn “xây dựng một xã hội thịnh vượng, một lối sống khỏe
mạnh và hạnh phúc thông qua việc cung cấp các sản phẩm độc đáo được sản xuất từ công nghệ sữa tiên
tiến”.
(Bối cảnh)
Chính sách nhân quyền của Morinaga Milk Industry Co., Ltd. được xây dựng dựa trên các Nguyên tắc
Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con người của Liên hợp quốc, và các quy tắc ứng xử quốc tế khác
nhau về quyền con người, như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc,
từ đó thúc đẩy các nỗ lực về tôn trọng quyền con người. Chính sách Nhân quyền của Morinaga Milk
Industry Co., Ltd. thể hiện các cam kết của chúng tôi đối với việc tôn trọng quyền con người dựa trên các
phương châm hành động và triết lý kinh doanh của công ty.
(Phạm vi áp dụng)
Chính sách này áp dụng cho tất cả các cán bộ điều hành và nhân viên của Tập đoàn. Chúng tôi hy vọng
sự ủng hộ của tất cả các đối tác kinh doanh có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty, và sự tuân
thủ của các nhà cung cấp đối với Chính sách Nhân quyền của công ty.
(Chính sách cơ bản)
1.

Chúng tôi tôn trọng các quyền cơ bản của con người, tính cá nhân và sự đa dạng trong các quyền con
người, không phân biệt đối xử hoặc tham gia vào các hành vi quấy rối dựa trên chủng tộc, giới tính,
tuổi tác, tôn giáo, ngôn ngữ, quốc tịch, xu hướng tình dục, bản dạng giới, có hoặc không có khuyết tật.
Trong trường hợp phát hiện các hành vi lạm dụng quyền con người, chúng tôi sẽ thực hiện các biện
pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người bị lạm dụng, và nhanh chóng ngăn ngừa việc tái
diễn.

2.

Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng lao động cưỡng bức, hoặc lao động trẻ em.

3.

Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần giúp nhân viên an toàn
và yên tâm khi làm việc.

4.

Chúng tôi tôn trọng quyền cơ bản của nhân viên trong các thỏa thuận tập thể và quyền tự do hiệp hội.

5.

Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy định của Nhật Bản, và các quốc gia và khu vực chúng tôi tham
gia kinh doanh.

6.

Chúng tôi huấn luyện các giám đốc điều hành và nhân viên của mình một cách phù hợp.

7.

Chúng tôi tôn trọng lối suy nghĩ, lập trường và cá tính đa dạng của tất cả mọi người, nỗ lực xây dựng
văn hóa doanh nghiệp và bản sắc tổ chức nhằm giúp mọi người phát huy hết khả năng và cống hiến
hăng say.

8.

Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ điều hành, nhân viên công ty và công khai ra bên
ngoài công ty.
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