
Chính sách Mua hàng của 

Morinaga Milk Industry Co., Ltd 

 

     Để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, thơm ngon, an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng, 

Morinaga Milk Industry Co., Ltd và quý đối tác kinh doanh tiến hành mua nguyên liệu phù hợp với pháp luật 

và tiêu chuẩn xã hội, trên tinh thần cân nhắc đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như quyền con 

người và môi trường. Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ minh bạch, công bằng và liêm chính với tất cả 

các đối tác kinh doanh.  

 

< Chính sách mua hàng >  

 

1. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực xã hội, nỗ lực thực hiện các giao dịch công bằng chú 

trọng đến các yếu tố như quyền con người, môi trường, tính đa dạng sinh học, vệ sinh an toàn lao 

động. 

 

2. Để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm do Morinaga Milk Industry Co., Ltd cung cấp cho khách 

hàng, chúng tôi chú trọng vào mối quan hệ hợp tác với các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực chất 

lượng nguyên liệu, an toàn, năng lực công nghệ, giá cả và ngày giao hàng. 

 

3. Khi tiến hành các hoạt động mua hàng, chúng tôi tạo cơ hội công bằng, bình đẳng và minh bạch cho 

tất cả các đối tác kinh doanh và thực hiện các giao dịch một cách phù hợp. 

 

Trong chính sách này, "mua hàng" không chỉ bao gồm việc mua nguyên liệu và vật liệu đóng gói cho 

sản phẩm, mà còn bao gồm các giao dịch mua sắm toàn bộ các tài nguyên kinh doanh như máy móc thiết 

bị, và các dịch vụ để quản lý bảo trì các máy móc thiết bị đó. 

 

<Gửi quý đối tác kinh doanh của chúng tôi> 

 

1. Chúng tôi mong muốn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của quý vị đối tác đến các phương châm của 

Chính sách Mua hàng của Morinaga Milk Industry Co., Ltd với tư cách là thành viên của chuỗi cung 

ứng.  

2. Cân nhắc đến tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, tinh thần tuân thủ luật và quy định, 

và đạo đức doanh nghiệp, Morinaga Milk Industry Co., Ltd mong muốn quý đối tác chú trọng đến các 

vấn đề sau: 1) Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn xã hội, 2) Quan tâm đến Môi trường, và 3) Quyền 

con người và Vệ sinh an toàn lao động. 

3. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm của Morinaga Milk Industry Co., Ltd., chúng tôi mong 

muốn quý đối tác cam kết tuân thủ những điều sau trong giao dịch nguyên vật liệu.  

1) Cung cấp nguyên vật liệu theo Chính sách Chất lượng của Morinaga Milk Industry Co., Ltd. và 

pháp luật có liên quan. 



2) Không ngừng cải thiện khả năng kỹ thuật và đưa ra các đề xuất dựa trên kỹ thuật nhằm giúp sản 

phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

3) Cung cấp với mức giá cạnh tranh và không ngừng hợp lý hóa giá cả. 

4) Xây dựng hệ thống cung ứng nguyên vật liệu ổn định và linh hoạt nhằm cung cấp sản phẩm đến 

tay khách hàng kịp thời và liên tục. 

5) Hợp tác với chúng tôi để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục khi xảy ra các tai họa bất ngờ qua 

việc trao đổi và chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng, và tham gia vào các hoạt động quản lý rủi 

ro trong giai đoạn ổn định. 


