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1.0 MỤC ĐÍCH 
 

Mục đích của Chính sách này để thiết lập các quy định khung về Nhân quyền của 
Dufu Technology Corp. Berhad (“DUFU”, “Chúng tôi” hoặc “Công ty”). Chúng tôi 
căn cứ vào Tuyên bố chung về Nhân quyền, Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp 
quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, và Tuyên bố về các Nguyên tắc cơ bản và 
Quyền tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động quốc tế.  

 
Tại DUFU, chúng tôi tôn trọng Nhân quyền và tin tưởng rằng tất cả mọi người nên 
được đối xử với sự chính trực và tôn trọng. Chúng tôi cam kết nhận diện, giảm bớt và 
ngăn ngừa các hành vi lạm dụng Nhân quyền trong kinh doanh, hoạt động sản xuất, 
chuỗi cung ứng và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.  

 
 
2.0 PHẠM VI 

 
Chính sách này cung cấp cho người lao động một cái nhìn tổng thể về cam kết của 
DUFU tôn trọng Nhân quyền. Mục tiêu là hỗ trợ và tăng quyền năng cho người lao 
động tại tất cả cấp độ nghề nghiệp tại DUFU để cùng hành động phù hợp với những 
giá trị, nguyên tắc và kỳ vọng của công ty.  

 
Chính sách này áp dụng với tất cả các hoạt động trong phạm vi kiểm soát trực tiếp 
của công ty, bao gồm các nhà cung ứng, môi giới và nhà thầu phụ thực hiện hoạt 
động cho Công ty và chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới việc thực hiện chính sách một 
cách phù hợp trong chuỗi cung ứng.  

 
 
3.0 TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH 

 
Chính sách bằng văn bản của chúng tôi nhằm mục địch: 
i) Duy trì tiêu chuẩn cao nhất trong thực hành tuyển dụng phù hợp với luật pháp đã 

được thông qua;  
ii) Nêu cao văn hóa và nguyên tắc bình đẳng về cơ hội việc làm; và 
iii) Tạo ra một môi trường làm việc nơi mỗi thành viên trong đội nhóm được đối xử 

công bằng, không lo sợ bị trù dập, đe dọa và lạm dụng.  
 
 
4.0 NGUYÊN TẮC 

 
Chúng tôi lấy cam kết làm kim chỉ nam và điều chỉnh hoạt động: 

 
Tự do lựa chọn việc làm         Lao động cưỡng bức, ép buộc (bao gồm cả gán nợ) 
hoặc có giao kèo, lao động tù nhân không tự nguyện hoặc bóc lột, nô lệ hay buôn bán 
người sẽ không được cho phép. Điều này bao gồm vận chuyển, chứa chấp, tuyển 
dụng, chuyển giao hoặc tiếp nhận người bằng cách đe dọa, vũ lực, ép buộc, bắt cóc 
hay gian lận để có lao động hoặc dịch vụ. 
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Tại Dufu, các điều khoản tuyển dụng của chúng tôi  luôn nêu ra điều kiện tự nguyện 
và người lao động được tự do rời vị trí công việc bất kỳ khi nào hoặc chấm dứt hợp 
đồng có thông báo trước một thời gian hợp lý căn cứ theo các điều khoản của hợp 
đồng.  

 
Lao động trẻ tuổi Không được sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ 
giai đoạn sản xuất nào bởi vì chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn về việc 
tuyển dụng lao động trẻ em theo quy định quốc tế và địa phương áp dụng.  

 
Giờ làm việc Tuần làm việc không được vượt quá số giờ tối đa quy 
định của luật lao động địa phương. Chúng tôi khuyến khích số giờ làm việc hợp lý 
bao gồm giờ làm thêm, trừ trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống bất thường. 
Tuy nhiên, làm thêm phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện và người lao động sẽ được 
trả thù lao theo quy định.  

 
Lương và chế độ phúc lợi Tiền lương trả cho người lao động phải tuân theo tất 
cả các điều luật tiền lương hiện hành, bao gồm những điều luật liên quan đến mức 
lương tối thiểu, giờ làm thêm và phúc lợi bắt buộc hợp pháp. Chúng tôi không áp đặt 
các quy định về trừ lương đối với các hành vi vi phạm kỷ luật.  

 
Đối xử một cách nhân đạo Trong tổ chức của mình, chúng tôi luôn duy trì văn 
hóa doanh nghiệp không đối xử hà khắc, vô nhân đạo bao gồm hành vi quấy rối tình 
dục, lạm dụng tình dục, trừng phạt về thể xác, đe dọa về thể chất và tinh thần hoặc 
lạm dụng ngôn ngữ với người lao động; và không có hành vi đe dọa sử dụng các biện 
pháp này.   

 
Không phân biệt đối xử Dufu trân trọng một đội ngũ nhân sự không lạm dụng 
và phân biệt đối xử không đúng pháp luật như phân biệt về tộc người, màu da, độ 
tuổi, giới tính, xu hướng tình dục, dân tộc thiểu số, thiểu năng, mang thang, tôn giáo, 
đảng phái chính trị, thành viên công đoàn hoặc tình trạng hôn nhân trong quá trình 
tuyển dụng và thuê lao động ví dụ như thăng chức, thưởng, và cơ hội được đào tạo. 
Thuê lao động và thù lao được quyết định dựa vào các yếu tố về công việc ví dụ như 
năng lực làm việc, bằng cấp và kinh nghiệm. Ngoài ra, người lao động không phải 
phụ thuộc vào việc khám sức khỏe có thể được sử dụng là cách thể hiện sự phân biệt 
đối xử. Chúng tôi tạo điều kiện để người lao động thực hành tôn giáo bất kể người đó 
thuộc tộc người gì, tôn giáo nào bởi vì chúng tôi hiểu và tôn trọng niềm tin tôn giáo 
của mỗi cá nhân thông qua nỗ lực hơn để tạo thêm không gian, thời gian, sự linh hoạt 
để cho phép người lao động hoàn thành các nghi thức tôn giáo theo quy định.   

 
Tự do lập hội                          Chúng tôi tôn trọng quyền của người lao động trong 
việc tự do lập hội, tìm tổ chức đại diện, và tham gia các hội đồng người lao động phù 
hợp với pháp luật địa phương. Chúng tôi chấp thuận giao tiếp cởi mở và tham gia trực 
tiếp giữa người lao động và Ban quản lý bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng đó là cách 
hiệu quả nhất để giải quyết những vấn đề liên quan tại nơi làm việc và thu nhập. Cửa 
luôn rộng mở để người lao động có thể giao tiếp và chia sẻ những phản ánh với Ban 
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quản lý liên quan đến điều kiện lao động và hoạt động của Ban quản lý mà không sợ 
bị trù dập, đe dạo hay quấy rối.  

 
Môi trường làm việc an ninh và an toàn Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường 
làm việc an toàn, hiệu quả thông qua việc hạn chế tối đa tai nạn và bệnh nghề nghiệp 
thông qua công tác chuẩn bị an toàn và thích ứng trường hợp khẩn cấp  
 

 Chương trình thực tập nghề  Chúng tôi cung cấp những cơ hội thực tập cho những 
sinh viên đại học/cao đẳng nghề/cao đẳng. Chương trình này cung cấp cho những sinh 
viên thực tập cơ hội được được phát triển thực hành nghề có người giám sát và thu nhận 
được việc học thông qua thực nghiệm thế giới thực làm giàu thêm cho việc học tập của 
họ. Dù vậy, DUFU không thuê lao động là sinh viên thực tập ngoài những sinh viên đáp 
ứng được những tiêu chuẩn cho chương trình thực tập.   

 
Bảo vệ dữ liệu/Quyền riêng tư Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của thông tin 
cá nhân của người lao động và luôn bảo đảm thông tin cá nhân của tất cả người lao động 
được đối xử với sự chính trực.  
 
Quyền cộng đồng Chúng tôi thừa nhận và tôn trọng các quyền hợp pháp 
và và theo phong tục của các cộng đồng địa phương và những người bản địa, cũng như 
nhu cầu bảo vệ nhân quyền của những nhóm người ngoài lề xã hội, bao gồm người di 
cư và những người có khả năng khác nhau. Chúng tôi đối xử và tiếp cận công bằng về 
cơ hội việc làm cho những nhóm người yếu thế, bao gồm những người từ nền tảng gia 
đình không may mắn, tình trạng xã hội nghèo đói, không được giáo dục và không có 
bằng cấp. 
 
Quyền trẻ em Chúng tôi tôn trọng quyền trẻ em và nỗ lực ưu tiên, bảo 
vệ và thúc đẩy cơ hội cho họ bất kỳ nơi nào có thể. DUFU hướng tới hỗ trợ quyền tiếp 
cận giáo dục và thông tin của trẻ em thông qua cộng tác và phối hợp với các tổ chức phù 
hợp để tôn trọng và ủng hộ quyền của trẻ em một cách kiên định với vai trò kinh doanh 
và phản ánh giá trị cốt lõi của Công ty.  

 
 
5.0 TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT VÀ NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO TÔN TRỌNG 

NHÂN QUYỀN 
  

Tất cả người lao động tại DUFU và các đối tác kinh doanh đều có trách nhiệm đọc, hiểu 
rõ và tuân thủ Chính sách này. Mỗi người lao động có trách nhiềm hành động tuân thủ 
Chính sách này. Trưởng Bộ phận có trách nhiệm đảm bảo mỗi thành viên được tiếp cận 
với Chính sách này. Mỗi chức năng kinh doanh của DUFU có trách nhiệm ngăn chặn 
các hành vi vi phạm Nhân quyền và các nguyên tắc của Chính sách này.  

 
Phòng Nhân sự sẽ có trách nhiệm đối với các hoạt động hang ngày để đảm bảo rằng 
các nguyên tắc của Chính sách Nhân quyền của Công ty được áp dụng đúng.  
 
Phòng Nhân sự Công ty cần phải tiếp cận một cách tích cực những ảnh hưởng đối với 
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nhân quyền đối với cơ sở đang thực hiện coi đó là một trong những quá trình kinh 
doanh cốt lõi. Sự đánh giá này là một phần trong sự tiến bộ không ngừng của Tập đoàn 
được định hướng thông qua việc đánh giá tác động của hoạt động kinh doanh và một 
loạt các mục tiêu. Kế hoạch hành động hoạt động tiêu chuẩn phải được chuẩn bị sẵn 
sang để tránh, ngăn chặn và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến nhân quyền.  

 
 
6.0 ĐÀO TẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN 

 
Chính  sách về nhân quyền được tóm tắt trong Bộ Quy tắc ứng xử. Tất cả người lao 
động bao gồm cả công nhân mới và đối tác kinh doanh có trách nhiệm rà soát và nhận 
những thông báo nhận thức hang năm về bộ quy tắc ứng xử, coi đó là một phần trong 
nhiệm vụ đào tạo về chính sách nhân quyền.  
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7.0 GRIEVANCE MECHANISMS/CƠ CHẾ PHẢN ÁNH 
 

Any Dufu employee who suspects violations of this Policy is expected to speak up 
and raise the issue to their Departmental manager or Human Resources. If the offense 
is more serious, the employee or any external stakeholders may raise their concern via 
whistleblower protection policy. At Dufu, we do not accept any form of retaliation 
against someone who speaks up, expressing concerns or opinions in line with Dufu’s 
Non- Retaliation Policy. Dufu is committed to guarantee confidentiality of the 
internal or external stakeholders and to remedy affected parties where it has been 
identified that it has caused or contributed to human rights impacts. All Dufu’s 
managers and Human Resource Personnel are trained to handle reports or instances of 
bullying or harassment. 
Bất kỳ người lao động nào của DUFU có nghi ngờ về những vi phạm với Chính sách 
này được mong muốn nói lên những phát hiện đó và nêu vấn đề đối với Trưởng Bộ 
phận hoặc Phòng Nhân sự. Nếu vi phạm là nghiêm trọng, người lao động hoặc bất kỳ 
các bên có liên quan ngoài công ty có thể nêu quan ngại của họ thông qua ai đó dám 
nói, nêu quan ngại hoặc ý kiến phù hợp với Chính sách không Trù dập của DUFU. 
DUFU cam kết đảm bảo tính bảo mật của người nội bộ hoặc ngoài có liên quan bên 
ngoài công ty và sẽ bồi thường cho bên bị ảnh hưởng khi được xác định đã gây ra 
hoặc tác động tơi chính sách về nhân quyền. Tất cả các trưởng bộ phận tại DUFU và 
cán bộ Phòng nhân sự được đào tạo để xử lý các báo cáo hoặc những sự việc đột xuất 
về vấn đề bắt nạt hoặc quấy rối.  

 
 
8.0 AMENDMENT/ĐIỀU CHỈNH 

 
The original language of this Policy is English and where applicable, its available in 
multiple languages if required for able understanding. 
Ngôn ngữ nguyên gốc của Chính sách này là Tiếng Anh và nơi áp dụng, nếu có thể 
áp dụng bằng nhiều ngôn ngữ để tăng khẳ năng hiểu về chính sách này. 

 
The Human Rights Policy has been adopted by the Board on 1 November 2022. 
Chính sách về Nhân quyền đã được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 1 tháng 11 
năm 2022.   
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