
CHÍNH SÁCH MUA SẮM CỦA TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TOKYU 

 

 

 

Tập đoàn xây dựng Tokyu tôn trọng lẫn nhau với các đối tác kinh doanh như công ty hợp tác, nhà cung cấp 

dựa trên mối quan hệ đối tác cùng phát triển, đồng thời cung cấp những cơ hội kinh doanh công bằng, quán 

triệt tuân thủ pháp luật và đưa ra những lựa chọn công bằng, góp phần hiện thực hóa một xã hội và khu vực 

bền vững. 

 

 

1. Quán triệt tuân thủ pháp luật và giao dịch công bằng, khách quan 

Chúng tôi quán triệt tuân thủ pháp luật và thực hiện các giao dịch công bằng, khách quan.  

 

2. Đảm bảo chất lượng 

Chúng tôi thực hiện các hoạt động mua sắm tối ưu để đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xây dựng có chất 

lượng được khách hàng tin cậy và hài lòng. 

 

3. Đảm bảo an toàn, vệ sinh 

Chúng tôi thực hiện các hoạt động mua sắm tối ưu để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xây dựng an toàn, hợp vệ 

sinh cho khách hàng và tất cả người dùng. 

 

4. Quan tâm đến môi trường 

Nhằm hướng tới việc bảo tồn một môi trường toàn cầu dễ chịu và bền vững, chúng tôi thực hiện các hoạt động mua 

sắm tối ưu để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xây dựng có cân nhắc đến yếu tố giảm tải cho môi trường, chẳng 

hạn như kiểm soát việc phát thải chất thải, tiếng ồn/độ rung, khí nhà kính, chất gây ô nhiễm môi trường và các chất 

nguy hiểm, đồng thời duy trì trạng thái quản lý tốt. 

 

5. Tôn trọng nhân quyền và xây dựng môi trường làm việc tốt 

Chúng tôi nỗ lực trong việc tôn trọng nhân quyền theo quy định của các chuẩn mực quốc tế, xóa bỏ mọi hành động 

phân biệt đối xử, quấy rối, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và thực hiện các hoạt động mua sắm trên cơ sở đảm 

bảo một môi trường làm việc tốt. 

 

6. Quán triệt bảo mật thông tin  

Chúng tôi cẩn trọng trong việc bảo vệ thông tin bí mật, thông tin cá nhân và thông tin khách hàng mà chúng tôi sử 

dụng và thực hiện các hoạt động mua sắm trên cơ sở đảm bảo an toàn thông tin. 

 

7. Từ chối quan hệ với các thế lực chống đối xã hội 

Chúng tôi từ chối giao dịch hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác với các thế lực chống đối xã hội. 

 

8. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro thiên tai (chuỗi cung ứng) 

Chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý và hoàn thiện kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục để đề phòng thiên tai hoặc 

các trường hợp bất trắc. 

 

Chính sách mua sắm 

 

Điều khoản chi tiết 

 



9. Xây dựng hệ thống mua sắm 

Chúng tôi xây dựng hệ thống để không ngừng thực hiện các hoạt động mua sắm này. 
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