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Chính Sách Về Khoáng Sản Thuộc Khu Vực Xung Đột Của Regal-Beloit Corporation 

 
Tính chính trực là một trong ba giá trị cốt lõi của Regal.  Chúng tôi cam kết giữ những tiêu chuẩn 
cao nhất về hành vi đạo đức, và trách nhiệm xã hội, chúng tôi không tha thứ các lạm dụng về 
nhân quyền liên quan đến việc khai mỏ, vận chuyển và hoặc giao dịch các khoáng sản thuộc khu 
vực xung đột.  Chúng tôi hỗ trợ những nỗ lực của The Electronic Industry Citizenship Coalition 
(“EICC”) và Global e-Sustainability Initiative (“GeSI”) trong việc yêu cầu các công ty thực hiện 
thẩm định hợp lý đối với chuỗi cung ứng của họ để đảm bảo rằng họ không tìm nguồn cung ứng 
khoáng sản nhất định từ địa điểm được coi là "Khu Vực Xung Đột" thuộc Cộng hòa Dân chủ 
Congo và các khu vực xung quanh. 
 
Theo cam kết của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp để theo dõi hàm lượng 
chất liệu trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi để xác định xem các khoáng chất đó có nguồn 
gốc từ hoạt động khai thác khoáng sản hoặc được nấu chảy ở Khu Vực Xung Đột được sử dụng 
trong các sản phẩm của chúng tôi hay không.  Chúng tôi không cố ý sử dụng các khoáng sản ở 
Khu Vực Xung Đột trong các sản phẩm của chúng tôi.  Do vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các 
nhà cung cấp của chúng tôi phải theo dõi hàm lượng khoáng sản trong các sản phẩm mà họ cung 
cấp cho chúng tôi thông qua chứng nhận không có khoáng sản thuộc khu vực xung đột và cung 
cấp cho chúng tôi tài liệu liên quan về các nỗ lực thẩm định của họ.  Chúng tôi yêu cầu các nhà 
cung cấp phải cung cấp cho chúng tôi các linh kiện, phụ tùng, sản phẩm có chứa thiếc, tantali, 
vonfram và/hoặc vàng từ các nguồn đã được xác định là không có xung đột.  Chúng tôi sẽ sử 
dụng EICC-GeSI Conflict Minerals Reporting Template (Chuẩn Biểu Mẫu Báo Cáo Khoáng Sản 
Thuộc Khu Vực Xung Đột) để giám sát và theo dõi cam kết và các hoạt động của nhà cung cấp 
về vấn đề này.    
 
Các biện pháp thẩm định hợp lý về khoáng sản thuộc khu vực xung đột đã được thiết kế phù hợp 
theo mọi khía cạnh trọng yếu theo khuôn khổ của The Organisation for Economic Co-operation 
and Development Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain of Minerals from 
Conflict-Affected and High Risk Areas: (Tổ Chức Hướng Dẫn Thẩm Định Hợp Lý Về Hợp Tác Và 
Phát Triển Đối Với Việc Cung Ứng Có Trách Nhiệm Các Khoáng Sản Từ Khu Vực Bị Ảnh Hưởng 
Do Xung Đột Và Khu Vực Có Nguy Cơ Cao): Phiên Bản Hai, bao gồm việc bổ sung liên quan về 
vàng, thiếc, tantali và volfram (" Hướng dẫn OECD").  Regal đã thông qua tất cả năm bước của 
Hướng Dẫn Thẩm Định Hợp Lý OECD bao gồm các hệ thống quản lý, quy trình xác định và đánh 
giá rủi ro trong chuỗi cung ứng của chúng tôi, quy trình ứng phó với những rủi ro được xác định 
và áp dụng quản lý rủi ro và các quy trình thẩm định của Conflict Free Smelter Program (CFS) 
(Chương Trình Kiểm Tra Không Có Chất Thuộc Khu Vực Xung Đột). 
 
Chúng tôi cam kết chỉ thực hiện kinh doanh với những công ty có đồng quan điểm với các giá trị 
của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao đổi chính sách này với các nhà cung cấp của chúng tôi và yêu 
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cầu họ đặt ra các chính sách tương tự cho chuỗi cung ứng của họ.  
 
Hãy gửi câu hỏi trực tiếp về chính sách này đến integrity@regalbeloit.com hoặc gửi đến bộ phận 
liên lạc của chuỗi cung ứng ở địa phương. 
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