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en-US {en-US}
vi-VN {vi-VN}
State
Legal and Ethical Business
Thông Lệ Pháp Lý và Kinh
Needs
Practices:<CharacterStyleRange>1 VF Doanh Có Đạo
translation
1
Authorized Facilities must fully
Đức:<CharacterStyleRange>
comply with all applicable local,
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền
state, federal, national, and
Của Công Ty VF phải tuân thủ
international laws, rules and
đầy đủ tất cả các luật, quy tắc
regulations including those relating và quy định áp dụng tại địa
to wages, hours, employment, labor, phương, tiểu bang, liên bang,
health and safety, the environment, quốc gia và quốc tế, bao gồm
immigration and the apparel and
những điều liên quan đến
footwear industry.
tiền lương, giờ làm việc, lao
động, sức khỏe và an toàn,
môi trường, tình trạng nhập
cư và ngành may mặc và giày
dép.
VF Authorized Facilities must be
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Needs
ethical in their business practices. Của Công Ty VF phải kinh
translation
doanh có đạo đức.
Child/Juvenile
Lao Động Trẻ Em/Vị Thành Needs
1
Labor:<CharacterStyleRange> No Niên:<CharacterStyleRange>1 translation
person shall be employed at an age Không được tuyển dụng
younger than 15 or under the age những người dưới 15 tuổi
for completing compulsory
hoặc dưới tuổi hoàn thành
education in the country of
giáo dục bắt buộc ở nước sản
manufacture, whichever is higher. xuất, tuỳ theo mức nào cao
hơn.
VF Authorized Facilities must
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Translated
observe all legal requirements for Của Công Ty VF phải tuân thủ
work of employees under 18 years đầy đủ tất cả các yêu cầu
of age, particularly those pertaining pháp lý về công việc của
to hours of work and working
người lao động dưới 18 tuổi
conditions.
đặc biệt liên quan đến giờ
làm việc và điều kiện làm
việc.
Forced Labor:
Cưỡng Bức Lao Động:
Needs
<CharacterStyleRange>1VF
<CharacterStyleRange>1Các translation
Authorized Facilities shall not use
Nhà Máy Được Ủy Quyền
involuntary or forced labor,
Của Công Ty VF không được
including indentured labor, bonded sử dụng lao động không tự
labor or any other form of forced
nguyện hoặc bị cưỡng bức,
labor, including human trafficking. bao gồm lao động có giao
kèo, lao động bắt buộc hoặc
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bất cứ hình thức lao động
cưỡng bức nào khác, bao
gồm cả nạn buôn người.
Wages and
Tiền Lương và Phúc
Needs
1
1
Benefits:<CharacterStyleRange>
Lợi:<CharacterStyleRange> translation
Every worker has a right to
Mọi công nhân đều có quyền
compensation for a regular work
được trả công theo một tuần
week that is sufficient to meet the làm việc, đủ để đáp ứng các
worker’s basic needs and provide
nhu cầu cơ bản của họ và
some discretionary income.
cung cấp một số thu nhập tùy
dụng.
VF Authorized Facilities must
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Translated
compensate their employees fairly Của Công Ty VF phải trả công
by providing compensation
công bằng cho người lao
packages comprised of wages and động bằng cách cung cấp gói
benefits that, at the very least,
lương bao gồm tiền lương và
comply with legally mandated
phúc lợi, và ít nhất phải tuân
minimum standards or the
theo các tiêu chuẩn tối thiểu
prevailing industry wage, whichever bắt buộc về mặt pháp lý hoặc
is higher, and shall provide any
mức lương hiện hành của
benefits required by law.
ngành công nghiệp, tùy theo
quy định nào có yêu cầu cao
hơn, và phải cung cấp phúc
lợi theo yêu cầu của pháp
luật.
Employees must be fully
Người lao động phải được trả Translated
compensated at a premium rate for công ở mức cao hơn khi làm
overtime according to local law and thêm giờ theo luật địa
each employee must be provided
phương và mỗi người lao
with a clear, written accounting for động phải được cung cấp
each pay period.
phiếu lương ghi rõ ràng cho
mỗi kỳ lương.
Where compensation does not meet Trường hợp tiền công không Needs
workers’ basic needs and provide
đáp ứng các nhu cầu cơ bản translation
some discretionary income VF
và cung cấp một số thu nhập
Authorized Facilities should work
tùy dụng cho công nhân, Các
with VF to make improvements and Nhà Máy Được Ủy Quyền
take other appropriate actions that Của Công Ty VF sẽ làm việc
seek to progressively realize a level với Công Ty VF nhằm cải
of compensation that does.
thiện và thực hiện các hành
động thích hợp khác để tìm
cách cải thiện dần mức tiền
công hợp lý.
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Hours of Work:
<CharacterStyleRange>1VF
Authorized Facilities must comply
with the legal limitations on regular
and overtime hours in the
jurisdiction in which they
manufacture.

Giờ Làm Việc:
Needs
<CharacterStyleRange>1Các translation
Nhà Máy Được Ủy Quyền
Của Công Ty VF phải tuân thủ
các giới hạn pháp lý về giờ
làm việc chính thức và giờ
làm thêm theo quy định pháp
lý nơi họ sản xuất.
Employees must not be required,
Người lao động không bị yêu Needs
except in extraordinary
cầu, trừ trường hợp đặc biệt, translation
circumstances, to work more than làm việc nhiều hơn sáu mươi
sixty hours per week including
giờ mỗi tuần, bao gồm cả
overtime or the local legal
thời gian làm thêm giờ hoặc
requirement, whichever is less.
theo yêu cầu pháp lý địa
phương, tùy theo mức nào
thấp hơn.
A regular work week shall not
Một tuần làm việc bình
Needs
exceed 48 hours.
thường không được vượt
translation
quá 48 giờ.
All overtime must be consensual and Tất cả các giờ làm thêm phải Needs
not requested on a regular basis.
được người lao động đồng ý translation
và không được yêu cầu
thường xuyên.
All employees will be entitled to at Tất cả người lao động sẽ
Needs
least 24 hours of consecutive rest in được nghỉ ít nhất 24 giờ liên translation
every seven-day period.
tục trong mỗi 7 ngày.
Freedom of Association and
Tự Do Lliên Kết và Thương Needs
Collective
Lượng Tập
translation
Bargaining:<CharacterStyleRange>1 Thể:<CharacterStyleRange>1
VF Authorized Facilities shall
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền
recognize and respect the right of Của Công Ty VF phải công
employees to freedom of
nhận và tôn trọng quyền của
association and collective
người lao động đối với việc
bargaining.
tự do liên kết và thương
lượng tập thể.
No employee shall be subject to
Không người lao động nào Translated
harassment, intimidation or
phải chịu sự quấy rối, đe dọa
retaliation in their efforts to freely hoặc trả đũa khi họ muốn tự
associate or bargain collectively.
do liên kết hoặc thương
lượng tập thể.
Health and
Sức Khỏe và Sự An
Translated
1
1
Safety:<CharacterStyleRange> VF Toàn:<CharacterStyleRange>
Authorized Facilities must provide Các Nhà Máy Được Ủy Quyền

their employees with a clean, safe
and healthy work environment,
designed to prevent accidents and
injury to health arising out of or
occurring during the course of work.
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Của Công Ty VF phải cung cấp
cho người lao động một môi
trường làm việc sạch sẽ, an
toàn và lành mạnh, được
thiết kế để ngăn chặn tai nạn
và thương tích phát sinh từ
hoặc xảy ra trong quá trình
làm việc.
VF Authorized Facilities are required Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Translated
to comply with all applicable, legally Của Công Ty VF phải tuân thủ
mandated standards for workplace tất cả các tiêu chuẩn bắt
health and safety in the countries buộc về mặt pháp lý về sức
and communities in which they
khỏe và an toàn lao động tại
operate.
các quốc gia và cộng đồng
nơi họ hoạt động.
Principle 1
Nguyên Tắc 1
Needs
translation
Principle 2
Nguyên Tắc 2
Needs
translation
Principle 3
Nguyên Tắc 3
Needs
translation
Principle 4
Nguyên Tắc 4
Needs
translation
Principle 5
Nguyên Tắc 5
Needs
translation
Principle 6
Nguyên Tắc 6
Needs
translation
Principle 7
Nguyên Tắc 7
Needs
translation
GLOBAL COMPLIANCE PRINCIPLES NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ
Needs
TOÀN CẦU
translation
For VF Authorized Facilities
Đối với Các Nhà Máy Được Needs
Ủy Quyền Của Công Ty VF
translation
At VF Corporation, we are a
Tại Công Ty VF, chúng tôi là Needs
Purpose-led, performance-driven
một tổ chức mang tính định translation
and value-creating organization.
hướng, hiệu quả và tạo ra giá
trị.
Our success is built on a culture of Thành công của chúng tôi
Needs
integrity, empathy, curiosity,
được xây dựng trên sự hội translation
perseverance and courage.
nhập văn hóa, sự đồng cảm,
tính ham học hỏi, tính kiên trì
và lòng can đảm.

30[1]

1:59

31[1]

1:60

32[1]

1:61

33[1]

1:94

34[1]

1:95

These values extend to the
Chúng tôi mong đợi những Needs
expectations we have of those with giá trị này mở rộng đến cả
translation
whom we do business.
với những người chúng tôi
làm việc cùng.
These Global Compliance Principles Các Nguyên Tắc Tuân Thủ
Needs
apply to all facilities that produce
Toàn Cầu này áp dụng cho tất translation
goods for VF or any of our
cả các cơ sở sản xuất hàng
subsidiaries, divisions, or affiliates, hóa cho VF hoặc bất kỳ công
including facilities owned and
ty con, bộ phận hoặc chi
operated by VF and our contractors, nhánh nào của chúng tôi, bao
agents and suppliers, referred to in gồm các cơ sở thuộc sở hữu
this document as VF Authorized
và điều hành bởi VF và các
Facilities.
nhà thầu, đại lý và nhà cung
cấp của chúng tôi, được đề
cập đến trong tài liệu này với
tư cách là Các Nhà Máy Được
Ủy Quyền Của Công Ty VF.
While these Global Compliance
Mặc dù các Nguyên Tắc Tuân Needs
Principles set forth the basic
Thủ Toàn Cầu này đưa ra các translation
requirements that must be met in yêu cầu cơ bản phải được
order to do business with us, we
đáp ứng để làm việc với
strongly encourage VF Authorized chúng tôi, chúng tôi đặc biệt
Facilities to exceed these principles khuyến khích các Các Nhà
and to promote best practices and Máy Được Ủy Quyền Của
continuous improvement
Công Ty VF đáp ứng trên cả
throughout all of their facilities.
những nguyên tắc này và
thúc đẩy các thực hành tốt
nhất và cải tiến liên tục ở
khắp tất cả các cơ sở của họ.
Nondiscrimination:
Không Phân Biệt Đối Xử:
Needs
1
1
<CharacterStyleRange> Employment <CharacterStyleRange> Sử translation
– including hiring, remuneration,
dụng lao động - bao gồm cả
benefits, advancement, termination việc thuê mướn, thù lao,
and retirement – shall be based on phúc lợi, thăng tiến, nghỉ việc
ability and not on any other
và nghỉ hưu - phải dựa trên
personal characteristics.
khả năng chứ không dựa trên
bất kỳ đặc điểm cá nhân nào
khác.
VF Authorized Facilities may not
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Needs
discriminate on the basis of race,
Của Công Ty VF không được translation
color, gender, age, national origin, phân biệt đối xử dựa trên
ethnic origin, religion, sexual
chủng tộc, màu da, giới tính,
orientation, gender identity or
tuổi, nguồn gốc quốc gia, sắc

expression, marital status,
citizenship, disability, protected
veteran status, HIV/AIDS status or
any other legally protected factor.
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tộc, tôn giáo, khuynh hướng
tình dục, nhận dạng hoặc
biểu hiện giới tính, tình trạng
hôn nhân, quyền công dân,
tình trạng khuyết tật, tình
trạng cựu chiến binh được
bảo vệ, tình trạng HIV/AIDS
hoặc bất kỳ yếu tố được bảo
vệ hợp pháp nào khác.
Harassment:
Sự Quấy Rối:
Translated
1
1
<CharacterStyleRange> VF
<CharacterStyleRange> Các
Authorized Facilities must treat all Nhà Máy Được Ủy Quyền
employees with respect and dignity. Của Công Ty VF phải tôn
trọng nhân phẩm của tất cả
người lao động.
VF Authorized Facilities may not
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Translated
subject employees to corporal
Của Công Ty VF không được
punishment, physical, sexual,
để người lao động phải chịu
psychological or verbal harassment hình phạt về thể xác thể chất,
or abuse.
tình dục, quấy rối tâm lý hoặc
quấy rối hay ngược đãi bằng
lời nói.
VF Authorized Facilities may not use Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Translated
monetary fines as a disciplinary
Của Công Ty VF không được
practice.
sử dụng hình thức phạt tiền
như một hình thức kỷ luật.
Women’s Rights:
Quyền Của Phụ Nữ:
Translated
1
1
<CharacterStyleRange> VF
<CharacterStyleRange> Các
Authorized Facilities must ensure
Nhà Máy Được Ủy Quyền
that women workers receive equal Của Công Ty VF phải đảm bảo
remuneration, including benefits,
rằng công nhân nữ được
equal treatment, equal evaluation of nhận thù lao công bằng, bao
the quality of their work and equal gồm cả phúc lợi, đối xử bình
opportunity to fill all positions open đẳng, đánh giá công bằng
to male workers.
chất lượng công việc và cơ
hội bình đẳng nộp đơn tất cả
các vị trí còn trống như công
nhân nam.
Pregnancy tests will not be a
Các xét nghiệm có thai sẽ
Translated
condition of employment, nor will không phải là một điều kiện
they be demanded of employees.
để có việc, cũng sẽ không
phải là yêu cầu đối với người
lao động.
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Workers who take maternity leave Những công nhân khi nghỉ
Translated
(of a duration determined by local thai sản (theo thời gian xác
and national laws) will not face
định bởi luật pháp địa
dismissal nor threat of dismissal,
phương và quốc gia) sẽ
loss of seniority or deduction of
không phải đối mặt với việc
wages, and will be able to return to bị sa thải hay đe dọa sa thải,
their former or comparable
mất thâm niên hay khấu trừ
employment at the same rate of pay tiền lương, và sẽ có thể trở
and benefits.
lại làm việc cũ của họ với
cùng mức lương và phúc lợi
như trước khi nghỉ thai sản.
Workers will not be forced or
Người lao động nữ sẽ không Translated
pressured to use contraception.
bị ép buộc hoặc bị áp lực sử
dụng biện pháp tránh thai.
Workers will not be exposed to
Người lao động sẽ không bị Translated
hazards, including glues and
tiếp xúc với những mối nguy
solvents, which may endanger their hiểm, bao gồm keo và dung
safety, including their reproductive môi, mà có thể gây nguy
health.
hiểm cho sự an toàn, bao
gồm cả sức khỏe sinh sản của
họ.
Facilities shall provide appropriate Nhà máy sẽ phải cung cấp các Translated
services and accommodation to
dịch vụ và nhà ở phù hợp với
women workers in connection with lao động nữ đang mang thai.
pregnancy.
Subcontracting:
Giao Thầu Phụ:
Translated
<CharacterStyleRange>1VF
<CharacterStyleRange>1Các
Authorized Facilities will not use
Nhà Máy Được Ủy Quyền
subcontractors in the manufacturing Của Công Ty VF không được
of VF products or components
sử dụng thầu phụ trong quá
without VF’s written approval and trình sản xuất các sản phẩm
only after the subcontractor has
hoặc bán thành phẩm của VF
agreed to comply with these Global mà không có văn bản chấp
Compliance Principles.
thuận của VF và chỉ sau khi
các nhà thầu phụ đã đồng ý
tuân thủ các Nguyên Tắc
Tuân Thủ Toàn Cầu này.
Worker Residence (Dormitory):
Chỗ Ở Cho Công Nhân (Ký
Translated
1
<CharacterStyleRange> Dormitories Túc Xá):
of VF Authorized Facilities must
<CharacterStyleRange>1Ký
provide a clean, safe and healthy
Túc Xá của Các Nhà Máy
residence environment.
Được Ủy Quyền Của Công Ty
VF phải cung cấp môi trường

46[1]

1:111

47[1]

1:112

48[1]

1:114

49[1]

1:115

50[1]

1:117

51[1]

1:118

52[1]

1:120

sống sạch sẽ, an toàn và lành
mạnh.
The dormitory design must provide Ký túc xá được thiết kế để
Translated
adequate privacy, security and
cung cấp đầy đủ sự riêng tư,
freedom of movement for all
an ninh và tự do hoạt động
occupants.
của tất cả người sử dụng.
Dormitory facilities must comply
Ký túc xác phải tuân thủ tất Translated
with all applicable, legally mandated cả các tiêu chuẩn áp dụng,
standards for public domiciles in the bắt buộc hợp pháp cho việc
countries and communities in which lưu trú công cộng tại các
they operate.
quốc gia và cộng đồng nơi
mà họ hoạt động kinh doanh.
Facility Security:
An Ninh Cơ Sở:
Needs
<CharacterStyleRange>1All VF
<CharacterStyleRange>1Tất translation
Authorized Facilities must establish cả Các Nhà Máy Được Ủy
facility security procedures to guard Quyền Của Công Ty VF phải
against the introduction of nonthiết lập các quy trình an
manifested cargo into outbound
ninh tại cơ sở để bảo vệ
shipments.
chống lại việc đưa hàng hóa
không kê khai vào các lô hàng
đi nước ngoài.
Such items would include drugs,
Các mặt hàng này có thể bao Translated
biological agents, explosives,
gồm thuốc, tác nhân sinh
weapons, radioactive materials,
học, chất nổ, vũ khí, chất
undocumented migrants/stowaways phóng xạ, người di cư không
and other contraband.
có giấy tờ/người đi lậu vé và
các mặt hàng buôn lậu khác.
Product Labeling:
Ghi Nhãn Sản Phẩm:
Needs
<CharacterStyleRange>1All VF
<CharacterStyleRange>1Tất translation
Authorized Facilities must accurately cả Các Nhà Máy Được Ủy
label our products with the country Quyền Của Công Ty VF phải
of origin in compliance with the laws ghi nhãn chính xác các sản
of the United States and those of
phẩm của chúng tôi với quốc
the country of manufacture.
gia xuất xứ tuân theo luật
pháp tại Hoa Kỳ và các quốc
gia sản xuất.
For products shipped to countries Đối với các sản phẩm được Needs
other than the United States, the
chuyển đến các quốc gia khác translation
laws of the importing country will ngoài Hoa Kỳ, luật của quốc
prevail.
gia nhập khẩu sẽ được ưu
tiên áp dụng.
Environment:
Môi Trường:
Translated
<CharacterStyleRange>1VF
<CharacterStyleRange>1Tất
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1:121

54[1]

1:122

55[1]

1:124

56[1]
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Authorized Facilities must comply cả Các Nhà Máy Được Ủy
with all laws and regulations relating Quyền Của Công Ty VF phải
to environmental protection in the tuân thủ tất cả các luật cũng
countries in which they operate.
như quy định về việc bảo vệ
môi trường tại đất nước mà
họ đang hoạt động kinh
doanh.
Facilities should have policies and Các nhà máy này cần phải có
procedures in place to ensure
các chính sách và quy trình
environmental impacts are
thích hợp nhằm đảm bảo
minimized with respect to energy, việc giảm thiểu tác động đến
air emissions, water, waste,
môi trường về năng lượng,
hazardous materials and other
khí thải, nước, chất thải, vật
significant environmental risks.
liệu nguy hiểm và các rủi ro
môi trường nghiêm trọng
khác.
Facilities are expected to make
Các nhà máy dự kiến sẽ có
sustainable improvements in
những cải tiến bền vững về
environmental performance and
hiệu suất bảo vệ môi trường
require the same of their suppliers và yêu cầu các nhà cung cấp
and subcontractors.
cũng như các nhà thầu phụ
cùng chung tay bảo vệ môi
trường.
Informed Workplace:
Thông Báo Tại Nơi Làm Việc:
1
<CharacterStyleRange> VF
<CharacterStyleRange>1Các
Authorized Facilities should inform Nhà Máy Được Ủy Quyền
employees about all workplace
Của Công Ty VF nên thông
standards orally and through the
báo về các tiêu chuẩn môi
posting of standards in a prominent trường làm việc cho người
place and undertake other efforts to lao động bằng lời và thông
educate employees about the
qua việc dán bảng thông tin
standards on a regular basis.
về các tiêu chuẩn ở vị trí dễ
thấy, gây chú ý và nỗ lực sử
dụng các biện pháp khác để
tuyên truyền giáo dục các
tiêu chuẩn một cách thường
xuyên cho người lao động.
Monitoring and Compliance:
Giám Sát và Tuân Thủ:
<CharacterStyleRange>1VF
<CharacterStyleRange>1Các
Authorized Facilities must maintain Nhà Máy Được Ủy Quyền
on site all documentation necessary Của Công Ty VF phải giữ tất
to demonstrate compliance with
cả các tài liệu tại chỗ cần
these Global Compliance Principles. thiết để chứng minh việc

Translated

Translated

Translated

Translated
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VF and its subsidiaries will
undertake affirmative measures,
such as announced and
unannounced on-site inspections of
production facilities, to monitor
compliance with these Global
Compliance Principles.

58[1]
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VF Authorized Facilities must allow
VF representatives full access to
production facilities, employee
records and employees for
confidential interviews in
connection with monitoring visits.
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In addition, VF Authorized Facilities
must respond promptly to
reasonable inquiries by VF
representatives concerning the
subjects addressed in the audit.
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VF Authorized Facilities must never
offer gifts, cash or other incentives
to influence a business decision or
to retain business with VF.
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Principle 8

62[1]
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Principle 9
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Principle 10
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Principle 11

65[1]
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Principle 12

tuân thủ các Nguyên Tắc
Tuân Thủ Toàn Cầu này.
VF và các công ty con sẽ thực Translated
hiện các biện pháp quả
quyết, chẳng hạn như các
hoạt động đánh giá tại chỗ
các nhà máy sản xuất mà
không cần thông báo trước,
để giám sát việc tuân thủ các
Nguyên Tắc Tuân Thủ Toàn
Cầu này.
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Translated
Của Công Ty VF phải cho
phép đại diện của công ty VF
có toàn quyền tiếp cận các
nhà máy sản xuất, hồ sơ
người lao động và người lao
động để tiến hành các cuộc
phỏng vấn riêng liên quan
đến chuyến giám sát.
Ngoài ra, Các Nhà Máy Được Translated
Ủy Quyền Của Công Ty VF
phải đáp ứng kịp thời các yêu
cầu hợp lý của đại diện công
ty VF liên quan đến các đối
tượng được đề cập trong
buổi đánh giá.
Các Nhà Máy Được Ủy Quyền Needs
Của Công Ty VF không bao translation
giờ được tặng quà, tiền mặt
hoặc các ưu đãi khác gây ảnh
hưởng đến quyết định kinh
doanh hoặc để duy trì hoạt
động kinh doanh với VF.
Nguyên Tắc 8
Needs
translation
Nguyên Tắc 9
Needs
translation
Nguyên Tắc 10
Needs
translation
Nguyên Tắc 11
Needs
translation
Nguyên Tắc 12
Needs
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Principle 13

67[1]
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Principle 14
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Principle 15

69[1]
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Principle 16
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Principle 17
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GLOBAL COMPLIANCE PRINCIPLES

72[1]

1:143

73[1]

1:144

Violations of these Global
Compliance Principles will be
appropriately remedied at the cost
of the facility.
VF reserves the right to take
necessary measures to ensure
future compliance with these Global
Compliance Principles.

74[1]
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75[1]

1:146

Failure to comply with these Global
Compliance Principles may result in
termination of the relationship
between VF and the Authorized
Facility.
November 2018

translation
Nguyên Tắc 13
Needs
translation
Nguyên Tắc 14
Needs
translation
Nguyên Tắc 15
Needs
translation
Nguyên Tắc 16
Needs
translation
Nguyên Tắc 17
Needs
translation
NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ
Needs
TOÀN CẦU
translation
Vi phạm các Nguyên Tắc
Needs
Tuân Thủ Toàn Cầu này phải translation
được khắc phục phù hợp với
chi phí của cơ sở.
VF có quyền thực hiện các
Needs
biện pháp cần thiết để đảm translation
bảo tuân thủ các Nguyên Tắc
Tuân Thủ Toàn Cầu này trong
tương lai.
Việc không tuân thủ các
Needs
Nguyên Tắc Tuân Thủ Toàn translation
Cầu này có thể dẫn đến chấm
dứt mối quan hệ giữa VF và
Nhà Máy Được Ủy Quyền.
Tháng 11 năm 2018
Needs
translation

