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Bộ Quy tắc ứng xử 

Văn bản này làm rõ trách nhiệm của Công ty ABC và các nhân viên đối với nhau, đối với đối 

tác và cộng đồng của chúng ta. Nó giúp chúng ta hiểu rõ những trách nhiệm mà chúng ta chia 

sẻ, và cảnh báo chúng ta về những vấn đề pháp lý và ứng xử có thể xảy ra. Anh/Chị sẽ không 

thể tìm thấy tất cả tiêu chuẩn, chính sách và luật lệ của Công ty ở đây. Anh/Chị cũng có thể 

không tìm thấy tất cả câu trả lời nào mà Anh/Chị tìm kiếm. Tuy nhiên, Anh/Chị sẽ tìm thấy 

những giá trị và nguyên tắc căn bản mà Công ty ABC đã chọn để tự quản lý bản thân Công ty.   

Ủy Ban Đạo đức và Ứng xử đưa ra quy tắc này sau khi tham khảo và bàn bạc với các bên 

hữu quan. Công ty cam kết sẽ hành động thường xuyên và trách nhiệm với tất cả các bên hữu 

quan về các hoạt động này. 

 

Trách nhiệm và hành động 

Công ty ABC duy trì những chuẩn mực đạo đức cao nhất khi thực hiện những hoạt động của 

mình. Tất cả nhân viên được trông đợi ứng xử theo những nguyên tắc đạo đức của Công ty. 

Nhân viên được khuyến khích đưa ra bất cứ câu hỏi hay băn khoăn nào về các hành vi nơi 

làm việc. Nếu còn thắc mắc – hỏi ngay. Rất nhiều hành động không phù hợp đã xảy ra, 

không phải vì phẩm chất kém hay mục đích không trung thực mà là vì một người nào đó đã 

không có được những thông tin đúng đắn, hoặc họ không hiểu những thông tin mà họ có 

được, hoặc họ chỉ mong muốn “làm cho xong”. 

Những nhân viên làm việc đúng là những người luôn tìm kiếm những lời khuyên tin cậy, 

quan tâm và phản ánh những hành vi không đúng đắn. Công ty ABC nghiêm cấm tất cả mọi 



  

 

 

cá nhân có hành vi chống lại việc nhân viên nào đó báo cáo về hành động sai trái hoặc băn 

khoăn. 

Ủy ban Đạo đức và Ứng xử chịu trách nhiệm khởi xướng và giám sát việc điều tra của tất cả 

các báo cáo về những việc không tuân thủ quy định của Bộ Quy tắc này và đảm bảo xử lý kỷ 

luật thích đáng nếu cần thiết. 

Không có phần nào của Bộ quy tắc này được miễn trừ hay đình chỉ. 

 

Tổng quan về Ứng xử doanh nghiệp 
Mọi doanh nghiệp đều thành công dựa trên danh tiếng của mình. Công ty ABC luôn dựa vào 

những nhân viên và đối tác kinh doanh của mình để làm các điều đúng đắn theo cách làm 

đúng đắn một cách nhất quán nhằm duy trì danh tiếng của mình. Tầm nhìn của Công ty và 

mọi nhân viên là làm mọi việc cho tập thể, cá nhân một cách tốt nhất. Chúng ta sống dựa vào 

những giá trị của Công ty trong mọi hoạt động và hành động. 

 

Làm việc đúng đắn 

 Đưa giá trị và chuẩn mực vào trong mọi hành động. 

 Tuân thủ các Bộ Luật có liên quan. 

Làm việc đúng đắn theo cách đúng đắn 

 Tuân thủ các chính sách của Công ty, các hệ thống  và các quy trình đã được duyệt. 

 Báo cáo  khi đối mặt với những hành động đáng nghi 

 Định hướng những người khác làm việc theo những giá trị, chuẩn mực của Công ty  và 

Pháp luật. 

Tất cả mọi nhân viên và đối tác kinh doanh phải quan tâm sâu sắc và có trách nhiệm bảo vệ 

danh tiếng của Công ty theo các cách sau: 

 Hiểu rõ hành vi ứng xử đúng đắn: 

o Mỗi nhân viên phải hiểu được những giá trị, chính sách, thủ tục và nội quy  của 

Công ty cũng như Các điều Luật liên quan và ứng xử phù hợp. Nếu một cá nhân 

nào đó không nắm được thì phải hỏi trước khi hành động. 

o Tôn trọng mọi người và Pháp luật trong làm việc. 

o Mỗi nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, người đại diện và nhà thầu phải ứng xử 

tôn trọng và tuân thủ Luật pháp khi làm việc dưới danh nghĩa Công ty. 

 Hỏi hoặc/và báo cáo các với những hành vi, hoạt động  vi phạm  giá trị cũng như quy 

định của Công ty. 

o Mỗi nhân viên nên đặt câu hỏi, thể hiện sự quan ngại và báo cáo về những ứng xử 

thiếu trung thực hoặc không phù hợp của các nhân viên, người đại diện, nhà thầu, 

khách hàng hoặc nhà cung cấp. 

Các Giá trị của Công ty ABC 
ABC là Công ty hoạt động theo các giá trị. Những giá trị này cung cấp những khuôn khổ 

chung cho các quyết định, hoạt động và hành vi. Hoạt động theo giá trị của chúng ta đòi hỏi 



  

 

 

chúng ta phải đạt được những chuẩn mực cao nhất của hành vi trong mọi khía cạnh của công 

việc. 

 

Tính liêm chính 

Nền tảng của Công ty ABC là tính liêm chính. Chúng ta cởi mở, trung thực và đáng tin cậy 

trong mọi giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, người đại diện, đồng nghiệp, cổ 

đông và cộng đồng mà chúng ta tác động đến. 

 

Quy tắc ứng xử của Công ty ABC 

Môi trường, sức khỏe và an toàn 

Chúng ta làm việc an toàn bằng cách bảo vệ và nâng cao sức khỏe, hạnh phúc của cá nhân 

cũng như môi trường. 

 

Khách hàng 

Chúng ta hỗ trợ khác hàng của mình thành công bằng cách tạo ra giá trị khác biệt thông qua 

những sản phẩm và giải pháp dịch vụ tiên tiến. 

 

Sự xuất sắc 

Chúng ta theo đuổi sự xuất sắc trong mọi việc chúng ta thực hiện. 

 

 

Con người 

Chúng ta làm việc trong môi trường làm việc đón nhận sự thay đổi, ý tưởng mới, và tôn trọng 

cá nhân cũng như tạo cơ hội công bằng tiến tới thành công. 

 

Lợi nhuận 

Chúng ta phấn đấu đạt được những kết quả tài chính bền vững cho phép tăng trưởng sinh lời  

và giá trị cao cho cổ đông. 

 

Trách nhiệm 

Chúng ta chịu trách nhiệm cá nhân và tập thể trong các hành vi, hành động và kết quả của 

mình.  

 

Hướng dẫn ứng xử trong kinh doanh 
Những ứng xử bao gồm bản thân chúng ta và đồng nghiệp 

Giá trị cơ bản của chúng ta là nhân phẩm và tôn trọng lẫn nhau. Chính giá trị này định hướng 

cho công việc kinh doanh của chúng ta. 

 

Trách nhiệm quản lý 

Tất cả các lãnh đạo của Công ty phải thể hiện sự cam kết đối với những giá trị của Công ty 

thông qua những hành động của mình. Họ cũng phải tạo ra một môi trường mà ở đó sự tuân 

thủ được đồng thuận và ghi nhận. Tất cả nhân viên phải tuân thủ những giá trị và nguyên tắc 

của Công ty. Không ai có thể yêu cầu bất cứ nhân viên của Công ty ABC làm sai luật hoặc 

làm ngược với những chính sách và giá trị của Công ty. 

 

Sức khỏe và An toàn 

Công ty ABC sẽ không chạy theo sản xuất hay lợi nhuận mà coi nhẹ sức khỏe hay an toàn 

nơi làm việc. Bất cứ chi nhánh, bộ phận nào của Công ty ABC đều có mục tiêu tạo ra và duy 

trì  an toàn lao động. Chính sách và thủ tục về Sức khỏe và An toàn  được thông báo ở tất cả 

các nhà máy, văn phòng và chi nhánh và phải được tuân thủ. Tất cả nhân viên phải thực hiện 



  

 

 

nhiệm vụ của mình trong khi phải tuân thủ những quy định về Sức khỏe và An toàn và phải 

báo cáo ngay bất cứ quan ngại, vi phạm an toàn hoặc tai nạn xảy ra . 

 

Đối xử Công bằng và Tôn trọng. 

Công ty ABC đưa ra cơ hội công bằng về mặt tuyển dụng cho mọi cá nhân, không phân biệt 

chủng tộc, tôn giáo, màu da, quốc tịch, tuổi, giới tính, khuynh hướng tình dục hay khuyết tật. 

Chính sách đối xử công bằng này áp dụng cho tất cả các trường hợp bao gồm:  

 Tuyển dụng,  bổ nhiệm, đề bạt và sa thải nhân viên 

 Cung cấp cơ hội cho sự phát triển và nâng cao năng lực 

 Ghi nhận thành công 

 Lựa chọn người cho các chương trình huấn luyện nâng cao năng lực. 

 Quyết định thù lao và các  lợi ích khác. Chúng ta sẽ tạo ra một môi trường trong sạch, 

trung thực và thông tin kịp thời. Chúng ta sẽ cố gắng để hiểu tất cả mọi quan điểm. 

Sự đa dạng chính là thế mạnh của Công ty ABC. Mọi nhân viên phải tôn trọng con người và 

văn hóa ở những nơi mà chúng ta hoạt động. Là một tổ chức, chúng ta tìm kiếm sự đa dạng ở 

mọi cấp độ và mong muốn một môi trường làm việc khuyến khích mọi nhân viên phát triển 

và đóng góp cho sự hoàn thiện của mọi nhân viên.  

 

Quấy rối  

Công ty ABC không khoan dung với bất kỳ sự quấy rối nào về mặt thể xác hay tinh thần. Nó 

bao gồm cả sự ngược đãi nhân viên. Các nhân viên phải  cởi mở, trung thực, và nhã nhặn với 

mọi người.   

 

Nhân quyền 

Công ty ABC kính trọng và tôn trọng tất cả mọi người làm việc cho Công ty. Công ty ABC 

không sử dụng lao động trẻ vị thành niên hoặc lao động cưỡng bức. Công ty ABC tôn trọng 

sự tự do của mỗi cá nhân nhân viên khi tham gia hoặc không tham gia Hiệp hội hoặc Tổ chức 

xã hội hợp pháp. 

Công ty hỗ trợ các quyền con người phù hợp với Tuyên ngôn về Nhân quyền của Liên Hợp 

Quốc và sẽ cân nhắc kỹ càng trước khi tham gia quan hệ giao thương hoặc đầu tư với những 

quốc gia có chế độ cầm quyền không tôn trọng Tuyên ngôn này. 

 

Quan hệ cá nhân  

Công ty ABC công nhận  quyền làm việc cho Công ty của tất cả mọi cá nhân. Trong một số 

trường hợp, người thân hoặc bạn bè  thân thiết của nhân viên Công ty ABC có thể cũng làm 

việc cho Công ty ABC. Trong những tình huống này, Công ty ABC sẽ ngăn ngừa ( khi có thể) 

những tình huống làm việc tạo ra mối quan hệ báo cáo trực tiếp giữa các thành viên trong gia 

đình với nhau  hoặc 1 cá nhân với bạn bè thân thiết. 

 

Những vấn đề khác 

Nhân viên của Công ty ABC không được phép làm việc trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi ma 

túy và bia, rượu. Các nhân viên không được sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực tại 

nơi làm việc và bị nghiêm cấm mang vũ khí và ma túy tới nơi làm việc. 

Nhân viên của Công ty ABC không được phép tham gia vào các hoạt động mâu thuẫn với lợi 

ích của Công ty ABC. Mâu thuẫn lợi ích có thể bao gồm lãnh đạo kiểu độc tài, sử dụng cổ 

phần áp đảo, tuyển dụng thành viên gia đình. 

 



  

 

 

Mối quan hệ với nhà cung cấp 
Mối quan hệ vững chắc của chúng ta phụ thuộc vào danh tiếng trong việc kiểm soát mọi khía 

cạnh của các giao dịch với nhà cung cấp một cách công khai, đảm bảo lợi ích các bên. 

 

Mối quan hệ với Chính phủ và cộng đồng địa phương 
Sự phát triển bền vững của ABC phụ thuộc vào sự nhạy cảm về tập quán cũng như các quy 

tắc bất thành văn chi phối quan hệ kinh doanh tại địa phương, và cam kết đóng góp tích cực 

cho sự phát triển bền vững của cộng đồng nơi mà chúng ta làm việc.  

Công ty ABC sẽ cân nhắc các cách hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện và 

giáo dục  và các đóng góp khác (nằm trong chính sách được đề ra bởi Ban Giám đốc). 

Công ty ABC sẽ hạn chế tối đa bất cứ tác hại nào trong các hoạt động của mình đối với môi 

trường và các tài nguyên khác. Để làm được việc đó, chúng ta đặt ra tiêu chuẩn chất lượng 

môi trường cao và có thể đạt được và tuân thủ tuyệt đối tất cả điều luật về môi trường có liên 

quan.  

 

Nếu Anh/Chị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào về Bộ Quy tắc ứng xử hoặc quan ngại 

nào về ứng xử của đồng nghiệp, hãy liên hệ ngay với quản lý của mình. Nếu Anh/Chị 

không cả thấy thoải mái khi làm việc đó, hãy liên hệ với một trong các Phòng/Ban sau: 

 Phòng Nhân sự 

 Bộ phận Tuân thủ 

 Phòng Pháp chế 

 Ủy ban Kiểm soát nội bộ 

 

 


