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Sức mạnh thể hiện qua cácc
Giá trị

4

Hành xử theo
o các Giá trị

5

Trách nhiệm của Chúng ta

6

Đưa ra các Quyết định hợp
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SỨC MẠNH THỂ HIỆN QUA CÁC GIÁ TRỊ
Chúng ta khác biệt và gắn
bó theo một mục đích và
chia sẻ các giá trị chung.
Chúng ta kiến tạo và phát
triển những cách thức mới
và tốt hơn để làm cho mọi
người được an toàn, thoải
mái và tiến về phía trước.
Chúng ta nuôi dưỡng sách
mạnh thông qua sự Hòa
nhập, mang lại Sự xuất sắc,
phát triển thông qua Đổi
mới, đối xử với người khác
bằng Sự tôn trọng và hành
xử với Sự chính trực trong
mọi hoạt động.

Thành công của Công ty chúng ta được thúc đẩy bằng nhân tài, kỹ năng và sự
cống hiến của nhân viên công ty. Chúng ta tôn trọng và quý trọng những người
khác với tư cách là các cá nhân và nhận thức được rằng chúng ta chỉ có thể phát
huy được năng lực tối đa khi làm việc cùng với nhau. Vì công ty hoạt động suốt
ngày đêm và ở khắp nơi trên thế giới, các tình huống và thử thách chúng ta gặp
phải có thể khác nhau; nhưng các giá trị cốt lõi của chúng ta không đổi. Các giá
trị của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải hành động một cách minh bạch và không
bao giờ dùng đến những hạ sách như dối trá, gian lận, trộm cắp hoặc bất cứ hình
thức lừa dối nào khác.
Các giá trị kết nối, dẫn dắt và trao quyền cho tất cả chúng ta. Các giá trị này định
hình con người của chúng ta, những điều chúng ta đại diện và phương thức hoạt
động kinh doanh của chúng ta. Trong một môi trường kinh doanh năng động,
phức tạp, nơi có những áp lực vô cùng căng thẳng và những thách thức không
giống nhau, các giá trị của chúng ta mang lại cho chúng ta sự rõ ràng và nhất
quán, cũng như gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn. Những giá trị của chúng ta
giúp chúng ta đạt được các tiêu chuẩn cao về mặt chất lượng, an toàn và thành
tích, những điều mà khách hàng mong đợi và xứng đáng có được. Chúng hướng
dẫn chúng ta ngay cả khi không có quy tắc áp dụng. Tóm lại, các giá trị của
chúng ta gắn bó chúng ta lại với nhau trong quá trình làm việc.
Chúng ta tạo ra cuộc sống hiện đại trong tầm tay
Các doanh nghiệp toàn cầu của chúng ta cung ứng cho ngành công nghiệp hệ
thống xây dựng.

Giá trị của chúng tôi, Giá trị của bạn
Bộ Quy tắc Đạo đức toàn cầu của chúng ta được tạo ra bằng sự đóng góp của
hàng ngàn nhân viên Công ty. Bộ Quy tắc được xây dựng dựa trên nỗ lực của
chúng ta trên quy mô toàn doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về văn hóa của chính
mình và các giá trị định hướng cho phương pháp hoạt động của công ty.
Chúng ta không chỉ hiểu được tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu theo
đúng cách, mà chúng ta còn cam kết biến nó thành hiện thực hàng ngày. Bộ Quy
tắc Đạo đức toàn cầu của chúng ta, phản ánh và củng cố sự cam kết đó.
TÔN TRỌNG
Chúng ta đối xử với người khác theo
cách chúng ta muốn được đối xử.
CHÍNH TRỰC
Chúng ta đặt sự trung thực, trách
nhiệm giải trình và các chuẩn mực đạo
đức lên hàng đầu.
SỰ HÒA NHẬP
Chúng ta nỗ lực tạo ra môi trường để
mọi người cảm thấy được hòa nhập,
bất kể sự khác biệt.
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ĐỔI MỚI
Chúng ta không ngừng tìm cách phát
triển, cải thiện và tăng trưởng bền
vững.
SỰ XUẤT SẮC
Chúng ta cung cấp dựa vào chất lượng
ưu việt của các các sản phẩm và dịch
vụ của mình, bằng hoạt động nhanh
chóng và hoàn hảo không khiếm
khuyết.
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HÀNH XỬ THEO CÁC GIÁ TRỊ
Quy Tắc Đạo Đức Của Chúng
Ta là một nguồn thông tin
thiết thực giúp chúng ta bảo
vệ và thúc đẩy doanh nghiệp
của mình cũng như cải thiện
thành tích của từng cá nhân.

Quy Tắc Đạo Đức Của Chúng Ta là một nguồn thông tin cho tất cả chúng ta.
Đó là Bộ Quy tắc Đạo đức được sử dụng trên toàn cầu được áp dụng cho tất
cả các thành viên hội đồng quản trị, cán bộ và nhân viên, cũng như người
đại diện của Công ty chúng ta, các công ty thành viên và chi nhánh trên
toàn thế giới. Là công cụ và cẩm nang để đạt được mục tiêu theo đúng
hướng, Bộ Quy tắc này:
•

•

•

•

•

Tích hợp các giá trị cốt lõi của chúng ta một cách xuyên suốt, nhắc nhở
chúng ta rằng việc đưa ra quyết định hằng ngày của bản thân trở nên dễ
dàng hơn khi sử dụng các giá trị – Tôn trọng, Chính trực, Hòa nhập, Đổi
mới và Sự xuất sắc
Bao gồm các chính sách, yêu cầu và trách nhiệm mà chúng ta phải nắm
bắt
Giải thích cho cách thức có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi đối mặt với những
mối lo ngại hoặc quyết định khó khăn
Yêu cầu chúng ta hành xử một cách trung thực và tránh mọi hình thức
lảng tránh hoặc lừa gạt
Tạo nền tảng cho chương trình Đạo đức & Tuân thủ của chúng ta

Định hình những giá trị của chúng ta
Tôn trọng. Chính trực. Hòa nhập. Đổi mới. Sự xuất sắc. Bằng cách thể hiện
những giá trị này trong mọi quyết định và hành động của mình, chúng ta:
•

•

•

•

•
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Thúc đẩy một nền văn hóa khuyến khích sự hợp tác và tăng trưởng bền
vững đồng thời giúp ngăn ngừa những sai lầm nghiêm trọng
Phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể, luôn hướng tới thành công
nhưng không bao giờ làm tổn hại những giá trị của mình
Bảo vệ danh tiếng mà chúng ta rất khó khăn mới gầy dựng được bằng
cách hoạt động kinh doanh một cách hợp đạo lý và hợp pháp, dù hoạt
động ở bất cứ nơi nào
Tăng cường mối quan hệ với các đối tác kinh doanh và các bên có liên
quan khác dựa vào sự ưu việt trong các sản phẩm và dịch vụ của mình
Tăng cường khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên có cùng tiêu
chuẩn cao với công ty và nhận thức được rằng đa số các doanh nghiệp
thường thành công nhất vì đã làm điều đúng đắn, chứ không phải bất
chấp những điều đúng đắn
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TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA
Mỗi người chúng ta đều chịu
trách nhiệm tuân thủ Quy tắc
này và các chính sách của
Công ty, để được tham vấn
khi chúng ta có lo ngại, và
báo cáo mọi hành vi vi phạm
trên thực tế hoặc có khả
năng xảy ra vi phạm.

Thành công của Công ty chúng ta phụ thuộc vào hành động cá nhân của các
thành viên hội đồng quản trị, cán bộ, nhân viên và đại diện của công ty trên
toàn thế giới. Do đó, mỗi cá nhân chúng ta đều chịu trách nhiệm về việc:
•

•

•

•

Phát huy các giá trị cốt lõi của chúng ta, hiểu và tuân thủ Quy tắc đạo
đức
Đảm bảo mọi hành động của chúng ta đều tuân thủ đầy đủ về hình thức
và nội dung của tất cả các luật lệ hiện hành
Duy trì các cam kết của chúng ta với các bên có liên quan và làm tấm
gương cho mọi người noi theo
Báo cáo tất cả mọi hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm Quy tắc
hoặc các giá trị của chúng ta

Việc trả đũa bất cứ người nào báo cáo trên tinh thần thiện chí không chỉ bị
cấm mà còn bị kỷ luật nếu có vi phạm.

Trách nhiệm Riêng của các Lãnh đạo và Giám sát
Nếu chúng ta lãnh đạo hoặc giám sát nhân viên, hoặc quản lý đối tác kinh doanh, chúng ta phải làm gương và:
•

•

•

•

•

•

•

•

Vun đắp một môi trường làm việc và mối quan hệ kinh doanh tích cực, nơi chỉ chấp nhận những hành vi hợp đạo
lý và hợp pháp đồng thời phản ánh được các giá trị cốt lõi của chúng ta
Không bao giờ yêu cầu bất cứ ngưởi nào – cho dù là nhân viên hoặc đối tác kinh doanh – làm bất cứ điều gì có thể
tổn hại đến tiêu chuẩn của chúng ta
Thường xuyên truyền đạt tầm quan trọng của việc tuân theo Quy tắc, chính sách và quy trình của Công ty và giữ
vững các giá trị của chúng ta – nhấn mạnh rằng phương tiện cũng quan trọng ngang với kết quả
Chịu trách nhiệm về hành vi và hành động của bản thân và nhân viên của mình, và thực hiện các sáng kiến và
huấn luyện Tuân thủ
Đào tạo huấn luyện giúp nhân viên hiểu được trách nhiệm của mình, phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ, đồng
thời thúc đẩy sự nghiệp và các mối quan hệ của họ trên tinh thần đạo đức
Chủ động khuyến khích và hỗ trợ nhân viên và đối tác kinh doanh trong việc nói lên những ý tưởng và lo ngại của
mình
Phản hồi các mối lo ngại một cách kịp thời và tôn trọng bằng cách giải quyết tình hình hiện tại và ngăn chặn các
vấn đề phát sinh trong tương lai, hoặc bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp
Luôn kiềm chế mọi lúc, không tham gia hoặc dung túng hành vi vi phạm pháp luật hiện hành hoặc Quy tắc đạo
đức này

•

Không bao giờ được tham gia hoặc dung túng hành vi trả đũa

•

Đôi khi cần nghi ngờ cả thành công chứ không chỉ riêng thất bại, đặc biệt là khi kết quả có vẻ quá đúng

•

Công khai công nhận những người đã làm đúng, đặc biệt là khi phải can đảm để làm như vậy

•

Nói chuyện cởi mở và chủ động với nhóm của bạn về rủi ro, đặc biệt là khi hoạt động trong môi trường khó khăn
hoặc chịu áp lực, trang bị cho họ các công cụ để giảm thiểu và củng cố nhu cầu giúp đỡ nếu cần
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ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH HỢP
ĐẠO ĐỨC
Đưa ra các Quyết định hợp Đạo đức đòi hỏi bạn phải tự hỏi bản thân và trả lời
“có” với hai câu hỏi cơ bản, trước khi bạn hành động:
1:

Tôi có thể hành động không?
Liệu kế hoạch hành động trong dự tính có tuân thủ luật pháp và
chính sách của Công ty về mặt hình thức và nội dung hay không?

2:

Tôi có nên hành động không?
Liệu kế hoạch hành động trong dự tính có phù hợp với các giá trị
cốt lõi và danh tiếng của Công ty chúng ta không?

Khi trả lời những câu hỏi này, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tất cả những sự
việc có liên quan, cân nhắc nhiệm vụ cho các bên có liên quan bị ảnh hưởng
và nghĩ đến những phương án thay thế khả thi. Bạn cũng phải liên hệ đúng
người để giúp đỡ mình, bao gồm Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ, Trưởng phòng
Nhân sự và những chuyên gia có liên quan đến vấn đề của bạn (ví dụ như các
chuyên gia về mặt kỹ thuật, công trình, chất lượng, vận hành và pháp lý).
Mặc dù vậy, Bộ quy tắc của chúng ta sẽ giúp bạn đưa ra nhiều quyết định
khác nhau, bạn cũng hãy tham khảo các chính sách của Carrier để có thông
tin chi tiết về những gì chúng ta có thể làm và những gì nên làm.
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LÊN TIẾNG VÀ TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ
Có rất nhiều tài nguyên sẵn
có để giúp chúng ta hoàn
thành trách nhiệm của bản
thân bằng cách báo cáo
những vi phạm có khả năng
xảy ra trên tinh thần thiện
chí và để được tham vấn khi
có những thắc mắc về mặt
đạo đức. Chúng ta không
dung túng hành vi trả đũa
đối với những người nào báo
cáo trên tinh thần thiện chí.

Nếu chúng ta chứng kiến hoặc nghi ngờ có sự vi phạm pháp luật lệ này hoặc
các giá trị của công ty, chúng ta phải lên tiếng càng sớm càng tốt. Có thể
báo cáo với giám sát ở bất cứ cấp nào, Bộ phận Pháp lý, Cán bộ Đạo đức &
Tuân thủ hoặc Bộ phận Nhân sự. Nếu chúng ta cần báo cáo một cách bí mật,
chúng ta cũng có thể sử dụng Chương trình Báo cáo Ẩn danh. Dù việc báo
cáo ẩn danh vẫn khả thi (khi được luật pháp tại cơ sở cho phép), chúng ta
khuyến khích mọi người để lộ thân phận bởi vì như vậy có thể hỗ trợ cho
việc điều tra và theo dõi.
Bất kể báo cáo bằng cách nào, và kết quả của việc đó ra sao, việc trả đũa đều
bị cấm. Công ty chúng ta không dung túng bất cứ hình thức trả đũa
những người báo cáo trên tinh thần thiện chí hoặc những người hợp tác
điều tra. Điều này không có nghĩa là bạn phải biết tất cả sự việc hoặc hoàn
toàn chắc chắn rằng đã có vi phạm xảy ra; “trên tinh thần thiện chí” có nghĩa
là bạn có những cơ sở hợp lý để tin rằng vi phạm có thể đã xảy ra, và bạn
báo cáo việc đó một cách tôn trọng và trung thực. Bất cứ hành vi trả đũa nào
cũng sẽ dẫn đến việc bị kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt hợp
đồng lao động.
“Sự thật của vấn đề này là, nếu bạn thấy và nói điều gì đó, sẽ không bị trừng
phạt. Bạn sẽ không gặp rắc rối. Ngay cả khi khi những gì bạn báo cáo được
chứng minh rằng đó không phải là sự thật. Bạn khó có thể tin điều đó,
nhưng nó là sự thật. Chúng ta hoan nghênh những người giơ tay và đặt câu
hỏi – ngay cả khi đó là những câu hỏi khó.”
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8

PHƯƠNG THỨC CÔNG TY GIỮ VỮNG
VÀ PHÁT HUY BỘ QUY TẮC
Chúng ta kiểm tra các hoạt
động của mình một cách
thường xuyên để đảm bảo
mọi sự tuân thủ và không
ngừng cải thiện. Tất cả các
báo cáo về những vi phạm
được điều tra một cách kỹ
lưỡng, công bằng và vô tư
với mục đích đề ra các biện
pháp hành động để không
ngừng cải thiện.

Sử dụng đội ngũ chuyên gia nội bộ và bên ngoài, Công ty chúng ta kiểm tra
các đơn vị kinh doanh của mình thường xuyên để đảm bảo sự tuân thủ Quy
tắc và chính sách Công ty. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng có thể thanh tra,
kiểm tra các đối tác kinh doanh của công ty. Những lần thanh tra, kiểm tra,
dù được công bố hay không được công bố, cũng sẽ được trình bày kết quả
trên một bản báo cáo gửi đến cho những bên có liên quan thích hợp với
mục đích tạo điều kiện cho việc cải tiến không ngừng.
Khi có hành vi vi phạm pháp luật lệ này hoặc chính sách của Công ty xảy ra
trên thực tế hoặc có khả năng xảy ra, được báo cáo hoặc phát hiện, Phòng
Quy tắc & Tuân thủ sẽ tiến hành điều tra một cách kịp thời và kỹ lưỡng theo
pháp luật. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm khai thác được tất cả các mặt
của sự việc, đồng thời duy trì tính bảo mật ở mức độ cao nhất có thể, cũng
như đặc quyền của luật sư – đương sự khi việc điều tra đã được thực hiện
theo hướng dẫn của cố vấn pháp luật.
Công ty chúng ta cam kết đối xử với tất cả các bên có liên quan trong quá
trình thanh tra, kiểm tra hoặc điều tra với sự tôn trọng. Nhằm giữ tính bảo
mật hoặc giải quyết các vấn đề khác, có thể đôi khi các chi tiết về vấn đề
đang được điều tra không được chia sẻ với tất cả các bên. Tất cả nhân viên
và đối tác kinh doanh buộc phải trung thực và hoàn toàn hợp tác trong quá
trình thanh tra, kiểm tra và điều tra, trừ khi luật pháp hiện hành hạn chế
những hợp tác bắt buộc này. Hợp tác có thể bao gồm việc tham gia thẩm
tra và cung cấp tư liệu.
Nếu xảy ra hành vi vi phạm hoặc đối tượng của một cuộc thanh tra, kiểm tra
hoặc điều tra không trung thực hoặc không hợp tác, các biện pháp kỷ luật
thích hợp sẽ được đưa ra. Các biện pháp này có thể bao gồm tư vấn, cảnh
cáo, đình chỉ, chấm dứt hợp đồng, bồi thường tổn thất, hoặc thậm chí nộp
đơn nhằm truy tố hình sự. Phòng Quy tắc & Tuân thủ và Bộ phận Nhân sự sẽ
tham gia vào các quy trình xử lý kỷ luật để đảm bảo đúng thủ tục và đối xử
nhất quán với tất cả nhân viên.
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MIỄN TRỪ
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Việc miễn trừ tất cả hoặc một phần Bộ Quy tắc Đạo đức này hoặc các chính
sách khác được ban hành nhằm để thi hành Bộ Quy tắc Đạo đức sẽ chỉ được
cho phép trong những trường hợp đặc biệt và chỉ sau khi được Phó Chủ tịch,
Phụ trách Tuân thủ phê duyệt. Bất cứ miễn trừ nào đối với thành viên hội
đồng quản trị và cán bộ điều hành phải được cả Phó Chủ tịch, Phụ trách Tuân
thủ và Hội đồng Quản trị hoặc một ủy ban của Hội đồng Quản trị phê duyệt
và sẽ được công bố nhanh chóng theo quy định của pháp luật, quy chế và
chính sách của Công ty.
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KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG ĐỔI MỚI VÀ
CHÍNH TRỰC
Những người sáng lập công
ty đã đặt nền móng suốt
chiều dài lịch sử phát minh
và phát triển các sản phẩm
mang tính đổi mới, đem đến
các cấp độ an toàn, thành
tích, tiện lợi và thoải mái
chưa từng có. Mỗi người
sáng lập đòi hỏi tiêu chuẩn
cao về mặt chất lượng và đạo
đức, tạo nên một truyền
thống mà chúng ta tự hào
nối tiếp và xây dựng cho đến
ngày nay.

Công việc của chúng ta được hình thành nhờ những người có tầm nhìn với
khả năng đổi mới, tạo ra hoặc mở rộng một cách mạnh mẽ toàn bộ ngành.
Ví dụ, con người sống trong sự thống trị của nhiệt độ và độ ẩm trong nhà
cho đến năm 1902, Willis Carrier phát minh ra máy điều hòa không khí đầu
tiên trên thế giới. Ông đã khởi xướng một ngành công nghiệp mà ngày nay
đã làm cho hàng triệu người thoải mái và an toàn trong điều kiện nhiệt độ
khắc nghiệt, đồng thời bảo vệ thực phẩm và vật tư y tế. Carrier tiếp tục dẫn
đầu với những sản phẩm đời sau và công nghệ tiết kiệm năng lượng nhằm
mục đích bảo vệ môi trường cũng như cho con người sống trong môi
trường đó.
Hỏa hoạn có thể lan nhanh và dẫn đến hậu quả mang tính hủy diệt trên tàu
giữa biển khơi cho đến năm 1918, Walter Kidde phát minh ra hệ thống báo
khói và khí CO2 đầu tiên cho tàu biển. Năm năm sau, ông đã phát minh ra
bình chữa cháy khí CO2 di động đầu tiên. Ngày nay, các sản phẩm Kidde
Home Safety giúp ngăn chặn việc các tai nạn trở thành thảm họa, với công
nghệ phát hiện và dập lửa tiên tiến nhất. Kidde đồng thời cũng tiếp nối
truyền thống chăm sóc của người sáng lập, với những sáng kiến cộng đồng
và tinh thần hợp tác phi lợi nhuận. Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng hơn
100.000 máy phát hiện carbon monoxide tự do và khói.
Ổ khóa tương đối dễ chọn, cho đến khi hai anh em Jeremiah và Charles
Chubb phát minh ra Ổ Khóa Detector đầu tiên vào năm 1818. Loại khóa này
hiệu quả đến mức hai anh em trở thành một cái tên thân quen với mọi nhà
khi nói về bảo vệ và an toàn. Doanh nghiệp của họ cuối cùng đã phát triển
vượt ra khỏi ngành sản xuất ổ khóa và két bảo hiểm sang đến hệ thống an
toàn và phòng cháy. Ngày nay, Chubb là một lãnh đạo được tín nhiệm với
một lịch sử được công nhận và khen ngợi, bao gồm Giải thưởng Thiên niên
kỷ về Thiết kế và Công nghệ, Giải thưởng Triển lãm Phòng cháy Chữa cháy
Quốc tế về Đổi mới và Giải thưởng Cảnh sát Đô thị về Thành tích Báo động
Xâm nhập.
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Giữ Nơi làm viiệc An toàn,
An ninh và Lành mạnh

15

ự Đa dạng và
Chấp nhận sự
Hòa nhập

17

Đề cao Cơ hộii Bình đẳng

18

Bảo mật Thôn
ng tin Cá
nhân

19
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Sử dụng Mạng
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VUN ĐẮP MỘT NƠI LÀM VIỆC
TÔN TRỌNG
Chúng ta thực hiện cam kết
về sự hòa nhập và tôn trọng
lẫn nhau bằng cách hành
động để đảm bảo rằng
không ai cảm thấy bị đe dọa
hoặc sợ hãi tại nơi làm việc
của mình.
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TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Khi chúng ta gắn bó liên kết với người khác bằng sự tôn trọng và từ chối
dung túng tình trạng bắt nạt hoặc quấy rối, chúng ta tạo ra một môi
trường làm việc tích cực, nơi mà tất cả chúng ta có thể bày tỏ suy nghĩ và ý
tưởng của mình, đặt câu hỏi, đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng và
phát huy tối đa khả năng bản thân. Điều này tạo điều kiện cho sự đổi mới,
sáng tạo và hiệu suất phát triển mạnh mẽ đồng thời thúc đẩy sự hòa nhập
và hợp tác. Bằng việc nhắc nhở bản thân phải chịu trách nhiệm nhận thức
và giải quyết các tình huống khiến người khác cảm thấy bị cô lập, thiếu
tôn trọng hoặc bị đe dọa, chúng ta sống theo giá trị của mình và thượng
tôn pháp luật.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta cam kết tạo ra nơi làm việc không tồn tại tình trạng quấy
rối, bắt nạt, đe dọa và bạo lực. Mỗi chúng ta có thể đóng góp một phần
bằng cách:
•

•

•

•

•

•

Chủ động ngăn chặn hành vi coi khinh, miệt thị hoặc đe dọa người
khác
Khuyến khích người khác lên tiếng, bày tỏ ý kiến và quan điểm của
mình, đặt câu hỏi, và lắng nghe một cách cởi mở các đề xuất và ý
tưởng
Báo cáo tất cả các hình thức quấy rối, cho dù chúng ta có phải là mục
tiêu trực tiếp của những hành vi đó hay không
Đề cao an toàn cá nhân và báo cáo bất cứ hành vi đe dọa hoặc bạo lực
nào
Thể hiện sự đồng cảm với người khác và đối xử với họ bằng sự tôn
trọng nhân phẩm
Tuân thủ tất cả các luật lệ chống quấy rối

Nếu bạn chứng kiến hoặc nghi ngờ có hành vi quấy rối, hãy liên hệ với
giám sát viên, Bộ phận Nhân sự, hoặc Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ hoặc sử
dụng Chương trình báo cáo ẩn danh của công ty ngay lập tức. Nếu bạn
chứng kiến hoặc nghi ngờ có hành động đe dọa hoặc bạo lực hoặc tin
rằng hành động bạo lực sắp xảy ra, hãy cảnh báo bất cứ ai sắp bị gây hại,
tự mình tránh xa tác nhân có thể gây hại và liên hệ với Bảo an ngay lập
tức. Ngoài ra, hãy thông báo cho người giám sát của bạn, Bộ phận Nhân
sự hoặc Cán bộ Tuân thủ hoặc sử dụng Chương trình báo cáo ẩn danh của
công ty càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách
Chống quấy rối tại nơi làm việc của công ty.

TIẾP THEO >
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VUN ĐẮP NƠI LÀM VIỆC TÔN TRỌNG (TIẾP THEO)

Hỏi:

Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ rằng một trong những đồng nghiệp của
mình đang bị quấy rối, nhưng tôi chưa bao giờ nghe người đó phàn
nàn về điều này?

Đáp:

Nếu bạn thấy tiện thì có thể bắt đầu bằng cách nói chuyện với đồng
nghiệp đó về những gì đang xảy ra. Nếu đồng nghiệp đó từ chối báo
cáo, nhưng bạn vẫn nghi ngờ có hành vi quấy rối đang diễn ra, hãy
liên hệ với người giám sát của mình, Bộ phận Nhân sự, hoặc, nếu
muốn thảo luận về tình huống một cách bảo mật và tìm ra những
lựa chọn khả thi, vui lòng sử dụng Chương trình báo cáo ẩn danh
của công ty Quá trình điều tra có thể được thực hiện một cách kín
đáo. Nếu phát hiện có hành vi quấy rối, bạn không chỉ bảo vệ đồng
nghiệp mình, mà cả những người có khả năng trở thành nạn nhân
của kẻ quấy rối nữa.

Quấy rối
Quấy rối là lời nói hoặc hành vi tạo ra một môi trường làm việc với sự đe dọa,
thù địch hoặc xúc phạm. Dù là xảy ra ngoài đời hoặc qua mạng, hành vi quấy
rối không chỉ là những dụng ý trong bản chất của hành vi, mà là cách người
khác nhìn nhận về hành vi đó. Hành vi Quấy rối có thể là:
•

•

•
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Lời nói hoặc chữ viết, bao gồm những lời chỉ trích, trò đùa hoặc định kiến
đóng khung về chủng tộc, dân tộc hoặc dựa trên giới tính, cũng như ngôn
ngữ đe dọa, lớn tiếng hoặc nhục mạ
Hành vi, chẳng hạn như đụng chạm không mong muốn, tán tỉnh mục
đích tình dục, chặn đường, phớt lờ hoặc cố tình làm nhục ai đó
Biểu hiện, chẳng hạn như đặt hình ảnh đồi trụy hoặc lời nói xúc phạm tại
nơi làm việc hoặc chia sẻ bằng thiết bị điện tử
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GIỮ NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN,
AN NINH VÀ LÀNH MẠNH
Sức khỏe và sự an toàn
của mỗi cá nhân khi bước
vào nơi làm việc là ưu tiên
hàng đầu của công ty.

TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Với tư cách là một nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ mang lại cho hàng
triệu người cảm giác an toàn, thoải mái và năng suất, người ta tin tưởng
rằng chúng ta sẽ đặt sự an toàn lên hàng đầu. Yếu tố này bắt đầu bằng việc
chịu trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho
đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, khách tham quan và chính bản thân
chúng ta. Nếu chúng ta có một nơi làm việc an toàn, chúng ta có thể tập
trung vào việc phát triển và đổi mới để mang lại các giải pháp khiến cuộc
sống hiện đại trong tầm tay. An toàn là phần quan trọng nhất trong cam
kết của chúng ta về sự chính trực.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và phòng ngừa
tất cả các thương tật hoặc đe dọa đối bất cứ người nào tại cơ sở hoặc công
trường của Công ty. Điều này nghĩa là chúng ta:
•

Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn, chính sách và luật về an toàn

•

Quan sát và giúp đỡ lẫn nhau để làm việc một cách an toàn

•

Nghiêm cấm ma túy, rượu, vũ khí hoặc bạo lực tại nơi làm việc

•

•
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Tôn trọng tất cả các quy trình an ninh trên thực tế, bao gồm quy định ra
vào cơ sở cũng như đeo bảng tên nhân viên
Báo cáo kịp thời tất cả các thương tật, rủi ro, đe dọa và tai nạn suýt xảy
ra để có thể điều tra, giải quyết và phòng ngừa trong tương lai

HỎI:

Chính sách không dung túng cho việc sử dụng ma túy ảnh hưởng
như thế nào đến việc sử dụng thuốc do bác sĩ kê toa cho tôi?

ĐÁP:

Nếu việc bạn đang dùng thuốc theo đơn bác sĩ có thể ảnh hưởng
đến thành tích làm việc của mình, bạn nên thông báo cho người
giám sát hoặc Bộ phận Nhân sự. Trong một số trường hợp nhất
định, thuốc theo toa có thể làm giảm khả năng phán đoán hoặc
nhận thức và dẫn đến tình trạng không an toàn khi làm việc. Bằng
cách thảo luận vấn đề này với người giám sát hoặc Bộ phận Nhân
sự, bạn có thể chắc chắn rằng bản thân được đánh giá và theo dõi
một cách đúng mực, vì sự an toàn của mọi người.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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GIỮ NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN, AN NINH VÀ LÀNH
MẠNH (TIẾP THEO)

Những vấn đề có liên quan đến Ma túy & Rượu
Tất cả các đơn vị của Công ty trên toàn thế giới tuân thủ luật lệ hiện hành về
việc sở hữu hoặc sử dụng rượu, ma túy và các chất được kiểm soát khác.
Công ty nghiêm cấm việc sử dụng, bán, mua, chuyển nhượng, sở hữu hoặc
có sự xuất hiện các chất được kiểm soát trong cơ thể người trong khuôn viên
Công ty. Cấp quản lý tại cơ sở của Công ty có thẩm quyền quyết định việc có
thể phục vụ rượu trong khuôn viên Công ty hay không. Trong cơ sở hoặc tại
các sự kiện của Công ty, nghiêm cấm việc bị ảnh hưởng của thuốc hoặc rượu.

Môi trường làm việc không sử dụng thuốc lá
Sử dụng thuốc lá và các nguyên liệu hút thuốc khác và việc tiếp xúc gián tiếp
với khói thuốc lá là những nguy cơ về sức khỏe đã được biết. Theo đó, không
được phép hút thuốc lá tại mọi cơ sở của Carrier. Sản phẩm thuốc lá bao gồm
thuốc lá, xì gà, ống hút, thuốc lá điện tử và thuốc lá không khói (ví dụ thuốc
lá nhai, hít). Không được phép sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong tòa nhà,
xe cộ hoặc trong cơ sở của Carrier.

Vượt qua mức tối thiểu
Mục tiêu hàng đầu của Công ty đối với tất cả nhân viên là làm sao để họ trở
về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc. Đối với chúng ta, an toàn mang nhiều
ý nghĩa hơn là việc chỉ tránh khỏi tai nạn. Đó còn là việc cải thiện điều kiện
của môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng không khí tại các cơ sở
công ty và khuyến khích lối sống lành mạnh hơn. Sử dụng các công nghệ sẵn
có, chúng ta thường vượt xa các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của cơ
quan quản lý, chẳng hạn như trong việc chúng ta nỗ lực không ngừng để
giảm tiếng ồn sản xuất trong các cơ sở của mình đến mức mà nhân viên
không cần phải mang thiết bị bảo hộ tai.
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CHẤP NHẬN SỰ ĐA DẠNG
VÀ HÒA NHẬP
Tài sản lớn nhất của công ty
là nhân tài và sự đa dạng về
nhân lực cũng như sự sáng
tạo và ý tưởng của nhân
viên. Chúng ta khuyến khích
và hỗ trợ tất cả các ý tưởng,
thắc mắc và quan điểm.

TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Hòa nhập là một trong những giá trị dẫn hướng cho chúng ta. Thành công
trên cương vị là công ty dẫn đầu về hệ thống xây dựng toàn cầu phụ thuộc
vào tài năng, viễn kiến và trải nghiệm độc đáo của các nhân viên trong
công ty. Phạm vi kỹ năng to lớn của họ là nguồn năng lượng thúc đẩy sự
đổi mới và sáng tạo ra các giải pháp thông minh, bền vững cho khách hàng
và thế giới. Cam kết của công ty về việc dung hòa tạo điều kiện để tất cả
chúng ta tham gia và đóng góp vào thành công của Công ty. Bằng cách
chấp nhận sự đa dạng bằng tinh thần cởi mở và tin tưởng, chúng ta cải
thiện khả năng liên kết và làm việc với nhau và với khách hàng, với đối tác
kinh doanh, và cộng đồng, ở bất cứ nơi nào công ty tiến hành hoạt động
kinh doanh.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta tích cực thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập tại mọi nơi
chúng ta làm việc và sinh hoạt. Điều này nghĩa là chúng ta:
•

CARRIER GLOBAL CORPORATION

Đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đảm bảo rằng tiếng nói của mọi
người đều được lắng nghe

•

Khuyến khích nhau Lên Tiếng và chia sẻ các ý tưởng mới

•

Hỗ trợ các sáng kiến bồi dưỡng sự đa dạng tại nơi làm việc

•

Cưu mang nhân viên hoặc ứng viên tuyển dụng bị khuyết tật

•

Tuân thủ tất cả các luật hiện hành về lao động và tuyển dụng

HỎI:

Một ứng cử viên vào vị trí một Chuyên gia Hậu cần thể hiện rằng anh
ta có kỹ năng quản lý tuyệt vời, nhưng tôi lo ngại về khả năng cung
cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của anh ấy vì anh ta bị khuyết tật. Tôi
nên làm gì?

ĐÁP:

Cân nhắc xem có công nghệ sẵn có nào có thể giảm bớt những vấn
đề có thể phát sinh trong việc hỗ trợ khách hàng hay không. Bạn có
thể ngạc nhiên khi thấy ứng viên đó có thể dễ dàng thích nghi với
các hoàn cảnh khác nhau đến như thế nào. Một ý tưởng hay khác
trong việc này là liên hệ với bộ phận Bộ phận Nhân sự cũng như cấp
lãnh đạo trong đơn vị kinh doanh của bạn để được hướng dẫn về
các yêu cầu công việc và liệu có thể cưu mang để ứng viên này vào
làm việc hay không.
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ĐỀ CAO CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG
Mọi người đều có cơ hội
thành công ngang nhau dựa
trên phẩm chất, giá trị và kỹ
năng có thể đo lường được
của họ, không có bất cứ sự
phân biệt đối xử nào.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Khi chúng ta trung thực và minh bạch về các tiêu chuẩn tuyển dụng và
thăng chức, chúng ta củng cố tin tưởng trong lực lượng lao động của mình
và nâng cao danh tiếng với tư cách của một công ty bằng tinh thần chính
trực. Đề cao cơ hội bình đẳng tạo điều kiện cho chúng ta thu hút và giữ
chân những người giỏi nhất ở lại làm việc và tối ưu hóa mong muốn theo
đuổi sự ưu việt của mình. Điều đó khiến nhân viên cảm thấy hài lòng và
làm việc năng suất hơn cũng như sản xuất được các sản phẩm cải tiến và
được tín nhiệm hơn.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta đưa ra những quyết định về việc tuyển dụng và thăng
chức chỉ dựa trên các đánh giá công bằng, không thiên vị về kỹ năng, quá
trình làm việc và thành tích. Chúng ta cấm phân biệt đối xử dựa trên bất cứ
cơ sở bất hợp pháp nào, bao gồm:
•

Chủng tộc

•

Màu da

•

Tôn giáo

•

Quốc tịch

•

Giới tính

•

Tuổi tác

•

Khuyết tật

•

Tình trạng cựu chiến binh

•

Tình trạng hôn nhân

•

Tình trạng công dân

•

Tín ngưỡng

•

Xu hướng tình dục

•

Các phân loại được bảo vệ khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Công ty chúng ta cũng sẽ chu cấp trên cơ sở hợp lý các nhân viên bị khuyết
tật hoặc những người có yêu cầu riêng về tôn giáo, nếu cần thiết.
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BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chúng ta bảo vệ quyền
riêng tư của thông tin cá
nhân bằng cách không tiết
lộ nó cho bất cứ ai không
có nhu cầu kinh doanh
hợp pháp và quyền hợp
pháp để tiếp nhận và sử
dụng thông tin đó.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Công ty chúng ta xử lý thông tin cá nhân một cách tôn trọng và theo các
biện pháp bảo vệ thích hợp. Bằng cách xử lý thông tin cá nhân với các biện
pháp bảo vệ phù hợp, chúng ta không chỉ duy trì các nghĩa vụ pháp lý của
mình mà còn bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ uy tín của Công ty.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên Công ty và những người
khác bằng cách:
•

•

•

•

Thực hiện theo tất cả các chính sách và quy trình về thông tin cá nhân
Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của người khác với bất cứ ai,
trong hoặc ngoài Công ty, nếu không có sự cho phép chính thức và nhu
cầu kinh doanh rõ ràng và hợp lý
Thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân chỉ khi và trong thời gian cần thiết
và được cho phép về mặt pháp luật
Tuân theo tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư của dữ liệu

Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân nghĩa là thông tin liên quan đến một thể nhân đã xác
định được nhân thân hoặc có thể xác định được nhân thân nhưng không
bao gồm thông tin ẩn danh tổng hợp.
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HỎI:

Người giám sát yêu cầu tôi làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ
để tạo một thư mục nhóm liệt kê các nhân viên làm việc trong dự
án của tôi. Cô ấy muốn tôi cung cấp tên, số điện thoại cơ quan, địa
chỉ hòm thư điện tử công việc, số điện thoại nhà, và ảnh của mỗi
nhân viên để tạo điều kiện thuận tiện liên lạc, làm việc nhóm và
chia sẻ thông tin liên lạc trong trường hợp khủng hoảng. Tôi có
nên tạo và cung cấp danh sách đó cho nhà cung cấp dịch vụ hay
không?

ĐÁP:

Không, trước khi hoàn tất Đánh giá Tác động đến Quyền riêng tư.
Tất cả thông tin được yêu cầu là Thông tin Cá nhân. Hướng dẫn về
Chính sách định nghĩa Thông tin Cá nhân là dữ liệu liên quan một
thể nhân đã xác định được nhân thân hoặc có thể xác định được
nhân thân. Trước khi thu thập hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân từ
Bộ phận Nhân sự, hãy đảm bảo tuân theo chính sách về tiêu chuẩn
khi làm việc của Công ty để xác nhận rằng việc thu thập và chia sẻ
là phù hợp. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến
của Chuyên viên về Quyền riêng tư.
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SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CÓ
TRÁCH NHIỆM
Chúng ta hiểu và chấp nhận
việc sử dụng mạng xã hội mội
cách có trách nhiệm nhằm
mục đích kinh doanh, đảm
bảo rằng các hoạt động cá
nhân trên mạng của chúng ta
không gây hại cho Công ty.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Mạng xã hội cho giúp chúng ta có khả năng vượt bậc trong việc kết nối
với đồng nghiệp, chia sẻ thông tin và tác động lên ý kiến. Chúng ta phải
sử dụng các công cụ này có trách nhiệm bởi vì thông tin có thể lan truyền
nhanh chóng và theo cách không thể đoán trước được trên mạng. Chúng
ta tôn trọng quyền tự do ngôn luận và sáng tạo trong cách thể hiện của
mỗi cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thức rằng nghĩa vụ của mình
là bảo vệ danh tiếng và lợi ích của Công ty. Bằng cách không bao giờ sử
dụng một cách bất hợp lý tên Công ty hoặc chức vụ của chúng ta và lưu
tâm đến việc bảo vệ thông tin nhạy cảm, chúng ta đảm bảo rằng Công ty
chúng ta và các đồng nghiệp của mình sẽ không bị tổn hại bởi các hoạt
động trên mạng.

PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN
THỰC
Chúng ta thận trọng trên mạng xã hội và tránh đăng bất cứ điều gì có thể
phản ánh Công ty chúng ta theo cách tiêu cực. Điều này có nghĩa là
chúng ta:
•

•

•

•

•

•
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Cởi mở và trung thực về danh tính của chúng ta với tư cách là nhân
viên và nói rõ rằng chúng ta đang bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, chứ
không phải quan điểm của Công ty
Không đăng thông tin nhạy cảm về Công ty – chỉ những nhân viên
được ủy quyền riêng để thay mặt Công ty phát biểu mới được phép
làm vậy
Không tiết lộ thông tin không công khai của Công ty, khách hàng, nhà
cung ứng, hoặc đối tác kinh doanh của công ty nếu không có thẩm
quyền hoặc chấp thuận phù hợp
Không được hạ thấp danh dự người khác một cách sai trái, hoặc đăng
nội dung gây xúc phạm hoặc tục tĩu
Dành thời gian để cân nhắc xem các bài đăng có thể phản ánh như thế
nào về Công ty, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của
chúng ta trước khi chia sẻ – không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân,
ảnh hoặc video của đồng nghiệp
Không bao giờ để các hoạt động trên mạng xã hội gây trở ngại cho
công việc của bạn

HỎI:

Chúng ta vừa phát hành một đoạn video hấp dẫn để giải thích một
công nghệ mang tính đột phá. Tôi có thể đăng lên Twitter đường
link đến video không, hay tôi nên để lại việc đó cho nhóm phụ
trách mạng xã hội của chúng ta?

ĐÁP:

Chỉ cần bạn chắc chắn rằng nó đã được phê chuẩn để phát hành
công khai và bạn hoàn toàn thẳng thắn trên bài đăng và trong hồ
sơ Twitter của mình về việc bạn là nhân viên của Công ty, chúng ta
khuyến khích bạn chia sẻ nội dung hấp dẫn về Công ty trên mạng
xã hội của mình.
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MANG LẠI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH
VỤ AN TOÀN, ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO
Chúng ta từ chối thỏa hiệp
về an toàn hoặc chất lượng
của sản phẩm và dịch vụ
của chúng ta.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Kể từ năm 1818 khi anh em nhà Chubb được cấp bằng sáng chế cho cơ
chế khóa an toàn, Công ty chúng ta đã dần phát triển những sản phẩm cải
tiến, có hiệu suất cao, và mang tính đột phá có thể bảo vệ và cứu sống
nhân mạng. Hàng triệu người khác đang dựa vào hệ thống an ninh và
kiểm soát khí hậu của chúng ta để giữ cho họ sự thoải mái và an toàn trên
mặt đất và trên biển. Điều này nghĩa là chúng ta có một trách nhiệm
khổng lồ - không chỉ với khách hàng của mình mà còn đối với những
người được họ phục vụ. Chúng ta hết lòng đón nhận trách nhiệm này,
mỗi ngày, bằng cách đòi hỏi tiêu chuẩn hiệu suất cao trong mọi sản phẩm
chúng ta làm ra và mọi dịch vụ chúng ta thực hiện.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta chiếm được tin tưởng của khách hàng bằng cách cung cấp sản
phẩm và dịch vụ an toàn, đạt chất lượng cao nhất có thể. Điều này có
nghĩa là chúng ta:
•

•

•

•

•

Đặt sự an toàn lên ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động thiết kế, sản
xuất, cung cấp, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa
Thiết kế các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng hoặc vượt lên trên các yêu
cầu của chính phủ và tiêu chuẩn trong ngành
Hoàn thành tất cả các kiểm nghiệm và kiểm tra theo quy định một
cách chính xác và đúng thời điểm, đảm bảo tất cả các tài liệu đều hiện
hành, chính xác và đầy đủ
Trao cho tất cả nhân viên thẩm quyền và trách nhiệm đưa ra các vấn
đề bằng tinh thần giám sát của họ về mặt an toàn hoặc chất lượng,
ngay cả khi điều đó có thể làm ngưng việc sản xuất hoặc giao hàng
Thúc đẩy cải thiện liên tục thông qua văn hóa và công cụ trong hệ điều
hành ACE (Đạt được Sự ưu việt mang tính Cạnh tranh)

NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ACE
Hệ điều hành ACE (Đạt được Sự ưu việt mang tính Cạnh tranh) của chúng
ta tạo động lực cho sự ưu việt mang tính cạnh tranh trong tất cả các đơn
vị kinh doanh của chúng ta. Nó dựa trên sự tác động lẫn nhau hàng ngày
về văn hóa, công cụ, và năng lực để nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả
tập trung vào các nhân viên cực kỳ tích cực tham gia hiện đang làm việc
trong một môi trường an toàn để tạo ra các sản phẩm chất lượng hoàn
hảo được giao đúng thời hạn.
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KINH DOANH SÒNG PHẲNG VÀ
TRUNG THỰC
Chúng ta sòng phẳng,
trung thực và minh bạch
trên thị trường.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Những người sáng lập của chúng ta đã xây dựng một truyền thống tạo ra
sự tín nhiệm của với khách hàng và đối tác kinh doanh với danh tiếng về
sự chính trực và trung thực, điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Các đối thủ cạnh tranh tôn trọng chúng ta vì chúng ta cạnh tranh mạnh
mẽ, công bằng và hợp pháp. Chúng ta tôn kính và xây dựng trên nền
tảng truyền thống đó bằng lời nói và hành động trong tất cả các hoạt
động kinh doanh, ở bất cứ đâu hay với bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
Khách hàng của chúng ta cần biết chính xác họ sẽ nhận được gì và khi
nào họ sẽ nhận được. Họ xứng đáng nhận được những đánh giá thành
thật về những khả năng và giới hạn ở sản phẩm của chúng ta. Bất cứ sự
nói giảm nói tránh nào có thể không chỉ khiến khách hàng không hài
lòng, nó còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu các bộ phận cốt
yếu không sử dụng được.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta giao dịch sòng phẳng với khách hàng, đối tác kinh doanh và
đối thủ cạnh tranh bằng cách:
•

•

•

•
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Bán và tiếp thị sản phẩm một cách trung thực và dựa trên giá trị của
sản phẩm
Tuân thủ về mặt hình thức và nội dung của tất cả các luật lệ hiện hành
Không đưa ra những phát ngôn không chính xác hoặc chê bai đối thủ
cạnh tranh
Yêu cầu tất cả các đại diện chính của chúng ta tuân thủ các yêu cầu
này
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PHỤC VỤ CHÍNH PHỦ
Chúng ta quý trọng những
khách hàng là tổ chức chính
phủ và tuân thủ đầy đủ các
quy tắc và quy định đặc biệt
áp dụng cho từng khách
hàng.

24

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Chúng ta làm việc chặt chẽ với nhiều tổ chức chính phủ trên toàn thế
giới. Mỗi nơi đều có các quy tắc và quy định cụ thể mà chúng ta phải
tuân theo, về phương thức chúng ta cạnh tranh và giành được hợp đồng,
chi phí nào có thể được đưa vào giá và sản phẩm dịch vụ do chúng ta
phân phối – bao gồm kiểm tra và kiểm nghiệm sản phẩm. Bằng cách
cạnh tranh công bằng để giành hợp đồng dựa trên giá trị của sản phẩm
và dịch vụ cung ứng và bằng cách tuân thủ các quy tắc, quy định, yêu
cầu hợp đồng và luật pháp hiện hành, chúng ta phục vụ khách hàng của
mình trong tổ chức chính phủ và cho họ tin tưởng rằng họ đã chọn đúng
nhà cung ứng.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định khi làm việc với
khách hàng trong tổ chức chính phủ bằng cách:
•

•

•

•

•

•

•

Tuân thủ việc đấu thầu, định giá và tiêu chuẩn chất lượng hợp lý
Đảm bảo thực thi việc tính toán chính xác và chỉ báo mức giá có thể
cho phép
Đảm bảo tất cả các đề xuất, báo giá, hóa đơn, kiểm tra, chứng nhận,
thư từ liên lạc và bất cứ tài liệu cần thiết nào khác với khách hàng là
tổ chức chính phủ là hiện hành, chính xác và đầy đủ
Không tìm kiếm hoặc sử dụng thông tin trái phép về đối thủ cạnh
tranh và giá thầu cạnh tranh
Tuân thủ luật và quy định về mua sắm của khách hàng chính phủ ở
trong và ngoài Hoa Kỳ.
Tuân thủ các hạn chế về quà tặng và lời mời làm việc cho các quan
chức chính phủ và người thân của họ
Bảo vệ tài sản thông tin của chính phủ thông qua lưu trữ, theo dõi và
bảo vệ thích hợp

TIẾP THEO >
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PHỤC VỤ CHÍNH PHỦ (TIẾP THEO)
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HỎI:

Công việc của tôi yêu cầu tôi kiểm nghiệm 100% các sản phẩm đi
qua dây chuyền sản xuất. Hiếm khi có bộ phận nào bị từ chối. Việc
sản xuất sẽ nhanh hơn và việc giao hàng cho khách sẽ kịp thời hơn,
nếu tôi chỉ kiểm nghiệm 10% các bộ phận. Tôi có thể sử dụng phán
đoán của mình và giảm số phụ tùng mà tôi kiểm nghiệm xuống hay
không?

ĐÁP:

Yêu cầu về chất lượng đều phải được tuân thủ mọi lúc. Khách hàng
của chúng ta yêu cầu tất cả các nhân viên làm việc chính xác và kỹ
lưỡng, đặc biệt là khi có liên quan đến chất lượng. Bạn phải tiếp tục
làm theo các yêu cầu công việc, nhưng bạn có thể có một giải pháp
sáng tạo để cải thiện thời gian sản xuất và kiểm nghiệm. Thảo luận
về ý tưởng của bạn với người giám sát của bạn hoặc đại diện cải tiến
quy trình. Tuy nhiên, cho đến khi các yêu cầu thay đổi, bạn sẽ phải
thực hiện tất cả các kiểm nghiệm cần thiết.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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CẠNH TRANH MẠNH MẼ VÀ HỢP
PHÁP
Chúng ta tuân thủ tất cả
các luật cạnh tranh ở bất cứ
nơi nào chúng ta tiến hành
hoạt động kinh doanh.

26

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Cạnh tranh khiến cho các sản phẩm và dịch vụ trở nên tốt hơn, thúc đẩy
chúng ta trở nên hiệu quả và đổi mới nhiều hơn. Điều đó tốt cho chúng ta, và
cho cả khách hàng của chúng ta, những người sẽ nhận được giá trị tốt hơn.
Đồng thời, sự thông đồng và những thủ đoạn nghiêm cấm cạnh tranh, chẳng
hạn như việc gian lận giá thầu hoặc cố định giá thành, đầu độc thị trường.
Chúng dẫn đến những hậu quả là giá thành quá cao và các sản phẩm và dịch
vụ không đạt tiêu chuẩn. Khi họ tham gia vào hợp đồng với chính phủ, họ
cũng lừa người nộp thuế và có thể gây tổn hại cho khách hàng trong bộ máy
chính phủ. Hơn 100 quốc gia hiện nay đã ban hành luật khiến cho những
hành vi nghiêm cấm cạnh tranh trở nên bất hợp pháp. Bất kể chúng ta kinh
doanh ở đâu, các hoạt động nghiêm cấm cạnh tranh luôn vi phạm các giá trị
cốt lõi của chúng ta. Những điều đó cũng có thể dẫn đến khoản tiền phạt
dân sự hoặc truy tố hình sự nghiêm trọng cho cả những công ty và cá nhân.
Chúng ta cạnh tranh mạnh mẽ và hợp pháp, không chỉ vì điều đó tốt cho
doanh nghiệp và danh tiếng của chúng ta, mà bởi vì đó là điều đúng đắn.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta tuân thủ tất cả các luật hiện hành về cạnh tranh (hoặc “chống độc
quyền” hoặc “chống lũng đoạn thị trường”) bằng cách:
•

Không thảo luận hoặc thỏa thuận với các đối thủ cạnh tranh về:

•

•

•

Thị trường
Địa bàn
Giá cả
Hợp đồng
Giá thầu hoặc báo giá
Sản xuất
Khách hang
Chi phí
Hàng tồn kho
Công suất
Tẩy chay
Lợi nhuận
Lãi
Chiến lược tiếp thị

Không bao giờ chia sẻ chi tiết về giá thầu hoặc định giá với bất cứ ai khác
ngoài khách hàng trừ khi việc đó là hợp pháp và có một doanh nghiệp cụ
thể cần được biết (ví dụ: do hợp tác làm việc theo nhóm hoặc do có thỏa
thuận với nhà thầu phụ)
Tránh cả việc đưa ra một cách mập mờ các thỏa thuận phi pháp với các
đối thủ cạnh tranh
Trao đổi với Bộ phận Pháp lý trước khi tham gia vào những hoạt động
thương mại có thể làm tổn hại việc cạnh tranh (ví dụ như, nhưng không
giới hạn trong, thỏa thuận khiến khách hàng buộc phải mua theo gói
hoặc mua thêm các sản phẩm kèm theo, phân biệt giá cả, định giá ngất
ngưỡng, các hợp đồng thỏa thuận độc quyền, và từ chối cung ứng cho
đối thủ cạnh tranh)
TIẾP THEO >
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QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA

CẠNH TRANH MẠNH MẼ VÀ HỢP PHÁP (TIẾP THEO)

HỎI:

Tôi tham dự một hội nghị về hệ thống xây dựng gần đây để xây
dựng mối quan hệ. Trong lúc tiệc chào mừng được tổ chức, một số
người trong công ty nói chuyện và một đối thủ cạnh tranh đã bàn
đến một chiến dịch tiếp thị mới mà công ty của cô ấy đang quảng bá
trên YouTube. Một số video đã được đăng tải, vì vậy chúng đã trở
nên công khai, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái về chủ đề
này và quyết định rời cuộc nói chuyện. Đó có phải là việc làm đúng
đắn hay không?

ĐÁP:

Các hội nghị và triển lãm thương mại là nguồn tài nguyên quan
trọng để cập nhật tình hình hiện tại trong ngành của chúng ta,
nhưng cũng có thể tạo ra các tình huống dẫn đến vi phạm luật cạnh
tranh – thường là vô ý. Mặc dù bàn tán về những quảng cáo đã công
khai không nhất thiết là một hành vi vi phạm, nhưng cuộc trò
chuyện có thể dễ dàng chuyển hướng sang chiến lược tiếp thị dài
hạn đã tạo ra chiến dịch đó, hoặc những kế hoạch trong tương lai.
Việc bạn rời đi là đúng đắn. Nếu bạn đã từng rơi vào tình huống
khiến bạn lo lắng về luật cạnh tranh, bạn nên bày tỏ rằng bạn nghĩ
cuộc trò chuyện này có thể không phù hợp, xin phép rời đi và liên hệ
với Bộ phận Pháp lý càng sớm càng tốt.

Tương tác với đối thủ cạnh tranh
Hầu hết nhân viên Carrier không nên gặp gỡ đối thủ cạnh tranh và những
người có nhiệm vụ gặp gỡ phải có mục đích được ủy quyền (ví dụ, tham dự
ủy ban họp về bộ quy tắc hoặc an toàn của hiệp hội ngành). Khi giao tiếp với
đối thủ cạnh tranh vì mục đích được phê duyệt hoặc gặp gỡ vô tình (ví dụ, tại
hội chợ thương mại hoặc cuộc gặp trước khi đấu thầu khách hàng), không
nên thảo luận về:
•

•

•

•

Chi phí, công suất, sản xuất, hàng tồn kho hoặc sự phân phối của công ty
Bất cứ điều gì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các thủ tục hoặc kế
hoạch đấu thầu của công ty
Bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc hạn chế địa bàn hoặc các loại phân
chia thị trường khác (như phân bổ khách hàng)

•

Các kế hoạch kinh doanh, chiến lược hoặc tiếp thị không công khai

•

Thông tin cụ thể của khách hàng

•
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Giá thành, chiết khấu, tăng giá, điều khoản tín dụng, hoặc bất cứ điều kiện
nào liên quan đến việc bán hàng

Từ chối làm ăn với các bên thứ ba (chẳng hạn như khách hàng, đối thủ
cạnh tranh hoặc nhà cung ứng)

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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THU THẬP THÔNG TIN TÌNH BÁO
MANG TÍNH CẠNH TRANH
Chúng ta tìm hiểu và thu
thập thông tin về thị trường
và các đối thủ cạnh tranh
của mình chỉ thông qua các
phương pháp hợp pháp và
đúng chuẩn mực đạo đức.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Trong thị trường toàn cầu năng động và đầy thách thức của mình, chúng
ta có nhiệm vụ tìm hiểu tất cả những thông tin có thể tìm hiểu được về
quá trình cạnh tranh của mình. Điều này giúp chúng ta cải tiến và hoàn
thiện sản phẩm, nhận biết xu hướng của ngành và dự đoán nhu cầu thay
đổi của khách hàng. Nhưng có việc cũng quan trọng không kém những
thông tin này là chúng ta sẽ không bao giờ hy sinh sự chính trực để tìm
kiếm hoặc chiếm lấy những thông tin nhạy cảm mang tính cạnh tranh
hoặc những thông tin độc quyền không công khai khác. Thay vào đó,
chúng ta đối xử với các đối thủ cạnh tranh theo cách chúng ta muốn họ
đối xử với chúng ta: công bằng và trung thực.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta thu thập thông tin tình báo mang tính cạnh tranh một cách hợp
pháp và đúng chuẩn mực đạo đức bằng cách:
•

•

•

•

•

•
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Tìm kiếm thông tin qua các nguồn công cộng, chẳng hạn như phương
tiện truyền thông, khảo sát của ngành, báo cáo tài chính, những thông
tin quan sát về tài sản công cộng và các trang web có thể truy cập công
khai
Tìm kiếm thông tin từ khách hàng về cách thức mà chúng ta có thể có
tính cạnh tranh cao hơn
Không bao giờ xúi giục người khác vi phạm nghĩa vụ bảo mật của họ
Không bao giờ lừa gạt để có được những thông tin tình báo mang tính
cạnh tranh
Chỉ bảo nhân viên và ứng viên xin việc không bao giờ được tiết lộ hoặc
sử dụng bất cứ thông tin độc quyền không công khai nào có được
trong quá trình làm việc trước đó tại một tổ chức khác
Đảm bảo rằng bất cứ bên thứ ba nào thu thập thông tin cạnh tranh cho
chúng ta cũng tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và pháp lý của chúng ta

HỎI:

Trước khi gia nhập Công ty, tôi đã từng làm việc cho một trong
những đối thủ cạnh tranh của công ty. Phần lớn những kiến thức
của tôi về container lạnh đều học được ở đó. Làm cách nào để xác
định lượng kiến thức tôi có thể chia sẻ trong công việc mới của
mình ở đây?

ĐÁP:

Một nguyên tắc cơ bản là hãy nghĩ về những gì có thể được coi là
thông tin bảo mật hoặc độc quyền của công ty cũ của bạn và
không được sử dụng những thông tin đó để thực hiện công việc
mới của mình hoặc tiết lộ những thông tin đó cho công ty. Nếu
bạn biết chi tiết về một quy trình, thiết kế hoặc công thức không
nhằm mục đích công khai, chẳng hạn, bạn không bao giờ nên
chia sẻ thông tin đó. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với Cán bộ
Đạo đức & Tuân thủ hoặc Bộ phận Pháp lý của công ty.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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KINH DOANH TOÀN CẦU
Chúng ta có trách nhiệm
hiểu và làm theo tất cả các
luật lệ về tuân thủ thương
mại quốc tế (ITC) áp dụng
cho công ty trên toàn thế
giới.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Chúng ta là một công ty có gần 60.000 nhân viên đang hoạt động tại hàng
chục quốc gia và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao cho
khách hàng trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là công ty được kiểm soát bởi
một bộ luật lệ đa dạng và phức tạp để chi phối thương mại quốc tế, bao
gồm kiểm soát xuất khẩu, các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm vận,
các quy tắc chống tẩy chay của Hoa Kỳ và kiểm soát nhập khẩu. Những
chính phủ và tổ chức đa quốc gia trên khắp thế giới sử dụng luật tuân thủ
thương mại quốc tế (ITC) để kiểm soát sự vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và
công nghệ để bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn sự gia tăng vũ khí hủy
diệt hàng loạt, hỗ trợ các mục tiêu của chính sách đối ngoại, và bảo vệ sức
khỏe, an toàn và nguồn lực khan hiếm cho người dân của họ.
Việc không thực hiện các nghĩa vụ ITC của mình có thể khiến chúng ta
phải chịu những hình phạt nghiêm trọng và tổn hại về danh tiếng. Điều
đó cũng có thể dẫn đến việc các sản phẩm và công nghệ của chúng ta rơi
vào tay kẻ xấu. Là nhà sản xuất và cung ứng các hệ thống thương mại tiên
tiến, chúng ta có nghĩa vụ ngăn chặn sự xảy ra tình huống này.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta cam kết ở mọi nơi chúng ta kinh doanh, chúng ta đều
tuân thủ đầy đủ các luật ITC hiện hành mọi lúc. Tất cả chúng ta đều có
trách nhiệm đảm bảo cho việc tuân thủ, và các cấp quản lý cũng phải đảm
bảo rằng những tổ chức của mình đều tuân thủ. Điều này có nghĩa là
chúng ta:
•

•

•

•

•

•
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Nhận dạng và phân loại tất cả các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của
chúng ta để quyết định phương thức kiểm soát
Bảo vệ hàng hóa và công nghệ được kiểm soát, cả hữu hình và vô hình,
phản đối việc chuyển nhượng hoặc phát hành trái phép
Đảm bảo có được thẩm quyền phù hợp của chính phủ cho phép
chuyển tất cả các mặt hàng được cung cấp cho nhà cung ứng, khách
hàng, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác; sàng lọc tất cả các
giao dịch cho các án phạt có liên quan và danh sách các bên bị hạn
chế; xác nhận rằng việc sử dụng cuối cùng, người dùng cuối cùng và
các đích đến đã được cho phép; và giám sát bất cứ sự ủy quyền nào
cho sự luân chuyển trong vòng đời của giao dịch
Duy trì sổ sách ghi chép chính xác và cơ chế chuyển giao, theo dõi và
báo cáo hiệu quả
Phân loại hàng hóa nhập khẩu và định giá một cách đúng đắn để
chúng ta có thể nhập dữ liệu chính xác và kịp thời, trả đúng thuế nhập
khẩu và đảm bảo báo cáo đúng quốc gia xuất xứ
Không đồng ý hoặc tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến
tẩy chay trái với với luật chống tẩy chay của Hoa Kỳ và báo cáo các yêu
cầu liên quan đến việc tẩy chay khi được cần thiết
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PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM
NHŨNG
Chúng ta theo đuổi các mục
tiêu kinh doanh của mình
chỉ dựa trên giá trị và chất
lượng – không bao giờ theo
đuổi bằng các hành vi hối lộ
hoặc tham nhũng khác.

30

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Trong khi những giá trị về đổi mới và hiệu suất của chúng ta khiến mọi
người phân biệt được những điều chúng ta làm, thì các giá trị về tôn trọng,
chính trực và hòa nhập của chúng ta nói lên phương thức chúng ta làm
điều đó. Khi hướng đến việc giành được mối làm ăn và lựa chọn đối tác
kinh doanh, chúng ta dựa vào các giá trị của mình để định hướng cho
hành động. Chúng ta sẽ từ bỏ một cơ hội – bất kể về đối tác, giá trị hay địa
điểm – còn hơn là cho phép kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng một cách
không chính đáng.
Là một công ty hàng đầu trên toàn cầu có những sản phẩm và dịch vụ
giúp đảm bảo sự thoải mái và an toàn trên toàn thế giới, chúng ta có cả cơ
hội và trách nhiệm để trở thành một động lực thúc đẩy những biến đổi
tích cực. Khi chúng ta là tấm gương đi đầu, ví dụ trong cuộc chiến chống
tham nhũng, chúng ta chống lại ảnh hưởng mang tính hủy diệt của nó
đến cộng đồng và chúng ta giúp thúc đẩy và bảo vệ các thị trường mở. Bởi
vì chúng ta đấu tranh vì một thị trường công bằng và minh bạch ở tất cả
mọi nơi chúng ta kinh doanh, khách hàng có thể dễ dàng nhận ra chất
lượng và giá trị ưu việt của các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta đứng trên lập trường chống tham nhũng và thành công
trong kinh doanh đúng quy định. Điều này có nghĩa là chúng ta:
•

•

•

•

•

Thành công dựa trên giá trị và chất lượng sản phẩm, dịch vụ và điều
khoản trong đề nghị chúng ta đưa ra
Không bao giờ đưa ra bất cứ thứ gì có giá trị nhằm tác động trái phép
đến một quyết định – cho dù là trong giao dịch với một quan chức
chính phủ hay ai đó trong lĩnh vực tư nhân
Lưu hồ sơ chứng từ tất cả các giao dịch một cách đầy đủ, chính xác và
trung thực
Tuân theo cả về mặt hình thức và nội dung của luật chống tham nhũng
ở mọi nơi chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh
Chọn đối tác kinh doanh cẩn thận và yêu cầu họ tuân theo những tiêu
chuẩn đạo đức cao của chúng ta

TIẾP THEO >
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PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG (TIẾP THEO)

NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO HÀNH VI THAM NHŨNG
Khi chọn đối tác kinh doanh để hỗ trợ cho những hoạt động của mình, chúng
ta thận trọng với:
•

Những cáo buộc trong quá khứ về các khoản thanh toán không hợp pháp

•

Yêu cầu nhận hoa hồng trước khi giao dịch hoàn tất

•

•

•

•

•
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Yêu cầu các khoản phí không tương xứng với các dịch vụ cung cấp, hoặc
được trả cho bên khác hoặc khu vực pháp lý khác
Gợi ý rằng chúng ta nên làm việc với những người cụ thể do có “mối quan
hệ đặc biệt”
Xung đột lợi ích có thể gây ra ảnh hưởng trái phép lên các khách hàng
hoặc quan chức
Sự tham gia của một bên thứ ba khi gần đến ngày ký kết hợp đồng
Yêu cầu lưu hồ sơ sổ sách một khoản phí theo cách không trung thực,
hoặc khác với con số trên thực tế

HỎI:

Một viên chức thành phố đang từ chối thanh toán một khoản nợ
cho Công ty nếu tôi không trả thêm một khoản tiền mặt, theo như
lời nhân viên đó nói rằng sẽ “bôi trơn”. Khoản tiền mà anh ta yêu cầu
đủ nhỏ để tôi có thể trả bằng tiền túi riêng, và sau đó khoản tiền này
cũng không cần ghi vào sổ sách của Công ty. Tôi nên làm gì?

ĐÁP:

Tuy nhiên, nếu viên chức đó cố gắng mô tả tính chất của khoản
thanh toán này, đó thực sự là một khoản hối lộ. Các chính sách và
giá trị cốt lõi của Công ty nghiêm cấm các khoản thanh toán là hoặc
có thể được hiểu là hối lộ, ngay cả khi đó là thông lệ tại quốc gia nơi
chúng ta đang kinh doanh. Và, hồ sơ sổ sách của Công ty phải phản
ánh chính xác các giao dịch kinh doanh của công ty – việc ghi chép
không đúng các giao dịch là một hành vi vi phạm luật và chính sách.
Điều bạn đề xuất không chỉ sẽ gây hiểu nhầm, mà còn bất hợp pháp
theo những điều luật áp dụng cho Công ty về việc bất cứ nhân viên
hoặc người nào khác thực hiện khoản thanh toán như vậy thay mặt
cho Công ty. Liên hệ với Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ tại tại cơ sở
hoặc Bộ phận Pháp lý ngay lập tức nếu bạn tin rằng bạn đang bị đòi
trả tiền hối lộ.

HỎI:

Tôi là người quản lý các tài khoản với nhiệm vụ xử lý các khoản chi.
Gần đây tôi nhận được đơn xin hoàn trả chi phí của một quản lý bộ
phận. Tôi đã phát hiện ra hội nghị mà người quản lý đó khai để yêu
cầu thanh toán khoản phí chưa bao giờ được tổ chức trên thực tế.
Tôi nên làm gì?

ĐÁP:

Điều đó có thể là một sai sót đơn giản, hoặc cố ý. Những khoản chi
không chính xác một cách cố ý cấu thành rủi ro cho chúng ta theo
luật chống tham nhũng. Những điều đó có thể gây tổn hại cho thu
nhập ròng của chúng ta, gây hại cho tất cả mọi người. Đừng xử lý
khoản chi này. Chuyển cho cấp quản lý hoặc Cán bộ Đạo đức & Tuân
thủ để kiểm lại và hướng dẫn thêm.
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Tránh Xung đ
đột Lợi ích
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Lập, Lưu giữ và Công bố cáác Hồ sơ sổ
sách và Tài khoản Chính xáác
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Bảo vệ Tài sảản Trí tuệ của ccông ty
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Tôn trọng Tàài sản Trí tuệ củ
ủa Người
khác
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Bảo vệ Tài sảản Công ty
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NGĂN CHẶN GIAO DỊCH NỘI GIÁN VÀ
LẠM DỤNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG
KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI
Chúng ta không bao giờ sử
dụng hoặc chia sẻ tài liệu,
thông tin không công khai
về Carrier hoặc bất kỳ công
ty nào khác cho mục đích
mua hoặc bán chứng khoán.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Trong quá trình làm việc của chúng ta, chúng ta có thể có quyền truy cập
vào thông tin mà công chúng không biết. Chúng ta phải bảo vệ thông tin
đó, chỉ sử dụng khi cần và không được thông báo cho quyết định đầu tư
cá nhân.
Thông tin quan trọng, không công khai (trong nội bộ) là thông tin về bất
kỳ công ty nào chưa được công khai và nhà đầu tư hợp lý sẽ xem xét quan
trọng khi quyết định giao dịch chứng khoán. Các thông tin đó có thể bao
gồm:
•

Kết quả về tài chính và cổ tức

•

Việc được trao hợp đồng mới

•

Kiện tụng, tranh chấp hoặc tranh chấp chưa xong

•

Sản phẩm mới hoặc sáng kiến tiếp thị

•

Thay đổi quản lý cấp trên

•

Dự kiến sáp nhập hoặc mua lại

Giao dịch nội gián xảy ra khi một cá nhân sử dụng thông tin nội bộ này để
trục lợi cá nhân hoặc để tránh thua lỗ trên thị trường chứng khoán hoặc
chia sẻ cho những người khác có thể làm như vậy. Giao dịch nội gián là tội
nghiêm trọng, bị trừng phạt bằng các hình phạt nặng và thậm chí là bị tù.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY
Chúng ta có thể giúp ngăn chặn giao dịch nội gián và lạm dụng thị trường
bằng cách:
•

•

•

•

Không bao giờ mua, bán hoặc giao dịch với cổ phiếu trong Carrier hoặc
bất kỳ công ty giao dịch công khai nào khác khi đang có thông tin nội
bộ
Không tiết lộ thông tin bên trong cho người ngoài Carrier, bao gồm các
thành viên gia đình, người thân hoặc bạn bè
Chỉ chia sẻ thông tin bên trong với các nhân viên đồng nghiệp trên cơ
sở cần biết
Không tham gia vào việc “mách nước”, có nghĩa là trực tiếp hoặc gián
tiếp chuyển thông tin, tài liệu không công khai về bất kỳ công ty nào
cho bất kỳ ai có thể giao dịch trong khi biết về thông tin đó

Báo cáo việc lạm dụng thông tin nội bộ cho người giám sát, Cán bộ
tuân thủ & Đạo đức hoặc Bộ phận pháp lý hoặc sử dụng Chương trình
báo cáo ẩn danh của Công ty.
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TRÁNH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Chúng ta cẩn thận để không
để cho lợi ích cá nhân của
mình xung đột với cam kết
của chúng ta với Công ty,
cũng như các mục tiêu và
nhu cầu của Công ty.
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LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Giá trị về sự chính trực đòi hỏi rằng chúng ta không được phép để những
lợi ích và mối quan hệ cá nhân cản trở việc đưa ra những quyết định tốt
nhất cho Công ty. Việc sử dụng phán đoán tốt để đưa ra những lựa chọn
tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty giúp chúng ta duy trì tiêu
chuẩn về hiệu suất và tạo điều kiện cho chúng ta hợp tác và đổi mới mà
không bị phân tâm. Điều đó cũng tôn vinh nghĩa vụ trung thành của
chúng ta với Công ty.
Ngay cả một xung đột lợi ích hiển nhiên cũng có thể là một vấn đề bởi vì
nó có thể khiến người khác nghĩ rằng chúng ta không hành động đúng
đắn. Những xung đột lợi ích có thể tránh được hoặc giải quyết nếu được
báo cáo kịp thời và được kiểm soát đúng cách.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta tránh những xung đột lợi ích (hoặc các biểu hiện của xung đột
lợi ích) và, khi không thể tránh được, đảm bảo rằng có thể kiểm soát các
xung đột lợi ích đúng cách bằng cách:
•

•

•

•

•

•

•

Cảnh giác với các tình huống có thể đặt lợi ích của Công ty và của
chính chúng ta vào tình thế có có thể xảy ra xung đột, và báo cáo các
xung đột trên thực tế hoặc có khả năng xảy ra cho cấp quản lý hoặc
Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ tại cơ sở
Tự cách ly bản thân khỏi những quá trình đưa ra quyết định khi đang ở
trong tình huống xung đột trên thực tế hoặc có khả năng xảy ra xung
đột
Không đặt bản thân vào tình huống mà sự trung thành đối với các
thành viên trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết của chúng ta có thể
tác động không đúng đắn đến phán đoán của chúng ta
Nhận biết khi những điều cân nhắc và các mối liên hệ liên quan đến tài
chính của cá nhân chúng ta với các đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng
hoặc khách hàng có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng hành động vì lợi
ích cao nhất của Công ty
Thể hiện lòng trung thành với Công ty bằng cách không giữ riêng
những cơ hội có được thông qua việc sử dụng chức vụ hoặc tài nguyên
của Công ty
Nỗ lực hết mình mỗi ngày tại Công ty và không cho phép các công việc
bên ngoài hoặc các hoạt động khác cản trở việc đóng góp của chúng
ta dành cho công việc của mình
Tặng và nhận quà tặng và chiêu đãi chỉ khi các món quà tặng và chiêu
đãi đó:

- Thích hợp
- Phục vụ cho một mục đích kinh doanh hợp pháp
- Không gây ảnh hưởng lên phán xét của chúng ta
Tất cả các xung đột thực tế và có khả năng xảy ra đều phải được báo
cáo để thẩm tra lại. Nếu bạn có mối lo ngại về xung đột lợi ích, hãy hỏi
ý kiến của Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ.
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TRÁNH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH (TIẾP THEO)

Đánh giá Nhanh để kiểm tra Xung đột Lợi ích
Nếu tôi thực hiện kế hoạch hành động này, liệu rằng tôi sẽ:
•

Cảm thấy bị ép buộc để làm việc cho một người nào đó hoặc làm cho
người nào đó cảm thấy bị ép buộc khi làm việc cho tôi?

•

Đánh mất những giá trị của chúng ta?

•

Có rủi ro là sẽ ảnh hưởng xấu đến phán đoán của tôi?

•

•

Tạo nên biểu hiện của hành vi không đúng đắn hoặc lòng trung thành bị
ly gián?
Nhận một số lợi ích hoặc thu nhập cá nhân bất thường hoặc quá giá trị
hay quá thường xuyên cho bản thân tôi, cho một thành viên trong gia
đình hay cho một người bạn thân của tôi?

Nếu bạn trả lời “có” cho bất cứ câu hỏi nào, bạn có thể phải đối mặt với một
xung đột lợi ích. Hãy yêu cầu được hướng dẫn.
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HỎI:

Tôi có một cô cháu gái vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật. Nếu chúng ta
tuyển dụng con bé, con bé sẽ không phải là cấp dưới của tôi. Tôi có
thể giới thiệu con bé vào vị trí đó hay không?

ĐÁP:

Một số quyết định tuyển dụng tốt nhất của chúng ta đến từ sự giới
thiệu của nhân viên. Để tránh biểu hiện của bất cứ điều gì không
đúng đắn, bạn phải báo cáo mối quan hệ của bạn với giám đốc
tuyển dụng. Bạn không nên tham gia vào quá trình tuyển dụng, để
cháu gái của bạn có thể được đánh giá chỉ dựa trên giá trị riêng của
bản thân cô ấy.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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LẬP, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ CÁC
HỒ SƠ SỔ SÁCH VÀ TÀI KHOẢN
CHÍNH XÁC
Danh tiếng và hiệu quả kinh
doanh của chúng ta phụ
thuộc vào những hồ sơ rõ
ràng và chính xác trong khi
được lưu giữ và công bố
theo các nguyên tắc đã
được chấp thuận và các
chính sách nghiêm ngặt.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Cho dù là chúng ta đang lập báo cáo thường niên của Công ty hoặc điền
vào bảng chấm công, chúng ta cũng đang góp phần vào việc giữ vững
cam kết của Công ty về lưu giữ hồ sơ sổ sách chính xác. Chúng ta hiểu tầm
quan trọng của trách nhiệm này. Chúng ta biết Công ty dựa vào những hồ
sơ sổ sách và báo cáo chính xác, đầy đủ và trung thực để đưa ra quyết
định đúng đắn cho hoạt động kinh doanh. Tương tự, các cổ đông của
công ty dựa vào báo cáo chính xác và minh bạch để đưa ra các quyết định
đầu tư. Bằng cách tuân theo các nguyên tắc kế toán đã được chấp thuận,
duy trì hồ sơ đúng cách và lập báo cáo chính xác, chúng ta đáp ứng các
nghĩa vụ pháp lý và tránh những thiệt hại về mặt danh tiếng, bị phạt và
truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng ta cũng làm cho hoạt
động kinh doanh của mình có năng suất và hiệu quả hơn, trong khi xác
thực tin tưởng mà các bên có liên quan đã dành cho chúng ta.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta lập, lưu giữ và hủy các hồ sơ sổ sách đúng cách và với tinh thần
chính trực. Điều này có nghĩa là chúng ta:
•

•

•

•

•

•

•

Ghi lại tất cả các khoản nợ, có, doanh thu, chi phí, và giao dịch kinh
doanh một cách chính xác và kịp thời, theo quy định, nguyên tắc kế
toán đã được chấp thuận rộng rãi và các chính sách của Công ty
Bảo đảm rằng việc đề xuất ngân sách và đánh giá kinh tế đại diện cho
tất cả các thông tin liên quan một cách xác đáng
Không cố ý nhập những dữ liệu không chính xác hoặc không đúng sự
thật vào sổ sách và hồ sơ chứng từ của công ty
Không giữ những khoản tiền mặt hoặc tài sản bí mật hay nằm ngoài sổ
sách khác
Thông báo cho khách hàng và nhà cung ứng những sai sót và kịp thời
sửa sai bằng các khoản ghi có, hoàn tiền hoặc các phương pháp được
chấp nhận khác
Lưu giữ và hủy hồ sơ sổ sách theo các chính sách và yêu cầu pháp lý
của Công ty
Bảo vệ bất cứ hồ sơ sổ sách nào có thể có liên quan đến các thủ tục tố
tụng

Bất cứ hồ sơ sổ sách nào bị nghi ngờ có vi phạm đều phải báo cáo.
Bạn có thể liên hệ với giám sát viên, Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ hoặc
Bộ phận Pháp lý hoặc sử dụng Chương trình báo cáo ẩn danh của
Công ty.
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36

LẬP, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ CÁC HỒ SƠ SỔ SÁCH
VÀ TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC (TIẾP THEO)
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HỎI:

Mặc dù chính sách quản lý hồ sơ sổ sách của công ty cho phép
chúng ta hủy một số hồ sơ chứng từ sau một khoảng thời gian nhất
định, tôi đã giữ lại hầu hết những hồ sơ của tôi một cách vô thời
hạn – đặc biệt là hồ sơ điện tử như email – chỉ vì lý do việc an toàn.
Liệu điều đó có ổn không?

ĐÁP:

Chính sách quản lý hồ sơ sổ sách của Công ty không “cho phép” hủy
hồ sơ sổ sách – thường yêu cầu hủy các hồ sơ sổ sách này sau một
khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào loại hồ sơ. Nếu không hủy
hồ sơ sổ sách đúng hạn, bạn không chỉ vi phạm chính sách của Công
ty, bạn có thể khiến các hệ thống lưu trữ trở nên quá tải, dẫn đến sự
không làm việc hiệu quả và khiến chúng ta dễ gặp phải các vấn đề
pháp lý. Tuy nhiên, có một số hồ sơ chứng từ nhất định bắt buộc
phải được lưu giữ lại, chẳng hạn như những hồ sơ chứng từ liên
quan đến các vấn đề pháp lý hiện có hoặc có thể xảy ra hoặc theo
quy định pháp lý phải lưu giữ chính thức. Mỗi chúng ta đều có trách
nhiệm biết và tuân theo lịch lưu giữ cho từng loại hồ sơ sổ sách
trong phạm vi công việc của chúng ta.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA
CÔNG TY
Chúng ta bảo vệ, tránh việc
lạm dụng, chiếm dụng, phá
hủy và thất thoát tài sản trí
tuệ của Công ty chúng ta.
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LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Thông qua những giá trị cốt lõi của chúng ta về sự đổi mới, Công ty đã tạo
ra một trong những danh mục tài sản trí tuệ lớn nhất trên thế giới. Những
tài sản này là kết quả của sự siêng năng chăm chỉ của mỗi chúng ta mỗi
ngày và tạo nền tảng cho sự đổi mới và tăng trưởng. Bảo vệ Tài sản Trí tuệ
của công ty là điều cốt yếu cho mục tiêu mang lại sự ưu việt mang tính
cạnh tranh và cho tương lai các hoạt động kinh doanh của công ty.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta bảo vệ tài sản trí tuệ của Công ty bằng cách:
•

•

•

•

•

•

Tiếp cận, sử dụng và công bố tài sản trí tuệ của Công ty (như bí mật
thương mại, phát minh, dữ liệu kỹ thuật, thiết kế, bí quyết, phần mềm,
chiến lược, chi tiết hợp đồng và thông tin tài chính) chỉ khi có yêu cầu
để thực hiện nhiệm vụ của mình và luôn tuân thủ các chính sách và
quy trình hiện hành của Công ty
Kịp thời báo cáo cho Công ty tất cả các phát minh được tạo ra trong
thời gian làm việc với Công ty, để có thể được đánh giá kịp thời để xin
cấp bằng sáng chế
Công bố thông tin độc quyền cho người khác – ngay cả trong Công ty
– chỉ khi họ có nhu cầu biết thông tin, và cho một bên thứ ba chỉ sau
khi có thỏa thuận không tiết lộ hoặc những thỏa thuận phù hợp khác
được đặt ra và ký kết thi hành
Tuân thủ các chính sách và quy trình hiện hành của Công ty về việc
chuyển thông tin độc quyền bằng thiết bị điện tử và vào mục đích sử
dụng trên mạng xã hội
Hiểu và tuân thủ tất cả các yêu cầu trên hợp đồng hoặc theo quy định
của cơ quan quản lý để buộc bên thứ ba sẽ tiếp nhận thông tin độc
quyền của chúng ta, có nghĩa vụ phải bảo mật những thông tin này
Đảm bảo rằng các thỏa thuận về việc quản lý quyền sở hữu tài sản trí
tuệ và quyền cấp phép được ký kết thực hiện trước khi hợp tác với bên
thứ ba
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BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA CÔNG TY (TIẾP THEO)

Tài sản Trí tuệ
Tài sản trí tuệ bao gồm, ví dụ:
•

Ý tưởng và phát minh

•

Thương hiệu, tên thương hiệu và logo

•

•

Những tác phẩm thuộc về tác giả (như hình minh họa, bài viết, hình vẽ, hổ
sơ tài liệu, và phần mềm)
Thông tin độc quyền, về cả mang tính chất kỹ thuật và kinh doanh, bao
gồm:
- Dữ liệu, thiết kế và bí quyết kỹ thuật
- Kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, thu mua và định giá
- Chiến lược kinh doanh
- Thông tin thu mua và sát nhập doanh nghiệp
- Chi tiết hợp đồng
- Thông tin tài chính

Công ty bảo vệ tài sản trí tuệ của mình trên phạm vi toàn cầu thông qua một
loạt các phương tiện pháp lý, bao gồm hợp đồng, bằng sáng chế, bí mật kinh
doanh, thương hiệu đăng ký lẫn không đăng ký, bản quyền và quyền thiết kế.
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TÔN TRỌNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ
CỦA NGƯỜI KHÁC
Chúng ta đưa ra giải pháp
để ngăn chặn việc lạm
dụng, chiếm dụng, phá hủy,
làm hư hỏng, hoặc thất
thoát tài sản trí tuệ của
người khác.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Cũng như việc Công ty coi trọng tài sản trí tuệ của riêng mình và mong
muốn người khác tôn trọng các quyền đó, Công ty quý trọng và tôn trọng
tài sản trí tuệ hợp pháp của người khác. Điều này bao gồm tất cả các hình
thức tài sản trí tuệ, cho dù được khách hàng, đối tác kinh doanh hoặc nhà
cung ứng ủy thác cho chúng ta hoặc do các đối thủ cạnh tranh hoặc bên
thứ ba khác nắm giữ. Bằng cách bảo vệ các quyền đó, chúng ta không chỉ
tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, mà chúng ta còn củng cố tin
tưởng và sự tôn trọng của người khác dành cho Công ty.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác bằng cách:
•

•

•

•

•

•

•
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Tuân theo tất cả các chính sách và quy trình liên quan đến việc bảo vệ
thông tin độc quyền và tài sản trí tuệ khác
Không gạ hỏi, chấp nhận, sử dụng, hoặc tiết lộ những thông tin độc
quyền của khách hàng, đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, hoặc
của những bên thứ ba khác, khi không được phép
Không sao chép tác phẩm của người khác – bao gồm, ví dụ như hình
ảnh, ấn phẩm, video hoặc nội dung khác được tìm thấy trên mạng – trừ
khi chúng ta có giấy phép để sao chép
Tôn trọng những quyền đã được cấp bằng sáng chế, bí mật thương
mại, và thông tin độc quyền của người khác trong quá trình chúng ta
nghiên cứu và phát triển
Tuân thủ các thỏa thuận về giấy phép sở hữu tài sản trí tuệ và các điều
khoản hợp đồng hiện hành khác chi phối việc sử dụng hoặc tiết lộ
thông tin độc quyền của người khác
Công nhận bản quyền, logo, nhãn hiệu, tên thương hiệu và thiết kế của
bên thứ ba trong việc tiếp thị của chúng ta và trong các ấn phẩm khác
Báo cáo các sản phẩm giả và các hành vi phạm tội liên quan đến quyền
sở hữu trí tuệ khác

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY
Chúng ta bảo vệ tất cả các
tài sản Công ty để tránh bị
tổn hại, mất mát và lạm
dụng.
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LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Tài sản của Công ty được tạo ra thông qua sự chăm chỉ siêng năng của
chúng ta mỗi ngày. Các tài sản vừa là một nguồn lực vừa là sự phản ánh
cho sự đổi mới và tăng trưởng của chúng ta; những tài sản này trở nên cốt
yếu đối với tinh thần chiến thắng hàng ngày của chúng ta. Chúng ta tôn
trọng và bảo vệ những tài sản này như những tài sản cá nhân của chúng
ta. Chúng ta bảo vệ những tài sản này an toàn tránh khỏi việc bị lạm dụng
và chiếm dụng. Chúng ta biết rằng Công ty và các cổ đông của công ty tin
tưởng rằng chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với các tài sản này trên danh
nghĩa cá nhân về việc bảo vệ tài sản của công ty an toàn tránh khỏi việc bị
lạm dụng.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta là những người quản lý có trách nhiệm đối với tài sản Công ty.
Điều này có nghĩa là chúng ta:
•

•

•

•

•

•

•

•

Luôn xử lý tài sản hữu hình của công ty đúng cách và theo chính sách
của Công ty
Ngăn ngừa mất mát, lãng phí, hủy hoại, trộm cắp và lạm dụng tài
nguyên của Công ty
Chỉ sử dụng tài sản của Công ty vào mục đích kinh doanh và không bao
giờ dùng để thu lợi cá nhân
Hạn chế sử dụng các thiết bị và hệ thống liên lạc của Công ty vào mục
đích riêng
Báo cáo những tình huống mà chúng ta nghi ngờ rằng tài sản của
Công ty đang gặp rủi ro
Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch kinh doanh đều được ban lãnh đạo
ủy quyền và phải tuân theo các quy trình thẩm tra lại và phê duyệt
trong nội bộ
Đề ra và tuân theo những quy định kiểm soát nội bộ để giúp đảm bảo
rằng việc báo cáo tài chính là chính xác và tuân theo đầy đủ các đợt
thanh tra, kiểm tra, điều tra và quy chế
Phòng ngừa việc tài sản tài chính được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ
cho khủng bố bằng cách cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo và tuân
theo các quy định quốc tế

Tài sản hữu hình
Tài sản hữu hình là bất cứ thứ gì hiện hữu mà Công ty cung cấp cho nhân
viên để tiến hành hoạt động kinh doanh, như cơ sở vật chất, xe cộ, máy
tính và các thiết bị điện tử khác, máy móc, công cụ, tiền mặt, văn phòng
phẩm và thẻ ID.

Tài sản tài chính
Tài sản tài chính là tiền, công cụ tài chính của Công ty hoặc bất cứ thứ gì
có thể chuyển đổi thành tiền.
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BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY (TIẾP THEO)

Những Dấu hiệu Cảnh báo Hành vi rửa tiền
Những dấu hiệu cảnh báo hành vi rửa tiền bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
•

•

•

•

•

Khách hàng thực hiện việc thanh toán qua nhiều tài khoản
Thanh toán cho khách hàng thông qua bên thứ ba mà không có biện
minh hay giải thích
Yêu cầu thanh toán vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản ở nước ngoài
thay vì tài khoản công ty thông thường
Yêu cầu thanh toán được thực hiện vào thời điểm lạ hoặc với số tiền bất
thường
Yêu cầu rất nhiều khoản thanh toán dưới 10.000 đô la

Báo cáo cáo bất cứ hành vi nào lạm dụng tài sản Công ty cho người giám
sát, Cán bộ Đạo đức & Tuân thủ hoặc Bộ phận Pháp lý hoặc sử dụng
Chương trình báo cáo ẩn danh của công ty.
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CHÚ
ÚNG TA
A XÂY
Y DỰN
NG QUAN HỆ
Ệ ĐỐI TÁC
LÂU DÀI
Chúng
g ta tìm kiếm cáác đối tácc kinh
doanh
h có cùn
ng chung
g sự cam
m kết kiêên
định về
v hiệu suất
s
và có
c cùng cam kếtt
đáp ứng
ứ hoặcc vượt trên cả nh
hu cầu
của kh
hách hàn
ng. Chún
ng ta đố
ối đãi vớ
ới
các đố
ối tác của mình bằng sự
ự tôn
trọng,, tinh thầần chính
h trực vàà nuôi
dưỡng
g môi trư
ường hò
òa nhập,, bảo vệ
quyền
n của họ
ọ đồng th
hời làm cho họ
duy trrì mức tiê
êu chuẩẩn đạo đức
đ cao
với vai trò là một
m phần trong chuỗi
cung ứng có đẳng
đ
cấp thế giớ
ới.
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Chọn Đúng Đ
Đối tác
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Tôn trọng và Bảo vệ Quyền
n Con người

45

CHỌN ĐÚNG ĐỐI TÁC
Chúng ta chọn các đối tác
kinh doanh dựa trên giá trị
của riêng họ và những giá trị
giống với công ty chúng ta,
và chúng ta đối đãi với họ
một cách công bằng.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Chúng ta tìm kiếm các đối tác kinh doanh để có thể giúp chúng ta đạt được
mục tiêu kinh doanh bằng cách cung cấp trình độ chuyên môn, tài nguyên,
hiệu quả làm việc và sự đổi mới để giúp chúng ta cung ứng các sản phẩm
được tín nhiệm theo đúng tiến độ. Chúng ta cũng tìm kiếm các đối tác có
cùng chuẩn mực đạo đức cao và niềm đam mê với chúng ta để làm cho thế
giới trở nên tốt đẹp hơn.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúg ta chọn đối tác kinh doanh của mình thông qua một quy trình đầy
cạnh tranh nhưng công bằng. Điều này có nghĩa là chúng ta:
•

•

•

•

•
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Tìm kiếm các đối tác đáp ứng được các tiêu chuẩn của chúng ta về an
toàn, chính trực và thành tích khi thực hiện lời hứa, đúng giờ và đúng
ngân sách
Thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo các đối tác kinh doanh chủ chốt có đủ
năng lực và uy tín trước khi chúng ta cho họ gia nhập và sau đó theo dõi
thành tích của họ
Đề ra các yêu cầu rõ ràng, cụ thể về thành tích với thành quả có thể đo
lường được
Hợp thức hóa các mối quan hệ bằng văn bản để tất cả các giao dịch đều
được minh bạch và lập hồ sơ đúng quy định và các đối tác kinh doanh
có trách nhiệm thực hiện theo các yêu cầu về an toàn, đạo đức và Tuân
thủ của chúng ta
Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc sở
hữu của người dân tộc thiểu số, phụ nữ, cựu chiến binh, và các doanh
nghiệp bị sử dụng không đúng mức trong quá khứ

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA CHÚNG TA
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TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN
CON NGƯỜI
Chúng ta cam kết trở thành
công dân tốt và hợp tác với
các bên khác để thúc đẩy
những điều kiện làm việc tốt
hơn cho tất cả mọi người.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Dấu ấn to lớn trên toàn cầu tạo điều kiện cho chúng ta ghi dấu ấn trong
công cuộc đấu tranh vì những điều kiện làm việc an toàn hơn và bình đẳng
về mặt cơ hội trên toàn thế giới. Công ty thực hiện các biện pháp mạnh mẽ
và triệt để bảo vệ nhân viên tại các cơ sở của công ty. Nhưng chúng ta cũng
có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực bằng cách khuyến khích các đối tác
kinh doanh và cộng đồng cũng tôn trọng quyền con người. Do đó, chúng
ta tôn vinh các giá trị cốt lõi của mình bằng cách đoàn kết với với các bên
có cùng cam kết giúp làm cho mọi người được an toàn, thoải mái, làm việc
có năng suất và luôn đồng hành cùng với chúng ta.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng ta tôn trọng và bảo vệ quyền con người bằng cách:
•

•

•

•

•

•

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của
mình, dựa trên bất cứ quy định nào nghiêm ngặt nhất: tiêu chuẩn Hoa
Kỳ, tiêu chuẩn tại cơ sở hoặc các chính sách của Công ty
Không bao giờ sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức và
luôn tìm kiếm những đối tác kinh doanh có cùng cam kết đấu tranh với
nạn buôn người hoặc buôn người làm mãi dâm và ủng hộ nhân quyền
với chúng ta
Cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở bất hợp pháp, bao gồm: chủng tộc,
màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tình
trạng cựu chiến binh, tình trạng công dân, tín ngưỡng, khuynh hướng
tình dục và các hình thức được bảo vệ khác theo quy định của pháp luật
hiện hành
Cung cấp lương bổng và quyền lợi để thu hút và giữ chân nhân viên tài
năng cho các doanh nghiệp của chúng ta, đồng thời tuân thủ tất cả các
quy định hiện hành liên quan đến tiền lương, giờ và các lợi ích được
pháp luật quy định
Công nhận nguyên tắc tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể khi
có các quyền đó theo luật hiện hành ở các quốc gia nơi chúng ta hoạt
động
Thúc đẩy trên thực tế hoạt động tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và
đề ra các yêu cầu đối với các nhà cung ứng chủ chốt thông qua Bộ Quy
tắc Đạo đức Dành cho Nhà cung ứng, trong đó có đề cập rằng các nhà
cung cấp phải đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho
nhân viên của họ, tránh phân biệt đối xử, đảm bảo rằng không sử dụng
lao động trẻ em, và tránh nạn buôn người

Để đảm bảo việc tích cực báo cáo các cáo buộc sai phạm, Carrier cung cấp
các kênh an toàn và bí mật cho nhân viên và bên thứ ba để tìm hướng dẫn,
đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét và báo cáo hành vi sai trái đáng ngờ. Chương
trình báo cáo ẩn danh của công ty cho phép nhân viên và những người
khác đặt câu hỏi hoặc nêu lên mối quan ngại.
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CHÚ
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chúng ta tôn trọng tất cả
các luật lệ về môi trường áp
dụng cho công ty, đồng
thời theo đuổi các mục tiêu
đầy tham vọng để bảo tồn
và bền vững.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Hoạt động toàn cầu của chúng ta – và đặc biệt là việc sử dụng nhiều sản
phẩm của chúng ta tại các thành phố lớn – đã cho chúng ta thấy áp lực
ngày càng tăng mà môi trường của chúng ta đang phải đối mặt từ sự gia
tăng dân số và đô thị hóa. Điều đó cũng đã cho chúng ta cơ hội để có thể là
một tấm gương sáng. Đó là lý do tại sao chúng ta không thỏa mãn chỉ đơn
giản với việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình về những tiêu chuẩn
môi trường. Chúng ta muốn trở thành chất xúc tác cho những thay đổi tích
cực, tạo ra tiến bộ thông qua sự đổi mới và thể hiện cho các đồng nghiệp
và cộng đồng của chúng ta thấy rằng việc giảm tải dấu chân của công ty
lên môi trường không chỉ tốt cho thế giới, mà còn tốt cho hoạt động kinh
doanh.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty đề cao trách nhiệm và bền vững môi trường. Điều này có nghĩa là
chúng ta:
•

•

•

•

•

•

•

Tuân thủ tất cả các luật hiện hành về môi trường, duy trì các giấy phép
hiện hành, báo cáo mọi sự cố và xử lý chất thải nguy hại một cách an
toàn
Tìm kiếm cơ hội để bảo tồn năng lượng, nước và nguyên vật liệu
Làm việc để thiết kế và sản xuất những sản phẩm củng cố cam kết của
chúng ta về bảo tồn
Sáng tạo ra các hệ thống xây dựng có thể giảm phát thải và đề cao sự
bền vững
Yêu cầu các nhà cung ứng chính của chúng ta sẽ ngày càng sử dụng các
phương pháp bền vững
Đặt mục tiêu làm động lực cho chúng ta và các nhà cung ứng chính của
chúng ta trong tìm kiếm sự cải tiến liên tục về bảo tồn và bền vững
Nỗ lực cá nhân để tìm ra những phương thức mới mà chúng ta có thể
bảo tồn với tư cách cá nhân

Nếu bạn lo ngại về một vấn đề môi trường, hãy liên hệ với giám sát
viên, chuyên viên Sức khỏe, An toàn và Môi trường (EH&S) hoặc Cán bộ
Đạo đức & Tuân thủ, hay sử dụng Chương trình báo cáo ẩn danh của
công ty.
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ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG
Chúng ta là những đối tác
tích cực trong cộng đồng
của mình, tình nguyện dành
thời gian, nguồn lực và tài
năng của mình để giúp
cộng đồng phát triển thịnh
vượng.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Công ty hoạt động trên quy mô toàn cầu. Nhưng chúng ta cũng lấy sức
mạnh và cảm hứng từ các cộng đồng tại địa phương mình –nơi chúng ta
làm việc và sinh sống. Chúng ta tìm cách khuyến khích sự phát triển và sức
sống thông qua sự hòa nhập tích cực với cộng đồng địa phương, tăng sự
tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, và nâng cao danh tiếng và nỗ lực tuyển dụng
của chúng ta trong quá trình đó.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Công ty chúng talà một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm của cộng
đồng nơi chúng ta hoạt động. Điều này có nghĩa là chúng ta:
•

•

•
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Khuyến khích và tôn vinh những vai trò tích cực mà nhân viên của
chúng ta đảm nhận trong cộng đồng của mình như tình nguyện viên, tư
vấn và nhân viên từ thiện
Tham gia vào các ý tưởng công dân và từ thiện đáng giá, xem xét chặt
chẽ trước để đảm bảo rằng những điều đó hợp pháp
Không bao giờ tìm kiếm bất cứ hồi đáp nào trong những đóng góp từ
thiện

HỎI:

Tôi sắp làm tình nguyện tại một buổi gây quỹ từ thiện vào cuối
tuần này. Liệu có ổn không nếu tôi hiện diện với danh nghĩa là
nhân viên của Công ty vì tôi biết Công ty hiện là nhà ủng hộ lâu
năm của tổ chức từ thiện này?

ĐÁP:

Mặc dù Công ty cũng hỗ trợ tổ chức từ thiện của bạn, bạn không
nên tham dự bất cứ sự kiện nào như thế với tư cách là đại diện
chính thức của Công ty nếu không được sự cho phép trước. Liên
hệ với cấp quản lý của bạn trước để xin cấp phép, và bạn thậm chí
có thể vận động được Công ty để hỗ trợ chính thức cho sự kiện
này.
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THAM GIA VÀO TIẾN TRÌNH
CHÍNH TRỊ
Chúng ta tuân thủ tất cả các
luật pháp quốc gia, tiểu
bang và sở tại điều chỉnh sự
tham gia của doanh nghiệp
vào các vấn đề chính trị, và
chúng ta khuyến khích
nhân viên tham gia vào Tiến
trình chính trị với tư cách
riêng là công dân.

LÝ DO TẠI SAO YẾU TỐ NÀY LẠI QUAN TRỌNG
Là một công ty, chúng ta hợp tác chặt chẽ với các chính phủ trên toàn thế
giới và có một phiếu trong các kết quả chính trị. Chúng ta tham gia với tư
cách một công ty trong tiến trình chính trị nhưng chúng ta làm điều đó có
trách nhiệm. Chúng ta hiểu và tôn trọng các giới hạn về mặt pháp lý của
tập đoàn, và tuân thủ các quy chế về mặt hình thức lẫn nội dung. Đồng
thời, chúng ta hỗ trợ đầy đủ cho nhân viên của mình trong việc hoàn thành
nghĩa vụ công dân bằng cách luôn được cập nhật và đóng góp thời gian
hoặc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động chính trị.
PHƯƠNG THỨC ĐỂ CHÚNG TA BIẾN YẾU TỐ NÀY THÀNH HIỆN THỰC
Chúng ta tham gia vào chính trị một cách hợp pháp và có đạo đức, với tư
cách một doanh nghiệp và cá nhân. Điều này có nghĩa là chúng ta:
•

•

•

•

•

Tuân thủ tất cả các giới hạn pháp lý về đóng góp của công ty cho các
chính đảng, ủy ban chính trị và các ứng cử viên cá nhân
Nói rõ rằng khi tham gia chính trị với tư cách là cá nhân công dân, quan
điểm và hành động của chúng ta là của riêng bản thân chúng ta, không
phải của Công ty
Thông báo cho Văn phòng Đạo đức & Tuân thủ nếu chúng ta ứng cử với
tư cách cá nhân, để giúp tránh những xung đột lợi ích có thể xảy ra
Hiểu được các quy tắc vận động hành lang và tránh tiếp xúc với những
công chức khi không có thẩm quyền rõ ràng và hiểu việc công bố với
công chúng và những yêu cầu báo cáo
Không đóng góp chính trị thay mặt cho Công ty hoặc sử dụng tiền của
Công ty trừ khi được pháp luật cho phép và chúng ta đã được sự chấp
thuận trước từ Bộ phận Pháp lý

Không chịu trách nhiệm
Quy tắc Đạo đức này không trao bất cứ quyền nào trên hợp đồng, dù rõ
ràng minh bạch hay ẩn ý, để tiếp tục làm việc tại Công ty. Bộ Quy tắc cũng
không đảm bảo bất cứ điều khoản và điều kiện cố định nào về công việc
của bạn.
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