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CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Thông tin chung 

 Chính sách Tuân thủ Chống tham nhũng (“Chính sách”) th  hiện một phần 

cam kết của Công ty CPĐT Thuý Sơn trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh 

theo cách c  đạo đức và tuân thủ tất cả các luật hiện hành. 

 Chính sách n y căn cứ vào luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 

1.1. Mục đích 

 Chính sách n y đề ra nh ng nguyên tắc và yêu cầu cơ  ản nhằm đảm bảo 

Công ty, Nhân viên của Công ty tuân thủ điều khoản của các Luật Chống Tham 

nhũng Hiện hành.  

 Mục tiêu của Chính sách này là: 

 Mô tả các điều cấm hối lộ v  tham nhũng của Công ty trong tất cả các 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Ngăn chặn mọi bi u hiện của h nh vi tham nhũng, cả thay mặt cho và 

 iên quan đến Công ty và/hoặc Nhân viên của Công ty; tuân thủ yêu cầu 

của Luật Chống Tham nhũng hiện hành khi Công ty tiến hành hoạt 

động kinh doanh. 

 Củng cố cam kết của Công ty trong việc tiến hành hoạt động kinh 

doanh trên toàn cầu v i chuẩn mực cao nhất về tính trung thực và liêm 

chí. 

 Hoàn thiện và phát tri n văn h a doanh nghiệp của Công ty, thực hiện 

các biện pháp hay nhất và các chuẩn mực về tiến hành hoạt động kinh 

doanh có trách nhiệm, bao gồm cả trong  ĩnh vực Tuân thủ Chống Hối 

lộ. 

1.2. Phạm vi Áp dụng 

 Chính sách n y đƣợc áp dụng cho tất cả Nhân viên của Công ty, bao gồm 

các giám đốc, chuyên viên đƣợc tuy n dụng. 



 Mọi Nh n viên đều phải làm quen và tuân thủ Chính sách này.  

 Tất cả các Nh n viên đều có trách nhiệm cá nhân trong việc tiến hành hoạt 

động kinh doanh của Công ty theo cách c  đạo đức và tuân thủ luật pháp. Nh ng 

Nhân viên không chấp h nh điều này có th  bị kỷ luật, bao gồm hình phạt cao nhất 

là sa thải. Nh n viên cũng c  th  bị xử lý theo quy chế và bị truy tố hình sự, có th  

bao gồm phạt tiền, cấm đảm nhiệm một số vị trí, hủy hoại uy tín và các hình thức 

tr ng phạt khác, có th  bao gồm mức cao nhất là phạt tù. 

 Trong trƣờng hợp có bất kỳ câu h i n o  iên quan đến việc áp dụng Chính 

sách này, hãy liên hệ v i ngƣời đƣợc phân công phụ trách thực thi Chính sách 

chống tham nhũng này. Thông tin liên hệ và phản hồi: 

SĐT: 0868 585 089 

Email: fsc@thuysongroup.com.vn 

 Trong trƣờng hợp bất kỳ Nhân viên nào của Công ty có thắc mắc về nội 

dung của Chính sách này, bao gồm các câu h i về cách diễn giải bất kỳ điều khoản 

nào trong Chính sách, cũng nhƣ nh ng thắc mắc về tính hợp pháp hoặc tính hợp 

đạo đức của h nh động mà họ thực hiện, cách vận dụng và thực hiện các nguyên 

tắc tuân thủ đƣợc nêu trong Chính sách này, bao gồm các câu h i  iên quan đến 

cách vận dụng các nguyên tắc đ  trong t ng tình huống hoặc quy trình kinh doanh 

của Công ty, Nh n viên đ  c  nghĩa vụ liên hệ v i ngƣời phụ trách về chính sách 

n y đ  đƣợc giải đáp. 

 Ngƣời phụ trách sẽ báo cáo cho Tổng Giám đốc của Công ty một cách 

thƣờng xuyên và khi cần về quy trình thực hiện và/hoặc cải tiến hệ thống Tuân thủ 

Chống Tham nhũng, về mọi vi phạm đƣợc phát hiện trong giai đoạn báo cáo, các 

cuộc điều tra nội bộ đƣợc thực hiện, nh ng yếu kém trong khâu ki m soát tuân thủ 

nội bộ và các biện pháp đƣợc thực hiện đ  giải quyết vấn đề n y cũng nhƣ tình 

hình chung về hoạt động và hiệu quả của hệ thống Tuân thủ Chống Tham nhũng 

trong Công ty. 



1.3. Định nghĩa và tên viết tắt 

Tuân thủ Chống Tham nhũng: Một hệ thống các biện pháp, quy trình và biện 

pháp ki m soát đƣợc áp dụng trong Công ty nhằm mục đích tu n thủ các Luật 

Chống Tham nhũng Hiện hành. 

Bất cứ Thứ gì có Giá trị: Thuật ng  “ ất cứ Thứ gì có Giá trị”    một thuật 

ng  rộng và có th  bao gồm bất cứ thứ gì có giá trị tiền tệ, bao gồm nhƣng  hông 

gi i hạn   nh ng thứ sau: 

 Tiền mặt hoặc tƣơng đƣơng tiền mặt (bao gồm thẻ quà tặng); 

 Lợi ích v  đặc ân (chẳng hạn nhƣ đặc quyền tiếp cận một cơ quan chính 

phủ); 

 Thực hiện các dịch vụ m  thông thƣờng phải trả phí hoặc phải mua; 

 Quà tặng; 

 Hợp đồng hoặc cơ hội kinh doanh khác dành cho một công ty mà một 

Quan chức Chính phủ có quyền s  h u hoặc lợi ích thụ hƣ ng khác; 

 Hợp đồng ƣu ái hoặc thiên vị; 

 Cơ hội việc làm, bao gồm cơ hội d nh cho th nh viên trong gia đình 

hoặc bạn bè của một Quan chức Chính phủ hoặc ngƣời đại diện của 

một tổ chức thƣơng mại, chẳng hạn nhƣ vị trí trong công ty liên doanh 

hoặc cơ hội tƣ vấn; 

 Quà quyên góp t  thiện; 

 Các đ ng g p chính trị; 

 Chi phí y tế, giao dục hoặc sinh hoạt; 

 Chi phí đi  ại, ăn  , mua sắm hoặc giải trí; hoặc 

 Cơ hội đầu tƣ hoặc quyền ƣu tiên đặt mua cổ phiếu 



Nhân viên (Nhân viên của Công ty): Nh ng cá nhân tham gia vào mối quan 

hệ  ao động dài hạn hoặc tạm thời v i Công ty v  đ   ý  ết hợp đồng theo luật lao 

động v i Công ty. 

Lợi thế Không chính đáng: Thuật ng  “Lợi thế Không chính đáng” đề cập đến 

mọi khoản thanh toán  hông chính đáng đƣợc thực hiện trong bối cảnh công việc, 

chẳng hạn (nhƣng  hông gi i hạn  ) việc chi trả hoặc tặng Bất cứ Thứ gì có Giá trị 

cho Quan chức Chính phủ, cá nhân hoặc tổ chức tƣ nh n, dù trực tiếp hay gián 

tiếp, nhằm: 

Tác động hoặc ngăn chặn một h nh động của chính phủ hay bất kỳ h nh động 

nào khác, chẳng hạn nhƣ trao hợp đồng, áp đặt một khoản thuế hoặc hình phạt, hủy 

hợp đồng hiện có hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng; 

Xin giấy phép, xin phép hoặc các phê duyệt khác t  một tổ chức chính phủ 

hoặc Quan chức Chính phủ mà Công ty vốn  hông đủ điều kiện đạt đƣợc; 

Thu thập thông tin mật về cơ hội kinh doanh, gói thầu hoặc hoạt động của đối 

thủ cạnh tranh; 

Tác động đến quyết định trao hợp đồng; 

Tác động đến việc chấm dứt một hợp đồng bất lợi cho Công ty; hoặc 

Bảo toàn mọi Lợi thế Không chính đáng  hác. 

Tổ chức Chính phủ: Mọi cơ quan chính phủ cấp quốc gia, khu vực, địa 

phƣơng hoặc các cơ quan  hác thuộc chính phủ, bao gồm nhƣng  hông gi i hạn   

các bộ của nh  nƣ c, văn ph ng, dịch vụ, cơ quan v  các  ộ phận chi nhánh trong 

cơ cấu của bộ, cũng nhƣ tất cả các thực th  pháp  ý do nh  nƣ c ki m soát trực tiếp 

hoặc gián tiếp v i tƣ cách     ộ máy tƣ pháp. Đ  thực hiện mục đích của Chính 

sách này, thuật ng  n y cũng  ao gồm các đảng phái chính trị và tổ chức quốc tế. 

Quan chức Chính phủ: Mọi nhân viên hoặc quan chức của một Tổ chức Chính 

phủ cũng nhƣ mọi cá nhân hoặc thực th  pháp  ý  hác h ng động theo đề xuất, yêu 

cầu, chỉ thị hoặc vì lợi ích của một Tổ chức chính phủ. 

2. Điều khoản chung 



 Công ty cam kết gi  v ng các chuẩn mực đạo đức   mức cao nhất khi tiến 

hành hoạt động kinh doanh. 

 Công ty không chấp nhận bất cứ hình thức tham nhũng n o của cá nhân 

trong  ĩnh vực tƣ nh n hoặc của Quan chức Chính phủ. Công ty không tham gia 

vào bất cứ hình thức khích lệ hoặc chi trả trái đạo đức nào. 

 Công ty  hông tham gia v  cũng  hông chấp nhận bất cứ hoạt động nào 

không tuân thủ Chính sách này hoặc các Luật Chống Tham nhũng Hiện hành. 

 Công ty, Nhân viên của Công ty  hông đƣợc tặng, hứa hẹn, phê duyệt, tham 

gia hoặc ủy quyền, dù trực tiếp hay thông qua bên trung gian, trong việc trao Bất 

cứ Thứ gì có Giá trị cho bất kỳ Quan chức Chính phủ nào, nhân viên của một tổ 

chức thƣơng mại nhằm mục đích tác động đến h nh động của họ (hoặc đảm bảo họ 

 hông h nh động) và/hoặc nhằm c  đƣợc lợi thế thƣơng mại  hông chính đáng. 

 Công ty, Nhân viên của Công ty  hông đƣợc đồng ý lấy hoặc giành, gạ gẫm 

hay nhận, dù trực tiếp hay thông qua bên trung gian, bất kỳ khoản thanh toán nào 

bằng tiền, chứng khoán, tài sản khác, cung cấp dịch vụ có tính chất tài sản, cấp các 

quyền  hác  iên quan đến tài sản hoặc mọi vật có giá trị  hác, cũng nhƣ mọi lợi ích 

tài chính hoặc lợi ích khác, lợi thế hoặc Bất cứ Thứ gì có Giá trị, nếu điều kiện đ  

c  đƣợc các khoản thanh toán, lợi ích hoặc lợi thế đ     phải thực hiện h nh động, 

thực hiện các nghĩa vụ chính thức theo cách có lợi cho bên tặng, cũng nhƣ nếu các 

khoản thanh toán, lợi ích hoặc lợi thế này cấu thành vật trả công, dù trực tiếp hay 

gián tiếp, cho việc thực hiện nh ng nghĩa vụ đ . 

 Công ty, Nhân viên của Công ty  hông đƣợc h nh động v i tƣ cách     ên 

trung gian trong các vụ hối lộ công chức hoặc tƣ nh n, tức là, trực tiếp đƣa hối lộ 

theo chỉ dẫn của ngƣời đƣa hối lộ hoặc ngƣời nhận hối lộ, hoặc theo một số cách 

khác nhằm hỗ trợ đạt đƣợc hoặc thực hiện th a thuận gi a họ đ  nhận v  đƣa hối 

lộ. 

 Thông qua hành vi của mình,  an   nh đạo của Công ty phải đặt ra chuẩn 

mực về h nh vi c  đạo đức và, bằng cách   m gƣơng, hình th nh thái độ không 

th a hiệp trong Nh n viên đối v i mọi hình thức và bi u hiện của tham nhũng. 



Điều này phải tr  thành một phần quen thuộc trong văn h a công ty v  thông  ệ 

kinh doanh hàng ngày của Công ty. 

3. Các nguyên tắc cơ bản về Tuân thủ Chống Tham nhũng của Công ty 

3.1. Áp dụng đồng bộ Chính sách này 

 Công ty thực hiện đồng bộ các quy tắc và nguyên tắc mà Chính sách này và 

các chính sách khác của Công ty đề ra trong  ĩnh vực Tuân thủ Chống Hối lộ. Công 

ty phổ biến nguyên tắc  inh doanh c  đạo đức và khích lệ Nhân viên tuân thủ 

Chính sách n y. Trong trƣờng hợp Nhân viên vi phạm các quy tắc về Tuân thủ 

Chống Tham nhũng, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp theo trách 

nhiệm pháp  ý đối v i họ. 

3.2. Theo dõi luật và các biện pháp tốt nhất trong lĩnh vực tuân thủ 

 Công ty liên tục theo dõi tất cả các sửa đổi đối v i yêu cầu quy chuẩn của 

Luật Chống Tham nhũng Hiện h nh v  đối v i việc vận dụng các yêu cầu đ . Dựa 

trên biện pháp Tuân thủ Chống Tham nhũng tốt nhất c  xét đến kết quả theo dõi, 

Công ty thực hiện các biện pháp đ  đƣa các sửa đổi đ  v o chính sách hiện hành 

của Công ty. 

3.3. Đánh giá rủi ro định kỳ 

 Công ty thƣờng xuyên thực hiện các biện pháp đ  phát hiện và giảm b t rủi 

ro  iên quan đến tham nhũng v  cả các biện pháp đánh giá hiệu quả của hệ thống 

Tuân thủ Chống Tham nhũng hiện tại. 

 Công ty sẽ sửa đổi nh ng chính sách hiện có hoặc phát tri n và ban hành 

chính sách bổ sung dựa vào kết quả thực hiện các biện pháp n y v  trong trƣờng 

hợp cần thiết. Nh ng biện pháp đƣợc thực hiện phải phù hợp v i tính chất của rủi 

ro đƣợc phát hiện theo cách hợp  ý v  tƣơng xứng. 

3.4. Thông báo và đào tạo 

 Chúng tôi sẽ cung cấp một bản sao của Chính sách này cho mọi giám đốc, 

chuyên viên và nhân viên của Công ty và v i nhân viên hợp đồng đƣợc thuê trực 

tiếp hoặc thông qua hợp đồng tuy n dụng bên thứ ba. Tất cả nội dung cập nhật của 



 Chính sách này sẽ đƣợc  ƣu h nh nội bộ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp Chính 

sách này qua trang web của Công ty và cho các bên liên quan. 

3.5. Xây dựng và duy trì uy tín của Công ty 

 Công ty sẽ thực hiện nh ng nỗ lực hợp lý nhằm đảm bảo rằng nh ng ngƣời 

mà họ biết rằng đ  hoặc đang tham gia v o hoạt động bất hợp pháp sẽ  hông đƣợc 

đảm nhận vị trí quản lý hoặc  hông đƣợc phép tham gia bộ phận quản lý của Công 

ty. 

  an   nh đạo của Công ty chịu trách nhiệm pháp lý về việc duy trì và tính 

hiệu quả của hệ thống Tuân thủ Chống Tham nhũng của công ty n i chung, đồng 

thời đảm bảo tri n khai và thực hiện các biện pháp ki m soát cũng nhƣ quy trình 

của hệ thống Tuân thủ Chống Tham nhũng   các  ĩnh vực thuộc năng  ực chuyên 

môn của Công ty. 

 Nhân viên của Công ty, bất k    vị trí n o, đều phải chịu trách nhiệm cá 

nhân trong việc tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu của Chính sách này và Luật 

Chống Tham nhũng Hiện h nh, cũng nhƣ trách nhiệm cá nh n đối v i h nh động 

( hông h nh động) của nh ng cấp dƣ i vi phạm các nguyên tắc và yêu cầu này. 

4. Những vấn đề cụ thể liên quan đến Tuân thủ Chống Tham nhũng 

4.1. Quà tặng và chi phí chiêu đãi 

 Các quyết định  iên quan đến công việc kinh doanh của Công ty v  đối tác 

phải đƣợc đƣa ra một cách khách quan mà không bị tác động b i quà tặng hoặc đặc 

ân. Quà tặng có giá trị nh , hợp lý hoặc cử chỉ bày t  sự cảm  ích đôi  hi c  th  là 

cách phù hợp đ  các doanh nhân th  hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, bất k  

giá trị     ao nhiêu,  hông đƣợc tặng hoặc nhận quà, b a ăn, chiêu đ i hoặc lợi ích 

chiêu đ i  hác nhằm mục đích tác động  hông chính đáng đến Quan chức Chính 

phủ hoặc bất kỳ bên nào khác tiến hành kinh doanh v i Công ty. 

 Mọi quà tặng v  chi phí chiêu đ i của Công ty (quà tặng mà Nhân viên có 

th  tặng thay mặt cho và/hoặc do Công ty chịu chi phí cho các cá nhân hoặc thực 

th  pháp lý khác hoặc Nhân viên có th  nhận đƣợc t   ên đối tác  iên quan đến 



công việc của họ tại Công ty, cũng nhƣ các chi phí chiêu đ i tƣơng ứng) phải phù 

hợp v i các tiêu chí sau đ y: 

Không đƣợc thực hiện nhằm mục đích tác động đến ngƣời nhận đ  c  đƣợc 

hoặc gi  bất kỳ lợi thế  inh doanh  hông chính đáng n o cho Công ty hay  ất kỳ 

cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc   dạng trao đổi đặc ân hoặc lợi ích một cách 

rõ ràng hoặc ngầm hi u, hoặc cho bất kỳ mục đích tham nhũng nào khác; 

Không bị cấm theo Luật Chống Tham nhũng áp dụng cho Công ty v  ngƣời 

nhận; 

Không đƣợc làm ảnh hƣ ng đến khả năng của ngƣời nhận trong việc đƣa ra 

quyết định vô tƣ v  công  ằng  iên quan đến quyền hạn chính thức mà họ đ  đƣợc 

giao v   hông đƣợc áp đặt bất kỳ nghĩa vụ đạo đức n o đối v i ngƣời nhận; 

Không đƣợc cấu thành vật trả công ngầm ẩn nhằm c  đƣợc lợi thế thƣơng mại 

 hông chính đáng,  ao gồm mọi dịch vụ, h nh động, b  qua hoặc quyết định, v.v., 

v   hông đƣợc th  hiện nỗ lực tác động đến ngƣời nhận v i mục tiêu bất hợp pháp 

hoặc không hợp đạo đức khác; 

Phải c   ý do chính đáng v   hông đƣợc    m n đồ xa xỉ dù tính riêng hay 

tính gộp, nếu quà tặng hoặc khoản thanh toán đƣợc đƣa nhiều lần cho một ngƣời; 

Không đƣợc làm phát sinh rủi ro uy tín cho Công ty trong trƣờng hợp tiết lộ 

thông tin về nh ng quà tặng hoặc chi phí chiêu đ i nhƣ vậy; 

Không đƣợc xung đột v i các nguyên tắc và yêu cầu của Chính sách này và 

các chính sách khác của Công ty trong  ĩnh vực Tuân thủ Chống Tham nhũng; 

Phải đƣợc tặng và nhận một cách minh bạch v   hông đƣợc gạ gẫm; 

Phải trải qua các quy trình phê duyệt đ  đƣợc thiết lập trong Công ty. 

 Nh n viên đƣợc nhận quà tặng nh  v  chi phí chiêu đ i c  giá trị v a phải t  

bên thứ  a m  Nh n viên đ  giao tiếp trong quá trình làm việc cho Công ty, tuân 

theo các điều kiện sau đ y: 



Việc nhận quà tặng hoặc khoản thanh toán chi phí chiêu đ i sẽ không tạo ra 

xung đột lợi ích cho Nh n viên đ  xét về nghĩa vụ chính thức của họ trong Công ty 

và sẽ không ảnh hƣ ng đến việc họ thực hiện nh ng nghĩa vụ đ ; 

Nh n viên đ  th nh thực tin rằng ngƣời tặng  hông c  ý định gây ảnh hƣ ng 

đến việc thực hiện nghĩa vụ chính thức của Nh n viên đ   ằng cách n o đ . 

4.2. Tài trợ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

 Theo Chính sách n y v  các quy trình đƣợc tri n khai khác, Công ty không 

hỗ trợ t i chính v   hông tham gia dƣ i bất cứ hình thức nào vào các hoạt động t  

thiện và/hoặc tài trợ nhằm mục đích nhận đƣợc đặc quyền hoặc sự ƣu ái  ất hợp 

pháp  iên quan đến hoạt động kinh doanh. 

 Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty  iên quan đến hoạt động tài trợ 

hoặc t  thiện đều đƣợc ghi lại chi tiết v  theo cách đáng tin cậy trong hồ sơ  ế 

toán; dự án đang thực hiện cần phối hợp trƣ c; quy trình theo dõi khoản đ ng g p 

t  thiện cho phép một ngƣời đƣợc tin tƣ ng v i mức độ chắc chắn hợp lý rằng các 

khoản đ ng g p đƣợc thực hiện không cấu thành hình thức hối lộ có che giấu. 

4.3. Các khoản thanh toán qua bên trung gian có sự ưu ái cho bên thứ ba 

 Công ty, Nh n viên  hông đƣợc thuê bất cứ bên thứ  a n o đ  thực hiện bất 

cứ h nh động nào vi phạm các nguyên tắc và yêu cầu của Chính sách này hoặc các 

tiêu chuẩn của Luật Chống Tham nhũng Hiện hành. Nh ng h nh động nhƣ vậy của 

bên thứ ba có th  khiến Công ty gặp rủi ro k  cả khi họ không hề biết hoặc ý thức 

đƣợc điều đ . 

 Công ty, Nh n viên  hông đƣợc chi các khoản tiền ƣu ái cho  ên thứ ba, nếu 

nghi ngờ rằng tất cả hoặc một phần khoản tiền này sẽ đƣợc dùng đ  hối lộ cho một 

Quan chức Chính phủ hoặc nhân viên của một tổ chức thƣơng mại. 

 Công ty đảm bảo ki m tra tính hợp  ý v  tính chính đáng của các khoản 

thanh toán hoặc mọi điều khoản khác cho bên thứ  a đ  ngăn chặn và/hoặc phát 

hiện các vi phạm đƣợc mô tả   trên nhằm mục đích giảm thi u các rủi ro liên quan 

đến Công ty trong các hoạt động tham nhũng. Tất cả các mối quan hệ thƣơng mại 



v i bên trung gian bên thứ ba phải đƣợc Công ty phê duyệt và tất cả các mối quan 

hệ phải đƣợc ghi rõ vào th a thuận bằng văn  ản. 

4.4. Các khoản thanh toán bôi trơn 

 Chính sách này nghiêm cấm “các  hoản thanh toán  ôi trơn”, tức là các 

khoản thanh toán không chính thức đƣợc cung cấp nhằm nhận đƣợc hoặc xúc tiến 

(tăng tốc) một công việc thƣờng ngày của chính phủ, tức là nh ng công việc mà 

Quan chức Chính phủ thƣờng hay làm (ví dụ nhƣ xử lý giấy tờ của chính phủ, 

chẳng hạn nhƣ giấy phép, thị thực, v.v.). 

4.5. Sổ sách và hồ sơ 

 Nh n viên  hông đƣợc phép thay mặt cho Công ty ký kết bất cứ giao dịch 

nào nhằm mục đích gian  ận hoặc khi biết rõ rằng giao dịch hoặc khoản thanh toán 

đ   hác v i nội dung mô tả trong tài liệu xác nhận hoặc giải trình cho giao dịch 

hoặc khoản thanh toán đ . 

 Đ  thực hiện điều cấm này, tất cả các hoạt động tài chính, các mục vào sổ 

cái và các bút toán phải đƣợc ghi lại một cách đáng tin cậy v i mức chi tiết đầy đủ 

trong sổ sách và hồ sơ của Công ty, đồng thời đƣợc ghi vào tài liệu và có th  tiếp 

cận đ  ki m tra. 

 Mọi khoản thanh toán cho Đại lý bên thứ ba phải đƣợc gửi vào tài khoản 

ngân hàng của Đại  ý đ    quốc gia nơi h ng h a hoặc dịch vụ  iên quan đƣợc cung 

cấp hoặc quốc gia nơi Đại  ý đ  đăng  ý  inh doanh. Mọi chi phí mà một Nhân 

viên hoặc Đại lý của Công ty yêu cầu hoàn lại cũng nhƣ mọi chi phí của Công ty 

đƣợc thực hiện bằng tiền mặt, phải đƣợc xác nhận   dạng chứng t  bằng cách sử 

dụng chứng t  chính phù hợp, bao gồm biên lai gốc, h a đơn hoặc các chứng t  

liên quan khác. Mọi yêu cầu hoàn lại chi phí phải đƣợc cấp trên của Nhân viên yêu 

cầu chi phê duyệt. 

4.6. Kiểm toán và kiểm soát 

 Công ty thƣờng xuyên tiến hành ki m toán nội bộ v  độc lập các hoạt động 

tài chính và kinh doanh của công ty, đồng thời ki m soát liên tục tính hoàn chỉnh 



và chính xác của hồ sơ ghi  ại tất cả các hoạt động kinh doanh trong sổ sách cũng 

nhƣ hồ sơ, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của luật áp dụng và các tài liệu quy 

chuẩn nội bộ của Công ty, bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu mà Chính sách này 

đề ra. 

 Nhƣ    một phần của quy trình ki m soát nội bộ tại Công ty, Công ty tiến 

hành ki m tra nguyên tắc thực hiện quy trình đƣợc thiết lập đ  thực hiện các quy 

trình kinh doanh, bao gồm ki m tra tính hợp pháp của các hoạt động đƣợc thực 

hiện liên quan đến tài sản của Công ty và lý do kinh tế của các hoạt động đ , tính 

chất thích hợp của chi phí, bao gồm đ  xác nhận bằng chứng t  kế toán chính và sự 

tuân thủ các yêu cầu của Chính sách này. 

4.7. Thông báo về vi phạm 

 Mọi Nhân viên biết nh ng trƣờng hợp Nh n viên cũng nhƣ  ên thứ ba thực 

sự (hoặc có dấu hiệu) vi phạm hoặc c   huynh hƣ ng vi phạm điều khoản của 

Chính sách này và/hoặc Luật Chống Tham nhũng Hiện hành phải thông báo theo 

bất cứ cách n o sau đ y: 

Bằng cách thông báo cho cấp trên trực tiếp hoặc cấp trên cao hơn n a nếu 

thông  áo đ   iên quan đến h nh động của cấp trên trực tiếp, 

Liên hệ trực tiếp v i ngƣời phụ trách  

Trong phạm vi quyền hạn của mình, Công ty sẽ tiến h nh đảm bảo bảo vệ 

nh ng Nh n viên đ  tận tình báo cáo một vi phạm hoặc trƣờng hợp mà họ nghi ngờ 

là vi phạm điều khoản của Chính sách này và/hoặc Luật Chống Tham nhũng Hiện 

hành kh i bị ngƣợc đ i hoặc mọi hình thức phân biệt đối xử khác của bên bị báo 

cáo.  

Ngo i ra, Công ty đảm bảo rằng không có Nhân viên nào bị Công ty bắt phải 

chịu trách nhiệm (bằng cách bị sa thải, giáng chức, cắt thƣ ng, v.v.) nếu Nhân viên 

đ  th nh thực báo cáo một trƣờng hợp mà họ cho    tham nhũng hoặc nếu Nhân 

viên đ  t  chối đƣa, nhận hoặc   m trung gian cho h nh động hối lộ, bao gồm nếu 

kết quả t  chối nhƣ vậy dẫn đến lợi ích dự tính cho Công ty hoặc  hông đạt đƣợc 



lợi ích thƣơng mại hoặc lợi ích cạnh tranh n o. Ngƣời có hành vi trả đũa c  th  bị 

kỷ luật, bao gồm mức hình phạt cao nhất là chấm dứt hợp đồng  ao động. 

Cam kết của Công ty trong việc t  chối bắt buộc Nhân viên phải chịu trách 

nhiệm không áp dụng cho Nhân viên vi phạm cũng nhƣ nh ng trƣờng hợp mà cuộc 

điều tra nội bộ chứng minh rằng  áo cáo đƣợc đề cập là sai có chủ ý hoặc cấu 

thành hành vi khai man hoặc phỉ báng. 

5. Trách nhiệm pháp lý 

 Trong phạm vi Công ty có th  phải chịu trách nhiệm pháp  ý đối v i sự tham 

gia của Nhân viên và các bên liên quan khác vào hoạt động tham nhũng, đối v i 

t ng trƣờng hợp c   ý do chính đáng đ  nghi ngờ hoặc trƣờng hợp đ  đƣợc xác 

minh    tham nhũng, công ty sẽ tiến h nh điều tra nội bộ theo quy tắc của Công ty 

đ  xác minh quy trình thực hiện cuộc điều tra đ  trong  ối cảnh mà luật áp dụng 

cho phép. 

 Các bên vi phạm Chính sách này và Luật Chống Tham nhũng Hiện hành có 

th  bị kỷ luật, xử phạt hành chính, chịu trách nhiệm pháp lý theo luật dân sự hoặc 

hình sự theo đề xuất của Công ty, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các tổ chức khác 

trong quy trình v  trên cơ s  mà Hiến chƣơng của Công ty, quy trình nội bộ đề ra 

và cả trong trƣờng hợp phù hợp v  c   ý do đầy đủ, theo Luật Chống Tham nhũng 

Hiện h nh cũng nhƣ các  uật v  quy định hiện hành khác. 

6.  Điều khoản thực hiện 

 Chính sách này có hiệu lực    t  ng y  ý. 

 Trong quá trình tổ  chức thực hiện nếu phát hiện thấy điều nào cần điều 

chỉnh bổ sung cho phù hợp v i thực tế Công ty sẽ xem xét sửa đổi bằng văn  ản. 

 

                     TỔNG GIÁM ĐỐC 

 


