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QUY TẮC KINH DOANH
Sự Liêm Chính
Duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, tôn trọng các cam kết, cởi mở và trung thực trong mọi
công việc làm. Không hối lộ, tham nhũng, bảo mật kinh doanh nội bộ và đối với khách hàng.

Tuân thủ pháp luật
Tuân thủ pháp luật của Việt Nam và pháp luật các nước mà chúng ta có hoạt động kinh doanh.
Có thể có những tình huống mà pháp luật địa phương bổ sung hoặc xung đột với pháp luật Việt
Nam. Trong những tình huống này, hãy tuân thủ quy định có yêu cầu chặt chẽ hơn. Nếu pháp
luật địa phương chặt chẽ hơn Bộ Quy Tắc, hãy tuân thủ quy định pháp luật đó. Nếu pháp luật
địa phương ít chặt chẽ hơn Bộ Quy Tắc, hãy tuân thủ Bộ Quy Tắc.

Trao Quyền
Công nhận rằng đội ngũ nhân viên là yếu tố cốt lõi mang đến sự thành công; cho phép mọi
người tạo ra ảnh hưởng cá nhân tích cực đồng thời đáng tin cậy bởi những hành vi và kết quả
mà họ mang đến cho cộng đồng, khách hàng và các cổ đông.

Thông Cảm
Biết được những cảm xúc của người khác; động viên những người khác và bản thân để đạt
được các kết quả tốt đồng thời cũng quản lý các mối quan hệ với sự hiểu biết và đúng đắn.

Hợp Tác
Xây dựng các nhóm làm việc tập thể để tận dụng các kinh nghiệm và chuyên môn của tập thể
nhằm tìm ra các giải pháp đa dạng cho khách hàng.

Cạnh Tranh
Nỗ lực không mệt mỏi để giành vị trí cao hơn trên thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ.

Liên Tục Cải Tiến
Xây dựng một văn hóa gắn liền với thay đổi và sáng tạo, cải tiến các quy trình, loại bỏ những
lãng phí và tạo dựng cam kết kiên định với chất lượng.

Bình Đẳng
Mang đến các cơ hội, phẩm giá và sự tôn trọng với mọi nhân viên trong một môi trường làm
việc an toàn và hữu ích với tất cả mọi người.

CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG
Cộng đồng
Cam kết hỗ trợ và tham gia vào cộng đồng nơi chúng ta kinh doanh và nơi nhân viên chúng ta
sinh sống. Cam kết này cũng có nghĩa là chúng ta tránh gây hại có chủ đích tới những cá nhân,
cộng đồng và môi trường của chúng ta. Chúng ta kỳ vọng những đối tác kinh doanh của chúng
ta cũng như vậy

Bảo vệ môi trường
Chúng ta coi trọng công tác bảo tồn môi trường và nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua các quy
trình vận hành của mình. Chúng ta cũng đảm bảo rằng nơi làm việc là nơi sử dụng năng lực hiệu
quả, ổn định và bền vững về mặt môi trường và tuân thủ quy định pháp luật nơi chúng ta hoạt
động.
Chúng ta cống hiến những nguồn lực và nỗ lực quan trọng để thiết kế và sản xuất những sản
phẩm tiên tiến đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hiệu suất nhất. Cùng với
những nỗ lực đó, chúng ta cũng thiết kế và sản xuất ra những sản phẩm mà tuân thủ các quy
định về môi trường, giảm thiếu việc phá vỡ môi trường và sử dụng bền vững những nguồn tài
nguyên thiên nhiên.
Tuân thủ luật và các quy định về bảo vệ môi trường và những quy định này mỗi nơi có thể khác
nhau. Chúng ta làm việc tuân thủ theo những yêu cầu này và cam kết tuân thủ các quy định
quản lý môi trường đúng đắn. Mọi hoạt động của Công ty cần cân nhắc tới tác động lên môi
trường và rủi ro khi đưa ra quyết định kinh doanh, phải có một hệ thống quản lý môi trường và
báo cáo về những ngoại lệ trọng yếu để tuân thủ theo Chính sách tuân thủ về Sức khỏe, An
toàn và Môi trường.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Quấy Rối và Bắt Nạt
Tất cả nhân viên Công ty phải được làm việc trong một môi trường an toàn và tôn trọng mà
không sợ bị sách nhiễu hoặc bắt nạt. Ngoài những việc có khả năng bất hợp pháp, quấy rối và
bắt nạt là cực kỳ phá hoại và trái với các nguyên tắc giá trị và hướng dẫn của Công ty. Công ty
của chúng ta sẽ không chịu đựng bất kỳ hình thức quấy rối hoặc bắt nạt ở nơi làm việc, bao
gồm quấy rối hoặc bắt nạt bằng văn bản, bằng lời nói, hình thể hoặc hình ảnh. Việc quấy rối
tình dục và chủng tộc dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả sự xúc phạm ngôn ngữ và hành vi,
đều bị nghiêm cấm.

An Toàn Tại Nơi Làm Việc
Công ty Chúng ta cam kết thúc đẩy và duy trì một nơi làm việc an toàn. Do đó, tất cả các khía
cạnh của hoạt động của chúng ta phải được thực hiện phù hợp với các luật lệ, quy định áp dụng
hiện hành và các chính sách của Công ty liên quan đến an toàn tại nơi làm việc. Mục tiêu của
chúng ta là ngăn ngừa sự tổn thương. Chúng ta không bao giờ thỏa hiệp sự an toàn và tuân thủ
để tăng năng suất hoặc đạt được những kết quả kinh doanh. Tất cả nhân viên được mong đợi
sẽ biết, hiểu và tuân thủ các luật lệ và quy định về an toàn áp dụng cho các khu vực mà họ chịu
trách nhiệm. Khuyến khích nhân viên báo cáo về những sai sót gần nhất và đưa ra các đề xuất
hoặc cách thức chúng ta có thể cải thiện các chương trình sức khoẻ và an toàn.

NHÂN QUYỀN
Tôn trọng Nhân quyền
Công ty của chúng ta tôn trọng và coi trọng sự đa dạng phản ánh trong những bối cảnh, kinh
nghiệm và ý tưởng khác nhau. Cùng nhau, chúng ta tạo cho nhau môi trường làm việc hòa nhập
đảm bảo sự tôn trọng mọi đồng nghiệp và nhân viên khác mà chúng ta cộng tác. Là một phần
của cam kết với các cộng đồng và thế giới. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ kinh doanh một
cách có chủ đích với bên thứ ba dính líu tới hành vi buôn người, lao động cưỡng bức hay vi
phạm nhân quyền.

Bình Đẳng và Tôn Trọng Tại Nơi Làm Việc
Mỗi người trong chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường làm
việc tích cực thúc đẩy sự công bằng và tôn trọng người khác. Công ty đánh giá cao những nhân
viên nhiệt tình và năng động, những người làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cung cấp những giá
trị vượt trội cho khách hàng, cổ đông và đối tác kinh doanh. Nền tảng, tài năng và quan điểm đa
dạng của chúng ta giúp chúng ta hiểu được nhu cầu của khách hàng và đối tác kinh doanh trên
toàn cầu và đổi mới để đáp ứng những nhu cầu đó. Bằng cách hợp tác với nhau như Một
Nhóm, Một Công ty, chúng ta đảm bảo rằng nơi làm việc của chúng ta là có sự kết hợp và hiệu
quả. Công ty Chúng ta cam kết cung cấp một môi trường làm việc không có bất kỳ hình thức kỳ
thị bất hợp pháp nào. Công ty tuân thủ tất cả các luật lao động hiện hành ở các quốc gia nơi
chúng tôi kinh doanh trong khi thừa nhận rằng các luật này có thể khác nhau giữa các quốc gia.
Ngoài ra, Công ty của chúng tôi là một tổ chức sử dụng lao động bình đẳng và đưa ra tất cả các
quyết định liên quan đến việc làm dựa trên các bằng cấp liên quan đến công việc và không liên
quan đến những đặc điểm có thể được bảo vệ bởi phát luật.

Sự Riêng Tư Tại Nơi Làm Việc
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư, sự bảo mật và sự an ninh cho thông tin
nhận dạng cá nhân của nhân viên và các dữ liệu cá nhân khác.
Tuân thủ những luật lệ áp dụng cá nhân và bảo vệ dữ liệu trong quốc gia nơi mà chúng ta kinh
doanh. Thu thập, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho những mục đích kinh doanh
thích hợp.
Chúng ta không được chia sẽ những thông tin cá nhân với bất kỳ ai, cả trong nội bộ và bên
ngoài Công ty, những người không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp. Thực hiện các bước an
ninh thích hợp đối với dữ liệu cá nhân này để tránh việc truy cập trái phép.

KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ THẦU PHỤ
Làm Việc Với Khách Hàng
Mọi giao dịch với khách hàng và khách hàng tiềm năng phải công bằng, minh bạch và hợp pháp.
Chúng ta đã đạt được uy tín cao với khách hàng trong nhiều năm qua nhờ vào những sản phẩm
có đạo đức, chất lượng cao, đáng tin cậy và an toàn đáp ứng và thậm chí là vượt nhu cầu của
khách hàng.

Làm Việc Với Các Nhà cung cấp, nhà thầu phụ
Các nhà phân phối và đại lý bán hàng của chúng ta là một phần quý giá trong hoạt động kinh
doanh của chúng ta. Chúng ta phải ghi nhận rằng các nhà phân phối là những doanh nghiệp
độc lập và các đại lý bán hàng không phải là nhân viên của chúng ta, và đối xử với họ theo cách
đó. Chúng ta kỳ vọng các nhà phân phối và đại lý bán hàng hiểu và tuân thủ mọi quy định pháp
luật, cũng như Bộ Quy Tắc của chúng ta. Nếu bạn có e ngại về một nhà cung cấp hay đại lý bán
hàng nào đó, hãy liên hệ với người quản lý, giám sát.
Quyết định của Công ty trong việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp phải được đưa
ra căn cứ trên yếu tố chất lượng, dịch vụ, giá cả và sự phù hợp. Công ty chúng ta tìm cách thiết
lập các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, lâu dài với các nhà cung cấp căn cứ trên các yếu tố đó.
Công ty chúng ta luôn coi trọng mối quan hệ với các nhà cung cấp và luôn hướng tới mục tiêu
mua được những hàng hóa và dịch vụ có sẵn tốt nhất ở mức giá cạnh tranh. Theo đó, chúng ta
luôn đòi hỏi nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh phải chịu trách nhiệm về chất lượng và giá
thành sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp cho Công ty chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm
tránh mọi xung đột về lợi ích hoặc xung đột lợi ích nhận thấy khi lựa chọn và mua hàng từ một
nhà cung cấp. Nếu bạn biết hay nghi ngờ rằng một nhà cung cấp đang vi phạm chính sách của
Công ty hay pháp luật, lập tức thông báo cho người quản lý hay giám sát của bạn.

GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO
Kiểm Toán và Điều Tra
Tất cả chúng ta cùng có trách nhiệm hợp tác với các cuộc điều tra kiểm toán cả nội bộ lẫn bên
ngoài. Bạn phải cung cấp cho các kiểm toán viênvà điều tra viên những thông tin mà họ được
phép tiếp cận.
Nếu bạn được yêu cầu trình thông tin, đảm bảo thông tin là chính xác và rằng bạn đã duy trì
tính bảo mật thông tin đó.
Các giám đốc và nhân viên không được phép có bất cứ hành vi cưỡng ép, làm sai lệch, bóp
méo, hay tác động gian lận lên các kiểm toán viên.
Các hành vi bị cấm bao gồm các hành vi trực tiếp hay gián tiếp mà một người đã biết hoặc lẽ ra
nên biết có thể tạo ra báo cáo giám sát căn bản không chính xác hoặc làm sai lệch đáng kể báo
cáo đó.

LỜI KẾT
Kính thưa quý khách hàng, nhân viên và đối tác

Thành lập từ năm 2014, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Hưng được nhiều đồng nghiêp tin tưởng,
hợp tác nhờ vào những nguyên tắc làm việc của chúng ta.

Để duy trì, phát triển: Chúng ta không ngừng áp dụng cải thiện bộ quy tắc này, bên cạnh đó
chúng tôi cũng mong muốn quý đồng nghiệp cùng với đơn vị chúng tôi xây dựng môi trường
làm việc ngày càng tiên tiến.

Trân trọng,

------------------------------HUỲNH MƯỜI, Giám đốc

