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ĐÂY LÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG TA

Thông điệp từ CEO của chúng tôi

Đây là Quý tắc Ứng  
xử của chúng ta

Tại AkzoNobel, chúng ta có niềm đam mê 
tạo ra và cung cấp sản phẩm sơn, và chúng 
ta muốn trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh 
vực này.
Chúng ta mong muốn mình được coi là hình 
mẫu của ngành. 

Chỉ sở hữu sản phẩm chất lượng tốt nhất và có 
nguồn lực tài chính mạnh chưa hẳn đã là một 
công ty dẫn đầu mà còn cần phải là một đối tác 
kinh doanh đáng tin cậy. Chúng ta muốn khách 
hàng và đối tác kinh doanh của mình biết những 
điều mà họ có thể kỳ vọng từ chúng ta. Đây là 
lý do tại sao chúng ta tiến hành hoạt động kinh 
doanh của mình dựa trên các nguyên tắc cốt 
lõi về An Toàn, Tính Liêm Chính và Tính Bền 
Vững. Các nguyên tắc này chính là kim chỉ nam 
cho hành động chúng ta làm.

Quy Tắc Ứng Xử phản ánh các nguyên tắc cốt 
lõi của chúng ta và giúp đưa chúng vào thực 
hành. Bộ quy tắc thể hiện những kỳ vọng và 
trách nhiệm trong công ty, cũng mở rộng đến 
cả các đối tác mà chúng ta hợp tác kinh doanh. 

Chúng ta thường phải đối mặt với tình huống 
nan giải và cần đưa ra lựa chọn hàng ngày. Quy 
Tắc Ứng Xử mang lại cho chúng ta sự tự tin để 
đưa ra quyết định đúng đắn. Đôi khi, điều này 
có nghĩa là phải từ bỏ một cơ hội kinh doanh 
khi không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao 
của chúng ta. Tại AkzoNobel, chúng ta không 
đốt cháy giai đoạn – chúng ta làm kinh doanh 
theo cách an toàn, trung thực và bền vững. Đây 
chính là bản chất của chúng ta, và là những gì 
chúng ta luôn cố gắng tạo dựng. 

Để làm điều đúng đắn cần sự quyết đoán và 
cương quyết, và Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta 
luôn là nguồn hỗ trợ cho chúng ta đưa ra những 
lựa chọn đúng đắn. Mỗi người trong chúng ta cần 
đồng lòng duy trì bởi đó là điều kiện tiên quyết để 
làm việc tại và làm việc cùng AkzoNobel, cũng 
bởi điều này mang lại cho chúng ta niềm tự hào 
trong mỗi việc chúng ta làm.

Thierry

Thierry Vanlancker
CEO

Quy tắc cho chúng ta biết chúng ta ủng  
hộ điều gì.

Nó giải thích các nguyên tắc cốt lõi của  
chúng ta và ý nghĩa của chúng trong thực tế.

Nó xác định rõ những thứ chúng 
ta sẽ làm và sẽ không làm.
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Đây là những nguyên tắc cốt lõi của chúng ta  
An toàn Liêm chính  Bền vững



ĐÂY LÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG TA

Tại sao Quy tắc Ứng xử của chúng 
ta lại quan trọng 

Là một tiêu chuẩn
Giúp chúng ta đưa ra các quyết định 
đúng và chỉ rõ chúng ta ủng hộ điều gì

Là đối tác tin cậy
Chỉ rõ cho các khách hàng, đối tác kinh 
doanh của chúng ta và các cơ quan 
chức năng rằng họ có thể dựa vào 
chúng ta để làm những điều đúng đắn

Là danh tiếng trên các 
thị trường của chúng ta
Hỗ trợ danh tiếng của chúng ta ở thị 
trường và những cộng đồng mà chúng 
ta hoạt động, với tư cách là một doanh 
nghiệp và người sử dụng lao động

Quy tắc Ứng xử là gì?
Quy tắc Ứng xử xác định cách chúng ta tuân thủ những nguyên tắc cốt 
lõi của mình hàng ngày. Dù bạn làm việc cho hay với AkzoNobel, có 
những trách nhiệm và lối ứng xử chúng tôi kỳ vọng ở bạn. Đó là tiêu 
chuẩn chung mà chúng ta đều có thể tự hào và là một phần không 
tách rời của các quy trình và quy định của chúng ta (Khung Chỉ Dẫn). 
Bạn nên sử dụng những điều này để tìm hiểu thêm về cách Quy tắc 
Ứng xử áp dụng đối với bạn.

Quy tắc Ứng xử áp dụng cho ai?
Mọi người làm việc cho AkzoNobel đều phải tuân thủ Quy tắc Ứng 
xử, dù là nhân viên hay nhà thầu. Chúng ta cũng có Quy tắc Ứng xử 
dành cho Đối tác Kinh doanh, dựa trên những nguyên tắc tương tự, 
bao gồm trách nhiệm của các đối tác của chúng ta như nhà cung cấp, 
nhà phân phối và đại lý. 

Chúng ta được kỳ vọng điều gì?
Tất cả chúng ta cần phải hiểu rõ Quy tắc, các chỉ dẫn và cách thức 
chúng ta nên ứng xử. Trong khi bạn thấy áp dụng một số phần của 
quy tắc vào vai trò cụ thể của bạn dễ dàng hơn, bạn cũng nên đặt câu 
hỏi nếu không chắc chắn về bất kỳ phần nào khác. Nếu không thể tìm 
ra câu trả lời rõ ràng cho một vấn đề nào đó, bạn phải sử dụng phán 
đoán hợp lý của mình và thảo luận cùng người quản lý, nếu cần thiết. 
Và nếu bạn là người quản lý, bạn phải là hình mẫu, giúp nhóm của 
bạn hiểu cách tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu họ phải chịu trách 
nhiệm cho cách ứng xử của họ. 

Điều gì xảy ra nếu Quy tắc Ứng xử bị vi phạm? 
Việc không tuân thủ Quy tắc Ứng xử có thể dẫn đến các biện pháp 
trừng phạt, gồm cả sa thải. Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, bạn nên 
thông báo kịp thời cho cá nhân, người quản lý của bạn hay SpeakUp! 
Bạn có thể tìm thấy thêm hướng dẫn ở cuối Quy tắc Ứng xử này.
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Làm thế nào để tất cả đều ăn khớp

Tôi có thể tìm thêm hướng dẫn ở đâu?
Cổng Chỉ Dẫn là điểm cục bộ tích hợp nơi bạn có thể tìm thấy Quy 
tắc Ứng xử cùng tất cả các Chỉ dẫn, Quy tắc, Cẩm nang, Hướng dẫn
và Quy trình cấu thành Khung Chỉ Dẫn của chúng ta. Những tài liệu 
này, hầu hết là bắt buộc, thúc đẩy việc điều hành, tính nhất quán và
hoạt động xuất sắc toàn công ty.

Những nguyên tắc cốt lõi
Điều chúng ta đại diện với tư cách là một công ty.
• An toàn
• Liêm chính
• Bền vững

Quy tắc Ứng xử
Bộ quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn mà chúng ta đều phải tuân thủ và trách nhiệm của mọi nhân viên cũng 
như đối tác kinh doanh phải tuân theo.

Các giá trị
Chúng ta ứng xử thế nào để đạt được các mục tiêu 
của mình.
• Tập trung vào khách hàng
• Thực hiện cam kết
• Đam mê sự xuất sắc
• Cùng chiến thắng

Khung Chỉ Dẫn
Cung cấp các Chỉ dẫn, Quy tắc, Cẩm nang, Hướng dẫn và Quy trình chi tiết chúng ta phải tuân theo khi làm việc 
cho AkzoNobel.



AN TOÀN

An toàn
Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của 
các đồng nghiệp, tất cả những người chúng 
tôi hợp tác cùng đồng thời tập trung vào an 
toàn con người, sản phẩm và quy trình.
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•  Chúng tôi tuân thủ các quy trình và quy tắc về an toàn
• Chúng tôi tuân thủ các Quy tắc về Cứu Sinh 

(Life-Saving Rules)
• Chúng tôi sẽ dừng làm việc nếu hành vi hay các  

điều kiện không an toàn
• Chúng tôi làm ra và phân phối các sản phẩm  

một cách an toàn
•  Chúng tôi báo cáo ngay nếu có quan ngại về an toàn



An toàn sản phẩm 
An toàn sản phẩm bao gồm việc thường xuyên tuân thủ, bảo vệ con 
người khỏi những mối nguy hiểm và quản lý các chất gây nguy hiểm. 
Chúng tôi áp dụng chuyên môn của mình vào việc quản lý một cách 
có trách nhiệm các khía cạnh về sức khỏe, an toàn và môitrường của 
sản phẩm trong suốt vòng đời. Chúng tôi dán nhãn sản phẩm phù hợp 
và hiểu rõ các yêu cầu về vận chuyển sản phẩm, bên cạnh những yêu 
cầu của luật về những vấn đề nêu trên.  

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal 
Health, Safety & Environment

AN TOÀN

An toàn con người 
Chúng tôi đều có trách nhiệm về sức khỏe và an toàn. Chúng tôi cam kết 
vận hành an toàn, bằng cách cung cấp trang thiết bị, quy trình và đào 
tạo để đề phòng chấn thương. Dù đang làm việc, ghé thăm khách hàng 
hay di chuyển, chúng tôi đều luôn tuân thủ các quy trình và nguyên tắc 
an toàn. Chúng tôi báo cáo các chấn thương và các sự kiện về an toàn 
để liên tục cải thiện việc thực hiện an toàn lao động.

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal 
Health, Safety & Environment

Mục tiêu của chúng tôi là không 
để xảy ra chấn thương và các 
sự việc nghiêm trọng. Chúng tôi 
thực hiện điều này bằng cách 
áp dụng các tiêu chuẩn nhất 
quán và hàng đầu về an toàn 
con người, sản phẩm cũng như 
quy trình. Dù ở hoàn cảnh nào, 
chúng tôi cũng cam kết tuân 
thủ các luật liên quan đến an 
toàn và đóng vai trò trong việc 
thực hiện an toàn của công ty.
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Quy Tắc Cứu Sinh (Life-Saving Rules) 
Chúng tôi đã định rõ tám Quy tắc Cứu sinh để bảo vệ chúng tôi trong 
lúc thực hiện công việc với rủi ro an toàn lớn hơn. 

• Làm việc có giấy phép làm việc hợp lệ nếu có yêu cầu
• Sử dụng bảo hộ chống rơi khi làm việc trên cao
• Xin giấy phép để vào khu vực bị hạn chế
• Đảm bảo rằng máy đang hoạt động được rào chắn
• Kiểm tra xem thiết bị đã được ngắt điện chưa trước khi bắt đầu 

công việc
• Xin phép trước khi tháo thiết bị bảo hộ
• Đeo đai an toàn trên phương tiện có động cơ nếu có quy định
• Không sử dụng chất có cồn hay ma túy khi làm việc

Chúng tôi ủng hộ những Quy tắc Cứu sinh này bằng Nguyên Tắc Vàng 
của mình (Golden Principle): Chúng tôi phải luôn ngừng làm việc nếu 
các điều kiện hay hành vi không an toàn.

Quy tắc Cứu sinh áp dụng cho tất cả chúng ta. Chúng tôi không dung 
thứ đối với mọi vi phạm Quy tắc Cứu sinh.

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal 
Life-Saving Rules

An toàn quy trình 
Quản lý an toàn quy trình là một phương pháp có hệ thống để đánh 
giá, quản lý và hiểu rõ các nguy cơ vận hành dẫn đến chấn thương, 
chất thải hay nguy hại có thể phát sinh từ công việc chúng tôi làm. Điều 
này bao gồm những nguy hiểm liên quan đến các hoạt động nghiên 
cứu, sản xuất và vận chuyển của chúng tôi. Phương pháp làm việc an 
toàn là có giấy phép để hoạt động. Chúng tôi tuân thủ các trình tự quy 
trình an toàn địa phương, nhận diện và báo cáo mọi nguy cơ một cách 
nhanh chóng để có thể kiểm soát các nguy cơ và liên tục cải thiện việc 
thực hiện an toàn của mình.  

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal 
Health, Safety & Environment



AN TOÀN

“Tôi biết chúng 
tôi đại diện 
cho điều gì”
Gazi, Research and Development
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Bạn chuẩn bị vận hành một chiếc máy mới mà không 
nhận được hướng dẫn an toàn nào. Giám sát của bạn 
nói với bạn rằng chưa có quy trình vận hành , nhưngdù 
sao bạn cũng nên bắt đầu vận hành. Bạn có nên bắt 
đầu vận hành và sử dụng chiếc máy này?

Không. Trước tiên, bạn phải được đào tạo về quy trình 
vận hành.

Một đồng nghiệp tháo rào chắn an toàn khi máy đang 
vận hành. Anh ấy nói việc tháo bỏ vành đai an toàn là 
cần thiết. Việc làm này có được phép không?

Không. Không được tháo rào chắn an toàn khi máy vẫn 
đang hoạt động. Bạn phải áp dụng Nguyên Tắc Vàng 
và dừng máy ngay lập tức.

Bạn là một nhân viên văn phòng đến thăm nhà máy và 
thấy một nhà thầu đang làm việc mà không đeo dây đai 
an toàn khi ở trên cao, nơi phải thắt đai an toàn. Bạn sẽ 
làm gì?

Báo cho giám sát viên tại chỗ biết, nếu có. Nếu không, 
yêu cầu nhà thầu đi xuống một cách an toàn và giải 
thích các quy tắc an toàn của chúng ta và yêu cầu phải 
sử dụng thiết bị bảo hộ chống rơi khi làm việc trên cao. 
Báo cáo vi phạm cho bộ phận quản lý tại chỗ.



LIÊM CHÍNH

Liêm chính
Chúng tôi quan tâm đến việc thực hiện công 
việc của mình một cách trung thực và công bằng.
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•  Chúng tôi cạnh tranh một cách trung thực và công bằng
•  Chúng tôi tuân thủ những hạn chế về thương mại một  

cách cẩn thận
•  Chúng tôi bảo vệ thông tin bảo mật và thông tin cá nhân
•  Chúng tôi phân định rõ ràng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp
•  Chúng tôi bảo quản tài sản của công ty và sử dụng một cách phù hợp
•  Chúng tôi lưu trữ hồ sơ theo chính sách của công ty
•  Chúng tôi cảnh giác với sự gian lận và báo cáo hoạt động đáng ngờ
•  Chúng tôi trao đổi thông tin một cách chuyên nghiệp



LIÊM CHÍNH

Cạnh tranh công bằng 
Chúng tôi ủng hộ cạnh tranh tự do và công bằng. Chúng tôi nỗ lực đáp 
ứng các nhu cầu của khách hàng nhanh hơn, tốt hơn và minh bạch 
hơn so với các đối thủ. Do vậy, chúng tôi cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng 
công bằng, trong khuôn khổ các luật cạnh tranh.  

Chúng tôi duy trì chính sách tuân thủ nghiêm ngặt luật cạnh tranh và 
các quy định của chính chúng tôi. Chúng tôi không ký thỏa thuận hay 
áp dụng các hành vi có tác động bất lợi cho cạnh tranh, như ấn định 
giá, phân chia thị trường hay lạm dụng vị thế thống trị. Chúng tôi quảng 
bá sản phẩm của mình một cách cân bằng và công bằng, với thông tin 
đã được phê duyệt thông qua quy trình rà soát tiếp thị nội bộ. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Competition Law Compliance 

Kiểm soát thương mại 
Chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế trong một thế giới 
có những giới hạn về thương mại. Một số nước có những kiểm soát về 
thương mại với những giới hạn trong giao dịch kinh doanh cụ thể và 
lưu thông hàng hóa qua biên giới. Chúng tôi tuân thủ tất cả những biện 
pháp kiểm soát thương mại áp dụng cho doanh nghiệp, đồng thời cung 
cấp thông tin chính xác và trung thực về doanh nghiệp của chúng tôi 
cho các Khách hàng và cơ quan có liên quan khác.  

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Export Control

Thông tin bảo mật 
Điều mang tính sống còn là chúng ta phải bảo vệ tài sản trí tuệ và 
thông tin bảo mật của công ty. Việc này bao gồm các chiến lược kinh 
doanh, bí quyết kỹ thuật, thông tin tài chính, danh sách khách hàng và 
mật khẩu. Chúng tôi bảo vệ thông tin bảo mật khỏi bị tiết lộ trái phép 
để tránh phá hủy giá trị tài sản của chúng tôi và có hại đến những 
hoạtđộng kinh doanh và danh tiếng của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng tôn trọng tài sản trí tuệ của những công ty khác. Chúng 
tôi bảo vệ thông tin bảomật được cung cấp cho chúng tôi và chỉ sử 
dụng nếu được phép làm như vậy. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Intellectual Property

Dữ liệu cá nhân 
Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của nhân viên, khách hàng 
và đối tác kinh doanh. Chúng tôi tuân thủ các luật áp dụng và các bộ 
quy định riêng tư của chính chúng tôi giúp đảm bảo xử lý dữ liệu cá 
nhân với sự thận trọng ở mức cao. Chúng tôi tuân thủ những quy định 
này để đảm bảo rằng chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân với mục đích 
kinh doanh chính đáng và minh bạch về thời điểm cũng như cách thức 
chúng tôi thu thập, sử dụng hay chia sẻ thông tin cá nhân. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Protection of Personal Data

Hành vi chung và riêng của chúng ta hình 
thành quan niệm về tất cả mọi người mà 
chúng ta hợp tác cùng. Do vậy, chúng tôi 
hành động một cách trung thực và công 
bằng, tuân thủ mọi luật và quy định cho 
dù chúng tôi hoạt động ở đâu. Chúng 
tôi đều đóng góp vào việc bảo vệ sự 
liêm chính và danh tiếng của công ty.

Quy tắc kinh doanh trung thực 
Chúng tôi cam kết áp dụng các tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức cao 
nhất. Chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh một cách công bằng 
và với sự liêm chính. Chúng tôi không thực hiện, đưa hay cho phép 
đưa hối lộ hay tiến hành bất kỳ hình thức hoạt động kinh doanh nào 
trái với nguyên tắc đạo đức. Chúng tôi không sử dụng phí bôi trơn.

Chúng tôi tin vào việc cạnh tranh dựa trên giá trị sản phẩm của mình. 
Chúng tôi đều có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi hợp tác với các 
đối tác kinh doanh dựa trên những quyết định khách quan và không 
bị ảnh hưởng bởi các món quà hay sự tiếp đãi. Mọi món quà hay sự 
tiếp đãi được trao hay nhận đều phải có giá trị nhỏ và phù hợp với 
mối quan hệ kinh doanh. Chúng tôi cần có sự phê duyệt cho các hoạt 
động của mình. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Anti-Bribery, Gifts & Entertainment 
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Tránh xung đột lợi ích 
Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất 
của công ty và hiểu rằng quyết định của chúng ta khi làm việc không 
được bị ảnh hưởng bởi những toan tính mang tính riêng tư hay cá nhân. 
Nếu có khả năng xảy ra xung đột hay có thể xuất hiện xung đột, chúng 
ta phải thảo luận cùng người quản lý của mình. 

Chúng tôi có thể tham gia vào quá trình dân chủ và chính trị theo khả 
năng của mình. Chúng tôi có sự tách bạch rõ giữa lợi ích chính trị và 
chuyên môn. Với tư cách là một công ty, chúng tôi không cung cấp 
những hỗ trợ về tài chính hay những hỗ trợ khác cho các đảng phái 
chính trị hay những nỗ lực vận động chính trị. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Avoiding Conflicts of Interest 

Buôn bán cổ phần 
Nếu biết được thông tin nội bộ, chúng tôi không buôn bán cổ phần hay cổ 
phiếu trong công ty, dù tự thực hiện hay thông qua người nào đó. Thông 
tin bí mật là thông tin có thể tác động lớn đến giá cả hay giá trị của cổ phần 
hay cổ phiếu của chúng tôi nếu bị tiết lộ ra ngoài. 

Chúng tôi cũng không sử dụng thông tin đó để buôn bán cổ phần hay cổ 
phiếu của những công ty khác hay cung cấp thông tin đó cho bất kỳ ai trừ 
khi được pháp luật cho phép và tuân thủ Quy tắc Giao dịch Cổ phần của 
chúng tôi. Ngay cả nếu không có thông tin nội bộ, chúng tôi cũng có thể 
bị ngăn cản mua bán cổ phần hay cổ phiếu của công ty nếu sử dụng vị 
trí hay thông qua mối quan hệ của chúng tôi với công ty để làm việc đó. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Insider Information

Nguồn lực công ty 
Điều quan trọng là phải bảo vệ tài sản, nguồn lực và hệ thống thông tin 
của công ty và đảm bảo rằng chúng luôn được lưu giữ an toàn. Chúng 
tôi sử dụng những tài sản này một cách phù hợp và có trách nhiệm, bảo 
vệ chúng khỏi bị mất mát, hư hại hoặc dùng sai mục đích. Chúng tôi cẩn 
thận dùng những tài sản và nguồn lực vì mục đích kinh doanh. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Company Resources

Lưu trữ hồ sơ 
Chúng ta đều có nghĩa vụ đảm bảo rằng những hồ sơ lưu trữ liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của mình là chính xác, hoàn thiện và cập 
nhật. Công tác quản lý hồ sơ hiệu quả và chính xác có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với việc bảo vệ những lợi ích kinh doanh của công ty. Chúng 
tôi tuân thủ những hướng dẫn và quy định nội bộ khi tạo ra các tài liệu 
và đảm bảo sẽ lưu trữ hồ sơ một cách an toàn hoặc tiêu hủy chúng theo 
các chính sách duy trì tài liệu liên quan. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Record Keeping 

Ngăn chặn gian lận 
Chúng tôi có một bộ kiểm soát kinh doanh toàn diện để ngăn chặn gian 
lận. Chúng tôi tuân thủ tất cả những quy trình phê duyệt nội bộ và các 
nguyên tắc báo cáo tài chính cũng như kế toán để đảm bảo rằng chúng 
tôi ghi chép lại tất cả những giao dịch một cách hợp lý và đảm bảo rằng 
chúng được rà soát khi cần thiết. 

Chúng tôi tuân thủ các luật chống rửa tiền để ngăn chặn bất cứ việc sử 
dụng các nguồn lực của công ty để che dấu hoạt động phạm tội. Chúng 
tôi cảnh giác với những nguy cơ gian lận và báo cáo ngay lập tức bất 
kỳ hoạt động hay giao dịch đáng ngờ nào.  

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Fraud

Thông tin liên lạc phù hợp 
Chúng tôi cam kết thông tin liên lạc theo cách mở, dựa trên thực tế và 
đúng lúc, trong khi vẫn tuân thủ mọi yêu cầu trong kinh doanh và yêu cầu 
của luật pháp. Để đảm bảo việc tuân thủ luật và bảo vệ lợi ích của công 
ty, chúng tôi giao việc trả lời các câu hỏi của truyền thông cho những 
người được ủy quyền thay mặt công ty phát biểu. 

Mỗi chúng tôi đều cân nhắc kỹ lưỡng những thông tin về doanh nghiệp 
của mình, bất kể phương pháp chúng tôi sử dụng để thông tin là gì và 
đảm bảo rằng chúng đáp ứng được những tiêu chuẩn cao. Chúng tôi đều 
áp dụng những suy xét phù hợp và lẽ thường khi sử dụng các phương 
tiện truyền thông xã hội và luôn tuân thủ các hướng dẫn của công ty. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Directives Portal
Global Communications



LIÊM CHÍNH

“Tôi có trách 
nhiệm”
 Ashley, Customer Marketing
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Một nhà tư vấn tôi thường làm việc cùng có vé vào một 
sự kiện thể thao và mời tôi đi cùng. Tôi có thể chấp 
nhận không?

Chỉ khi thỏa thuận này có giá trị vừa phải, không nhằm 
gây ảnh hưởng lên quyết định kinh doanh và được 
người quản lý của bạn chấp thuận.

Một người bạn chào các dịch vụ của công ty anh ta. 
Liệu tôi có thể mua những dịch vụ đó?

Chỉ khi có một quy trình mua sắm minh bạch và công 
bằng cùng với quyết định đã được hội đồng quản trị thông 
qua và không bị ảnh hưởng bởi những lợi ích cá nhân.

Tôi đang ở biên giới. Một nhân viên hải quan đề nghị 
cho tôi nhập cảnh nhanh chóng, đổi lại tôi phải trả một 
ít tiền. Việc làm này có chấp nhận được không?

Không. Điều này giống việc trả tiền để được ưu tiên 
hơn, trừ khi đây là dịch vụ nhập cảnh nhanh chính thức 
và nếu sử dụng bạn sẽ nhận được biên lai chính thức.



Bền vững
Chúng tôi quan tâm đến môi trường, 
đồng nghiệp, đối tác kinh doanh và 
cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

BỀN VỮNG



•  Chúng tôi công nhận quyền con người và đối  
xử với mọi người một cách tôn trọng

•  Chúng tôi tuyển dụng và quản lý nhân 
viên một cách công bằng

•  Chúng tôi giảm tác động đến môi trường 
từ những việc chúng tôi làm

•  Chúng tôi giải quyết những lo lắng của những người 
bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của chúng tôi

•  Chúng tôi đầu tư trở lại cộng đồng 
nơi chúng tôi hoạt động

•  Chúng tôi làm việc với các đối tác kinh 
doanh có chung nguyên tắc
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Mối quan hệ lao động 
Chúng tôi thuê những người giỏi nhất cho công việc dựa trên sự bình 
đẳng về cơ hội và khuyến khích họ phát triển cá nhân và nghề nghiệp. 
Chúng tôi cung cấp những điều kiện phù hợp cho các đồng nghiệp của 
mình để trưởng thành và phát triển và mỗi chúng tôi đều cam kết liên tục 
phát triển bản thân.

Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc của Tuyên bố của Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) về các Nguyên tắc Cơ bản và Quyền lợi tại Nơi làm việc. 
Chúng tôi không thuê những người không theo mong muốn của họ hay 
tước đoạt các quyền của họ. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về độ tuổi 
tối thiểu theo luật định như được nêu trong các công ước ILO tương ứng 
và luật pháp của các quốc gia mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. 
Chúng tôi không tuyển trẻ em dưới 16 tuổi. 

Chúng tôi đối xử tôn trọng mọi người và ủng hộ tính đa dạng. Chúng 
tôi không gây phiền nhiễu hay phân biệt đối xử, dù thông qua văn hóa, 
quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tổ chức, xu hướng 
giới tính hay độ tuổi. 

Chúng tôi đảm bảo rằng giờ làm việc và tiền công phải tuân theo luật 
pháp, công bằng và xứng đáng. Chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân về tự 
do bày tỏ ý kiến và lập hội đoàn, chúng tôi tôn trọng quyền thương lượng 
tập thể và quyền làm chủ tập thể. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Sustainability Portal

Quyền con người 
Chúng tôi công nhận các quyền con người của tất cả mọi người nêu 
trong Tuyên Bố Toàn Cầu Về Quyền Con Người và Các Nguyên Tắc 
Hướng Dẫn Của Liên Hợp Quốc Về Quyền Con Người Và Doanh 
Nghiệp. Chúng tôi có trách nhiệm tránh xâm phạm đến quyền con người 
và sửa chữa những tác động lên quyền con người do các hoạt động của 
chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi cũng như từ các hoạt động mà 
đối tác kinh doanh thực hiện cho chúng tôi gây ra. Chúng tôi mong muốn 
các đối tác kinh doanh của mình áp dụng những nguyên tắc tương ứng 
và tích cực hỗ trợ họ trong việc thực hiện khi cần thiết. 

Chúng tôi khuyến khích các đồng nghiệp, đối tác kinh doanh và những 
người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động hay sản phẩm của chúng tôi hãy 
gửi khiếu nại và phàn nàn về bất kỳ tác động đến quyền con người hay 
bất kỳ vi phạm nào đến Quy tắc của chúng tôi. Chúng tôi giải quyết 
những khiếu nại và phàn nàn đó một cách công bằng, riêng tư và tuân 
thủ theo luật pháp. 

Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến để tiếp tục là người sử dụng lao động, 
đối tác kinh doanh hấp dẫn và là thành viên của cộng đồng nơi chúng 
tôi hoạt động. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Sustainability Portal

Nếu muốn để lại một hành tinh 
khỏe mạnh cho các thế hệ mai 
sau, chúng ta phải quan tâm 
hơn nữa đến sự bền vững trong 
mọi việc chúng ta làm. Điều đó 
có nghĩa là chúng ta cần làm 
việc với khách hàng cũng như 
nhà cung cấp để phát triển các 
giải pháp hàng đầu để làm sao 
với ít nguồn lực hơn chúng ta 
làm được nhiều hơn. Nó cũng 
có nghĩa là phải liên tục phát 
triển chính bản thân chúng ta 
và đồng nghiệp. Chúng ta đều 
đóng vai trò của mình trong việc 
tạo ra một môi trường làm việc 
dễ chịu và đóng góp vào thành 
công bền vững của công ty.

BỀN VỮNG
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Mối quan hệ với cổ đông 
Chúng tôi tham gia cùng những khách hàng của mình để hiểu thị trường 
và nhu cầu của họ. Chúng tôi có buổi đối thoại minh bạch, không thành 
kiến với những cổ đông về tài chính, xã hội và môi trường chính của 
chúng tôi và sử dụng kiến thức từ buổi đối thoại này để phát triển những 
giải pháp bền vững hàng đầu. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Sustainability Portal

Mối quan hệ kinh doanh 
Chúng tôi mong muốn được hợp tác kinh doanh với những đối tác 
có tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và đạo đức phù hợp với những 
tiêu chuẩn trong Quy tắc Ứng xử của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng 
những nguyên tắc này để quyết định xem có nên bắt đầu hay tiếp tục 
mối quan hệ với các đối tác kinh doanh hay không. Chúng tôi mong 
đợi các đối tác kinh doanh của mình xác nhận rằng họ tiến hành các 
hoạt động kinh doanh theo Quy tắc Ứng xử áp dụng cho Đối tác Kinh 
doanh của chúng tôi.  

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Business Partner Code of Conduct Portal 

Môi trường và cộng đồng 
Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định và luật về môi trường ở tất cả 
các quốc gia mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tập trung 
vào việc giảm tác động đến môi trường bằng cách hạ thấp mức phát 
thải carbon, sử dụng ít năng lượng hơn và tạo ra ít chất thải hơn trong 
các hoạt động của mình. Chúng tôi phát triển những công nghệ thân 
thiện với môi trường và phối hợp chặt chẽ với những đối tác kinh doanh 
của chúng tôi để làm được nhiều hơn với ít năng lượng hơn theo cách 
có trách nhiệm với môi trường. 

Chúng tôi hiểu đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình khi nói đến xã hội 
và đóng góp cho cộng đồng mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Bất 
kể khi nào có thể, chúng tôi đều tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới 
xung quanh, phối hợp với những cá nhân và tổ chức để giúp đưa nhãn 
hiệu AkzoNobel vào cuộc sống trong khi ủng hộ các sự kiện, dự án bền 
vững và xứng đáng, sử dụng các sản phẩm của chúng tôi khi phù hợp. 
Mỗi chúng tôi đều được khuyến khích tham gia vào các hoạt động cộng 
đồng, miễn saokhông dẫn đến xung đột lợi ích. 

Để biết thêm về hướng dẫn, vui lòng tham khảo: 
Sustainability Portal



“Chúng ta đều  
có vai trò để 
đóng góp”
Marieke, Global Aesthetic Center
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“Chúng ta đều  
có vai trò để 
đóng góp”
Marieke, Global Aesthetic Center

Một trong những thành viên của nhóm tôi yêu cầu bổ 
sung thêm giờ để kiếm thêm thu nhập. Tuần này anh 
ấy đã làm thêm khá nhiều. Liệu tôi có thể cấp phép cho 
yêu cầu này?

Được phép làm thêm giờ miễn sao không vượt quá 
các yêu cầu của luật pháp địa phương và các hướng 
dẫn của ban quản trị đồng thời nếu an toàn trong mọi 
hoàn cảnh.

Tôi đang tuyển một vị trí trong nhóm của mình. 
Một người quen của tôi là một trong số các ứng viên. 
Tôi nên làm gì?

Chỉ tiếp tục nếu đã có quyết định và quy trình tuyển dụng 
minh bạch và công bằng, đã được hội đồng quản trị 
thông qua và không bị ảnh hưởng bởi những lợi ích 
cá nhân.

Tôi chuẩn bị chỉ định một nhà phân phối. Họ sẽ không 
xác nhận rằng họ tuân thủ Quy tắc Ứng xử của chúng 
tôi. Tôi phải làm gì?

Nhà phân phối không phải ký vào Quy tắc Ứng xử của 
chúng ta, nhưng phải xác nhận bằng văn bản sẽ tuân 
thủ các quy tắc tương ứng với nhữngquy tắc của chúng 
ta. Nếu những quy tắc của họ khác biệt khá nhiều, bạn 
nên tham vấn với ban Pháp chế.



Đã đến lúc làm  
những việc đúng đắn
Quy tắc Ứng xử của chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn 
hành vi cao mà chúng tôi luôn được yêu cầu thực hiện. 
Mọi người làm việc cho AkzoNobel đều phải tuân thủ 
Quy tắc Ứng xử và những Chỉ dẫn cơ bản. Là một 
phần của quy trình đánh giá kết quả công việc hàng 
năm, chúng tôi được yêu cầu xác nhận rằng chúng tôi 
hiểu và tuân thủ Quy tắc Ứng xử. Nếu có quy định nào 
trong Quy tắc Ứng xử xung đột với luật, luật sẽ được 
ưu tiên áp dụng. Nếu có gì chưa rõ, chúng ta nên liên 
lạc với người quản lý của mình hay ban Pháp chế.

Dành thời gian để suy nghĩ 
Đôi khi, chúng ta đối mặt với những tình huống không có câu trả lời 
rõ ràng. Nếu không chắc phải làm gì, chúng ta nên dừng lại và tự hỏi: 

 Tôi có hiểu những rủi ro và hàm ý không? 
 Việc này có hợp pháp không? 
 Có tuân thủ Quy tắc Ứng xử của chúng ta không? 
 Có trung thực và công bằng không? 
 Sẽ ảnh hưởng nhiều đến quan điểm của tôi và của công ty không? 
 Liệu tôi có cảm thấy ổn không nếu tình huống xuất hiện trên tin tức? 

  
Nếu câu trả lời cho bất kỳ trong số những câu hỏi này là "không", chúng 
ta không nên làm. Nếu không chắc chắn, chúng ta nên tham vấn hướng 
dẫn từ phía người quản lý, Bộ phận Pháp chế, Nhân sự hay Giám đốc 
Tuân thủ của bạn. 

Nêu ra những quan ngại 
Nếu chúng ta tin rằng Quy tắc Ứng xử của mình đang bị hoặc sẽ bị vi 
phạm, chúng ta phải hành động. Chúng ta có thể: 

 Nói chuyện với người có liên quan 
  Nói chuyện với người quản lý của chúng ta, Bộ phận Nhân sự, đối tác 
kinh doanh hay Giám đốc Tuân thủ  

 SpeakUp! 

Trong trường hợp xảy ra vi phạm mà có thể dẫn tới những hậu quả lớn 
cho công ty hoặc cá nhân, phải báo cáo ngay cho hội đồng quản trị hoặc 
Ban pháp chế. 

ĐÃ ĐẾN LÚC LÀM NHỮNG VIỆC ĐÚNG ĐẮN
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SpeakUp!

Có thể thông báo vi phạm hay mối quan ngại thông qua cổng SpeakUp! 
theo ba cách:

Gọi tới đường   Một điện thoại viên sẽ lắng nghe những mối 
dây hỗ trợ   quan ngại của bạn và hỏi các câu hỏi. Đường 

dây hỗ trợ được trả lời bằng tiếng Anh, nhưng 
phiên dịch có thể tham gia vào cuộc gọi. 
Tổng quan về các số điện thoại trên đường 
dây hỗ trợ của quốc gia cụ thể sẽ được cung 
cấp trên các trang của cổng SpeakUp!. 
Đường dây được cung cấp miễn phí và hỗ 
trợ 24/7 

Sử dụng trang web   Bạn có thể gửi báo cáo qua cổng SpeakUp! 
trên OneWeb

Email   Có thể gửi báo cáo tới  
speakup@akzonobel.com hay  
AkzoNobel Director Compliance,  
PO Box 75730, 1070 AS Amsterdam, 
The Netherlands 

Cẩm nang SpeakUp! giải thích chuyện gì xảy ra sau khi nhận được 
báo cáo. Báo cáo sẽ được bảo mật. Có thể gửi báo cáo ẩn danh, mặc 
dù khuyến khích tiết lộ thông tin nhận diện để tạo điều kiện cho việc 
điều tra. Để biết thêm thông tin hướng dẫn về SpeakUp!, hãy truy cập 
cổng SpeakUp!.

AkzoNobel khuyến khích đối thoại mở và 
thực hiện báo cáo một cách nghiêm túc. 
Không có hậu quả đối với việc báo cáo 
vi phạm Quy tắc Ứng xử một cách chân 
thành, ngay cả khi báo cáo không được 
tìm thấy. Chúng ta đều có trách nhiệm 
phải làm những việc đúng đắn.



Chúng ta được 
kỳ vọng điều gì 

Tuân thủ luật pháp và Quy tắc Ứng xử của chúng ta

Ủng hộ các nguyên tắc của chúng ta và hướng dẫn  
những người khác

Báo cáo bất kỳ vi phạm

ĐÃ ĐẾN LÚC LÀM NHỮNG VIỆC ĐÚNG ĐẮN
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Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của các 
đồng nghiệp và tất cả những người chúng tôi 
hợp tác cùng đồng thời tập trung vào an toàn 
con người, sản phẩm và quy trình.
•  Chúng tôi tuân thủ các quy trình và quy tắc về an toàn
•  Chúng tôi tuân thủ các Quy tắc về Cứu Sinh (Life-Saving Rules)
•  Chúng tôi sẽ dừng làm việc nếu hành vi hay các điều kiện không 

an toàn
•  Chúng tôi làm ra và phân phối các sản phẩm một cách an toàn
•  Chúng tôi báo cáo ngay nếu có quan ngại về an toàn

Chúng tôi quan tâm đến việc tiến hành hoạt 
động kinh doanh một cách trung thực và 
công bằng.

•  Chúng tôi cạnh tranh một cách trung thực và công bằng
•  Chúng tôi tuân thủ những hạn chế về thương mại một cách cẩn thận
•  Chúng tôi bảo vệ thông tin mật và thông tin cá nhân
•  Chúng tôi phân định rõ ràng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh 

nghiệp
•  Chúng tôi bảo quản tài sản của công ty và sử dụng một cách phù 

hợp
•  Chúng tôi lưu trữ hồ sơ theo chính sách của công ty
•  Chúng tôi cảnh giác với sự gian lận và báo cáo hoạt động đáng ngờ
•  Chúng tôi trao đổi một cách chuyên nghiệp

Chúng tôi quan tâm đến môi trường, đồng 
nghiệp, đối tác kinh doanh và những cộng 
đồng nơi chúng tôi thực hiện các hoạt động 
kinh doanh.
•  Chúng tôi công nhận quyền con người và đối xử tôn trọng với 

mọi người
•  Chúng tôi tuyển dụng và quản lý nhân viên một cách công bằng
•  Chúng tôi giảm tác động đến môi trường từ những việc chúng tôi làm
•  Chúng tôi giải quyết những lo lắng của những người bị ảnh hưởng 

bởi các hoạt động của chúng tôi
•  Chúng tôi đầu tư trở lại cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động
•  Chúng tôi làm việc với các đối tác kinh doanh có chung nguyên tắc 

với chúng tôi

An toàn Liêm chính Bền vững



www.akzonobel.com

AkzoNobel là công ty sơn và lớp phủ toàn cầu 
hàng đầu và là nhà sản xuất hóa chất chuyên 
dụng lớn. Với hàng thế kỷ làm chuyên môn, 
chúng tôi cung cấp cho các ngành công nghiệp 
và khách hàng trên toàn thế giới những sản 
phẩm cải tiến và công nghệ bền vững, được 
thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đang tăng cao 
của hành tinh thay đổi nhanh chóng của chúng 
ta. Đặt trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, chúng tôi 
có xấp xỉ 46.000 nhân viên ở khoảng 80 quốc 
gia, trong khi danh mục sản phẩm của chúng 
tôi bao gồm các nhãn hiệu nổi tiếng như Dulux, 
Sikkens, International, Interpon và Eka. Được 
liên tục xếp hạng là một trong những công ty 
dẫn đầu trong lĩnh vực bền vững, chúng tôi cam 
kết làm cho cuộc sống đáng sống hơn và các 
thành phố của chúng ta có tình người hơn. 
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