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Quy tắc kinh doanh của CEVA
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1.1 Thông điệp của Tổng Giám Đốc
Chào mừng bạn đến với Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của CEVA (Bộ quy tắc). Đây là tài liệu nền tảng cho

văn hóa của chúng ta ở CEVA. Nó đặt ra đạo đức và giá trị mà CEVA sẽ kinh doanh.

Cách tiếp cận Tuân thủ của chúng ta rất đơn giản. Mọi người có trách nhiệm bảo đảm hành vi tuân thủ và đạo

đức trong CEVA và trong những việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của CEVA - đó là lý do tại sao chúng

ta yêu cầu tất cả nhân viên và các bên thứ ba mà cung cấp dịch vụ cho chúng ta hoặc trên danh nghĩa của

chúng ta đọc, hiểu và tuân thủ Quy tắc. Chỉ bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong Bộ quy tắc, 

CEVA có thể chiếm vị trí trong cộng đồng toàn cầu, thu hút nhân tài phù hợp, đáp ứng mong đợi của khách

hàng và cuối cùng là thành công trong kinh doanh.

Tôi muốn nhấn mạnh quan điểm của chúng ta là chống lại tất cả các hình thức tham nhũng và cách tiếp cận

không khoan nhượng của chúng ta đối với bất kỳ sự vi phạm chính sách nào. Các chính sách của chúng ta xem

xét tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành với yêu cầu bắt buộc đối với luật chống tham nhũng của Pháp

Sapin II, vì CEVA được điều hành bởi một tập đoàn Pháp, và Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài của

Hoa Kỳ và Đạo luật Hối lộ của Anh.

Chúng ta không mong đợi gì hơn ngoài việc tuân thủ đầy đủ Quy tắc ứng xử trong kinh doanh của chúng ta.

Môi trường kinh doanh và các điều luật của chúng ta đang thay đổi. Điều quan trọng là bạn thường xuyên xem

xét các chủ đề có trong Bộ quy tắc và tham khảo nó khi có tình huống phát sinh mà bạn có thể cần hướng dẫn

hoặc tư vấn. Các hướng dẫn được thiết lập trong Bộ quy tắc có liên quan đến mọi vị trí và vai trò trong CEVA và

cho tất cả những người chúng tôi hợp tác.

Cảm ơn bạn đã chịu trách nhiệm cá nhân cho các giá trị của chúng ta. Bằng cách tuân thủ Bộ quy tắc, bạn

đang giúp CEVA có được sự tin tưởng và tôn trọng thiết yếu để đáp ứng sứ mệnh và tầm nhìn của chúng ta với

tư cách là một công ty. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung của Bộ quy tắc, vui lòng liên hệ với bộ phận

Tuân thủ & Đạo đức (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).

Mathieu Friedberg

CEO
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1.2 CEVA đại diện cho những giá trị gì?

1
.0

 G
IỚ

I 
T

H
IỆ

U

Chúng ta tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ đặc biệt.

Sự đam mê cho ngành Logistics và tinh thần kinh doanh len lỏi vào mọi thứ chúng ta làm, mang lại quy

cách xuất sắc và hỗ trợ tham vọng của chúng ta để được đánh giá là đơn vị cung cấp dịch vụ logistics

chuyên nghiệp nhất. Sự liêm chính và tôn trọng là những nguyên tắc cơ bản truyền tải tất cả các mối

quan hệ kinh doanh của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là không ngừng cung cấp dịch vụ cho khách

hàng và nhà đầu tư như nhau...

Tại CEVA chúng ta xác định tầm nhìn rõ ràng cho việc kinh doanh của chúng ta: Là đơn vị cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp nhất.

Tầm nhìn của chúng ta.

Để giúp chúng ta tập trung đạt được tầm nhìn mục tiêu của mình, chúng ta đang dành tất cả tâm sức để gây dựng một doanh nghiệp mạnh

mẽ và gắn kết con người. Để đạt được điều này chúng ta đã phát triển một loạt các giá trị giúp tất cả các thành viên đều có chung một định

hướng để đi tới mục tiêu là trở thành đơn vị cung cấp chuỗi cung ứng chuyên nghiệp nhất

Các giá trị của chúng ta.

• Chúng ta yêu chuộng khách hang

• Chúng ta nâng cao giá trị con người

• Chúng ta tràn đầy nhiệt huyết và hứng khởi

• Chúng ta làm chủ định hướng

• Chúng ta thành công

• Chúng ta phản hồi nhanh và hiệu quả

• Chúng ta đề cao sự đa dạng

• Chúng ta là những chuyên gia về chuỗi cung ứng

• Sự liêm chính và tôn trọng là cách sống của chúng ta
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2.1 Tôn trọng lẫn nhau và đối xử công bằng
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Policy Reference Links:

• Human Trafficking Policy

• Hotline Reporting Procedure

2.2 Sức khỏe và sự an toàn

 Do sự nhân lực mang tính đa dạng của

Công ty, bạn PHẢI tổ chức mọi hoạt động

mà mọi người đều có thể tham gia.. Ví dụ, 

nên tránh một số hoạt động giải trí mà một

số thành viên không thể tham gia được.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào bất cứ

hành vi bạo lực, hăm dọa hoặc quấy rối

nào tại nơi làm việc, bao gồm quấy rối tình

dục và tán tỉnh mà không có sự đồng tình.

CEVA phấn đấu để duy trì môi trường làm việc cho phép nhân viên phát huy hết tiềm

năng của bản thân và khuyến khích sáng tạo, làm việc hiệu quả.

Tất cả nhân viên đều được đối xử với sự quan tâm và tôn trọng.

 Bạn PHẢI nhanh chóng báo cáo cho quản

lý hoặc nhân viên an toàn tại cơ sở bất kỳ

vụ việc hoặc tình huống nào có ảnh hưởng

nghiêm trọng đến an toàn và sức khỏe,

bao gồm hỏng hóc máy móc, trang thiết bị

làm việc và tai nạn.

 Bạn PHẢI báo cáo tất cả các tai nạn lên

quản lý của mình.

 Bạn PHẢI sử dụng các trang thiết bị an

toàn theo yêu cầu công việc của mình.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC mang, giữ và/hoặc

lưu trữ súng cùng với tài sản của CEVA

trừ khi được cho phép bởi pháp luật địa

phương hoặc do yêu cầu cụ thể của công

việc và đã được Phòng an toàn của CEVA

cho phép.

Mục tiêu của CEVA là duy trì môi trường lành mạnh và an toàn. Chúng ta cam kết cung cấp

môi trường làm việc tuân thủ tất cả luật và các tiêu chuẩn hiện hành về an toàn và sức

khỏe.

Chúng ta vận hành việc kinh doanh theo phương thức tôn trọng sức khỏe và sự an toàn

của khách hàng và của cộng đồng nơi chúng ta hoạt động. Chúng ta luôn đảm bảo cho

mình, đồng nghiệp và cộng đồng của chúng ta an toàn.



8

2.3 Tôn trọng lẫn nhau và đối xử công bằng
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2.4 Sức khỏe và sự an toàn

 Do sự nhân lực mang tính đa dạng của

Công ty, bạn PHẢI tổ chức mọi hoạt động

mà mọi người đều có thể tham gia.. Ví dụ, 

nên tránh một số hoạt động giải trí mà một

số thành viên không thể tham gia được.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào bất cứ

hành vi bạo lực, hăm dọa hoặc quấy rối

nào tại nơi làm việc, bao gồm quấy rối

tình dục và tán tỉnh mà không có sự đồng

tình.

CEVA phấn đấu để duy trì môi trường làm việc cho phép

nhân viên phát huy hết tiềm năng của bản thân và khuyến

khích sáng tạo, làm việc hiệu quả.

Tất cả nhân viên đều được đối xử với sự quan tâm và tôn

trọng.

Mục tiêu của CEVA là duy trì môi trường lành mạnh và an toàn. Chúng ta cam kết

cung cấp môi trường làm việc tuân thủ tất cả luật và các tiêu chuẩn hiện hành về an

toàn và sức khỏe.

Chúng ta vận hành việc kinh doanh theo phương thức tôn trọng sức khỏe và sự an

toàn của khách hàng và của cộng đồng nơi chúng ta hoạt động. Chúng ta luôn đảm

bảo cho mình, đồng nghiệp và cộng đồng của chúng ta an toàn.

 Bạn PHẢI nhanh chóng báo cáo cho quản

lý hoặc nhân viên an toàn tại cơ sở bất kỳ

vụ việc hoặc tình huống nào có ảnh hưởng

nghiêm trọng đến an toàn và sức khỏe,

bao gồm hỏng hóc máy móc, trang thiết bị

làm việc và tai nạn.

 Bạn PHẢI báo cáo tất cả các tai nạn lên

quản lý của mình.

 Bạn PHẢI sử dụng các trang thiết bị an

toàn theo yêu cầu công việc của mình.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC mang, giữ và/hoặc

lưu trữ súng cùng với tài sản của CEVA

trừ khi được cho phép bởi pháp luật địa

phương hoặc do yêu cầu cụ thể của công

việc và đã được Phòng an toàn của CEVA

cho phép.



9

2.5 Bảo vệ môi trường

CEVA cam kết duy trì tính bền vững và vận hành kinh doanh theo cách

tôn trọng môi trường, mang lại lợi ích cho khách hàng, cộng đồng, nhân

viên và hành tinh của chúng ta. Đó là cách thức kinh doanh văn minh và

có đạo đức. Chúng ta nên chú ý đến những tác động từ hành vi của

mình đến môi trường và tuân thủ luật và các quy định về môi trường

phù hợp với hoạt động kinh doanh của chúng ta một cách liên tục.

2.6 Chất kích thích và rượu

Chính sách của CEVA là duy trì môi trường làm việc không chất kích thích và không rượu.

Sử dụng rượu và chất kích thích bất hợp pháp có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng về sức khoẻ

và an toàn tại nơi làm việc. Trong những trường hợp ngoại lệ, rượu có thể được phục vụ tại văn

phòng CEVA hoặc các tòa nhà khác với sự chấp thuận trước của ban quản lý.

 Bạn PHẢI nhanh chóng báo cáo khi thấy

những vi phạm luật và các quy định về

bảo vệ môi trường.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào việc sử

dụng, bán, phân phối, hoặc sở hữu rượu, 

chất kích thích bất hợp pháp, các chất bị

kiểm soát khác hoặc sử dụng không đúng

mục đích các chất bị kiểm soát tại nơi làm

việc, trên địa bàn của Công ty, hoặc khi

đang làm việc cho Công ty.

 Bạn PHẢI tuân thủ tất cả luật và các quy

định về việc sử dụng hoặc sở hữu rượu, 

sử dụng chất kích thích bất hợp pháp, và

các chất bị kiểm soát khác.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC làm bất kỳ điều gì cố

ý gây hại cho môi trường hoặc cộng

đồng của chúng ta.
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2.7 Tài sản của công ty

CEVA cam kết bảo vệ việc sử dụng hợp lý tài sản của Công ty. Bạn có vai trò quan trọng, chẳng

hạn như việc tuân thủ các yêu cầu về an ninh tại cơ sở của bạn, không chia sẻ mật khẩu CEVA

của bạn, chỉ in khi bạn thực sự cần, đảm bảo rằng bạn giữ máy tính xách tay của bạn an toàn

trong khi đi du lịch, tuân thủ Quy tắc kinh doanh của CEVA, bảo vệ tài sản trí tuệ của CEVA.

Chúng ta phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và của Công ty. Trong một số

trường hợp, chúng ta không nên sử dụng danh sách khách hàng bí mật được cung cấp bởi

nhân viên chúng ta tuyển vào CEVA hoặc sao chép thông tin từ các tạp chí thương mại có bản

quyền hoặc cố ý trao đổi hàng giả.

Tài sản của CEVA cũng bao gồm việc bạn sử dụng hợp lý thời gian của mình. Công ty chắc

chắn tôn trọng thời gian nghỉ trong giờ làm việc và cho phép các cuộc gọi cá nhân, email, và các

hoạt động khác của bạn, nhưng về cơ bản, thời gian của bạn tại CEVA là dành cho CEVA.

10

Đường dẫn tham khảo chính sách:

• Quy tắc kinh doanh của CEVA

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC sử dụng các thiết bị 

của Công ty, lao động, vật tư, phương 

tiện, hoặc tài sản khác cho mục đích cá 

nhân hoặc phi CEVA trừ phi được quản

lý chấp thuận.

 Bạn PHẢI tôn trọng tài sản trí tuệ của

người khác và của công ty
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2.8 Thông tin nội bộ

Bạn phải thực sự cẩn thận khi tiếp nhận những thông tin bảo mật.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bạn có thể biết được những thông tin không được công

khai liên quan đến kinh doanh, hoạt động kinh doanh hoặc bảo mật an ninh của CEVA, hoặc

của khách hàng hoặc của nhà cung cấp của CEVA. CEVA nghiêm cấm việc giao dịch chứng

khoán dựa trên các thông tin không được công khai đó (“thông tin nội bộ”). Vui lòng tham khảo

Chính Sách Thương Mại của CEVA để biết thêm chi tiết.

2.9 Khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh

CEVA cam kết tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và chúng ta phải luôn không

ngừng làm việc để cải thiện quy trình, đảm bảo các lợi ích cho khách hàng.

Khách hàng phụ thuộc vào chúng ta, do vậy chúng ta phải nỗ lực để mang lại sự

thành công cho khách hàng.

Hiểu biết về những yêu cầu mang tính toàn cầu cũng như mang tính địa phương

của khách hàng và thị trường sẽ điều chỉnh hoạt động của chúng ta. Chúng ta

bao gồm và ưu tiên khách hàng bằng việc tập trung vào quá trình kinh doanh, dự

án và các thương vụ mua bán.

11

Đường dẫn tham khảo chính sách:

• Chính Sách Thương Mại của CEVA

• Chính Sách thẩm Định Bên Thứ Ba

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP giao dịch chứng 

khoán dựa trên những thông tin quan 

trọng, không được công khai hoặc những  

thông tin nội bộ bất kể bạn biết được chúng 

bằng cách nào, việc đó là vi phạm luật 

pháp và chính sách của chúng ta! 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng thông 

tin cho mục đích cá nhân hoặc đưa thông 

tin cho ai đó như là một “lời khuyên” để họ 

có thể sử dụng chúng.

 Bạn PHẢI chú ý về cách thức xử lý các 

thông tin mà mình có được

X Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng bên

thứ ba ba có độ rủi ro cao cho đến khi họ

được Phòng Tuân thủ và đạo đức chấp

thuận.

 Bạn PHẢI hợp tác với những tổ chức

hoặc cá nhân đạt các tiêu chuẩn mà Công

ty đề ra. Khi lựa chọn đối tác kinh doanh, 

chúng ta tìm kiếm bên thứ ba thay mặt

chúng ta thực hiện công việc trên cơ sở

đảm bảo tuân theo luật hiện hành, những

quy định bắt buộc và những tiêu

chuẩnliêm chính. Điều này đã được nêu

tại Chính sách thẩm Định Bên Thứ Ba.
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3.0 QUẢN LÝ BÊN THỨ BA VÀ RỦI RO QUỐC TẾ
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3.1 Chống tham nhũng và chống hối lộ

13

CEVA tin rằng tham nhũng gây hại cho xã hội và hủy hoại sự công bằng trong thương mại, những

điều vô cùng quan trọng cho việc kinh doanh của chúng ta. 

CEVA nghiêm cấm bất cứ hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào và sẽ tuân thủ luật chống tham

nhũng được áp dụng đối với quá trình kinh doanh cũng như những nguyên tắc quốc tế được đề

cập ở đây, như Luật chống tham nhũng và hối lộ khi kinh doanh ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA),

Luật chống hối lộ của Vương Quốc Anh, Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Công ước chống

tham nhũng của Tổ chức hợp tác kinh tế châu âu và các luật, nguyên tắc chống tham nhũng,

chống hối lộ hiện hành khác. Vui lòng tham khảo Chính Sách Chống Tham Nhũng của CEVA để

biết thông tin chi tiết nhằm tránh việc tham nhũng và hối lộ . Điều quan trọng là bạn không được đề

nghị, hứa hẹn, trao tặng, đồng ý hoặc yêu cầu bất kỳ khoản hối lộ, khoản thanh toán không trái luật

dưới bất cứ hình thức nào, hoặc bất cứ thứ gì có giá trị với mục đích không trung thực (bất kể

mang tính tài chính hoặc phi tài chính, trực tiếp hoặc gián tiếp).

CEVA nghiêm cấm việc trả tiền bôi trơn ngoại trừ khi có những đe dọa tức thời đối với sức khỏe cá

nhân, sự an toàn và tự do, với điều kiện là việc đó (khoản tống tiền) được báo cáo và ghi nhận kịp

thời và hợp thức.

Chúng ta cần tuân theo quy trình của Công ty để đánh giá bên thứ ba mà chúng ta hợp tác cùng.

Chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta làm việc với những công ty có cùng những giá trị như

CEVA.

CEVA có nghĩa vụ pháp lý đảm bảo rằng những hệ thống và quy trình chống tham nhũng được

thực hiện một cách hợp lý để ngăn chặn sự trốn thuế của bên thứ ba. Vui lòng xem Chính sách

Ngăn Ngừa Việc Trốn Thuế Và Các Khoản Bôi Trơn của CEVA để có thông tin chi tiết, bao gồm

những định nghĩa, ví dụ và yêu cầu của những nghĩa vụ này.Nếu bạn là một viên chức nhà nước

hoặc có liên quan đến viên chức nhà nước thì bạn phải thông báo cho Phòng Tuân Thủ và Đạo

Đức.

Đường dẫn tham khảo chính sách:

• Chính Sách Chống Tham Nhũng

• Chính Sách Thẩm Định Bên Thứ Ba

• Chính Sách Về Việc Báo Cáo Mối Quan Hệ 

Hoặc Dịch Vụ Với Nhân Viên Nhà Nước

• Chính Sách Ngăn Ngừa Việc Trốn Thuế Và 

Các Khoản Bôi Trơn

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tặng cho, đề nghị 

hoặc nhận bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng 

một cách không chính đáng đến quyết 

định của chúng ta hoặc của ai đó. 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC đề nghị Tiền bôi trơn.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC dính líu đến việc hối

lộ dưới bất cứ hình thức nào.

 Bạn PHẢI tuân thủ Chính Sách Chống

Tham Nhũng và luật chống tham nhũng

đang áp dụng cho hoạt động kinh doanh

của chúng ta.

 Bạn PHẢI tuân theo Chính Sách Thẩm

Định Bên Thứ Ba khi đánh giá bên thứ ba.

 Bạn PHẢI liên hệ Phòng Tuân Thủ và Đạo

Đức nếu bạn là viên chức nhà nước hoặc

liên quan đến viên chức Nhà Nước.
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3.2 Quà tặng và chiêu đãi

14

CEVA cạnh tranh và đạt được công việc kinh doanh một cách minh

bạch, xứng đáng và vì lợi ích của CEVA. Bạn tuyệt đối không

được tham nhũng dù dưới bất kỳ hình thức nào (ý định tham

nhũng, sự thiếu khách quan, việc có lợi ích không hợp pháp, việc

có xung đột lợi ích hoặc đãi ngộ ưu tiên).

Hướng Dẫn Về Quà Tặng và Chiêu Đãi của CEVA cung cấp chi

tiết về quy trình phê duyệt quà tặng và việc chiêu đãi.

3.3 Hồ sơ Tài Chính
Những hồ sơ, tài khoản, tài liệu của CEVA phải thể hiện các tài sản, nghĩa

vụ và giao dịch của Công Ty một cách đầy đủ, kịp thời, trung thực. Điều này

là cần thiết để đảm bảo tính trung thực và minh bạch, ngăn ngừa gian lận

và đưa ra các báo cáo tài chính đáng tin cậy, phù hợp với các nguyên tắc

kế toán và các chuẩn mực báo cáo tài chính.

Đường dẫn tham khảo chính sách:

• Hướng Dẫn về Quà Tặng và chiêu Đãi

• Quy Tắc Kinh Doanh của CEVA

• Chính Sách Kế Toán và Tài Chính

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC  bị tác động bởi những 

món quà, chiêu đãi, hoặc lợi ích dưới bất 

kỳ hình thức nào từ những khách hàng và 

đối tác hiện tại hoặc đối tác tiềm năng. 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC  tặng cho hoặc nhận

quà hoặc chiêu đãi không phù hợp. 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC  đề nghị khách hàng, 

nhà cung cấp hoặc bất cứ ai tặng quà cho

bản thân, bạn bè hoặc gia đình bạn.

 Bạn PHẢI cạnh tranh và giành được công 

việc kinh doanh trên xứng đáng và vì lợi 

ích tốt nhất cho CEVA. 

 Bạn PHẢI hiểu về những chính sách của

nhà cung cấp và khách hàng về việc tặng

quà và chiêu đãi để đảm bảo không vi 

phạm những quy định của họ.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào bất kỳ 

việc giả mạo bất kỳ bút toán và hồ sơ nào 

(bảng cân đối kế toán, sổ cái, và báo cáo 

tài chính, vv) hoặc đưa ra bất kỳ sự trình 

bày sai lệch nào về tài liệu của CEVA. 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC thực hiện các giao

dịch ngoài sổ sách hoặc chế độ "kế toán

hai sổ”, điều này bị nghiêm cấm.

 Bạn PHẢI đăng ký tất cả các bút toán, hồ 

sơ, và tài khoản thể hiện một cách trung 

thực và chính xác các tài sản, nghĩa vụ và 

giao dịch của CEVA.
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Quy Tắc Kinh Doanh, Chính Sách Tài Chính và Kế

Toán và các cơ chế kiểm soát khác của CEVA đều

đảm bảo nguyên tắc về sự chính xác.
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3.4 Xung đột lợi ích
15

CEVA phải hoạt động mà không có xung đột và tất cả các quyết định được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của CEVA. Tuy nhiên, xung đột lợi ích

có thể phát sinh trong nhiều tình huống khác nhau, vì vậy chúng ta phải xác định, phòng tránh, báo cáo và giải quyết.

3.5 Hợp đồng với nhà nước

Đường dẫn tham khảo Chính Sách:
• Mẫu khai Báo Xung Đột Lợi Ích

• Chính Sách Hợp Đồng Với Nhà Nước

của CEVA

Trong tất cả các vấn đề xung đột, vấn đền then chốt

chính là sự minh bạch. Nếu xảy ra xung đột, hãy báo

với người giám sát của bạn hoặc liên hệ với Phòng

Pháp Chế hoặc Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức và hoàn

thành Mẫu Khai Báo Xung Đột Lợi Ích để Công ty có thể

giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng ta có thể

giải quyết rất nhiều tình huống như vậy một cách dễ

dàng, miễn là chúng ta cởi mở và trung thực với nhau

về các tình huống xung đột đó.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào bất kỳ

hoạt động, mối quan hệ hoặc tình huống

nào mà lợi ích cá nhân của bạn xung đột

hoặc có thể xung đột với lợi ích của

CEVA.

 Bạn PHẢI thực hiện công việc dựa trên

những lợi ích tốt nhất của CEVA và không

vì lý do cá nhân. 

 Bạn PHẢI ngay lập tức xác định, phòng

tránh, báo cáo và giải quyết bất kỳ xung

đột lợi ích ích nào có thể xảy ra bằng cách

hoàn thành Mẫu Khai Báo Xung Đột Lợi

Ích.
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Tại CEVA, chúng ta cam kết tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định về hợp đồng với nhà

nước khi chúng ta cung cấp dịch vụ thay mặt các đơn vị của nhà nước cho các đơn vị của nhà

nước (dù trực tiếp với tư cách một nhà thầu chính, hoặc gián tiếp với tư cách nhà thầu phụ). Cũng

như các yêu cầu khác trong Bộ quy tắc của chúng ta, khi nói đến hợp đồng với nhà nước, sự trung

thực, chính xác và minh bạch là vô cùng quan trọng. Khác với hợp đồng thương mại, hoạt động

kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hợp đồng với nhà nước yêu cầu CEVA phải nhận

thức được các yêu cầu nghiêm ngặt và hình phạt (bao gồm xử lý hình sự). Có các giới hạn nghiêm

ngặt về chiêu đãi các viên chức nhà nước và các bên ký hợp đồng tư nhân. Xem lại Chính Sách

Hợp Đồng Với nhà Nước của CEVA để biết thêm chi tiết.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC ttặng quà hoặc tiếp đãi 

bất kỳ viên chức nhà nước nào ký kết hợp 

đồng với vai trò là khách hàng hoặc nhà 

cung cấp mà không được Phòng Tuân Thủ 

và Đạo Đức phê duyệt trước. 

 Nếu bạn là người thực hiện các hợp đồng 

với nhà nước, bạn PHẢI hiểu đầy đủ và 

tuân theo Chính Sách Hợp Đồng Với nhà 

Nước của CEVA, pháp luật cũng như các 

quy định hiện hành.
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3.6 Các hoạt động chính trị và từ thiện

16

Trong quá trình kinh doanh, CEVA không tham gia những

hoạt động chính trị hoặc đưa ra các tuyên bố chính trị không

phù hợp, có thể gây hại đến lợi ích của CEVA. Nhìn chung,

Công ty không can thiệp vào các vấn đề chính trị. Các Quy

Tắc Kinh Doanh của CEVA yêu cầu mọi đóng góp về mặt

chính trị phải được Ban Giám Đốc phê chuẩn.

Chúng ta cam kết hỗ trợ cộng đồng nơi chúng ta làm việc.

Quy Tắc Kinh Doanh của CEVA quy định về việc xin phê

duyệt cho các đóng góp từ thiện.

3.7 Tuân thủ thương mại

Đường dẫn tham khảo Chính Sách:
• Quy Tắc Kinh Doanh của CEVA

• và Thủ Tục Chống Tẩy Chay của CEVAChính 

Sách Tuân Thủ Thương Mại Toàn Cầu

• Chính Sách 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia bất kỳ 

khoản đóng góp chính trị hay từ thiện nào 

thay mặt CEVA mà không được chấp 

thuận trước.

 Bạn PHẢI tuân thủ nghiêm ngặt tất cả 

luật, các quy định về mặt tài chính, đạo 

đức liên quan đến hoạt động chính trị, kể 

cả vận động hành lang. 

 Bạn PHẢI hiểu và tôn trọng các nền văn

hoá khác nhau và các vấn đề của cộng

đồng nơi chúng ta làm việc.
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CEVA và nhân viên CEVA phải tuân thủ các quy định về thương mại hiện hành bao gồm quy định hạn

chế nhập khẩu, kiểm soát xuất khẩu, các biện pháp trừng phạt, cấm vận, và Luật về cấm vận và Luật

chống tẩy chay của Hoa Kỳ. Quy trình phê chuẩn và kiểm soát thương mại được áp dụng trong các

phòng ban của CEVA, bao gồm Quản lý vận tải, Hợp đồng logistics, 4PL, Phát triển kinh doanh và tài

chính. Việc không tuân thủ quy trình kiểm soát và phê chuẩn thương mại có thể khiến CEVA và nhân

viên của CEVA phải chịu các hình phạt và trách nhiệm hình sự. Chính sách của CEVA nghiêm cấm

việc tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với các quốc gia bị cấm vận mà không có sự phê

duyệt của Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức. Chính sách chung của CEVA là không thực hiện bất kỳ công

việc nào có liên quan đến các quốc gia Iran, Cuba, Bắc Triều Tiên và Syria.

Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức giám sát việc tuân thủ về thương mại của CEVA và thực hiện các biện

pháp kiểm soát nội bộ, các chính sách và công cụ tuân thủ để đảm bảo CEVA thực hiện việc kiểm

soát về thương mại nơi CEVA thực hiện hoạt động kinh doanh. Các trang Tuân Thủ Thương Mại trên

mạng nội bộ cung cấp các nguồn thông tin để duy trì việc tuân thủ luật thương mại.

.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC xúc tiến hoặc thực 

hiện công việc kinh doanh với các bên bị 

hạn chế hoặc các quốc gia bị cấm vận.

 Bạn PHẢI tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các 

quy định pháp luật hiện hành về việc kiểm 

soát xuất nhập khẩu, , biện pháp trừng phạt 

và Chính Sách Tuân Thủ Thương Mại Toàn 

Cầu của CEVA.

 Bạn PHẢI tuân theo luật chống tẩy chay 

hiện hành.

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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3.8 Chống độc quyền và cạnh tranh công bằng
CEVA luôn trung thành với nguyên tắc tự do kinh doanh và cạnh tranh công bằng. Chúng ta xác

định giá và phụ phí một cách độc lập, dựa vào phân tích riêng của chúng ta, ý kiến của khách

hàng và thông tin có sẵn công khai. Mỗi chúng ta phải tránh bất kỳ hành vi nào vi phạm Chính

Sách Tuân Thủ Luật về Chống Độc Quyền và Cạnh Tranh của CEVA hoặc bất kỳ quy định pháp

luật về chống độc quyền hoặc cạnh tranh hiện hành nào.

Chính Sách và Thủ Tục Về Hiệp Hội Thương Mại của CEVA nêu rõ quy

trình tham gia vào các tổ chức thương mại, công nghiệp và các tổ chức

nghề nghiệp trên cơ sở đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ chống độc

quyền của mình.

3.9 Chống rửa tiền

Đường dẫn tham khảo Chính Sách:
• Chính Sách Tuân Thủ Luật Về Chống Độc 

Quyền Và Cạnh Tranh

• Chính Sách và Thủ Tục về Hiệp Hội Thương 

Mại

• Chính Sách Chống Rửa Tiền

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC thảo luận về giá, 

thầu, lợi nhuận, phân chia khách hàng 

hoặc khu vực địa lý, hoặc các điều khoản 

và điều kiện bán hàng khác với đối thủ 

cạnh tranh, và không được thỏa thuận với 

bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào về những 

vấn đề nêu trên.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào việc tẩy 

chay hoặc thỏa thuận tẩy chay với một số 

người, tổ chức hoặc quốc gia. 

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC quyết định về việc 

chọn ai để hợp tác với CEVA dựa trên bất 

kỳ mối quan hệ cá nhân nào mà bạn có.

 Bạn PHẢI cạnh tranh, giành được công 

việc kinh doanh dựa trên cơ sở xứng 

đáng và cạnh tranh công khai. 

 Bạn PHẢI tuân theo Chính Sách Tuân Thủ 

Luật về Chống Độc Quyền và Cạnh Tranh 

của CEVA và các luật hiện hành về chống 

độc quyền hoặc luật cạnh tranh. 

 Bạn PHẢI được phê duyệt trước khi đại 

diện cho CEVA để tham gia vào một tổ 

chức thương mại, tổ chức công nghiệp 

hoặc tổ chức nghề nghiệp.
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Ngoài việc cạnh tranh trong kinh doanh một cách công bằng và độc lập,

CEVA luôn nỗ lực để đạt được công việc kinh doanh một cách công bằng

và độc lập. Chúng ta sẽ chỉ thuê bên thứ ba ba dựa trên đánh giá công

bằng mà không bị tác động bởi bất kỳ mối liên hệ nào mà chúng ta hoặc

nhân viên của chúng ta có thể có với họ.

Để ngăn ngừa việc CEVA bị lợi dụng để hỗ rửa tiền cho các hoạt động bất

hợp pháp, chúng ta phải luôn biết về người mà chúng ta đang cộng tác

(khách hàng và nhà cung cấp). Hãy cảnh giác với các hoạt động đáng

ngờ, ví dụ như các giao dịch tiền mặt, các đối tác không xác định, các yêu

cầu thanh toán hoặc chuyển tiền bất thường.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tham gia vào hoạt

động rửa tiền dưới bất cứ hình thức nào.

 Bạn PHẢI biết về khách hàng và nhà cung 

cấp của bạn để đảm bảo rằng chúng ta 

không tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp 

pháp nào (một cách cố ý hoặc vô ý). 

 Bạn PHẢI cảnh báo về những hành vi khác 

thường, kì lạ - có thể là dấu hiệu của hoạt 

động bất hợp pháp và báo cáo những nghi 

ngờ cho quản lý của bạn hoặc Phòng Tuân 

Thủ và Đạo Đức.
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4.0 QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ RỦI RO TRUYỀN 

THÔNG
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4.1 Bảo mật thông tin

CEVA nghiêm túc bảo vệ sự riêng tư cá nhân của nhân viên và bảo vệ hợp pháp tất cả các

thông tin cá nhân của họ (bao gồm thông tin sức khoẻ cá nhân và thông tin y tế, thông tin nhận

dạng cá nhân, các thông tin riêng tư và cá nhân khác mà Công ty nắm giữ). Việc bảo vệ này

cũng áp dụng với các thông tin cá nhân và bảo mật của những người khác mà chúng ta có

được trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh của mình. Vui lòng xem Chính Sách Bảo

Mật thông Tin của CEVA để biết thêm thông tin chi tiết.
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4.2 Quản lý hồ sơ

Các hồ sơ và thông tin của CEVA là tài sản của công

ty, và chúng taphải xử lý các thông tin và hồ sơ đó với

tư cách là tài sản của công ty. Bạn cần làm quen với

Chính Sách Quản Lý Toàn Diện Hồ Sơ Và Thông Tin

(TRIM) và Quy Trình Lưu Trữ Hồ sơ để xác định, phân

loại, quản lý và xử lý các hồ sơ và thông tin của CEVA.

Đường dẫn tham khảo chính sách:

• Chính SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

• Chính Sách Quản Lý Toàn Diện Hồ Sơ Và 

Thông Tin (TRIM)

• Chính Sách về Thông Báo Bảo Quản Tài 

Liệu (DPN)
 Bạn PHẢI tuân theo Chính sách bảo mật 

thông tin của CEVA và tất cả luật bảo mật 

dữ liệu hiện hành.

 Bạn PHẢI tôn trọng sự riêng tư của đồng 

nghiệp.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC xóa hồ sơ hoặc thông 

tin liên quan đến các thủ tục pháp lý hoặc 

điều tra của chính phủ, nếu bạn đã nhận 

được Thông Báo Bảo Quản Tài Liệu 

(DPN).

 Bạn PHẢI lưu trữ hồ sơ và thông tin của 

bạn, dưới dạng bản giấy hoặc dưới dạng 

điện tử, trong thời hạn được yêu cầu dựa 

trên Chính Sách Quản Lý Toàn diện hồ 

Sơ Và Thông Tin (TRIM) của chúng ta.

Trong trường hợp có bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc hoạt động điều tra nào của chính phủ, Phòng

pháp chế sẽ đưa ra Thông Báo Bảo Quản Tài Liệu (DPN). Chính sách DPN của CEVA yêu cầu tất

cả các hồ sơ và thông tin được đề cập đến trong DPN phải được lưu lại cho đến khi Phòng Pháp

Chế đưa ra hướng dẫn khác.
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4.3 Truyền thông

CEVA cho phép sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng thích hợp, có trách nhiệm, liên quan đến kinh doanh để tăng cường

tương tác và giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp, nhà cung cấp, các lãnh đạo doanh nghiệp, giới truyền thông, và các đối tượng khác.

Việc đăng tải các thông tin liên quan đến CEVA trên phương tiện truyền thông đại chúng chỉ được thực hiện một cách hạn chế bới các

nhân viên đã được duyệt bởi Phòng Tiếp Thị và Truyền Thông theo Chính Sách Truyền Thông Xã Hội của CEVA.

20

Truyền thông đại chúng.

Tất cả các thông tin và liên lạc bang phương tiện điện tử của bạn phục vụ cho hoạt động kinh

doanh của Công ty là tài sản của CEVA và thuộc quyền kiểm soát của Công ty. Theo Chính Sách

về An Toàn Thông Tin của CEVA, nhân viên không nên kỳ vọng về sự riêng tư khi sử dụng các hệ

thống hoặc thiết bị CEVA. CEVA có quyền theo dõi và kiểm tra thông tin liên lạc điện tử, máy tính,

thiết bị và hệ thống theo luật pháp hiện hành. Việc sử dụng vì mục đích cá nhân một cách có

trách nhiệm và không thường xuyên có thể được chấp nhận, tuy nhiên nên hạn chế việc sử dụng

và chỉ sử dụng ngoài giờ làm việc, và không được làm giảm năng suất hoặc ảnh hưởng đến

nhiệm vụ của bạn.

Truyền thông điện tử.

Chỉ có nhân viên có thẩm quyền của CEVA mới được phép trả lời các câu hỏi bên ngoài hoạt động kinh doanh thông thường. Mọi liên hệ từ

chính phủ, nhà đầu tư, nhà phân tích, giới truyền thông và công chúng đều phải tuân thủ các chính sách và hướng dẫn về truyền thông của

chúng ta (như Hướng Dẫn về Quan Hệ Truyền Thông và Chính Sách Về Đối Tác).

Truyền thông bên ngoài.

Đường dẫn tham khảo Chính Sách:
• Chính sách Truyền thông xã hội

• Chính Sách Về an Toàn Thông Tin

• Hướng dẫn về Quan hệ Truyền thông

• Chính Sách về Đối Tác

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC đăng bài, nhận xét, 

nêu quan điểm hoặc niềm tin cá nhân với 

tư cách đại diện cho CEVA nếu bạn sử 

dụng phương tiện truyền thông xã hội với 

tư cách cá nhân.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC  tiết lộ thông tin 

không phải là thông tin đại chúng vì lợi ích 

của bất kỳ ai ngoài Công ty.

 Bạn PHẢI nhận được phê duyệt trước khi 

sử dụng phương tiện truyền thông đại 

chúng cho CEVA một cách chính thức và 

phải đảm bảo suy xét cẩn cận. 

 Bạn PHẢI liên lạc với bộ phận thích hợp 

nếu nhận được yêu cầu trả lời câu hỏi.
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1.0 INTRODUCTION

5.0 TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN



22

5.1 Trách nhiệm cá nhân

Nhân viên phải:

• Hiểu về Bộ quy tắc và các rủi ro có thể áp dụng cho đơn vị của mình 

• Tìm kiếm lời khuyên từ quản lí của bạn hoặc Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức nếu Bộ quy tắc không rõ ràng 

• Hoàn thành các khóa đào tạo thường niên về tuân thủ

• Đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào làm việc với bạn đều biết và tuân thủ theo Bộ quy tắc này. 

• Ngay lập tức báo cáo nếu biết được hoặc nghi ngờ có vi phạm (xem phần 5.3) 

• Nghiêm cấm các hình thức trả đũa (trực tiếp hay gián tiếp) đối với bất kì cá nhân nào có thiện chí báo cáo các vấn đề vi phạm hoặc cá

nhân từ chối tham gia bất kì hành động nào mà họ đánh giá một cách hợp lí là có khả năng là hành vi hối lộ mà tổ chức đã không khắc

phục

• Hợp tác tối đa với Công ty trong việc điều tra và giải quyết các vấn đề về tuân thủ trên cơ sở bảo mật

22

5.2 Trách nhiệm của quản lí

• Hiểu Bộ quy tắc và các rủi ro có thể xảy ra khi áp dụng cho bộ phận hoặc nhân viên của mình 

• Đảm bảo bản thân và nhân viên của mình hoàn thành các khóa đào tạo thường niên về tuân thủ và hiểu về Bộ quy tắc

• Ngay lập tức báo cáo nếu biết hoặc nghi ngờ có vi phạm và khuyến khích nhân viên của bạn làm điều tương tự

• Nghiêm cấm các hình thức trả đũa ((trực tiếp hay gián tiếp) đối với bất kì cá nhân nào có thiện chí báo cáo các vấn đề vi phạm hoặc cá 

nhân từ chối tham gia bất kì hành động nào mà họ đánh giá một cách hợp lí là có khả năng là hành vi hối lộ mà tổ chức đã không khắc 

phục

• Hợp tác tối đa với Công ty trong việc điều tra và giải quyết các vấn đề về tuân thủ trên cơ sở bảo mật 

• Khi có báo cáo về việc vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm, quản lí không nên tự điều tra mà phải báo cho Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức

Người quản lý phải:
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5.3 Cách thức báo cáo

23

Đường dẫn tham khảo chính sách: 

• Số i Đường Dây Nóng về Tuân Thủ

 Bạn PHẢI báo cáo vi pham hoặc nghi ngờ 

vi phạm pháp luật hoặc Bộ quy tắc này 

cho quản lí, Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức 

hoặc Đường Dây Nóng về Tuân Thủ.

× Bạn KHÔNG ĐƯỢC tìm cách trả đũa

những cá nhân báo cáo vi phạm hoặc

nghi ngờ vi phạm.
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Có nhiều cách để báo cáo hành động vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Bộ quy tắc này. Hãy chọn cách

mà bạn cảm thấy thoải mái nhất:

• Báo với quản lí của bạn nếu họ không tham gia vào vi phạm nêu trên và bạn cảm thấy thoải mái khi 

làm như vậy. Hoặc báo cho một thành viên cấp quản lí khác nếu bạn cảm thấy làm như vậy sẽ hiệu 

quả hơn. 

• Nếu bạn không thoải mái khi báo cáo với quản lí của bạn hãy nhờ sự trợ giúp của Pháp chế hoặc 

Nhân sự. 

• Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức qua email 

CEVA.Compliance@Cevalogistics.com. 

• Đường dây nóng về tuân thủ là 888-723-2453 được quản lí bởi một bên thứ ba và hoạt động 24/7 

cho hầu hết tất cả các quốc gia. Xem lại Số Đường Dây Nóng Về Tuân Thủ để biết thêm chi tiết về 

hướng dẫn quay số và số liên lạc cụ thể cho mỗi quốc gia 

• Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn nếu báo cáo trực tuyến, hãy truy cập web-based reporting.

Khi báo cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm, hãy cố gắng rõ ràngvà có căn cứ thực tế. Hãy cung cấp 

càng nhiều thông tin bạn có càng tốt (ai, về việc gì, như thế nào, khia nào, ở đâu,…) 

CEVA không khoan dung cho bất cứ ai có hành động trả đũa (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc có bất kì

hành động gây bất lợi cho người báo cáo các hành vi sai phạm tiềm ẩn hoặc người từ chối tham gia

bất kì hành động nào mà họ đánh giá một cách hợp lí là có khả năng của việc hối lộ mà đã không

được tổ chức khắc phục.

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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5.4 Điều gì xảy ra khi bạn báo cáo

Báo cáo của bạn và việc điều tra sẽ được giữ bí mật một cách hợp lý trong chừng mực có thể. Nếu bạn 

muốn được ẩn danh, bạn hoàn toàn có thể làm như vậy. 

Bảo mật.

24

Báo cáo sẽ được giao cho một người phù hợp để điều tra. Bạn không nên tự mình điều tra. CEVA có một

Hội đồng về Ứng Xử doanh Nghiệp định kì xem xét các trường hợp và phân chia để đánh giá.

Điều tra.

Khi hoàn tất điều tra, hành động khắc phục thích hợp sẽ được quyết định.
Khắc phục.

Bạn có thể theo dõi báo cáo của mình bằng cách sử dụng số theo dõi cá nhân được cung cấp khi bạn báo cáo hoặc
gọi đường dây nóng về tuân thủ một lần nữa.

Theo dõi.

Vui lòng xem lại Thủ Tục Báo Cáo Qua Đường Dây Nóng để biết thêm thông tin.

Đường dẫn chính sách tham khảo: 

• Thủ Tục Báo Cáo Qua Đường 

Dây Nóng
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6.0 TỔNG KẾT
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6.1 Những điều cần lưu ý

Các chính sách địa phương hoặc các chính sách liên quan tới kinh doanh có thể cung cấp các hướng dẫn hoặc

quy chuẩn bổ sung, nghiêm ngặt hơn hoặc cụ thể hơn nhưng chúng không thể mâu thuẫn hoặc khoan nhượng

hơn so với Bộ quy tắc này trừ khi được Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức chấp thuận.

Xuyên suốt bộ quy tắc, “CEVA”, “doanh nghiệp” và “công ty” ý nói đến CEVA Holdings LLC, các công ty con và

liên doanh. Bộ quy tắc này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên website: www.cevalogistics.com. Nếu có sự khác

biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được sử dụng.

CEVA sẽ áp dụng Bộ quy tắc này để áp dụng ở tất cả các quốc gia mà CEVA có hoạt động kinh doanh trong phạm

vi được cho phép của pháp luật tại nước sở tại.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của CEVA có trách nhiệm thông qua, truyền đạt và thực thi Bộ quy tắc này.

Bộ quy tắc trên trang www.cevalogistics.com là bản chính thức. Bạn không được dựa vào bất cứ bản in nào để

xem là bản chính thức. Bộ quy tắc này không tạo ra bất kì quyền theo hợp đồng hoặc quyền nào khác (thể hiện rõ

ràng hoặc ngầm hiểu) và cũng không phải là hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận hoặc bất kì loại nào.

26

Không một Bộ quy tắc nào có thể đưa ra tất cả những điều mà chúng ta phải tuân thủ trong một ngành kinh

doanh phức tạp như chúng ta. Bộ quy tắc này đưa ra những hướng dẫn và quy tắc cơ bản mà chúng ta có

cho các ứng xử trong kinh doanh của chúng ta. Các quy định trong kinh doanh của CEVA và các chính sách

khác được sử dụng để hỗ trợ Bộ quy tắc này.
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6.2 Bảng chú thích

 Luật chống tẩy chay: Luật nghiêm cấm CEVA tham gia vào việc tẩy chay. CEVA có thể không đồng ý hoặc chuyển tiếp các điều khoản hoặc yêu cầu tấy chay.

 Luật chống tham nhũng: Luật chống tham nhũng thường được coi là Đạo Luật Tham Nhũng Nước Ngoài của Hoa Kỳ (FCPA), Đạo Luật Hối Lộ của Anh quốc, các nguyên tắc quốc tế mà chúng ta tuân thủ như

Hiệp Ước Toàn Cầu của Liên Hợp Quốc, Công Ước Về Chống Hối Lộ của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) và các luật chống tham nhũng hiện hành khác.

 Hối lộ: cung cấp, hứa hẹn, cho, chấp nhận hoặc kêu gọi lợi ích bất hợp pháp của bất kỳ hình thức nào (có thể là tài chính hoặc phi tài chính), trực tiếp hoặc gián tiếp, và bất kể vị trí địa lí, vi phạm pháp luật, như là

một sự dụ dỗ hoặc thưởng cho một người thực hiện hoặc kiềm chế không thực hiện các hành vi có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm của người đó.

 Xung đột lợi ích: là bất kỳ hoạt động, mối quan hệ hoặc tình huống nào trong nội bộ hoặc bên ngoài, trong đó lợi ích cá nhân hoặc các lợi ích kinh doanh riêng xung đột, hoặc có vẻ như cản trở lợi ích của CEVA.

 Xử lí kỉ luật: hành động kỷ luật có thể bao gồm cảnh báo bằng văn bản và lời nói, phạt tiền, đình chỉ và chấm dứt việc làm được luật pháp hiện hành cho phép. Ngoài hành động kỷ luật, chúng tôi có thể đưa những

hành vi sai trái nhất định với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan hành pháp phù hợp để truy tố hình sự hoặc tố tụng dân sự hoặc để có hành động pháp lý để khôi phục các tổn thất hoặc thiệt hại do hành vi sai

trái gây ra.

 Truyền thông điện tử: truyền thông điện tử bao gồm email, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản, hoạt động trên Internet, điện thoại, các thiết bị khác, và các dữ liệu điện tử khác trên các máy tính, thiết bị và hệ

thống của Công ty.

 Nhân viên: thuật ngữ bao gồm tất cả nhân viên, dù là toàn thời gian, bán thời gian, hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không thời hạn, thực tập.

 Thanh toán cưỡng chế: là khi tiền có thể được cưỡng chế trích ra từ cá nhân bởi các mối đe dọa thực tế hoặc có thể nhận thấy liên quan tới sức khỏe, an toàn hoặc tự do.

 Tiền bôi trơn: là một thuật ngữ đôi khi được dùng cho khoản thanh toán bất hợp pháp hoặc không chính thức được thực hiện để đổi lại các dịch vụ mà người trả tiền có quyền nhận một cách hợp pháp mà không

phải trả tiền như vậy. Thông thường, đây là khoản thanh toán tương đối nhỏ cho nhân viên nhà nước hoặc người có chức năng chứng nhận để đảm bảo hoặc thúc đẩy việc thực hiện một hành động thông thường

hoặc cần thiết như cấp thị thực, giấy phép làm việc, thông quan hoặc lắp đặt điện thoại.

 Giả mạo sổ và ghi chép: bao gồm các nhầm lẫn các giao dịch, quỹ hoặc tài khoản ẩn, báo cáo các giao dịch trong khoảng thời gian sai, hoặc các thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm khác.

 Cán bộ nhà nước: cán bộ nhà nước bao gồm cán bộ, nhân viên của bộ, cơ quan, đơn vị của chính phủ; cán bộ hải quan; ứng cử viên cho chức vụ chính trị; cán bộ của các tổ chức quốc tế công cộng (ví dụ như

Chữ Thập Đỏ hoặc Ngân Hàng Thế Giới); công ty được thuê để xem xét và chấp nhận thầu cho cơ quan nhà nước, một công ty được thuê làm nhà nhầu chính chính hoặc thầu phụ cho cơ quan nhà nước.

 Tài sản trí tuệ: tài sản trí tuệ có thể là rất nhiều thứ, chẳng hạn như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, bí mật thương mại, kế hoạch kinh doanh, dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu tài chính, dữ liệu điều hành, danh

sách và thông tin khách hàng, dữ liệu cá nhân của nhân viên và các thông tin bí mật hoặc độc quyền khác về kinh doanh, vận hành và kế hoạch của CEVA. Chúng ta không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chưa

được công khai vì lợi ích cá nhân hoặc vì lợi ích của bất kỳ ai ngoài Công ty.

 Được bảo vệ theo luật: được bảo vệ theo luật là việc một người không bị lấy làm mục tiêu của phân biệt đối xử như chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính, mang thai, quốc tịch, gia

cảnh, tàn tật hoặc cựu binh

 Tài liệu: thông tin là tài liệu nếu nhà đầu tư xem nó là quan trọng để quyết định có mua, bán hoặc giữ cổ phiếu hay không

 Rửa tiền: tiến hành các giao dịch tài chính và thương mại với quỹ hoặc tài sản thu được thông qua các hoạt động tội phạm để làm cho nguồn quỹ trông có vẻ hợp pháp.

 Trả đũa: làm điều xấu với người đã làm tổn thương bạn hoặc đối xử tệ với bạn; trả thù ai đó.

 Lệnh trừng phạt: các luật cấm kinh doanh hoặc giao dịch với một số quốc gia, tổ chức, hoặc con người. Các biện pháp trừng phạt có thể được cụ thể đối với nước xuất xứ, quốc gia của điểm đến cuối cùng hoặc

vùng lãnh thổ mà hàng hoá quá cảnh, thông qua các yếu tố khác.

 Cấm vận: Quy định pháp luật cấm việc thực hiện công việc kinh doanh hoặc các giao dịch với một vài quốc gia, tổ chức, hoặc cá nhân. Quy định về cấn vận có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia xuất xứ, quốc gia

điểm đến sau cùng hoặc quốc gia có quyền tài phán nơi mà hàng hóa được quá cảnh.

 Bên thứ ba: đối tác là nhà cung cấp, người bán, nhà thầu phụ, nhà tư vấn, liên doanh, đại diện và đại lý.
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6.3 Xác nhận
28

Bản sửa đổi số 20170501

Tùy thuộc vào các quy định của pháp luật và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tôi:

• Xác nhận tôi đã nhận, xem qua, hiểu và sẽ làm theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Kinh Doanh của CEVA;

• Hiểu rằng việc vi phạm Bộ quy tắc này hoặc chính sách nào khác của CEVA có thể dẫn đến xử lí kỉ luật, có thể bao gồm chấm dứt hợp đồng lao

động; và

• Đồng ý rằng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo bất kì trường hợp vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Bộ quy tắc, các chính sách khác của CEVA, luật pháp

hoặc bất kì xung đột lợi ích thực tế (hoặc có dấu hiệu xung đột) nào.

Tên: ______________________________________________

Chức danh: ______________________________________________

Chữ kí: ______________________________________________

Ngày: ______________________________________________

Nơi làm việc: ______________________________________________

Nếu bạn kí mẫu xác nhận này bằng tay, vui lòng gửi lại trang này cho Bộ phận Nhân sự để lưu vào hồ sơ của bạn.
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6.4 Chỉ dành cho nhân viên

 Chính sách chống tham nhũng *

 Chính sách chống rửa tiền

 Chính Sách Tuân Thủ Luật Về Chống Độc Quyền và

Cạnh Tranh*

 Chính sách và quy trình chống tẩy chay của CEVA 

 Quy định trong kinh doanh của CEVA

 Chính sách thương mại của CEVA

 Các đường đây nóng của CEVA

 Mẫu thông báo xung đột lợi ích

 Chính sách bảo mật thông tin

 Chính sách về thông bảo quản tài liệu

 Chính sách về tài chính và kế toán

 Hưỡng Dẫn về Quà Tặng vàchiêu Đãi

29

Những đường dẫn tới chính sách CEVA 

• Chính sách tuân thủ thương mại toàn cầu

• Chính Sách hợp Đồng Với nhà Nước

• Quy trình báo cáo qua đường đây nóng

• Chính Sách Về Chống Buôn Người

• Chính sách về an toàn thông tin

• Hướng Dẫn Về Quan Hệ Truyền Thông

• Chính Sách Ngăn Ngừa Việc Trốn Thuế Và Các Khoản Bôi Trơn

• Chính Sách Về Báo Cáo Mối Quan Hệ Hoặc Dịch Vụ Với nhân Viên 

Nhà Nước

• Chính sách truyền thông xã hội

• Chính sách thẩm định bên thứ ba

• Chính sách quản lí toàn diện hồ Sơ và thông tin

• Chính Sách Và Quy Trình Hợp Tác Thương Mại

• Chính sách về đối tác

*Có thể truy cập ngoài mạng CEVA
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http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Anticorruption.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Documents/CEVA%20Trading%20Policy%20-%20Final%2010%20January%202017.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/COI/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/DPNPolicy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/GCCPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Human%20Rights%20Compliance%20Program.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/IT/StrategyandGovernance/Pages/InformationSecurity.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/MRM.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/taxevasion.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/SMP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TRIMPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/Vendor_Policy.doc
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 Tuân theo các yêu cầu pháp lý về độ tuổi lao

động tối thiểu tại các quốc gia nơi làm việc cũng

như tuân thủ luật về giờ làm việc, tiền lương và

phúc lợi.

 Đưa ra những quyết định về việc làm dựa trên kỹ

năng, thành tích, cam kết, đạo đức và các bằng

cấp khác cho công việc cụ thể.

 Thúc đẩy và coi trọng sự đa dạng trong tất cả

các lĩnh vực tuyển dụng, việc làm, đào tạo và

thăng chức.

 Tuân thủ các luật hiện hành về tự do lập hội và

thỏa ước tập thể.

 Thực hiện tất cả các hoạt động có sự gắn kết tất

cả mọi người, do tính chất đa dạng của lực

lượng lao động của chúng ta. Ví dụ, bạn nên

tránh các hình thức giải trí nhất định nếu có

thành viên trong nhóm mình không thể tham gia.

 Kịp thời báo cáo bất kỳ sự cố các vấn đề về sức

khỏe và an toàn bao gồm thiết bị máy móc bị

hỏng hoặc tai nạn cho giám sát hoặc nhân viên

an ninh.

 Báo cáo tất cả thương tích cho giám sát.

 Sử dụng dụng cụ an bảo hộ lao động đúng với vị

trí của bạn.

 Báo cáo lập tức các trường hợp có thể vi phạm

pháp luật môi trường.

 Tuân thủ tất cả luật pháp và các quy định về việc

sử dụng hoặc sở hữu rượu, chất kích thích bất

hợp pháp, và các chất bị kiểm soát.

 Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân và

công ty khác.

 Cẩn thận với cách bạn sử dụng thông tin mà bạn

được biết.

 Hợp tác với các đơn vị và cá nhân đáp ứng các

tiêu chuẩn chúng ta. Trong việc lựa chọn đối tác

kinh doanh, chúng ta chọn các bên thứ ba thực

hiện công việc thay mặt cho Công ty trên nguyên

tắc tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quy định

hiện hành và tiêu chuẩn về tính liêm chính của

chúng ta, được nêu trong Chính Sách Thẩm

Định Bên Thứ Ba.

 Tuân thủ Chính Sách Chống Tham Nhũng và các

luật chống tham nhũng áp dụng cho hoạt động

kinh doanh của chúng ta.

 Tuân thủ Chính sách thẩm định bên thứ ba khi

đánh giá các bên thứ ba.

 Liên hệ với Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức nếu

đang hoặc đã có liên quan tới nhân viên nhà

nước.

 Nắm rõ chính sách quà tặng và chiêu đãi của

khách hàng và nhà cung cấp để đảm bảo bạn

không vi phạm.

• Tham gia bất kỳ hình thức lao động nô lệ, buôn

bán người, lao động cưỡng bức và sử dụng lao

động trẻ em như được định nghĩa bởi luật áp

dụng và các nguyên tắc quốc tế.

• Phân biệt đối xử đối với bất kỳ ứng viên nào

cho việc tuyển dụng hoặc nhân viên được bào

vệ theo luật.

• Tham gia bất kỳ hình thức bạo lực tại nơi làm

việc, hăm dọa, hoặc quấy rối, bao gồm quấy

tình dục và những đề nghị tình dục không được

chấp nhận.

• Mang theo, cất giữ và/hoặc tàng trữ súng trên

phạm vi khu vực của CEVA trừ khi được pháp

luật địa phương cho phép và Phòng An Ninh

của CEVA ủy quyền hợp lệ cho yêu cầu công

việc nhất định.

• Cố ý gây hại cho cộng đồng và môi trường của

chúng ta.

• Tham gia vào việc sử dụng, bán, phân phối

hoặc sở hữu rượu, chất kích thích bất hợp

pháp, các chất hợp pháp khác hoặc sử dụng

các chất bị kiểm soát không đúng cách trong

khi làm việc, trong phạm vi khu vực của Công

ty hoặc trong khi thực hiện công việc của Công

Ty.

• Sử dụng các thiết bị, nhân lực, vật tư, phương

tiện, hoặc tài sản khác của công ty cho mục

đích cá nhân hoặc không phải cho CEVA trừ

phi quản lý của chúng tôi chấp thuận.

• Giao dịch chứng khoán trên cơ sở tài liệu,

thông tin không công khai hoặc thông tin nội

bộ, bất kể việc bạn đã biết thông tin đó như thế

nào, điều đó là trái pháp luật và chính sách của

chúng tôi.

• Sử dụng thông tin cho bản thân hoặc cho

người khác “lời khuyên” để họ sử dụng nó.

• Sử dụng bên thứ ba có nguy cơ cao chỉ khi

được sự cho phép của Bộ Phận Tuân Thủ và

Đạo Đức.

• Đưa ra, chào mời, hoặc chấp nhận bất cứ điều

gì thậm chí có thể ảnh hưởng không đúng đế

quyết định của chúng tôi hoặc của người khác.

• Chi các khoản tiền bôi trơn.

• Tham gia vào bất kì hình thức hối lộ nào.

• Bị ảnh hưởng bởi quà tặng hoặc lợi ích dưới kỳ

hình thức nào từ các khách hàng hoặc nhà

cung cấp năng hoặc hiện tại.

• Nhận hoặc cho bất cứ quà tặng hoặc hình thức

giải trí không phù hợp.

• Yêu cầu khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất

cứ cá nhân nào khác tặng quà cho bản thân,

bạn bè hoặc gia đình.

• Tham gia vào việc giả mạo sổ sách và báo cáo

(bảng cân đối kế toán, sổ cái, báo cáo tài

chính...) hoặc thực hiện bất kỳ sai lệch nào đối

với tài liệu của CEVA.

• Cạnh tranh và đạt được công việc kinh doanh

hoàn toàn dựa trên sự xứng đáng và vì lợi ích

của CEVA.

• Ghi nhận sổ sách, hồ sơ, và các tài khoản thể tài

sản, trách nhiệm, và giao dịch của CEVA một

cách trung thực và chính xác.

• Làm việc của bạn dựa trên lợi ích tốt nhất cho

CEVA và không vì mục đích cá nhân.

• Kịp thời xác định, tránh, báo cáo và giải quyết bất

kỳ xung đột lợi ích có thể xảy ra bằng cách hoàn

thành Mẫu Khai Báo Xung Đột Lợi Ích.

• Biết về khách hàng và nhà cung cấp của bạn để

đảm bảo rằng chúng ta không tham gia bất kỳ

hoạt động bất hợp pháp nào (cố ý hoặc vô ý).

• Cảnh giác với các hành vi bất thường có thể là

dấu hiệu của hành vi phạm pháp và báo cho giám

sát của bạn hoặc Phòng Tuân Thủ và Đạo Đức.

• Tuân thủ chặt chẽ tất cả các luật và quy định về

tài chính, đạo đức và các quy định khác về hoạt

động chính trị, bao gồm đút lót.

• Hiểu và tôn trọng các nền văn hoá khác nhau và

các vấn đề của cộng đồng nơi chúng ta làm việc.

• Hiểu và tuân theo Chính Sách Hợp Đồng với Nhà

nước của CEVA và các luật và quy định hiện

hành nếu bạn giải quyết các hợp đồng với chính

phủ.

• Cạnh tranh, đạt được công việc kinh doanh và

tiến hành hoạt động kinh doanh dựa trên năng lực

và cạnh tranh công khai.

• Tuân theo Chính Sách Tuân Thủ Luật Về Chống

Độc Quyền và Cạnh Tranh của CEVA và bất kỳ

luật chống độc quyền hoặc cạnh tranh nào.

• Phải được chấp thuận trước khi đại diện CEVA

tham gia vào một ngành thương mại, công nghiệp

hoặc tổ chức nghề nghiệp nào.

• Tuân thủ nghiêm luật về kiểm soát xuất nhập

khẩu, các biện pháp cấm vận và Chính Sách

Tuân Thủ Thương Mại Toàn Cầu của CEVA.

• Tuân theo các đạo luật chống tẩy chay.

• Tuân theo Chính Sách Bảo Mật thông Tin và các

luật bảo mật dữ liệu hiện hành

• Tôn trọng quyền riêng tư của đồng nghiệp.

• Duy trì hồ sơ và thông tin của bạn bản cứng hoặc

dưới dạng điện tử, trong thời hạn được yêu cầu,

dựa trên Chính Sách Quản Lý Toàn Diện hồ Sơ

Và Thông Tin (TRIM).

• Phải được chấp thuận trước nếu bạn chính thức

sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho

CEVA một cách chính thức và phải cân nhắc kỹ

càng.

• Liên hệ với bộ phận thích hợp nếu có thắc mắc.

• Báo cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm bộ quy

tắc cho người quản lý, Phòng Tuân Thủ và Đạo

Đức hoặc Đường Dây Nóng.

• Thực hiện các giao dịch không có trên sổ hoặc lập

hai sổ. Điều này hoàn toàn bị cấm.

• Tham gia bất kỳ hoạt động, mối quan hệ, hoặc tình

huống mà trong đó lợi ích cá nhân của bạn xung

đột, hoặc thậm chí có vẻ xung đột, với lợi ích của

CEVA.

• Tham gia bất kì hình thưc rửa tiền nào.

• Tham gia bất kỳ khoản đóng góp chính trị hay từ

thiện nào thay mặt CEVA mà không có sự chấp

thuận trước.

• Cung cấp quà tặng hoặc chiêu đãi cho bất kỳ cán

bộ nhà nước, khách hàng hoặc nhà cung cấp nào

có hợp đồng với CEVA mà không được Phòng

Tuân Thủ và Đạo Đức chấp thuận trước.

• Thảo luận về giá, đấu thầu, lợi nhuận, phân bổ

khách hàng hoặc lãnh thổ, hoặc các điều khoản và

điều kiện bán hàng khác với đối thủ cạnh tranh và

sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ đối thủ cạnh

tranh nào về những điều này.

• Tham gia tẩy chay hoặc thỏa thuận tẩy chay với

một số người, tổ chức hoặc quốc gia.

• Ra quyết định lựa chọn đối tác kinh doanh cho

CEVA dựa trên bất kỳ kết nối cá nhân nào mà bạn

có.

• Tạo điều kiện hoặc kinh doanh với các bên bị hạn

chế kinh doanh hoặc các nước bị cấm vận một

cách toàn diện.

• Xóa hồ sơ hoặc thông tin liên quan đến các thủ tục

pháp lý hoặc điều tra của chính phủ, nếu bạn đã

nhận được Thông báo Bảo Quản tài liệu (DPN).

• thực hiện các bài đăng, nhận xét, nêu quan điểm

hoặc niềm tin của bạn với tư cách đại diện cho

CEVA khi sử dụng phương tiện truyền thông xã

hội cá nhân .

• Tiết lộ thông tin không không phải là thông tin đại

chúng vì lợi ích của bất kỳ ai ngoài Công ty.

• Trả đũa người đã báo cáo các trường hợp vi phạm

hoặc nghi ngờ vi phạm.
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