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Bộ Quy tắc Ứng xử cho Bên thứ ba
1. Mục đích và Phạm vi
1.1 Mục đích
Mục đích của Bộ Quy tắc Ứng xử này là nhằm cung cấp cho Bên thứ ba làm việc
với và thay mặt cho RB những nguyên tắc và kỳ vọng ở cấp cao nhất về ứng xử
nghề nghiệp hợp đạo đức. RB chúng ta tin rằng hợp tác là cách tốt nhất để chúng ta
có thể tìm ra giải pháp, đó là lý do tại sao chúng ta hướng tới xây dựng những mối
quan hệ tin cậy để tạo giá trị cho khách hàng.
1.2 Phạm vi
Chính sách này áp dụng với tất cả các Bên thứ ba và nhân viên của họ trên phạm vi
toàn cầu (“Bên thứ ba”) và bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ thay mặt cho Bên
thứ ba. Mặc dù Chính sách này đề ra những nguyên tắc và kỳ vọng của RB liên
quan đến ứng xử nghề nghiệp, Bên thứ ba cũng phải lưu ý rằng chúng ta hoạt động
trong một môi trường luật định phức tạp và các yêu cầu của luật pháp có sự khác
biệt tùy vào nơi chúng ta triển khai hoạt động kinh doanh.
Mỗi Bên thứ ba có trách nhiệm nhận diện các luật và quy định sở tại và đảm bảo
tuân thủ đầy đủ. Trong bối cảnh có nhiều yêu cầu khác nhau này, Chính sách này
đề ra các tiêu chuẩn tuân thủ tối thiểu của RB liên quan đến ứng xử nghề nghiệp;
tuy nhiên, trường hợp các tiêu chuẩn yêu cầu biện pháp kiểm soát khắt khe hơn,
luật và chính sách sở tại áp dụng phải được triển khai và tuân thủ. Trong mọi
trường hợp, phải luôn tuân thủ luật sở tại được áp dụng.
2. Nội dung Chính sách
Xây dựng mối quan hệ bền vững và tin cậy với Bên thứ ba là ưu tiên quan trọng
của RB. Chúng ta tập trung tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nơi có những con người
khỏe mạnh và mái ấm hạnh phúc. Để có mối quan hệ bền vững và phù hợp với Bên
thứ ba liên quan, chúng ta cần triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ và chính
sách tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng ta kỳ vọng Bên thứ ba mà chúng ta hợp tác cũng
làm điều tương tự, giúp chúng ta xây dựng lòng tin và giảm nhẹ rủi ro.
Mọi tương tác nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở giao dịch cởi mở và trung
thực, hợp đạo đức cả về bề ngoài lẫn bản chất bên trong. Bên thứ ba không bao giờ
được chào mời hối lộ hoặc các khoản thanh toán bôi trơn, đồng thời toàn bộ các
công việc phải tôn trọng quyền cơ bản của con người.

3. Sống đúng với các Giá trị của chúng ta
Giá trị cốt lõi của RB là một bộ các nguyên tắc và hành vi ứng xử đan xen lẫn
nhau. Giá trị Trách nhiệm là trọng tâm. Mỗi giá trị đều có ý nghĩa sống còn.
Thực hành các giá trị cốt lõi đặt hành động có trách nhiệm làm trọng tâm. Thực
hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực và liêm chính. Cùng với Bên thứ
ba, chúng ta luôn cần phải làm việc đúng đắn.
Chúng ta kỳ vọng Bên thứ ba hành xử công bằng và đối xử với người khác bằng sự
tôn trọng, tìm cơ hội cải tiến sản phẩm và đổi mới một cách có trách nhiệm để đạt
kết quả.
Chính sách này được sử dụng như một hướng dẫn và tiêu chuẩn để chuyển biến các
giá trị của chúng ta thành hành vi hàng ngày và giúp chúng ta làm việc hướng tới
mục tiêu chung – hành xử hợp đạo đức và phù hợp với các giá trị, chính sách và
quy trình quy định hiện hành của RB.
B3.1 Kỳ vọng
Chúng ta kỳ vọng Chính sách này sẽ được tất cả các Bên thứ ba mà chúng ta có
quan hệ hợp tác và nhân viên của họ triển khai. Chúng ta kỳ vọng Lãnh đạo Cấp
cao của Bên thứ ba sẽ có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ ở mọi cấp độ. Lãnh đạo cần
có trách nhiệm đảm bảo có bằng chứng về tuân thủ và thực hiện lưu giữ các tài liệu
liên quan.
RB có quyền đảm bảo việc triển khai và tuân thủ Chính sách này thông qua các đợt
đánh giá định kỳ và kiểm tra tại hiện trường.
3.2 Chính sách Lên tiếng
RB có đường dây nóng Lên tiếng để Bên thứ ba và nhân viên của họ nói ra những
quan ngại về hành vi không tuân thủ Chính sách này, Bộ Quy tắc Ứng xử của RB
cũng như bất kỳ luật hay quy định áp dụng nào. RB đảm bảo việc bảo mật và ẩn
danh cho bất kỳ người nào thực hiện báo cáo bằng đường dây nóng Lên tiếng. RB
cũng không dung thứ cho hành vi trả đũa đối với bất kỳ người nào nói ra quan ngại
một cách thành ý.
Bạn có một vài tùy chọn để báo cáo:
•
Báo cáo trực tuyến để gửi báo cáo thông qua công cụ báo cáo trực tuyến, vui
lòng tham khảo liên kết tại địa chỉ https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/
gui/102030/index.html
•
Qua điện thoại để gửi báo cáo qua điện thoại, vui lòng tham khảo đường dây
quốc tế miễn phí tại địa chỉ https://www.rb.com/responsibility/policies-andreports/speak-up-policy/

•
Thông qua đường dây nóng nội bộ của bạn, nếu có. Chúng ta kỳ vọng mọi
vấn đề liên quan đến RB sẽ được báo cáo kịp thời
•

Trực tiếp cho bất kỳ quản lý hay giám sát RB nào

RB sẽ điều tra mọi quan ngại được nêu ra và kỳ vọng Bên thứ ba sẽ tuân thủ trong
quá trình điều tra, bao gồm cho phép tiếp cận toàn bộ các thông tin cần thiết và tiếp
cận những người có thể liên quan trong quá trình điều tra này để phỏng vấn. RB sẽ
chỉ yêu cầu cung cấp những thông tin có liên quan đến điều tra và sẽ bảo mật mọi
tài liệu của Bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp định phải tiết lộ.
Sau khi có kết luận điều tra, chúng ta sẽ trao đổi các phát hiện với Bên thứ ba và
thống nhất về bước tiếp theo cũng như biện pháp khắc phục cần triển khai trong
trường hợp sự việc báo cáo có liên quan đến hành động của Bên thứ ba. Chúng ta
cũng sẽ phản hồi người nào đã gửi báo cáo.
RB coi các hành vi vi phạm và không đúng chuẩn mực là các hành vi nghiêm
trọng. Mọi hành vi được xác định hoặc nghi ngờ không tuân thủ Chính sách này
phải được nhanh chóng báo cáo cho RB. Việc không thực hiện báo cáo sẽ bị coi là
vi phạm Chính sách này và sẽ bị xử lý theo hình thức thích hợp, bao gồm yêu cầu
việc áp dụng mọi biện pháp hợp lý để sửa chữa vi phạm, chấm dứt toàn bộ hoặc
một phần hợp đồng và yêu cầu bồi thường hư hại cho bất kỳ tổn thất phát sinh, chi
phí hoặc phí tổn nào phát sinh với RB do hậu quả của vi phạm đó theo bất kỳ hình
thức nào.
3.3 Thẩm định chi tiết và Giám sát
Trách nhiệm của chúng ta với các bên liên quan không chỉ dừng lại ở các biện pháp
thực hành nội bộ; chúng ta cũng chịu trách nhiệm về hành động của Bên thứ ba
chúng ta có quan hệ hợp tác. Chúng ta kỳ vọng Bên thứ ba có áp dụng các quy trình
và biện pháp kiểm soát để tuân thủ Chính sách này. Trường hợp thích hợp, RB sẽ
thực hiện thẩm định chi tiết dựa trên rủi ro đối với Bên thứ ba và coi đó là một
phần của việc giám sát mối quan hệ hiện hành với Bên thứ ba, bao gồm cả những
bên mà RB dự kiến bắt đầu một mối quan hệ làm ăn mới. Chúng ta kỳ vọng Bên
thứ ba sẽ cung cấp thông tin hoàn chỉnh và chính xác để hỗ trợ các nỗ lực thẩm
định chi tiết do RB thực hiện khi có yêu cầu. Nếu RB xác định rằng một Bên thứ ba
đã vi phạm Chính sách này, RB có thể yêu cầu Bên thứ ba đó triển khai kế hoạch
khắc phục, trong một số tình huống cụ thể, có thể tạm dừng hoặc chấm dứt quan hệ
với Bên thứ ba đó. Chúng ta đánh giá cao sự hợp tác của đối tác trong quy trình
này.
4. Liêm chính và Tôn trọng Người khác
4.1 Đối xử công bằng với nhân viên

Chúng ta là một tổ chức toàn cầu, đón nhận sự khác biệt văn hóa giữa các vùng
miền. Để sống đúng với các Giá trị cốt lõi của chúng ta, chúng ta kỳ vọng nhân
viên của Bên thứ ba tôn trọng lẫn nhau, cả trong lẫn bên ngoài tổ chức, thừa nhận
sự khác biệt văn hóa và truyền thống cũng như có biện pháp nuôi dưỡng một môi
trường khoan dung và giao tiếp cởi mở và trung thực.
Toàn bộ nhân viên được trả thù lao công bằng cho công việc họ làm. Thù lao bao
gồm tiền lương, nghỉ phép có hưởng lương, tiền làm thêm giờ và các quyền lợi tối
thiểu đáp ứng được các yêu cầu luật pháp tối thiểu. Bên thứ ba không được tham
gia hoặc hỗ trợ hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan đến bất kỳ danh
mục được bảo vệ nào, bao gồm chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, địa vị, quốc tịch, tình
trạng là người bản xứ, tôn giáo, tình trạng bị khuyết tật, giới tính, tình trạng hôn
nhân, xu hướng giới tính, tư cách hội viên công đoàn, tư cách chính trị, tình trạng
đang mang thai, tình trạng là cựu binh hoặc tuổi tác.
Bên thứ ba phải xây dựng môi trường làm việc không có hành vi hăm dọa, quấy rối
và bạo lực. Mọi hành vi hoặc đe dọa bạo lực và bất kỳ lời nói hoặc hành vi nào tạo
ra hoặc được nhận thức một cách hợp lý là có khả năng tạo ra, môi trường làm việc
hăm dọa, công kích, lạm dụng hoặc thù địch, sẽ không được dung thứ. Ngoài ra,
nghiêm cấm những hành vi gạ gẫm quan hệ tình dục không được chào đón, yêu cầu
trao đổi tình dục và hành vi hoặc lời nói có hàm ý tình dục không được chào đón
khác.
4.2 Sức khỏe và An toàn
Chúng ta kỳ vọng Bên thứ ba sẽ đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi tại nơi làm
việc cho nhân viên, nhà thầu và khách đến công tác của mình theo luật và quy định
sở tại. Nhân viên của Bên thứ ba có nhiệm vụ quan tâm hợp lý đến sức khỏe và an
toàn của chính mình và của những người khác có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi
hoặc sai sót của họ và cần được đào tạo phù hợp để thực hiện các hoạt động công
việc một cách an toàn.
4.3 Tôn trọng quyền cơ bản của con người
RB tin rằng quyền con người là một yêu cầu phổ quát và cam kết tôn trọng những
quyền được quy định trong Bộ luật Nhân quyền Quốc tế (bao gồm Tuyên ngôn
Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công
ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa) cũng như Tuyên bố
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế
(“ILO”). Chúng ta yêu cầu toàn bộ các Bên thứ ba tuân thủ đầy đủ các luật và quy
định này. Trong mọi trường hợp, Bên thứ ba không được sử dụng lao động cưỡng
bức hoặc lao động trẻ em. Để đảm bảo, toàn bộ công nhân phải trên 15 tuổi hoặc đủ
tuổi pháp định tối thiểu để làm việc trong nền pháp chế sở tại, tuổi nào lớn hơn thì
áp dụng. Toàn bộ công nhân phải có quyền được nghỉ giải lao, làm việc trong số
giờ giới hạn và nghỉ phép có hưởng lương, tối thiểu, theo luật sở tại và chỉ được
làm thêm giờ trên cơ sở tự nguyện.

4.4 Quyền riêng tư của nhân viên
RB tôn trọng thông tin cá nhân và bảo mật của nhân viên. Tức là Bên thứ ba chỉ
được cấp quyền truy cập những thông tin đó cho người được ủy quyền thích hợp và
có nhu cầu phục vụ công việc rõ ràng đối với thông tin đó, đồng thời phải chú ý
một cách phù hợp và cẩn trọng không tiết lộ các thông tin cá nhân nhạy cảm.
Tương tự, nhân viên của Bên thứ ba được giao các thông tin cá nhân cần phải hiểu
và tuân thủ nghĩa vụ của mình, đó là không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho
bất kỳ mục đích nào khác.
4.5 An toàn Sản phẩm
RB cam kết đảm bảo rằng những người tiêu dùng có thể tin tưởng vào tính an toàn
của sản phẩm của chúng ta. Mỗi Bên thứ ba phải có trách nhiệm đảm bảo rằng sản
phẩm cung cấp cho RB đáp ứng thông số kỹ thuật cũng như tiêu chí chất lượng và
an toàn của RB và các tiêu chuẩn và quy định sở tại, đồng thời an toàn cho mục
đích sử dụng dự kiến. Không được thay đổi sản phẩm cung cấp cho RB (bao gồm
nguồn hoặc bản chất vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm) hoặc các quy trình áp
dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm khi chưa có văn bản đồng thuận trước của
RB.
Sức khỏe và phúc lợi của người tiêu dùng là ưu tiên số một, nên cả chất lượng lẫn
độ an toàn của các sản phẩm đều là yếu tố quan trọng. Do đó, mỗi Bên thứ ba phải
có trách nhiệm báo cáo mọi sự việc mà mình phát hiện được và mọi phản hồi nhận
được về trường hợp không thỏa mãn khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào hoặc thành
phần nào được RB sử dụng, bao gồm độ an toàn, chất lượng hoặc hiệu quả của sản
phẩm. Phải gửi báo cáo cho Chuyên viên An toàn Dược phẩm của RB trong vòng
24 giờ kể từ khi Bên thứ ba biết về sự việc.
5. Tính liêm chính và Tôn trọng các Bên liên quan
5.1 Lưu giữ hồ chính xác
Bên thứ ba phải cung cấp thông tin chính xác và kịp thời và chịu trách nhiệm văn
bản hóa và ghi lại thông tin của mình một cách trung thực và đúng quy định. Bất kể
chức vụ hay trách nhiệm công việc là gì, toàn bộ nhân viên của Bên thứ ba có nghĩa
vụ đảm bảo sổ sách và hồ sơ được lưu giữ chính xác. Phải duy trì sổ sách và hồ sơ
đúng theo luật và nguyên tắc kế toán về mọi phương diện. Bên thứ ba cần cung cấp
các tài liệu liên quan cho RB để kiểm tra trong các cuộc kiểm tra tuân thủ, điều tra
hoặc khi Văn phòng về Quyền riêng tư yêu cầu cung cấp để phản hồi các yêu cầu
cung cấp dữ liệu.
Lưu giữ hồ sơ chính xác đảm bảo các giao dịch công việc minh bạch và không có
sự tham gia hoặc nỗ lực tham gia vào hoạt động rửa tiền. Cần lập tức báo cáo mọi
quan ngại về nghi vấn rửa tiền cho RB.
5.2 Bảo vệ thông tin bảo mật

Bên thứ ba có thể có quyền truy cập đến nhiều loại thông tin độc quyền, bảo mật,
cá nhân hoặc riêng tư thuộc về RB hoặc người tiêu dùng, khách hàng, nhà cung
cấp, nhân viên của RB hoặc người khác. Bên thứ ba chỉ được sử dụng các thông tin
bảo mật cho những mục đích dự định và coi đó là một phần trong nhiệm vụ của
mình. Tức là không được tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ ai trong hoặc ngoài
RB, trừ khi việc tiết lộ được yêu cầu theo luật hoặc để phục vụ cho mục đích công
việc cụ thể và thích hợp.
Bên thứ ba có nhiệm vụ bảo vệ thông tin bảo mật mọi lúc, bao gồm cả ở ngoài nơi
làm việc và giờ làm việc, thậm chí kể cả sau khi chấm dứt việc làm. Không bao giờ
được sử dụng thông tin chưa được công bố để tham gia hoặc hỗ trợ giao dịch tay
trong. Không được sử dụng thông tin bảo mật hoặc nội bộ có được thông qua hợp
đồng ký kết với RB để tư lợi.
5.3 Quyền riêng tư về Dữ liệu
Trong quá trình kinh doanh thông thường, Bên thứ ba tiếp nhận, thu thập, duy trì và
sử dụng một lượng lớn dữ liệu nhận dạng cá nhân từ các cá nhân có liên quan đến
thông tin tài chính, y tế và lợi ích của họ. Một số dữ liệu đó có thể bao gồm các
thông tin nhạy cảm có liên quan đến nhân viên, khách hàng, người tiêu dùng, các
đối tượng nghiên cứu, nhà cung cấp hoặc các đối thủ cạnh tranh. Cần bảo vệ dữ
liệu mọi lúc bằng cách cất giữ dữ liệu một cách bảo mật ở dạng điện tử hoặc vật lý,
đồng thời không bao giờ được tạo hoặc thay đổi hồ sơ khiến cho hồ sơ không phản
ánh đúng bản chất thật của các giao dịch.
Trong tất cả những trường hợp trong đó bên thứ ba thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá
nhân thay mặt cho RB, cần phải có biện pháp đảm bảo đưa các điều khoản thích
hợp về quyền riêng tư vào mọi hợp đồng ký kết giữa RB và Bên thứ ba cũng như
đảm bảo tuân thủ với các quy định sở tại về bảo vệ dữ liệu.
5.4 Tương tác với truyền thông và công chúng
Khi cung cấp thông tin cho công chúng và truyền thông, Bên thứ ba có nghĩa vụ
báo cáo toàn bộ số liệu liên quan một cách chính xác, hoàn chỉnh, kịp thời và toàn
diện. Bên thứ ba không bao giờ được dẫn chiếu đến RB trong các giao tiếp với bên
ngoài trừ khi có văn bản phê duyệt trước của Tổng cố vấn và Giám đốc Bộ phận
Đối ngoại của RB, đồng thời phải chủ động thông tin cho RB biết về bất kỳ phương
tiện truyền thông bất lợi nào dự kiến được công bố hoặc đã được công bố.
5.5 Xung đột lợi ích
Xung đột lợi ích phát sinh khi lợi ích cá nhân, bao gồm lợi ích cá nhân, xã hội và
tài chính, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc một cách khách quan và
hiệu quả của người nào đó. Chúng ta cần tránh những giao dịch công việc giữa Bên
thứ ba và nhân viên, thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc hoạt động kinh doanh
mà họ hoặc thành viên trong gia đình hoặc bạn bè có quyền lợi hoặc lợi ích đáng
kể. Mọi xung đột lợi ích hiện hữu hoặc tiềm ẩn phát sinh trong mối quan hệ công
việc với RB và nhân viên của RB hoặc một tình huống nhạy cảm có thể ảnh hưởng

đến công việc dành cho hoặc với RB hoặc các trường hợp khác, cần phải được lập
tức thông báo cho RB để có thể triển khai các biện pháp theo chính sách về Xung
đột Lợi ích của RB. Tùy vào tình huống cụ thể, Bên thứ ba có thể phải áp dụng các
biện pháp thích hợp để quản lý xung đột lợi ích hoặc tình huống nhạy cảm.
5.6 Quà tặng và dịch vụ giải trí
Chúng ta hiểu rằng trao đổi quà tặng trong công việc và thiết đãi có thể góp phần
xây dựng quan hệ trong công việc tuy nhiên có thể phát sinh vấn đề nếu việc này
tạo ra xung đột lợi ích hiện hữu hoặc ngầm định hoặc có khả năng ảnh hưởng đến
một quyết định trong công việc. Nghiêm cấm việc tặng hay nhận quà tặng, giảm
giá, ưu đãi hoặc dịch vụ từ một khách hàng, đối thủ cạnh tranh hay nhà cung cấp
hiện có hoặc tiềm năng nếu lợi ích đó là loại hoặc là số tiền có khả năng ảnh hưởng
đến quyết định trong công việc của một người. Đồng thời cũng nghiêm cấm việc
đưa tiền mặt hoặc hiện vật tương đương tiền mặt, chẳng hạn phiếu mua hàng hoặc
giảm giá.
Tối thiểu, Bên thứ ba phải tuân thủ toàn bộ các yêu cầu pháp định và luật định sở
tại liên quan đến quà tặng và dịch vụ giải trí trong công việc ở những nền pháp chế
diễn ra các hoạt động kinh doanh. Toàn bộ quà tặng và dịch vụ giải trí phải hợp lý
về bản chất, phù hợp với bản chất công việc và không quá mức về giá trị. Vé tham
gia sự kiện, trải nghiệm thể thao và kỳ nghỉ được coi là những quà tặng không thích
hợp và Bên thứ ba không nên tặng hoặc nhận.
5.7 Cạnh tranh
Phải thực hiện các hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ luật cạnh tranh của những
quốc gia nơi các hoạt động đó diễn ra hoặc có ảnh hưởng. Luật cạnh tranh được
xây dựng để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và hình phạt khi vi phạm các luật này
có thể rất nặng, với cả doanh nghiệp và cá nhân có liên quan, bao gồm những
khoản tiền phạt lớn đối với doanh nghiệp và cá nhân cũng như án tù. Bên thứ ba
không bao giờ được thỏa thuận, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin chưa được công bố
về mức giá, chi phí, nguồn cung sản phẩm, khách hàng, thị trường hoặc lãnh thổ
hoặc các thông tin nhạy cảm về mặt thương mại với đối thủ cạnh tranh, không được
sử dụng vị thế thị trường của mình để gây ảnh hưởng trái pháp luật đối với hoạt
động chính đáng của đối thủ cạnh tranh.
6. Tính liêm chính và Tôn trọng người khác trên Thị trường Toàn cầu
6.1 Tuân thủ luật
Chúng ta thừa nhận rằng nhiều Bên thứ ba mà chúng ta hợp tác sẽ hoạt động trong
một môi trường luật định phức tạp. Bên thứ ba phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ toàn
bộ các luật và quy định sở tại liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình ở quốc
gia nơi họ hoạt động, bao gồm các luật về hối lộ và tham nhũng, sức khỏe và an
toàn, quyền con người, an toàn sản phẩm, thương mại quốc tế, bảo vệ dữ liệu, lệnh
trừng phạt, biện pháp kiểm soát xuất khẩu và chống độc quyền và cạnh tranh.

6.2 Hối lộ và tham nhũng
RB áp dụng thái độ không dung thứ cho bất kỳ hành vi hối lộ và tham nhũng nào.
Toàn bộ các Bên thứ ba phải tuân thủ các luật chống tham nhũng ở tất cả các quốc
gia họ hoạt động, bao gồm Luật về Hối lộ của Anh Quốc 2010, Luật về the Luật
Chống Tham Nhũng Tại Nước Ngoài của Hoa Kỳ và luật chống hối lộ do từng
quốc gia ký kết thực thi theo Công ước Chống Hối lộ Quan chức Nước ngoài trong
các Giao dịch Kinh doanh Quốc tế (“Công ước OECD”) của Tổ chức Hợp tác Kinh
tế và Phát triển. Nhiều luật trong số này được xây dựng để tạo ảnh hưởng ngoại
quyền và có thể áp dụng với RB và Bên thứ ba ở bất kỳ nơi nào RB hoạt động kinh
doanh. Các hình phạt khi vi phạm các luật này có thể rất nặng, với cả RB và Bên
thứ ba cũng như cá nhân có liên quan, bao gồm những khoản tiền phạt lớn đối với
doanh nghiệp và cá nhân cũng như bỏ tù.
Khoản hối lộ bao gồm bất kỳ mối lợi tài chính hoặc khoản đút lót hoặc tiền thưởng
nào khác nhằm mục đích khiến một người khác thực hiện một chức năng liên quan
hay một hoạt động nào đó một cách trái quy định. Khoản hối lộ bao gồm các khoản
thanh toán bôi trơn, là những khoản thanh toán nhỏ, không chính thức được đưa
cho quan chức để đảm bảo hoặc đẩy nhanh việc thực hiện một thủ tục thông thường
hay hành động cần thiết vốn thuộc trách nhiệm thông thường của quan chức đó.
Đây là những khoản hối lộ, bất kể chúng có thể là một phần của “văn hóa kinh
doanh” ở một quốc gia nào đó. Là người đại diện của Công ty, bạn không được
thực hiện bất kỳ khoản thanh toán bôi trơn nào trừ khi bạn hoặc đồng nghiệp của
bạn gặp phải rủi ro về thân thể cá nhân nếu không làm như vậy.
Bên thứ ba không được tham gia vào hoạt động tham nhũng, hối lộ hoặc bất kỳ
hoạt động nào (bao gồm cả những khoản thanh toán trái quy định) có thể ngầm chỉ
dính líu đến tham nhũng hoặc hối lộ khi làm việc thay mặt cho hoặc cùng với RB.
Bao gồm các khoản thanh toán bôi trơn hoặc cho hoặc nhận sự đối xử ưu tiên có
thể được coi hành vi khoản hối lộ cho hoặc thay mặt cho RB. Mọi giao dịch với
quan chức đều tiềm ẩn rủi ro đặc biệt lớn và Bên thứ ba phải thật thận trọng trong
các tình huống đó, bao gồm việc phải hiểu luật và quy định sở tại, văn bản hóa việc
tuân thủ các luật và quy định sở tại đó và xin phê duyệt trước từ RB. RB có thể
phải chịu trách nhiệm về các khoản hối lộ hoặc thanh toán bôi trơn do Bên thứ ba
thực hiện thay mặt cho RB.
6.3 Tội phạm kinh tế và Rửa tiền
RB có thái độ không dung thứ cho tội phạm kinh tế, bao gồm cả rửa tiền và các
hoạt động tài trợ khủng bố. RB định nghĩa tội phạm kinh tế là hành vi trái pháp luật
được thực hiện nhằm mục đích thu lợi tài chính hoặc kinh tế. RB định nghĩa rửa
tiền là việc đổi tiền hoặc tài sản có được do hành vi phạm tội thành tiền hoặc tài sản
‘sạch’ khác. Bao gồm cả tiền được dùng để tài trợ hoạt động khủng bố, cho dù có
được bằng bất kỳ cách nào. RB chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh với những Bên
thứ ba tham gia hoạt động kinh doanh chính đáng, có ngân sách không bắt nguồn từ
hoặc được chuyển tới các nguồn không chính đáng.

Bên thứ ba không được cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc tham gia bất kỳ thỏa
thuận nào hỗ trợ cho hoặc có thể khiến RB có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến
tội phạm kinh tế. Bên thứ ba không được tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào rửa
tiền, tài trợ khủng bố, trốn hoặc gian lận thuế hoặc có hành vi vi phạm luật chống
rửa tiền bằng việc chấp nhận, chuyển, chuyển đổi hoặc che giấu tiền có được từ các
hoạt động tội phạm hoặc có liên quan đến tài trợ khủng bố.
6.4 Bảo vệ môi trường
RB nỗ lực bảo vệ môi trường hôm nay để tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn vào
ngày mai. Theo đó, chúng ta cam kết giảm thiểu tác động môi trường từ các hoạt
động và sản phẩm của mình trong ngắn, trung và dài hạn, đồng thời cũng kỳ vọng
các Bên thứ ba cũng làm như vậy. Bên thứ ba phải tuân thủ toàn bộ các luật và quy
định áp dụng về môi trường và báo cáo mọi sự vụ hay tình trạng có thể dẫn đến vi
phạm luật hay quy định về môi trường hoặc có tác động môi trường tiêu cực thực
sự.

7. Tiêu điểm: Nhà phân phối
7.1 Quảng bá
Nền tảng của cách tiếp cận về quảng bá của RB chính là những chuẩn mực tiếp thị
hợp đạo đức và mong muốn ưu tiên số một cho người tiêu dùng trong mọi quyết
định của chúng ta. Tất cả các sản phẩm của RB đều được bán dựa trên chất lượng,
hiệu quả, độ an toàn và mức giá của các sản phẩm. Toàn bộ các giao tiếp mang tính
quảng bá và thông tin phải chính xác và những khiếu nại cụ thể phải công bằng và
có căn cứ. Nhà phân phối chỉ có quyền sử dụng các tài liệu cập nhật nhất để tiếp thị
sản phẩm, đồng thời không bao giờ được quảng bá sử dụng ngoài hướng dẫn hay
quảng bá sản phẩm chưa được cấp phép.
Những Bên thứ ba phân phối (mua, bán và/hoặc quảng bá) các sản phẩm liên quan
đến sức khỏe của RB phải hiểu và tuân thủ toàn bộ các chính sách có liên quan đến
RB như Cam kết về Dinh dưỡng cho Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ, Chính sách Toàn cầu
về Sản phẩm thay thế Sữa mẹ và Chính sách Toàn cầu về Tương tác với Chuyên
gia Chăm sóc Sức khỏe (HCP) và Cơ sở Chăm sóc sức khỏe (HCE) cũng như các
Quy trình Toàn cầu Được chuẩn hóa. Mọi nhân viên làm việc cho những Bên thứ
ba chuyên về quảng bá và bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe của RB phải được đào
tạo về các chính sách này trước khi bắt đầu cung cấp bất kỳ dịch vụ nào đứng tên
hoặc thay mặt cho RB. Cần cung cấp bằng chứng về việc đào tạo này cho RB khi
có yêu cầu. Việc không tuân thủ các hướng dẫn này có thể dẫn đến bị chấm dứt
sớm quan hệ hiện tại với Bên thứ ba và các biện pháp pháp lý được cho là cần thiết.
7.2 Tương tác với HCP, HCE và GO
Tương tác với HCP, HCE và Quan chức Chính phủ (GO) có liên quan đến chuyển
nhượng bất kỳ thứ gì có giá trị (ví dụ: thanh toán dịch vụ, quà tặng, khoản tài trợ

tham dự sự kiện, mẫu sản phẩm, tiền viện trợ hoặc bất kỳ lợi ích nào khác) đều
tiềm ẩn rủi ro bị cho là tiền đút lót hoặc hối lộ để, đổi lại, mang lại lợi thế cho RB.
Thừa nhận tầm quan trọng của hành vi ứng xử có trách nhiệm, chúng ta tuân thủ
các tiêu chuẩn và quy trình tuân thủ toàn cầu để đảm bảo rằng Nhà phân phối:
•
không bao giờ chào mời hoặc đưa tiền đút lót cho HCP hoặc HCE để giành
được công việc hoặc sử dụng, kê đơn, mua, gây ảnh hưởng hoặc giới thiệu các sản
phẩm của RB hoặc để thưởng cho các lần mua trước đây.
•
tương tác với HCP và HCE trong đó tuân thủ toàn bộ các yêu cầu pháp định
và luật định áp dụng. Hành động của nhà phân phối bị ràng buộc bởi Chính sách
Toàn cầu về HCP và HCE và các Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP) của chính
sách này, đồng thời
•
Mọi Bên thứ ba giao dịch với GO thay mặt cho RB cần hiểu và tuân thủ yêu
cầu sở tại và lưu giữ bằng chứng tuân thủ.
•
không bao giờ được cung cấp sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm để đánh giá
chuyên môn (PPE) làm vật đút lót để sử dụng, kê đơn, mua, gây ảnh hưởng hoặc
giới thiệu sản phẩm của RB. Nhà phân phối phải hiểu và tuân thủ mọi luật và quy
định sở tại (bao gồm bộ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn trong ngành) liên quan đến
việc sử dụng và cung cấp Sản phẩm mẫu và PPE. Phải lưu hồ sơ về mọi hoạt động
phân phối Sản phẩm mẫu hoặc PPE và cần cung cấp bằng chứng về việc này cho
RB khi có yêu cầu.
7.4 Thay mặt cho RB
Do đó mọi nhà phân phối đóng vai trò là đại diện hoặc thay mặt cho RB cần đại
diện cho RB ở thị trường nơi diễn ra hoạt động kinh doanh. Nhà phân phối phải
tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức khắt khe và không được thực hiện bất kỳ hành
động nào có thể khiến RB bị mất uy tín theo bất kỳ cách nào. Nhà phân phối không
bao giờ được bán các sản phẩm của RB dưới một tên khác hoặc bán các sản phẩm
khác dưới tên RB hoặc hoạt động dưới các nhãn hiệu hoặc thương hiệu khác có chủ
đích giống với RB. Toàn bộ các thông tin về RB phải được chỉ thị rõ ràng đến RB
và không gây nhầm lẫn cho khách hàng theo bất kỳ cách nào.
8. Hỗ trợ cho Bên thứ ba
Chúng ta đảm bảo những Bên thứ ba mà chúng ta hợp tác tuân thủ các tiêu chuẩn
đạo đức khắt khe. Chúng ta cũng thừa nhận rằng chúng ta có trách nhiệm giúp Bên
thứ ba triển khai và duy trì các tiêu chuẩn này. Hỗ trợ của chúng ta cho Bên thứ ba
bao gồm thanh toán theo mức giá công bằng và luôn giao dịch cởi mở và trung
thực. Chúng ta đối xử với mọi mối quan hệ một cách tin cậy và tôn trọng, chẳng
hạn như thanh toán theo mức giá công bằng cho các sản phẩm để nhà cung cấp của
chúng ta có nguồn lực để chi trả mức lương công bằng.
Những Bên thứ ba mà chúng ta hợp tác có quy mô và phạm vi địa lý khác nhau nên
có mức độ đáp ứng tuân thủ khác nhau. Nhóm Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu luôn

sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về việc một hoạt động hay chính sách có tuân thủ
Chính sách này không và có thể liên hệ qua địa chỉ email AskCompliance@rb.com
8.1 Bảo mật Doanh nghiệp
Toàn bộ các Bên thứ ba cần có quy trình bằng văn bản để yêu cầu họ ngăn chặn,
bảo vệ và phản hồi các trường hợp vi phạm bảo mật doanh nghiệp (bao gồm cả
những vi phạm liên quan đến internet) và mọi Bên thứ ba phải báo cáo các vấn đề
liên quan đến bảo mật cho RB trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự vụ bằng
Đường dây Lên tiếng cũng như gửi email to đến địa chỉ AskSecurity@rb.com.
Những vấn đề phải báo cáo bao gồm nhưng không giới hạn: trộm cắp dưới mọi
hình thức (bao gồm cả trộm cắp hàng hóa), bất kỳ hành vi bạo hành thân thể, quấy
rối hoặc ức hiếp nào, giả mạo, gian lận, can thiệp/giả mạo có chủ ý sản phẩm và bất
kỳ nỗ lực/xâm phạm liên quan đến các hệ thống CNTT.
9. Hình thức xử phạt đối với trường hợp Không tuân thủ
RB có thể áp dụng các biện pháp đối với Bên thứ ba, bao gồm chấm dứt hợp đồng
và/hoặc kiện tụng tại tòa án áp dụng, nếu không tuân thủ Chính sách này, bất kỳ
Chính sách hoặc SOP nào khác trong tài liệu này và/hoặc bất kỳ luật hay quy định
địa phương hay quốc tế nào có thể ảnh hưởng đến RB hoặc nhân viên của RB.

