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1.

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN

1.1

Hối lộ và Tham nhũng cho cơ quan nhà nước cũng như trong quan hệ thương mại làm cản trở sự
cạnh tranh, hạn chế sự sáng tạo, và gây nguy hại cho cộng đồng địa phương. Khi vi phạm các hành vi
Hối lộ, các Nhân viên và Đối tác Kinh doanh có thể đã tự đặt mình cũng như khiến Công Ty TNHH
Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (“SPVB” hoặc “Công ty”), các Công ty thuộc Tập đoàn mẹ
của SPVB, Suntory Holding Ltd. và PepsiCo Inc., lâm vào tình thế phải chịu trách nhiệm hình sự, bị
tổn thất đáng kể về tài chính và mất uy tín nghiêm trọng.

1.2

Trong số các cam kết của SPVB về quy tắc ứng xử đạo đức, không có cam kết nào quan trọng bằng
cam kết về ngăn chặn và phát hiện hành vi hối lộ. SPVB nghiêm cấm hối lộ bởi vì đó là hành vi bất
hợp pháp theo quy định của Pháp luật về Chống Tham nhũng của Việt Nam, Đạo luật Chống Tham
nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ (“FCPA”), Đạo luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh (“UKBA”), và
các hành vi có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng về dân sự và hình sự, bao gồm cả phạt tiền
và phạt tù nghiêm trọng.

1.3

Tuyên bố về chính sách Chống Hối lộ & Tham nhũng này (“Tuyên bố Chính sách”) áp dụng cho cả
SPVB lẫn các cá nhân/tổ chức hành động thay mặt cho SPVB, bao gồm các cán bộ, giám đốc, nhân
viên, thành viên Hội đồng Thành viên, đối tác kinh doanh, công ty liên kết, chi nhánh/văn phòng đại
diện, đại lý và người đại diện của SPVB (“Bên liên quan”).

1.4

SPVB cam kết với lập trường tuyệt đối không chấp nhận Hối lộ và Tham nhũng và kỳ vọng các Bên
liên quan của mình cũng sẽ hành động đúng đắn trong mọi thời điểm và luôn tự hành xử với tinh
thần liêm chính cao nhất khi là các đại diện của SPVB.

1.5

Hành vi tham gia hối lộ của một Bên liên quan của SPVB là vi phạm Tuyên bố Chính sách này và/hoặc
Quy tắc Ứng xử của SPVB. Mỗi Bên liên quan phải có nghĩa vụ cá nhân là tuân thủ Tuyên bố Chính
sách này, tự mình tìm hiểu các tiêu chuẩn và giới hạn áp dụng phù hợp với nhiệm vụ được phân
công và tự hành xử theo đúng các tiêu chuẩn và giới hạn đó về mọi phương diện.

2.

CÁC ĐỊNH NGHĨA/QUY ĐỊNH

2.1

“Khoản hối lộ” là khoản thanh toán (hoặc lời đề nghị, lời hứa hẹn hoặc cho phép thanh toán) Bất
kỳ Vật gì có Giá trị và/hoặc lợi ích phi vật chất nhằm tác động đến hành vi của một người hoặc
một cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp (“Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn”), bao gồm
bất kỳ cá nhân hoặc chủ thể nào trong khu vực tư nhân hoặc thương mại, nếu như khoản thanh
toán đó là nhằm mục đích yêu cầu người nhận làm hoặc không làm các nhiệm vụ nhất định theo
yêu cầu/vì lợi ích của người trao tặng.

2.2

“Bất kỳ Vật gì có Giá trị” có nghĩa rất rộng và bao gồm nhưng không giới hạn tiền, các khoản tương
đương tiền (như thẻ quà tặng hoặc voucher), quà tặng, tiếp đãi, bữa ăn, hàng hóa, dịch vụ hoặc
thương phẩm, các vé tham dự sự kiện, phiếu bán lẻ hàng hóa, giải trí, đặc quyền du lịch, sử dụng nhà
nghỉ, vé máy bay hoặc dịch vụ lưu trú miễn phí, ưu đãi đặc biệt hoặc các đặc quyền (như tạo cơ hội
học tập hoặc cơ hội việc làm cho bạn bè và người thân), các khoản quyên góp cho các tổ chức từ
thiện theo chỉ định, các khoản chiết khấu, các dịch vụ cá nhân miễn phí, các khoản vay tài chính hoặc
bất động sản, việc đồng ký kết một hợp đồng vay hoặc thế chấp, hoặc lời hứa cung cấp việc làm trong
tương lai.
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2.3

“Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn” bao gồm:
Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn là những người được giao thực hiện một số nhiệm vụ và có
quyền hạn nhất định trong quá trình thực hiện công vụ hoặc nhiệm vụ chính thức thông qua việc
được bổ nhiệm, được bầu cử, do ký hợp đồng hoặc thông qua các hình thức khác.
Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn gồm có:
 Cán bộ Công chức;
 Các cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan hoặc đơn vị của
Lực lượng Vũ trang Nhân dân; các cán bộ, hạ sĩ quan, cán bộ kỹ thuật chuyên môn, hạ sĩ quan
trong các cơ quan hoặc đơn vị của Lực lượng Công an Nhân dân;
 Các cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức phi thương mại hoặc tổ
chức kinh tế tư nhân;
 Những người được giao công việc hoặc nhiệm vụ chính thức, có quyền hạn trong quá trình thực
hiện công việc hoặc nhiệm vụ của mình.
 Các cán bộ của tổ chức quốc tế công (ví dụ như Liên hiệp quốc, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế
Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc Liên minh châu Âu) và/hoặc chính phủ nước ngoài.

2.4

"Hối lộ Thương mại": Hối lộ Thương mại có nghĩa là việc cung cấp Bất kỳ Vật gì có Giá trị cho một
người trung gian (ví dụ như nhân viên của khách hàng) mà cấp trên của người này không biết, nhằm
tác động đến các hành xử trong hoạt động thương mại của nhân viên hoặc cấp trên của nhân viên
đó.

2.5

"Đối tác Kinh doanh": Bất kỳ bên thứ ba nào mà: (i) sẽ thực hiện các dịch vụ thay mặt cho hoặc sẽ đại
diện cho các lợi ích kinh doanh của SPVB; và (ii) có thể có cơ hội nhận, đề nghị, hứa hẹn, hoặc đưa
hối lộ thay mặt cho SPVB. Ví dụ về các Đối tác Kinh doanh có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở
các nhà phân phối, đại lý bán hàng, các bên vận động hành lang, các chủ thể cấp phép đại diện cho
cơ quan nhà nước, đại lý hải quan, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, đối tác liên doanh và các bên tư
vấn.

2.6

"Khoản bôi trơn": có nghĩa là một khoản tiền được trả cho một Cán bộ Công chức cấp thấp để xúc
tiến quy trình thủ tục thông thường mà Cán bộ Công chức đó có nghĩa vụ phải thực hiện theo pháp
luật (ví dụ như giải quyết thủ tục xin visa du lịch, hoặc lên lịch thanh tra). Các khoản thanh toán cho
các Cơ quan Nhà nước mang tính chính thức và được cho phép một cách hợp pháp, ví dụ như để tiến
hành gia hạn hộ chiếu, không được phân loại là các khoản bôi trơn.

2.7

“Cơ quan Công quyền” – có nghĩa là một chính phủ; bộ phận, cơ quan hoặc cơ chế chính phủ; một
đảng phái chính trị; một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (ví dụ, một bệnh viện công hoặc đại
học công lập); cũng như bất kỳ tổ chức quốc tế công nào, như Liên hiệp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới,
Ngân hàng Thế giới hoặc Hội Chữ thập đỏ.

2.8

"Cán bộ Công chức" - có nghĩa là người đứng đầu, cán bộ hoặc nhân viên hành động thay mặt cho
bất kỳ cơ quan công quyền nào nêu trên; một ứng cử viên chính trị. Một người có thể được xem là
Cán bộ Công chức bất kể cấp bậc của người đó.

2.9

"Sự trao đổi" (Quid Pro Quo) ("đổi cái này lấy cái kia"- bằng tiếng Latin) - có nghĩa là tiền hoặc Bất kỳ
Vật gì có Giá trị mà dự định sẽ được dùng, hoặc một cách hợp lý có thể được xem là đang dùng, để
tác động đến một hành động hoặc quyết định.

3.

CẤM HỐI LỘ

3.1

Tuyên bố Chính sách này nghiêm cấm bất kỳ Bên liên quan nào của SPVB đưa hoặc đề nghị đưa
(hoặc tham gia vào hoạt động mang dáng dấp của việc đưa hoặc đề nghị đưa) một Khoản hối lộ.
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3.2

Tuyên bố Chính sách này nghiêm cấm bất kỳ Bên liên quan nào của SPVB thuê các dịch vụ của bên
thứ ba để đưa hoặc đề nghị đưa một Khoản hối lộ thay mặt cho SPVB hoặc thuê các dịch vụ của bên
thứ ba trong trường hợp các hoạt động của họ có thể dẫn đến việc đưa hoặc đề nghị đưa một
Khoản hối lộ. Các yêu cầu thẩm định doanh nghiệp của SPVB đối với các bên thứ ba được xem là có
rủi ro theo quy định của Tuyên bố Chính sách này được nêu tại Mục 7 dưới đây.

4.

CÁC KHOẢN BÔI TRƠN
SPVB tuyệt đối không khuyến khích việc đưa các khoản chi phí bôi trơn hoặc xúc tiến. Trước khi đưa
một khoản chi phí bôi trơn hoặc xúc tiến cho một Cán bộ Công chức, Bên liên quan cần phải tham
vấn Trưởng phòng Tuân thủ & Đạo đức Kinh doanh hoặc Phòng Pháp lý SPVB và phải nhận được sự
chấp thuận bằng văn bản cho khoản thanh toán đó.

5.

QUÀ TẶNG VÀ SỰ TIẾP ĐÃI

5.1

Theo nguyên tắc chung, mọi quà tặng hoặc sự tiếp đãi từ Bên liên quan phải phục vụ cho mục đích
kinh doanh hợp pháp và phải hợp lý, tương xứng và được thực hiện một cách thiện ý. Về cơ bản,
việc tặng quà hoặc cung cấp sự tiếp đãi cho Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn hoặc vợ/chồng
hoặc người thân trực tiếp của những người đó với tư cách cá nhân (để phân biệt với tư cách là cơ
quan hoặc phòng ban) là bị cấm vì các hành động như vậy có thể vi phạm các quy định của Pháp luật
về Chống Tham nhũng; tuy nhiên, trong một số trường hợp, một khoản chi hợp lý và chính đáng liên
quan đến Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn có thể được cho phép, với điều kiện là khoản chi đó
đáp ứng các điều kiện và thuộc các trường hợp nêu tại Mục 5.2, 5.3 và 5.4 dưới đây.

5.2

Quà tặng và tiếp đãi cho Người có chức vụ và/hoặc quyền hạn phải:



được tặng một cách thiện chí mà không kỳ vọng được đáp lại bằng bất cứ lợi ích nào và cũng không
nhằm tác động một cách không phù hợp đến người nhận;



trang nhã và phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi về tác phong chuyên nghiệp;




được tặng một cách công khai và minh bạch;
hợp lý, phù hợp với truyền thống và trong trường hợp sự tiếp đãi có mục đích kinh doanh hợp pháp
và ngay tình;



phải được tặng một cách không thường xuyên và không tạo sự mập mờ; và



được tặng một cách minh bạch và được ghi chép đầy đủ, được báo cáo và ghi nhận hợp lệ vào sổ
sách và hồ sơ liên quan của Công ty.
Việc tặng Quà vào các dịp Tết Nguyên đán, Trung thu và các ngày lễ truyền thống cho "Người có chức
vụ và/hoặc quyền hạn" không nhằm mục đích Tham nhũng có thể được chấp nhận theo pháp luật Việt
Nam, FCPA và UKBA. Quà tặng đáp ứng các tiêu chí sau thì có thể sẽ được chấp nhận: có giá trị thấp;
được trao một cách minh bạch cho một nhóm đông người; không nhắm đến những người đưa ra các
quyết định liên quan đến công việc kinh doanh của chúng ta. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các
Hướng dẫn về Quà tặng, Bữa ăn, Hoạt động Giải trí và Tài trợ Công tác phí.

6.

SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ PHẢI CHÍNH XÁC

6.1

SPVB cần phải lưu giữ sổ sách và hồ sơ chính xác và thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ phù hợp
liên quan đến các giao dịch kinh doanh của SPVB. Sổ sách và hồ sơ phải phản ánh trung thực, chính
xác thực tế của một giao dịch và cung cấp đủ thông tin để có sự hiểu biết đầy đủ về giao dịch đó.
Chúng ta cũng có chính sách duy trì quy trình kiểm soát tài chính nội bộ để đảm bảo một cách hợp lý
rằng các giao dịch đều được chấp thuận, thực hiện và ghi nhận hợp lệ.
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6.2

Mỗi Bên liên quan có trách nhiệm đảm bảo rằng Bên liên quan phải tuân thủ các quy định về việc
lưu giữ sổ sách và hồ sơ trong phạm vi vai trò và trách nhiệm của mình. Tất cả các chi phí phải
được mô tả và ghi nhận một cách chính xác và đầy đủ.

7.

THẨM ĐỊNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THỎA THUẬN VỚI BÊN THỨ BA
Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các hành vi tham nhũng của bên thứ ba nếu bạn cố ý tham gia
vào các hoạt động tham nhũng hoặc nếu bạn biết có nhiều khả năng sẽ xảy ra tham nhũng nhưng lại
khinh suất bỏ qua hoặc cố ý không biết. Bạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu bạn ủy quyền để
cho một chủ thể khác thực hiện hành vi tham nhũng hoặc ngầm đồng ý về việc thực hiện đó, hoặc
nếu bạn kiểm soát việc thực hiện các công việc đó của bên thứ ba
Khi lựa chọn và duy trì mối liên hệ với các nhà cung cấp, bạn nên:
-

-

Tuân thủ các quy trình về đấu thầu, thương lượng và hợp đồng hiện tại của chúng ta;
Tiến hành thẩm định doanh nghiệp phù hợp để xác định rằng nhà cung cấp là một doanh
nghiệp hợp pháp, có danh tiếng về liêm chính và hành xử có đạo đức, không tham gia vào các
hoạt động vi phạm pháp luật;
Đảm bảo ký kết với nhà cung cấp một thỏa thuận bằng văn bản, được phê duyệt theo quy
trình của Công ty; và
Tránh các xung đột lợi ích thực tế hoặc có thể xảy xa với các nhà cung cấp.

8.

BÁO CÁO HÀNH VI NGHI NGỜ VI PHẠM

8.1

Tất cả các Bên liên quan đều phải báo cáo các hành vi nghi ngờ vi phạm Tuyên bố Chính sách
này hoặc luật chống tham nhũng và hối lộ của bất kỳ Bên liên quan nào hoặc bất kỳ bên thứ ba
nào theo đúng các tiêu chuẩn nêu tại Tuyên bố Chính sách này. Các báo cáo về hành vi nghi ngờ
vi phạm phải được gửi cho cấp trên của người lao động, Trưởng phòng Tuân thủ & Đạo đức Kinh
doanh hoặc Phòng Pháp lý SPVB. Thay vào đó, người lao động cũng có thể báo cáo hành vi nghi
ngờ vi phạm trên cơ sở ẩn danh thông qua đường dây Hãy Lên Tiếng – Speak Up của SPVB.

8.2

Theo Quy tắc Ứng xử của SPVB, Công ty cam kết bảo vệ quyền của các cá nhân báo cáo các vụ việc
với Công ty và sẽ không cho phép bất kỳ việc trả đũa nào xảy ra dưới mọi hình thức với nhân viên đã
có thiện ý báo cáo hành vi mà nhân viên đó nghi ngờ là sai trái.

8.3

Nếu cần thiết, một cuộc điều tra hoặc kiểm tra chi tiết về vụ việc đã được báo cáo sẽ được tiến
hành. Tất cả Nhân viên cần hợp tác trong quá trình điều tra/kiểm tra về các hành vi có khả năng là
hành vi vi phạm Tuyên bố Chính sách này, bao gồm cả việc tự nguyện cung cấp dữ liệu trên thiết bị
làm việc và/hoặc tham gia các buổi phỏng vấn.

9.

HÌNH PHẠT DO VI PHẠM
Bất kỳ Bên liên quan nào vi phạm Tuyên bố Chính sách này có thể bị kỷ luật theo quyết định của
Công ty, với mức phạt cao nhất kể cả cho nghỉ việc.
Ngoài ra, Bên liên quan đó có thể chịu các hình phạt nghiêm trọng theo Pháp luật Việt Nam, bao
gồm phạt tù và phạt tiền.
SPVB sẽ xem xét hủy bỏ quan hệ với lý do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đối với bất kỳ Đối tác
Kinh doanh nào của SPVB vi phạm Tuyên bố Chính sách này.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH NÀY
Tài liệu đính kèm A:
Tài liệu đính kèm B:

Xác nhận đã đọc và hiểu rõ Tuyên bố về Chính sách Chống Hối lộ và
Tham nhũng (dành cho Nhân viên của SPVB)
Các câu hỏi thường gặp
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CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH NÀY
Hướng dẫn về Hợp tác với các Đối tác Kinh doanh - bao gồm các điều khoản hợp đồng về việc chống
hối lộ và tham nhũng để sử dụng trong các thỏa thuận với các Đối tác Kinh doanh cũng như các
chứng nhận hàng năm để sử dụng với các Đối tác Kinh doanh.
Hướng dẫn về Quà tặng, Bữa ăn, Hoạt động Giải trí và Công tác được Tài trợ - bao gồm các mức
tiền dành cho việc tặng Quà tặng, Bữa ăn, Hoạt động Giải trí và Công tác được Tài Trợ đối với Cán bộ
Công chức và cá nhân.
Hướng dẫn về các Tài trợ Công ty, Khoản quyên góp Từ thiện và Đóng góp Chính trị
Hướng dẫn về các Giao dịch Doanh nghiệp - bao gồm hướng dẫn về cách thức tiến hành thẩm định
doanh nghiệp đối với các giao dịch doanh nghiệp, gồm các liên doanh, các giao dịch mua lại và đầu
tư.
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM A
XÁC NHẬN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU RÕ
TUYÊN BỐ VỀ CHÍNH SÁCH CHỐNG HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG
(DÀNH CHO NHÂN VIÊN CỦA SPVB)

Tôi, ______________________________ (điền họ tên của cá nhân) xác nhận rằng tôi đã đọc bản Tuyên bố
Chính sách và đã hoàn tất khóa đào tạo về Chính sách Chống Hối lộ và tham nhũng của Công ty TNHH Nước
Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Theo đó, tôi đã hiểu các thủ tục nêu trong Tuyên bố Chính sách này và
đồng ý tuân thủ đúng nội dung của Tuyên bố Chính Sách vào mọi thời điểm khi tôi thay mặt cho Công ty
TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện các công việc hàng ngày của tôi.

Họ tên: ________________
Mã số nhân viên: _________
Ngày:
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM B
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1.

Ai là đối tượng bị điều chỉnh bởi Tuyên bố Chính sách này?
Tuyên bố Chính sách của Công ty áp dụng cho Công ty, các công ty con của Công ty, cũng như các cán
bộ, thành viên hội đồng quản trị và nhân viên của Công ty và các công ty con của Công ty. Tuyên bố
Chính sách này cũng áp dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào có liên hệ với một Cán bộ Công chức thay
mặt cho chúng ta.

2.

Ai là Cán bộ Công chức?
Cán bộ Công chức bao gồm người đứng đầu, cán bộ hoặc nhân viên hành động thay mặt cho bất kỳ
Cơ quan Công quyền nào nêu trên ; một ứng cử viên chính trị, nhân viên của các doanh nghiệp thuộc
sở hữu nhà nước (bao gồm cả nhân viên của các hệ thống giao thông quốc gia, bệnh viện và trường
học) hoặc một tổ chức quốc tế công, các đảng phái chính trị và các cán bộ cũng như ứng cử viên
chính trị.

3.

Khi nào thì được phép hoàn trả chi phí đi lại và khách sạn cho một bên thứ ba?
Luật pháp của Việt Nam, FCPA và UKBA cho phép chi trả các chi phí "hợp lý và chính đáng" như chi
phí đi lại và lưu trú liên quan trực tiếp đến việc quảng bá, trưng bày và giới thiệu hay trình bày sản
phẩm của chúng ta. Nói chung, không được phép hoàn trả chi phí cho các chuyến đi không liên quan
đến công việc hoặc cho những người thân đi kèm.

4.

Khi nào thì được phép tặng quà và cung cấp sự tiếp đãi cho một bên thứ ba?
Quà tặng và sự tiếp đãi dành cho một bên thứ ba phải:

•

được tặng một cách thiện chí mà không kỳ vọng được đáp lại bằng bất cứ lợi ích nào và cũng
không nhằm tác động một cách không phù hợp đến người nhận

•
•
•

trang nhã và phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi về tác phong chuyên nghiệp
được tặng một cách công khai và minh bạch
phù hợp với truyền thống và trong trường hợp sự tiếp đãi có mục đích kinh doanh hợp pháp,
ngay tình.

•
•

phải được tặng một cách không thường xuyên và không tạo sự mập mờ
tuân thủ các luật và quy định hiện hành trong nước, Quy tắc Ứng xử của Công ty và Hướng dẫn
về Quà tặng, Bữa ăn, Hoạt động Giải trí và Tài trợ Công tác phí của SPVB.

5.

Các trường hợp cảnh báo "cờ đỏ" khi một Đối tác Kinh doanh có khả năng vi phạm luật chống hối
lộ và luật tuân thủ
Một số trường hợp “cờ đỏ” có khả năng xảy ra gồm:

•

các yêu cầu thanh toán bất thường hoặc vượt mức, bao gồm các yêu cầu thanh toán vào phút
cuối, các yêu cầu tạm ứng, hoặc các yêu cầu bổ sung tiền mà không có lý do chính đáng;

•

các yêu cầu thanh toán và chuyển vào một tài khoản ngân hàng ở một quốc gia không phải là
nơi có trụ sở của Đối tác Kinh doanh hoặc nơi hoạt động chính của Đối tác Kinh doanh;
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•

các yêu cầu thanh toán cho một bên thứ ba, vào một tài khoản đã được số hóa, hoặc bằng
tiền;

•
•
•

các yêu cầu đóng góp cho mục đích chính trị hoặc từ thiện;
Đối tác Kinh doanh có mối quan hệ mật thiết hoặc có liên quan đến một Cán bộ Công chức;
Đối tác Kinh doanh không sẵn sàng hoặc miễn cưỡng tiết lộ các chủ sở hữu, đối tác hoặc
nguyên tắc của mình, hoặc không sẵn sàng hoặc miễn cưỡng cam kết bằng văn bản về việc
chấp hành Tuyên bố Chính Sách;

•

Đối tác Kinh doanh lợi dụng các công ty mẹ hoặc sử dụng các phương thức khác để che đậy
quyền sở hữu của mình;

•
•

Đối tác Kinh doanh trước đây đã bị phạt do vi phạm luật trong nước hoặc luật ở nước ngoài;
có yêu cầu hoặc đề cử chắc chắn từ một Cán bộ Công chức rằng nên sử dụng Đối tác Kinh
doanh;

•
•
6.

thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ đang làm việc; hoặc
Đối tác Kinh doanh yêu cầu giữ bí mật việc Công ty sử dụng công việc/dịch vụ của họ.

Liệu có thực sự cần thiết phải ghi vào sổ sách và hồ sơ của chúng ta các khoản bôi trơn, quà tặng
và sự tiếp đãi được đưa cho một bên thứ ba?
Cần thiết, ngay cả các khoản phi vật chất cũng phải ghi lại chính xác.

7.

Khi nào thì Công ty có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của các bên thứ ba?
Công ty có thể phải chịu trách nhiệm về các hành vi tham nhũng của bên thứ ba nếu Công ty cố ý
tham gia vào các hoạt động tham nhũng hoặc nếu Công ty biết chắc chắn rằng có nhiều khả năng sẽ
xảy ra tham nhũng nhưng lại khinh suất bỏ qua hoặc cố ý không biết. Công ty cũng có thể phải chịu
trách nhiệm nếu Công ty ủy quyền cho một chủ thể khác thực hiện hành vi tham nhũng hoặc ngầm
đồng ý về việc thực hiện đó, hoặc nếu Công ty kiểm soát việc thực hiện các công việc đó của bên thứ
ba.

8.

Các dấu hiệu cảnh báo cho biết một khoản tiền là bất hợp pháp.
Có một số trường hợp “cờ đỏ” sẽ cảnh báo bạn cần lưu ý kỹ một giao dịch kinh doanh:

•

Cá nhân hoặc công ty có được biết đến là từng có hành vi vô đạo đức hoặc bất hợp pháp
không?

•
•

Quyền sở hữu của công ty có rõ ràng và đã được cung cấp thông tin đầy đủ không?
Cá nhân hoặc công ty có đưa ra yêu cầu thanh toán bất thường nào không (như yêu cầu thanh
toán cho các tài khoản ở nước ngoài hoặc một công ty vỏ bọc)?

•
•
•

Cá nhân hoặc công ty có mối quan hệ mật thiết với các Cán bộ Công chức không?
Các khoản thanh toán có phù hợp với công việc đã được thực hiện không?
Có sự thiếu minh bạch trong chi phí hoặc hồ sơ kế toán không, hoặc có bằng chứng nào về việc
vi phạm quy định về thuế hoặc quản lý ngoại hối không?

•

Có khoản thanh toán nào được thực hiện cho những người đứng đầu chưa được tiết lộ hoặc
các khoản thưởng bất thường không?

9.

Tôi nên làm gì nếu tôi không chắc liệu khoản tiền, quà tặng hoặc lợi ích khác có hợp lệ hay không?
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Trước hết hãy tham khảo Hướng dẫn về Quà tặng, Bữa ăn, Hoạt động Giải trí và Công Tác được Tài
Trợ, và nghiêm chỉnh tuân theo các hướng dẫn trong đó. Liên hệ với Trưởng phòng Tuân thủ & Đạo
đức Kinh doanh hoặc Phòng Pháp lý SPVB để được hướng dẫn nếu có nghi ngờ.
10.

Tôi nên làm gì nếu một cán bộ, công chức yêu cầu tôi đưa Khoản bôi trơn?
Trong trường hợp bạn được yêu cầu đưa một Khoản bôi trơn:

•
•

Vẫn tỏ ra lịch sự.
Đề nghị rằng yêu cầu thanh toán nên được lập thành văn bản để bạn có thể báo cáo với cấp
trên của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu người đó nói chuyện với cấp trên của mình.

•

Nếu người đó từ chối thực hiện yêu cầu này, hoặc nếu rõ ràng là yêu cầu đó đề cập đến việc
Hối lộ, bạn nên dứt khoát từ chối thực hiện, thông báo cho người đó rằng bạn không có quyền
thực hiện khoản thanh toán đó, và rằng chính sách của SPVB nghiêm cấm các khoản thanh
toán như vậy.

11.

Các hình phạt nào có thể phải chịu theo Bộ luật Hình sự Việt Nam?
Hành vi phạm tội

Hình phạt


Nhận hối lộ




Tối đa là tù chung thân hoặc tử hình và phạt tiền lên đến
100 triệu VNĐ.
Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của người bị kết
án.
Cấm đảm nhiệm một số chức vụ.

Đưa hoặc đề nghị đưa hối lộ

tối đa 20 năm tù và phạt tiền đến 200 triệu VNĐ

Môi giới hối lộ

tối đa 15 năm tù và phạt tiền đến 200 triệu VNĐ

Lưu ý rằng đề nghị thực hiện một khoản thanh toán bị cấm, dù đã bị từ chối, vẫn được xem là hành vi
vi phạm.
12.

Tôi nên làm gì nếu thấy hành vi không phù hợp với Tuyên bố Chính sách này?
Bạn nên liên hệ với Trưởng phòng Tuân thủ & Đạo đức Kinh doanh hoặc Phòng Pháp lý SPVB, gửi
email đến Phòng Tuân thủ & Đạo đức theo địa chỉ Compliance.Ethics@suntorypepsico.vn hoặc nếu
bạn không muốn tiết lộ danh tính thì có thể liên lạc với đường dây Hãy Lên Tiếng – Speak Up.
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