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Lời nói đầu

2

Các bạn đồng sự thân mến, 

Năm 1921, Robert Bosch đã viết: "về lâu dài, kinh doanh 
một cách trung thực và công bằng luôn là chiến lược kinh 
doanh mang lại lợi nhuận tốt nhất. Và giới kinh doanh luôn 
trân trọng và đánh giá cách tiếp cận đó cao hơn rất nhiều 
so với chúng ta thường nghĩ” Những lời này thể hiện điều 
chúng ta luôn tin tưởng và vẫn thật đúng cho tới ngày hôm 
nay: độ tin cậy, uy tín, trách nhiệm, sự công bằng và đặc 
biệt là tính hợp pháp là những yếu tố thiết yếu trong thành 
công kinh doanh của chúng ta.

Cam kết rõ ràng này kết nối tất cả chúng ta – Ban Giám 
Đốc cũng như tất cả nhân viên và các công ty trong tập 
đoàn Bosch trên toàn thế giới, vượt qua biên giới địa lý 
quốc gia và ranh giới văn hóa. Cam kết này cực kỳ hệ trọng 
đối với chúng ta. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của cam 
kết này, chúng ta đã xây dựng tài liệu nêu rõ chính kiến về 
các yêu cầu pháp lý và các vấn đề đạo đức trong bộ "Quy 
tắc Ứng xử trong Kinh doanh" này. Đây là kim chỉ nam cho 
hành vi ứng xử của chúng ta trong công việc và trong kinh 
doanh. Cùng với các giá trị của Bosch, nó cung cấp một 
nền tảng tuyệt vời để xây dựng sự tin tưởng vốn là chìa 
khóa thành công trong kinh doanh của chúng ta. 
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Code of Business Conduct

Lời mở đầu
Việc tuân thủ nguyên tắc về tính hợp pháp cũng như các 
nguyên tắc giao dịch kinh doanh công bằng và có trách 
nhiệm luôn là ưu tiên cao nhất và là một phần của giá trị 
cốt lõi của Bosch. Rất nhiều các chỉ thị và hướng dẫn cung 
cấp yêu cầu về những vấn đề này trong công việc của nhân 
viên của Tập đoàn Bosch. Chúng ta luôn ghi nhớ và hành 
động theo các chỉ dẫn này. Nội dung chính yếu của các quy 
định này được tóm tắt trong bộ “Quy tắc Ứng xử trongKinh 
doanh” này, nhằm tạo điều kiện cho việc tuân thủ được dễ 
dàng hơn. Trong trường hợp mà các chỉ thị và hướng dẫn 
mâu thuẫn với bộ “Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” này 
hoặc có bất cứ khúc mắc nào, vui lòng liên hệ với Tổ chức 
Pháp Chế hoặc Phòng Pháp Chế (C/LS).

Nhiều hoạt động của chúng ta phải chịu sự điều phối của 
một vài, hoặc nhiều hệ thống pháp lý khác nhau. Trong 
trường hợp đó, chúng ta luôn tuân thủ tất cả những luật có 
liên quan. Bao gồm cả luật pháp của quốc gia nơi mà sản 
phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta hướng đến. Nếu có nghi 
vấn, chúng ta sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty hoặc các 
đơn vị kinh doanh trong khu vực về luật địa phương. Trong 
trường hợp có mâu thuẫn giữa luật pháp địa phương và bộ 
“Quy tắc ứỨng xử trong Kinh doanh”này, sẽ áp dụng luật 
pháp địa phương hiện hành. Nếu vẫn chưa rõ ràng, chúng ta 
sẽ liên hệ với Tổ Chức Tuân Thủ hoặc Phòng Pháp Chế.

Nếu có những quy định hoặc chỉ thị đặc biệt từ 
Tập Đoàn liên quan đến những vấn đề nêu trong bộ 
“Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” , chúng ta phải 
tuân thủ những quy định và chỉ thị đặc biệt này. 
Các quy định và chỉ thị này không được mâu thuẫn 
với các nguyên tắc cơ bản trong bộ Quy tắc Ứng xử 
Kinh doanh.
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„ Chúng ta tuân thủ luật 
pháp và hành động có 
trách nhiệm”
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Hành vi hợp pháp, hợp lệ, có trách nhiệm và công bằng 
Chúng ta tuân thủ nguyên tắc về tính hợp pháp trong mọi 
thương lượng, hành động, giải pháp, hợp đồng và các hoạt 
động khác của Bosch. Đặc biệt, chúng ta không lừa dối khách 
hàng, các cơ quan chức năng hoặc công chúng và không tham 
gia vào những việc không minh bạch như thế với bên thứ 3.

Việc tuân thủ nguyên tắc về tính hợp pháp bao gồm, ngoài 
những vấn đề khác, cả việc trả các khoản thuế và thuế nhập 
khẩu, tuân thủ các luật về cạnh tranh và chống độc quyền, 
nghiêm cấm tham nhũng và rửa tiền, ứng dụng công nghệ tiên 
tiến nhất có thể, sở hữu đủ những giấy phép và bản quyền quy 
định bởi luật pháp, tuân thủ các luật về kiểm soát xuất khẩu 
và tôn trọng các quyền hợp pháp của bên thứ ba. Nguyên tắc 
cơ bản này không chỉ giúp chúng ta tránh những bất lợi đáng 
kể trong kinh doanh có thể phát sinh từ việc bị truy tố, phạt 
tiền hoặc phải đền bù thiệt hại trong trường hợp chúng ta vi 
phạm luật lệ. Mà còn thể hiện rõ quan điểm của chúng ta là 
luôn luôn tuyệt đối thượng tôn luật pháp, cho dù Bosch có 
được lợi ích gì từ sự tuân thủ đó hay không. Thượng tôn luật 
pháp và những giá trị của Bosch luôn luôn vượt trên ý muốn 
của khách hàng hoặc các lợi lích kinh tế khác

Chúng ta chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật trong lĩnh lực 
hoạt động và kinh doanh của mình và được yêu cầu liên tục 
kiểm tra môi trường làm việc dựa trên quan điểm hợp pháp, 
trách nhiệm và sự công bằng. Nếu không chắc chắn về quyết 
định đưa ra trên quan điểm về tính hợp pháp, trách nhiệm và 
sự công bằng, chúng ta sẽ liên hệ với các cấp Quản lý hoặc Tổ 
chức Tuân thủ hoặc Ban Pháp Chế.

Chưa nói đến các hình thức xử phạt theo luật định, chỉ riêng 
việc vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh này sẽ dẫn 
đến các biện pháp kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt Hợp 
đồng Lao động và phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra.

Chỉ dẫn về báo cáo những nghi vấn vi phạm 
Chúng ta được yêu cầu phải thông báo ngay cho các cấp 
Quản lý về những nghi vấn vi phạm các nguyên tắc có trong 
bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh này. Chúng ta có thể liên 
hệ với Tổ chức Pháp Chế bất cứ lúc nào. Trong trường hợp 
này, chúng ta có chọn lựa cung cấp thông tin qua Đường dây 
nóng Pháp chế. Chúng tôi khuyến khích việc cung cấp danh 
tính của người báo tin nhưng các bạn vẫn có thể cung cấp 
thông tin ẩn danh. Mọi thông tin cung cấp đều được giữ bí 
mật . Không một nhân viên hoặc đối tác nào của Bosch bị một 
bất lợi nào bắt nguồn từ việc cung cấp thông tin này. Điều này 
luôn đúng ngay cả trong trường hợp sau đó thông tin được 
cung cấp là không thể kiểm chứng. 

Những Nguyên tắc hướng dẫn chúng ta

Chúng ta có thể báo cáo vi phạm cho ai?
Ngoài cấp trên của chúng ta hoặc Bô phận có liên 
quan, chúng ta cũng có thể báo cáo các nghi vấn vi 
phạm cho Chuyên Viên Pháp Chế (trực tiếp hoặc 
thông qua Đường dây nóng Pháp chế). Các bạn 
có thể tìm thấy Chuyên Viên Pháp Chế chịu trách 
nhiệm cho Bộ phận chúng ta trên trang chủ BGN của 
Bosch, mục "Pháp chế" (https://bgn.bosch.com/alias/
compliance). Trang này cũng cung cấp cho chúng ta 
đường dẫn đến Đường dây nóng Pháp chế.

1. Các Nguyên tắc cơ bản
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Nếu chúng ta, là các cấp Quản lý, nhận được thông tin về một 
nghi vấn vi phạm pháp chế từ nhân viên Bosch hoặc bên thứ ba, 
chúng ta phải thông báo đến Bộ phận chịu trách nhiệm. Chúng ta 
sẽ chuyển tiếp những vấn đề liên quan đến pháp lý đến Bộ phận 
Pháp Chế để được nhận tư vấn.

Các thông tin về những nguy cơ vi phạm đều được nhanh chóng 
triển khai điều tra trong phạm vi nội bộ. Nếu thông tin cung cấp 
được xác nhận là chính xác, các biện pháp khắc phục sẽ được 
tiến hành. 

Hợp tác với các cơ quan chức năng
Bosch luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chức 
năng. Với tư cách là nhân viên và các cấp quản lý của Bosch, 
chúng ta hoàn toàn hợp tác với các cuộc điều tra pháp lý do 
Bosch hoặc các cơ quan chức năng tiến hành. Quyền từ chối 
cung cấp bằng chứng và từ chối cung cấp thông tin cũng như các 
quyền tố tụng hợp pháp khác vẫn không bị ảnh hưởng.
 
Trách nhiệm của đội ngũ Điều hành và các cấp Quản lý
Với tư cách là các cấp Quản lý, chúng ta chịu trách nhiệm đảm 
bảo không có vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những nguyên tắc 
trong bộ ”Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” này thông qua việc 
kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ vi phạm và giám sát một cách 
thích hợp trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình. Chúng 

ta liên tục giám sát một cách hơp lý để đảm bảo việc tuân thủ 
luật pháp và nội quy trong phạm vi chức năng quyền hạn của 
mình. Với tư cách là đội ngũ Điều hành và các cấp Quản lý, chúng 
ta cũng đảm bảo rằng nhân viên của mình nhận thức được việc 
vi phạm pháp luật và bộ ”Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” là 
bị nghiêm cấm và việc vi phạm phải chịu những hình thức kỷ luật 
thích đáng, bất kể nhân viên đó đang giữ vị trí nào trong Công ty.

Nếu một nhân viên cảnh báo chúng ta về các nguy cơ vi phạm, 
chúng ta đảm bảo rằng nhân viên này sẽ được bảo vệ khỏi bất kỳ 
hình thức trả đũa nào có thể xảy ra từ việc cung cấp thông tin với 
ý định tốt này. Ngay cả sau quá trình điều tra, nếu thông tin khai 
báo là không thể kiểm chứng thì người khai báo vẫn sẽ được bảo 
vệ như trên.

Là đội ngũ điều hành và các cấp Quản lý, chúng ta là tấm gương 
cho nhân viên của mình, thông tin cho họ biết về các quy định 
của bộ “Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” này, thảo luận với họ 
về những quy định này và là cấu nối giữa họ với tổ chức Pháp chế 
và cơ quan pháp luật. Chúng ta cũng thường xuyên tiến hành phổ 
biến và thảo luận về Pháp chế trong các phòng ban của mình.

Trách nhiệm đối với Công ty 
Chúng ta luôn hành động có trách nhiệm trong quyết định của 
mình và vì lợi ích của công ty và cũng chú ý đến tác động đối với 
xã hội và môi trường. Chúng ta luôn coi sự công bằng trong làm 
việc với đồng nghiệp trong Công ty và trong hợp tác với các đối 
tác kinh doanh là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của 
chúng ta. Chúng ta bác bỏ mọi hình thức vi phạm nhân quyền (ví 
dụ cưỡng bức lao động hoặc lao động trẻ em), điều này cũng áp 
dụng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng ta luôn chú 
ý đến danh tiếng của Tập đoàn Bosch. Chúng ta luôn tuân thủ 
nguyên tắc thượng tôn luật pháp và luôn đề cao các nguyên tắc 
cơ bản về hành động có trách nhiệm và đối xử công bằng.

Ứng xử tôn trọng đối với Đồng nghiệp trong Công ty
Chúng ta luôn tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của mỗi cá nhân. 
Chúng ta không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt đối xử 
hoặc quấy rối đồng nghiệp và luôn thúc đẩy sự đa dạng.

“Đường dây nóng Pháp chế” là gì?
Đường dây nóng Pháp chế là một tùy chọn giúp chúng 
ta cung cấp thông tin về các nghi vấn vi phạm một cách 
an toàn và bảo mật. Hầu hết các quốc gia đều cho thêm 
tùy chọn cung cấp thông tin một cách ẩn danh. Đường 
dây nóng Pháp chế là một hệ thống cung cấp thông tin 
toàn cầu được vận hành bởi một nhà cung cấp dịch vụ 
đặc thù để cho bất cứ nhân viên hoặc nhà cung cấp nào 
của Bosch cũng có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi bằng 
Internet và dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Thông tin chi tiết xem trên trang chủ BGN của 
Bosch, mục “Pháp chế” hoặc trên trang 
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance 
http://www.bosch.com/compliance
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“Chúng ta tôn trọng 
và bảo vệ phẩm giá 

của mỗi cá nhân”
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„ Chúng ta hành động 
vì lợi ích cao nhất của 
Bosch.“ 
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9

2. Tránh xung đột lợi ích

“Các hàng hoá hoặc dịch vụ phổ  
thông” là gì?
Đây được hiểu là các sản phẩm hoặc dịch vụ 
được cung cấp cho tất cả chúng ta trong các 
điềukiện giống y như nhau (giá, .v.v.), ví dụ 
như hàng hoá trong lĩnh vực bán lẻ. Ngược lại, 
những hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp 
một cách đặc thù cho một hoặc một vài cá 
nhân sẽ không được xem là hàng hóa dịch vụ 
phổ thông. Ví dụ: Chào thầu từ một nhà thiết 
kế cho việc nâng cấp căn hộ của chúng ta sẽ 
không được coi là hàng hóa dịch vụ phổ thông.

Công việc thứ hai và góp vốn cổ phần
Chúng ta chỉ làm công việc thứ hai với sự chấp thuận 
trước của người sử dụng lao động. Việc này sẽ được 
cho phép nếu nó không ảnh hưởng đến lợi ích hợp 
pháp của công ty. Hơn nữa, việc cho phép nhân viên 
của Bosch góp vốn cổ phần trong công ty của đối thủ 
cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng phải bắt 
đầu bằng việc nhân viên cung cấp thông tin bằng văn 
bản trước cho người sử dụng lao động, và theo từng 
trường hợp cụ thể. Đối với góp vốn cổ phần, quy định 
này chỉ áp dụng cho những người tham gia với mức cổ 
phần từ ngưỡng 10% trở lên. Đối với những vị trí công 
việc có thể gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh 
doanh hoặc có khả năng xung đột lợi ích, những nhân 
viên này chỉ được phép tham gia vào hoạt động kinh 
doanh với các công ty mà vợ/chồng hoặc các thành 
viên gia đình của họ là người góp vốn hoặc điều hành 
sau khi thông báo trước cho người sử dụng lao động.

Hợp tác với đối tác kinh doanh vì  
mục đích cá nhân
Nếu chúng ta đang trực tiếp tham gia vào việc thu 
mua hoặc xử lý đơn đặt hàng và có khả năng xảy ra 
xung đột lợi ích, chúng ta chỉ có thể sử dụng đối tác 
kinh doanh từ Bosch cho các mục đích cá nhân với 
sự đồng ý trước bằng văn bản từ cấp Quản lý thích 
hợp. Điều này không áp dụng với việc cung ứng dịch 
vụ và hàng hóa phổ thông.

Chúng ta duy trì sự tin tưởng trong các mối quan hệ như thế nào?
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Xử lý Văn bản
Các hồ sơ và báo cáo (nội bộ cũng như bên ngoài) phải 
chính xác và đúng sự thật. Chúng ta tuân thủ các nguyên 
tắc cơ bản về sự chính xác trong kế toán và kiểm toán. 
Theo đó, việc thu thập dữ liệu và các hồ sơ khác phải luôn 
luôn hoàn chỉnh, chính xác, được cập nhật và tuân thủ với 
các hệ thống có liên quan. Việc tạo hồ sơ, dữ liệu và các tài 
liệu khác có chứa các thông tin mật chỉ được phép tiến 
hành khi nó mang lại lợi ích trực tiếp cho Bosch.

Bảo mật
Chúng ta phải bảo mật các thông tin mật về công ty kể cả 
sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với Bosch. 

Bảo vệ Dữ liệu và An ninh Thông tin
Trong tất cả hoạt động kinh doanh, chúng ta đảm bảo sự 
riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như bảo mật tất cả 
các thông tin kinh doanh tuân thủ theo các quy định pháp 
lý. Về vấn đề bảo mật dữ liêu kỹ thuật và dữ liệu tổ chức, 
đặc biệt để chống lại sự truy cập trái phép và mất mát dữ 
liệu, chúng ta áp dụng các tiêu chuẩn hợp lý thể hiện qua 
việc sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất đáp ứng đượccác 
rủi ro có thể có. 

Trong quá trình phát triển sản phẩm và những mô hình kinh 
doanh mới của Bosch, chúng ta đảm bảo việc thực hiện các 
yêu cầu của luật pháp trong bảo vệ dữ liệu và an ninh thông 
tin ngay từ đầu. Ngoài Tổ chức Pháp chế và Bộ phận Pháp lý, 
Chuyên viên An ninh Dữ liệu là người liên lạc chính cho các 
câu hỏi liên quan đến việc xử lý các dữ liệu sao cho phù hợp.

Thông tin Nội bộ
Thông tin Nội bộ là những thông tin không công khai cho 
đại chúng và có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hoặc 
các công cụ tài chính khác ("chứng khoán"). Khi chúng ta 

đang nắm thông tin nội bộ, những điều dưới đây được áp 
dụng:
(1) Chúng ta không được phép mua hoặc bán bất kỳ chứng 
khoán nào bằng cách sử dụng các thông tin nội bộ này, bất 
kể việc này có đem lại lợi ích cho chính chúng ta hay cho 
người khác.
(2) Chúng ta không được phép khuyến cáo việc mua hoặc 
bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ, và cũng 
không được phép khuyến khích bất cứ ai khác làm như vậy.
(3) Chúng ta phải coi thông tin nội bộ là tuyệt mật. Chúng 
ta không được phép cung cấp chúng cho các bên thứ ba. 
Điều này cũng áp dụng cho mật khẩu truy cập vào các 
thông tin nội bộ điện tử. Chúng ta chỉ được phép chuyển 
thông tin nội bộ cho đồng nghiệp hoặc tư vấn viên bên 
ngoài chỉ khi nào họ cần thông tin này để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình và ngay cả trong trường hợp này những 
người nhận thông tin phải cam kết giữ thông tin tuyệt mật. 

Thế nào là Thông tin Nội bộ?
Thông tin nội bộ có thể bao gồm: số liệu bán hàng 
không công bố, thông tin về dự án Sáp nhập & Thâu 
tóm, các hoạt động cơ cấu trọng yếu, các đề cử vào 
Hội đồng Quản trị và Ban Giám sát trước khi được 
công bố chính thức, việc ký kết hoặc chấm dứt một 
hợp đồng quan trọng với khách hàng hoặc nhà cung 
cấp, tranh chấp pháp lý quan trọng hoặc tương tác 
với các Cơ quan Nhà nước.

3. Xử lý Thông tin
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„ Chúng ta bảo vệ các thông tin mật 
và hành động có trách nhiệm với 
các dữ liệu nhạy cảm.”
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Chúng ta xây dựng các mối quan hệ kinh doanh như thế nào

Luật Cạnh tranh và chống độc quyền
Chúng ta tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh công bằng 
trong khuôn khổ luật pháp. Chúng ta lưu ý rằng, việc sắp xếp 
phân bổ với đối thủ cạnh tranh về thị phần và khách hàng, 
việc thoả thuận hoặc trao đổi thông tin với đối thủ cạnh 
tranh về giá cả/thành phần giá cả, thông tin và các điều 
khoản về các mối quan hệ cung ứng hoặc phân phối, cũng 
như thông tin về năng lực sản xuất hoặc các hoạt động đấu 
thấu là không được phép. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng 
cho việc trao đổi thông tin về các chiến lược thị trường và 
các chiến lược đầu tư. Chúng ta biết rằng, tất cả các hành vi 
nói trên đều bị cấm dưới mọi hình thức, dù là thỏa thuận 
hoặc trao đổi bằng văn bản hay thỏa thuận miệng hay thỏa 
thuận ngầm hay thông đồng với đối thủ cạnh tranh.

Chúng ta thỏa thuận trao đổi thông tin trong những dự án 
nghiên cứu và phát triển chỉ trong một vài trường hợp đặc 
biệt ngoại lệ. Chúng ta không hạn chế khách hàng và nhà 
cung cấp về cách họ thiết lập giá bán và chúng ta tránh gây 
sức ép lên họ về vấn đề này. Chúng ta tuân thủ các quy định 
tương tự của Nhà Nước về các điều khoản hạn chế cạnh 
tranh trong hợp đồng đối với khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Chúng ta không lạm dụng vị thế thị trường mạnh mẽ của 
công ty để áp đặt, thực hiện phân biệt giá cả, bắt buộc mua 
kèm các sản phẩm khác hoặc từ chối cung cấp hàng.

Mối quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng
Chúng ta tạo các thoả thuận với khách hàng và nhà cung 
cấp một cách đầy đủ, rõ ràng và không nhập nhằng. Các 
thỏa thuận phải được ghi thành văn bản, bao gồm tất cả 
các sửa đổi và bổ sung tiếp theo có liên quan. Nguyên tắc 
này cũng áp dụng cho các thỏa thuận thanh toán tiền 
thưởng, quỹ quảng cáo hoặc trợ cấp xúc tiến bán hàng. 
Chúng ta tuân thủ tuyệt đối các quy định nội bộ về áp dụng 

cơ chế kiểm soát kép ("nguyên tắc bốn mắt") cũng như việc 
tách bạch các chức năng xử lý và xác minh. Chúng ta chọn 
nhà cung cấp thuần túy trên cơ sở cạnh tranh, sau khi đối 
chiếu giá cả, chất lượng, hiệu suất và sự phù hợp của các 
sản phẩm hoặc dịch vụ được chào hàng.

Tham nhũng
Chúng ta không dung túng bất kỳ hình thức tham nhũng nào. 
Hành vi tham nhũng của nhân viên hoặc đối tác kinh doanh sẽ 
bị trừng phạt bởi luật pháp, vì nó bóp méo sự cạnh tranh công 
bằng và làm thiệt hại về giá trị và danh tiếng của Bosch.

Chúng ta cực kỳ hạn chế việc gửi quà biếu cho các viên chức 
nhà nước hoặc những người có chức năng tương đương. 
Chúng ta phải tránh việc hiểu lầm là đang cố gắng gây ảnh 
hưởng lên các viên chức nhà nước. Bản thân chúng ta không 
được nhận quà biếu từ các viên chức nhà nước. Chúng ta 
không được phép biếu quà hoặc các hình thức lợi lộc khác 
cho các viên chức nhà nước để thực hiện hoặc thúc đẩy bất 
kỳ hoạt động hành chính nào có lợi cho chúng ta. Chúng ta 
luôn tuân thủ tuyệt đối những quy định này trong mọi hoàn 
cảnh cho dù có bị làm khó dễ hoặc có biểu hiện không chịu 
thực thi công vụ từ bất kỳ một viên chức nhà nước nào.

Những hậu quả của tham nhũng là gì? *
Tham nhũng làm tăng chi phí, dẫn tới giảm cơ hội đầu 
tư, giảm cơ hội tăng trưởng và cơ hội đổi mới cho Công 
ty. Nó tạo ra sự phụ thuộc và làm hạn chế các mối quan 
hệ kinh doanh bền vững. Các sản phẩm trở nên đắt đỏ 
hơn, nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn, và không đạt 
được mức độ thịnh vượng mong muốn. Kết quả là tham 
nhũng gây ra thiệt hại cho tất cả mọi người.
* Trích dẫn từ Tổ chức Minh bạch Quốc tế

4. Ứng xử với đối tác kinh doanh và bên thứ ba
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công bằng và liêm 
chính.”

13

RZ_VIET_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   13 11.07.19   10:05
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Trong các giao dịch kinh doanh, đặc biệt với khách hàng và 
nhà cung cấp, chúng ta không chấp nhận bất kỳ hình thức 
tham nhũng hoặc cố gắng tạo ảnh hưởng không phù hợp lên 
các quyết định kinh doanh. Điều này đặc biệt đúng với các 
thỏa thuận cung ứng, phát hành, giao hàng, gia công và 
thanh toán các đơn đặt hàng. Chúng ta không đồng ý về bất 
kỳ khoản chi trả nào có biểu hiện hoặc ý định hối lộ . 
Chúng ta yêu cầu những người đại diện hoặc trung gian 
hoặc thầu phụ của chúng ta không được hối lộ và nhận hối 
lộ trong bất kỳ trường hợp nào. Mọi trường hợp vi phạm, 
chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo 
trước.

Chúng ta cực kỳ hạn chế việc nhận và cho quà tặng và các 
hình thức quà biếu hoặc lợi lộc khác, kể cả việc mời dự tiệc.

Nếu chúng ta để viên chức nhà nước, khách hàng, nhà cung 
cấp và các bên thứ 3 khác gây ảnh hưởng hoặc tự chúng ta 
gây sức ép lên họ để hưởng lợi, chúng ta phải chịu kỷ luật 
cho hành vi của mình, cho dù pháp luật có trừng phạt hay 
không. Chúng ta báo cáo cho các cấp Quản lý và Chuyên 
viên Pháp chế nếu có viên chức nhà nước, khách hàng, nhà 
cung cấp hoặc các bên thứ 3 

khác có biểu hiện gây sức ép hoặc hối lộ đối với chúng ta.
Chúng ta sẽ phản ứng với các trường hợp vi phạm một cách 
thích hợp, ví dụ như ngưngđơn hàng hoặc chấm dứt hợp 
đồng.

Luân chuyển nhân sự ở những lĩnh vực nhạy cảm
Nhân sự ở các lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm (ví dụ như mua 
hàng, bán hàng) sẽ được luân chuyển vị trí công việc 
thường xuyên. Đồng thời biện pháp này cũng giúp cho việc 
phát triển chuyên môn của nhân viên.

Quyên góp
Quỹ Robert Bosch hoạt động trong các lĩnh vực như quan 
hệ quốc tế, dân trí, y tế, giáo dục, khoa học và văn hoá. 
Quỹ này vừa hoạt độngvới mục tiêu định hướng và chương 
trìnhriêng; và đồng thời cũng cung cấp tài chánh cho các 
bên thứ ba xây dựng và thực hiện các dự án của họ. Mặt 
khác, các đơn vị kinh doanh của Tập đoàn Bosch, ủng hộ 
tiền và đóng góp sản phẩm cho giáo dục, khoa học, văn hoá 
và các mối mục tiêu xã hội theo nghĩa vụ xã hội và nhiệm 
vụ gắn kết cộng đồng của công ty. Chỉ Giám đốc điều hành 
của Robert Bosch GmbH hoặc Ban Giám đốc các đơn vị 
kinh doanh được quyết định về các quy tắc cho việc trao 
tặng những khoản đóng góp đó. Và khi thực thi, chúng ta 
phải đảm bảo nguyên tắc bất vụ lợi và phải phân biệt rõ 
ràng với các khoản tài trợ.

Những người nào được xem là viên chức nhà nước?
Viên chức nhà nước là những cá nhân hoạt động 
trong bộ máy công quyền . Ví dụ như: công nhân 
viên chức nhà nước, thẩm phán, nhân viên các cơ 
quan hành chính, giáo sư các trường đại học công 
lập, nhân viên của các cơ quan đăng kiểm thực hiện 
các chức năngquản lý nhà nước. Nhân viên của các 
công ty quốc doanh, hoặc khối doanh nghiệp nhà 
nước, và ngay cả các công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
có vốn của nhà nước và thực hiện các chức năng 
công ích (ví dụ như các tiện ích công cộng) đều 
được xem là các viên chức nhà nước.

Tôi có được mời khách hàng ăn tối với tư cách là 
nhân viên của Bosch không?
Có thể, nếu nó liên quan đến công việc kinh doanh, 
và với chi phí hợp lý. Ví dụ, bữa ăn tối được tổ chức 
sau hội thảo hoặc trình bày sản phẩm, các chủ đề 
có liên quan và chi phí hợp lý tùy theo từng khu 
vực. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ Chuyên viên Pháp 
chế để nhận tư vấn.
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„ Chúng ta nhận thức 
được trách nhiệm 
của mình đối với 
môi trường và xã 
hội.”
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5. Tiêu chuẩn cho sản phẩm và dịch vụ 
của chúng ta
Chất lượng tuyệt hảo là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cung 
cấp các sản phẩm an toàn với chất lượng và độ tin cậy cao 
nhất. Đây là cách chúng ta đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của 
khách hàng. Trong việc phát triển, sản xuất sản phẩm và cung 

cấp dịch vụ, tiêu chuẩn hành động của chúng ta luôn là nguyên 
tắc hợp pháp và đi theo châm ngôn “Sáng Tạo Vì Cuộc Sống”. 
Đồng thời, sản phẩm của chúng ta tối thiểu phải thể hiện được 
trình độ hiện đại nhất. Nếu có xung đột về các mục tiêu trong 
việc thực hiện các yêu cầu này, chúng ta sẽ thảo luận cởi mở và 
sẽ giải quyết dựa trên nguyên tắc hợp pháp, và các nguyên tắc 
cơ bản về kinh doanh công bằng và có trách nhiệm cùng với 
các giá trị của Bosch.

6. Sở hữu trí tuệ bên thứ ba

Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bao gồm quyền sở hữu 
thương mại (như bằng sáng chế, thương hiệu, thiết kế đã đăng 
ký) cũng như các sản phẩm có bản quyền (ví dụ phần mềm, 
bản quyền hình ảnh) của bên thứ ba.
Chúng ta tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và chỉ 
sử dụng chúng nếu được cấp quyền sử dụng. Chúng ta được 
phép sử dụng và chuyển giao bí quyết kinh doanh hoặc công 
nghệ không có quyền sở hữu hoặc bản quyền thương mại của 
các bên thứ bachỉ khi việc này không bị cấm bởi các quy định 
pháp luật. Nếu bí quyết kinh doanh hoặc công nghệ này đã 
được cung cấp cho chúng ta theo một thỏa thuận bảo mật, nó 
chỉ được sử dụng và chuyển giao theo đúng các điều khoản của 
thỏa thuận bảo mật này. Đặc biệt, điều này bao gồm cả các bản 
vẽ sản xuất cũng như dữ liệu cá nhân, kích thước và dung sai 
nhận được từ bên thứ ba.
Chúng ta sử dụng phần mềm của bên thứ ba - bao gồm phần 
mềm nguồn mở và phần mềm cơ sở - chỉ trong phạm vi cho 
phép bởi luật pháp và tuân thủ các điều khoản của giấy phép 
bản quyền phần mềm tương ứng.

7. An toàn lao động, y tế, phòng cháy 
và bảo vệ môi trường
Nhiệm vụ của chúng ta là tránh gây nguy hiểm cho con người và 
môi trường, giảm thiểu tác động đối với môi trường và tiết kiệm 
các nguồn tài nguyên. Các quy trình, cơ sở và thiết bị phải tuân 
thủ các yêu cầu pháp lý và quy định nội bộ về an toàn lao động 
cũng như y tế, phòng cháy và bảo vệ môi trường.

Chúng ta phát triển và sản xuất như thế nào

Các nguyên tắc để phát triển sản phẩm là gì?
Chúng ta luôn làm việc hợp pháp và luôn đi theo khẩu 
hiệu “Sáng Tạo Vì Cuộc Sống” của chúng ta.
Tính hợp pháp và các giá trị của Bosch vượt lên yêu 
cầu của khách hàng. Các nguyên tắc sau đây áp dụng 
trong quá trình Bosch phát triển và ứng dụng các chức 
năng:
•  Không cho phép phát triển các chức năng Nhận biết 

Chu kỳ / Người kiểm tra (kể cả trên nền tảng nguyên 
thủy của các đơn vị kinh doanh RB hay các chức 
năng / phần mềm do các đơn vị kinh doanh RB thực 
hiện theo yêu cầu của khách hàng).

•  Ứng dụng phải được thực hiện trong toàn bộ khu vực 
làm việc / khu vực hoạt động, trong các điều kiện hoạt 
động bình thường của sản phẩm bằng cách đảm bảo 
các tính chất đáng tin cậy, để bảo vệ cuộc sống con 
người, môi trường và các nguồn lực trong giới hạn tốt 
nhất có thể. Không cho phép việc tối ưu hóa chỉ để 
duy nhất đáp ứng Chu kỳ kiểm tra.

Các nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các sản phẩm 
của Bosch (kể cả dịch vụ) ở mọi giai đoạn phát triển 
sản phẩm; và đặc biệt là trong giai đoạn thông số hóa, 
cân chỉnh, và chuẩn hóa sản phẩm. Các nguyên tắc này 
cũng phải được tuân thủ trong quá trình giám sát sản 
phẩm sau khi đã phát triển.
Các nguyên tắc này giúp chúng ta thực hiện sứ mệnh 
“Sáng Tạo Vì Cuộc Sống”. Chúng thể hiện sự tuân thủ 
vô điều kiện đối với luật pháp. 
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„ Chúng ta thảo luận cởi  
mở về những rủi ro và  
bất trắc.”

RZ_VIET_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   18 11.07.19   10:05



19

8. Thông tin và huấn luyện

Chúng ta thường xuyên được cập nhật thông tin về những 
chủ đề có liên quan tới “Quy tắc Ứng xử trong Kinh 
doanh” này. Chúng ta duy trình việc đối thoại về các vấn 
đề pháp chế và tuân thủ và xử lý các rủi ro một cách 
công khai. Chúng ta tham gia thường xuyên các khóa đào 
tạo về một số chủ đề cụ thể. 

9. Hệ thống giám sát nội bộ

Bosch duy trì một hệ thống giám sát nội bộ. Cấp Quản 
lý của từng đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm trong 
phạm vi quyền hạn của mình việc tuân thủ các quy định 
trong bộ “Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” này bên 
cạnh những quy định khác của Công ty. 

Ban Kiểm Soát trung ương (C/AU), bao gồm các đơn vị 
phân cấp, có quyền không giới hạn về thông tin và 
thanh tra nếu không bị ngăn cấm bởi luật định hoặc 
những quy tắc đã được thống nhất trong nội bộ.

Cách chúng tôi xử lý Quy tắc này

Chú ý:
Các quy định trong bộ “Quy tắc Ứng xử trong 
Kinh doanh” này được áp dụng cho công ty con 
của Tập đoàn Bosch và nhân viên. Các bên thứ 
ba không được hưởng bất kỳ quyền nào từ bộ 
“Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh” này.
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Thông tin và địa chỉ liênlạ c

Thông tin chi tiết xem trên trang 
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH 
Quản lý Pháp chế (C/CM) 

Hòtm hư bưu chính 10 60 50
70049 Stuttgart
Germany
Điện thoại +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com
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