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Tập đoàn Nitto mong muốn cống hiến để xây dựng một xã hội 
vững mạnh và phồn vinh bằng cách không ngừng tạo ra những 
giá trị mới. Sự quản trị kiên định, thái độ chân thành, thấu hiểu 
và tôn trọng sự đa dạng là những cơ sở để đạt được mong muốn 
đó. Hành động của mỗi người chúng ta đều tác động to lớn 
đến kết quả đó. Vậy, trong các hoạt động kinh doanh của mình, 
chúng ta nên hành động như thế nào?

Chúng ta hãy thử hình dung về sự cạnh tranh trong thể thao. 
Để duy trì chiến thắng của mình, việc không ngừng rèn luyện kỹ 
năng là điều tất yếu, bên cạnh đó ngoài tinh thần làm việc nhóm 
tuyệt vời, đội chơi còn phải chấp hành nghiêm chỉnh luật của trò 
chơi để đảm bảo tính công bằng.

Cũng giống như những quy luật của trận đấu, Quy tắc đạo đức 
kinh doanh của Tập đoàn Nitto đề ra những giá trị quan chung 
giúp chúng ta đưa ra những đánh giá đúng đắn trong nhiều 
giai đoạn, tình huống khác nhau. Những quy tắc này sẽ dẫn dắt 
chúng ta, những Nitto person, giúp chúng ta đưa ra những đánh 
giá hợp lý. Mọi người hãy luôn hành động theo những quy tắc 
này để có thể nâng cao chất lượng và giá trị của công ty.

Chúng ta hãy cùng làm cho tập đoàn Nitto trở thành một tập 
đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh và được xã hội đặt trọn niềm 
tin!

Hideo Takasaki
Tổng Giám Đốc Điều Hành  
Tập đoàn Nitto

Triết lý Kinh Doanh

Góp phần vào sự sáng tạo
giá trị của khách hàng

bằng các sáng kiến mới



Giới thiệu

Chúng ta, với tư cách là nhân viên của Tập đoàn Nitto, thường 
đối diện với nhiều vấn đề đạo đức và pháp luật khác nhau trong 
hoạt động kinh doanh. 

Hãy sử dụng quyển quy tắc đạo đức kinh doanh của Tập đoàn 
Nitto này (dưới đây được gọi là những quy tắc) khi gặp phải bất 
kỳ khó khăn nào khi đưa ra quyết định phù hợp với luật pháp và 
luân thường đạo lý. 

Những hành động không phù hợp với quy tắc này có thể là đối 
tượng xử phạt dựa theo luật pháp của mỗi quốc gia, hoặc theo 
quy định của Tập đoàn Nitto và quy định của các cứ điểm.

• Hành động của bạn có tuân thủ những quy tắc này, chính 
sách, thủ tục và luật lệ của Tập đoàn Nitto không?

• Khách hàng của bạn, cổ đông, công chúng hoặc gia đình 
của bạn có nghĩ hành động đó là đúng không?

• Bạn có đang thực hiện các quy tắc cơ bản như “cởi mở, 
công bằng, tốt nhất” không?

Trong quá trình hoạt động, nếu bạn không thể 
đưa ra quyết định hoặc không chắc về mặt đạo 
đức, hãy hỏi bản thân bạn những câu hỏi sau:

Kênh thông tin liên lạc

Nếu bạn thấy có bất cứ hành vi nào vi phạm những quy tắc này, 
hoặc cảm thấy nghi ngờ điều gì, hãy nghĩ đến những cách thức 
liên lạc bên dưới.

Kênh liên lạc Nội dung báo cáo (ví dụ)

Theo sơ đồ tổ chức 
(cấp trên)

Nghiệp vụ hàng ngày v.v...

Bộ phận Tổng vụ 
(GA)

Quấy rối, vấn đề liên quan đến nhân 
quyền, lao động v.v…

Bộ phận chuyên 
môn

Tuân thủ luật pháp, cung ứng, chất 
lượng, bảo mật thông tin, vấn đề an 
toàn môi trường, thủ tục xuất nhập 
khẩu v.v...

 Và nếu bạn thấy rằng những cách thức liên lạc này không 
giúp giải quyết vấn đề thì hãy hỏi ý kiến kênh thông tin liên 
lạc ở trang kế tiếp.
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Mục lụcKênh liên lạc bên trong và ngoài tập đoàn

Trình tự tiếp nhận, xử lý, phản hồi của kênh liên lạc

▶	Kênh liên lạc nội bộ

  
 Hoặc bộ phận đảm trách CSR của Công ty cổ phần NITTO DENKO*

▶	Kênh liên lạc ngoại bộ
 Nhật Bản Help line Đạo đức Doanh nghiệp *
 Khu vực Nam Á Help line Nitto Nam Á *

 Người báo cáo có thể cung cấp thông tin với tư cách ẩn danh
 * Vui lòng xác nhận kênh liên lạc tại trang web khu vực COMPASS.

Bộ phận đảm trách CSR nêu trên hoặc bộ phận Nhân sự, Tổng vụ 
tại các cứ điểm sẽ tiếp nhận, xử lý và phản hồi theo trình tự bên 
dưới.

Không cần xử lý

Cần thiết xử lý

❶	Tiếp nhận ❷	Xác nhận  
 nội dung ❸	Điều tra

❹	Quyết định cách 
xử lý

❺	Phản hồi cho người 
báo cáo

❻	Các cứ điểm tổ chức 
họp xem xét

Người liên quan phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật trong quá trình 
thực hiện từ bước 1 ~ 6.

Bạn sẽ không bị xử phạt hay bị đối xử bất công vì đã báo cáo 
theo lương tâm. Hơn nữa Tập đoàn Nitto tuyệt đối không dung 
thứ cho bất kì hành vi đe dọa hoặc trả thù người đã báo cáo.
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làm việc
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sản
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Tuân thủ  
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Hoạt động  
kinh doanh
T.19-30

01. Việc làm  ------------------------------------------------------ T.07
02. An toàn vệ sinh lao động  ---------------------------------- T.08
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Tất cả hoạt động liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, 
thăng chức, lương bổng hay các hình thức lương khác, trợ 
cấp, đào tạo, kỷ luật, thuyên chuyển nhân sự đều dựa trên 
nguyên tắc biǹh đẳng trong cơ hội nghề nghiệp và công 
bằng trong đối xử.

Ở bất kỳ điểm nào cũng đều nghiêm cấm buôn người, lao 
động giam cầm, sử dụng lao động trẻ em, 
cưỡng bức lao động, lao động nô lệ. Ngoài 
ra, nhân viên được hưởng tất cả 
những quyền lợi quy định trong 
luật pháp cho dù thuộc quốc gia 
hay khu vực nào.

Nghiêm cấm các hành vi gây ảnh 
hưởng đến nhân phẩm và danh 
dự cá nhân của người khác ngay 
cả khi điều đó được luật pháp 
cho phép.
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Việc làm

Tất cả chúng ta có trách nhiệm làm cho Tập đoàn Nitto trở thành 
nơi làm việc mà nhân viên cảm thấy hăng hái. Tập đoàn Nitto 
mong muốn rằng tất cả nhân viên đối đãi tôn trọng lẫn nhau.

Như những công dân tốt trên toàn cầu, chúng ta thực hiện trách 
nhiệm xã hội đối với tất cả cộng đồng nơi mà chúng ta sống và 
làm việc.

Chính sách của Tập đoàn Nitto là bình đẳng trong cơ hội nghề 
nghiệp và công bằng trong đối xử.

Những vấn đề nào được đề cập trong quy tắc về bình đẳng 
trong cơ hội nghề nghiệp và công bằng trong đối xử?

An toàn vệ sinh lao động

Có một nơi làm việc an toàn là điều quan trọng nhất đối với 
chúng ta và gia đình. Tập đoàn Nitto cam kết đảm bảo một môi 
trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên. Chúng ta cố gắng 
hết sức tránh những tai nạn trong quá triǹh hoạt động kinh 
doanh.

Nghiêm cấm không chỉ  nhân viên mà cả khách đến công ty  
như nhà thầu, nhà cung cấp v.v…mang vào bên trong 
khuôn viên của Tập đoàn Nitto những đồ vật nguy hiểm 
chẳng hạn như vũ khí.

Chúng ta không tha thứ cho bất cứ hành vi gây ra sự nguy 
hại hay các hành vi gây rối làm trở ngại cho công việc của 
nhân viên khác, hoặc hành vi làm cho môi trường làm việc 
xấu đi.

Chúng ta phải tuân theo các quy định về thủ tục an toàn 
và những quy định liên quan đến việc sử dụng hóa chất đã 
được quy định v.v…và thực thi triệt để đối sách về an toàn.

Mỗi một tổ chức hãy thực hiện những đối sách vệ sinh an 
toàn lao động mang tính chủ động dựa trên trách nhiệm 
của cấp quản lý.

Chúng ta phải làm theo những quy định nào & thực hiện những 
gì để xây dựng một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh?
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Những hành vi quấy rối dù là bằng lời, va chạm cơ thể hay 
nhiǹ bằng mắt liên quan đến nhân thân cần được bảo vệ 
của cá nhân như chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, giới tính, 
đồng tính hay biểu hiện, khuynh hướng giới tińh, quốc tịch, 
xuất thân, khiếm khuyết trên cơ thể, tuổi tác, tình trạng 
sức khỏe, hôn nhân v.v…

Dùng ngôn ngữ lăng mạ, cố ý xúc phạm người khác, hành 
vi gây rối, quấy nhiễu ác ý, hay 
bất kỳ sự hăm dọa nào khác.

Quấy rối bằng lời, nhiǹ bằng 
mắt hay va chạm cơ thể như 
tán tỉnh, yêu cầu quan hệ tình 
dục hay bất ki ̀các hành vi liên 
quan đến giới tińh khác.

04

Môi trường làm việc không có quấy rối

Tập đoàn Nitto trên khắp thế giới duy trì một môi trường làm 
việc không có quấy rối, ở đó các nhân viên làm việc tôn trọng lẫn 
nhau cũng như với các đối tác.

Trong chińh sách cấm quấy rối, không chỉ  nghiêm cấm những 
hành vi quấy rối nhân viên của công ty, mà còn nghiêm cấm 
hành vi đó đối với cả nhân viên của các đối tác như nhà cung cấp  
v.v…Ngoài ra cũng nghiêm cấm nhân viên của các đối tác có 
những hành vi đó trong khuôn viên của Tập đoàn Nitto. 

Chính sách này cũng áp dụng cho các công việc và hoạt động có 
liên quan bên ngoài công ty.

Những hành vi nào tuyệt đối bị nghiêm cấm trong 
chính sách này?

Các chất nghiêm cấm sử dụng tại nơi làm việc

Sự lạm dụng các chất như cồn hay các chất thuốc độc hại sẽ đe 
dọa nghiêm trọng đến an toàn và sức khỏe của nhân viên. Tập 
đoàn Nitto có chính sách rõ ràng liên quan đến việc sử dụng cồn 
và chất thuốc độc hại ở nơi làm việc. Chińh sách này áp dụng 
rộng rãi ở tất cả các cứ điểm ở các nước, áp dụng không chỉ đối 
với nhân viên mà còn đối với khách đến công ty.

Hành động gì bị nghiêm cấm khắt khe trong quy 
định này?

Có sự ngoại lệ nào trong chính sách này?

Sử dụng và sở hữu thức uống có cồn, chất thuốc bất hợp 
pháp hay những chất bị nghiêm cấm khác ở nơi làm việc.

Làm việc, thao tác máy móc hay vận hành phương tiện giao 
thông dưới ảnh hưởng của cồn, thuốc bất hợp pháp hay 
những chất bị nghiêm cấm khác.

Ở một số nơi trên thế giới, việc sử dụng hay sở hữu thuốc 
trái luật có thể dẫn đến hình phạt tử hình.

Thức uống có cồn được cho phép phục vụ trong các sự kiện 
công ty tổ chức với sự phê duyệt của ban lãnh đạo. Ngay cả 
trong trường hợp này vẫn phải tuân theo luật pháp liên quan 
về bia rượu như độ tuổi được phép uống v.v…. Ngoài ra tuyệt 
đối cấm uống quá mức dẫn đến say xỉn và ngộ độc rượu.

Nhân viên có thể dùng toa thuốc của bác sĩ cấp với mục đích 
chữa bệnh mà việc sử dụng các loại thuốc này mà không ảnh 
hưởng đến sự an toàn của nhân viên hay nhân viên khác.
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Bảo vệ tài sản
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Môi trường làm việc 05

Chỉ những người có liên quan đến công việc hoặc theo yêu 
cầu pháp luật mới có quyền xem thông tin cá nhân của 
nhân viên.

Ngoại trừ những những lý do theo yêu cầu pháp luật hoặc 
công việc chính đáng, thông tin cá nhân sẽ không được 
công bố ra bên ngoài mà không có sự đồng ý của bản thân 
nhân viên.

Không được yêu cầu trình thông tin cá nhân hơn mức cần 
thiết.

01

Thông tin cá nhân

Tập đoàn Nitto tập hợp và bảo quản thông tin cá nhân của nhân 
viên như thông tin về lương, sức khỏe, trợ cấp. Bởi vì Tập đoàn 
Nitto là một công ty toàn cầu, những thông tin cá nhân của bạn 
có thể được sử dụng ở nước ngoài và những công ty khác thuộc 
tập đoàn Nitto.

Để bảo vệ cho quyền lợi riêng tư của nhân viên, chúng ta bảo vệ 
thông tin khi nó được lưu trữ và xử lý.

Thông tin cá nhân của nhân viên được bảo vệ như 
thế nào?

Sử dụng thời gian và tài sản

Thời gian và tài sản của Tập đoàn Nitto là tài sản chung và được sử 
dụng trong hoạt động kinh doanh. Chúng ta không được dùng cho 
mục đích cá nhân trừ khi được phê duyệt từ cấp quản lý hay theo 
chính sách của các cứ điểm.

Để bảo vệ tài sản của Tập đoàn Nitto, công ty có quyền đề nghị 
cho xem tài sản cá nhân của nhân viên đang được đặt tại công ty 
hoặc mang ra hay vào công ty.

Không được làm việc hay buôn bán riêng không liên quan 
đến Tập đoàn Nitto trong giờ làm việc hoặc trong khuôn 
viên của Tập đoàn Nitto.

Bạn không được phép sử dụng tài sản và chi phí hoạt động 
của Tập đoàn Nitto như máy tính, trang thiết bị, điện thoại, 
nguyên vật liệu, tài liệu hay tài sản thông tin cho công việc 
riêng không liên quan đến Tập đoàn Nitto, hay sử dụng cho 
mục đích cá nhân mà không có sự đồng ý của ban giám 
đốc hoặc của công ty.

Cá nhân sử dụng xe của công ty được qui định rõ trong 
chính sách của từng cứ điểm, chỉ được phép khi có sự phê 
duyệt của Ban Giám đốc.

Vé tháng của các phương tiện giao thông công cộng do 
công ty cấp phát có thể sử dụng cho cá nhân trong ngày 
nghỉ nếu việc sử dụng đó không làm ảnh hưởng đến công 
việc hay tạo thêm chi phí cho công ty.

Những trường hợp nào được chấp nhận và không 
chấp nhận khi sử dụng thời gian và tài sản công ty?
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Thảo luận với bất kỳ người không có thẩm quyền về những 
thông tin mà Tập đoàn Nitto cho là bảo mật hay không 
được công bố.

Nói chuyện về các thông tin của công ty với nhân viên có 
thẩm quyền nhưng ở những nơi có người khác không liên 
quan ví dụ như khi ở cuộc triển lãm thương mại, nơi công 
cộng, trên tàu hỏa, máy bay v.v… hoặc sử dụng điện thoại, 
máy tính để xem hoặc bàn luận bên ngoài công ty.

Nói chuyện về thông tin của công ty với các thành viên 
trong gia đình hay bạn bè. Điều đó có  
thể dẫn đến việc sơ ý rò rĩ thông  
tin cho người khác.

Làm mất hay bị đánh cắp USB  
và máy tính không được  
trang bị các biện pháp  
đảm bảo an toàn như  
cài đặt password. 

Tài sản thông tin

Tài sản thông tin của Tập đoàn Nitto là kết quả của những nỗ lực 
và ý tưởng sáng tạo của toàn thể nhân viên. Thông tin này, đặc 
biệt là những thông tin bảo mật, là thứ quan trọng tạo cho chúng 
ta một lợi thế cạnh tranh trên thị trường, và Tập đoàn Nitto sẽ bị 
tổn hại nếu đối thủ cạnh tranh biết được nó.

Là một nhân viên của Tập đoàn Nitto, mỗi người chúng ta có 
trách nhiệm bảo vệ tài sản thông tin của công ty.

Tài sản thông tin của chúng ta bao gồm không chỉ giới hạn 
ở dữ liệu kỹ thuật, thông tin về doanh thu, thông tin khách 
hàng, thông tin sản phẩm, dữ liệu tài chính, tài sản trí tuệ...

Bạn không được tiết lộ hay gửi cho người khác bất cứ 
thông tin nào mà Tập đoàn Nitto hay bạn cho rằng nó là tài 
sản thông tin nếu không được sự đồng ý của cấp quản lý.

Trong trường hợp theo yêu cầu công việc, một bên thứ ba 
cần phải được xem tài sản thông tin của Tập đoàn Nitto thì 
phải kí cam kết bảo mật thông tin trước khi tiến hành công 
việc.

Chúng ta làm thế nào để bảo vệ những tài sản 
này?

Sự vô ý làm tiết lộ thông tin

Để bảo vệ tài sản cho Tập đoàn Nitto, các nhân viên phải tránh 
việc sơ xuất làm rò rĩ các thông tin của công ty.

Nguyên nhân gì có thể dẫn đến việc sơ ý làm thất 
thoát thông tin?
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Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc của Tập đoàn Nitto là phần không thể 
thiếu trong hoạt động kinh doanh của chúng ta.

Hệ thống thông tin liên lạc của Tập đoàn Nitto được sử dụng cho 
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Nitto, ngoại trừ mục đích đó, 
chỉ được sử dụng trong phạm vi được cấp trên phê duyệt.

Sử dụng hệ thống thông tin không thích hợp là một cách lạm 
dụng tài sản của công ty.

Sử dụng hệ thống thông tin của Tập đoàn Nitto để vào 
mạng tán gẫu, hoặc xem những trang web liên quan đến 
nội dung tình dục, bài bạc, hoặc những nội dung không phù 
hợp khác.

Sử dụng hệ thống email của Tập đoàn Nitto gửi đi các dạng 
mail truyền tin yêu cầu người nhận gửi tiếp cho người khác.

Sử dụng email hay hệ thống mạng vào mục đích cá nhân 
bằng cách gây ra bất thường cho thiết bị lưu trữ và khả 
năng truyền tải của chúng, đi ngược lại với chính sách của 
Tập đoàn Nitto.

Sao chép phần mềm bất hợp pháp, cài đặt và sử dụng 
phần mềm không được phép.

Điều gì bị cấm khi sử dụng hệ thống thông tin?

Liên hệ từ các nhà truyền thông, luật sư, nhà phân tích và đối tượng khác

Các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Nitto được giám sát bởi 
các nhà báo, chuyên gia, nhà phân tích chứng khoán, cổ đông, 
nhà đầu tư, cơ quan tư pháp v.v…. Khi có liên hệ từ các cơ quan 
này chúng ta không được tự ý trả lời những yêu cầu của họ, mà 
trước tiên phải hỏi cấp trên và người quản lý cứ điểm/các công 
ty.

Nếu các câu hỏi có liên quan đến toàn bộ Tập đoàn Nitto, bạn 
hoặc người quản lý cứ điểm/các công ty phải hỏi ban quản trị của 
Tập đoàn Nitto.

Khi có liên hệ từ nhà truyền thông – hỏi ý kiến ban quan hệ 
cộng đồng.

Khi có liên hệ từ các 
nhà phân tích, cổ 
đông, nhà đầu tư – hỏi 
ý kiến bộ phận IR.

Khi có liên hệ từ các 
luật sư – hỏi ý kiến với 
bộ phận pháp vụ.

Ai là người phụ trách của ban quản trị của tập 
đoàn?
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Nếu phát minh của bạn không bị xem là ảnh hưởng đến lợi 
nhuận kinh doanh thực tế và lợi nhuận kinh doanh được kì 
vọng trong tương lai của Tập đoàn Nitto.

Phát minh đó không phải là thành  
quả trong công việc của bạn  
tại Tập đoàn Nitto.

Phát minh đó không phải  
xuất phát từ công việc tại  
Tập đoàn Nitto.

Những trường hợp trên phải hỏi  
ý kiến cấp quản lý và người phụ  
trách tài sản trí tuệ hoặc bộ  
phận phụ trách tài sản trí tuệ,  
kiểm tra xem có xâm hại đến  
quyền tài sản trí tuệ của  
Tập đoàn Nitto hay không.

07

Bất kỳ tài liệu hay file dữ liệu điện tử nào có chứa đựng 
thông tin của Tập đoàn Nitto phải được trả lại.

Tài sản trí tuệ mà bạn tạo ra trong thời gian bạn làm việc 
tại Tập đoàn Nitto sẽ trở thành tài sản của công ty ngay cả 
sau khi bạn đã rời khỏi công ty.

Sau khi rời khỏi Tập đoàn Nitto bạn vẫn phải tiếp tục bảo 
vệ thông tin của công ty và không được dùng nó để hỗ trợ 
cho các đối thủ cạnh tranh của công ty.

Quyền về tài sản trí tuệ

Khi bạn có phát minh trong thời gian đang làm việc cho công ty 
thì phải báo cáo nội dung đó cho công ty. Bạn không được công 
bố nội dung đó ra ngoài công ty mà chưa được phép.

Tất cả các tài sản trí tuệ bao gồm các phát minh trong công việc 
đều thuộc về công ty.

Những trường hợp ngoại lệ mà quyền tài sản trí 
tuệ thuộc về bạn

Rời khỏi tập đoàn Nitto

Nếu vì một lý do nào đó bạn rời khỏi công ty bạn phải trả lại tất 
cả tài sản của công ty và tiếp tục bảo vệ tài sản thông tin của 
Tập đoàn Nitto.

Cái gì bạn phải trả lại và điều gì Tập đoàn Nitto 
mong đợi bạn sau khi bạn nghỉ việc?
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Báo cáo, lưu hồ sơ và bảo quản
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Quyền ký cam kết, thỏa thuận
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Bạn không được cam kết bằng miệng hay bằng văn bản về 
giá cả sản phẩm v.v… với khách hàng khi chưa được phê 
duyệt từ người có thẩm quyền.

Bạn không được ký kết hợp đồng mới với bên thứ ba hay 
thay đổi nội dung hợp đồng hiện tại bằng miệng hay bằng 
văn bản mà không được sự phê duyệt của cấp trên.

Là một nhân viên của Tập đoàn Nitto, mỗi chúng ta phải ghi chép 
và báo cáo tất cả các thông tin về hoạt động kinh doanh của 
công ty một cách chính xác và trung thực.

Ngoài ra, khi bảo quản hay hủy bỏ các văn bản phải tuân theo 
quy định bảo quản và hủy bỏ văn bản của Tập đoàn Nitto và quy 
định của các cứ điểm cũng như quy định của pháp luật.

Báo cáo nào và hồ sơ gì cần phải làm chính xác và 
trung thực?

Tại sao chúng ta phải báo cáo và lưu hồ sơ một 
cách chính xác và trung thực?

Tất cả các báo cáo phải được làm chính xác và trung thực, 
bao gồm báo cáo phát triển công nghệ, báo cáo doanh thu, 
đơn đặt hàng, báo cáo kế toán, báo cáo điều tra, báo cáo 
tai nạn, báo cáo chi phí v.v…

Báo cáo chính xác và trung thực giúp Tập đoàn Nitto thực 
hiện hoạt động kinh doanh đúng nguyên tắc và trung thực.

Báo cáo không thành thật có thể dẫn đến trách nhiệm dân 
sự hay có khả năng vi phạm hình sự.

Để tiến hành kinh doanh hiệu quả và an toàn, ở mỗi công ty 
trong Tập đoàn Nitto cần xác định rõ quyền hạn quyết định các 
vấn đề như thiết lập giá cũng như những điều kiện khác của hợp 
đồng theo hình thức ủy quyền cho tổ chức cụ thể hoặc người 
quản lý line.

Khi ký cam kết hay thỏa thuận phải tiến hành theo quy định của 
phòng ban hoặc của công ty.

Những hành động nào bị nghiêm cấm khi ký các 
cam kết hay thỏa thuận?
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Giao dịch với nhà cung cấp
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Cạnh tranh trên thương trường
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Khi chọn một nhà cung cấp, chúng ta phải so sánh, đánh 
giá không thiên vị các yếu tố để quyết định nhà cung cấp 
tốt nhất giữa các nhà cung cấp cạnh tranh.

Bạn không được “ưu tiên” một nhà cung cấp đặc biệt nào.

Giá cả và những thông tin khác được nhà cung cấp đưa 
ra là thông tin bảo mật của nhà cung cấp. Nhân viên Tập 
đoàn Nitto không được dùng bất kỳ  
thông tin nào cho bên ngoài của tập  
đoàn khi chưa được sự cho  
phép.

Bạn không được yêu cầu  
sự qua lại từ nhà cung  
cấp. Chúng ta phải duy  
trì mối quan hệ công  
bằng với nhà cung  
cấp.

Tập đoàn Nitto đưa ra chính sách chọn lựa các nhà cung cấp một 
cách công bằng. Chúng ta quyết định nhà cung cấp tốt nhất dựa 
trên sự cạnh tranh công bằng về giá, dịch vụ, công nghệ, chất 
lượng…

Nhân viên trong tập đoàn được đòi hỏi phải cạnh tranh công 
bằng.

Những sự cân nhắc nào là quan trọng trong việc 
lựa chọn nhà cung cấp?

Việc cung cấp những sản phẩm làm hài lòng khách hàng chính là 
phương châm cơ bản trong việc cạnh tranh công bằng của Tập 
đoàn Nitto. Muốn vậy đương nhiên phải tiến hành một cách tích 
cực và hiệu quả, nhưng cũng phải đúng luật và hợp đạo đức.

Bạn không được bình luận những điều không phù hợp, 
không đúng sự thật hay có những phát ngôn có thể gây ra 
ngộ nhận về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh làm khách 
hàng mất tin tưởng.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả những sự so sánh về đối thủ 
và sản phẩm của họ phải được chứng minh, và chúng hoàn 
hảo, chính xác, không gây ra bất kì sự ngộ nhận nào.

Bạn nên nhận thức rằng quảng cáo so sánh bị cấm ở một 
số nước.

Mặt khác, bạn cần phải chú ý không xâm phạm bất hợp 
pháp các tài sản trí tuệ.

Hãy hỏi ý kiến người phụ trách pháp luật ở công ty, cứ 
điểm hay bộ phận pháp lý của Tập đoàn Nitto nếu bạn 
không rõ về vấn đề gì.

Yếu tố gì là quan trọng đối với việc cạnh tranh 
trong kinh doanh?
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Quan hệ với đối thủ cạnh tranh
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Thu thập và sử dụng thông tin bên ngoài
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Trong tất cả các liên lạc với đối thủ, nghiêm cấm thảo luận 
về chính sách giá cả, điều khoản hợp đồng, thông tin tồn 
kho, khảo sát thị trường, kế hoạch sản xuất, năng lực tiềm 
tàng, hay bất kì thông tin bí mật và độc quyền nào khác.

Nếu một đối thủ đưa ra bất kỳ những vấn đề nào bị nghiêm 
cấm ở trên ngay cả không cố ý, bạn nên từ chối và dừng 
ngay cuộc nói chuyện.

Bạn và nhân viên của công ty đối thủ đôi lúc không thể tránh 
được những cuộc gặp, thảo luận hoặc cùng tham dự những buổi 
họp chuyên ngành hay buổi họp liên ngành.

Ngoài ra, công ty mà bạn có giao dịch như khách hàng hay nhà 
cung cấp, cũng có thể là đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn Nitto. 
Chúng ta cần thận trọng với các mối quan hệ này.

Bạn nên thận trọng những gì trong mối quan hệ 
với đối thủ?

Trong kinh doanh, việc thu thập thông tin liên quan đến nhiều tổ  
chức trong đó bao gồm cả đối thủ cạnh tranh là điều rất bình 
thường. Tuy nhiên, phải thu thập và sử dụng những thông tin đó 
một cách chính đáng.

Tuyệt đối không dùng những thủ đoạn phi pháp để có được 
thông tin như xâm nhập bất hợp pháp để nghe trộm, hối lộ, 
đánh cắp…

Nghiêm cấm việc thuê mưới nhân viên của đối thủ cạnh 
tranh nhằm mục đích thu thập thông tin bảo mật, và xúi 
giục nhân viên đó lấy thông tin.

Ngay cả khi thu thập thông tin một cách hợp pháp thì cũng 
phải sử dụng một cách thận trọng. Tập đoàn Nitto luôn bảo 
vệ các thông tin cá nhân và sự riêng tư bao gồm cả thông 
tin của đối thủ.

Chúng ta nên tránh bất kỳ hành động nghi vấn nào có liên 
quan đến điều này.

Điều gì là quan trọng trong việc thu thập và sử dụng 
thông tin của công ty khác?



07

Thương hiệu và quyền tác giả

08

Nhận quà

25 26

Hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh

Chúng ta dùng tên thương mại để nhận biết và phân biệt sản 
phẩm của Tập đoàn Nitto trên thị trường.

Đó là điều quan trọng để bạn biết và dùng tên thương mại của 
Tập đoàn Nitto cũng như của những công ty khác một cách đúng 
đắn. Hãy thận trọng vì có những thứ do vấn đề bản quyền bạn 
không được tự ý sao chép, in lại vào trong văn bản, biểu đồ, hình 
ảnh mà sẽ được đăng tải trên các sách, báo, tạp chí, trang web…

Nếu bạn tìm thấy tên thương mại của Tập đoàn Nitto, đặc biệt 
tên đã được đăng ký nhãn hiệu, được sử dụng bởi bên thứ ba, 
bạn hãy báo cáo cho công ty hoặc bộ phận tài sản trí tuệ của Tập 
đoàn Nitto.

Nói chung, có hai loại tên thương mại đang được sử dụng tại 
các nước.

Một là tên thương mại đã được đăng ký cho cục quản lý 
thương hiệu-độc quyền. Nó có thể được thể hiện bởi kí hiệu 
®. Chẳng hạn, thương hiệu Tập đoàn Nitto đã được đăng ký 
ở nhiều quốc gia.

Cái còn lại là tên thương mại không được đăng ký. Tên 
thương mại này được thể hiện bằng kí hiệu ™.

Những loại tên thương mại nào được sử dụng 
trên thị trường?

Tập đoàn Nitto mong muốn mỗi nhân viên hành động theo luật 
pháp và đạo đức. Tập đoàn Nitto đòi hỏi bạn phải tuân theo 
chính sách nhận quà được thể hiện ở đây.

Nếu bạn được tặng một món quà mà có những giá trị khác 
thường được gửi tới nhà hoặc nơi làm việc, bạn phải báo ngay 
với cấp trên, rồi xử lý thích hợp như trả lại hay hủy bỏ. Nếu người 
gửi là nhà cung cấp hay khách hàng, hãy giải thích với họ về 
chính sách nhận quà của Tập đoàn Nitto. 

Bạn tuyệt đối không được nhận tiền hay vay mượn của họ.

Bạn hay bất cứ thành viên nào trong gia đình bạn cũng 
không được phép yêu cầu hoặc nhận quà, tiền từ các nơi 
có giao dịch với công ty mà có thể gây ra ảnh hưởng xấu 
đến quan hệ với Tập đoàn Nitto.

Cả việc vay mượn tiền cũng vậy.

Bạn có thể nhận món quà với giá trị không đáng kể từ nhà 
cung cấp hay khách hàng ví dụ như sản phẩm dùng cho 
quảng cáo được phân phát tại các buổi triển lãm v.v…

Trừ khi có quy định riêng của bộ phận hay các công ty 
thuộc Tập đoàn Nitto, bạn có thể nhận các phần thưởng 
khuyến mãi và phiếu giảm giá được tặng bởi công ty thẻ 
tín dụng, khách sạn, đường sắt, hàng không, nhà hàng ăn 
uống nếu những công ty này có chương trình khuyến mãi 
cho hợp đồng cá nhân hay hợp đồng công ty. 

Nhận quà gì là chấp nhận được và không chấp 
nhận được?
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Nhận sự chiêu đãi
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Tặng quà và chiêu đãi
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Để tránh những hiểu lầm hay hành vi không hợp lệ, bạn 
phải nhận được sự phê duyệt của cấp quản lý trước đó.

Việc chiêu đãi phải ở mức độ phù hợp, không bị pháp luật 
nghiêm cấm, và là hoạt động mang tính bình thường của 
nhà cung cấp hay khách hàng.

Nếu việc nhận chiêu đãi là thường xuyên và không phù 
hợp, bạn hãy hỏi ý kiến với kênh thông tin liên lạc.

Tập đoàn Nitto cho phép bạn nhận sự chiêu đãi thông thường với 
điều kiện phải có sự phê duyệt của cấp trên.

Bạn cũng có thể nhận sự chiêu đãi của khách hàng hay nhà cung 
cấp khi họ mời đến các buổi hội họp và tổ chức chiêu đãi ở đó. 

Cần lưu ý điều gì khi tiếp nhận chiêu đãi?

Để phòng ngừa hành vi hối lộ hay những giao dịch bất chính,Tập 
đoàn Nitto vạch rõ chính sách liên quan đến việc tặng quà và 
chiêu đãi.

Bạn không được đưa tiền, tặng quà hay chiêu đãi bất kỳ nhà 
cung cấp, khách hàng hay bất kỳ nhân viên, cán bộ của tổ chức 
nào mà có thể tác động đến mối quan hệ của tổ chức đó với Tập 
đoàn Nitto.

Bạn có thể tặng món quà nhỏ giá trị không đáng kể như 
sản phẩm dùng cho quảng cáo như một thông lệ trong kinh 
doanh.

Trong công việc, có sự đồng ý của cấp trên, bạn có thể mời 
khách hàng, nhà cung cấp hay thành viên của tổ chức khác 
dùng bữa ăn đơn giản, tham dự sự kiện thể thao hay văn 
hóa nào đó.

Nếu khách hàng, nhà cung cấp, hay bất kỳ tổ chức nào 
khác có chính sách riêng về việc tặng quà và chiêu đãi thì 
bạn phải tôn trọng chính sách của họ.

Tặng quà gì và chiêu đãi trong trường hợp nào là 
có thể chấp nhận được?
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Quan hệ với viên chức nhà nước
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Quan hệ với xã hội và môi trường trái đất
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Bạn phải nhận thức và triệt để tuân theo các quy định và 
luật pháp liên quan đến mối quan hệ giữa công ty và nhân 
viên nhà nước ở mỗi quốc gia nơi mà công ty chúng ta hoạt 
động kinh doanh ở đó.

Bạn không được đưa tiền hoặc cho nhân viên Nhà nước vay 
tiền.

Bạn không được tặng quà cáp cho một viên chức hay 
những người thuộc cơ quan nhà nước nếu nó gây ra ảnh 
hưởng nào đó đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn 
Nitto.

Hãy ý thức rằng có rất 
nhiều quốc gia nghiêm 
cấm hành động này 
trong luật của họ.

Điều gì cần chú ý khi quan hệ với nhân viên nhà 
nước?

Trong hoạt động kinh doanh và cuộc sống hàng ngày, bạn 
phải cố gắng để tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nỗ lực 
trong việc tái chế và tái sử dụng.

Hiểu rõ về sự đa dạng sinh học, nỗ lực để bảo vệ tự nhiên.

Là một thành viên của xã hội, cùng với mọi người bạn phải 
nỗ lực để khôi phục khi có thảm 
họa hoặc dịch bệnh xảy ra.

Nghiêm cấm những hành 
vi đe dọa và ủng hộ 
tổ chức đe doạ nhân 
quyền, an toàn và an 
ninh trật tự xã hội.

Khi làm việc với viên chức hay người thuộc các cơ quan Nhà 
nước, những thói quen có thể chấp nhận được trong môi trường 
kinh doanh thương mại như tặng quà hay tiếp khách có thể hoàn 
toàn không chấp nhận được và có thể vi phạm một số luật và 
quy định nào đó.

Chúng ta đang sống chung với tự nhiên và cộng đồng xã hội. Tập 
đoàn Nitto nỗ lực tích cực cho những hoạt động vì cộng đồng và 
hoạt động bảo vệ môi trường.

Hơn thế nữa, chúng ta cũng nỗ lực hợp tác cho những vấn đề mà  
cộng đồng trái đất và xã hội quốc tế đang đối mặt, thông qua 
hoạt động kinh doanh của mình bao gồm các sản phẩm và dịch 
vụ, chúng ta cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng xã hội.

Điều gì phải làm trong mối quan hệ với cộng đồng 
xã hội và môi trường trái đất?
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Tổng thể về tuân thủ luật pháp

Bạn không cần phải hiểu chi tiết từng quy định có liên quan 
đến lãnh vực kinh doanh của mình, tuy vậy bạn cần phải 
thường xuyên chú ý các yếu tố có liên quan đến luật và các 
quy định mà tác động đến các hoạt động kinh doanh của 
chúng ta.

Trong kinh doanh, cách tốt nhất để đảm bảo sự tuân thủ 
pháp luật là cư xử một cách đúng đắn trong công việc bất 
cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc 
nào về việc tuân thủ pháp 
luật hay đạo đức có liên 
quan, bạn nên trao đổi với 
kênh thông tin liên lạc.

02

Báo cáo tài chính và kế toán

Khi chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh, chúng ta có thể 
đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau của luật pháp. Chính sách cơ  
bản của Tập đoàn Nitto là tuân thủ tất cả các quy định và luật 
pháp áp dụng trong mỗi ngành kinh doanh.

Bạn nhận thức và tuân thủ các quy định của luật có liên 
quan đến công việc của chúng ta như thế nào?

Bạn phải ghi lại và báo cáo tất cả các khoản thu chi một 
cách chính xác và đầy đủ.

Nếu bạn là nhân viên chịu trách nhiệm về kế toán và tài 
chính, bạn phải hiểu và tuân thủ triệt để các luật lệ. Bạn 
không được giúp đỡ bất cứ ai ghi lại hay báo cáo bất kỳ 
thông tin nào thiếu chính xác hay gây ra sự ngộ nhận.

Bạn tuyệt đối không được đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai 
bên ngoài bộ phận và các nơi giao dịch như khách hàng và 
nhà cung cấp, về cách ghi chép thu chi và báo cáo.

Tập đoàn Nitto đòi hỏi tuân thủ nghiêm khắc các quy tắc kế toán 
để báo cáo thông tin tài chính chính xác và hoàn chỉnh, thêm vào 
đó, thông qua các qui trình và kiểm soát nội bộ thích hợp, thực 
hiện báo cáo tài chính và kế toán theo đúng tiêu chuẩn kế toán 
chung và luật pháp.

Sự vi phạm luật có liên quan đến các báo cáo tài chính và kế 
toán có thể dẫn đến hậu quả bị phạt tiền, hình phạt, tù tội, và có 
thể dẫn đến sự mất tin cậy của xã hội đối với Tập đoàn Nitto.

Bạn nên cẩn thận điều gì khi báo cáo các thông tin 
tài chính và kế toán?
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Sự cạnh tranh

Bất kỳ hành động nào gây cản trở chức năng cạnh tranh 
công bằng như độc quyền, giao dịch không công bằng, các 
tập đoàn độc tài…đều bị nghiêm cấm.

Bạn không được ký những cam kết với công ty khác để hạn 
chế chức năng cạnh tranh một cách bất hợp lý, như ấn định 
giá hay phân chia khách hàng hay khu vực bán hàng.

Bạn không được chiếm giữ 
độc quyền bất hợp pháp 
hay lạm dụng một vị thế 
độc quyền ở một ngành 
nghề bất hợp pháp.

04

Xuất nhập khẩu

Luật cạnh tranh tồn tại ở hầu hết các quốc gia nơi mà công ty 
của Tập đoàn Nitto đang hoạt động kinh doanh ở đó. Mục đích 
của luật cạnh tranh là nhằm bảo vệ chức năng cạnh tranh công 
bằng của thị trường.

Tập đoàn Nitto tuân thủ các luật cạnh tranh ở bất kì quốc gia nào 
trên thế giới.

Hành động nào bị nghiêm cấm trong luật cạnh tranh?
Những luật lệ và quy định về xuất nhập khẩu khá phức tạp; 
tuy nhiên bạn cần phải nhận thức các loại quy định và luật 
nào có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chúng ta. Bạn 
cũng phải hiểu các quy định và pháp luật liên quan đến 
xuất nhập khẩu của từng nước về sản phẩm, công nghệ, 
thành phần hóa học, dữ liệu kỹ thuật, phần mềm, thiết kế, 
cách sử dụng của sản phẩm…

Hành vi giúp xuất khẩu hay nhập khẩu những sản phẩm và 
công nghệ của Tập đoàn Nitto mà không được phép sẽ bị 
xem là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta phải xin phép 
chính quyền ở tất cả các nước chúng ta hoạt động kinh 
doanh để thực hiện xuất nhập khẩu.

Những giao dịch với khách hàng như hoạt động phát triển 
công nghệ phải đặt nguyên vật liệu ở nước ngoài, hoạt 
động nhận gửi hàng mẫu từ nước ngoài đều là đối tượng 
có liên quan đến xuất nhập khẩu.

Toàn bộ hoạt động mua bán sản phẩm theo giá chuyển 
nhượng giữa các công ty trong Tập đoàn Nitto ở các quốc 
gia khác nhau đều là đối tượng có liên quan đến xuất nhập 
khẩu.

Mỗi công ty trong Tập đoàn Nitto phải tuân thủ luật và quy định 
về xuất nhập khẩu ở nước sở tại. Những hình phạt cho việc vi 
phạm quy định và luật pháp về xuất nhập khẩu là rất nghiêm 
khắc và có thể dẫn đến phạt tiền, mất quyền xuất nhập khẩu và 
thậm chí bị phạt tù.

Điều gì quan trọng trong quản lý xuất nhập khẩu?
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Môi trường

06

Hoạt động cung ứng cho các khu vực công cộng

Các luật liên quan đến hoạt động cung ứng cho các khu 
vực công cộng rất đa dạng và phức tạp. Chúng ta phải tuân 
thủ những quy định này một cách cẩn thận.

Khi có hoạt động cung ứng cho các khu vực công cộng, 
chúng ta không được cố gắng chi phối những quyết định 
một cách không chính đáng như cố thu thập thông tin bảo 
mật liên quan.Các quy định và luật về môi trường rất phức tạp. Bạn không 

cần phải hiểu chi tiết từng quy định nhưng phải biết được 
loại quy định và luật nào có liên quan đến lĩnh vực kinh 
doanh của chúng ta.

Nếu công việc của bạn có liên quan đến việc sản sinh ra 
chất thải và khí thải môi trường, cũng như công việc đo 
đạc, ghi chép, báo cáo những chất đó, bạn phải chắc chắn 
tuân theo các thông tin được phép và các quy định về môi 
trường. Và bạn cũng phải báo cáo một cách chính xác và 
đầy đủ các nội dung cần thiết.

Nếu bạn cảm thấy đang vi phạm các luật lệ môi trường hay 
nhận thấy việc che dấu những vi phạm đó, bạn nên báo 
ngay vấn đề này với kênh thông tin liên lạc.

Lúc nào và trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải tuân 
thủ luật và quy định về môi trường. Để đảm bảo tuân thủ triệt 
để quy định và luật pháp liên quan đến môi trường trong quá 
trình hoạt động kinh doanh, chúng ta cần tôn trọng chính sách 
môi trường của Tập đoàn Nitto. Sự vi phạm luật môi trường có 
thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh của 
chúng ta.

Chúng ta nỗ lực làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu các tác 
động môi trường sinh ra từ các quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của chúng ta.

Bạn cần làm gì để tuân thủ các quy định và luật về môi 
trường?

Mục đích của luật liên quan đến hoạt động cung ứng cho các khu 
vực công cộng là nhằm giúp các khu vực công cộng như quốc gia 
và chính quyền địa phương có được sản phẩm và dịch vụ mà họ 
mong muốn với giá hợp lý và phải chăng.

Bạn nên chú ý điều gì trong hoạt động cung ứng cho các 
khu vực công cộng?
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Hoạt động hành lang

Trước khi liên hệ với viên chức nhà nước cho mục đích này, 
bạn phải được sự phê duyệt của cấp trên.

Hoạt động hành lang có nhiều khác biệt ở các quốc gia trên 
thế giới. Phương châm của Tập đoàn Nitto là tuân thủ tất 
cả các quy định và luật có liên quan đến hoạt động hành 
lang của những quốc gia mà Tập đoàn đang hoạt động 
kinh doanh ở đó.

01

Bạn không thể cùng làm việc cho một tổ chức cạnh tranh 
với Tập đoàn Nitto vừa là nhân viên của Tập đoàn Nitto 
vì nó có thể làm giảm bớt sự trung thành của bạn với tập 
đoàn và tổ chức đó.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào nên liên hệ với kênh thông 
tin liên lạc.

Bất kỳ sự liên hệ nào với nhân viên nhà nước vì mục đích tác 
động đến việc làm luật đều bị xem là hoạt động hành lang. Hoạt 
động hành lang là hoạt động bình thường như là một thủ tục lập 
pháp, và có thể chấp nhận như một hoạt động có lợi ích.

Bạn phải tuân theo quy định nào khi hoạt động hành 
lang?

Đời sống riêng của bạn là của cá nhân bạn, nhưng mỗi chúng ta 
là một nhân viên của Tập đoàn Nitto ngay cả trong và ngoài giờ 
làm việc. Tập đoàn Nitto mong muốn bạn lúc nào giữ vững danh 
tiếng của công ty.

Việc bạn làm việc hay giúp đỡ cho công ty đối thủ hiện tại hay 
tiềm năng của Tập đoàn Nitto là một sự đối lập rõ rệt giữa lợi ích 
Tập đoàn Nitto và cá nhân bạn.

Giúp đỡ công ty đối thủ

Tại sao không được phép giúp đỡ công ty đối thủ?
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Thông tin và giao dịch nội bộ

Sử dụng các thông tin nội bộ cho mục đích cá nhân không 
hợp lý không chỉ đi ngược đạo đức mà có thể vi phạm pháp 
luật.

Phạm luật có thể dẫn đến hậu quả xử phạt hành chính hay 
dân sự, nhưng cũng có thể là đối tượng bị phạt hình sự.

03

Tham gia các hoạt động chính trị

Trong quá trình làm việc cho Tập đoàn Nitto, bạn có thể biết 
được các thông tin của tập đoàn hay của những công ty khác mà 
nó chưa được công bố. Sử dụng các thông tin không được công 
bố hay thông tin nội bộ của Tập đoàn Nitto hay công ty khác cho 
những lợi ích tài chính cá nhân hay những lợi ích khác bị nghiêm 
cấm một cách nghiêm khắc.

Tại sao không dùng các thông tin nội bộ cho mục 
đích cá nhân là quan trọng? Bạn không được phép cung cấp hay đóng góp cho các đảng 

chính trị hay ứng cử viên đặc biệt nào bằng tiền, tài sản 
hay dịch vụ của công ty.

Nghiêm cấm nhân viên ép buộc hay dụ dỗ nhân viên khác 
tham gia hỗ trợ ứng cử viên hay chính đảng nào đó, hoặc 
đóng góp liên quan đến chính trị.

Bạn phải tuyệt đối tuân thủ các quy định luật pháp khi 
tham gia hoạt động chính trị. Điều này bao gồm việc tham 
gia các đảng chính trị, ủy ban chính trị quốc gia cũng như 
ủng hộ các cá nhân tham gia ứng cử.

Tập đoàn Nitto tôn trọng quyền lợi của nhân viên trong việc tham 
gia bầu cử, hay trách nhiệm xã hội của một công dân.

Tuy nhiên Tập đoàn Nitto là một công ty nên trong bất cứ trường 
hợp nào cũng phải giữ vị thế trung lập về chính trị.

Bạn nên cẩn thận những gì khi tham gia các hoạt 
động chính trị với tư cách cá nhân?
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Người thân làm việc cùng ngành

Do mối quan hệ với người thân quen có thể bạn sẽ vô ý 
làm tổn hại đến lợi ích của Tập đoàn Nitto.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến điều này, bạn 
có thể liên hệ với kênh thông tin liên lạc.

Quy tắc đạo đức kinh doanh của Tập đoàn Nitto

Xuất bản lần đầu : Tháng 7 năm 2006

Sửa đổi : Tháng 10 năm 2018

Người chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch ủy ban xúc tiến CSR

Với sự phát triển của ngành sản xuất cũng như tình trạng cả hai 
vợ chồng cùng phải đi làm, bạn có thể rơi vào tình huống ở đó 
vợ/chồng của bạn, người đang sống chung hay ai đó có mối quan 
hệ thân thiết với bạn lại là nhân viên hay giám đốc của đối thủ 
cạnh tranh, nhà cung cấp của Tập đoàn Nitto.

Ai cũng có quyền lựa chọn công việc của mình, tuy vậy chúng ta 
cần lưu ý trong việc giữ các thông tin bảo mật.

Tại sao cần phải ý thức về các mối quan hệ này?
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