


Các bạn đồng nghiệp thân mến,

Hoạt động kinh doanh có truyền thống lâu dài của 
Zuellig Pharma tại châu Á, được  vun đắp qua nhiều thập 
kỷ cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong kinh doanh  và 
các đối tác trong ngành y tế, đều được xây dựng dựa trên 
giá trị liêm chính vững chắc của các nhân viên chúng ta. 
Vai trò quan trọng của chúng ta trong  dây chuyền cung 
cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho xã hội đòi hỏi chúng ta duy 
trì tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các khía cạnh 
của hoạt động kinh doanh của mình.

Cam kết của chúng ta về các tiêu chuẩn này là một yếu tố 
cơ bản của thành công trong kinh doanh và là nền tảng 
cho uy tín của chúng ta về sự tin tưởng, tính minh bạch 
và chất lượng dịch vụ mà khó ai sánh kịp. Uy tín này là tài 
sản có giá trị nhất của công ty và chúng ta chỉ có thể bảo 
vệ tài sản này qua hành vi ứng xử có đạo đức nghiêm túc 
của mỗi nhân viên.

Việc bảo tồn và phát huy truyền thống của công ty 
chúng ta phụ thuộc vào những việc chúng ta làm  và 
cách chúng ta làm  những việc đó mỗi ngày. Chúng ta 
chỉ có thể đảm bảo sự phát triển trong tương lai của tổ 
chức tuyệt vời này khi mọi  nhân viên đều cam kết thực 
hiện trách nhiệm cá nhân của mình là thông hiểu các giá 
trị, các chính sách, thủ tục của chúng ta và tuân thủ thực 
hiện hàng ngày.

Quy Tắc Ứng Xử này  cung cấp các hướng dẫn cần thiết 
để giúp bạn hiểu rõ trách nhiệm của mình, bao gồm 
nghĩa vụ tuân thủ pháp luật  và tham vấn với Ban Lãnh 
Đạo công ty Zuellig Pharma về bất cứ điều gì bạn nghi 
ngờ không tuân thủ pháp luật hoặc Quy tắc này. Nếu 
chúng ta tiếp tục phát huy và giữ vững những tiêu chuẩn 
ứng xử cao, thì phần thưởng chúng ta nhận được từ các 
khách hàng, các nhà cung cấp đa quốc gia, cũng như các 
chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ, cổ đông, đối tác và 
những người khác chính là sự tín nhiệm và niềm tin của 
họ dành cho công ty  chúng ta.

Tính lãnh đạo là giữ lập trường và thể hiện cam kết thông 
qua hành vi cá nhân. Tôi kêu gọi mỗi người hãy cùng tôi 
dẫn dắt công ty và ngành kinh doanh của chúng ta trong 
việc thiết lập các tiêu chuẩn cho tương lai.

Thông điệp của Tổng giám đốc

John Davison
Tổng Giám Đốc
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Giới thiệu 
Sự trung thực và liêm chính  là tiêu chuẩn được thử thách qua thời gian của 
chúng ta và là trách nhiệm của bạn

Sự Riêng Tư của Thông Tin Cá Nhân
Chúng ta giữ lời hứa đảm bảo sự riêng tư của cá nhân

Nhà sản xuất,

Làm thế nào để báo cáo những vi phạm Quy tắc này?
Sử dụng những kênh Cấp Báo nêu dưới đây
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Giới thiệu
Sự trung thực và liêm chính  là tiêu chuẩn được thử thách qua thời gian của 
chúng ta và là trách nhiệm của bạn

Quy tắc này phản ánh cam kết của chúng ta để trở thành một nhân viên tốt của 
doanh nghiệp và tiến hành công việc kinh doanh theo đúng nguyên tắc ứng xử, 
có đạo đức. Mục tiêu đó không thể đạt được trừ khi mỗi cá nhân các bạn nhận 
trách nhiệm thúc đẩy sự trung thực và liêm chính. Chúng ta phải tránh có hành 
động gây nghi ngờ về danh tiếng của chúng ta. Quy tắc này đưa ra những điều 
chúng tôi yêu cầu đối với các nhân viên.

Chúng ta không thể lường trước mọi tình huống có thể làm phát sinh vấn đề về 
đạo đức và hiểu rằng không phải tất cả các tình huống đều rõ ràng. Chìa khóa để 
tuân thủ Quy tắc là rèn luyện khả năng phán đoán tốt. Điều này có nghĩa là tuân 
thủ tinh thần của Quy tắc này và pháp luật, hành động "đúng" và phù hợp đạo 
đức khi luật pháp không nêu ra quy định cụ thể.

Trong sứ mệnh "là đối tác đáng tin cậy của các công ty hoạt động trong lĩnh vực y 
tế, giúp họ nhận biết những cơ hội phát triển tại thị trường Châu Á thông qua các 
giải pháp sáng tạo và có tác động cao", điều quan trọng là cần nhớ các giá trị cốt 
lõi tạo nền tảng cho phương thức hoạt động kinh doanh của chúng ta: Sự liêm 
chính & Tin tưởng, Hợp tác, Khao Khát Vượt Trội, Đổi mới và Phát Triển Sự Nghiệp 
Cá Nhân. Được xây dựng dựa trên sự liêm chính vững chắc, niềm tin là yếu tố 
quan trọng trong quá trình hình thành Zuellig Pharma. Chúng ta phải duy trì giá 
trị liêm chính và sự tin tưởng mà người khác dành cho chúng ta trong mọi hành 
động chúng ta thực hiện.

Chúng ta là một công ty lớn, hoạt động trong nhiều môi trường văn hóa, chính trị 
và kinh tế. Nhiều áp lực thôi thúc chúng ta phải vượt lên dẫn đầu. Biết rằng đáp 
ứng các mục tiêu và kỳ vọng là rất quan trọng, nhưng chúng ta phải hoàn thành 
các mục tiêu và kỳ vọng đó trong khuôn khổ giá trị của chúng ta.

Quy tắc này vạch ra các nguyên tắc chung của hoạt động kinh doanh đúng đạo 
đức và hợp pháp mà chúng ta dựa vào đó để tiến hành hoạt động. Quy tắc có thể 
được bổ sung nhưng không được thay thế bằng các chính sách và thủ tục chi tiết 
hơn. Mỗi cá nhân đại diện cho Zuellig Pharma, các chi nhánh và công ty con, được 
đòi hỏi phải hiểu và tuân thủ các quy định trong Bộ Quy tắc này.

Hành vi vi phạm Bộ Quy tắc này, trong đó có việc không báo cáo nguy cơ vi phạm, 
sẽ không được dung thứ và sẽ được xem là một vấn đề về kỷ luật và có thể dẫn 
đến các biện pháp xử lý, kể cả cho thôi việc.

“Chúng ta phải sử 
dụng tốt khả năng 
đánh giá và ý thức 
chung, đồng thời áp 
dụng các tiêu chuẩn
ứng xử có đạo đức 
cao nhất khi tiến 
hành mọi công việc 
của mình.”

Hợp tác Khao Khát 
Vượt Trội

Đổi mới Phát Triển Sự 
Nghiệp Cá Nhân

Sự liêm chính & Tin tưởng

Quy tắc này bao gồm nhiều lĩnh vực hơn các chính sách và thủ 

tục tại địa phương của tôi. Trong một số trường hợp, các chính 

sách và thủ tục tại địa phương của tôi quy định chi tiết hơn. Việc 

này có được chấp nhận không?

Quy tắc này được thiết kế với các nguyên tắc ứng xử trong kinh 

doanh trên phạm vi rộng của chúng ta. Các chính sách và thủ 

tục tại địa phương của bạn sẽ nhất quán với Quy tắc này, do đó, 

bạn có thể tuân theo cả hai. Nếu có thắc mắc, bạn nên thảo luận 

với người quản lý hoặc Phòng Nhân Sự của công ty.
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9 Nhà sản xuất, Khách hàng & Các Quan hệ Chủ Chốt

nhà sản xuất,

nhà sản xuất

Nhà sản xuất,
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Chúng ta có trách nhiệm rõ ràng trong việc bảo vệ và đảm bảo sự riêng tư của 
Thông Tin Cá Nhân thu thập được từ các bệnh nhân, chuyên gia y tế, người tiêu 
dùng, đối tượng thử nghiệm lâm sàng và nhân viên. Phải áp dụng các tiêu chuẩn 
liêm chính cao nhất khi xử lý Thông Tin Cá Nhân.

Chúng ta và đối tác kinh doanh của mình đều có trách nhiệm bảo vệ Thông Tin Cá 
Nhân và xử lý chúng chỉ trong giới hạn của pháp luật hiện hành, các chính sách 
và thủ tục của ZP.

Thông Tin Cá Nhân là gì?

Thông Tin Cá Nhân (đôi khi được gọi là thông tin nhận dạng cá nhân) là thông tin 
về, hoặc có thể liên quan tới, một cá nhân mà nhờ đó có thể nhận dạng. Một số ví 
dụ về Thông Tin Cá Nhân:

Chúng ta phải đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương mỗi khi chúng ta thu thập, 
lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và tiêu hủy Thông Tin Cá Nhân.

Luôn Ghi Nhớ:

 ■ Giữ bí mật Thông Tin Cá Nhân và chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin theo các 
quy định và điều luật hiện hành và nếu cần thiết, chỉ sau khi thông báo hay 
xin được sự đồng thuận của cá nhân.

 ■ Không được tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho các bên thứ ba, ngoại trừ khi 
chúng ta có sự cho phép của cá nhân hoặc có lý do hợp pháp để làm như 
vậy.

 ■ Thu thập Thông Tin Cá Nhân chỉ phục vụ mục đích kinh doanh hợp pháp và 
chỉ giữ thông tin trong khoảng thời gian cần thiết.

 ■ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân.
 ■ Chỉ chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với những người có nhu cầu hợp pháp và sẽ 

bảo vệ chúng một cách hợp lý.
 ■ Hủy hồ sơ có chứa Thông Tin Cá Nhân theo cách phù hợp.
 ■ Việc sao chép Thông Tin Cá Nhân (bản in hay tập tin) hoặc chuyển giao/lưu 

trữ Thông Tin Cá Nhân trên các thiết bị di động bị nghiêm cấm trừ khi có nhu 
cầu kinh doanh đã được phê duyệt và Thông Tin Cá Nhân phải được bảo vệ 
bằng mật khẩu hoặc được mã hóa.

“Luôn bảo vệ 
Thông tin Cá Nhân 
như thể thông tin 
của chính bạn đang 
được sử dụng.”

Tôi nên làm gì nếu vô tình đánh mất USB trong đó có chứa 

Thông Tin Cá Nhân của bệnh nhân?

Báo cáo ngay sự cố cho Nhân Viên Bảo Mật Dữ Liệu tại quốc 

gia bạn, cũng như người giám sát trực tiếp của bạn. Việc lưu trữ 

thông tin cá nhân trên các thiết bị di động bị nghiêm cấm trừ 

khi có nhu cầu kinh doanh đã được phê duyệt và Thông Tin Cá 

Nhân phải có mật khẩu bảo vệ hoặc được mã hóa.

 ■ Tên
 ■ Giới tính
 ■ Ngày sinh
 ■ Số điện thoại
 ■ Địa chỉ nhà hoặc email
 ■ Số chứng minh nhân 

dân 
 ■ Số hộ chiếu 

 ■ Y bạ
 ■ Lịch sử kê đơn thuốc
 ■ Ghi chú của thầy thuốc
 ■ Thông tin di truyền 
 ■ Lịch sử mua hàng 
 ■ Chi tiết thẻ tín dụng 
 ■ Chi tiết tài khoản ngân 

hàng 

 ■ Tình trạng hôn nhân
 ■ Nguồn gốc chủng tộc 

hoặc dân tộc
 ■ Tín ngưỡng tôn giáo 
 ■ Hành vi phạm tội hoặc 

kết án phạm tội 
 ■ Dấu vân tay 
 ■ Đặc điểm cơ thể

13 Sự Riêng Tư của Thông Tin Cá Nhân
Chúng ta giữ lời hứa đảm bảo sự riêng tư của cá nhân
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nhà sản xuất.

Nhà sản xuất,
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Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ rằng một vi phạm đã xảy ra?

Nếu bạn tin rằng có hành vi vi phạm Quy tắc này hoặc bạn nhận thức được có thể 
có hành vi trái với các quy tắc, hãy trao đổi với người quản lý của bạn. Người quản 
lý của bạn sẽ có trách nhiệm giải quyết vấn đề hoặc báo cáo lên cấp trên. Nếu bạn 
đã thảo luận với người quản lý của bạn và bạn cảm thấy vấn đề chưa được giải 
quyết, hoặc nếu vi phạm có liên quan đến người quản lý của bạn và bạn không 
cảm thấy thoải mái thảo luận vấn đề đó với người quản lý của bạn thì bạn có thể 
liên lạc với cấp trên của người quản lý, người phụ trách về Quy chế trong công ty 
hoặc Tổng Giám đốc của bạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với 
người quản lý hoặc anh/chị ấy không giải quyết vấn đề?

Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo vấn đề bằng cách sử dụng các kênh truyền 
thông được cung cấp cho bạn (xem trang sau). Các đường dây nóng Cấp Báo do 
một nhà cung cấp dịch vụ điều hành độc lập và các cuộc gọi sẽ không bị truy 
nguyên hoặc ghi lại. Các đường dây nóng Cấp Báo cho phép bạn nêu lên mối 
quan tâm một cách bảo mật và ẩn danh. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chuyển  những 
mối quan tâm của bạn đến Bộ phận Quy chế của Tập đoàn, nhưng không nêu tên 
của bạn nếu bạn yêu cầu giữ kín danh tính.

Tôi có nên tự mình điều tra về một vài điều trong vấn đề đó không?

Đừng cố tự điều tra hoặc tìm cách giải quyết vấn đề theo ý mình. Trách nhiệm của 
bạn là báo cáo vi phạm hoặc vấn đề bạn lo ngại. Chúng tôi xử lý báo cáo của bạn 
một cách nghiêm túc và sẽ điều tra chu đáo tất cả các hành vi vi phạm hoặc các 
vấn đề trong báo cáo. Vui lòng để lại thông tin liên lạc của bạn nếu bạn cảm thấy 
thuận tiện, và hợp tác đầy đủ trong mọi cuộc điều tra. 

Tôi có gặp rắc rối gì khi báo cáo vi phạm không?

Sẽ không có bất kỳ rắc rối nào đối với bất cứ ai báo cáo – với thiện ý – về biểu hiện 
vi phạm luật pháp hoặc chính sách của Công ty, bao gồm cả nội dung trong Quy 
tắc này. Bất cứ ai có ý nghĩ hay hành động trả thù có thể phải chịu các hình phạt 
dân sự, hình sự, và hành chính cũng như các biện pháp kỷ luật, kể cả cho thôi việc. 
Hãy nhớ rằng, bạn có thể chọn cách báo cáo qua đường dây nóng Cấp Báo do 
một nhà cung cấp dịch vụ điều hành độc lập nếu bạn cảm thấy không thoải mái 
thảo luận về những cáo buộc vi phạm với cấp quản lý tại địa phương hoặc cấp 
khu vực, và bạn có thể báo cáo ẩn danh.

Tôi nên hỏi ai về Quy tắc này?

Trước tiên bạn nên nói chuyện với người quản lý trực tiếp của bạn. Tuy nhiên, nếu 
bạn không thấy thoải mái khi nói chuyện với người quản lý, bạn cũng có thể nói 
chuyện với cấp trên của người quản lý trực tiếp của bạn, người phụ trách về Quy 
chế trong công ty, Giám Đốc Nhân sự của Công ty / Tập đoàn hay Bộ phận Pháp 
chế của Tập đoàn.

“Bạn có trách 
nhiệm đặt câu hỏi 
và báo cáo mọi biểu 
hiện hoặc vi phạm 
thật sự đối với Quy 
tắc này để chúng ta 
xây dựng Công ty tốt 
hơn. Các hành động 
của bạn có thể tạo ra 
sự khác biệt.”

Ghi chú: Phòng Nhân Sự của bạn có thể cung cấp cho bạn bản Quy Tắc Ứng Xử này bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, xin 
lưu ý rằng bản tiếng Anh được ưu tiên hơn.



Tính khả dụng
Quy Tắc Ứng Xử này của Zuellig Pharma được Hội Đồng Quản Trị của Interpharma Investments Ltd 
phê duyệt vào tháng 1 năm 2010, và sẽ được tất cả các công ty con của Zuellig Pharma thực hiện. 
Bản Quy Tắc Ứng Xử này được cập nhật vào tháng 10 năm 2014 và thay thế cho mọi ấn bản trước đây.

Làm thế nào để báo cáo những vi phạm Quy tắc này?
Sử dụng những kênh Cấp Báo nêu dưới đây

Bạn có thể báo cáo bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, thông qua kênh Cấp Báo trên trang web, qua email 
hoặc số điên thoại miễn cước, Mọi báo cáo đều có thể thực hiện ẩn danh.

Web:

zuelligpharma.ethicspoint.com
Bạn sẽ tùy chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Email:

whistleblowing@zuelligpharma.com

Điện thoại miễn cước:

Các cuộc gọi sẽ được trả lời bởi nhà cung cấp dịch vụ đường dây nóng độc lập. Khi bạn gọi, hãy cho 
họ biết bạn là từ Zuellig Pharma.
Nếu bạn không nói được tiếng Anh, xin vui lòng yêu cầu một thông dịch viên để tham gia cuộc gọi. 
Nếu phải chờ đợi, xin vui lòng giữ máy vì báo cáo của bạn là hết sức quan trọng. 

Bangladesh 157-0011 + 855-229-9304

Brunei 800-1111 + 855-229-9304

Cambodia 1-800-881-001 + 855-229-9304

Hong Kong 800-908-839

Indonesia 001-803-1-002-8958

Macau 0-800-111 + 855-229-9304

Malaysia 1-800-81-7270

Philippines 1-800-1-111-0914

Singapore 800-110-2074

South Korea 00308-132884

Taiwan 00801-10-4471

Thailand 001-80011-002-9735

Vietnam 1-288-0288 (Viettel) + 855-229-9304 / 

1-201-0288 (VNPT) + 855-229-9304*

*Quay số đường dây nóng Viettel hoặc VNPT trên đây và khi 

nghe yêu cầu quay số cần gặp thì bấm tiếp 855-229-9304.






