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Các Đồng nghiệp Thân mến,
Tại Bunge, liêm chính là cốt lõi của cách thức chúng ta hoạt động  
kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Chúng ta là một phần của  
chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và nhiều người và nhiều chính phủ 
trên khắp thế giới phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta phục vụ một mục 
đích rất quan trọng: tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu và xây dựng hoạt 
động tại địa phương giúp tạo nên những sản phẩm thực phẩm chất 
lượng cao và giá thành hợp lý cho hàng triệu người. Dù chúng ta hoạt 
động ở đâu thì việc thực hiện theo những tiêu chuẩn cao nhất về đạo 
đức và liêm chính là những gì mà các khách hàng, cổ đông, nhân viên 
và những người khác đang đặt niềm tin vào chúng ta, vào tương lai của 
chúng ta và hết sức quan trọng đối với danh tiếng của chúng ta.

Vui lòng dành thời gian để đọc toàn bộ Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng ta. 
Bộ Quy tắc này áp dụng cho tất cả chúng ta, ở mọi nơi, mọi lúc. Bộ Quy 
tắc này được thiết kế như một hướng dẫn để giúp bạn hiểu trách nhiệm 
của mình để thực hiện kinh doanh theo cách có đạo đức và hợp pháp với 
tư cách là nhân viên Bunge. Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên 
xem xét Bộ Quy tắc Ứng xử này và tham khảo hướng dẫn nếu bạn có bất 
kỳ câu hỏi nào về nó.

Cam kết của bạn trong việc ủng hộ các kỳ vọng được đặt ra trong Bộ Quy 
tắc này rất cần thiết cho sự thành công của các hoạt động đang diễn ra của 
chúng ta và cho tương lai của chúng ta. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Soren Schroder
Tổng giám đốc
Bunge Limited

“Hoạt động tốt nhất ở 
mọi nơi, mọi lúc”. 
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Dù chúng ta hoạt động ở đâu thì 
việc thực hiện theo những tiêu 

chuẩn cao nhất về đạo đức và liêm 
chính là những gì mà các khách 

hàng, cổ đông, nhân viên và 
những người khác đang đặt niềm 
tin vào chúng ta, vào tương lai của 

chúng ta và hết sức quan trọng 
đối với danh tiếng của chúng ta.
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CÁC GIÁ TRỊ DẪN LỐI CHO CHÚNG TA

Giá trị của chúng ta từ lâu đã phản ánh trong cách chúng ta làm việc. Đó là những hướng dẫn cần thiết cho mỗi nhân viên và 
các tiêu chuẩn mà chúng ta sống theo đó.

Thanh liêm – Thật thà và công bằng dẫn lối cho mọi hành động của chúng ta. 

Tính Đồng đội  –  Chúng ta coi trọng sự xuất sắc cá nhân và làm việc như một nhóm vì lợi ích của Bunge và các 
cổ đông của chúng ta.

Bổn phận công dân –  Chúng ta đóng góp vào sự phát triển của cá nhân, xã hội và cơ cấu kinh tế của cộng 
đồng chúng ta, và chúng ta hành động như những người quản lý môi trường.

Đam mê kinh doanh –  Chúng ta đánh giá cao sáng kiến của cá nhân để đáp ứng các cơ hội và mang lại 
kết quả.

Cởi mở và tin tưởng –  Chúng ta cởi mở với các ý tưởng và quan điểm khác và chúng ta tin tưởng vào các 
đồng nghiệp của mình.
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•  Bộ Quy tắc Ứng xử của Chúng ta
•  Tôi được Kỳ vọng Điều gì?
• Chúng ta Nên Kỳ vọng điều gì từ Những người quản lý Của mình?
•  Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại

GIỚI THIỆU
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BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG TA
Tại Bunge, chúng ta đang làm việc với một trong những thách thức lớn nhất trên thế giới—làm cách nào để đảm bảo an toàn 
thực phẩm cho dân số đang tăng trưởng theo cách bền vững. Bộ Quy tắc Ứng xử này (“Bộ Quy tắc”) có tác dụng như một 
hướng dẫn để chính chúng ta hoạt động có đạo đức và tuân thủ pháp luật khi chúng ta thực hiện công việc quan trọng này, 
mọi nơi, mọi lúc. Bộ Quy tắc giải thích những tiêu chuẩn mà tất cả chúng ta đều được kỳ vọng tuân thủ trong việc sống theo 
các giá trị cốt lõi của chúng ta, cũng như các luật, quy định và chính sách cụ thể áp dụng cho chúng ta.

Tất cả thành viên cộng đồng Bunge—nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời—có nghĩa vụ tuân theo Bộ Quy tắc 
của chúng ta và tuân thủ tất cả chính sách và quy trình của Công ty, và tuân thủ tất cả luật, quy tắc và quy định hiện hành nơi 
Bunge tiến hành kinh doanh. Bộ Quy tắc của chúng ta cũng áp dụng cho Ban Giám đốc của Bunge đối với tất cả hoạt động 
họ tham gia thay mặt cho Bunge. Chúng tôi cũng kỳ vọng bất kỳ tư vấn viên, nhà thầu và các đối kinh doanh khác hoạt động 
thay mặt cho Bunge sẽ ủng hộ những nguyên tắc của Bộ Quy tắc này.

Bộ Quy tắc của chúng ta là một hướng dẫn giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn nhưng nó không thể bao quát 
mọi tình huống. Bộ Quy tắc không cung cấp thông tin chi tiết về mọi yêu cầu pháp lý áp dụng cho Bunge và không bao quát 
mọi chính sách hoặc quy trình của địa phương hoặc công ty. Có thể có những trường hợp mà chính sách hoặc luật pháp tại 
một địa điểm hoặc đơn vị kinh doanh nhất định nghiêm khắc hơn những tiêu chuẩn trong Bộ Quy tắc của chúng ta. Nếu bạn 
có thắc mắc về Bộ Quy tắc, chính sách và quy trình của Công ty, hoặc những luật áp dụng cho bạn, vui lòng tham vấn những 
nguồn lực được liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại.

Thuật ngữ “Bunge” hoặc “Công ty” đề cập đến Bunge Limited và tất cả công ty con do Bunge sở hữu phần lớn hoặc toàn bộ, 
chi nhánh và liên doanh do Bunge kiểm soát.  Thuật ngữ “nhân viên” hoặc “bạn” và “những nhân viên” hoặc “chúng ta” đề cập 
đến các giám đốc, cán bộ và nhân viên của Bunge, trừ những trường hợp khác đã được lưu ý.

TÔI ĐƯỢC KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ?
Danh tiếng của Bunge về tính liêm chính được xây dựng trên 
những quyết định mà mỗi chúng ta đưa ra mọi nơi, mọi lúc. 
Là nhân viên, mỗi chúng ta có trách nhiệm đọc và tuân thủ 
Bộ Quy tắc, chính sách và quy trình của Công ty và pháp luật. 

Chúng ta phải không bao giờ cố gắng che đậy việc bất kỳ 
ai không tuân thủ Bộ Quy tắc, chính sách hoặc quy trình 
của Công ty hoặc pháp luật. Chúng ta không bao giờ được 
đề nghị hay cho phép bên thứ ba hành động thay mặt cho 
Bunge theo bất kỳ cách nào có thể vi phạm Bộ Quy tắc, chính 
sách và quy trình của Công ty hoặc pháp luật.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc mối lo ngại về những vấn đề được 
nêu ra trong Bộ Quy tắc này, bạn nên nêu các câu hỏi và mối 
lo ngại đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn thấy điều gì dường 
như không đúng hoặc bạn không chắc chắn phải làm gì, vui 
lòng tham vấn những nguồn lực được liệt kê trong Đặt Câu 
hỏi và Nêu lên Mối lo ngại.
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CHÚNG TA NÊN KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ TỪ NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ 
CỦA MÌNH?
Mặc dù mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ tuân theo Bộ Quy tắc này, những người quản lý thậm chí còn có trách nhiệm lớn hơn. 
Những người quản lý phải đi đầu làm gương và tạo môi trường làm việc nơi những người mà họ giám sát hiểu được các trách 
nhiệm của mình theo Bộ Quy tắc, chính sách và quy trình của Công ty và pháp luật, đồng thời cảm thấy thoải mái khi đặt câu 
hỏi và nêu lên mối lo ngại mà không sợ bị trả đũa. Nếu bạn là một người quản lý và bạn cảm thấy không chắc chắn về câu trả 
lời cho câu hỏi của nhân viên hoặc bằng cách nào để giải quyết mối lo ngại của nhân viên, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp bằng 
cách liên hệ với những nguồn lực được liệt kê trong Bộ Quy tắc này. Những người quản lý có thể không bao giờ thực hiện—
hoặc cho phép—bất kỳ hành động trả đũa nào đối với ai đó vì đã báo cáo có thiện chí về hành vi sai trái bị nghi ngờ.

ĐẶT CÂU HỎI VÀ NÊU LÊN MỐI LO NGẠI
Làm cách nào tôi có thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi không được đề cập trong 
Bộ Quy tắc này?
Mặc dù Bộ Quy tắc này đề cập đến một phạm vi rộng lớn các vấn đề nhưng nó không thể giải quyết mọi vấn đề có thể xảy 
ra và đưa ra câu trả lời cho mọi câu hỏi mà chúng ta có thể gặp. Đúng hơn là, Bộ Quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn cơ bản để 
hướng dẫn chúng ta. Nếu bạn có câu hỏi về Bộ Quy tắc, chính sách và quy trình của Công ty hoặc các luật hiện hành, bạn nên 
tìm kiếm sự hướng dẫn vào bất kỳ lúc nào từ một trong những nguồn lực được liệt kê dưới đây. Vào bất cứ lúc nào, nếu có bất 
kỳ nghi ngờ nào về phương hướng hành động tốt nhất trong một hoàn cảnh cụ thể, hãy đề nghị được trợ giúp. 

Tại sao việc cần báo cáo lại quan trọng?
Hành động báo cáo kịp thời của bạn về bất kỳ hành vi sai trái nghi ngờ nào có thể giúp ngăn chặn hoặc hạn chế bất kỳ thiệt 
hại nào cho Bunge và danh tiếng của công ty. Nếu bạn có mối lo ngại về hành vi phi đạo đức hoặc nghi ngờ vi phạm có thể 
xảy ra đối với Bộ Quy tắc, bất kỳ chính sách hoặc quy trình nào của Công ty hoặc pháp luật, bạn nên báo cáo ngay. 

Tôi nên liên hệ với ai để được hướng dẫn hoặc báo cáo hành vi sai trái?
Bunge cung cấp một vài nguồn lực để bạn đặt câu hỏi hoặc nêu lên mối lo ngại. Vui lòng liên hệ bất kỳ nguồn lực nào sau đây 
vào bất cứ lúc nào:

 • Người quản lý của bạn hoặc một người quản lý khác mà bạn tin tưởng
 • Phòng Nhân sự
 • Phòng Pháp chế
 • Phòng Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu (“GEC”)
 • Đường dây nóng của chúng ta

Đường dây nóng hỗ trợ đa ngôn ngữ và có sẵn tại www.bunge.alertline.com hoặc ở Châu Âu tại www.bungeeu.alertline.com, 
và bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn cước 1-888-691-0773 tại Hoa Kỳ và Canada. Danh sách số điện thoại miễn cước 
theo quốc gia cụ thể có trên cổng thông tin Bunge tại http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.
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Đường dây nóng này được đảm trách bởi một nhà cung cấp bên thứ ba độc 
lập. Đường dây nóng hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Mặc 
dù các cá nhân được khuyến khích tự nêu danh tính nhưng các báo cáo ẩn 
danh cũng được chấp nhận tại nơi luật pháp địa phương cho phép. Các báo 
cáo sẽ được giữ bí mật trong phạm vi có thể, nhất quán với nhu cầu điều tra 
thích đáng và giải pháp của vấn đề. Các báo cáo ẩn danh sẽ được giải quyết 
trong khả năng có thể dựa trên thông tin được cung cấp. 

Liên hệ với đường dây nóng bất cứ lúc nào để liên tiếng về những vấn đề như:

 • Trộm cắp, gian lận hoặc bất kỳ hình thức thiếu trung thực nào
 • Hối lộ hoặc tham nhũng
 • Xung đột lợi ích
 • Quấy rối hoặc phân biệt đối xử
 • Các sai phạm kế toán hoặc tài chính
 • Sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc
 • Lạm dụng ma túy hoặc bia rượu khi làm việc
 • Hành vi vi phạm hoặc đe dọa
 • Vi phạm Bộ Quy tắc này, chính sách của Công ty hoặc pháp luật

Báo cáo có thiện chí và không trả đũa
Bunge nỗ lực vì một môi trường nơi tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái 
khi báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào bị nghi ngờ hoặc biết rõ, hoặc hành vi 
vi phạm chính sách, quy trình của Công ty hoặc pháp luật mà không sợ bị 
trả đũa. Bunge nghiêm cấm các hành vi trả đũa đối với bất kỳ ai báo cáo mối 
lo ngại có thiện chí. 

Bunge nghiêm cấm các hành vi trả đũa đối với bất kỳ ai đã báo cáo có thiện chí hoặc 

tham gia vào một cuộc điều tra, điều đó có nghĩa là chúng ta thoải mái thực hiện điều 

đó mà không sợ công việc của mình bị ảnh hưởng tiêu cực. Chính sách của chúng ta 

về việc không trả đũa bảo vệ bất cứ ai báo cáo có thiện chí, thậm chí nếu sau đó bạn bị 

phát hiện là đã nhầm lẫn. 

MỤC CHÍNH
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Alisha tin rằng người quản lý của cô đang đề nghị cô 
làm một số điều vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử.  Cô ấy nên 
làm gì?

Alisha nên bày tỏ những mối lo ngại của cô một cách cởi 
mở với người quản lý của mình. Nếu cô ấy không hài lòng 
với câu trả lời của người quản lý hoặc cảm thấy không 
thoải mái khi nói chuyện với người quản lý, cô nên nêu 
mối lo ngại của mình với bất kỳ nguồn lực nào khác được 
liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại. 

Hỏi & Đáp

Điều tra và kỷ luật
Bunge sẽ phản hồi kịp thời đối với tất cả báo cáo về hành vi sai trái. Là nhân viên, chúng ta có thể được đề nghị hỗ trợ điều tra 
về hành vi sai trái bị cáo buộc. Chúng ta cần luôn luôn hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác liên quan đến các 
cuộc điều tra.

Bất cứ ai vi phạm Bộ Quy tắc đều phải chịu trách nhiệm và bị kỷ luật thích đáng, lên tới và bao gồm chấm dứt việc làm.  
Báo cáo hoặc buộc tội cố ý sai hoặc ác ý được coi là hành vi sai trái theo Bộ Quy tắc. 
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• Tôn trọng tại Nơi làm việc
•  Sức khỏe và Sự an toàn tại Nơi làm việc
• Thực tiễn Lao động Công bằng

TẬP TRUNG VÀO ĐỒNG NGHIỆP 
CỦA CHÚNG TA
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John làm việc tại một nhà máy chế biến đậu tương của 
Bunge. Anh ấy đi khập khiễng rõ rệt. Một nhóm đồng 
nghiệp của John chế nhạo anh ấy bằng cách giả vờ đi 
khập khiễng và thường có những bình luận gây tổn 
thương đến anh ấy. John rất buồn vì hành vi cư xử anh 
ấy nhận được từ những đồng nghiệp này. Anh ấy nên 
làm gì?  

John nên báo cáo hành vi đó với người quản lý của 
mình hoặc bất kỳ nguồn lực nào khác được liệt kê trong 
Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại. Bunge sẽ điều tra 
báo cáo của John và giải quyết tình huống này.

TÔN TRỌNG TẠI NƠI LÀM VIỆC 
Sự đa dạng
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Bunge là sự đa 
dạng nhân viên của chúng ta. Bunge tìm cách khuyến khích 
một môi trường làm việc cởi mở, tin tưởng và đoàn kết 
bằng cách tôn trọng sự đa dạng về tài năng, khả năng, nền 
tảng và kinh nghiệm của mỗi người. Tất cả chúng ta đều 
được kỳ vọng đối xử với nhau một cách công bằng và tôn 
trọng những đóng góp độc đáo của những người khác. 

Phân biệt đối xử 
Bunge nghiêm cấm bất kỳ hình thức phân biệt đối xử bất 
hợp pháp nào đối với bất kỳ nhân viên hoặc người nộp đơn 
xin việc nào. Do đó, các quyết định liên quan đến công việc 
như tuyển dụng, thăng chức và bồi thường phải được thực 
hiện mà không để ý đến bất kỳ đặc điểm nào được bảo vệ 
hợp pháp. Mặc dù những đặc điểm này có thể đa dạng theo 
pháp luật địa phương nhưng chúng thường bao gồm chủng 
tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc tịch, tư cách 
công dân, tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, tình 
trạng quân ngũ hoặc cựu chiến binh và tình trạng hôn nhân.

Quấy rối 
Bunge tìm cách tạo môi trường làm việc tại đó tất cả nhân viên được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm. Công ty không 
dung thứ cho các hành vi quấy rối trái pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào. Quấy rối đề cập đến hành vi liên quan đến những 
đặc điểm được bảo vệ hợp pháp của một người, tạo nên một môi trường làm việc thù địch hoặc ngược đãi. Quấy rối có thể 
bao gồm, ví dụ như, những bình luận hoặc đùa cợt công kích hoặc xúc phạm, ve vãn thân thể hoặc những biểu hiện bằng 
mắt không phù hợp. Quấy rối có thể đến từ nhiều nguồn, bao gồm các đồng nghiệp, người quản lý, khách hàng hoặc nhà 
cung cấp, và bản chất có thể về tình dục hoặc không phải tình dục. 

Nếu bạn cảm thấy bạn đã trải qua hoặc đã chứng kiến bất kỳ hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào, bạn nên báo cáo 
ngay tình huống đó với bất kỳ nguồn lực nào được liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại. Hãy nhớ rằng Bunge sẽ 
không dung thứ cho hành động trả đũa chống lại bạn vì đã báo cáo có thiện chí.

Hỏi & Đáp
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Quyền riêng tư của Nhân viên
Bunge tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên và sẽ bảo vệ 
tất cả thông tin cá nhân và thông tin mật mà Công ty thu 
thập để vận hành hoặc cho các mục đích hợp pháp tuân 
theo các luật về bảo mật dữ liệu hiện hành. Bất cứ ai trong 
số chúng ta có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của 
nhân viên, ví dụ như số định danh do chính phủ ban hành 
hoặc hồ sơ y tế, đều phải tuân thủ tất cả các chính sách về 
quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu hiện hành và những luật 
về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin này.

Mặc dù Công ty tôn trọng quyền riêng tư của chúng ta 
nhưng Bunge cũng bảo lưu quyền điều tra cơ sở và tài 
sản của Công ty, ví dụ như máy tính, hồ sơ điện thoại, tủ, 
email, tệp tin, tài liệu kinh doanh và nơi làm việc. Trừ những 
trường hợp khác được cung cấp theo luật hiện hành, 
chúng ta không nên kỳ vọng về quyền riêng tư khi sử dụng 
các dịch vụ hoặc thiết bị do Công ty cung cấp. 

Trước khi hành động hay phát biểu, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

�  Lời nói và hành động của tôi có thể hiện tôn trọng không?
�  Lời nói và hành động của tôi có cho thấy tôi là một người hòa đồng trong 

nhóm không?
�  Lời nói và hành động của tôi có mang tính đe dọa hay xúc phạm theo bất 

kỳ cách nào không?

XEM XÉT CHI TIẾT HƠN
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SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN  
TẠI NƠI LÀM VIỆC
Điều kiện làm việc an toàn
Tại Bunge, không có công việc nào quan trọng và khẩn cấp 
đến mức nó không thể thực hiện được một cách an toàn. 
Bunge cam kết thực hiện văn hóa không tai nạn bằng cách 
hợp nhất sự an toàn vào mọi địa điểm và hoạt động kinh 
doanh thông qua một quá trình cải tiến liên tục. Dù bạn làm 
việc ở đâu hay bạn làm gì, bạn đều được kỳ vọng đặt an toàn 
lên trên hết. Bạn phải tuân theo tất cả chính sách của Bunge, 
cũng như các luật và quy định hiện hành được thiết kế để 
ngăn chặn các mối nguy ở nơi làm việc và thúc đẩy môi 
trường làm việc an toàn và lành mạnh. Chúng ta không bao 
giờ đặt việc sản xuất và lợi nhuận lên trước sự an toàn.

Bạn nên báo cáo kịp thời bất kỳ sự cố hoặc điều kiện nào có 
thể làm hại đến sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc với 
người quản lý của bạn hoặc bất kỳ nguồn lực nào khác được 
liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại. Để biết 
thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng tham khảo Chính 
sách về Sức khỏe & An toàn Toàn cầu và Quy tắc An toàn 
Toàn cầu.

Bạo lực ở nơi làm việc
Bunge không dung thứ cho bạo lực ở nơi làm việc, bao 
gồm các đe dọa, dọa dẫm hoặc các hành vi bạo lực. Bunge 
nghiêm cấm việc mang và sở hữu vũ khí trong các cơ sở của 
Bunge. Nếu bạn biết bất kỳ hành vi đe dọa bạo lực nào, bạn 
nên báo cáo ngay tình huống đó với người quản lý của bạn 
hoặc bất kỳ nguồn lực nào khác được liệt kê trong Đặt Câu 
hỏi và Nêu lên Mối lo ngại. 

Lạm dụng chất gây nghiện
Nếu bạn làm việc dưới sự ảnh hưởng của ma túy hay các chất 
có cồn, bạn sẽ đe dọa đến sự an toàn và sức khỏe của chính 
bạn và của những người khác. Là nhân viên, chúng ta không 
được phép sở hữu, sử dụng hoặc làm việc dưới sự ảnh hưởng 
của các chất có cồn, chất cấm, chất gây nghiện hoặc lạm 
dụng các thuốc kê đơn hoặc không kê đơn tại nơi làm việc. 
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Van ngắt dòng không hoạt động trên một chi tiết của 
thiết bị sản xuất và việc này sẽ kéo dài vài ngày trước khi 
có thể lắp van thay thế. Người quản lý của Gustavo đã 
nhắc anh ấy phải cẩn thận và đề nghị anh ấy tiếp tục sử 
dụng thiết bị đó để phân xưởng sẽ không bị chậm trễ 
sản xuất. Gustavo không nghĩ đây là một ý hay. Anh ấy 
nên làm gì? 

Gustavo đã đúng. Không có công việc nào quan trọng và 
khẩn cấp đến mức nó không thể thực hiện được một cách 
an toàn. Gustavo nên báo cáo tình huống này với thành 
viên khác của ban lãnh đạo hoặc bất kỳ nguồn lực nào 
khác được liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối  
lo ngại. 

Hỏi & Đáp

THỰC TIỄN LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG
Bunge cam kết tôn trọng quyền lợi của tất cả nhân viên. Để ủng hộ cam kết này, Công ty tuân thủ tất cả các luật về lương và 
giờ làm việc hiện hành tại bất cứ đâu Công ty hoạt động. Bunge cũng công nhận quyền tự do giao thiệp của các nhân viên. 
Bunge kỳ vọng các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng ta cũng tuân thủ các nguyên tắc trong Bộ Quy tắc này, bao 
gồm cam kết ủng hộ các quyền con người, đối xử với nhân viên của họ với nhân phẩm và sự tôn trọng và tuân theo tất cả luật 
lao động hiện hành. Chúng ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ nhà cung cấp nào cố ý thuê hoặc bóc lột trẻ em hoặc sử dụng 
lao động cưỡng ép. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng tham khảo Chính sách Lao động Toàn cầu.
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•  Bảo vệ Tài sản Công ty
•  Hệ thống Thông tin và Truyền thông
•  Thông tin Bí mật và Sở hữu Trí tuệ
•   Xung đột Lợi ích
•  Quà tặng và Chiêu đãi

TẬP TRUNG VÀO CÔNG TY CỦA 
CHÚNG TA
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 BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY
Là nhân viên, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đúng đắn 
và sử dụng có trách nhiệm tài sản Công ty, tránh mất mát, hư 
hỏng, mất cắp, sử dụng trái phép và lãng phí. Tài sản Công ty bao 
gồm tài sản hữu hình, ví dụ như cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, 
thiết bị, hàng tồn kho, xe cộ và quỹ Công ty. Tài sản Công ty cũng 
bao gồm tài sản vô hình, ví dụ như thông tin mật và độc quyền, 
sở hữu trí tuệ và hệ thống thông tin. Bảo vệ tài sản của Bunge 
được ủy thác cho bạn, sử dụng chúng một cách hiệu quả và bảo 
vệ chúng không bị sử dụng trái phép. Chúng ta phải sử dụng quỹ 
Công ty một cách trung thực và phù hợp với các chính sách Công 
ty hiện hành. 

Ví dụ về các tài nguyên Công ty không phù hợp bao gồm: sử dụng các sản phẩm hoặc  

văn phòng phẩm cho mục đích cá nhân, chi trả các chi phí cá nhân trên thẻ tín dụng  

của Công ty và chuyển đổi tài sản thông qua gian lận hoặc biển thủ.

MỤC CHÍNH

Deborah và đồng nghiệp của cô là Martin sử dụng xe 
riêng của anh ấy khi họ quyết định ăn trưa ngoài văn 
phòng. Trên đường trở về, Martin dừng lại để đổ xăng 
và sử dụng thẻ tín dụng của Công ty của anh ấy để 
trả tiền. Deborah hỏi anh ấy về việc anh ấy đã làm và 
Martin nói đó chỉ là lần thứ hai anh ấy sử dụng thẻ của 
Công ty để mua xăng. Anh ấy nói rằng Công ty “nợ anh 
ấy” vì anh ấy không thể tính tiền làm ngoài giờ cho 
tất cả những giờ làm thêm mà anh ấy đã làm gần đây. 
Deborah nên làm gì? 

Bunge tin tưởng vào nhân viên của mình sẽ sử dụng tài 
nguyên Công ty một cách trung thực. Deborah đúng khi 
cho rằng Martin không nên sử dụng thẻ của Công ty của 
anh ấy cho việc mua bán cá nhân. Vì Deborah nhận biết  
về việc tài sản Công ty đang được sử dụng sai, cô ấy nên 
báo cáo điều đó. Cô ấy nên liên lạc với bất kỳ nguồn  
lực nào được liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối  
lo ngại.

Hỏi & Đáp

ĐẠO ĐỨC | MỌI NƠI | MỌI LÚC

12



HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Sử dụng hợp lý công nghệ của Công ty
Bunge cung cấp cho chúng ta rất nhiều tài nguyên công nghệ cho công việc hàng ngày của chúng ta để thúc đẩy hoạt động 
kinh doanh của Công ty. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ những tài nguyên này và những công nghệ được cung cấp, ví dụ 
như máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng và phần mềm. Mỗi chúng ta có trách nhiệm ngăn ngừa hư hỏng, 
thiệt hại, mất mát hoặc truy cập trái phép vào những tài nguyên này. Nếu bạn cần sử dụng một tài nguyên công nghệ cho 
mục đích cá nhân, việc sử dụng của bạn nên hạn chế và hợp lý. Sử dụng bất kỳ tài nguyên Công ty nào không bao giờ được 
ảnh hưởng đến các nghĩa vụ liên quan đến công việc của bạn đối với Bunge hoặc vi phạm chính sách Công ty. 

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống của Công ty (bao gồm email, gửi tin nhắn nhanh, Internet và cổng thông tin Bunge) cho các 
hoạt động trái pháp luật, phi đạo đức hoạt các hoạt động khác trái với Bộ Quy tắc này hoặc chính sách của Công ty. Để biết 
thêm thông tin về việc sử dụng các tài nguyên công nghệ của Công ty, vui lòng tham khảo Chính sách Truyền thông Điện tử.

Truyền thông xã hội
Truyền thông xã hội ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng 
ta chia sẻ thông tin. Nó thể hiện những cơ hội mới để 
truyền thông và hợp tác—cũng như tăng cao cơ hội về 
khả năng gây hại cho Bunge. Có một số luật trên khắp thế 
giới quy định những gì Công ty chúng ta có thể và không 
thể nói về mình và về sản phẩm của mình. Do đó, nếu vị 
trí của bạn với Công ty liên quan đến việc đăng tải lên các 
trang truyền thông xã hội thì bạn phải tuân theo các chính 
sách hiện hành và hướng dẫn từ Phòng Pháp chế và/hoặc 
Phòng Truyền thông.

Hãy nhớ rằng các tin nhắn điện tử (như email, tin nhắn văn bản và các đăng tải 
trên Internet) là những hồ sơ vĩnh viễn, có thể truyền đi và có thể ảnh hưởng đến 
danh tiếng của Công ty chúng ta. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về người nào 
có thể trao đổi một vấn đề được nêu ra, hoặc liệu việc trao đổi có phù hợp hay 
không, vui lòng tìm kiếm sự hướng dẫn từ Phòng Truyền thông hoặc một trong số 
những nguồn lực bất kỳ được liệt kê trong Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại. 

XEM XÉT CHI TIẾT HƠN
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Magda đọc các blog của ngành đánh giá về các sản 
phẩm thực phẩm. Trong một bài viết cụ thể, một 
blogger đã phê bình gay gắt về một sản phẩm của 
Bunge. Magda nghĩ rằng những bình luận này hoàn 
toàn không chính xác và phản ánh xấu về Bunge. Cô ấy 
quyết định bảo vệ Công ty trên blog riêng của mình. 
Cô ấy tin rằng cô ấy có thể tạo ra luận cứ thuyết phục vì 
cô có quyền truy cập vào nghiên cứu nội bộ mà người 
ngoài Bunge không có. Đây có phải là cách phù hợp để 
Magda xử lý tình huống này?

Không. Thông tin như các kết quả nghiên cứu là tài sản 
bí mật của công ty; nó cũng là tài sản mà chúng ta phải 
bảo vệ, không công khai trực tuyến. Magda nên xử lý tình 
huống này bằng cách liên hệ với Phòng Truyền thông, 
những người có thể xác định phản hồi phù hợp nhất. 
Bằng cách để nhóm này xử lý hoạt động truyền thông với 
công chúng, chúng ta có thể thể hiện thông điệp và tiếng 
nói nhất quán về Bunge và các sản phẩm của Bunge.

THÔNG TIN MẬT VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Thông tin mật
Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ thông tin mật của Bunge. Thông tin mật chỉ nên được sử dụng cho các mục đích kinh doanh và 
chỉ được tiết lộ cho những ai được ủy quyền và cần phải biết.  Mỗi chúng ta cũng được kỳ vọng giữ bí mật bất kỳ thông tin 
của bên thứ ba không công khai nào thu được nhờ quan hệ kinh doanh. Bạn tiếp tục có nghĩa vụ giữ bí mật sau khi nghỉ việc 
tại Bunge. Hướng dẫn tương tự áp dụng khi trao đổi với những người cả bên trong và bên ngoài tổ chức của chúng ta. Chỉ 
chia sẻ thông tin mật trong nội bộ Bunge với những người cần phải biết để kinh doanh. Cần đặc biệt cẩn thận để bảo mật cơ 
sở, máy tính, giấy tờ hoặc các tài liệu nhạy cảm khác của chúng ta để tăng cường bảo vệ các thông tin mật không bị tiết lộ. 
Ngoài ra, chúng ta đều phải tránh thảo luận thông tin mật tại những nơi chúng ta có thể bị nghe lén, bao gồm tại nhà hàng, 
nhà vệ sinh, taxi, máy bay, thang máy hoặc các khu vực chung của Công ty.

Nếu bạn gặp các quy định pháp lý hoặc điều hành yêu cầu bạn phải tiết lộ thông tin mật, vui lòng liên hệ Phòng Pháp chế  
để được hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo vệ Thông tin Mật và Chính sách Tiết lộ của 
Công ty. 

Sở hữu trí tuệ
Chúng ta phải bảo vệ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của Công ty chúng ta. Sở hữu trí tuệ đề cập đến những sáng tạo 
trí óc, như bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, các phát minh hoặc các quy trình. Luật pháp bảo vệ quyền của 
chúng ta đối với tài sản này như các dạng tài sản hữu hình khác. Theo quy định của luật pháp, các quyền đối với toàn bộ sở 
hữu trí tuệ được tạo ra bởi nguyên liệu của Công ty, tại thời gian ở Công ty, với chi phí của Công ty và trong phạm vi nghĩa vụ 
của chúng ta đều thuộc về Bunge. Tương tự như việc chúng ta kỳ vọng những người khác tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ 
của chúng ta, chúng ta cũng phải tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm việc tuân thủ về cấp phép và các thỏa thuận 
khác tương tự. Để biết thêm thông tin, xem Đối xử Công bằng với Người khác dưới đây.

 Hỏi & Đáp
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XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Chúng ta luôn luôn phải hành động vì lợi ích tốt nhất của Bunge. 
Xung đột lợi ích nảy sinh khi các lợi ích cá nhân của chúng ta, bao 
gồm lợi ích của các thành viên gia đình, bạn bè và đối tác kinh 
doanh của chúng ta, có thể gây hại đến khả năng của chúng ta khi 
đưa ra các quyết định khách quan, sáng suốt thay mặt cho Bunge. 
Chúng ta nên tránh các xung đột lợi ích tiềm năng, bao gồm dấu 
hiệu xung đột lợi ích vì ngay cả dấu hiệu xung đột cũng có thể 
khiến động cơ của chúng ta bị nghi vấn.

Nếu bạn liên quan đến một tình huống xung đột lợi ích hoặc nghi 
ngờ bạn có thể liên quan, bạn có nghĩa vụ thông báo ngay điều này 
với người quản lý của bạn, Phòng Pháp chế hoặc GEC. Bạn có thể 
được đề nghị tiết lộ các xung đột tiềm tàng bằng văn bản trên cơ sở 
hàng năm, ngoại trừ nghĩa vụ tiết lộ xung đột lợi ích phát sinh tồn tại 
trong suốt năm đó. Ngoài ra, bạn nên tuân theo bất kỳ quy trình và 
thủ tục địa phương nào về việc báo cáo các xung đột lợi ích.

Việc chỉ ra tất cả hoạt động có thể phát sinh xung đột lợi ích hoặc 
có dấu hiệu xung đột lợi ích trong Bộ Quy tắc này là không khả thi. 
Các phần sau đây phản ánh một số tình huống phổ biến hơn có 
thể phát sinh xung đột. 

 
Thông tin mật là thông tin không công khai có thể bị sử dụng bởi các đối thủ cạnh 

tranh—hoặc gây hại cho Bunge hoặc các đối tác kinh doanh và khách hàng của 

Bunge—nếu bị tiết lộ. Ví dụ về thông tin mật bao gồm:

• Kế hoạch kinh doanh

• Dự báo và kế hoạch tài chính

• Thông tin tài chính không công khai

• Kế hoạch về việc sát nhập, khả năng mua lại hoặc khả năng loại bỏ tiềm năng

• Danh sách khách hàng, chiến lược tiếp thị và thông tin định giá 

• Bí mật thương mại

• Thông tin được bảo vệ bởi các thỏa thuận bí mật hoặc đặc quyền giữa khách 

hàng và luật sư 

BẠN CÓ BIẾT?
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Công việc kinh doanh và việc làm bên ngoài
Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo rằng việc làm bên ngoài Bunge không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất làm việc 
hoặc tạo xung đột lợi ích. Bạn bắt buộc phải thông báo cho người quản lý của bạn về bất kỳ công việc phụ nào. Bạn không 
được làm giám đốc, cán bộ, tư vấn viên, nhân viên hoặc bất kỳ vai trò nào khác trong bất kỳ doanh nghiệp nào là đối thủ cạnh 
tranh của Bunge hoặc thực hiện và tìm cách thực hiện kinh doanh với Bunge mà không được sự phê duyệt trước bằng văn 
bản của người quản lý, Phòng Pháp chế hoặc GEC. 

Lợi ích tài chính
Nghiêm cấm bạn hoặc thành viên gia đình trực hệ của bạn sở hữu lợi ích tài chính hoặc lợi nhuận khác trong bất kỳ doanh 
nghiệp nào có hoạt động kinh doanh với Bunge hoặc là đối thủ cạnh tranh của Bunge, trừ khi bạn được sự phê duyệt bằng 
văn bản từ người quản lý của bạn, Phòng Pháp chế hoặc GEC. Tuy nhiên, được phép sở hữu dưới 1% chứng khoán vốn (hoặc 
trên 1% thông qua các quỹ chung hoặc các thỏa thuận không tùy ý, không định hướng tương tự) của bất kỳ công ty nào được 
giao dịch công khai.

Hợp tác với các thành viên gia đình
Chúng ta nên đảm bảo trách bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa các mối quan hệ cá nhân và công việc. Ví dụ, những người quản 
lý không được giám sát vợ/chồng hoặc thành viên gia đình trực hệ khác. Đồng thời, các nhân viên Bunge có họ hàng cũng 
không được chia sẻ trách nhiệm kiểm soát hoặc kiểm toán những tài sản giá trị của Bunge. Ngoài ra, Bunge sẽ không tuyển 
dụng những thành viên gia đình gần gũi của giám đốc, cán bộ điều hành trừ khi thỏa thuận việc làm đó nhận được sự phê 
duyệt phù hợp từ Tổng Cố Vấn.

Ronaldo gần đây được chuyển đến một kho thóc gạo 
gần quê hương của anh ấy và được thăng chức lên 
quản lý. Bác của anh ấy sở hữu đất chăn nuôi gần đó 
và anh ấy biết rằng họ thường bán ngô cho Bunge. 
Ronaldo lo ngại rằng những giao dịch này có thể tạo 
xung đột lợi ích với vai trò mới của anh ấy tại Bunge. 
Anh ấy nên làm gì?

Ronaldo có lo ngại đúng và nên đưa tình huống đó lên 
người quản lý, Phòng Pháp chế hoặc GEC. Cần phải 
xem xét cẩn thận tình huống này và đưa ra hành động 
đặc biệt để xử lý xung đột lợi ích tiềm năng này.

Hỏi & Đáp
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Joanna làm việc trong Phòng Thu mua và đang nhận 
và sắp xếp hồ sơ dự thầu của các nhà cung cấp. Anh 
trai của Joanna sở hữu một trong những công ty đang 
dự thầu nhưng không người nào tại Bunge biết mối 
quan hệ này. Cô ấy cân nhắc loại bỏ hai hồ sơ dự thầu 
có giá thấp hơn công ty của anh trai cô. Cô ấy đang 
giằng co giữa bổn phận đối với gia đình và với Bunge. 
Joanna nên làm gì?

Joanna phải thông báo cho người quản lý, Phòng Pháp 
chế hoặc GEC về mối quan hệ này và cô ấy phải tự loại 
bỏ mình khỏi quá trình đấu thầu. Mỗi nhân viên có 
nghĩa vụ làm việc vì lợi ích của Bunge.

Cơ hội hợp tác
Chúng ta không bao giờ được cạnh tranh với Bunge hoặc 
sử dụng tài sản, thông tin của Công ty hoặc vị trí của chúng 
ta với Bunge để trục lợi cá nhân. Do đó, chúng ta không 
bao giờ được tiếp nhận bất kỳ cơ hội kinh doanh hay đầu tư 
nào cho chính chúng ta (hoặc các thành viên gia đình gần 
gũi của chúng ta) được đưa ra trong suốt quá trình làm việc 
của chúng ta liên quan đến các hoạt động kinh doanh của 
chúng ta mà không báo cáo điều đó trước tiên với Bunge. 
Tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ nâng cao lợi ích hợp pháp 
của Bunge trong khả năng cao nhất có thể của chúng ta. 
Ngoài ra, chúng ta không bao giờ được giúp đỡ bất kỳ ai 
thực hiện cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư như vậy để trục lợi 
cá nhân, bao gồm các thành viên gia đình và bạn bè.

 
Những tình huống xung đột lợi ích này không đề cập đến mọi tình huống tiềm năng 

mà lòng trung thành của bạn có thể hoặc có dấu hiệu bị chia rẽ. Bạn có trách nhiệm 

sử dụng phán đoán sáng suốt nhất của mình để đánh giá bất kỳ xung đột lợi ích 

tiềm năng nào và để đưa bất kỳ tình huống nghi ngờ nào lên người quản lý của bạn, 

Phòng Pháp chế hoặc GEC để họ có thể đưa ra hướng dẫn.

BẠN CÓ BIẾT?
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QUÀ TẶNG VÀ CHIÊU ĐÃI
Việc trao đổi những ưu đãi kinh doanh như quà tặng hoặc đề nghị chiêu đãi là một thông lệ phổ biến tăng cường thiện chí 
giữa các công ty và các khách hàng hoặc các đối tác kinh doanh của họ. Tuy nhiên, dù bạn tặng hay nhận chúng thì quà tặng 
và chiêu đãi đều có thể dễ dàng tạo nên một xung đột lợi ích thực tế hoặc rõ ràng và do đó cần phải cân nhắc cẩn thận. Là 
nhân viên, chúng ta luôn phải đảm bảo rằng bất kỳ quà tặng hay chiêu đãi nào được đưa hay được nhận đều phải được phép 
theo Bộ Quy tắc của chúng ta và bất kỳ chính sách và luật hiện hành nào. Chúng ta không được phép đưa, đề nghị hoặc nhận 
bất kỳ quà tặng hay chiêu đãi nào—dù trực tiếp hay gián tiếp—có thể có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh 
hoặc tác động đến phán quyết độc lập.

Bất kỳ đề nghị quà tặng hoặc ưu đãi kinh doanh nào khác có giá trị lớn cần được báo cáo cho người quản lý và được người này 
phê duyệt. Bạn cũng phải báo cáo ngay bất kỳ đề nghị nào về tiền mặt, chi phí hoặc lại quả lên GEC hoặc Phòng Pháp chế.

Sean được tặng hai vé xem World Cup từ một nhà cung 
cấp hiện đang đàm phán gia hạn một hợp đồng lớn với 
Bunge. Sean thông báo cho người quản lý và họ quyết 
định Sean nên từ chối quà tặng đó. Sean đã làm điều 
đúng đắn không?

Đúng. Tìm kiếm hướng dẫn từ người quản lý của mình 
trước khi nhận quà này, có giá trị lớn là hướng tiếp cận 
đúng đắn với tình huống này. Ngoài ra, vì Bunge hiện 
đang đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà cung cấp này 
nên đề nghị của nhà cung cấp có thể được xem như nỗ 
lực gây ảnh hưởng đến kết quả gia hạn hợp đồng.

Hỏi & Đáp
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Chúng ta có thể mời hoặc nhận các bữa ăn hoặc chiêu đãi 
được cung cấp mà mục đích chính của chúng liên quan đến 
kinh doanh. Nguyên tắc cho các bữa ăn hoặc chiêu đãi phải là 
thông lệ trong ngành và hoạt động kinh doanh theo phong 
tục địa phương, nhất quán với các yêu cầu pháp lý của địa 
phương. Bất kỳ hoạt động nào có thể được xem là phung phí 
hoặc làm Bunge khó xử đều không được phép. Bất kỳ lời mời 
ăn uống hoặc chiêu đãi nào bao gồm chuyến du lịch hoặc nhà 
nghỉ qua đêm bắt buộc phải được người quản lý phê duyệt 
trước. Hãy ghi nhớ, phải thực hiện việc suy xét và phán quyết 
đúng đắn khi đưa hoặc nhận những ưu đãi liên quan đến kinh 
doanh để tránh bất kỳ nhận thức không phù hợp nào hoặc 
tránh xung đột lợi ích.

Nhìn chung, là nhân viên Bunge, bạn có thể tặng hoặc nhận quà tặng, bữa ăn 
hoặc chiêu đại nếu nó:

� Có giá trị nhỏ

� Không phải tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt

� Không thường xuyên

� Phần bổ sung hợp lý vào mối quan hệ kinh doanh

� Nhất quán với thông lệ ngành và hoạt động kinh doanh địa phương

� Không khiến người nhận cảm thấy có bất kỳ nghĩa vụ gì hoặc đem đến 

dấu hiệu về nghĩa vụ

� Không vi phạm pháp luật địa phương hoặc các chính sách công ty của 

người nhận

� Đã nhận được tất cả những phê duyệt nội bộ cần thiết, nếu cần

XEM XÉT CHI TIẾT HƠN

Như thảo luận dưới đây trong Tập trung vào Đối tác Kinh doanh của Chúng ta—Từ chối Hối lộ và Tham nhũng, có những 
cân nhắc và yêu cầu bổ sung áp dụng cho việc tặng quà và chiêu đãi cho các quan chức chính phủ.
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• Cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ An toàn, Chất lượng Cao
• Đối xử Công bằng với Người khác
• Cạnh tranh Công bằng 
• Từ chối Hối lộ và Tham nhũng
• Tiến hành Kinh doanh Quốc tế

TẬP TRUNG VÀO CÁC ĐỐI TÁC 
KINH DOANH CỦA CHÚNG TA
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CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG CAO
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm duy trì sự tin cậy của khách hàng bằng cách đảm bảo chắc chắn các sản phẩm và dịch vụ 
của chúng ta luôn an toàn và có chất lượng cao. Tất cả quy trình, sản phẩm và dịch vụ của chúng ta phải đáp ứng hoặc vượt 
quá tất cả các quy định an toàn và sức khỏe hiện hành. Mỗi chúng ta có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật về sức khỏe và an 
toàn sản phẩm. 

ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI 
NGƯỜI KHÁC
Giao dịch công bằng với khách hàng
Bunge cam kết cư xử với các khách hàng của chúng ta 
một cách đạo đức, công bằng và tuân thủ tất cả các luật 
hiện hành. Các thỏa thuận khách hàng phản ánh giá trị mà 
chúng ta đặt vào hoạt động kinh doanh của họ. Tất cả nhận 
định về sản phẩm và dịch vụ phải công bằng, thực tế và đầy 
đủ. Chúng ta không bao giờ được lừa dối hoặc gây hiểu lầm 
cho khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.

Lựa chọn nhà cung cấp
Chúng ta đánh giá các nhà cung cấp của mình và tìm kiếm 
cách thực hiện kinh doanh với các tổ chức tuân thủ các 
luật hiện hành và tuân theo các nguyên tắc nhất quán với 
những nguyên tắc trong Bộ Quy tắc này. Chúng ta đặt các 
quyết định lựa chọn nhà cung cấp vào những tiêu chí liên 
quan đến hoạt động kinh doanh hợp pháp, không phải vào 
các mối quan hệ hoặc lợi ích cá nhân. Điều này bao gồm 
những tiêu chí như chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chi phí, 
sự tin cậy và kinh nghiệm. 

CẠNH TRANH CÔNG BẰNG
Bunge tuân theo các luật cạnh tranh tại hầu hết các quốc 
gia mà chúng ta hoạt động kinh doanh. Chúng ta luôn luôn 
phải cạnh trạnh với sự liêm chính và tuân theo các luật hiện 
hành. Điều quan trọng đối với sự thành công của chúng 
ta là chúng ta không bao giờ được thực hiện những hành 
động có thể hủy hoại danh tiếng của Công ty đối với những tiêu chuẩn cao về tính liêm chính thương mại và ứng xử kinh 
doanh đạo đức. 
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Tránh những thỏa thuận không chính đáng
Bunge thành công bằng cách cạnh tranh mạnh mẽ—nhưng công bằng—trên thị trường. Các luật về cạnh tranh và chống 
độc quyền hướng đến thúc đẩy cạnh tranh công bằng và chính sách của Bunge là tuân thủ đầy đủ các luật cạnh tranh hiện 
hành tại những khu vực pháp lý mà chúng ta hoạt động. Một trong những cách mà chúng ta thực hiện điều này là thận trọng 
trong bất kỳ tình huống nào mà chúng ta hợp tác với các đối thủ cạnh tranh của Bunge, ví dụ như tham gia trong các cuộc 
hội thảo của ngành này hoặc các hiệp hội thương mại. Các luật cạnh tranh thường cấm bất kỳ thỏa thuận nào với các đối thủ 
cạnh tranh có thể dẫn đến hạn chế thương mại. Những ví dụ phổ biến bao gồm ấn định giá bán, hạn chế đầu ra, sắp đặt đấu 
thầu và phân chia thị trường, lãnh thổ hoặc khách hàng. Chúng ta cũng phải tránh bất kỳ thỏa thuận nào bó buộc các sản 
phẩm, ấn định giá bán lẻ hoặc tẩy chay các khách hàng nhất định một cách không chính đáng. Lưu ý rằng những loại thỏa 
thuận này không nhất thiết phải chính thức hoặc bằng văn bản mới là phi pháp—những thỏa thuận bắt tay không chính 
thức cũng có thể vi phạm các luật cạnh tranh. Các luật cạnh tranh có thể phức tạp và khác nhau từ nước này sang nước khác. 
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng tham khảo Tài liệu Hướng dẫn Tuân thủ Luật Cạnh tranh và liên hệ với Phòng 
Pháp chế nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thông tin cạnh tranh về những người khác
Bunge cần phải thu thập thông tin kịp thời về ngành này, bao gồm thông tin về các đối thủ cạnh tranh của chúng ta, để luôn 
duy trì sức cạnh tranh. Mặc dù cách hành động này là phù hợp và được phép nhưng bạn chỉ có thể sử dụng thông tin thu 
thập được bằng các biện pháp công bằng và hợp pháp. Ví dụ, bạn luôn có thể xem xét bất kỳ thông tin công khai nào, ví dụ 
như các bài báo thương mại, các ấn phẩm báo chỉ hoặc trang web công ty. Bạn không được thu thập thông tin không công 
khai bằng các hoạt động phi pháp hoặc phi đạo đức, ví dụ như thông qua thủ đoạn lừa đảo hoặc dùng mánh khóe. Tương tự 
như vậy, bạn không bao giờ được hợp tác với bên thứ ba để thu thập những thông tin cạnh tranh mà những thông tin đó sẽ 
không được chấp nhận nếu chúng được thu thập với tư cách cá nhân.

Nếu bạn được đề nghị nhận thông tin mật hoặc độc quyền mà bạn tin rằng nó được thu thập không chính đáng, bạn phải 
thông báo ngay cho Phòng Pháp chế.

Aziz, người đang làm việc cho Bunge, gặp Khai, một 
người bạn đồng nghiệp đang làm việc cho một đối 
thủ cạnh tranh. Khai đề nghị một chiến lược cho mỗi 
người trong số họ để tăng doanh số bằng cách phân 
chia lãnh thổ. Aziz có nên đi theo kế hoạch của Khai 
không? 

Không. Phân chia khách hàng hoặc lãnh thổ địa lý là 
vi phạm pháp luật tại hầu hết các quốc gia và Bunge 
không cho phép điều đó ở bất kỳ địa điểm nào. Nếu 
một đối thủ cạnh tranh bắt đầu thảo luận về việc phân 
chia lãnh thổ, hãy dừng ngay cuộc thảo luận đó. Báo 
cáo ngay bất kỳ nỗ lực nào để thảo luận về bất kỳ việc 
gì không có dấu hiệu phản ánh cạnh tranh công bằng 
với Phòng Pháp chế.

Hỏi & Đáp
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TỪ CHỐI HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG
Hối lộ và lại quả
Chúng ta theo đuổi các mục tiêu kinh doanh của mình với sự liêm chính và tuân thủ pháp luật dù chúng ta đang hoạt động ở 
đâu. Chúng ta tuân thủ các luật hiện hành tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác nơi chúng ta thực hiện việc kinh doanh được thiết 
kế để ngăn chặn hối lộ và tham nhũng, bao gồm Luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ.

Hối lộ nghĩa là đề nghị tặng bất kỳ vật nào có giá trị để thu được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, kiếm được bất kỳ thuận 
lợi kinh doanh nào hoặc gây ảnh hưởng đến các quyết định. Chúng ta không bao giờ được đề nghị, yêu cầu, chấp nhận hoặc 
chỉ rõ sự sẵn lòng chấp nhận bất cứ hình thức thanh toán nào có thể được nhìn nhận là hối lộ, bao gồm cả lại quả. Ngoài ra, 
chúng ta không bao giờ được đề nghị bên thứ ba đưa hối lộ hoặc đề nghị đưa hối lộ thay mặt cho chúng ta. 

Lại quả là một khoản tiền được trả như một phần thưởng để thực hiện hoặc tăng cường các thỏa thuận kinh doanh.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng tham khảo Chính sách Tuân thủ Chống Tham nhũng.

Chúng ta phải đảm bảo các bên thứ ba được chọn đại diện cho Bunge—ví dụ như 

các nhà tư vấn, đại lý, đại diện, những người giao hàng, các đại lý vận chuyển khác và 

các đối tác liên doanh—biết và tuân thủ các luật chống tham nhũng này khi họ thực 

hiện các hoạt động kinh doanh của chúng ta vì Công ty có thể phải chịu trách nhiệm 

cho những hoạt động của họ.

BẠN CÓ BIẾT?

Hợp tác với các quan chức chính phủ 
Hợp tác với các quan chức chính phủ thể hiện những thách thức đặc biệt. Dù chúng ta hợp tác với các quan chức chính phủ 
như thế nào, dù họ là khách hàng hay người quản lý, chúng ta cũng phải đảm bảo việc hợp tác của chúng ta phản ánh các 
cam kết của chúng ta về đạo đức ở mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta phải nắm được và tuân thủ các luật chống tham nhũng khác 
nhau áp dụng cho chúng ta khi hợp tác với các quan chức chính phủ. Việc tặng quà tặng thậm chí là nhỏ hoặc những bữa ăn 
rẻ tiền cho các quan chức chính phủ hoặc thành viên gia đình của họ có thể là không phù hợp hoặc phi pháp và được coi là 
hối lộ. (Tham khảo thêm phần trước có tiêu đề Quà tặng và Chiêu đãi để biết thêm thông tin.)

Các luật về việc hợp tác với các quan chức chính phủ rất phức tạp. Hình phạt cho những vi phạm dân sự và hình sự nghiêm 
trọng có thể được áp dụng đối với cả Bunge và nhân viên chịu trách nhiệm. Nếu bạn có thắc mắc về việc hợp tác với các quan 
chức chính phủ hoặc nếu bạn chứng kiến hoặc nghi ngờ hối lộ, hãy liên hệ ngay với Phòng Pháp chế hoặc GEC. 

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng tham khảo Chính sách Tuân thủ Chống Tham nhũng.
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Cheng là quản lý nhà máy của một cơ sở lọc dầu ăn của 
Bunge, cơ sở này được cùng một thanh tra viên y tế 
công cộng thường xuyên ghé thăm. Gần đây, thanh tra 
viên y tế công cộng này cho biết ông ta đã phát hiện 
thấy một số thiếu sót và đe dọa đóng cửa nhà máy này 
trừ khi Cheng đồng ý đưa một khoản thanh toán bằng 
tiền mặt nhỏ cho thanh tra viên này. Cheng lo ngại về 
bất kỳ sự xáo trộn nào đối với việc sản xuất. Vì số tiền 
này nhỏ nên anh ấy có thể thực hiện khoản thanh toán 
này để duy trì hoạt động của nhà máy không? 

Không. Cheng có thể nghĩ anh ấy đang giúp Công ty bằng 
cách tránh bất kỳ sự xáo trộn nào tại nhà máy. Tuy nhiên, 
việc đưa bất kỳ thứ gì giá trị cho thanh tra viên y tế trong 
những trường hợp này có thể được xem là hối lộ vì khoản 
thanh toán đó nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến đánh 
giá của thanh tra viên về cơ sở đó. Cheng không được 
đồng ý thực hiện khoản thanh toán này—và anh ấy nên 
liên hệ với Phòng Pháp chế hoặc GEC ngay lập tức.

 Hỏi & Đáp

Chống rửa tiền 
Chúng ta tuân thủ tất cả các luật nghiêm cấm rửa tiền hoặc 
tài trợ cho các mục đích phi pháp và không chính đáng. 
Điều này nghĩa là, một phần chúng ta không thể tham gia 
vào các giao dịch liên quan đến những quỹ được tạo thông 
qua các hoạt động phạm tội như gian lận, khủng bố hoặc 
buôn bán ma túy. Làm như vậy có thể vi phạm các luật 
chống rửa tiền và chống khủng bố. 

Rửa tiền xảy ra khi các cá nhân hoặc các nhóm nỗ lực che 
đậy tiền thu được từ các hoạt động phi pháp hoặc cố gắng 
làm cho các nguồn quỹ trái phép có vẻ như hợp pháp. 
Chúng ta phải đảm bảo Bunge đang hoạt động kinh doanh 
với các khách hàng hoặc các đối tác kinh doanh uy tín, vì 
những mục đích hợp pháp, với các quỹ hợp pháp. Do đó, 
chúng ta phải nhận thức được “những dấu hiệu cờ đỏ”, như 
các yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc các điều khoản 
thanh toán bất thường khác. 

Các vấn đề rửa tiền và chống tham nhũng có thể rất phức 
tạp. Nếu bạn gặp bất kỳ giao dịch nào có vẻ không đúng 
đắn, bạn nên liên hệ Phòng Pháp chế hoặc GEC.
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Elizabeth nhận yêu cầu từ một nhóm phi chính phủ 
đề nghị Bunge chuyển một số lượng lớn thóc lúa đến 
một quốc gia gần đây bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Cô 
ấy nhận thấy rằng quốc gia này đang chịu trừng phạt 
kinh tế bởi các chính phủ nhất định, nhưng cô viện lý 
do rằng nhóm phi chính phủ này phải có thỏa thuận 
đặc biệt để làm cho việc vận chuyển trợ cấp này trở 
nên hợp pháp, vì vậy việc hoàn thành đơn đặt hàng 
này là chấp nhận được. Elizabeth có đúng khi tiếp tục 
giao dịch này không?

Không. Elizabeth phải tuân theo Chính sách Tuân thủ 
Trừng phạt Kinh tế của Bunge, bao gồm các quy trình 
sàng lọc khách hàng bắt buộc, để đảm bảo rằng Bunge 
tuân thủ đầy đủ các luật trừng phạt hiện hành. Vì những 
luật này rất phức tạp và thường xuyên thay đổi, hãy liên 
hệ với Phòng Pháp chế nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. 

Hỏi & Đáp

 TIẾN HÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ
Xử lý việc xuất khẩu và nhập khẩu 
Chúng ta cần thận trọng tuân theo tất cả các luật lệ điều 
chỉnh hoạt động kinh doanh quốc tế. Mỗi chúng ta liên 
quan đến hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa 
hoặc dịch vụ nên hiểu và tuân theo Chính sách Tuân thủ 
Lệnh trừng phạt Kinh tế và các luật liên quan đến việc xuất 
khẩu, tái xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 

Trừng phạt kinh tế và tẩy chay
Là một công dân doanh nghiệp toàn cầu, Công ty chúng ta 
tuân thủ tất cả các trừng phạt kinh tế và các luật chống tẩy 
chay hiện hành. Trừng phạt kinh tế là những hạn chế của 
chính phủ và các tổ chức quốc tế áp dụng cho các quốc gia 
và những cá nhân hoặc tổ chức được nhắm đến. Các hoạt 
động bị hạn chế có thể bao gồm chuyển giao tài sản, thanh 
toán tiền tệ, các điều khoản về dịch vụ, giao dịch tài chính, 
xuất khẩu và nhập khẩu, du lịch đến các quốc gia nhất định. 
Bunge tuân thủ tất cả những hạn chế được áp dụng ở bất 
cứ đâu chúng ta hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, chúng ta tuân thủ các luật chống tẩy chay cụ thể 
luật này cấm các công ty không tham gia hoặc hợp tác với 
các hoạt động tẩy chay quốc tế nhất định mà không được 
chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận. Nếu bạn nhận được yêu cầu 
liên quan đến tẩy chay, bạn nên liên hệ ngay với Phòng 
Pháp chế để được hướng dẫn. Những yêu cầu như vậy bắt 
buộc phải được từ chối hoặc báo cáo lên các cơ quan điều 
tiết.

Những hạn chế theo các luật này thường xuyên thay đổi và 
thường không được báo trước. Nếu bạn có thắc về các luật 
trừng phạt kinh tế hoặc các luật chống tẩy chay hoặc chính 
sách này, hãy liên hệ ngay với Phòng Pháp chế. Việc không 
tuân thủ những luật này có thể dẫn đến những hình phạt 
nghiêm khắc, bao gồm các hình phạt dân sự và hình sự. 
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• Sổ sách và Ghi chép Chính xác
• Giao dịch Nội gián

TẬP TRUNG VÀO CỔ ĐÔNG CỦA 
CHÚNG TA

ĐẠO ĐỨC | MỌI NƠI | MỌI LÚC

26



 SỔ SÁCH VÀ GHI CHÉP CHÍNH XÁC
Các cách thực hành kế toán trung thực và chính xác
Các cổ đông tin tưởng vào mỗi chúng ta sẽ duy trì sổ sách và ghi chép chính xác và đầy đủ. Những tài liệu này là nền tảng của 
các tiết lộ công khai và hồ sơ lưu trữ của chúng ta. Chúng phải cung cấp một cái nhìn chính xác về các hoạt động và vị thế tài 
chính của Công ty chúng ta. Là nhân viên, chúng ta phải đảm bảo rằng thông tin được phản ánh trong các ghi chép của Bunge 
là đầy đủ, chính xác và dễ hiểu. Chúng ta không được giả mạo hoặc thể hiện sai bản chất thực sự của bất kỳ giao dịch nào.  
Chúng ta cũng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào không được ghi chép trong sổ sách và ghi chép của chúng ta. 

Michael đang thực hiện kiểm kê thực tế tại một  
kho thóc gạo của Bunge. Anh ấy phát hiện một sai lệch 
nhỏ. Thay vì đối mặt với rắc rối nhằm tìm ra nguyên 
nhân, anh ấy quyết định điều chỉnh số liệu để sai lệch 
này có vẻ biến mất. Đây có phải là cách có thể chấp 
nhận được để Michael giải quyết phát hiện của anh ấy 
không?

Không. Michael có thể nghĩ việc thực hiện điều chỉnh nhỏ 
đối với hồ sơ hoặc số liệu của Công ty là có thể chấp nhận 
được, nhưng chúng ta có nghĩa vụ chắc chắn rằng thông 
tin mà chúng ta gửi đi trong tất cả hồ sơ Công ty là đầy đủ 
và chính xác. Michael nên tìm cách giải quyết sai lệch đó 
và tìm kiếm sự hướng dẫn từ người quản lý hoặc Phòng 
Điều hành nếu anh ấy không thể giải quyết được.

Hỏi & Đáp

Tiết lộ tài chính và gian lận
Mỗi chúng ta phải đảm bảo rằng những báo cáo tài chính báo cáo tài 
chính tổng hợp và cụ thể từng địa phương Công ty là chính xác và hợp 
lý. Là một công ty công đặt cơ sở tại Hoa Kỳ, Bunge bắt buộc phải gửi 
các báo cáo tài chính khác nhau và các hồ sơ lưu trữ khác cho các cơ 
quan quản lý của Hoa Kỳ. Những tài liệu này phải chính xác và kịp thời.

Là nhân viên của Bunge, chúng ta phải tuân thủ tất cả các yêu cầu về 
quản lý và pháp lý điều chỉnh việc báo cáo và tuân theo kiểm soát nội 
bộ của Bunge. Các ghi chép và báo cáo không chính xác, không đầy đủ 
hoặc không kịp thời có thể dẫn đến nghĩa vụ pháp lý cho những người 
liên quan, cũng như bị xử lý kỷ luật, bao gồm chấm dứt lao động. Tất cả 
nhân viên đều có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ sai phạm kế toán và kiểm toán 
nào bị nghi ngờ càng sớm càng tốt.

Chúng ta không bao giờ được làm tổn hại đến giá trị cốt lõi của chúng ta 
về tính liêm chính bằng cách thực hiện gian lận. Gian lận được thực hiện 
khi một nhân viên sử dụng sai các tài nguyên Công ty, hoặc cố ý che đậy, 
thay đổi, giả mạo hoặc bỏ sót thông tin vì lợi ích của nhân viên đó hoặc 
lợi ích của những người khác. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui 
lòng tham khảo Chính sách Chống Hành vi sai trái và Gian lận Toàn cầu.
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 Quản lý hồ sơ
Hồ sơ của Bunge phải tuân thủ các luật và quy định, như các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và các tiêu chuẩn 
kế toán. Thông tin mà Bunge tạo ra được coi là một hồ sơ kinh doanh, bất kể thông tin đó được duy trì như thế nào. Các hồ 
sơ kinh doanh mà bạn làm việc nên được duy trì, lưu giữ và hủy theo Chính sách Quản lý và Lưu giữ Hồ sơ của chúng ta và 
các quy định địa phương. Nếu bạn biết bất kỳ hồ sơ nào thuộc quyền kiểm soát của bạn liên quan đến tiến trình pháp lý hoặc 
cuộc điều tra, bạn không được sửa đổi, che đậy hoặc hủy bất kỳ tài liệu nào liên quan cho đến khi bạn nhận được thông báo 
khác. Điều này được đề cập đến trong Lưu trữ Pháp lý. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc một hồ sơ có thuộc Lưu trữ 
Pháp lý hay không, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp chế.

Kiểm toán và điều tra
Bunge phải hợp tác với các kiểm toán viên và điều tra viên bên ngoài và nội bộ, cũng như những điều tra viên của chính phủ, 
những người sẽ thực hiện việc thanh tra hoặc đánh giá các sản phẩm hoặc hoạt động của Bunge. Là nhân viên, chúng ta 
không bao giờ được cố gắng can thiệp hoặc gây ảnh hưởng không đúng đắn đến bất kỳ cuộc điều tra hoặc đánh giá nào. 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong suốt quá trình kiểm toán hoặc điều tra, hãy tham vấn người quản lý của bạn, Phòng Pháp 
chế hoặc GEC. Nếu một cuộc điều tra của chính phủ diễn ra, hãy tuân theo bất kỳ nghi thức nào của địa phương, bao gồm 
việc liên hệ với Phòng Pháp chế sớm nhất có thể trước khi tiếp tục. 

GIAO DỊCH NỘI GIÁN
Giao dịch nội gián là việc mua hoặc bán chứng khoán của công ty 
dựa trên thông tin nội bộ—đó là thông tin quan trọng về Công ty mà 
công chúng chưa biết. Luật pháp của nhiều quốc gia—và các chính 
sách nội bộ của chính chúng ta—nghiêm cấm giao dịch nội gián. Các 
luật này nhắc nhở chúng ta rằng thông tin mật của Công ty không 
phải để trục lợi cá nhân. Nếu bạn có thông tin nội bộ quan trọng về 
Bunge, bạn không được giao dịch hợp pháp chứng khoán Bunge hoặc 
bảo người khác giao dịch cho đến khi đã qua một khoảng thời gian 
hợp lý sau khi thông tin này được công khai. Hướng dẫn này cũng áp 
dụng cho giao dịch thông tin nội bộ quan trọng của các bên thứ ba 
mà bạn có thể biết được trong quá trình làm việc tại Bunge. Nếu bạn vi 
phạm những luật giao dịch nội gián này, cả bạn và Bunge có thể phải 
chịu những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm phạt khoản tiền lớn và 
phạt tù. Ngoài ra, bạn có thể phải chịu xử lý kỷ luật, bao gồm chấm dứt 
việc làm.

Thông tin nội bộ quan trọng là gì?
Thông tin được xem là quan trọng nếu nó ảnh hưởng đến một nhà 
đầu tư hợp lý trong việc mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu. Thông tin 
được xem là nội bộ nếu nó chưa được công khai. Theo luật lệ chung, 
thông tin được cho là công khai sau ít nhất toàn bộ hai ngày giao dịch 
kể từ khi tiết lộ thông tin được phép. 
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 Điều quan trọng là phải lưu ý rằng thông tin nội bộ quan trọng có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nếu bạn đang cân nhắc một 
giao dịch chứng khoán và bạn tin rằng bạn có thể có thông tin nội bộ quan trọng về Bunge hoặc một công ty khác, vui lòng 
tham khảo Chính sách Công ty và Thủ tục về Giao dịch Nội gián hoặc tham vấn một trong những nguồn lực được liệt kê trong 
Đặt Câu hỏi và Nêu lên Mối lo ngại.

Rachel là một người quản lý Truyền thông tại Bunge. 
Cô ấy đang làm việc với nhóm của mình để viết thông 
cáo báo chí cho một việc mua lại quan trọng sắp tới. 
Trước khi thông báo công khai, cô ấy khuyến khích vị 
hôn thê của mình mua càng nhiều cổ phiếu của Bunge 
càng tốt. Do cô ấy không cung cấp cho anh ấy bất kỳ 
chi tiết nào nên cô ấy có thể nói  
điều đó, đúng không?

Không. Mặc dù Rachel không cung cấp tất cả các chi tiết 
nào mà cô ấy có nhưng cô ấy vẫn đưa ra một lời mách 
nước. Rachel đang lợi dụng vị trí của mình và thông tin 
mà cô ấy được cung cấp cho mục đích thu lợi cá nhân.

Hỏi & Đáp

Một số ví dụ phổ biến của thông tin nội bộ quan trọng bao gồm:

 • Dữ liệu hoặc dự báo về lợi nhuận hoặc doanh thu

 • Khả năng mua lại, loại bỏ hoặc đầu tư quan trọng sắp tới

 • Vụ kiện tụng quan trọng và hoạt động xây dựng pháp lý khác

 • Những thay đổi quan trọng trong bộ máy quản lý

 • Thông tin về sản phẩm mới

XEM XÉT CHI TIẾT HƠN

Mách nước
Các luật giao dịch nội gián cũng áp dụng cho việc chia sẻ 
thông tin không công khai quan trọng với bạn bè hoặc gia 
đình. Đưa ra những khuyến nghị cho người khác về việc giao 
dịch được gọi là mách nước. Mách nước được xem là một 
hình thức giao dịch nội gián và cả người cung cấp và người 
nhận đều có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm 
trọng hoặc phạt tù.
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• Bền vững Môi trường
• Hoạt động Chính trị
• Giao tiếp Bên ngoài 

TẬP TRUNG VÀO CỘNG ĐỒNG 
CỦA CHÚNG TA
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Erica phát hiện một rò rỉ nhỏ trong thùng chứa dung 
môi được sử dụng trong khu vực của cô ấy. Thùng chứa 
này sẽ sớm được chuyển đến một địa điểm khác. Cô ấy 
viện lý do việc này sẽ không còn là vấn đề của cô ấy nữa 
sau ngày mai, vì vậy cô ấy hoàn toàn lờ đi vấn đề này. 
Quyết định của Erica có phải là quyết định đúng đắn 
không?

Không. Khi nó được vận chuyển, thùng chứa bị lỗi có thể 
rò rỉ vào những khu vực mà có thể tạo thành mối nguy 
hiểm cho môi trường. Erica nên báo cáo những gì cô ấy 
nhìn thấy và tuân theo phương thức đúng đắn để giải 
quyết vấn đề này.

 BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG
Bunge thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình theo cách tăng cường 
chất lượng môi trường. Chúng ta cam kết cải thiện sức khỏe của cộng đồng 
nơi chúng ta hoạt động. Mỗi chúng ta có nghĩa vụ quan tâm đến các chính 
sách của Bunge về tiêu chuẩn môi trường và các luật môi trường hiện hành 
tại những nơi chúng ta làm việc. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, vui 
lòng tham khảo Chính sách Môi trường.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ
Bunge hiểu rằng mỗi chúng ta đều có quyền ủng hộ các hoạt động chính trị mà chúng ta lựa chọn với thời gian và chi phí của 
riêng chúng ta. Chúng ta không bao giờ được sử dụng tài sản và tài nguyên của Bunge cho các hoạt động chính trị cá nhân. 
Ngoài ra, chúng ta không bao giờ được tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị nào đại diện cho Bunge, trừ khi được ủy quyền. 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Phòng Pháp chế hoặc Vấn đề Chính phủ. Cuối cùng, mặc dù nhiều người trong số 
chúng ta có thể có chung mối quan tâm nhưng chúng ta không bao giờ được buộc đồng nghiệp ủng hộ một sự nghiệp cụ thể.

GIAO TIẾP BÊN NGOÀI
Các yêu cầu của báo chí xin phỏng vấn hoặc thông tin
Hoạt động truyền thông của chúng ta với công chúng phải thể hiện một bức tranh hoàn chỉnh, chính xác và đáng tin cậy 
về hoạt động kinh doanh của chúng ta. Chỉ những đại diện được Công ty chỉ định mới có thể chia sẻ thông tin và tin tức về 
Bunge. Do đó, chúng ta không được đưa ra những nhận định công khai đại diện cho Bunge trừ khi chúng ta được chỉ định 
làm phát ngôn viên. Nếu bạn được một thành viên báo chí liên lạc, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông.

Thắc mắc từ các nhà đầu tư
Tương tự, tin tức có thể ảnh hưởng đến những nhà đầu tư hoặc có tác động đến thị trường chứng khoán chỉ có thể được 
công bố thông qua đại diện được Công ty chỉ định. Nếu một nhà đầu tư, nhà phân tích chứng khoán hoặc đầu mối liên lạc tài 
chính khác hỏi thông tin từ bạn, ngay cả khi yêu cầu đó là không chính thức, vui lòng giới thiệu họ đến Phòng Quan hệ với 
Nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Tiết lộ Thông tin của Công ty.

Hỏi & Đáp
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 CẤU TRÚC TUÂN THỦ NỘI BỘ
Phòng Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu 
(GEC) và Trưởng phòng Tuân thủ
Trưởng phòng Tuân thủ và các thành viên của đội ngũ GEC 
duy trì trách nhiệm chính để quản lý và giám sát hàng ngày 
Bộ Quy tắc Ứng xử. Khi cần phê duyệt từ GEC theo Bộ Quy 
tắc này, các nhân viên nên tham vấn người quản lý GEC khu 
vực của mình. Thông tin liên hệ của tất cả người quản lý 
GEC có thể được tìm thấy trên cổng thông tin Bunge tại  
http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

Phòng Pháp chế
Phòng Pháp chế hợp tác chặt chẽ với Trưởng phòng Tuân 
thủ và GEC để đảm bảo sự tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử nhất quán khắp Công ty và các chính sách và quy trình phụ trợ. Họ là 
một nguồn lực bổ sung có thể hỗ trợ về các câu hỏi tuân thủ.

Đường dây nóng của Bunge
Đường dây nóng hỗ trợ đa ngôn ngữ và có sẵn tại www.bunge.alertline.com hoặc ở Châu Âu tại www.bungeeu.alertline.com, 
và bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn cước 1-888-691-0773 tại Hoa Kỳ và Canada. Danh sách số điện thoại miễn cước 
theo quốc gia cụ thể có trên cổng thông tin Bunge tại http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

Đường dây nóng này được đảm trách bởi một nhà cung cấp bên thứ ba độc lập. Đường dây nóng hoạt động 24 giờ một 
ngày, bảy ngày một tuần. Mặc dù các cá nhân được khuyến khích tự nêu danh tính nhưng các báo cáo ẩn danh cũng được 
chấp nhận tại nơi luật pháp địa phương cho phép. Các báo cáo sẽ được giữ bí mật trong phạm vi có thể, nhất quán với nhu 
cầu điều tra thích đáng và giải pháp của vấn đề. Các báo cáo ẩn danh sẽ được giải quyết trong khả năng có thể dựa trên 
thông tin được cung cấp. 

Tuyên bố miễn trừ
Mặc dù việc miễn áp dụng Bộ Quy tắc này không được kỳ vọng nhưng chúng có thể được thực hiện trong những trường 
hợp hạn chế nhất định. Bất kỳ việc miễn áp dụng Bộ Quy tắc này đều cần được sự phê duyệt trước bằng văn bản của Trưởng 
phòng Tuân thủ. Bất kỳ việc miễn áp dụng nào cho các cán bộ điều hành hoặc giám đốc của Bunge Limited chỉ có thể được 
thực hiện khi được phê duyệt bởi Ban Giám đốc hoặc một ủy ban của Ban Giám đốc và phải được công khai kịp thời theo yêu 
cầu của luật pháp hiện hành. 
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Bạn có câu hỏi hoặc lo 
ngại?

Chúng tôi có thể trợ giúp.

PHÒNG ĐẠO ĐỨC & TUÂN THỦ TOÀN CẦU (GEC)
Trưởng phòng Tuân thủ và các thành viên của đội ngũ GEC duy trì trách nhiệm chính để quản lý và giám sát hàng ngày Bộ Quy tắc 
Ứng xử. Khi cần phê duyệt từ GEC theo Bộ Quy tắc này, các nhân viên nên tham vấn người quản lý GEC khu vực của họ. Thông tin liên 
hệ của tất cả người quản lý GEC có thể được tìm thấy trên cổng thông tin Bunge tại http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BUNGE
TRỰC TUYẾN @ www.bunge.alertline.com hoặc ở Châu Âu tại www.bungeeu.alertline.com

ĐIỆN THOẠI @ 1-888-691-0773 miễn cước tại Hoa Kỳ và Canada
(Danh sách số điện thoại miễn cước theo quốc gia có trên cổng thông tin Bunge tại http://bnaportal.na.dir.bunge.com/wps/portal/gec.)

Bunge Limited
Bộ Quy tắc Ứng xử
© 2014 (Vietnamese/Tiếng Việt)


