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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Chúng ta ủng hộ và bảo vệ nhân quyền bất cứ khi nào có thể. Là một công ty có 

trách nhiệm hoạt động tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng ta tin rằng 

đạo đức tốt và công việc kinh doanh thuận lợi luôn luôn đi đôi với nhau và 

chúng ta cam kết tuân thủ pháp luật và quy định của những quốc gia và khu vực 

nơi chúng ta hoạt động. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Để chứng tỏ sự cam kết này chúng ta: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 ủng hộ việc bảo vệ nhân quyền, nhất là của nhân viên chúng ta, các bên 

tham gia vào công việc kinh doanh của chúng ta và cộng đồng nơi chúng 

ta hoạt động 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 tôn trọng quyền tự do lập hội của nhân viên chúng ta, theo luật định 

 provide a safe and healthy working environment  cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 không ủng hộ lao động cưỡng ép và bắt buộc hay việc khai thác sức lao 

động trẻ em 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 ủng hộ xóa bỏ sự kỳ thị trong tuyển dụng và khuyến khích phát huy tính 

đa dạng ở nơi làm việc 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 cung cấp cho nhân viên của chúng ta chế độ đãi ngộ và những phương tiện 

để phát triển sự nghiệp của họ và quan tâm đến phúc lợi của họ 

 promote fair competition and do not support corruption  khích lệ sự cạnh tranh công bằng và không ủng hộ việc hối lộ 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 tiến hành công việc kinh doanh của chúng ta một cách trung thực và liêm 

chính tuân thủ luật pháp thích hợp 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 vạch ra và thực thi những thủ tục và quy trình của công ty để bảo đảm 

chúng ta tuân thủ chính sách này. 


