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1.

Thông điệp của Tổng Giám đốc

Thân gửi các Đồng nghiệp và Bạn bè,
Khi Mainstream thành lập vào năm 2008, không ai có thể đoán trước được con
đường chúng ta sẽ đi để đạt tới những thành công ngày hôm nay. Khi đó, tầm
nhìn và sứ mệnh của chúng ta rất rõ ràng. Công ty bắt đầu hành trình trở thành
nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới. Mười một năm sau đó,
tầm nhìn và sứ mệnh của chúng ta vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng thành công mà chúng ta nhìn thấy không đến dễ dàng và không phải chỉ
sau một sớm một chiều. Mainstream đã làm việc không mệt mỏi để xứng danh
nhà lãnh đạo toàn cầu trong ngành. Chúng ta gìn giữ đầy tự hào và luôn cẩn
trọng bảo vệ thành tựu ấy.
Chúng ta sẽ không có được những thành tựu như ngày hôm nay nếu không nhờ
sự cống hiến, sự kiên trì và niềm đam mê không ngừng nghỉ của từng con người, từng nhân viên công ty trên toàn
thế giới. Nếu không có những con người này - những nhà quản lý, những nhà lãnh đạo, những nhà đổi mới, những
người có tư duy sáng tạo - nếu không có bạn, Mainstream sẽ không thể trở thành một công ty khiến chúng ta hết
sức tự hào như ngày hôm nay.
Danh tiếng là tài sản giá trị nhất và cũng là tài sản dễ bị tổn hại nhất của chúng ta. Danh tiếng có thể bị hủy hoại chỉ
bởi một phán đoán thiếu thận trọng, một bình luận thiếu suy nghĩ hay một quyết định thiếu đạo đức. Danh tiếng
của Mainstream nằm trong tay bạn. Đó là lý do chúng tôi tin rằng bạn sẽ luôn tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử này khi
thực hiện mọi công việc của chúng ta.
Bộ Quy tắc ứng xử của Mainstream áp dụng bình đẳng đối với tất cả nhân viên cũng như cố vấn, đơn vị đại diện,
chuyên gia tư vấn, nhà thầu, thực tập sinh, đối tác và nhà cung cấp của công ty. Tôi trân trọng đề nghị bạn đọc kỹ
và áp dụng các nguyên tắc trong Quy tắc ứng xử làm kim chỉ Nam cho mọi hành vi cá nhân và công việc, trong tất
cả mọi hoạt động của bạn cho Mainstream và với Mainstream.
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Tôi hi vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng bạn trên con đường thành công
của Mainstream trong những năm tới.

Andy Kinsella
Tổng Giám đốc Tập đoàn
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2. Quy tắc ứng xử của
Mainstream là gì?

2.

Quy tắc ứng xử của Mainstream là gì?

Quy tắc ứng xử của Mainstream đề ra những hành vi được coi là có thể chấp nhận đối với nhân viên, đơn vị đại
diện, đối tác và tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động trên danh nghĩa của Mainstream. Tài liệu này phục vụ nhiều
mục đích, trong đó có:
 Giúp làm rõ các tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài mà nhân viên và các bên liên quan được kỳ vọng sẽ áp dụng;
 Hỗ trợ để nhân viên với nền tảng kinh nghiệm và hoàn cảnh khác nhau có thể làm việc hiệu quả hơn trong môi
trường đa biên giới và đa văn hóa;
 Làm điểm tham chiếu để ra quyết định và đánh giá mức độ phù hợp với công ty của một nhân viên, nhà thầu,
đối tác hay nhà cung cấp tiềm năng; và
 Giảm nguy cơ cá nhân/tổ chức đại diện cho Mainstream có những hành vi không thể chấp nhận và gây tổn hại
đến danh tiếng của công ty.
Bộ Quy tắc ứng xử được phát cho tất cả nhân viên khi bắt đầu làm việc với Mainstream và được đăng tải công khai
trên trang web của Mainstream.

“Trong kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của
con người và xã hội cũng quan trọng như
bất kỳ điều gì khác.”.
TS. Eddie O’Connor
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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3.

Gìn giữ giá trị của Mainstream

Mainstream có đội ngũ nhân sự toàn cầu nhưng dù ở đâu, chúng tôi đều có chung các giá trị:

Chúng tôi tin vào Môi trường làm việc an toàn cho mọi người. Bằng cách đặt an toàn lên hàng đầu, chúng tôi đã
xây dựng một môi trường mà ở đó, mọi người có thể làm việc hết sức mình và an tâm rằng an toàn của họ là ưu
tiên hàng đầu của chúng tôi.
Chúng tôi tin vào việc thể hiện Sự tôn trọng cá nhân với mỗi người mà chúng tôi tiếp xúc. Sự tôn trọng là cốt lõi
trong những mối quan hệ thành công nhất, và các mối quan hệ là nền móng trong hoạt động kinh doanh của chúng
tôi. Ở đâu có sự tôn trọng lẫn nhau, ở đó niềm tin được thiết lập và quan hệ đối tác được phát triển mạnh mẽ.
Chúng tôi tin rằng bằng cách Hợp tác trong một đội ngũ, chúng tôi gặt hái được nhiều thành quả hơn. Chúng tôi sẽ
không thể hiện thực hóa tầm nhìn của công ty nếu không có sự hợp tác. Bằng cách chung tay, chia sẻ thông tin và
hướng tới một mục tiêu chung, chúng tôi truyền động lực cho nhau để cùng tạo nên tương lai bền vững và chia sẻ
thành công.
Chúng tôi tin rằng Cách tiếp cận mang tinh thần doanh nhân sẽ mang tới những giải pháp mà người khác không
thể thấy được. Thế giới đang đối mặt với những thách thức to lớn. Chúng ta sẽ không thể vượt qua những thách
thức đó bằng lối tư duy thông thường. Đây là lúc tìm kiếm lối đi mới. Những người có ý tưởng đổi mới và giải pháp
sáng tạo cùng cam kết mạnh mẽ sẽ dẫn dắt con đường tới tương lai.
Chúng tôi tin vào Cách tiếp cận bền vững trong mọi công việc của mình. Chúng tôi nghĩ tới ngày mai và ảnh hưởng
của hành động hôm nay tới tương lai của chúng ta. Đây là cốt lõi trong mọi công việc của chúng tôi. Tầm nhìn dài
hạn là nền tảng để kinh doanh thành công, gây dựng các mối quan hệ và xây đắp tương lai cho hành tinh này.
Chúng tôi tin rằng bằng cách nắm bắt Đổi mới sáng tạo, chúng tôi sẽ dẫn trước trong cuộc chơi này. Thành công
của chúng tôi thể hiện sự linh hoạt và cởi mở đón nhận đổi mới sáng tạo trên tất cả các thị trường và hoạt động
kinh doanh, nhờ đó giảm chi phí và tối ưu hiệu quả. Chỉ khi thúc đẩy các thông lệ tốt và ý tưởng mới, chúng tôi mới
có thể phát triển như một đội ngũ thống nhất, tăng trưởng như một doanh nghiệp và tăng tiến như một nền công
nghiệp.
Chúng tôi tin rằng kinh doanh với Sự chính trực sẽ đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn cao nhất một cách nhất quán và
chặt chẽ trên tất cả các thị trường. Chúng tôi có niềm tin vào việc kinh doanh cởi mở và tuân thủ các tiêu chuẩn
chuyên nghiệp và trung thực cao nhất, vì vậy, các Bên thứ ba có thể tin tưởng chúng tôi trong việc giữ vững tiêu
chuẩn cao nhất về liêm chính.
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4.

Hiểu trách nhiệm của bạn
4.1. Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cho những ai?
Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cho tất cả nhân viên của Mainstream và các công ty con của Mainstream (gọi tắt là
“Tập đoàn Mainstream”). Những phần đề cập đến “Mainstream” và “Công ty” xuyên suốt bộ Quy tắc ứng xử
đều bao gồm Tập đoàn Mainstream.
Ngoài ra, Quy tắc ứng xử của Mainstream cũng áp dụng cho tất cả cố vấn, đơn vị đại diện, chuyên gia tư vấn,
nhà thầu, thực tập sinh, đối tác và nhà cung cấp (gọi chung là “Bên thứ ba”).
Vì Mainstream có nhiều văn phòng ở khắp nơi trên thế giới, nhân viên
của Mainstream chịu sự điều chỉnh của luật pháp và quy định của
nhiều quốc gia và hệ thống pháp luật khác nhau. Nhân viên của
Mainstream phải tuân thủ Quy tắc ứng xử và các luật áp dụng. Tuy
nhiên, nếu quy định trong Quy tắc ứng xử mâu thuẫn với luật áp dụng
thì luật áp dụng sẽ được sử dụng.
Lưu ý! Bạn không bao giờ được tham gia bất kỳ hoạt động nào trái
pháp luật.
Nếu nghi ngờ, hãy tìm lời khuyên.

4.2. Nếu bạn không chắc chắn về một quyết định?
Nếu bạn không chắc chắn về một quyết định cụ thể, hãy tự hỏi mình
các câu hỏi dưới đây. Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào dưới đây
là “Không”, bạn phải tìm kiếm thêm lời khuyên.

4.3 Tìm lời khuyên ở đâu

Hãy nhớ, bạn luôn có thể tìm kiếm
sự giúp đỡ hay chỉ dẫn nếu không
chắc chắn về bất kỳ quyết định
nào. Bạn có thể liên hệ với Chuyên
viên Đạo đức, Quản lý trực tiếp,
Quản lý Nhân sự tại quốc gia bạn
đang làm việc, Quản lý Đạo đức và
Tuân thủ của Tập đoàn, hoặc Giám
đốc Pháp chế tại quốc gia bạn đang
làm việc để tìm lời khuyên hay chỉ
dẫn về bất kỳ vấn đề gì.

 Quyết định này có hợp pháp không?
 Tôi có thể giải trình quyết định này với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp
mà không thấy xấu hổ không?
 Nếu quyết định này xuất hiện trên báo chí thì Mainstream có cảm thấy yên tâm không?
 Tôi có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định này không?

4.4. Lên tiếng mà không sợ bị trả thù
Mainstream hoàn toàn ủng hộ mọi cá nhân bày tỏ quan ngại một cách trung thực và thiện chí, và sẽ không dung
thứ cho mọi hình thức trả thù hoặc trù dập đối với những người bày tỏ quan ngại của mình một cách thành thực.
Quan điểm này được nêu rõ ở Chính sách Chống quấy rối, quấy rối tình dục và bắt nạt trong Sổ tay nhân viên.
Bất kỳ ai vi phạm chính sách này đều sẽ bị xử lý kỷ luật.
Nếu bạn nhận thấy có hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử, bạn có nghĩa vụ kịp thời trình báo thông tin này thông
qua bất kỳ phương án nào được nêu trong Chính sách tuýt còi của Mainstream. Nếu bạn không lên tiếng, chúng
tôi sẽ không biết có vấn đề xảy ra trước khi quá muộn.
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5.

Xây dựng văn hóa kinh doanh có đạo đức
5.1. Minh bạch trong kinh doanh

Mainstream cam kết hành động cởi mở, có đạo đức và tuân thủ pháp luật ở tất cả các quốc gia và hệ thống pháp
luật nơi chúng tôi có giao dịch kinh doanh. Hối lộ và tham nhũng, vi phạm nhân quyền và các hành vi phi đạo đức
sẽ không được dung thứ tại Mainstream hay trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào của chúng tôi.
Văn hóa tuân thủ pháp luật trong nước và quốc tế của Mainstream được xây dựng trên nền tảng các giá trị của
Công ty. Danh tiếng chúng tôi có được là nhờ hoạt động kinh doanh cởi mở và tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về
tính chuyên nghiệp, trung thực và liêm chính.

5.2 Hướng dẫn cụ thể
Vui lòng xem Phần Error!
Reference source not
found. để tham khảo
hướng dẫn cho từng
quốc gia về luật điều
chỉnh liên quan đến hối
lộ, tiền bôi trơn, quà
tặng và các hình thức
chiêu đãi ở Australia,
Chile, Ireland, Phillipin,
Singapore, Nam Phi,
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ
và Việt Nam.
Nếu bạn đang làm việc
tại một trong các quốc
gia này, vui lòng tham
khảo hướng dẫn này
trước và tìm thêm lời
khuyên từ Chuyên viên
Đạo đức, Quản lý trực
tiếp, Giám đốc Pháp chế
tại nước đó hoặc Quản lý
Đạo đức và Tuân thủ của
Tập đoàn, nếu cần.

Mỗi nhân viên, giám đốc, cán bộ và đại diện Bên thứ ba của Mainstream được kỳ
vọng sẽ hành động một cách trung thực và thiện chí khi thực hiện các nghĩa vụ
trên danh nghĩa Công ty và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.
Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng tất cả khách hàng, đối tác liên doanh, đơn vị
trung gian, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và mọi tổ chức/cá nhân có liên quan,
những bên cung cấp dịch vụ trên danh nghĩa của Mainstream, áp dụng tiêu chuẩn
cao nhất về tuân thủ. Nếu cần, chúng tôi sẽ rà soát chính sách của họ để đảm bảo
hai bên có chung cam kết.
Cụ thể, chính sách của Mainstream không dung thứ cho hành vi tham nhũng và
hối lộ. Chi tiết sẽ được nêu rõ hơn tại phần Chính sách Chống hối lộ và tham
nhũng. Mọi lo ngại liên quan đến vi phạm chính sách này sẽ nhận được sự quan
tâm cao nhất và được điều tra kỹ càng.

5.3.

Ủy ban Đạo đức và tuân thủ

Mainstream đã thành lập Ủy ban Đạo đức và tuân thủ toàn cầu có nhiệm vụ đẩy
mạnh các tiêu chuẩn về đạo đức và nâng cao nhận thức về tuân thủ trên toàn
công ty. Ủy ban bao gồm các thành viên đến từ mỗi khu vực. Họ sẽ là đầu mối liên
lạc về mọi vấn đề liên quan đến đạo đức hay tuân thủ, cũng như là người chỉ dẫn
những khía cạnh văn hóa trong nước có thể mâu thuẫn với các tiêu chuẩn của
Mainstream.
Nếu bạn không rõ người đại diện Ủy ban Đạo đức và tuân thủ tại khu vực của bạn
là ai, vui lòng liên hệ Ethics&compliance@mainstreamrp.com

5.4. Đào tạo hàng năm
Ban Giám đốc và Nhân viên của Mainstream Renewable được kỳ vọng sẽ cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra
trong Quy tắc ứng xử này và tích cực hỗ trợ thực hiện bộ quy tắc trong Công ty. Để thực hiện cam kết, hàng năm,
các giám đốc và nhân viên sẽ tham gia chương trình đào tạo Chống hối lộ và tham nhũng, và các giám đốc sẽ ký
tuyên bố tuân thủ Chống hối lộ và tham nhũng.
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Ngoài ra, Mainstream cũng mở rộng chương trình đào tạo Chống hối lộ và tham nhũng cho các đối tác bên ngoài
và bên thứ ba. Các đối tác và bên thứ ba được khuyến khích tham gia hợp phần đào tạo này.
Tổng Giám đốc Tập đoàn là người có trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo chính sách được thực hiện nhất
quán; tuy nhiên, việc ngăn chặn, phát hiện và tố giác hành vi hối lộ và tham nhũng là trách nhiệm của tất cả nhân
viên trên toàn Công ty.
Nếu bạn nhận thấy hoặc nghi ngờ có hành vi vi phạm chính sách, bạn có trách nhiệm trình báo vụ việc theo Chính
sách tuýt còi của Mainstream. Mainstream đảm bảm rằng mọi vụ việc trình báo sẽ được xử lý với mức độ bảo mật
cao và điều tra kỹ lưỡng.

6.

Làm điều đúng đắn
6.1. Sức khỏe và An toàn

Trách nhiệm của chúng tôi là mang đến môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho mọi nhân viên. Trách nhiệm
này cũng mở rộng tới tất cả các Bên thứ ba và thành viên của cộng đồng, những người có thể có liên quan hoặc bị
ảnh hưởng bởi hoạt động của chúng tôi. Phạm vi áp dụng chính sách sức khỏe và an toàn rất rộng, từ các vấn đề
nhỏ trong văn phòng cho tới hoạt động xây dựng của dự án. An toàn là ưu tiên số một trong mọi hoạt động của
chúng tôi.
Vì vậy, vấn đề sức khỏe và an toàn được đưa vào các giá trị của Mainstream và trong mọi hoạt động trên toàn công
ty ở tất cả các cấp. Đây là ưu tiên cơ bản của Ban Giám đốc và được lan tỏa trên toàn công ty thông qua bộ phận
chuyên trách Môi trường và chất lượng an toàn lao động (gọi tắt là “SHEQ”). Bộ phận này chịu trách nhiệm tuyên
truyền các vấn đề sức khỏe và an toàn tới tất cả hoạt động của công ty trên toàn thế giới.
Ủy ban Điều hành và an toàn lao động (gọi tắt là “CESC”) là một tiểu ban thuộc Ban Giám đốc, được giao nhiệm vụ
đảm bảo Tập đoàn tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành về sức khỏe và an toàn, và đảm bảo chúng tôi
xây dựng và thực thi các chính sách và quy trình phù hợp. CESC chịu trách nhiệm đảm bảo vấn đề an toàn lao động
được đưa vào văn hóa của Mainstream và các quy trình ứng phó khẩn cấp và hoạt động liên tục được xây dựng và
triển khai hiệu quả trên toàn công ty.

Mainstream tiếp cận vấn đề an toàn lao động theo năm nguyên tắc chính:
 Phòng ngừa – Thông qua hoạt động đánh giá rủi ro, các chính sách, hướng dẫn làm việc, các đợt tập huấn và rà
soát, chúng tôi có thể ngăn ngừa bệnh tật và thương tật xảy ra với nhân viên và những người có liên quan đến
hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 Lãnh đạo – Tinh thần lãnh đạo minh bạch trong vấn đề an toàn của cả nhân viên và cấp quản lý sẽ quyết định
hiệu quả hoạt động đảm bảo an toàn của chúng tôi.
 Trao đổi thông tin – Chúng tôi tin rằng việc trao đổi về trách nhiệm, hiệu quả công việc, chia sẻ bài học và các
thông lệ tốt là một phần thiết yếu trong cách quản lý an toàn lao động của chúng tôi.
 Đánh giá – Trong quá trình phát triển, chúng tôi sẽ liên tục rà soát mọi khía cạnh hoạt động để đảm bảo đánh
giá và có biện pháp quản lý phù hợp với các rủi ro liên quan.
 Cải thiện – Mặc dù vẫn đảm bảo tuân thủ tất cả các luật liên quan, chúng tôi cũng sẽ tìm cách liên tục cải thiện
mọi khía cạnh của hoạt động quản lý và thực hiện an toàn lao động.
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6.2. Quyền dừng làm việc
Tiêu chuẩn Môi trường và chất lượng an toàn lao động của Mainstream, “Tiêu chuẩn An toàn lao động chủ động”,
tóm tắt nghĩa vụ sử dụng Quyền dừng làm việc của mọi nhân viên trong Mainstream.
Theo đó, mỗi nhân viên và nhà thầu của Mainstream được quyền tạm dừng làm việc ngay khi ai đó nhận thấy có
tình huống làm họ cảm thấy không an toàn. Mọi nhân viên và nhà thầu của Mainstream cũng có nghĩa vụ dừng làm
việc ngay khi có yêu cầu của một người viện đến Quyền dừng làm việc.
Quyền dừng làm việc là cần thiết trong việc ngăn chặn các vụ việc có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử
vong. Để tìm hiểu thêm về Quyền dừng làm việc, vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn An toàn lao động chủ động.

6.3. Nhân quyền
Nhân quyền có vai trò rất quan trọng đối với Mainstream và chúng tôi tự hào về cách chúng tôi cư xử với những
người khác. Mainstream hoàn toàn không khoan nhượng trước tất cả các hình thức nô lệ hiện đại. Điều này thể
hiện rõ trong Chính sách về Buôn người và nô lệ hiện đại của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết triển khai các hệ
thống và biện pháp kiểm soát để đảm bảo tình trạng nô lệ hiện đại không xảy ra ở bất kỳ đâu trong hệ thống kinh
doanh hay cung ứng của chúng tôi.

Để làm được điều này, chúng tôi:
 Đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp luật liên quan đến nhân quyền và điều kiện làm việc.
 Khuyến khích các thông lệ công bằng và bình đẳng với đồng nghiệp và các bên liên quan.
 Cư xử với tất cả cá nhân dựa trên năng lực làm việc chứ không xem xét các yếu tố như chủng tộc, tôn giáo, màu
da, nguồn gốc dân tộc hay quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính, tuổi tác hay tình
trạng hôn nhân.
 Không dung thứ cho mọi hình thức quấy rối hay lạm dụng hoặc bất kỳ hành vi nào được xem là có tính công kích,
đe dọa, ác ý hay xúc phạm.
 Thường xuyên kiểm tra các quy định pháp luật để giám sát việc tuân thủ trên tất cả các lĩnh vực.
 Tiến hành thẩm định chi tiết bên thứ ba trước khi hợp tác để đảm bảo họ cũng tuân thủ những tiêu chuẩn cao
như chúng tôi.
 Ở những nơi có luật pháp lỏng lẻo và không phù hợp với kỳ vọng của tập đoàn, chúng tôi sẽ đánh giá để đảm
bảo thực hiện các giá trị và áp dụng các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được.
 Cuối cùng, đối xử với mọi người theo cách mà chúng tôi mong muốn người khác đối xử với mình là cốt lõi tạo
nên các giá trị Tôn trọng và Làm việc nhóm của Công ty.
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6.4. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (gọi tắt là “CSR”) là thuật ngữ được dùng để miêu tả những hành động và
sáng kiến được các công ty thực hiện để đảm bảo kinh doanh một cách có đạo đức. Vai trò của CSR rất quan trọng
và thông điệp CSR rất rõ ràng - các doanh nghiệp phải có trách nhiệm trước những tác động của mình đối với nhân
viên, các bên liên quan, lên môi trường và xã hội nói chung.
Tại Mainstream, mục tiêu của chúng tôi cũng chính là như vậy. Cách chúng tôi tiếp cận CSR hoàn toàn phù hợp với
các giá trị lâu bền của công ty.
Ủy ban CSR của Mainstream là một tiểu ban nằm trong Ban Giám đốc, có nhiệm vụ dẫn dắt công ty vượt qua các
thách thức về doanh nghiệp, môi trường và xã hội mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày.
Ủy ban CSR đã xây dựng và sẽ báo cáo cho Tập đoàn các chỉ số chính thuộc các lĩnh vực về Nơi làm việc, Thị trường,
Môi trường và Cộng đồng. Điều này góp phần đảm bảo cam kết CSR được lồng
ghép trong văn hóa của Mainstream.
Ủy ban CSR họp mặt ba lần mỗi năm và do Giám đốc không điều hành Brendan
Halligan làm chủ tịch.

6.5. Báo cáo, giải trình và lưu hồ sơ
Đảm bảo quy trình báo cáo minh bạch, chính xác và tuân thủ quy định là yếu tố
cần thiết để giữ vững niềm tin của các bên liên quan đối với Mainstream.

Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, điều này có nghĩa là:
 Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình nội bộ về xin phê duyệt, lưu hồ sơ và xử
lý thanh toán;
 Lập báo cáo nội bộ rõ ràng và chính xác để trình lên quản lý và Ban Giám đốc;
 Công bố Báo cáo năm một cách toàn diện để các bên liên quan không chỉ nhìn
thấy thành công mà còn cả những nhận định trung thực về khó khăn mà chúng
tôi gặp phải trong năm tài chính trước;
 Lưu trữ chính xác sổ sách và các biên bản
ghi lại rõ ràng tất cả các quyết định quan
trọng để hỗ trợ quy trình kiểm toán minh
bạch.

Làm thế nào để đảm bảo
việc báo cáo chính xác?

 Đảm bảo chúng tôi tuân thủ
tất cả các luật và quy định
liên quan trên tất cả thị
trường của công ty.
 Thường xuyên rà soát các
quy định pháp luật và điều
chỉnh hệ thống khi luật thay
đổi.
 Nếu có nghi ngờ, hãy tham
khảo ý kiến đồng nghiệp của
bạn.

6.6. Phí dịch vụ thành công
Phí dịch vụ thành công là một phần trong
thỏa thuận phí phụ thuộc, có thể được định
nghĩa là khoản phí được các bên đồng ý chi
trả thêm cho các dịch vụ (đặc biệt là dịch vụ
pháp lý nếu khách hàng thắng kiện).
Tại Mainstream, chúng tôi ghi nhận rằng phí
dịch vụ thành công là thông lệ ở nhiều quốc
gia. Tuy nhiên, chính sách của chúng tôi hạn
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chế ký kết các thỏa thuận phí dịch vụ thành công cho các dịch vụ pháp lý, trừ khi được sự xem xét và phê duyệt
trước của đại diện pháp lý của Mainstream ở nước sở tại hoặc Giám đốc tài chính của Tập đoàn.

6.7. Yêu cầu hoàn phí
Tất cả nhân viên Mainstream phải đảm bảo mọi yêu cầu bồi hoàn chi phí đi lại, ăn ở, chiêu đãi, quà tặng hoặc các
chi phí liên quan đến công việc khác đều được trình theo Chính sách Đi lại và công tác của Mainstream. Mọi chi phí
yêu cầu bồi hoàn phải chính xác và đi kèm các biên lai và mô tả cần thiết.
Mọi cá nhân bị phát hiện cố ý làm giả và nộp yêu cầu bồi hoàn chi phí không chính xác đều sẽ bị xử lý kỷ luật.
Tất cả bản kê khai, hóa đơn và chứng từ khác liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh phải
được lập và lưu trữ một cách chính xác và đầy đủ. Mainstream không dung thứ cho mọi hành vi tạo điều kiện hay
che đậy các khoản chi không chính đáng.

6.8. Xung đột lợi ích
Khi đang làm việc hay trong thời gian rảnh rỗi, bạn không được có hành động mâu thuẫn với trách nhiệm của bạn
với Mainstream.
Xung đột lợi ích xảy ra khi vai trò trong công việc có thể mang lại cho bạn lợi ích hoặc lợi nhuận cá nhân nằm ngoài
hoặc vượt quá các điều kiện và điều khoản của hợp đồng lao động. Bạn cần xem xét hành động của mình và tránh
tạo cảm giác là hành động của bạn gây ra xung đột lợi ích.
Việc công khai các xung đột lợi ích có thể xảy ra sẽ loại bỏ nghi ngờ nếu sau này vụ việc được đưa ra ánh sáng. Ví
dụ về xung đột lợi ích có thể là bạn có cổ phần trong công ty của nhà cung cấp hay thành viên trong gia đình bạn
làm việc cho nhà thầu.

Làm thế nào để tránh xung đột lợi ích?
 Công khai thông tin là vấn đề then chốt. Bạn phải công khai bất kỳ xung đột lợi ích sẽ hoặc có thể xảy ra tại Bản
kê khai Xung đột lợi ích của Mainstream trên SharePoint.
 Đừng sử dụng tài nguyên, sở hữu trí tuệ, thời gian hay cơ sở vật chất của Mainstream để phục vụ mục đích cá
nhân.
 Đừng khai thác những cơ hội mà Mainstream có thể quan tâm hoặc được tìm ra khi sử dụng nguồn lực của
Mainstream.
 Hãy xin phê duyệt trước khi nhận các vị trí cán bộ hay giám đốc ở doanh nghiệp bên ngoài.

6.9. Vận động hành lang có trách nhiệm
Vận động hành lang có thể là hoạt động cần thiết và được chấp nhận với điều kiện tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp
luật có liên quan. Vận động hành lang được coi là mọi hoạt động nhằm huy động sự ủng hộ của các nhà lập pháp
về lợi ích hợp pháp của Mainstream, ví dụ: cung cấp thông tin cho các chính phủ về lợi ích của năng lượng tái tạo.
Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Mainstream có thể được yêu cầu đăng ký các hoạt động vận động hành lang do
Mainstream thực hiện hoặc được thực hiện trên danh nghĩa của Mainstream. Ví dụ: theo Đạo luật về Vận động
hành lang của Ireland năm 2015, Mainstream phải kê khai các hoạt động vận động hành lang của mình trên danh
sách đăng ký công khai.
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Vì thế, trước khi bất kỳ hoạt động vận động hành lang nào được đề xuất hoặc thực hiện bởi Mainstream hoặc trên
danh nghĩa Mainstream, chi tiết của hoạt động đó phải được trình bằng văn bản cho Tổng Giám đốc có liên quan
của Mainstream, hoặc cho Giám đốc Đối ngoại của Mainstream.
Không được bắt đầu hoạt động vận động hành lang khi chưa có ủy quyền.

7. Bảo vệ tài sản Công ty
7.1. Danh tiếng
Như đã đề cập trong Thông điệp của Tổng
Giám đốc, danh tiếng của Mainstream là
tài sản giá trị nhất và dễ bị tổn hại nhất.
Nhiều công ty có thể vực dậy sau tổn thất
tài chính và thậm chí còn trở thành tấm
gương thành công; tuy nhiên, danh tiếng bị
hủy hoại thì khó, hay thậm chí không thể
khôi phục. Một khi đã bị hủy hoại, danh
tiếng có thể sẽ không bao giờ trở lại
nguyên vẹn như cũ.
Vì vậy, tầm quan trọng của việc bảo vệ
danh tiếng Công ty không thể bị xem nhẹ.
Sức mạnh nằm trong tay chúng ta - chúng ta phải cố gắng duy trì danh tiếng của Mainstream như một tấm gương
mẫu mực về kinh doanh cởi mở, minh bạch và có đạo đức.

7.2. Phần cứng bảo mật thông tin và hệ thống CNTT
Tất cả nhân viên của Mainstream và các bên thứ ba sử dụng phần cứng bảo mật thông tin hoặc có thể truy cập hệ
thống và cơ sở dữ liệu của Mainstream phải hành động một cách đúng đắn và trách nhiệm với các tài sản đó. Vui
lòng xem đầy đủ chi tiết tại Sổ tay Bảo mật thông tin của Mainstream. Đây là tài liệu tham khảo bắt buộc đối với tất
cả nhân viên của Mainstream.
Sổ tay Bảo mật thông tin giải thích trách nhiệm
của mỗi người khi sử dụng công nghệ của
Mainstream trong công việc hàng ngày, đồng
thời nêu rõ kỳ vọng với từng người khi sử dụng
các hệ thống này trên danh nghĩa cá nhân. Ví
dụ bao gồm sử dụng mạng xã hội một cách có
trách nhiệm, được nêu chi tiết tại Chính sách
Sử dụng mạng xã hội của Mainstream, cũng
như sử dụng email và mạng Internet có trách
nhiệm.
Tất cả đồng nghiệp phải đọc và xác nhận hiểu
và sẽ tuân thủ Sổ tay Bảo mật thông tin bằng
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cách điền tên vào phần Danh sách đăng ký tuân thủ được đề cập trong Sổ tay Bảo mật thông tin.
Ngoài ra, tất cả đồng nghiệp cũng phải đọc và tuân thủ Quy tắc công nghệ và Quy tắc bảo mật an ninh mạng của
Mainstream. Những quy tắc này có liên quan trực tiếp đến các giá trị An toàn, Chính trực, Tôn trọng và Làm việc
nhóm của Mainstream.

7.3. Sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế và tên thương mại
Tại Mainstream, chúng tôi tự hào về số lượng lớn tài sản sở hữu trí tuệ và thương hiệu được gây dựng từ ngày
thành lập công ty vào năm 2008. Bằng các tài sản sở hữu trí tuệ, Mainstream tiếp tục dẫn đầu hành trình đổi mới
và khởi sự doanh nghiệp. Chính thương hiệu được công nhận trên toàn cầu đã củng cố vị thế của chúng ta với vai
trò nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới.
Vì vậy, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế và tên thương mại của Mainstream cũng có giá trị như các tài sản hữu hình
khác mà chúng ta chạm vào và nhìn thấy mỗi ngày. Mỗi nhân viên có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ bí quyết chuyên
ngành và thận trọng khi chia sẻ thông tin với các bên ngoài. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ vẹn toàn thương hiệu
cũng như trung thành với các biểu mẫu và tiêu chuẩn quảng bá của Công ty.

7.4. Tuyên bố với truyền thông, các bên thứ ba và công chúng
Bộ phận Truyền thông của Mainstream chịu trách nhiệm với tất cả tuyên bố được đưa ra trước truyền thông, bao
gồm thông cáo báo chí và phản hồi các câu hỏi của truyền thông. Quy tắc truyền thông đưa ra cách xử lý các câu
hỏi của truyền thông. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ Giám đốc Truyền thông của Mainstream
để được hướng dẫn.

7.5. Thông điệp
Nếu bạn được yêu cầu thay mặt Mainstream trả lời câu hỏi, vui lòng kiểm tra các dữ liệu thực tế trước khi đưa ra
bất kỳ tuyên bố công khai nào. Mọi cá nhân bị phát hiện cố ý hay vô ý tiết lộ các thông tin mật, thông tin nhạy cảm
về thương mại hoặc thông tin sai sự thật về Mainstream đều sẽ bị xử lý kỷ luật.
Nếu bạn không chắc chắn về dữ liệu thực tế của bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng hỏi ý kiến Quản lý trực tiếp, Tổng
Giám đốc, Giám đốc Truyền thông hay cố vấn pháp luật nước sở tại trước khi đưa ra câu trả lời.

7.6. Quyền riêng tư
Mainstream cam kết bảo vệ quyền riêng tư của mỗi nhân viên
và bên thứ ba có quan hệ hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ
lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân theo các quy định của pháp
luật về bảo vệ dữ liệu.
Chính sách Quyền riêng tư được công khai trên trang web của
Mainstream còn Chính sách Quyền riêng tư cho nhân viên trong đó nêu rõ quyền của bạn và cách chúng tôi lưu trữ và quản
lý thông tin của bạn, nằm trong Sổ tay nhân viên.
Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc về cách Mainstream
Renewable Power xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ
dataprotection@mainstreamrp.com để được trợ giúp.

7.7 Bảo mật
Thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn của chúng
tôi là ký kết thỏa thuận bảo mật với đối
tác hoặc nhà cung cấp khi bắt đầu các
cuộc thảo luận liên quan đến công việc.
Các bên thứ ba phải ký Thỏa thuận bảo mật

của Mainstream trước khi được chia sẻ
các thông tin mật để đảm bảo bảo vệ kiến
thức và chuyên môn của chúng ta.
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8. Làm một người hàng xóm tốt
8.1. Môi trường
Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Mainstream được thiết kế để tạo ra tác động tích cực đến môi trường và sự bền
vững trong hoạt động của con người. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng việc bảo vệ và nhận thức về môi trường luôn
đi đầu trong tất cả hoạt động của chúng tôi.
Mainstream cam kết tuân thủ và thậm chí tác động đến các quy định pháp luật về môi trường. Chúng tôi mong
muốn liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường của mình bằng cách thiết lập, triển khai và giám sát
các chỉ tiêu rất cao về môi trường và bền vững. Pháp luật về môi trường sẽ thay đổi theo từng quốc gia; tuy nhiên,
dù luật pháp trong nước quy định thế nào, chúng tôi vẫn yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất.
Để thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn cao về bảo vệ môi trường, Mainstream sẽ:
 Nâng cao nhận thức về môi trường trong nhân viên,
 Đẩy mạnh tính bền vững về môi trường trong tất cả mọi hoạt động;
 Đảm bảo các phương thức làm việc được thực hiện bởi Mainstream hay Bên thứ ba đại diện cho Mainstream sẽ
giảm thiểu thiệt hại đến môi trường; và
 Phát triển dự án theo Tiêu chuẩn Phát triển toàn cầu của Mainstream.
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giảm ảnh hưởng của chúng ta đến môi trường. Mainstream khuyến khích tất cả
nhân viên liên tục đẩy mạnh các cách giảm thiểu tác động môi trường trong cả công việc và đời sống cá nhân.

8.2. Cộng đồng
Tại Mainstream, chúng tôi mong muốn trở thành người hàng xóm tốt. Các giá trị và kinh nghiệm đã dạy chúng tôi
vai trò quan trọng của cộng đồng nơi chúng tôi phát triển dự án. Bộ Tiêu chuẩn Phát triển toàn cầu của Mainstream
giúp đảm bảo chúng tôi có quan hệ tốt nhất với các cộng đồng xung quanh dự án của chúng tôi.

Làm thế nào để đảm bảo chúng ta có quan hệ tốt với cộng đồng địa phương?
 Tìm hiểu về cộng đồng địa phương và lịch sử
địa phương.
 Nhìn nhận tình huống từ quan điểm của cộng
đồng.
 Tham khảo ý kiến và trao đổi thông tin với
cộng đồng địa phương từ sớm thông qua các
buổi họp mặt, thư chính thức, quảng cáo,
trang web dự án và ngày mở cửa tham quan.
Đồng thời, việc cắt cử đầu mối liên lạc trực
tiếp để cộng đồng có thể bày tỏ bất kỳ mối
quan tâm nào cũng giúp xây dựng quan hệ tốt.
 Đảm bảo tuân thủ Điều lệ cộng đồng của
Mainstream.
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9. Trung thành với lời hứa của mình
Các chính sách của Tập đoàn Mainstream
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9.1.

Chính sách tuýt còi

Mainstream Renewable Power cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi kinh doanh có đạo đức và hợp
pháp. Nếu cảm thấy các tiêu chuẩn cao chưa được áp dụng, nhân viên phải trình báo ngay theo quy trình báo cáo
chính thức và bảo mật dưới đây.
Bày tỏ quan ngại sớm sẽ đảm bảo Mainstream được bảo vệ tốt nhất. Điều này ảnh hưởng tới Công ty, các nhân
viên và các bên liên quan. Nếu lo ngại về vấn đề tuân thủ, bạn có trách nhiệm nói ra lo ngại đó. Đưa việc này trở
thành văn hóa doanh nghiệp sẽ đảm bảo thành công lâu dài của chúng tôi.

Tôi có thể trình báo những quan ngại gì?
Bạn có thể bày tỏ quan ngại về bất kỳ vấn đề nào trong các vấn đề sau (tuy nhiên, đây chưa phải là danh sách đầy
đủ): tội phạm hình sự, vi phạm nghĩa vụ pháp luật, vi phạm Quy tắc ứng xử của Mainstream, án oan, các vấn đề về
sức khỏe và an toàn, gây hại đến môi trường, vấn đề tuân thủ, gian lận, tham nhũng, các hành vi phi đạo đức, xuyên
tạc, bóp méo dữ liệu hoặc cố tình bao che cho bất kỳ hành vi nào kể trên.
Những hành phi phạm tội gây thiệt hại đến người và tài sản nên được tố giác trực tiếp cho người thi hành luật.

Quy trình bày tỏ quan ngại
Nếu có quan ngại, bạn có thể lựa chọn trình báo theo bất kỳ phương án nào dưới đây.

Bày tỏ quan ngại trong nội bộ
 Chuyên viên Đạo đức tại quốc gia bạn đang làm việc;
 Quản lý trực tiếp của bạn; hoặc
 Trang báo cáo bảo mật trên SharePoint (nếu phù hợp).
Nếu quan ngại của bạn liên quan đến Chuyên viên Đạo đức hoặc Tổng Giám đốc nước sở tại, bạn có thể báo cáo
trực tiếp cho Quản lý Đạo đức và Tuân thủ của Tập đoàn tại Ethics&compliance@mainstreamrp.com
Nếu quan ngại của bạn liên quan đến Quản lý Đạo đức và Tuân thủ của Tập đoàn, bạn có thể báo cáo trực tiếp cho
Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn.
Xin lưu ý, các phương án nêu trên được liệt kê không theo thứ tự nhất định. Bạn hoàn toàn có thể trình báo trực
tiếp bất kỳ vấn đề gì cho Tổng Giám đốc Tập đoàn nếu muốn.

Bày tỏ quan ngại cho tổ chức độc lập
Nếu bạn cảm thấy quan ngại của mình quá nhạy cảm và không thể giải quyết nội bộ, bạn có thể báo cáo theo đường
dây báo cáo độc lập và bảo mật Safecall.

Safecall
Safecall cung cấp dịch vụ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần thông qua số điện thoại miễn phí. Khi liên hệ với Safecall, bạn
sẽ được nối máy với tổng đài viên đã qua đào tạo để tiếp nhận trình báo về những quan ngại tại nơi làm việc mà
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bạn cảm thấy không thể giải quyết bằng cách nào khác. Cuộc gọi của bạn sẽ không được ghi âm và các cuộc gọi qua
Safecall sẽ được xử lý bảo mật và đảm bảo ẩn danh nếu bạn muốn.

Quốc gia

Số miễn phí - từ điện thoại
trong nước

Số quốc tế (có tính cước)

Australia

1800 312 928

+44 191 516 7753 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông,
tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Malay, tiếng Việt,
tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Tamil

Chile

800 200 734

+44 191 516 7768 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức,
tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan

Ireland

1 800 812 740

+44 191 516 7751 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hà Lan,
tiếng Ba Lan

Nam Phi

0800 990 243

+44 191 516 7764 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Swahili, tiếng
Amharic, tiếng Pháp, tiếng Ả-rập, tiếng Bồ
Đào Nha

Philippin

1800 14410499

+44 191 516 7761 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Tagalog
(Phillipin), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Miến
Điện, tiếng Nepal

Singapore

800 448 1773

+44 191 516 7753 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông,
tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Malay, tiếng Việt,
tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Tamil

Hoa Kỳ

1 866 901 3295

+44 191 516 7768 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức,
tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan

Vương Quốc Anh

0800 9151571

+44 191 516 7750 Đường dây trực tiếp

Việt Nam

120 11157

+44 191 516 7753 Lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng
Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông,
tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Malay, tiếng Việt,
tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Tamil

Trang 18

Mainstream Renewable Power – Quy tắc ứng xử

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Safecall qua trang web www.safecall.co.uk/report
Safecall sẽ báo cho các cá nhân chủ chốt về vụ việc của bạn để Mainstream có thể tiến hành điều tra và xử lý. Các
cá nhân chủ chốt sẽ bao gồm Giám đốc không điều hành được chỉ định. Ngoài ra, mọi cá nhân cũng có quyền chỉ
định không gửi báo cáo cho một cá nhân cụ thể trong Mainstream.

Xử lý các quan ngại
Cách xử lý của Mainstream trước một quan ngại được trình báo theo chính sách này phụ thuộc vào bản chất quan
ngại. Công việc điều tra ban đầu sẽ xác định mức độ và hình thức điều tra chi tiết. Sau đó, việc điều tra chi tiết được
thực hiện với mục tiêu xác định vi phạm có xảy ra hay không, và nếu có thì cần phải hành động thế nào.
Sau mỗi đợt điều tra, báo cáo điều tra sẽ được gửi đến cả hai bên để thông báo kết quả.
Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của Mainstream cũng sẽ nhận được thông tin về
mỗi quan ngại được trình báo.

Bảo mật cho cá nhân
Các quan ngại ẩn danh không thuyết phục bằng các quan ngại khác; tuy nhiên, nếu một cá nhân muốn ẩn danh thì
mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo tính ẩn danh cho cá nhân đó. Khi trình báo quan ngại qua Safecall, cá
nhân có thể lựa chọn phương án đảm bảo ẩn danh. Vì quan ngại rất có thể là vấn đề nhạy cảm, người trình báo cần
hạn chế thảo luận vấn đề đó với đồng nghiệp để đảm bảo tính công bằng cho cuộc điều tra.

Hỗ trợ đối với cá nhân
Hiện nay, ở các nước khác, vấn đề hỗ trợ pháp lý cho cá nhân vẫn còn yếu kém; tuy nhiên, dù luật pháp địa phương
quy định thế nào, Mainstream hướng tới áp dụng những chính sách tốt nhất. Chúng tôi cũng đề nghị cá nhân nghiên
cứu các luật liên quan đến quốc gia mà họ đang làm việc.
Người trình báo vi phạm và các cá nhân đang bị điều tra sẽ được nhận các hỗ trợ sau:
 Bạn có thể lựa chọn một đồng nghiệp khác cùng tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Bạn có thể trao đổi với người đi
cùng trong quá trình họp; tuy nhiên, họ không được trả lời các câu hỏi thay cho bạn;
 Các hình thức quấy rối hay trù dập người trình báo quan ngại theo chính sách này sẽ không được dung thứ.
Ngoài ra, việc trả thù các cá nhân liên quan đến quan ngại sẽ là căn cứ áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lên
đến và bao gồm sa thải;
 Danh tính của người khiếu nại sẽ được bảo mật bằng mọi nỗ lực cần thiết; và
 Nếu cảm thấy bị bắt nạt sau khi khiếu nại, người trình báo có thể báo việc này cho người giải quyết khiếu nại
đầu tiên.

Cáo buộc sai sự thật
Mainstream sẽ bảo vệ mọi cá nhân bày tỏ quan ngại một cách trung thực. Tuy nhiên, các cáo buộc đưa ra với mục
đích xấu sẽ bị coi là vi phạm Quy tắc ứng xử và có thể bị xử lý kỷ luật.
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9.2.

Chính sách về Buôn người và nô lệ hiện đại

Nô lệ hiện đại là thuật ngữ được dùng để miêu tả nhiều hình thức nô lệ tồn tại trên thế giới hiện nay. Nô lệ hiện đại
bao gồm tình trạng nô dịch, lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, lao động trẻ em, buôn người, trả lương dưới tiêu
chuẩn và điều kiện làm việc không an toàn, tất cả nhằm đạt mục đích cuối cùng là thu được lợi ích thương mại
thông qua khai thác và vi phạm nhân quyền.
Nô lệ hiện đại là hành vi phạm tội hình sự và Mainstream không dung thứ cho mọi hình thức nô lệ hiện đại.
Mainstream cam kết hành động có đạo đức và liêm chính trong mọi giao dịch kinh doanh. Sức khỏe, đời sống và an
toàn của người lao động là ưu tiên của chúng tôi.
Theo các nghĩa vụ báo cáo quy định tại Đạo luật về Nô lệ hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015, Mainstream cam
kết thực hiện các chính sách và biện pháp kiểm soát để đảm bảo tình trạng nô lệ hiện đại không tồn tại trong chuỗi
cung ứng của chúng tôi. Để thực hiện cam kết, chúng tôi đăng tải công khai Tuyên bố về Nô lệ hiện đại trên trang
web Công ty cho mỗi năm tài chính. Tuyên bố này nhằm công bố và chứng minh cách chúng tôi giải quyết vấn đề
nô lệ hiện đại trong kinh doanh cũng như những tiêu chuẩn cao mà chúng tôi mong đợi các đối tác kinh doanh sẽ
áp dụng.
Trong các hệ thống và biện pháp kiểm soát của mình, Mainstream yêu cầu nhà thầu, nhà cung cấp và đối tác kinh
doanh hoàn thành Bảng câu hỏi thẩm định về Nô lệ hiện đại và buôn người ngay khi bắt đầu quan hệ đối tác. Bảng
hỏi này giúp Mainstream đánh giá rủi ro về vấn đề nô lệ và buôn người trong chuỗi cung ứng. Ở giai đoạn trước khi
hoàn tất thỏa thuận tài chính cho một dự án, chúng tôi yêu cầu tất cả các bên tham gia giao dịch như nhà cung cấp
tua-bin, nhà thầu EPC hay những kỹ sư phụ trách các hệ thống phụ trợ hoàn tất Bảng câu hỏi về Nô lệ hiện đại. Tài
liệu của Ủy ban Đầu tư và rủi ro trong hoàn tất thỏa thuận tài chính hiện đã yêu cầu phải xác nhận hoàn thành bước
này. Ngoài ra, trong quy trình ký kết hợp đồng và thẩm định, chúng tôi nỗ lực đưa vào hợp đồng các điều khoản cụ
thể cấm các hình thức lao động cưỡng bức hay sử dụng lao động bị buôn bán, lao động bị bắt làm nô lệ hoặc nô
dịch - kể cả người lớn và trẻ em. Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp cũng yêu cầu nhà cung cấp của họ tuân thủ
tiêu chuẩn nghiêm ngặt như vậy.
Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên, các giám đốc của Mainstream cũng như mọi cá nhân, tổ chức hoạt
động trên danh nghĩa của Mainstream, trong công việc và với tư cách cá nhân, bao gồm nhân viên thời vụ và nhân
viên hợp đồng, cán bộ, nhân viên của đơn vị đại diện, công nhân biệt phái, tình nguyện viên, thực tập sinh, cơ quan
đại diện, tư vấn viên độc lập, đại diện bên thứ ba, đối tác liên doanh và đối tác kinh doanh.
Tất cả nhân viên phải ký vào chính sách này cùng với Quy tắc ứng xử của Mainstream khi bắt đầu làm việc cho
Mainstream. Mainstream có quyền sửa đổi Quy tắc ứng xử và chính sách này bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm với chính sách
Ban Giám đốc của Mainstream chịu trách nhiệm chung trong việc đảm bảo chính sách này tuân thủ các nghĩa vụ
pháp lý và đạo đức của công ty và tất cả nhân sự thuộc quyền kiểm soát của Mainstream đều thực thi chính sách.
Quản lý ở tất cả các cấp có trách nhiệm đảm bảo cấp dưới của mình hiểu và tuân thủ chính sách này cũng như được
đào tạo đầy đủ và thường xuyên về chính sách và vấn đề nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng. Quản lý Tuân thủ và
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Đạo đức của Tập đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai chính sách, theo dõi việc sử dụng và hiệu quả
của chính sách, giải đáp các thắc mắc liên quan đến chính sách và rà soát hệ thống và quy trình kiểm soát nội bộ để
đảm bảo hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng nô lệ hiện đại.
Chúng tôi hoan nghênh bạn đưa ra phản hồi về chính sách và đề xuất gợi ý để cải thiện hiện quả chính sách. Chúng
tôi khuyến khích mọi người đưa ra nhận xét, khuyến nghị và thắc mắc. Mọi ý kiến vui lòng gửi đến Quản lý Tuân thủ
và Đạo đức của Tập đoàn.

Tuân thủ chính sách
Để tuân thủ chính sách này, tất cả nhân viên của Mainstream phải:
 Đọc và hiểu chính sách;
 Tránh mọi hoạt động có thể dẫn đến hoặc gợi ra hành vi vi phạm chính sách;
 Trình báo mọi hành vi vi phạm hay có thể vi phạm chính sách (bao gồm cách đối xử với công nhân và điều kiện
làm việc ở bất kỳ phần nào trong chuỗi cung ứng) sớm nhất có thể, thông qua quản lý trực tiếp hoặc theo
Chính sách tuýt còi của Mainstream được trình bày trong Quy tắc ứng xử;
 Bày tỏ quan ngại càng sớm càng tốt để Mainstream có thể hành động nhanh chóng và phát hiện cũng như
ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách; và
 Mọi trình báo đều được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất. Không ai phải chịu bất kỳ hình thức đối xử bất lợi
nào khi trình báo hành vi nghi ngờ vi phạm chính sách về nô lệ hiện đại với mục đích thiện chí.

Tuyên truyền và nhận thức về chính sách
Chương trình đào tạo nhân viên về chính sách này và Quy tắc ứng xử được tổ chức hàng năm. Chúng tôi cũng mở
rộng các chương trình đào tạo nội bộ cho cả nhà cung cấp và đối tác kinh doanh. Các chương trình đào tạo bổ sung
sẽ được tổ chức nếu cần thiết. Theo chính sách của công ty, tất cả nhân viên phải đảm bảo hiểu rõ những rủi ro mà
hành vi nô lệ hiện đại và buôn người có thể gây ra cho công việc của công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh và
nâng cao nhận thức về chính sách trong vấn đề này.

Vi phạm chính sách
Mọi nhân viên vi phạm chính sách này đều sẽ bị xử lý kỷ luật. Mức kỷ luật có thể là sa thải và/hoặc báo cáo chính
quyền địa phương.
Mainstream có quyền chấm dứt mọi quan hệ với mọi cá nhân và tổ chức hoạt động trên danh nghĩa của Mainstream
nếu phát hiện cá nhân và tổ chức đó vi phạm chính sách này.

9.3.

Chính sách về Đóng góp từ thiện và tài trợ

Đóng góp từ thiện có thể được định nghĩa là các tặng phẩm được trao bởi cá nhân hay công ty cho một tổ chức phi
lợi nhuận, tổ chức từ thiện, quỹ ủy thác hay quỹ tư nhân. Phần quyên góp từ thiện thường là tiền mặt hoặc quà
tặng như cung cấp viện trợ, hàng hóa và dịch vụ, được trao mà không yêu cầu bên nhận đáp ứng điều kiện trước
hoặc không kỳ vọng thu được lợi ích thương mại từ hoạt động quyên góp.
Mặt khác, hoạt động tài trợ tập trung vào khía cạnh thương mại nhiều hơn. Tài trợ là việc cá nhân hay công ty hỗ
trợ cho một sự kiện, cá nhân, hoạt động hoặc mục đích khác để được ghi nhận hoặc quảng bá. Hình thức tài trợ
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phổ biến nhất là hỗ trợ tài chính, ngoài ra còn có các hình thức tài trợ khác như trao quà tặng hoặc cung cấp dịch
vụ.
Chính sách của Mainstream hạn chế Đóng góp từ thiện và Tài trợ và yêu cầu tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí sau:
Mọi hoạt động đóng góp từ thiện hoặc tài trợ được thực hiện trên danh nghĩa Công ty phải gắn với một dự án hợp
pháp của Mainstream hoặc có liên kết với chương trình Kết nối cộng đồng tại khu vực mà công ty có hoạt động kinh
doanh.
Mọi khoản đóng góp từ thiện hoặc tài trợ trên danh nghĩa Công ty phải có sự xem xét và phê duyệt trước của Tổng
Giám đốc của bạn hoặc Ban Giám đốc, nếu cần thiết. Quy trình xem xét và phê duyệt sẽ đảm bảo:
 Các khoản đóng góp từ thiện và tài trợ không nhằm mục đích giành lợi thế kinh doanh bất hợp pháp hoặc hối
lộ.
 Tổ chức tiếp nhận sẽ được thẩm định nhằm đảm bảo không có quan hệ với Công chức nước ngoài có thể mang
lại lợi thế kinh doanh bất hợp pháp.
 Việc thanh toán tài trợ được thực hiện theo quy trình mua bán thông thường.
Mainstream duy trì và cập nhật Danh sách các khoản Đóng góp từ thiện và Tài trợ. Tất cả nhân viên của Mainstream
đều có thể truy cập danh sách này. Hàng năm, Quản lý Tuân thủ và Đạo đức của Tập đoàn sẽ rà soát danh sách để
đảm bảo tuân thủ chính sách. Mainstream cũng sẽ chia sẻ Danh sách này với bên thứ ba khi có yêu cầu chia sẻ với
mục đích thiện chí.
Mọi trường hợp quyên góp từ thiện đều phải có biên lai hoặc biên bản ghi nhận chính xác khoản quyên góp.

9.4.

Chính sách về Các khoản đóng góp chính trị

Khoản đóng góp chính trị có thể định nghĩa là tất cả đóng góp bằng tiền mặt hay hiện vật, một cách trực tiếp hay
gián tiếp, để ủng hộ mục đích chính trị.
Mainstream cấm các khoản đóng góp chính trị dưới mọi hình thức. Do chế tài xử lý vi phạm về vấn đề này có phạm
vi và mức độ khác nhau, tất cả nhân viên của Mainstream đều phải nhận thức đầy đủ hậu quả của việc không tuân
thủ và thiếu minh bạch thông tin.
Tất cả các khoản đóng góp chính trị của nhân viên phải được trao dưới danh nghĩa cá nhân chứ không phải trên
danh nghĩa của Mainstream.
Mainstream cam kết hỗ trợ xây dựng các chính sách góp phần tạo điều kiện cho ngành năng lượng tái tạo trên toàn
thế giới. Chúng tôi làm việc với những cơ quan chính phủ, tổ chức chính trị và hiệp hội thương mại ủng hộ sự phát
triển của năng lượng tái tạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực khuyến khích các cuộc tranh luận và xây dựng các
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chính sách có lợi nhất cho ngành và xã hội nói chung. Hoạt động của Mainstream trong mảng này luôn được thực
hiện với tính minh bạch cao nhất và không bao giờ liên quan đến các khoản Đóng góp chính trị.

9.5.

Chính sách Chống hối lộ và tham nhũng

Hối lộ là hành vi phạm tội hình sự, là việc (trực tiếp hay gián tiếp) trao, tặng, nhận hay yêu cầu một lợi ích nào đó
nhằm mục đích giành lợi thế kinh doanh không chính đáng.
Của hối lộ có thể là tiền nhưng cũng có thể là bất kỳ hình thức lợi ích nào khác; ví dụ, quyết định trao thầu, các hình
thức chiêu đãi và quà tặng xa xỉ, thông tin kinh doanh mật hay lời mời làm việc.
Hành vi hối lộ là hành vi tác động hoặc thuyết phục một cách không chính đáng để người có chức vụ, quyền hạn
trao những lợi ích không chính đáng hoặc bất hợp pháp nhằm đổi lấy một khoản tiền, ưu ái, quà tặng, tiền hoa hồng
và/hoặc các dàn xếp phi tiền tệ khác.
Lợi ích của người nhận hối lộ không nhất thiết phải là cho cá nhân người đó. Ví dụ, họ có thể đề xuất để một bên
khác được hưởng lợi.
Ở tất cả các quốc gia có hoạt động của Mainstream, hối lộ là hành vi phạm tội hình sự và phải chịu chế tài xử lý tài
chính nặng hoặc phạt tù trong một số trường hợp. Các hành vi phạm tội hối lộ bao gồm:
 Đưa hối lộ - nếu bạn đề xuất, hứa hẹn hay đưa tiền hoặc các lợi ích khác để xúi giục người khác thực hiện hành
vi không chính đáng;
 Nhận hối lộ - nếu bạn yêu cầu, đồng ý chấp nhận hay nhận tiền hoặc các lợi ích khác với ý định thực hiện hành
vi không chính đáng;
 Hối lộ công chức nước ngoài với ý định duy trì lợi ích kinh doanh; và
 Tổ chức doanh nghiệp không ngăn chặn được hành vi hối lộ.
Việc xác định một hành vi hay chức năng có được thực hiện một cách không chính đáng hay không sẽ được thực
hiện trên cơ sở khách quan chứ không phụ thuộc vào quan điểm của bạn hay tình huống dẫn đến hành vi đó. Thông
lệ hay tiền lệ không phải lúc nào cũng có thể được chấp nhận. Tham nhũng “cấp độ thấp” hay thiên vị lẫn nhau cũng
vẫn bị coi là hành vi phạm tội hình sự.

Chính sách về hối lộ của Mainstream
Mainstream nghiêm cấm tất cả nhân viên, giám đốc, chuyên viên, cố vấn, đơn vị đại diện, tư vấn viên, nhà thầu,
thực tập sinh, đối tác, người đại diện và nhà cung cấp của Công ty tham gia hoạt động hối lộ hay bất kỳ hình thức
chi trả không chính đáng nào khác khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Lệnh cấm áp dụng cụ thể
nhưng không giới hạn với các hành vi hối lộ trực tiếp hay gián tiếp cho công chức nước ngoài, đối tác thương mại,
cơ quan chính phủ, cán bộ hải quan, truyền thông và đại diện chính trị.
Nếu phát hiện chuyên viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đơn vị đại diện hay người đại diện của Mainstream có
hành vi vi phạm chính sách này, chế tài xử lý có thể là sa thải ngay lập tức và thông báo cho chính quyền địa phương,
nếu thích hợp.

Trang 23

Mainstream Renewable Power – Quy tắc ứng xử

Mainstream sẽ đảm bảo không có nhân viên nào bị giáng chức, trừng phạt hoặc chịu các hậu quả bất lợi khác từ
Mainstream nếu từ chối đưa hối lộ.

Hãy nhớ! Các hành vi vi phạm có thể xảy ra trong những tình huống như:





Khoản chi không chính đáng mới chỉ được đề nghị đưa chứ chưa thực sự được đưa.
Khoản chi không chính đáng đã được đưa nhưng chưa đạt được mục đích mong muốn.
Khoản chi không chính đáng mang lại lợi ích cho bên thứ ba và không phải là Mainstream.
Mainstream không trực tiếp đưa nhưng khoản chi không chính đáng đó trích từ ngân sách của Mainstream.

Hối lộ và các khoản chi không chính đáng không bao giờ được chấp nhận. Hành vi hối lộ có thể khiến cá nhân và
Mainstream bị truy tố hình sự, làm tổn hại danh tiếng Công ty và gây ra các hậu quả nghiêm trọng khác.

9.6.

Tiền bôi trơn

Tiền bôi trơn là tiền trả cho công chức hay viên chức Chính phủ để xúc tiến hay thực hiện một chức năng nhiệm vụ
thường quy. Tiền bôi trơn thường được chi để “đẩy nhanh” một hoạt động hoặc hỗ trợ để công việc tiến triển trong
một thủ tục hành chính chậm trễ.
Ở một số khu vực, tiền bôi trơn được coi là thông lệ và các khoản chi nhỏ không chính thức là một phần trong hoạt
động kinh doanh. Tuy nhiên, ở hầu hết các quốc gia, tiền bôi trơn là bất hợp pháp và được coi là hành vi hối lộ.

Một số tình huống bạn có thể bị yêu cầu tiền bôi trơn:
 Để thực hiện hoặc đẩy nhanh quy trình cấp phép, cấp đăng ký hay các tài liệu chính thức khác, hoặc xin phê
duyệt;
 Để thực hiện hoặc đẩy nhanh việc xếp và dỡ hàng tại cảng hoặc sân bay;
 Để đảm bảo khu vực dự án được cảnh sát bảo vệ khỏi nạn trộm cắp hoặc đốt phá;
 Để được tạo điều kiện nhận và chuyển thư;
 Để được tạo điều kiện cung cấp điện nước cho khu vực dự án; và
 Tại cửa kiểm soát biên giới, để đi ra hoặc đi vào khu vực lãnh thổ một cách an toàn hoặc nhanh chóng.

Chính sách về tiền bôi trơn của Mainstream
Mainstream nghiêm cấm tất cả nhân viên, giám đốc, chuyên viên, cố vấn, đơn vị đại diện, tư vấn viên, nhà thầu,
thực tập sinh, đối tác, người đại diện và nhà cung cấp chi tiền bôi trơn khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên
toàn cầu. Lệnh cấm áp dụng cụ thể nhưng không giới hạn với các khoản chi trực tiếp hay gián tiếp cho công chức
nước ngoài, cơ quan chính phủ và đại diện chính trị.
Khi được yêu cầu chi tiền bôi trơn, tất cả nhân viên hay đại diện của Mainstream đều có nghĩa vụ ngay lập tức trình
báo cho Chuyên viên Đạo đức nước sở tại và Quản lý trực tiếp, Quản lý trực tiếp sau đó sẽ báo cáo vụ việc cho Tổng
Giám đốc khu vực. Công ty sẽ đảm bảo không có nhân viên nào bị giáng chức, trừng phạt hoặc chịu các hậu quả bất
lợi khác nếu từ chối chi tiền bôi trơn.

Làm gì khi được yêu cầu chi Tiền bôi trơn
Nếu không chắc chắn yêu cầu chi tiền của công chức có hợp lệ không, bạn nên làm theo các bước dưới đây nhiều
nhất có thể với điều kiện việc đó không gây nguy hiểm cho an toàn cá nhân của bạn:

Trang 24

Mainstream Renewable Power – Quy tắc ứng xử






Nếu có thể, liên hệ ngay với Quản lý hoặc giám sát trực tiếp của bạn;
Yêu cầu công chức đó đưa ra bằng chứng chứng minh tính hợp lệ của khoản phí;
Yêu cầu biên lai xác nhận tính hợp lệ của khoản tiền;
Nếu công chức đó không đưa ra được bằng chứng chứng minh tính hợp lệ, hãy lịch sự từ chối thanh toán và giải
thích rằng bạn không thể thanh toán khoản tiền này do chính sách công ty và luật chống hối lộ không cho phép;
 Nếu có thể, yêu cầu gặp người giám sát của công chức đó;
 Ghi lại đầy đủ yêu cầu, tình huống, các bên liên quan và báo cáo cho Quản lý trực tiếp của bạn ngay khi có thể;
và
 Luôn giữ thái độ bình tĩnh, tôn trọng và lịch sự.

9.7.

Chính sách về Quà tặng và chiêu đãi

Mainstream ghi nhận rằng việc trao và nhận quà, các hình thức chiêu đãi cũng như đài thọ chi phí là cách truyền
thống để củng cố quan hệ kinh doanh và được pháp luật cho phép với một số hạn chế nhất định. Chúng tôi hiểu
rằng những thông lệ được coi là bình thường và được phép ở quốc gia này có thể không được chấp nhận ở một
quốc gia khác.
Chính sách này áp dụng cho tất cả quà tặng, hình thức chiêu đãi và giải trí mà bạn được nhận hay đề xuất trao tặng
trong quá trình làm việc hoặc hợp tác với Mainstream, hoặc nếu không thì có liên quan một cách trực tiếp hay gián
tiếp đến công việc kinh doanh của Mainstream. Chính sách áp dụng cho quà tặng, hình thức giải trí hay chiêu đãi
chi trả bởi cả cá nhân hay công ty.
Chính sách này không cấm trao và nhận quà tặng, các hình thức chiêu đãi và đài thọ chi phí trong quá trình kinh
doanh bình thường, miễn là hành động này không:
 Mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào trong Hướng dẫn cho nước sở tại ở Phần Error! Reference source not
found.;
 Có ý định tác động tới người khác một cách không chính đáng nhằm giành hoặc duy trì hợp đồng hay lợi thế
kinh doanh; hay
 Có ý định thưởng cho người khác vì đã trao hợp đồng hay lợi thế kinh doanh một cách không chính đáng.

Hãy biết giới hạn quà tặng
Việc trao và nhận quà và các hình thức chiêu đãi tại Mainstream phải tuân thủ các giới hạn sau:
 Quà tặng có giá trị nhỏ như quà lưu niệm, ấn phẩm quảng bá có thương hiệu công ty hay vật phẩm lưu niệm của
công ty được chấp nhận và không cần cập nhật vào Danh sách quà tặng và chiêu đãi của Mainstream (“Danh
sách quà tặng”).
 Quà tặng được nhận hoặc trao có giá trị đến 50 Euro/người (hoặc giá trị nội tệ tương đương) được chấp nhận
đối với khu vực tư nhân và những nơi coi việc này là thông lệ trong kinh doanh. Mỗi món quà đều phải được kê
khai trong Danh sách quà tặng.
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 Quà tặng được nhận hoặc trao có giá trị lớn hơn 50 Euro/người (hoặc giá trị nội tệ tương đương) phải có sự phê
duyệt trước của Quản lý trực tiếp và phải được cập nhật vào Danh sách quà tặng.
 Các hình thức chiêu đãi được nhận hoặc trao có giá trị đến 50 Euro/người (hoặc giá trị nội tệ tương đương) được
chấp nhận nếu gắn với một giao dịch kinh doanh hợp pháp. Hình thức chiêu đãi này phải được kê khai trong
Danh sách quà tặng.
 Các hình thức chiêu đãi được nhận hoặc trao có giá trị lớn hơn 50 Euro/người (hoặc giá trị nội tệ tương đương)
phải có sự phê duyệt trước của Quản lý trực tiếp và phải được kê khai trong Danh sách quà tặng.
Hãy nhớ! Các hình thức giải trí hay chiêu đãi xa xỉ không phù hợp với văn hóa của Mainstream.

Quà tặng và các hình thức chiêu đãi thường xuyên
Nếu vai trò của bạn với Mainstream đòi hỏi phải thường xuyên nhận hoặc tặng quà, các hình thức chiêu đãi hay đài
thọ chi phí cao hơn giá trị 50 Euro (hoặc giá trị nội tệ tương đương), bạn phải đảm bảo việc này:
 Được sự phê duyệt trước của một Giám đốc (hoặc sự nhất trí của một Giám đốc khác nếu bạn là Giám đốc);
 Hợp lý và phù hợp;
 Cân xứng;
 Có lý do chính đáng; và
 Gắn với một giao dịch kinh doanh hợp pháp.

Năm nguyên tắc định hướng
Trong mọi trường hợp, bạn phải xem xét Năm nguyên tắc định hướng khi quyết định tặng hay nhận quà hoặc các
hình thức chiêu đãi:

(1) Ý định: Món quà hoặc hình thức chiêu đãi có nhằm tác động đến người nhận một cách
không chính đáng không?

(2) Thời điểm - Quà tặng hoặc hình thức chiêu đãi được đưa vào lúc nào? Trước hay sau một quyết
định trao thầu?
(3) Tính minh bạch – Quà tặng hoặc hình thức chiêu đãi được giữ bí mật hay được kê khai trên Danh
sách quà tặng của Mainstream?

(4) Cách nhìn nhận – Nếu xuất hiện trên truyền thông thì quà tặng hoặc hình thức chiêu đãi đó
được nhìn nhận như thế nào?
(5) Tính hợp pháp – Quà tặng hoặc hình thức chiêu đãi đó có hợp pháp không?
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Danh sách quà tặng của Mainstream
Tất cả nhân viên của Mainstream đều có thể truy cập Danh sách quà tặng của Mainstream và tất cả nhân viên bắt
buộc phải kê khai quà tặng hoặc hình thức chiêu đãi của mình một cách kịp thời.
Quản lý Tuân thủ và Đạo đức của Tập đoàn sẽ rà soát Danh sách quà tặng định kỳ để đảm bảo tuân thủ chính sách
này và danh sách quà tặng phải luôn được cập nhật.
Mainstream cũng sẽ chia sẻ Danh sách này với bên thứ ba khi có yêu cầu chia sẻ với mục đích thiện chí.

Cần trợ giúp khi cân nhắc về quà tặng hoặc hình thức chiêu đãi?
Khi đánh giá cái gì được hoặc không được chấp nhận, bạn có thể cân nhắc sử dụng hệ thống tín hiệu như đèn giao
thông với các yêu cầu kể trên để kê khai món quà trên Danh sách quà tặng và xin phê duyệt:

(a) XANH: Được chấp nhận
Các trường hợp sau đây thông thường được chấp nhận, trừ khi bị cấm theo các điều khoản trong Hướng dẫn cho
nước sở tại ở Phần Error! Reference source not found.;



Quà lưu niệm theo mùa, trong đó quà tặng mang đặc điểm văn hóa phổ biển và giá trị món quà nằm trong giới
hạn 50 Euro (hoặc giá trị nội tệ tương đương) của Mainstream;




Quà tặng nhỏ của công ty, quà quảng cáo, ví dụ: bút hoặc ô có in logo công ty; hoặc
Thỉnh thoảng tham dự sự kiện văn hóa hoặc thể thao thông thường như kịch hoặc hòa nhạc, không bao gồm đi
lại, chỗ ở qua đêm và giá vé sự kiện nằm trong giới hạn 50 Euro.

(b) VÀNG: Cần cân nhắc đặc biệt
Các ví dụ sau đây có thể được chấp nhận, nhưng trước khi tặng hoặc nhận cần có sự phê duyệt trước của Quản lý
trực tiếp:
 Mọi hình thức chiêu đãi hay giải trí có giá trị hơn 50 Euro/người hoặc tổng 300 Euro/quý/người;
 Mọi hình thức chiêu đãi có khả năng gây ra xung đột lợi ích;
 Quà tặng hay các hình thức giải trí cho vợ/chồng, thành viên trong gia đình hoặc các cá nhân khác có quan hệ cá
nhân gần gũi với người nhận;
 Chi phí đi lại của bên thứ ba có bao gồm các chuyến bay;
 Mời bên thứ ba tham dự sự kiện với vai trò khách của Công ty;
 Mời tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao đặc biệt đắt tiền như Ryder Cup, trận chung kết World Cup, v.v.;
 Quà tặng vào những dịp đặc biệt (theo phong tục tập quán địa phương); hoặc
 Các hình thức chiêu đãi cho công chức (trong nước và nước ngoài) (Xem Phần Error! Reference source not
found.).
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(c) ĐỎ: Không được chấp nhận
Các trường hợp sau không bao giờ được chấp nhận:
 Tiền mặt;
 Bất kỳ thứ gì bất hợp pháp;
 Bất kỳ thứ gì tạo cảm giác phát sinh nghĩa vụ;
 Bất kỳ thứ gì có ảnh hưởng, hoặc có thể ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào, đến quan điểm và phán đoán kinh
doanh của những người liên quan;
 Bất kỳ thứ gì có thể tạo ra xung đột giữa lợi ích của cá nhân với lợi ích của Công ty;
 Việc thường xuyên chi trả bất kỳ khoản chi phí nào cho cùng một người sẽ tạo ấn tượng không chính đáng;
 Quà tặng hay hình thức giải trí có liên quan (hoặc có vẻ liên quan) đến một quyết định thương mại sắp tới, ví dụ:
việc gia hạn hợp đồng. Không được đề nghị, trao tặng hay phát sinh quà tặng, hình thức giải trí hay đài thọ chi
phí để đổi lấy hợp đồng hay bất kỳ lợi ích cụ thể nào khác, hoặc để có được lợi thế không chính đáng khi thực
hiện công việc kinh doanh của Công ty;
 Trong những hoàn cảnh và giá trị tạo ấn tượng không thiện chí hoặc không chính đáng;
 Quà tặng khoa trương hoặc xa xỉ;
 Bất kỳ thứ gì có thể khiến Công ty rơi vào tình trạng khó xử nếu bị công khai;
 Bất kỳ thứ gì đi ngược quy tắc của chính người nhận, kể cả quan chức Chính phủ. Ở nhiều quốc gia, chính quan
chức chính phủ cũng phải tuân theo những quy định đặc biệt nghiêm ngặt;
 Bất kỳ quà tặng hay lợi ích nào phải giữ bí mật với đồng nghiệp;
 Bất kỳ thứ gì vi phạm các chính sách của Mainstream; hoặc
 Phiếu quà tặng và phiếu mua hàng.

9.8.

Hướng dẫn theo quốc gia: Hối lộ, tham nhũng, quà tặng và chiêu
đãi

Lưu ý quan trọng: Xin lưu ý bảng dưới đây chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn cho nhân viên của Mainstream
và không cấu thành hay thay thế cho tư vấn pháp lý. Bảng dưới đây đưa ra cái nhìn tổng quan cấp cao về pháp luật
ở các quốc gia có hoạt động của Mainstream và các luật này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì thế, nếu không chắc
chắn về tính hợp pháp của một hành động cụ thể, nhân viên nên tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi hành động.
Các mục in nghiêng được định nghĩa trong Bảng chú giải thuật ngữ ở cuối bảng này.

Trang 28

Mainstream Renewable Power – Quy tắc ứng xử

Quốc gia
Australia

Hướng dẫn
1.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (AUS)
“Bộ luật hình sự năm 1995 (Khối Thịnh vượng chung Anh)”.
Hành vi hối lộ ở khu vực công và khu vực tư nhân (hối lộ chủ động và thụ động) cũng bị
coi là hành vi phạm tội theo luật hình sự của Tiểu bang và Vùng lãnh thổ.
1.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (AUS)
Luật pháp Liên bang và Khối thịnh vượng chung Anh nghiêm cấm:
 Hành vi hối lộ công chức liên bang, bao gồm đưa và nhận hối lộ một cách không
trung thực;
 Hành vi trao và nhận lợi ích tham nhũng; và
 Hành vi hối lộ công chức nước ngoài.
Luật pháp riêng và luật chung của các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ ở Australia nghiêm
cấm hành vi hối lộ trong khu vực tư nhân và hành vi hối lộ liên quan đến quan chức
chính phủ các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ.
1.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (AUS)
Đối với cá nhân:
 Phạt tù lên đến 10 năm; và/hoặc
 Phạt tiền 10.000 đơn vị phạt (tương đương 1,6 triệu đô-la Australia) và/hoặc tước
quyền lợi hợp đồng do vi phạm hối lộ và phạt tù 5 năm cho hành vi trao hoặc nhận
lợi ích tham nhũng từ công chức Khối thịnh vượng chung Anh hoặc công chức nước
ngoài.
Đối với công ty:
 Liên bang/Khối thịnh vượng chung Anh (mức phạt tối đa cho doanh nghiệp): phạt
tiền không quá 100.000 đơn vị phạt (tương đương 16 triệu đô-la Australia); 3 lần giá
trị lợi ích bất hợp pháp; hoặc 10% doanh thu hàng năm của cơ quan doanh nghiệp
(kết thúc vào cuối của tháng xảy ra hành vi vi phạm).
 Tiểu bang và Vùng lãnh thổ: Nói chung, mức phạt tù từ 3-10 năm hoặc phạt tiền từ
190.000-750.000 đô-la Australia cho doanh nghiệp; và/hoặc
 Hoàn trả giá trị các lợi ích đã nhận.
1.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (AUS)
Với hành vi phạm tội hối lộ công chức nước ngoài, nếu hành vi đó là hợp pháp theo
pháp luật tại quốc gia của công chức nước ngoài (ví dụ: theo một văn bản pháp luật có
thể thi hành cho phép thực hiện hành vi này) thì đây là trường hợp miễn trừ trách
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nhiệm. Điều này không đủ để chứng minh hành vi đó phù hợp với văn hóa kinh doanh
hay chính thức được chấp thuận.
Với hành vi phạm tội hối lộ công chức Khối thịnh vượng chung Anh, doanh nghiệp có
thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu bị phát hiện công khai, kín đáo hay ngụ ý trao
quyền hay cho phép thực hiện hành vi phạm tội. Doanh nghiệp được miễn trừ trách
nhiệm nếu chứng minh được đã có nỗ lực cần thiết để ngăn chặn hành vi xảy ra (ví dụ:
chứng minh đã xây dựng và duy trì văn hóa cũng như chính sách chống hối lộ và tham
nhũng).
Đối với cá nhân, luật pháp Australia cũng chấp nhận miễn trừ trách nhiệm nếu đó là
hành vi bị cưỡng ép và/hoặc để đối phó với tình huống khẩn cấp bất ngờ hoặc bất
thường.
1.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (AUS)
Luật về hối lộ của Liên bang/Khối thịnh vượng chung Anh có hiệu lực ngoài lãnh thổ, áp
dụng cho công dân, cư dân Australia và các công ty hợp nhất tại Australia, bất kể hành
vi liên quan có xảy ra tại Australia hay không. Hành vi hối lộ công chức liên bang là hành
vi phạm tội ngay cả khi người đưa hối lộ không phải là công dân Australia hay công ty
hợp nhất tại Australia.
Luật Tiểu bang/Vùng lãnh thổ được áp dụng khi thành lập đủ liên hệ giữa hành vi hối lộ
và tiểu bang/vùng lãnh thổ.
1.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (AUS)
Luật pháp liên bang không định nghĩa “của hối lộ”. Thay vào đó, luật tập trung vào việc
trao tặng “lợi ích”, được định nghĩa là bất kỳ lợi thế nào và không chỉ giới hạn ở tài sản.
Hành vi phạm tội hối lộ là việc trao tặng, đề xuất hay hứa hẹn trao/tặng lợi ích một cách
không trung thực, với ý định tác động đến công chức nước ngoài hay công chức Khối
thịnh vượng chung Anh khi thực hiện nhiệm vụ của họ (hoặc trong trường hợp trao hoặc
nhận lợi ích tham nhũng, bản thân việc trao/đề nghị trao lợi ích đã nhằm mục đích tác
động đến công chức nước ngoài hay công chức Khối thịnh vượng chung Anh khi làm
công vụ.
Ví dụ, một món quà xa xỉ hoặc đưa vào thời điểm không thích hợp có thể coi là lợi ích
tham nhũng nếu được trao tặng một cách không trung thực do tính chất món quà hoặc
hoàn cảnh tặng quà). Trong trường hợp hối lộ công chức nước ngoài, lợi ích có thể được
trao tặng để giành hoặc duy trì hợp đồng hay lợi thế kinh doanh.
1.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (AUS)
Các công ty có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của đơn vị đại diện, giám
đốc, cán bộ và nhân viên công ty đó.
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Giám đốc hay cán bộ công ty có thể bị truy tố nếu họ viện trợ, tiếp tay, tư vấn, đồng ý,
mua hoặc xúi giục hành vi phạm tội; hoặc âm mưu thực hiện hành vi phạm tội; và hành
vi của họ là cố ý.
1.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (AUS)
Pháp luật Liên bang không có quy định cụ thể về hành vi phạm tội hối lộ khu vực tư
nhân; tuy nhiên, hành vi này có thể cấu thành hành vi phạm tội nếu dẫn đến vi phạm
các luật pháp khác. Ví dụ, cá nhân hay công ty sẽ vi phạm nếu cố tình hoặc vô ý tạo điều
kiện, che giấu hay ngụy tạo hồ sơ sổ sách, hối lộ và tham nhũng. Bên cạnh đó, theo luật,
các giám đốc có nhiệm vụ hành động một cách trung thực và thiện chí, đồng thời nghiêm
cấm sử dụng thông tin hay chức vụ của mình để giành lợi ích cho bản thân hay người
khác.
Hành vi hối lộ trong khu vực tư nhân cũng được đề cập trong luật Tiểu bang và Vùng
lãnh thổ.
1.9 TIỀN BÔI TRƠN (AUS)
Luật pháp Australia cho phép chi các khoản tiền “có giá trị nhỏ” để đảm bảo hoặc đẩy
nhanh một hoạt động thường quy của chính phủ có tính chất không quan trọng, với điều
kiện biên bản ghi nhận khoản tiền được lập ngay sau khi chi tiền. Tuy nhiên, lời khuyên
của Chính phủ Australia là các khoản tiền như vậy nên được hạn chế để phù hợp với các
tiêu chuẩn quốc tế trong khu vực.
Lưu ý: Mainstream nghiêm cấm chi tiền bôi trơn ở mọi mức giá trị, kể cả khi quốc gia
đó chấp nhận tiền bôi trơn.
1.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (AUS)
Việc tặng quà và các hình thức chiêu đãi là bất hợp pháp nếu mục đích là để tác động
đến công chức.
Nhiều cơ quan chính phủ yêu cầu công bố chi tiết món quà trên sổ đăng ký khi giá trị
món quà vượt quá một giới hạn cụ thể. Mức độ giới hạn của các cơ quan khác nhau có
thể rất khác nhau.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
Bản thân việc tặng quà và các hình thức chiêu đãi chính đáng có giá trị cao hơn giới hạn
của cơ quan chính phủ không phải là hành vi phạm tội hình sự; tuy nhiên, tùy vào hoàn
cảnh cụ thể, hành vi này có thể là bằng chứng thể hiện sự không trung thực hoặc ý định
tác động đến quan chức, đặc biệt là khi món quà không được kê khai theo quy định của
cơ quan chính phủ.
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Các khoản đóng góp chính trị được quy định theo bộ quy tắc và nghĩa vụ báo cáo riêng.
Lưu ý: Mainstream nghiêm cấm chi các khoản đóng góp chính trị ở mọi mức giá trị, kể
cả khi quốc gia đó chấp nhận các khoản tiền có giá trị nhỏ.
1.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (AUS)
Việc tố giác hành vi phạm tội hối lộ là không bắt buộc và luật về hối lộ không quy định
các chế tài xử lý hình sự riêng cho việc này. Tuy nhiên, các công ty ở Australia phải trình
báo những vấn đề đáng ngờ khi cung cấp một số dịch vụ chỉ định theo Luật Chống rửa
tiền và tài trợ khủng bố.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
1.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (AUS)
Đạo luật công ty năm 2001 (Khối thịnh vượng chung Anh) yêu cầu giải trình chính xác
các giao dịch, báo cáo tài chính đúng và công bằng, và nghiêm cấm báo cáo sai lệch hoặc
gây hiểu lầm.
Bộ luật hình sự năm 1995 nghiêm cấm hành vi giả mạo, lừa đảo hoặc làm sai lệch hồ sơ.

Chile

2.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (CL)
“Bộ luật hình sự của Chile”
“Luật số 20.393 năm 2009 về Trách nhiệm hình sự của pháp nhân” (“Luật 20.393”).
Kể từ ngày 20/11/2018, bản sửa đổi Bộ luật hình sự của Chile đưa ra chế tài xử lý tham
nhũng đối với cá nhân và pháp nhân và quy định hành vi hối lộ giữa các tổ chức tư
nhân là hành vi phạm tội.
Hối lộ công chức nước ngoài cấu thành hành vi phạm tội từ năm 2009.
2.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (CL)
Hành vi phạm tội là hành vi đưa hoặc nhận hối lộ, hoặc làm trung gian hối lộ bằng cách
trao, tặng hoặc đồng ý trao tặng lợi ích kinh tế hay các lợi ích khác cho công chức, vì lợi
ích của công chức hoặc bên thứ ba.
Của hối lộ thường được đề nghị đưa hoặc đưa cho những người làm nhiệm vụ công
hoặc công chức để:
 Thực hiện một hành vi trong phạm vi thẩm quyền.
 Không thực hiện một hành vi cần thiết trong quá trình làm nhiệm vụ chính quy.
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 Thực hiện một hành vi vi phạm các nhiệm vụ chính quy.
 Thực hiện các hành vi phạm tội khi đang thực hiện nhiệm vụ chính quy hay để
chống lại các cá nhân khác, ví dụ: giam giữ hay tra tấn bất hợp pháp.
Hành vi hối lộ công chức nước ngoài để giành hoặc duy trì hợp đồng hay lợi thế kinh
doanh trong phạm vi giao dịch quốc tế cũng sẽ bị xử phạt.
2.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (CL)
Các chế tài xử lý hành vi hối lộ chủ động hay thụ động bao gồm:
 Phạt tiền lên đến gấp bốn lần lợi ích kinh tế được trao tặng, hoặc xấp xỉ 110.000
USD nếu lợi ích không thể lượng hóa; và/hoặc
 Phạt tù từ 61 ngày đến 10 năm, tùy theo tính chất yêu cầu đối với công chức và
mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Cá nhân có thể phải chịu thêm những hậu quả sau:
Cấm vĩnh viễn hoặc không được thực hiện các chức năng công hay làm việc trong cơ
quan nhà nước, bao gồm làm việc trong các công ty có giao dịch với chính phủ hoặc
doanh nghiệp nhà nước, hoặc các công ty được nhượng quyền của nhà nước hoặc các
công ty cung cấp dịch vụ công cộng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi
phạm tội.
Chế tài xử lý hành vi Hối lộ thương mại:
 Phạt tù lên đến 3 năm cho hành vi hối lộ chủ động hay thụ động. Nếu có sự đồng ý
của người nhận, người đưa hối lộ có thể bị phạt tù lên đến 540 ngày.
 Phạt tiền lên đến gấp đôi giá trị lợi ích hoặc xấp xỉ 35.000 USD nếu lợi ích không thể
lượng hóa.
2.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (CL)
 Mức phạt áp dụng khi có sự đồng ý của người nhận hối lộ sẽ thấp hơn so với
trường hợp không có sự đồng ý.
 Các công ty có thể được miễn trừ trách nhiệm nếu họ áp dụng và triển khai mô

hình ngăn ngừa vi phạm (OPM). Đây là trường hợp miễn trừ trách nhiệm do tuân
thủ. Mô hình OPM không phải là mô hình bắt buộc.
 Công ty không phải chịu trách nhiệm nếu các cá nhân thực hiện hành vi phạm tội
hoàn toàn vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của bên thứ ba không phải công ty đó.
2.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (CL)
Luật hình sự Chile có hiệu lực ngoài lãnh thổ Chile, áp dụng cho hành vi hối lộ chủ
động đối với công chức nước ngoài. Hành vi này có thể bị truy tố ở Chile nếu người
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đưa hối lộ có quốc tịch Chile hoặc thường trú tại Chile. Ngoài ra, hành vi hối lộ chủ
động đối với công chức nước ngoài làm việc tại Chile cũng cấu thành hành vi phạm tội.
2.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (CL)
Của hối lộ bao gồm mọi lợi ích hay lợi thế kinh tế, bằng tiền hay các hình thức khác mà
luật không cho phép, ví dụ: tiền hoặc phí để thực hiện nhiệm vụ của công chức.
Lợi ích có thể được đề nghị đưa hoặc đưa trực tiếp hay thông qua bên thứ ba như họ
hàng hoặc một cá nhân có quan hệ về phương diện thương mại với công chức. Đưa ra
lời mời làm việc sau khi công chức hết nhiệm kỳ hoặc vì lợi ích của một người khác có
quan hệ họ hàng gần gũi với công chức cũng có thể coi là một lợi ích.
Trong trường hợp hối lộ công chức nước ngoài, lợi ích phải được trao tặng để giành
hoặc duy trì hợp đồng hay lợi thế kinh doanh.
2.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (CL)
Theo luật 20.393, doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của
đơn vị đại diện, bao gồm hối lộ chủ động cho công chức trong nước và nước ngoài và
tham những giữa các tổ chức tư nhân.
Giám đốc hoặc cán bộ của công ty có thể bị truy tố nếu họ trực tiếp tham gia hoặc
đồng ý đưa hoặc đề nghị đưa hối lộ (hối lộ khu vực công và khu vực tư nhân).
Chế tài xử lý đối với doanh nghiệp bao gồm thu hồi tư cách pháp nhân có liên quan và
phạt tiền lên tới xấp xỉ 21 triệu USD.
2.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (CL)
Các hành vi vi phạm gồm có hối lộ chủ động và thụ động, bao gồm đề nghị đưa, đưa,
yêu cầu hay nhận một lợi ích kinh tế hay lợi ích khác cho hay từ một nhân viên hay đại
diện của một pháp nhân tư nhân, trực tiếp hay gián tiếp thông qua bên thứ ba, với
mục đích thiên vị hay đã thiên vị người đưa lợi ích hoặc nhà thầu so với các nhà thầu
khác.
Hành vi vi phạm bao gồm hành vi của tất cả cán bộ hay người quản lý đã đồng ý đưa
hoặc đề nghị đưa hối lộ trong các trường hợp trên (để giành một hợp đồng).
2.9 TIỀN BÔI TRƠN (CL)
Không có cơ sở pháp lý để loại trừ tiền bôi trơn khỏi các điều khoản quy định về hối lộ.
2.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (CL)
Có thể tặng quà cho cơ quan công quyền nếu món quà đó được coi là quà tặng chính
thức và theo nghi thức, là thông lệ và được ủy quyền tặng như một hình thức thể hiện
phép lịch sự. Cơ quan công quyền phải kê khai tất cả các khoản đóng góp, quà tặng và
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đài thọ đi lại trong hồ sơ công khai. Quy định này chủ yếu áp dụng cho các cơ quan cấp
trung và cấp cao.
Hỗ trợ đi lại cho công chức không phải là thông lệ và có rủi ro cấu thành hành vi vi
phạm hành chính.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
2.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (CL)
Pháp nhân tư nhân và cá nhân không có nghĩa vụ trình báo tội phạm hình sự bao gồm
tội phạm tham nhũng. Chỉ có quan chức chính phủ biết hành vi phạm tội hình sự mà
không tố giác mới có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
2.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (CL)
Các công ty phải cập nhật sổ sách chính xác và nộp báo cáo tài chính định kỳ. Nếu
không tuân thủ, công ty có thể phải chịu các chế tài xử lý tài chính.

Ireland

7.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (IE)
“Đạo luật hình sự (Tội phạm tham nhũng) năm 2018” (gọi tắt là “Đạo luật 2018”)
“Đạo luật hình sự (Rửa tiền và tài trợ khủng bố) năm 2010”
“Đạo luật hình sự (Tội phạm trộm cắp và gian lận) năm 2001”
7.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (IE)
Đạo luật 2018 đưa ra 6 hành vi vi phạm chính:
 Tham nhũng chủ động và thụ động: Bao gồm hối lộ một người khác, nhận hối lộ,
hoặc đề nghị đưa hối lộ và đề nghị nhận hối lộ. Để cấu thành hành vi vi phạm, đó
phải là hành động không trung thực hoặc nhằm mục đích không chính đáng;
 Tạo hoặc sử dụng tài liệu giả: Áp dụng khi một người tạo hoặc sử dụng tài liệu mà
người đó biết hoặc tin là giả hoặc không đúng, với ý định tạo ra lợi thế không chính
đáng;
 Đe dọa: Là việc một người đe dọa gây tổn hại cho người khác với ý định tác động
đến người đó một cách không chính đáng;
 Tài trợ hối lộ: Đây là hành vi bôi trơn và người thực hiện sẽ phạm tội nếu họ tặng
quà, cân nhắc hoặc đưa ra lợi thế mà họ biết hoặc lẽ ra phải biết sẽ được sử dụng
để tạo điều kiện cấu thành hành vi vi phạm;
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 Giao dịch chủ động hoặc thụ động để tạo ảnh hưởng: Là nỗ lực tác động một cách
không chính đáng lên quyết định của một công chức Ireland hoặc công chức nước
ngoài; và
 Hành vi tham nhũng của công chức Ireland: Là việc công chức nhận hối lộ hoặc lạm
dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ.
7.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (IE)
 Đối với cá nhân: Lên đến 10 năm tù và/hoặc phạt tiền không giới hạn.
 Đối với công ty: Phạt tiền không giới hạn và tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng
công ty.
7.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (IE)
Công ty có thể được miễn trừ trách nhiệm nếu chứng minh họ đã thực hiện “tất cả các
bước hợp lý” và “làm mọi nỗ lực cần thiết” để tránh hành vi phạm tội.
7.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (IE)
 Hành vi phạm tội diễn ra ở Ireland - Nếu bất kỳ phần nào trong hành vi phạm tội
diễn ra ở Ireland còn các phần khác diễn ra bên ngoài Ireland, đó là hành vi phạm
tội được điều chỉnh theo Đạo luật 2018.
 Hành vi phạm tội diễn ra ngoài Ireland – Áp dụng các tiêu chí sau:
 Hành vi tham nhũng có cấu thành hành vi phạm tội ở Ireland không;
 Ngoài ra, hành vi tham nhũng có cấu thành thành vi phạm tội theo luật pháp
tại nơi diễn ra hành vi tham nhũng không; và/hoặc
 Đó có phải người hoặc công ty Ireland không.
7.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (IE)
Đạo luật 2018 không đưa ra định nghĩa rõ ràng về của hối lộ; tuy nhiên, của hối lộ được
coi là “quà tặng, sự cân nhắc hay lợi thế” nhằm mục đích tạo ra hoặc trao thưởng cho
việc thực hiện chức năng hay hoạt động một cách không chính đáng. Của hối lộ không
nhất thiết phải là tiền mặt hoặc vật chất.
7.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (IE)
Công ty sẽ bị coi là có tội theo Đạo luật 2018 nếu hành vi phạm tội được thực hiện bởi
một nhân viên, giám đốc, đơn vị đại diện, cán bộ hoặc công ty con của công ty đó. Cá
nhân liên quan cũng như bất kỳ cán bộ nào trong công ty đã đồng ý, đồng lõa hoặc làm
ngơ trước hành vi tham nhũng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.
7.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (IE)
Hành vi hối lộ, dù ở khu vực tư nhân hay khu vực công, đều là bất hợp pháp.
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7.9 TIỀN BÔI TRƠN (IE)
Luật pháp Ireland không phân biệt tiền bôi trơn với các khoản tham nhũng khác. Như
vậy, tiền bôi trơn là bất hợp pháp theo luật Ireland. Điều này áp dụng cho tất cả nhân
viên của công ty Ireland ở bất kỳ đâu trên thế giới.
7.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (IE)
Theo Đạo luật 2018, hành vi phạm tội là đề nghị đưa “quà tặng, sự cân nhắc hay lợi thế”
với mục đích sai khiến hoặc trao thưởng cho việc thực hiện một chức năng hay hoạt
động không chính đáng.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
7.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (IE)
Là nhân viên Mainstream, bạn được khuyến khích tố cáo bất kỳ hành vi nào mà bạn nghi
ngờ hoặc biết là tham nhũng. Chính sách tuýt còi của Mainstream đặt ra quy trình áp
dụng cho cả nội bộ và bên ngoài để tố cáo các vi phạm chính sách và pháp luật.
Đạo luật bảo vệ người công bố thông tin năm 2014 bảo vệ mọi cá nhân báo cáo hành vi
mà họ tin là sai. Hành vi đó có thể là vấn đề tại nơi làm việc cho đến các tội hình sự như
hối lộ hay tham nhũng.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
7.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (IE)
 Theo Đạo luật công ty năm 2014, tất cả công ty phải lưu giữ hồ sơ kế toán để thể
hiện một cách chính xác và công bằng các giao dịch và tài sản của công ty.
 Nếu công ty không tuân thủ nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ kế toán, tất cả cán bộ công ty
không thực hiện nghĩa vụ theo luật được coi là đã có hành vi phạm tội.
 Đạo luật hình sự (Tội phạm trộm cắp và gian lận) năm 2001 quy định nếu một
người làm giả sổ sách để chuộc lợi cá nhân thì đó là hành vi phạm tội làm giả sổ
sách kế toán.

Philippin

4.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (PHL)
“Bộ luật hình sự sửa đổi”
“Đạo luật chống hối lộ và tham nhũng”
“Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức cho cán bộ và công chức”
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4.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (PHL)
Các hành vi vi phạm chính bao gồm:
 Trực tiếp/gián tiếp hối lộ cán bộ, công chức;
 Tặng quà có liên quan đến giao dịch của chính phủ; và
 Tặng quà có liên quan đến việc xin phép/cấp phép của chính phủ.

4.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (PHL)
Đối với cá nhân: Cá nhân hối lộ công chức sẽ phải chịu mức phạt tù tối đa là 10 năm
và/hoặc chế tài xử lý tài chính. Cá nhân cũng có thể bị tịch thu tài sản và truất quyền
thực hiện giao dịch kinh doanh với chính phủ.
4.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (PHL)
Luật hiện không quy định trường hợp miễn trừ trách nhiệm nào liên quan đến việc cá
nhân đề nghị đưa hoặc đưa hối lộ cho cán bộ công chức.
4.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (PHL)
Luật hình sự chỉ có thể được thi hành trong phạm vi Phillipin và không mở rộng đối với
các vi phạm thực hiện bởi cá nhân nằm ngoài thẩm quyền xét xử của nước này. Nếu bất
kỳ yếu tố nào của hành vi vi được phạm thực hiện trong lãnh thổ Phillipin, người vi phạm
có thể bị buộc tội và xử lý tương ứng. Thẩm quyền xét xử không phụ thuộc vào quốc
tịch của người vi phạm. Luật hình sự Phillipin tập trung vào cá nhân hơn là doanh nghiệp.
4.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (PHL)
Là mọi lời đề nghị, hứa hẹn, quà tặng hay tặng phẩm được trao cho công chức có liên
quan đến việc người đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ chính quy của mình
(hối lộ trực tiếp), hoặc vì chức vụ của người đó (hối lộ gián tiếp).
4.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (PHL)
Luật pháp Phillipin không quy định trách nhiệm hình sự của doanh nghiệp. Cán bộ doanh
nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự chỉ khi họ tham gia các hành vi phạm tội.
4.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (PHL)
Không có luật cụ thể điều chỉnh hành vi hối lộ trong khu vực tư nhân (thương mại).
4.9 TIỀN BÔI TRƠN (PHL)
Tiền bôi trơn bị cấm theo luật Phillipin.
4.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (PHL)
Không có hướng dẫn rõ ràng hay án lệ nêu rõ giá trị quà tặng tối đa hay tối thiểu được
phép tặng cho cán bộ công chức. Tòa sẽ xác định theo từng trường hợp cụ thể.
Theo đó, Mainstream nghiêm cấm việc tặng quà cho cán bộ công chức.
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Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
4.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (PHL)
Phillipin không bắt buộc cơ quan, tổ chức tố giác các vụ việc hối lộ cho chính quyền. Việc
một cơ quan, tổ chức phát hiện hành vi tham nhũng mà không trình báo chính quyền
không cấu thành tội hình sự.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
4.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (PHL)
Mọi cá nhân cố ý làm giả các mục trong sổ sách công ty đều sẽ bị xử lý hình sự.

Singapore

5.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (SG)
“Đạo luật phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là “PCA”) (Chương 241, bản sửa đổi
năm 1993)”
“Bộ luật hình sự (Chương 224, bản sửa đổi năm 2008)”
“Đạo luật về tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác (tịch
thu lợi ích) (Chương 65A, bản sửa đổi năm 2000)”
5.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (SG)
 Hành vi hối lộ chủ động và thụ động của cá nhân và công ty trong khu vực công và
khu vực tư nhân (mục 5 trong PCA)
 Giao dịch tham nhũng với đơn vị đại diện (mục 6 trong PCA)
 Hành vi hối lộ công chức trong nước như Thành viên quốc hội và thành viên cơ
quan nhà nước (tiểu mục 11 và 12 trong PCA)
 Tác động để rút thầu một cách bất hợp pháp gắn với hợp đồng với chính phủ hay
cơ quan nhà nước (mục 10 trong PCA)
5.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (SG)
Hành vi hối lộ chủ động và thụ động của cá nhân và công ty, và giao dịch tham nhũng
với đơn vị đại diện:
Đối với cá nhân: phạt tù tối đa năm năm (hoặc 7 năm nếu hành vi phạm tội có liên quan
đến hợp đồng hoặc đề xuất của nhà nước, hoặc có liên quan đến cán bộ công chức trong
nước), phạt tiền lên đến 100.000 đô-la Singapore, hoặc cả hai;
Đối với doanh nghiệp: phạt tiền lên đến 100.000 đô-la Singapore
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Nếu giá trị của hối lộ có thể lượng hóa, Tòa có thể yêu cầu người nhận tham nhũng đóng
khoản phạt tương đương giá trị của hối lộ đã nhận theo mục 13 trong PCA.
5.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (SG)
Luật không quy định các trường hợp miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi hối lộ, trừ
trường hợp chứng minh được là hành vi không đi kèm ý định tham nhũng.
5.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (SG)
PCA có hiệu lực ngoài lãnh thổ Singapore. Hành vi phạm tội của công dân Singapore thực
hiện ở ngoài Singapore có thể bị truy tố như khi thực hiện ở trong lãnh thổ Singapore.
Ngoài ra, cá nhân và công ty có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tiếp tay cho hành
vi phạm tội ở ngoài Singapore trên danh nghĩa của người ủy quyền cư trú tại Singapore.
5.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (SG)
Là tất cả lợi ích bằng tiền hoặc phi tiền tệ có liên quan đến ý định tham nhũng. PCA định
nghĩa của hối lộ bao gồm tiền, quà tặng, các khoản vay, khoản phí, phần thưởng, tiền
hoa hồng, cố phiếu có giá trị, bất động sản, lợi ích trong bất động sản, hợp đồng lao
động hoặc dịch vụ.
5.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (SG)
Cá nhân và tập thể có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phạm tội hối lộ.
Các giám đốc không trực tiếp tham gia hành vi tham nhũng có thể phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các tội danh khác như rửa tiền, không tố giác, không hành động trung
thực và không có các nỗ lực hợp lý khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
5.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (SG)
Hành vi hối lộ, dù ở khu vực tư nhân hay khu vực công, đều là bất hợp pháp.
5.9 TIỀN BÔI TRƠN (SG)
Cả PCA và Bộ luật hình sự đều cấm các khoản tiền bôi trơn hay tiền “xúc tiến”. Các khoản
tiền này có thể cấu thành hành vi hối lộ theo các điều khoản cấm chung đặt ra trong
PCA và Bộ luật hình sự.
5.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (SG)
PCA và Bộ luật hình sự không quy định loại quà tặng cụ thể được chấp nhận theo luật.
Theo PCA và Bộ luật hình sự, bất kỳ quà tặng nào cũng có thể bị coi là hối lộ nếu đi kèm
mục đích tham nhũng. Cụ thể, tại mục 8 trong PCA, lợi ích được chứng minh là đã trao
cho hoặc nhận bởi cán bộ công chức đều bị xem là đã được trao hoặc nhận một cách
không chính đáng, trừ khi điều ngược lại được chứng minh.
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Ví dụ, các món quà cấu thành hành vi tham nhũng có thể là đồng hồ đắt tiền có giá trị
lên tới 100.000 đô-la Singapore cho tới việc giám đốc điều hành phê duyệt quyền làm
đại lý phân phối xe hơi cao cấp, cho vay và tặng quà lên đến 8.650 đô-la Singaphore (bao
gồm ăn uống, hóa đơn giải trí và “lì xì” sinh nhật cho con gái) cho tổng giám đốc mua
hàng của công ty tư nhân, hoặc cũng có thể là hộp thuốc lá trị giá 12,10 đô-la Singapore
cho cán bộ công chức.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
5.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (SG)
Không tố giác sai phạm là một hành vi vi phạm.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
5.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (SG)
Các công ty phải lưu trữ và cập nhật sổ sách và hồ sơ một cách chính xác. Việc không
lưu trữ và cập nhật hồ sơ sổ sách chính xác là một hành vi vi phạm.

Nam Phi

6.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (SA)
Trong hệ thống pháp luật về tội phạm tài chính của Nam Phi, Đạo luật 12 về Ngăn ngừa
và chống các hoạt động tham nhũng năm 2004 (gọi tắt là “PRECCA”) đặc biệt tập trung
vào hối lộ và tham nhũng.
6.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (SA)
Các hành vi vi phạm chính bao gồm tội phạm tham nhũng nói chung cũng như một số
tội cụ thể hơn về hoạt động tham nhũng có liên quan đến
(i) những người cụ thể như cán bộ công chức và thành viên quốc hội; và
(ii) những hoạt động cụ thể bao gồm các hoạt động mua sắm công khác và tất cả hoạt
động trao thầu nói chung.
Hành vi phạm tội tham nhũng bao gồm nhận hoặc đồng ý nhận, hay đưa hoặc đồng ý
đưa bất kỳ “lợi ích” nào (xem phần 6.6) với ý định chung là để người nhận lợi ích hành
động, hoặc tác động để người khác hành động một cách không chính đáng khi thực hiện
bất kỳ chức năng hay nhiệm vụ pháp lý nào (bao gồm các nghĩa vụ theo hợp đồng) hoặc
lạm dụng tín nhiệm.
PRECCA điều chỉnh cả hành vi hối lộ chủ động và thụ động vì cả hai đều là các hành vi
cấu thành nên tội theo Luật.
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6.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (SA)
Chế tài xử lý tội phạm tham nhũng nói chung (và các tội phạm tham nhũng cụ thể khác
theo PRECCA) có thể lên đến tù chung thân, với điều kiện vụ việc được đưa ra trước Tòa
án tối cao Nam Phi theo các quy định pháp luật áp dụng; các tội khác có mức phạt tù tối
đa 10 năm theo phán quyết của Tòa án tối cao.
Hành vi không tố giác vi phạm (xem phần 6.1) phải chịu mức phạt tù lên đến 10 năm.
Phương án phạt tiền chỉ áp dụng với các tình huống hẹp nhất, và trên thực tế không
phải là phương án được lựa chọn.
6.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (SA)
Nguyên tắc cơ bản (ngoại trừ trường hợp không tố giác vi phạm như đã thảo luận trong
phần 11) là tội được xác định dựa trên ý định của bên liên quan bằng phương thức kiểm
tra chủ quan, vì vậy, trường hợp miễn trừ trách nhiệm chủ yếu ở đây là chứng minh
được quà tặng không đi kèm ý định tham nhũng. Việc nỗ lực thực hiện hành vi tham
nhũng nhưng không thành công, hay việc người nhận lợi ích không có quyền hạn hay
khả năng mang lại kết quả được kỳ vọng không phải là trường hợp miễn trừ trách nhiệm.
Đối với tội không tố giác vi phạm, sự có tội được xác định trên tiêu chuẩn do cố ý hoặc
sơ suất.
6.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (SA)
PRECCA có hiệu lực áp dụng rộng rãi ngoài phạm vi lãnh thổ Nam Phi. Tòa án Nam Phi
có thẩm quyền xét xử cao nhất có thể đối với các hành vi cấu thành nên tội theo PRECCA
được thực hiện bên ngoài Nam Phi. Các vi phạm này được coi là thực hiện trong lãnh
thổ Nam Phi dù diễn ra ở một nước khác. Cơ sở xác định thẩm quyền xét xử có thể dựa
trên nhiều yếu tố, trong đó có tư cách công dân (của Nam Phi); thường trú ở Nam Phi;
hợp nhất hoặc đặt tại Nam Phi đối với pháp nhân; hoặc người thực hiện hành vi bị phát
hiện đang ở Nam Phi.
6.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (SA)
Hệ thống pháp luật Nam Phi không sử dụng thuật ngữ “của hối lộ”; tuy nhiên, luật chắc
chắn có quy định về hành vi hối lộ. Trọng tâm của tội phạm tham nhũng nói chung là
việc đưa hoặc nhận “lợi ích”. Đây là khái niệm được định nghĩa rất rộng và bao hàm:
tiền; quà tặng; cổ phiếu có giá trị; bất động sản; tránh thua lỗ hoặc bị phạt; chức vụ; địa
vị hoặc việc làm; khoan hồng trong một vụ việc khiếu nại; phiếu bầu; hay “bất kỳ cân
nhắc có giá trị nào”.
6.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (SA)
Cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp đều có thể bị truy tố vì tội tham nhũng theo PRECCA.
6.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (SA)
PRECCA quy định tham nhũng giữa các tổ chức hoặc trong khu vực tư nhân cấu thành
tội hình sự, như được nêu trong phần 6.2.
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6.9 TIỀN BÔI TRƠN (SA)
Luật pháp không quy định trường hợp miễn trừ nào đối với tiền bôi trơn. Tiền bôi trơn
nằm trong định nghĩa về lợi ích trái phép theo PRECCA, vì vậy có thể được coi là cấu
thành nên hành vi tham nhũng.
6.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (SA)
Luật không quy định giới hạn giá trị quà tặng và các hình thức giải trí của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo PRECCA, quà tặng và các hình thức giải trí được bao hàm trong định
nghĩa về lợi ích, trong đó có quà tặng.
Theo RECCA, một người tặng quà cho một người khác có thể cấu thành hành vi tham
nhũng nếu mục đích món quà là tác động để bên khác làm hoặc không làm điều gì trái
phép.
Quà tặng hay các hình thức chiêu đãi của công ty trong khu vực tư nhân về bản chất là
không trái pháp luật, với điều kiện món quà không phải là lợi ích để sai khiến người khác
thực hiện hay không thực hiện một việc không chính đáng hay trái phép. Theo nguyên
tắc chung, một món quà được coi là “xa xỉ” có thể cấu thành nên lợi ích và ngay lập tức
khiến cho tổ chức hay cá nhân liên quan có nguy cơ bị truy tố vì hành vi tham nhũng.
Khu vực công cũng chịu sự điều chỉnh của PRECCA; tuy nhiên, khu vực này còn áp dụng
thêm một lớp quy định nữa. Các quy định của Kho bạc nhà nước theo Đạo luật quản lý
tài chính công quy định rằng cán bộ quản lý chuỗi cung ứng hay các vai trò khác phải
đảm bảo họ không làm tổn hại đến độ tin cậy và toàn vẹn của hệ thống quản lý chuỗi
cung ứng khi nhận quà hay các hình thức chiêu đãi hoặc các hành vi khác. Thêm nữa,
quy định của kho bạc cũng nêu rõ cách xử lý quà tặng, các khoản quyên góp và tài trợ.
Về bản chất, quà tặng phải có sự phê duyệt của cán bộ kế toán thuộc cơ quan nhà nước
liên quan (thường là Trưởng phòng), và tất cả quà tặng, các khoản quyên góp và tài trợ
phải được công bố trong thuyết minh của báo cáo tài chính hàng năm.
Ngoài ra, quy tắc ứng xử của cán bộ cung cấp dịch vụ công và chuẩn mực đạo đức của
quốc hội quy định chung rằng cán bộ công chức không được lạm dụng chức vụ, quyền
hạn để nhận quà hoặc lợi ích riêng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính quy, đặc
biệt, họ không được phép nhận quà hay lợi ích có thể cấu thành nên hành vi hối lộ.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
6.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (SA)
Theo PRECCA, việc không tố giác giao dịch tham nhũng là hành vi phạm tội. Trách nhiệm
thuộc về bất kỳ cá nhân nào nắm giữ “vị trí có thẩm quyền” (như đã định nghĩa, nhưng
bao gồm các chức vụ công quyền cụ thể cũng như công chức, viên chức và quản lý doanh
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nghiệp), người biết hoặc lẽ ra nên biết hoặc nghi ngờ người khác đã có một hoặc nhiều
hành vi vi phạm có giá trị lớn hơn 100.000 ZAR theo PRECCA.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
6.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (SA)
Luật có quy định về báo cáo tài chính của cả khu vực tư nhân (thông qua các yêu cầu
của thị trường chứng khoán áp dụng với các công ty niêm yết và pháp luật về thuế đối
với các công ty đã niêm yết và chưa niêm yết) và khu vực công. Các tiêu chuẩn cụ thể
phải được đáp ứng. Đặc biệt, trong khu vực tư nhân, việc lưu giữ sổ sách về quà tặng và
cách hình thức chiêu đãi là vấn đề chính sách của doanh nghiệp, còn trong khu vực công
(đối với các cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương), tất cả quà tặng, các khoản
quyên góp và tài trợ nhận được trong năm tài chính phải được kê khai trong phần thuyết
minh báo cáo tài chính của cơ quan đó.

Vương quốc
Anh

7.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (UK)
“Luật chống hối lộ, 2010”
7.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (UK)
Các hành vi vi phạm chính bao gồm:
 Đưa hối lộ cho một người khác – một người có hành vi phạm tội khi họ đề nghị đưa,
hứa hẹn hay trao tặng lợi ích tài chính cho một người khác;
 Với ý định thực hiện chức năng liên quan một cách không chính đáng hay để
thưởng cho việc thực hiện một việc không chính đáng; hoặc
 Biết hoặc tin rằng bản thân việc đề nghị đưa, hứa hẹn hay trao tặng lợi ích sẽ dẫn
đến việc thực hiện chức năng liên quan một cách không chính đáng.
 Nhận hối lộ - Người nhận hoặc người có thể nhận hối lộ có hành vi phạm tội khi họ
yêu cầu, đồng ý nhận hay nhận lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác làm phần thưởng
cho việc thực hiện chức năng không chính đáng, hoặc với ý định thực hiện chức năng
một cách không chính đáng.
 Hối lộ công chức nước ngoài - Một người có hành vi phạm tội khi có ý định tác
động đến công chức khi đang làm việc với tư cách là công chức nước ngoài. Luật
không quy định cụ thể về việc phải có mục đích thực hiện chức năng liên quan một
cách không chính đáng mới cấu thành hành vi vi phạm. Công chức nước ngoài được
định nghĩa tại phần 6(5) và (6) trong Luật chống hối lộ, bao gồm quan chức chính
phủ và những người làm việc trong các tổ chức quốc tế. Hành vi phạm tội không
bao gồm việc nhận hối lộ mà chỉ bao gồm hành vi đề nghị đưa, hứa hẹn hoặc đưa
hối lộ.
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 Không ngăn chặn hành vi hối lộ - Một tổ chức thương mại có hành vi phạm tội khi
một người liên quan đến tổ chức đó hối lộ một người khác với ý định giành hoặc
duy trì hợp đồng hoặc lợi thế kinh doanh cho tổ chức đó. Hành vi phạm tội có thể
được thực hiện ở Vương quốc Anh hoặc ở nước ngoài.
7.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (UK)
Nếu một tổ chức thương mại có hành vi phạm tội theo Luật chống hối lộ, và có thể
chứng minh là hành vi đó được thực hiện có sự đồng ý hoặc đồng lõa của cán bộ cấp
cao hoặc một người có vai trò tương đương, cả cán bộ cấp cao và tổ chức thương mại
đều có tội.
“Cán bộ cấp cao” được định nghĩa rất rộng và không chỉ bao gồm các giám đốc mà còn
cả quản lý cấp cao và thư ký công ty.
 Đối với cá nhân: Lên đến 10 năm tù và/hoặc phạt tiền không giới hạn.
 Đối với công ty: Các công ty có cá nhân được chứng minh đã tham gia hối lộ và
không ngăn chặn được hành vi hối lộ có thể phải chịu mức phạt tiền không giới
hạn.
7.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (UK)
Công ty có thể được miễn trừ trách nhiệm nếu khi cân nhắc các chứng cứ, công ty chứng
minh được là đã có “quy trình phù hợp” được thiết kế để ngăn chặn hành vi hối lộ.
7.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (UK)
 Hành vi vi phạm thực hiện trong Vương quốc Anh - Nếu hành vi vi phạm hay bất
kỳ hành vi/thiếu sót nào cấu thành một phần hành vi vi phạm được thực hiện ở
Vương quốc Anh, đó sẽ là hành vi vi phạm điều chỉnh bởi Luật chống hối lộ.
 Hành vi vi phạm thực hiện ngoài Vương quốc Anh - Nếu hành vi hoặc thiếu sót
không diễn ra ở Vương quốc Anh nhưng hành vi hoặc thiếu sót đó sẽ cấu thành hành
vi vi phạm và người thực hiện hành vi có quan hệ mật thiết với Vương quốc Anh, đó
vẫn sẽ là hành vi vi phạm điều chỉnh bởi Luật chống hối lộ.
 Hành vi vi phạm thực hiện ở những nơi khác – Việc công ty không thể ngăn chặn
hành vi hối lộ sẽ cấu thành hành vi phạm tội theo mục 7 của Đạo luật chống hối lộ
của Vương quốc Anh, bất kể hành vi phạm tội đó xảy ra ở đâu.
7.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (UK)
Của hối lộ được định nghĩa là việc đề nghị, hứa hẹn hoặc trao lợi ích tài chính hoặc lợi
ích khác cho một người khác, với ý định sai khiến hoặc thưởng cho việc người đó thực
hiện chức năng hay hoạt động một cách không chính đáng.
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7.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (UK)
Nếu có chứng cứ chứng minh một người có quan hệ với công ty đã thực hiện hành vi
phạm tội theo Luật chống hối lộ, công ty sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự của doanh
nghiệp.
Các công ty có tội theo Luật chống hối lộ sẽ phải chịu mức phạt tiền không giới hạn, tổn
hại danh tiếng không thể khôi phục và có thể bị tước quyền tham gia đấu thầu các hợp
đồng công trình công cộng, hợp đồng cung ứng công hay hợp đồng cung cấp dịch vụ
công ở Liên minh Châu Âu.
7.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (UK)
Hành vi hối lộ, dù ở khu vực tư nhân hay khu vực công, đều là bất hợp pháp.
7.9 TIỀN BÔI TRƠN (UK)
 Tiền bôi trơn là bất hợp pháp ở Vương quốc Anh. Theo mục 6 của Luật chống hối
lộ, việc hối lộ công chức không nhất thiết phải có ý định tác động để thực hiện hành
vi không chính đáng mới bị coi là hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội có thể là trả
tiền để cán bộ biên phòng đóng dấu vào hộ chiếu một cách hợp pháp.
 Nếu cá nhân chi trả tiền bôi trơn có quan hệ phù hợp với cơ quan doanh nghiệp,
công ty đó cũng có thể bị truy tố theo mục 7 Luật chống hối lộ năm 2010.
7.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (UK)
 Luật chống hối lộ không định nghĩa quà tặng, các hình thức chiêu đãi và đài thọ chi
phí. Luật cũng không quy định trường hợp miễn trừ trách nhiệm nào cho hoạt động
này.
 Quà tặng hoặc chi phí chiêu đãi sẽ được xem là hối lộ nếu quà tặng hoặc chi phí đó
mang lại lợi ích cho người khác và được trao tặng với ý định sai khiến một người thực
hiện chức năng liên quan một cách không chính đáng, hoặc biết rằng nhận lợi thế là
một việc không chính đáng.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
7.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (UK)
Văn phòng điều tra gian lận nghiêm trọng (gọi tắt là “SFO”) ở Vương quốc Anh là cơ
quan chính phủ độc lập có thẩm quyền điều tra và truy tố các vụ việc gian lận và tham
nhũng lớn.
Các công ty có nguy cơ bị truy tố vì hành vi hối lộ có thể quyết định tự trình báo với SFO
và ký kết Thỏa thuận hoãn truy tố (gọi tắt là “DPA”).
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Theo DPA, công tố viên sẽ công bố công ty có hành vi phạm tội hình sự và thủ tục tố
tụng sẽ tự động tạm hoãn, với điều kiện công ty đồng ý với một số điều kiện bao gồm
trả tiền phạt tài chính, trả tiền bồi thường và hợp tác trong các vụ truy tố cá nhân trong
tương lai.
Nếu công ty không thực hiện các điều kiện trong DPA, thủ tục truy tố sẽ được tiếp tục.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
7.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (UK)
 Các quy định kế toán trong Đạo luật công ty năm 2006 áp dụng và yêu cầu tất cả công
ty phải lưu giữ hồ sơ kế toán để thể hiện một cách chính xác và công bằng các giao
dịch và tài sản của công ty.
 Nếu công ty không tuân thủ nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ kế toán, tất cả cán bộ công ty
không thực hiện nghĩa vụ theo luật được coi là đã có hành vi phạm tội.

Hoa Kỳ

8.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (USA)
 “Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài năm 1977” (gọi tắt là “FCPA”) liên
quan đến hành vi hối lộ công chức nước ngoài.
 Nhiều luật tiểu bang và liên bang điều chỉnh hành vi hối lộ trong khu vực thương
mại và khu vực công trong Hoa Kỳ (không được đề cập trong phần tóm tắt dưới
đây).
8.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (USA)
FCPA cấm cá nhân và pháp nhân chi các khoản tham nhũng cho công chức nước ngoài
nhằm mục đích giành hoặc duy trì công việc kinh doanh.
8.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (USA)
Hối lộ công chức nước ngoài - Chế tài xử lý hình sự:
 Đối với cá nhân: phạt tù lên đến năm năm và phạt tiền lên đến tối đa 250.000 USD
trên mỗi vi phạm hoặc gấp đôi số tiền thu được/thua lỗ do khoản chi không chính
đáng.
 Đối với công ty: phạt tiền lên đến tối đa 2 triệu USD trên mỗi vi phạm hoặc gấp đôi
số tiền thu được/thua lỗ do khoản chi không chính đáng.
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Vi phạm về hồ sơ sổ sách/kiểm soát nội bộ - Chế tài xử lý hình sự:
 Đối với cá nhân: phạt tù lên đến 20 năm và phạt tiền lên đến tối đa 5 triệu USD
trên mỗi vi phạm hoặc gấp đôi số tiền thu được/thua lỗ do hành vi không chính
đáng
 Đối với pháp nhân: phạt tiền lên đến tối đa 25 triệu USD trên mỗi vi phạm hoặc
gấp đôi số tiền thu được/thua lỗ do hành vi không chính đáng.
Bên cạnh đó, FCPA cũng có các quy định về áp dụng chế tài xử lý dân sự. Liên quan đến
hành vi hối lộ công chức nước ngoài, cá nhân/tổ chức có thể phải chịu một loạt các chế
tài xử lý dân sự và/hoặc hình sự.
Mức phạt có thể bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật liên bang/tiểu bang;
truất quyền dự thầu cho các hợp đồng của chính phủ liên bang hay tiểu bang; và truất
quyền xin cấp giấy phép xuất khẩu.
Chính quyền Hoa Kỳ cũng có và thường xuyên sử dụng quyền hạn để áp dụng các mức
phạt như hoàn trả lợi nhuận thu được từ hành vi bất hợp pháp, tịch thu tài sản và truy
tố theo luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ trong các vụ việc liên quan đến hối lộ công chức
nước ngoài.
8.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (USA)
Có hai trường hợp miễn trừ trách nhiệm “khẳng định” theo FCPA:
 khi khoản tiền là hợp pháp và được cho phép công khai trong văn bản luật của
nước ngoài có liên quan; hoặc
 khi đó là khoản chi hợp lý và ngay tình có liên quan trực tiếp đến việc quảng bá
hoặc thuyết minh hay giải trình về các sản phẩm/dịch vụ hay để thực hiện hợp
đồng với chính phủ nước ngoài.
8.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (USA)
FCPA có hiệu lực ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, áp dụng cho công dân, cư dân Hoa Kỳ, các doanh
nghiệp trong nước và các tổ chức phát hành cổ phiếu của Hoa Kỳ; cũng như các công
dân nước ngoài và công ty nước ngoài nếu công dân hoặc công ty đó sử dụng thư hoặc
tham gia hoạt động thương mại giữa các tiểu bang Hoa Kỳ hay tham gia bất kỳ hành vi
nào xúc tiến việc chi tiền tham nhũng khi đang ở Hoa Kỳ.
8.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (USA)
FCPA định nghĩa của hối lộ bao gồm “bất kỳ thứ gì có giá trị”.
8.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (USA)
Một công ty chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật về hành vi của nhân viên và đơn vị đại diện cho công ty đó.
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Trách nhiệm trước pháp luật được áp dụng một cách nghiêm ngặt theo các điều khoản
kế toán đối với các công ty đại chúng. Cán bộ cấp cao của một công ty cũng phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể xây dựng/triển khai các biện pháp kiểm soát
chống tham nhũng, và vi phạm FCPA với tư cách là “người kiểm soát”.
8.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (USA)
FCPA không điều chỉnh hành vi hối lộ ở cấp độ tư nhân. Tuy nhiên, những hành vi này
cấu thành hành vi phạm tội theo một số luật của tiểu bang và liên bang không được đề
cập tới trong phần tóm tắt này.
8.9 TIỀN BÔI TRƠN (USA)
FCPA có quy định ngoại lệ hẹp đối với “tiền bôi trơn” dùng để xúc tiến “hành động
thường quy của chính phủ”. Trên thực tế, có thể có một số rào cản pháp lý khi xem xét
ngoại lệ này trong FCPA.
8.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (USA)
Quà tặng và các hình thức chiêu đãi có thể là của hối lộ theo quy định của FCPA, theo
định nghĩa là bất kỳ thứ gì có giá trị được trao tặng cho công chức nước ngoài. Luật
không quy định về giới hạn bằng tiền hay giá trị món quà “được chấp nhận”. Ý định
tham nhũng là yếu tố quyết định. Có thể viện dẫn đến trường hợp miễn trừ trách nhiệm
khẳng định để chứng minh tính hợp lý và ngay tình của khoản chi. Ngoài ra, hướng dẫn
của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra các dấu hiệu của việc tặng quà phù hợp. Đó
thường là các món quà có giá trị danh nghĩa để không tác động tới công chức nước ngoài
một cách không chính đáng.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
8.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (USA)
Việc không tố giác hành vi tham nhũng cho cơ quan thi hành luật không cấu thành hành
vi phạm tội. Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ có một số quy định về nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu
đối với các tổ chức phát hành cổ phiếu; trong đó, việc không công khai thông tin một
cách hợp lý có thể cấu thành vi phạm. Ngoài ra, khung pháp lý cũng quy định việc chủ
động khai báo vi phạm có thể giảm nhẹ chế tài xử phạt.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
8.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (USA)
Các quy định kế toán trong FCPA áp dụng cho các đơn vị phát hành chứng khoán, bao
gồm hai yêu cầu chính:
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 Cung cấp sổ sách và hồ sơ - lập và lưu trữ hồ sơ, sổ sách và bảng kê với mức độ chi
tiết hợp lý để phản ánh chính xác và công bằng các giao dịch và giao dịch xử lý tài sản
của đơn vị phát hành chứng khoán; và
 Có biện pháp kiểm soát nội bộ – xây dựng và duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ
nhằm đảm bảo hợp lý rằng các giao dịch được ủy quyền một cách thích hợp, được
ghi chép nhất quán với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận và có các biện pháp
kiểm soát khác nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình liên quan
đến tài sản của công ty.

Việt Nam

9.1 LUẬT ĐIỀU CHỈNH (VN)
 “Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 của Quốc hội Việt Nam” ngày
20/11/2018, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 (gọi tắt là “Luật phòng, chống tham
nhũng 2018”).
 “Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội Việt Nam” ban hành ngày
27/11/2015, sửa đổi bởi Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội Việt Nam ngày
20/6/2017 (gọi tắt là “Bộ luật hình sự”).
 “Quyết định số 64/2007/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ” ngày 10/7/2007 ban
hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức,
đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt
là “Quyết định 64”).
9.2 CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHÍNH (VN)
Việc đưa hoặc nhận hối lộ hay đóng vai trò trung gian hối lộ cấu thành hành vi phạm tội
nếu người nhận hối lộ:
 Có quyền hạn hoặc giữ chức vụ trong cơ quan chính phủ, tổ chức công hay trong khu
vực tư nhân; và/hoặc
 Nhận hoặc chấp nhận của hối lộ dưới hình thức (i) tiền, tài sản hoặc mọi lợi ích vật
chất khác dưới mọi hình thức có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng
đối với người đã từng bị kỷ luật vì vi phạm tương tự hoặc người đang chịu án có liên
quan đến tội tham nhũng; hoặc (ii) các lợi ích phi vật chất.
9.3 CHẾ TÀI XỬ LÝ (VN)
(i) Hối lộ chủ động:
 Phạt tiền từ 20 triệu - 200 triệu đồng (khoản tiền phạt có thể áp dụng đồng thời với
phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù);
 Phạt cải tạo không giam giữ lên đến ba năm; hoặc
 Phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng và mức độ vi
phạm.
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Cá nhân có thể phải chịu thêm những hậu quả sau:
Cá nhân hối lộ hoặc cố gắng đưa hối lộ cho công chức nước ngoài và cán bộ một tổ chức
quốc tế công cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội
này.
(ii) Hối lộ thụ động:
Có thể áp dụng phạt tù từ hai năm cho đến án tử hình, tùy thuộc vào tính chất nghiêm
trọng và mức độ vi phạm.
Một số chế tài xử lý khác có thể áp dụng:
 Cấm giữ một số chức vụ nhất định trong vòng từ một đến năm năm;
 Phạt tiền từ 30 triệu - 100 triệu đồng; và/hoặc
 Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(iii) Trung gian hối lộ:
 Phạt tiền từ 20 triệu - 200 triệu đồng (khoản tiền phạt có thể áp dụng đồng thời với
phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù);
 Phạt cải tạo không giam giữ lên đến ba năm; hoặc
 Phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng và mức độ vi
phạm.
9.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM (VN)
Luật quy định miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bị cưỡng ép. Những người đưa
hối lộ hoặc làm trung gian hối lộ nhưng chủ động khai báo hành vi hối lộ trước khi bị
phát giác có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
9.5 THẨM QUYỀN XÉT XỬ (VN)
Bộ luật hình sự đề ra nguyên tắc chung là các cá nhân/tổ chức nước ngoài có hành vi
phạm tội bên ngoài Việt Nam cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi
phạm tội xâm phạm quyền và lợi ích của công dân Việt Nam, xâm phạm lợi ích của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoặc theo quy định của một hiệp ước mà Việt Nam
đã ký kết.
Luật phòng, chống tham nhũng 2018 không có hiệu lực ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, các
cá nhân người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam tham gia hối lộ cán bộ, công chức,
viên chức Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu đã thực hiện hành vi hối lộ.
9.6 ĐỊNH NGHĨA CỦA HỐI LỘ (VN)
Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác hay lợi ích phi vật chất dưới bất kỳ
hình thức nào có được được từ hành vi tham nhũng nhằm mục đích tìm kiếm lợi ích vật
chất hoặc tinh thần.
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9.7 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI MAINSTREAM, QUẢN LÝ CẤP CAO VÀ CÁC GIÁM ĐỐC (VN)
Bộ luật hình sự không công nhận công ty là đối tượng của các chế tài xử phạt liên quan
đến hành vi tham nhũng. Các cá nhân biết rõ nhưng không tố giác hoặc những cá nhân
cho phép thực hiện hành vi vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
9.8 HỐI LỘ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN (VN)
Bộ luật hình sự có quy định về hành vi hối lộ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà
nước.
Luật phòng, chống tham nhũng 2018 khuyến khích các công ty tư nhân áp dụng những
chính sách nội bộ để quản lý hoạt động nhận hoặc tặng quà và các hình thức chiêu đãi.
9.9 TIỀN BÔI TRƠN (VN)
Bộ luật hình sự không quy định cụ thể về vấn đề tiền bôi trơn; tuy nhiên, tiền bôi trơn
bị cấm nếu cấu thành nên của hối lộ.
9.10 QUÀ TẶNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CHIÊU ĐÃI (VN)
 Quà tặng dùng để hối lộ là bất hợp pháp.
 Quà tặng dưới mọi hình thức được trao cho cán bộ hay cá nhân có chức vụ, quyền
hạn trong các tổ chức ngoài nhà nước có “trị giá từ 2.000.000 đồng” hoặc “lợi ích phi
vật chất” nhằm mục đích tác động để người đó thực hiện hoặc không thực hiện một
số hành động cụ thể vì lợi ích hay theo yêu cầu của người tặng đều được coi là của
hối lộ.
Quà tặng bao gồm:
 Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ
có giá;
 Hiện vật, hàng hóa và tài sản;
 Dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước
hoặc ngoài nước và các loại dịch vụ khác; hoặc
 Quyền được mua tài sản, nhà , quyền sử dụng đất, quyền sử dụng thiết bị; các ưu
đãi ngoài quy định của Nhà nước; việc sử dụng tài sản, nhà, đất đai, thiết bị của
người khác mà không trả hoặc trả không đầy đủ chi phí cho việc sử dụng.
Quà tặng là “lợi ích vật chất” nếu giá trị quà tặng có thể được định giá bằng tiền mặt.
Tuy nhiên, luật pháp không có quy định về “giá trị phi vật chất” cũng như giá trị của lợi
ích để được coi là “phi vật chất”.
Trường hợp loại trừ
Nếu (i) quà tặng có liên quan đến hiếu, hỷ, lễ, tết truyền thống hoặc khi cán bộ, công
chức ốm đau hoặc tai nạn, (ii) giá trị quà tặng không quá 500.000 đồng (xấp xỉ 22 USD),
và (iii) việc tặng quà “không liên quan đến hoạt động công vụ của công chức đó”. Rất
tiếc không có hướng dẫn nào nêu chi tiết ý nghĩa của cụm từ “không liên quan đến hoạt
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động công vụ của công chức đó”, nhưng trên thực tế, việc này được hiểu là món quà
cho công chức không nhằm mục đích tác động để công chức đó lạm dụng quyền hạn
của mình.
Lưu ý: Năm nguyên tắc định hướng của Mainstream áp dụng cho việc trao và nhận tất
cả quà tặng và hình thức chiêu đãi.
9.11 NGHĨA VỤ TỐ GIÁC (VN)
Cả pháp nhân và cá nhân đều có nghĩa vụ tố giác tội phạm hình sự bao gồm tội phạm
tham nhũng. Chỉ có quan chức chính phủ và những cá nhân biết rõ hành vi phạm tội
hình sự mà không tố giác mới có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trong một số trường hợp, công chức phải báo cáo cho cấp trên khi nhận quà.
Lưu ý: Tất cả nhân viên của Mainstream được khuyến khích tố cáo mọi hành vi vi phạm
hoặc nghi ngờ vi phạm luật pháp trong nước, nước ngoài hay chính sách nội bộ của công
ty theo Chính sách tuýt còi.
9.12 SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ (VN)
Các công ty phải cập nhật sổ sách chính xác và nộp báo cáo tài chính định kỳ. Nếu không
tuân thủ, công ty có thể phải chịu các chế tài xử lý tài chính.

Trang 53

Mainstream Renewable Power – Quy tắc ứng xử

Bảng chú giải thuật ngữ
Thuật ngữ

Chú giải

Hối lộ chủ động

Hối lộ chủ động là hành vi phạm tội của người hứa hẹn, đề nghị đưa hoặc đưa
hối lộ. Hành vi hối lộ chủ động xảy ra ở bên cung.

Quan hệ mật thiết
với Vương quốc
Anh

Một người có “quan hệ mật thiết với Vương quốc Anh” nếu người đó đáp ứng
bất kỳ tiêu chí nào sau đây:
 Là công dân Anh hoặc thuộc bất kỳ nhóm người nào khác có hộ chiếu Anh.
 Là cư dân thường trú ở Vương quốc Anh.
 Là tổ chức hợp nhất theo luật của bất kỳ khu vực nào thuộc Vương quốc
Anh.
 Là hiệp hội, công ty của Scotland.

Hiệu lực ngoài
lãnh thổ

Luật áp dụng của một quốc gia có hiệu lực bên ngoài biên giới hay ranh giới
lãnh thổ thông thường của quốc gia đó nên các hành vi hối lộ diễn ra bên ngoài
một quốc gia có thể bị truy tố như hành vi phạm tội xảy ra trong phạm vi quốc
gia đó.

Tiền bôi trơn

Tiền bôi trơn (hay tiền “xúc tiến”) là một loại hối lộ. Ví dụ thường gặp là khi
công chức hay quan chức chính phủ được tặng tiền hoặc hàng hóa để thực hiện
(hoặc đẩy nhanh việc thực hiện) một nghĩa vụ, chức năng hay hoạt động
thường quy. Tiền bôi trơn thường có giá trị nhỏ nhưng không nhất thiết phải là
các khoản tiền nhỏ. Những khoản tiền như vậy, dù với mức giá trị thế nào, cũng
bị coi là hối lộ theo luật của một số nước Châu Á-Thái Bình Dương và bị nghiêm
cấm theo chính sách của Mainstream Renewable Power.

Công chức nước
ngoài

Công chức nước ngoài được định nghĩa bao gồm nhưng không giới hạn những
người sau:
 nhân viên hay cán bộ một cơ quan chính phủ;
 cá nhân ký hợp đồng để thực hiện công việc của cơ quan chính phủ;
 nhân viên hay nhà thầu của tổ chức quốc tế công; và
 thành viên cơ quan lập pháp, tư pháp hay hành pháp thuộc, hoặc thuộc một
phần của quốc gia nước ngoài.
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Hối lộ thụ động

Hối lộ thụ động là hành vi phạm tội của một cá nhân/công chức yêu cầu hay
nhận hối lộ hoặc yêu cầu của hối lộ làm phần thưởng cho việc thực hiện chức
năng của họ một cách không chính đáng. Hành vi hối lộ chủ động xảy ra ở bên
cầu.

Doanh nghiệp nhà
nước

Mặc dù luật chống tham nhũng và định nghĩa công chức có thể khác nhau giữa
các hệ thống pháp luật, bạn nên hiểu rằng giao dịch với doanh nghiệp nhà nước
cũng phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt như với công chức nhà nước.
Doanh nghiệp nhà nước có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau tùy
thuộc vào luật áp dụng. Theo quy định của Mainstream Renewable Power, bạn
nên hiểu tất cả cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công chúng, các doanh nghiệp
do nhà nước kiểm soát hay các doanh nghiệp mà nhà nước hoặc chính phủ có
một số hình thức sở hữu đều nằm trong định nghĩa doanh nghiệp nhà nước.
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