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Cam kết của nhân viên LOTTE về
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Đã có thời kỳ, công ty có vốn đầu tư lớn thì có thể phát triển đều đều trong một thời gian
dài nhưng vẫn không thể cạnh tranh được với những công ty có nhiều nhân tài vượt trội. Và
không biết tự bao giờ, dù cho đó là công ty có nhân tài vượt trội nhưng cũng không thể cạnh
tranh lại với công ty được mọi người tin tưởng. Hiện nay, dường như ‘niềm tin’ chính là khả
năng cạnh tranh lớn nhất của cả tập thể công ty chúng ta trong thời điểm này.
Mạnh Tử có câu: “Nước sạch thì để giặt quai mũ còn nước bẩn thì để rửa chân”. Câu nói này
có nghĩa là: trước tiên, bản thân mình phải trong sạch thì mới được người khác công nhận và
tôn trọng. Phải thay đổi từ bản thân mình, phải thay đổi từ chính chúng ta.
Nếu có ý định giấu giếm và đã chuẩn bị kĩ càng, chi tiết thì có thể giấu một người trong một
thời gian dài. Hơn nữa cũng có thể che mắt nhiều người trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên,
điều đó sẽ không thể che mắt mọi người lâu được. Trong cuộc sống rõ ràng này, bằng cách
sai trái và phạm pháp sẽ không thể nào tồn tại. Tóm lại, cách thức của chúng ta nằm ở chỗ:
theo nguyên tắc rõ ràng, chính trực, khi mọi người có thể “tin tưởng” tuyệt đối vào hành
động và uy tín của chúng ta thì tức là con đường sinh tồn và sự phồn vinh của tập thể chúng
ta sẽ được mở ra. Đó là tinh thần cơ bản của ‘sự chính trực’ mà công ty LOTTE luôn luôn nhấn
mạnh kể từ khi thành lập đến nay.
Kể từ khi thành lập đến nay, công ty LOTTE luôn nỗ lực hết mình để mang lại ‘cuộc sống thịnh
vượng cho nhân loại’. Ngày xưa trong thời kỳ còn khó khăn,mục đích (vấn đề) là làm sao để có
cuộc sống thịnh vượng, ăn, uống đầy đủ, vui vẻ là được, nhưng giờ đây, có lẽ lại là vấn đề làm
thế nào để có thể có giá trị, có văn hóa khiến mọi người tin tưởng lẫn nhau. Cuộc sống thịnh
vượng, tươi sáng mà mọi người có thể tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau! Đó chính là tương lai tươi
đẹp mà gia đình LOTTE cần phải đi đầu để mở ra. Trong việc đi đầu đó sẽ có tôi và gia đình
LOTTE của chúng ta.

Chủ tịch Shin Dong Bin
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Niềm tin giữa tập đoàn

LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE
Sự thật là Lotte đã tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên. Là thành

• Tất cả chúng ta đều là thành viên quan trọng
của một gia đình
• An toàn lao động là xuất phát điểm của mọi
công việc
• Báo cáo trung thực làm cho công sức và sự
nhiệt tình của chúng ta tỏa sáng hơn
• Tài sản của công ty là tài sản của tất cả gia đình
LOTTE
• Vì tài sản trí tuệ chứa đựng công sức của tất cả
chúng ta, nên chúng ta phải giữ gìn

viên của Lotte, chúng ta đã trải qua gần như toàn bộ thời gian cùng
nhau, cùng cố gắng vì một mục tiêu chung, và chúng ta đối xử với nhau
như là các thành viên trong gia đình.

• Việc thông tin bị tiết lộ bắt nguồn từ sự thiếu
chú ý rất nhỏ
• Không có sự hảo ý nào mà không phải trả giá,
cho dù đó là điều rất nhỏ
• Không tư lợi thông qua các thông tin của người
trong nội bộ công ty
• Khi chính trị và kinh tế tách rời nhau thì mỗi
lĩnh vực mới có thể phát huy hết vai trò của
mình

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Công ty tìm cách thiết lập một tổ chức có nền văn hóa mở nơi tạo cho tất cả cá nhân có cơ hội bình
đẳng và đối xử công bằng để ai cũng có thể thành công dựa trên khả năng và nỗ lực của họ.

Phân biệt triệt để giữa công và
tư, cơ hội như nhau
Gia đình LOTTE KHÔNG đánh giá cao hơn và KHÔNG tạo cơ hội tốt hơn đối với
những nguời có mối quan hệ đặc biệt do đồng môn hoặc cùng quê. Nguyên tắc
của gia đình LOTTE là đánh giá sức cống hiến và thành quả công việc của các công
nhân viên như nhau, tạo cơ hội cho tất cả các công nhân viên một cách công
bằng.

Việc tuyển dụng hoặc thăng tiến cho nhân viên trước đây không phải do sự ép buộc cũng như sự gửi
gắm từ bên ngoài. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là duy trì nền văn hoá trong sạch trong tổ chức
nơi mà sự can thiệp không công bằng bao gồm cả áp lực và sự gửi gắm từ bên ngoài không thể ảnh
hưởng đến việc quản lý nhân sự.
Trong quản lý nhân sự, công ty chỉ áp dụng những tiêu chuẩn công bằng như tính chất công việc, khả
năng và thành quả của nhân viên.Mọi quyết định về nhân sự của công ty đều loại bỏ sự phân biệt đối
xử mang tính cá nhân như giới tính, tuổi tác, dân tộc, quốc tịch, nơi sinh, thế hệ, tôn giáo, khuyết tật.
Qua đó, tất cả thành viên của gia đình LOTTE đều có thể tin tưởng vào mọi quyết định của công ty.

Điều khoản thực tiễn
■

Nếu công ty chỉ tạo cơ hội và mang lại lợi ích cho nguời đặc biệt không liên quan
đến thành quả công việc thì ai sẽ chăm chỉ làm việc cho công ty? Và ai sẽ muốn
gắn bó với công ty? Việc đánh giá nhân viên bằng sức cống hiến và thành quả

■

công việc để tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi nguời là động lực mạnh mẽ tạo
ra thành quả trong công việc, và đó chính là nguyên tắc cơ bản mà các thành viên

■

gia đình LOTTE có thể tin tuởng và làm việc cho công ty.
■

Bạn có muốn đuợc đối xử công bằng và chính đáng không? Nếu muốn vậy,
trước tiên, bạn hãy làm như vậy đối với các thành viên của gia đình LOTTE.

■

■

■

08

Cương lĩnh hành động của nhân viên tập đoàn Lotte

Hãy loại bỏ khỏi hệ thống công ty sự phân biệt đối xử liên quan tới những đặc tính riêng mà dù
mỗi cá nhân có nỗ lực cũng không thể thay đổi được như giới tính, tuổi tác, dân tộc, quốc tịch,
nơi sinh, thế hệ, tôn giáo, khuyết tật. Không phân biệt đối xử vì những đặc tính riêng mang tính
cá nhân trong tuyển dụng, thăng chức, bố trí công việc, tiền lương, bồi thường, phúc lợi, và
giáo dục.
Hãy cảnh báo những ai cho rằng chỉ người nào có giới tính, tuổi tác, bối cảnh đặc biệt thì mới
có thể làm tốt công việc nào đó.
Không chấp nhận bất kỳ yêu cầu xem xét đặc biệt nào cho một vị trí công việc. Việc chấp nhận
có thể mang lại lợi ích trước mắt nhưng sẽ mang lại nguy hiểm cho tập thể về lâu dài.
Hãy đánh giá bằng sức cống hiến và thành quả công việc. Hãy từ chối nếu có ai muốn gửi gắm
trong tuyển dụng hoặc thăng chức. Và hãy giải thích cho họ một cách rõ ràng về nguyên tắc của
công ty chúng ta.
Hãy tạo ra một tập thể không có sự chế nhạo, cô lập, né tránh ai đó vì đặc điểm riêng cá nhân,
và không có sự phân biệt đối xử.
Chính sách và luật pháp về điều kiện làm việc của mỗi quốc gia có thể khác nhau. Do đó, nếu
chính sách hoặc luật pháp về nhân sự của doanh nghiệp ở quốc gia sở tại khác với phuơng
châm của tập đoàn LOTTE, thì hãy ghi rõ quy định và chính sách đó bằng văn bản và kiểm tra
xem những quy định và chính sách đó có trái với luật pháp của quốc gia sở tại hay không.
Khi bị đối xử bất công, hoặc nhìn thấy, nghe thấy những điều bất công, hãy lập tức báo cáo với
quản lý, nhân viên nhân sự hoặc nhân viên đạo đức.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Mỗi một thành viên của tập đoàn LOTTE đều quan trọng. Vì vậy, cụm từ ‘thành viên LOTTE’ đã bao
gồm ý nghĩa có tư cách và có quyền được tôn trọng, được đối xử công bằng.

Tất cả chúng ta đều là thành viên
quan trọng của một gia đình

Chúng ta không đồng tình với bất kỳ lời nói hoặc hành động xúc phạm chúng ta. Chúng ta không
những không nói và hành động hạ thấp phẩm cách và uy tín của tập thể, mà còn không tạo ra môi
trường làm việc có tính uy hiếp, sỉ nhục, đối địch, và không thoải mái.

Điều khoản thực tiễn

LOTTE là một công ty quốc tế và tuyển dụng nhân viên từ nhiều nền tảng khác

■

nhau với một sự đa dạng các giá trị Vì vậy, các ý kiến của mọi nguời có thể khác

■

nhau, nên đôi khi thành quả công việc có thể không được như ý. Trong trường
hợp đó, về mặt nhân cách, gia đình LOTTE cũng không đối xử thiên vị với đồng

■

nghiệp của mình. Chúng ta nghĩ rằng đối xử thiên vị với đồng nghiệp chính là đối
xử thiên vị với gia đình mình. Về mặt nhân cách, một tập thể mà chúng ta luôn
tôn trọng và đối xử như gia đình mình chính là tập thể mà tập đoàn LOTTE của

■

■

chúng ta đang hướng tới.
■

Dĩ nhiên, nhiệm vụ của bạn thì bạn phải làm một cách chu đáo. Khi cần nhắc
nhở thì phải nhắc nhở, khi cần khích lệ thì phải khích lệ. Tuy nhiên, sự nhắc nhở

■

và khích lệ đó phải hướng tới việc cùng nhau phát triển, và phải dựa trên sự tôn
trọng lẫn nhau về mặt nhân cách. Cách làm đó vừa là phương pháp tốt nhất giúp

■

tất cả chúng ta có thể phát huy hết tiềm lực của mình, vừa là bí quyết thành công
của tập đoàn LOTTE cho đến ngày hôm nay.
■

■

■
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Cương lĩnh hành động của nhân viên tập đoàn Lotte

Hãy luôn tôn trọng và quan tâm đến đồng nghiệp như gia đình mình.
Không nên nhận xét về nguời khác bằng suy nghĩ cá nhân không phù hợp với xã hội. Thiết lập một
nền văn hóa mà chúng ta nhận ra sự khác biệt thay vì áp đặt đúng hay sai.
Cụm từ "nhân viên nữ" là từ không cần thiết đối với các nhân viên LOTTE. Những nhân viên tài năng
không phải là đối tượng của việc xem xét và thông cảm vì giới tính của họ. Vì vậy, hãy đối xử công
bằng và tôn trọng họ bất kể giới tính.
Có đội viên thì mới có đội trưởng. Đội viên là nhân tài mà tập thể chúng ta phân cho đội truởng bồi
dưỡng. Vì vậy, đội trưởng hãy cố gắng hết mình để bồi dưỡng cho họ.
Hãy tránh những lời nói và hành động gây ra sự bất hòa, né tránh. Luôn chú ý những lời nói và hành
động vô ý gây ra tổn thương và hiểu lầm cho nguời khác.
Ngoài ra, tuyệt đối không nhắn gửi những lời nói không hay qua hệ thống thông tin như điện thoại,
messenger, SNS (mạng xã hội), email trong công ty.
Việc sinh con và nuôi con là những việc tự nhiên và đáng mừng trong đời sống nhân viên. Hãy hoan
nghênh và chúc mừng việc tạm nghỉ làm để sinh con và nuôi con. Hãy cương quyết xóa bỏ sự phân
biệt đối xử về nhân sự hoặc sự bất tiện liên quan đến việc sinh con và nuôi con, để tạo ra một doanh
nghiệp dẫn đầu trong việc bảo vệ tình mẫu tử.
Nghiêm cấm lời nói và hành động gây bất tiện liên quan đến giới tính. Nghiêm cấm việc quấy rối tình
dục, hành vi tình dục ngoài ý muốn, kể cả hành vi tiếp cận gây khó chịu cho người khác phái tạo ra
bầu không khí bất tiện trong công sở.
Mỗi quốc gia, khu vực đều có luật pháp, quy định, tập quán, nghi thức khác nhau. Hãy chú ý điểm
này khi làm việc hoặc đi công tác ở nước ngoài. Hãy ghi nhớ rằng một hành động được phép thực
hiện ở trong nước, nhưng nó có thể trở thành vấn đề khi chúng ta thực hiện ở nước ngoài.
Nếu nhìn thấy, nghe thấy những hành động như trên, hãy lập tức bàn bạc với giám đốc, nguời phụ
trách nhân sự hoặc kiểm soát nội bộ công ty.
Những nguyên tắc trên đây đuợc áp dụng một cách thống nhất không chỉ trong nội bộ công ty, mà
còn đuợc áp dụng đối với khách hàng, đối tác, và những đơn vị có liên quan. Hãy luôn thận trọng
trong lời nói và hành động.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE

An toàn lao động là xuất phát
điểm của mọi công việc
Chúng ta không cho phép sự thỏa thuận mang tính tâm lý qua lời nói ‘lẽ nào’
trong an toàn lao động. Tập đoàn LOTTE tin rằng ‘dù nhấn mạnh đến yếu tố an

Chúng ta tuyệt đối không khoan nhượng về an toàn lao động. Chúng ta không chỉ tuân thủ nghiêm
ngặt mọi quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm, mà còn đề ra và tuân thủ
các quy định nghiêm ngặt hơn trong nội bộ các công ty. Chúng ta tin chắc rằng việc tuân thủ mọi quy
định của pháp luật và quy định của nội bộ các công ty về an toàn lao động chính là con đường đề
phòng tai nạn lao động.
Chúng ta cần phải cố gắng hết mình để tạo ra môi trường làm việc an toàn không chỉ cho gia đình
LOTTE mà còn cho cả đối tác và những đơn vị có liên quan, đồng thời truyền bá một cách tích cực về
tầm quan trọng của an toàn lao động đến với họ.
Vì chúng ta đã biết rằng nhiều tai nạn xảy ra đều phát sinh một cách tiềm ẩn trong lời nói ‘lẽ nào’
hoặc ‘sự chểnh mảng’, không phải do thiếu kinh nghiệm mà là do quá quen thuộc với công việc hàng
ngày, nên thành viên LOTTE tuyệt đối không được chủ quan cho dù bản thân đã quen việc.

toàn đến mấy cũng vẫn không thừa’. Điều này không chỉ đúng ở văn phòng, nơi
khách hàng đến thăm, mà còn đúng ở cả nơi chúng ta làm việc. Một nơi không
an toàn thì khách hàng nào sẽ muốn đến thăm? Một nơi không an toàn thì ai sẽ

Điều khoản thực tiễn
■

muốn làm việc ở đó? Chúng ta hoàn toàn có thể đề phòng tất cả mọi tai nạn lao
động. Việc đề ra và tuân theo các quy tắc an toàn lao động vượt trên những điều

■

đã được quy định trong luật pháp là xuất phát điểm của tất cả mọi công việc của
tập đoàn LOTTE.

■

■

■

■

■

■

■
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Cương lĩnh hành động của nhân viên tập đoàn Lotte

Không trì hoãn việc giải quyết hoặc do dự việc cải thiện các vấn đề liên quan đến an toàn lao động do
chi phí, kỳ hạn, thông lệ. Hãy coi an toàn là điều quan trọng nhất so với các giá trị khác.
Các yếu tố rủi ro trong an toàn lao động nhất định sẽ liên quan đến tai nạn lao động trong tương lai.
Chỉ là nó chưa xảy đến mà thôi. Nếu phát hiện hoặc tìm thấy các yếu tố ấy, hãy giải quyết ngay.
Hãy luôn ghi nhớ cách xử lý và các quy định về an toàn lao động ở nơi làm việc. Trước khi sử dụng
các trang thiết bị ở nơi làm việc, phải ghi nhớ và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng, quy tắc an toàn,
cách xử lý trong tình huống nguy cấp.
Hãy phân tích các loại hình tai nạn có khả năng xảy ra tại nơi làm việc, ghi chép lại và ghi nhớ cách đối
phó ban đầu tùy theo từng loại hình tai nạn.
Công ty LOTTE có chương trình bồi dưỡng và tập huấn định kỳ về an toàn lao động cho tất cả các
thành viên. Tất cả các công nhân viên của công ty hãy tham gia các chương trình bỗi dưỡng và tập
huấn định kỳ.
Hãy thông báo tầm quan trọng của an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm cho đối tác và tất cả các
đơn vị có liên quan và yêu cầu họ tích cực tuân theo các quy định đó.
Nếu làm việc trong môi trường không quen thuộc, hãy chú ý và ghi nhớ về an toàn lao động và môi
trường làm việc ở nơi đó.
Nếu bạn và đồng nghiệp không thể làm việc bình thường do sức khỏe không tốt hoặc tâm lý bất ổn,
hãy bàn bạc với giám đốc công ty.
Nếu xung quanh bạn có môi trường làm việc nguy hiểm và có rủi ro về an toàn lao động, cho dù đó
là một vấn đề nhỏ, hãy bàn bạc với người có trách nhiệm hoặc người phụ trách về an toàn lao động.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta ghi chép tất cả các hạng mục liên quan tới kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công
ty một cách chính xác theo luật hiện hành, tiêu chuẩn kế toán và quy định của nội bộ công ty. Mọi ghi
chép kế toán phải được kiểm chứng dựa trên văn bản chuẩn mực, và trong bất kỳ trường hợp nào
cũng không được giả mạo hoặc làm giả.

Báo cáo trung thực làm cho
công sức và sự nhiệt tình của
chúng ta tỏa sáng hơn
Chúng ta có nghĩa vụ thông báo chính xác về tình hình kinh doanh của công ty
cho các đơn vị có liên quan. Sự sơ xuất của kế toán, dù đó là một việc không đáng

Để tìm hiểu tình hình kinh doanh của công ty một cách chính xác, chúng ta ghi chép các hạng mục
liên quan đến chi phí và tất cả kết quả kinh doanh của công ty ngay tại thời điểm phát sinh. Chúng ta
không ghi sai bất kỳ một dữ liệu nào.
Việc ghi chép kế toán chính xác không chỉ giới hạn ở nhiệm vụ của nhân viên kế toán và tài chính, mà
còn là nhiệm vụ chung của tất cả thành viên của công ty.

Điều khoản thực tiễn

kể, hoặc việc điều chỉnh mang tính chủ quan có thể dẫn đến các quyết định sai

■

lầm không chỉ của công nhân viên công ty mà còn của các cổ đông và khách hàng.

■

Thiệt hại do những nguyên nhân trên gây ra nhất định sẽ quay lại với tất cả chúng
ta. Các báo cáo không chính xác và không trung thực sẽ biến nỗ lực và thành quả

■

của tất cả chúng ta thành bọt nước.
■

Đôi khi, thành quả thực tế có thể không được như ý. Vì vậy, chúng ta có thể bị
rơi vào tình trạng muốn nhanh chóng đạt được thành quả mà chúng ta dự định

■

thực hiện trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng một báo cáo rõ ràng
và trung thực mới là phương pháp hợp lý nhất để đưa ra giải pháp và phán đoán
chính xác.

■

■

■
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Cương lĩnh hành động của nhân viên tập đoàn Lotte

Hãy ghi chép và quản lý sổ sách kế toán theo tiêu chuẩn kế toán đã được duyệt.
Tiêu chuẩn kế toán quốc tế và tiêu chuẩn kế toán quốc gia không chỉ khác nhau theo từng quốc gia,
mà còn được điều chỉnh thường xuyên. Hãy luôn cập nhật tiêu chuẩn mới nhất.
Hãy ghi chép các dữ liệu liên quan đúng kỳ kế toán. Không được kéo dài hoặc trì hoãn công tác ghi
chép về doanh thu và chi phí nhằm tạm thời tránh bị khiển trách hoặc làm tăng kết quả kinh doanh.
Mọi chi phí phát sinh phải đuợc chứng minh bằng văn bản. Hãy ghi chép tỉ mỉ và báo cáo bằng văn
bản về thời gian và kinh phí liên quan đến công việc.
Trong trường hợp người phụ trách cố ý làm báo cáo kế toán theo chỉ thị của cấp trên, thì người phụ
trách và cấp trên đều phải chịu trách nhiệm theo luật dân sự và luật hình sự về tội giả mạo văn bản
công ty. Trong trường hợp cấp trên chỉ thị cho người phụ trách giả mạo văn bản, thì người phụ trách
hãy bàn bạc ngay với thanh tra công ty.
Nếu có nghi ngờ về việc giả mạo văn bản hoặc có giao dịch không rõ ràng trong quan hệ giao dịch
giữa cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia, thì hãy bàn bạc vấn đề đó với người phụ trách công ty và xem
xét lại quan hệ giao dịch đó.
Người quản lý kiểm tra tất cả mọi việc một cách triệt để theo nguyên tắc để đưa ra thông tin kế toán
rõ ràng và chính xác. Hãy giám sát định kỳ để đề phòng việc giả mạo và làm giả văn bản.
Trường hợp có thắc mắc hoặc vướng mắc trong quá trình ghi chép kế toán, hãy bàn bạc ngay với
người phụ trách công ty, trưởng phòng kế toán tài chính, kiểm soát nội bộ công ty.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta hết sức bảo vệ tài sản của công ty và chỉ sử dụng tài sản của công ty đúng mục đích.

Tài sản của công ty là tài sản
của tất cả gia đình LOTTE

Tài sản mà chúng ta phải bảo vệ không chỉ gồm có tài sản hữu hình như nhà cửa, đất đai, thiết bị
thông tin, tiền vốn, hệ thống, tài liệu quảng bá, xe cộ, mà còn bao gồm cả tài sản vô hình như thông
tin, kỹ thuật, thời gian làm việc, bằng sở hữu công nghiệp, thương hiệu, văn bản giấy tờ v.v...

Điều khoản thực tiễn
■

Tài sản của công ty không thuộc về một cá nhân nào mà thuộc về tập thể công
nhân viên công ty. Dù là tài sản nhỏ nhất thì đó cũng là tài nguyên cơ bản dành
cho sự sinh tồn và thịnh vượng của tất cả chúng ta, nên tài sản đó chỉ được sử

■

dụng trong công việc của công ty. Việc sử dụng tài sản của công ty vào mục đích
cá nhân có thể gây thiệt hại cho tài sản của công ty. Tài sản của công ty không chỉ
có tài sản hữu hình, mà thời gian làm việc cũng là một trong những tài sản quý

■

báu của công ty. Có thể làm việc riêng trong giờ giải lao, nhưng làm việc riêng
trong giờ làm việc được xem là lạm dụng tài sản của công ty. Khi nhân viên LOTTE

■

sử dụng và bảo vệ tài sản của công ty một cách đúng đắn, thì giá trị của tài sản đó
mới có thể được phát huy đúng mức.

■

■

■

■

■
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Thời gian làm việc của mỗi cá nhân cũng là tài sản của công ty. Không sử dụng điện thoại, email, SNS
(mạng xã hội), lướt web trong thời gian làm việc. Có thể sử dụng điện thoại hoặc email cá nhân trong
phạm vi cho phép, nhưng nếu sử dụng quá mức sẽ trở thành hành vi lạm dụng tài sản của tập thể
công ty.
Người quản lý hãy coi trọng và quan tâm tới thời gian cá nhân của nhân viên. Hãy quản lý chu đáo
việc hoàn thành công việc trong thời gian quy định, để bảo đảm cân bằng giữa công việc và đời sống.
Tài sản của nhân viên cũng quý báu như tài sản của công ty.
Hành vi cố ý gây hại, biển thủ, ăn cắp tài sản của công ty sẽ bị hủy hợp đồng lao động và xử phạt hình
sự. Việc lạm dụng tài sản của công ty, ngoài hành vi ăn cắp, biển thủ, còn bao gồm cả hành vi chuyển
nhượng, tiết lộ thông tin mà không được sự đồng ý của công ty, hành vi báo cáo sai về chi phí.
Không sử dụng thiết bị điện tử của công ty để giao dịch chứng khoán, chơi cờ bạc, tải văn hóa phẩm
đồi trụy, và không thực hiện các hành vi phạm pháp khác.
Không chỉ thị hoặc nhờ nhân viên làm những việc không liên quan đến công việc chính như việc rút
tiền, gửi tiền, mua quà tặng cá nhân, tìm hiểu các thông tin phục vụ cho mục đích cá nhân. Sự lãng
phí thời gian làm việc của nhân viên do bạn gây ra cũng là hành vi lạm dụng tài sản của công ty.
Nghiêm cấm hành vi sử dụng tài sản của công ty như vé mời, vé thưởng, hàng khuyến mãi phục vụ
cho công việc quảng bá của công ty vào mục đích cá nhân.
Tài sản của công ty đối tác và công ty cạnh tranh cũng quan trọng như tài sản của công ty chúng ta.
Hãy bảo vệ một cách cẩn thận tài sản của công ty đối tác và công ty cạnh tranh.
Khi có hành vi sử dụng tài sản của công ty ở bên ngoài công ty hoặc ngoài mục đích quy định, hãy
bàn bạc ngay với người phụ trách công ty và phải xin phép sử dụng.
Nếu phát hiện hành vi gây thiệt hại, lạm dụng, ăn cắp, biển thủ tài sản của công ty, hãy bàn bạc với
người phụ trách công ty, người phụ trách nhân sự, kiểm soát nội bộ công ty.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín



17

Niềm tin giữa tập đoàn
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta luôn coi trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty. Chúng ta không được tiết lộ các thông tin
và tài sản trí tuệ ra bên ngoài mà không có sự đồng ý của công ty.

Vì tài sản trí tuệ chứa đựng
công sức của tất cả chúng ta,
nên chúng ta phải giữ gìn

-	Phạm vi của quyền sở hữu tài sản trí tuệ không chỉ gồm có quyền sở hữu thương hiệu, quyền sở
hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền sở hữu thiết kế, quyền sở hữu độc quyền, mà còn bao gồm
cả bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật chưa được công khai.

Điều khoản thực tiễn
■

Tài sản trí tuệ như kỹ thuật, thiết kế, thông tin mà chúng ta đang có là tài sản quý
báu của tập thể giúp chúng ta chiến thắng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.

■

Và tài sản đó cũng là khởi nguồn tạo ra các dịch vụ và các sản phẩm mới mà các
công ty cạnh tranh không thể bắt chước. Tài sản trí tuệ có thể tỏa sáng khi nó
được giữ gìn ở cả bên trong và bên ngoài công ty, và có thể duy trì sức cạnh tranh

■

của chúng ta khi nó đuợc quản lý một cách cẩn thận.
■

Chúng ta cũng cần phải tôn trọng và giữ gìn tài sản trí tuệ của công ty đối tác và

■

cả công ty cạnh tranh. Bởi vì, khi cạnh tranh với nhau một cách công bằng bằng
phương pháp chính đáng, chúng ta mới có thể kỳ vọng xã hội ngày càng phát
■

triển hơn.

■

■

■
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Hãy xem tất cả các thông tin liên quan đến công việc là tài sản trí tuệ của công ty. Hãy ghi chép, báo
cáo một cách chính xác, và quản lý một cách có hệ thống.
Hãy ghi nhớ thông tin nào là thông tin thuộc về tài sản trí tuệ của công ty mà chúng ta phải giữ bí
mật, và hãy tuân theo các quy định về bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty. Nếu khó nhận biết đâu là
thông tin thuộc về tài sản trí tuệ của công ty, thì hãy hỏi người phụ trách công ty hoặc phòng bảo
mật.
Hãy ghi nhớ rằng hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ (sử dụng tùy tiện, sao chép, phân
phát, thay đổi) sẽ bị xử phạt theo quy định.
Hãy chú ý không vi phạm quy định về bảo vệ tài sản trí tuệ khi giao tiếp với bên ngoài.
Việc hợp tác với công ty đối tác để hoạt động kinh doanh có thể gây xung đột về quyền sở hữu tài
sản trí tuệ. Để tránh điều này, hãy bàn bạc cụ thể và quy định rõ ràng về người có quyền sở hữu tài
sản trí tuệ.
Phương pháp chế tạo và kỹ thuật mà công nhân viên tìm ra trong quá trình làm việc là tài sản của
công ty chứ không phải là tài sản của cá nhân. Dù đó là tài sản trí tuệ do cá nhân làm ra thì cũng hãy
quản lý theo quy định của công ty.
Vì luật pháp về quyền sở hữu tài sản trí tuệ có thể khác nhau tùy vào từng quốc gia, nên hãy tham
khảo luật pháp của các nước để tài sản trí tuệ của công ty cũng được bảo vệ ở nước ngoài.
Chúng ta cũng phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản trí tuệ của công ty cạnh tranh, công ty đối tác,
những đơn vị có liên quan. Hãy luôn kiểm tra xem sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới của chúng ta có vi
phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ của người khác hay không.
Trường hợp phát hiện người có ý đồ chiếm đoạt thông tin bí mật của công ty, hoặc phát hiện tình
huống vi phạm việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ, hãy bàn bạc ngay với người phụ trách công
ty hoặc phòng bảo mật.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta chỉ sử dụng thiết bị điện tử thông tin ở nơi cần thiết cho công việc, và phải tuân thủ triệt để
các quy định của công ty về việc bảo mật thông tin.
Thông tin điện tử được sử dụng trong nội bộ công ty là các trường hợp sau:

Việc thông tin bị tiết lộ bắt nguồn từ
sự thiếu chú ý rất nhỏ
Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông tin đang làm cho
môi trường làm việc của chúng ta trở nên tiện lợi hơn. Tuy nhiên, mặt trái của sự
tiện lợi đó là thông tin của công ty dễ bị tiết lộ. Ngày nay, chúng ta cần phải thận

- Giao tiếp qua điện thoại công ty hoặc điện thoại di động.
- Gửi và nhận email, fax thông qua mạng lưới thông tin của công ty.
- Sử dụng messenger và tin nhắn trong công ty.
- Sử dụng hệ thống thông tin của công ty như phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị mạng
lưới thông tin, ổ nhớ di động.

Điều khoản thực tiễn
■

trọng hơn trong việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số và thiết bị thông tin. Thậm chí,
■

khi sử dụng điện thoại hoặc nhắn gửi thông tin qua fax, email cũng phải chú ý
đến việc thông tin của công ty bị tiết lộ. Gần đây, có nhiều trường hợp thông tin
bị tiết lộ qua việc sử dụng SNS (mạng xã hội). Trong thời đại toàn cầu hóa, dù chỉ

■

một người biết về sự thật nào đó, thì lập tức tất cả mọi người đều có thể biết về
sự thật ấy. Khi sử dụng SNS (mạng xã hội), chúng ta phải bảo đảm chỉ sử dụng cho

■

mục đích cá nhân, không để SNS (mạng xã hội) trở thành con đường tiết lộ thông
tin của công ty.

■

Trong thời đại thông tin trở thành sức mạnh, sự cảnh giác và đề phòng trong việc

■

bảo mật thông tin của công ty phải được ứng phó nhanh chóng như tốc độ liên
kết mọi thứ ở mọi lúc và mọi nơi.
■

■

■
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Tất cả thiết bị điện tử được công ty cung cấp là thiết bị được sử dụng cho công việc. Khi sử dụng các
thiết bị đó ngoài mục đích công việc, phải tuân thủ các tiêu chuẩn được phép sử dụng.
Để bảo mật thông tin, công ty có nghĩa vụ quan sát và ghi chép việc sử dụng thông tin và dịch vụ
thông qua các thiết bị điện tử. Hãy nhớ rằng không có bất kỳ sự riêng tư nào của bạn trong tất cả các
tài liệu được gửi, nhận, lưu trữ thông qua hệ thống thông tin của công ty.
Hãy thường xuyên kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm virus hay không, chương trình chống virus có
hoạt động hay không, có cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất hay không.
Trong nội bộ công ty, hãy chỉ sử dụng các phần mềm có đăng ký bản quyền. Phần mềm, hình ảnh,
video clip, âm nhạc không rõ xuất xứ hoặc không đăng ký bản quyền có thể đã bị nhiễm virus. Việc
tải lên hoặc tải xuống tất cả các tài liệu phải được thực hiện theo trình tự và quy định của công ty.
Mật mã phải được thay đổi tối thiểu mỗi ba tháng một lần, và không công khai mật mã giữa các công
nhân viên công ty với nhau.
Hãy xóa tất cả các dữ liệu về công việc của công ty trong ổ cứng cá nhân và thiết bị điện tử khi thôi
việc hoặc chuyển công ty. Cho dù đó là dữ liệu do cá nhân tạo ra, nhưng nếu bị tiết lộ ra ngoài một
cách tùy tiện, thì điều đó cũng sẽ trở thành vấn đề liên quan tới luật pháp. Người quản lý phải làm
việc một cách tích cực để không xảy ra sự việc tương tự khi nhân viên thôi việc hoặc chuyển công ty.
Về nguyên tắc, công việc của công ty phải được giải quyết trong công ty. Nghiêm cấm việc tùy tiện
tiết lộ văn bản và thông tin của công ty ra bên ngoài thông qua email hoặc thiết bị lưu trữ di động (ổ
nhớ di động hoặc USB). Trường hợp cần thiết, hãy xin phép người quản lý.
Văn bản điện tử dễ bị sao chép hoặc chỉnh sửa nên hãy thao tác thông qua hệ thống bảo mật của
công ty.
Việc tiết lộ thông tin quan trọng của công ty cho nơi khác và sử dụng thông tin quan trọng của công
ty vào mục đích khác sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho công ty. Khi gửi văn bản, hãy luôn chỉ định người
nhận một cách chính xác, và nếu đó là văn bản cần bảo mật, hãy gửi văn bản đó kèm theo mật mã.

Cam kết của nhân viên Lotte về thịnh vượng và uy tín
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta xử lý công việc một cách công bằng và rõ ràng. Trong quan hệ giao dịch, không tư lợi, không
nhận những vật chất không đúng đắn, không tiếp đãi hoặc nhận lời mời tiếp đãi.

Không có sự hảo ý nào mà
không phải trả giá, cho dù đó là
điều rất nhỏ

Việc tặng quà hoặc tiếp đãi trong phạm vi cho phép sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên liên
quan, nhưng chúng ta không được vượt quá chuẩn mực xã hội.
Hơn nữa, cho dù điều đó có nằm trong chuẩn mực xã hội, nhưng để đề phòng việc bên thứ ba xem
đó là điều không đúng đắn, các công ty đặt ra và tuân thủ các chuẩn mực riêng.
Quy định này đuợc áp dụng cho tất cả các quốc gia mà chúng ta đang làm việc và chúng ta tuân thủ
theo “Hiệp ước chống hối lộ của các quốc gia OECD”.*

Chúng ta vừa xử lý công việc vừa gặp gỡ nhiều người, nên để duy trì mối quan
hệ tốt đẹp, chúng ta cũng có khi tặng cho nhau những món quà nho nhỏ hoặc

Điều khoản thực tiễn

cùng ăn uống với nhau. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng chúng ta sẽ phải trả giá sau

■

những lần tặng quà, chiêu đãi hoặc tiếp đãi đó. Chúng ta phải xử lý công việc một
cách công bằng tùy theo sức lao động và thành quả công việc. Nếu chúng ta được
tiếp đãi, thì sự công bằng có thể bị lu mờ, và sự nghiêm khắc trong công việc có

■

thể bị mất đi. Việc ăn uống hoặc tặng quà trong phạm vi cho phép để duy trì mối
quan hệ thì cần thiết, nhưng nếu điều đó vượt quá phạm vi cho phép, thì phải từ

■

chối một cách cương quyết. Thay vì cố gắng cho việc tiếp đãi, chúng ta hãy tập
trung vào công việc. Điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho chúng ta và công ty

■

đối tác.
■

■

■

■

Quà hối lộ, ngoài tiền mặt ra, còn bao gồm việc chiêu đãi, tặng quà, tiếp đãi, ăn uống, giảm giá hàng
hóa, đưa ra lợi ích trong việc tuyển dụng vượt quá mức quy định rõ ràng trong công ty. Nếu có phát
sinh các sự việc tương tự, hãy từ chối một cách thận trọng và hãy giải thích một cách tích cực về tinh
thần của tập đoàn LOTTE và các quy định liên quan của công ty.
Việc tặng quà, ăn uống, tiếp đãi được cho phép thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, hãy luôn tuân
thủ quy định của công ty.
Hãy trả lại quà tặng vượt quá mức quy định của công ty. Trường hợp khó trả lại, hãy bàn bạc với
kiểm soát nội bộ công ty. Kiểm soát nội bộ công ty sẽ xử lý theo quy định liên quan.
Về nguyên tắc, khi nhận quà, ăn uống, tiếp đãi từ công ty đối tác và đơn vị có liên quan, dù trong
phạm vi cho phép, thì hãy tặng quà, mời ăn uống, tiếp đãi họ tương đương với số tiền mà họ đã chi
trả.
Đối với hành vi đưa và nhận hối lộ, đương sự và công ty đều bị xử phạt theo pháp luật. Tổn thất về
mặt tài chính và uy tín của công ty do hành vi đưa và nhận hối lộ có thể gây ra thiệt hại to lớn cho
công ty. Dù bất cứ trường hợp nào cũng không được đưa và nhận quà hối lộ.
Trường hợp công ty đối tác và đơn vị có liên quan nhận hối lộ có liên quan tới công việc của chúng
ta có thể được xem là sai sót của chúng ta. Hãy giải thích với tất cả các đơn vị có liên quan về các quy
định của công ty chúng ta và hãy yêu cầu họ tuân thủ quy định đó.
Mỗi quốc gia có thể có văn hóa hoặc quy định về tặng quà, ăn uống, tiếp đãi khác nhau. Khi đi công
tác hoặc làm việc tại nước ngoài, hãy tìm hiểu trước về văn hóa hoặc quy định liên quan.
Nếu có nghi ngờ hoặc có vấn đề trong việc tặng quà, ăn uống, tiếp đãi, hãy bàn bạc với người phụ
trách công ty và kiểm soát nội bộ công ty.

* Hiệp ước chống hối lộ của các quốc gia OECD
: cho rằng hành vi hối lộ công chức nước ngoài là hành vi bất hợp pháp.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta hy vọng một thế giới công bằng mà trong đó không có chuyện cá nhân, hoặc gia đình, người
quen của cá nhân đó tính toán nhằm tư lợi, thông qua các thông tin của người trong nội bộ công ty.
Tập đoàn LOTTE và thành viên LOTTE phải dẫn đầu trong việc thực hiện một thế giới như vậy.

Không tư lợi thông qua các
thông tin của người trong nội
bộ công ty*
Chúng ta có thể được biết trước khi thông tin quan trọng của công ty đuợc công
khai. Và trong số những thông tin đó có thể có các thông tin ảnh hưởng tới giá cổ

Thông tin của người nội bộ trong công ty vừa là thông tin chưa được công khai, vừa là thông tin có
thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư hợp lý của chủ đầu tư. Thông tin của người nội bộ trong công ty
bao gồm những thông tin như sau:
- Dữ liệu liên quan tới kết quả kinh doanh, chuyển đổi nhân sự quản lý kinh doanh.
- Điều đình trong tổ chức công ty, sát nhập công ty, chuyển nhượng công ty.
- Tạo ra sản phẩm mới, được cấp quyền sở hữu công nghiệp.
- Thông tin hợp đồng với công ty cổ phần niêm yết hoặc thông tin liên quan tới dự án đầu tư quy mô 		
lớn.
- Kế hoạch đầu tư đối với khu vực đã định.

phiếu hoặc giá đất của công ty. Chúng ta có thể lợi dụng các thông tin đó và nảy

Điều khoản thực tiễn

sinh lòng tham tính toán để thu lợi cho cá nhân. Tuy nhiên, hành vì đó là hành vi

■

lừa đảo đồng nghiệp, cổ đông, khách hàng, nên chúng ta không để bị mê hoặc
bởi lòng tham đó. Quy định này không chỉ được áp dụng cho bản thân chúng

■

ta mà còn được áp dụng đối với người thân, gia đình, người quen của chúng ta.
Về mặt xã hội, trường hợp vi phạm pháp luật liên quan tới giao dịch nội bộ cũng

■

phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Trong thời đại mà mọi việc
ngày càng được nhìn thấy rõ ràng, những hành vi như vậy không chỉ sẽ được làm

■

sáng tỏ trong tương lai, mà còn có thể phát sinh tổn thất lớn hơn cả lợi ích đã thu
được.

■

■

■

Hãy luôn lưu ý đến việc bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến công việc. Đặc biệt, nếu thông tin
đó là thông tin của người nội bộ công ty thì việc sử dụng cho mục đích cá nhân và kể cả việc thông
báo cho người ngoài cũng là hành vi bất hợp pháp.
Dù có nảy sinh lợi ích về tiền hoặc vật chất, thì hành vi thông báo thông tin của người nội bộ công ty
cho nguời khác cũng là hành vi bất hợp pháp.
Nếu không rõ thông tin mà bạn thu thập là thông tin của người nội bộ công ty, thì hãy quản lý theo
quy định về thông tin của người nội bộ công ty.
Dù đã thôi việc hoặc chuyển công ty, hành vi giao dịch chứng khoán thông qua thông tin của người
nội bộ công ty mà bạn được biết khi còn làm việc ở công ty cũng là hành vi bất hợp pháp.
Trường hợp biết được thông tin của người nội bộ công ty đối tác và công ty cạnh tranh, hãy bảo mật
theo quy định về thông tin của người nội bộ công ty chúng ta.
Về nguyên tắc, cấm sở hữu cổ phiếu của công ty đối tác có liên quan tới công việc của công ty chúng
ta. Đồng thời, cấm sở hữu cổ phiếu của công ty đối tác bằng tên của gia đình hoặc người thân. Nếu
đã sở hữu hoặc mua cổ phiếu của công ty có liên quan đến công việc bằng tên của bạn hoặc gia đình
hoặc người thân, thì hãy bàn bạc trước với kiểm soát nội bộ công ty.
Trong số cổ phiếu mà bạn sở hữu trước khi vào công ty, nếu có cổ phiếu của công ty đối tác, thì hãy
bàn bạc với kiểm soát nội bộ công ty. Trường hợp có sở hữu cổ phiếu của công ty đối tác, thì có thể
nảy sinh vấn đề trong việc đưa ra ưu đãi trong công việc.

*Người nội bộ công ty : n hân viên quản lý, đại diện nhân viên (người đại diện pháp luật hoặc người đại diện tùy ý),
cổ đông quan trọng; và những người đã từng là người nội bộ công ty nhưng đã từ
chức không quá 1 năm kể từ ngày từ chức.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chính trị là quá trình của chủ nghĩa dân chủ mà trong đó toàn dân đóng góp ý kiến để tạo nên một thế
giới tốt đẹp hơn, dựa trên nguyên tắc mỗi người một phiếu. Chúng ta tin chắc rằng thông qua quá
trình đó, thế giới sẽ có thể phát triển một cách tốt đẹp hơn.

Khi chính trị và kinh tế tách rời
nhau thì mỗi lĩnh vực mới có
thể phát huy hết vai trò của
mình
Cụm từ sự kết hợp giữa chính trị và kinh tế là một trong những cụm từ mà nhân
viên LOTTE chúng ta phải tránh xa. Việc doanh nghiệp dựa vào sức mạnh chính

Việc doanh nghiệp có sức mạnh kinh tế can thiệp một cách không đúng đắn vào quá trình công bằng
đó sẽ làm cản trở quá trình tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.
Chúng ta không khuyến khích nhân viên của chúng ta bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc ý kiến chính trị cụ thể
nào đó. Cho dù chính trị gia hoặc tập thể chính trị đặc biệt có ý kiến hoặc chủ trương có lợi cho doanh
nghiệp của chúng ta, nhưng tập đoàn, công ty, tổ chức của chúng ta không hỗ trợ hoặc tham gia một
cách không chính đáng.

Điều khoản thực tiễn
■

trị cho thấy bản thân doanh nghiệp đó không có sức cạnh tranh. Trong lịch sử của
tập đoàn LOTTE, chúng ta tự hào rằng, từ khi được thành lập đến nay, chúng ta

■

không có can hệ đến chính trị và không dựa vào sức mạnh chính trị trong công
việc. Chúng ta tin rằng, khi chính trị và kinh tế tách rời nhau và mỗi lĩnh vực cố
gắng hết sức, thì xã hội sẽ thịnh vượng hơn, cũng như khi chính trị và tôn giáo
tách rời nhau thì lịch sử phát triển hơn một bậc.
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Không hỗ trợ hoặc có hành vi cho thấy sự hỗ trợ chính trị gia hoặc tập thể chính trị đặc biệt thông
qua việc sử dụng tài nguyên hoặc kinh phí của công ty.
Cá nhân có thể tham gia các buổi họp mặt với chính trị gia hoặc tập thể chính trị đặc biệt, nhưng hãy
tránh bày tỏ tinh thần ủng hộ họ thông qua việc tiết lộ chức vụ hoặc nhiệm vụ của nhân viên công ty
chúng ta. Hãy luôn ghi nhớ rằng dù chúng ta không cố ý, họ vẫn có thể lợi dụng chức vụ hoặc nhiệm
vụ của chúng ta.
Trường hợp đã bị tiết lộ hoặc có thể bị tiết lộ trên các cơ quan ngôn luận như báo chí hoặc truyền
hình, hãy bàn bạc với người có trách nhiệm quảng bá của công ty.
Hãy luôn chú ý không viết những nội dung (bài văn hoặc lời bình luận) gây hiểu lầm về mặt chính trị
trên SNS (mạng xã hội) hoặc internet.
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02
Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng
Sức mạnh của niềm tin là
làm cho khách hàng luôn lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng ta
bằng thương hiệu LOTTE.

• Hãy làm cho LOTTE trở thành thương hiệu số
một trong lòng khách hàng
• Phương pháp tạo được niềm tin trong lòng
khách hàng dễ nhất là sự trung thực.
• Thông tin khách hàng quý báu như sinh mạng
của chúng ta

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta theo đuổi chất lượng và dịch vụ ở trình độ mà công ty cạnh tranh tuyệt đối không thể bắt
chước, và để đạt được điều đó, chúng ta phải luôn cố gắng hết sức.

Hãy làm cho LOTTE trở thành
thương hiệu số một trong lòng
khách hàng
Lý do mà trong hàng chục mặt hàng và dịch vụ, một mặt hàng hoặc dịch vụ đặc
biệt được khách hàng lựa chọn chính là vì sản phẩm và dịch vụ đó thỏa mãn cao

Chất lượng và mức độ hoàn hảo của sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sử dụng không thể so với
một giá trị nào đó khác.
Thông qua sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta cung cấp, chúng ta phải tạo ra và duy trì được niềm tin
mà chỉ cần nhắc đến sản phẩm và dịch vụ của LOTTE, thì khách hàng sẽ hoàn toàn tin tưởng và sử
dụng. Đó chính là nhiệm vụ tạo ra một xã hội thịnh vượng và là mục đích tồn tại của chúng ta

Điều khoản thực tiễn
■

nhất nhu cầu của khách hàng. Không có khách hàng nào cố ý bỏ qua cái tốt nhất
để lựa chọn cái khác. Chúng ta phải luôn cố gắng hết sức để làm cho khách hàng
tin rằng chúng ta là tốt nhất. Sản phẩm tốt nhất không có nghĩa chỉ là chất lượng

■

■

tốt nhất mà đồng thời giá sản phẩm cũng là một trong những khía cạnh quan
trọng mà khách hàng xem xét. Chúng ta phải cung cấp sản phẩm có chất lượng
tốt nhất cùng với giá cả hợp lý.

■

Trong thời đại mà nhiều sản phẩm và dịch vụ được ra đời với tốc độ nhanh chóng

■

như hiện nay, việc so sánh và lựa chọn tất cả các sản phẩm và dịch vụ ngày càng
trở nên khó khăn. Vì vậy, giá trị của thương hiệu - biểu hiện khác của niềm tin -

■

ngày càng trở nên quan trọng hơn. Một khi khách hàng đã từng sử dụng qua sản
phẩm và dịch vụ của chúng ta, thì chúng ta phải giữ gìn niềm tin của khách hàng
đối với thương hiệu LOTTE, sao cho khách hàng không do dự khi lựa chọn lại sản

■

phẩm và dịch vụ của chúng ta.
■
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Hãy luôn cố gắng hết sức để làm cho khách hàng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng ta trước
tiên.
Hãy luôn cố gắng làm thỏa mãn khách hàng bằng chất lượng cao nhất với giá cả cạnh tranh nhất khi
so với chất lượng, sao cho công ty cạnh tranh tuyệt đối không thể bắt chước.
Chỉ bằng thương hiệu LOTTE, chúng ta phải làm cho khách hàng hoàn toàn tin tưởng và sử dụng sản
phẩm và dịch vụ của chúng ta. Để đạt được mục tiêu đó, hãy luôn tuân thủ triệt để trình tự và chính
sách về an toàn, vệ sinh, chất lượng.
Hãy tìm hiểu chính xác nhu cầu thay đổi nhanh chóng của khách hàng và nỗ lực đáp ứng sự mong
đợi của khách hàng.
Việc che giấu những sai sót của sản phẩm để che giấu sai sót của mình hoặc để đạt được lợi ích trước
mắt là hành vi thiếu lương tâm có thể gây hại cho tập thể chúng ta. Đặc biệt, hãy báo cáo và xử lý
ngay các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc chất lượng sản phẩm.
Hãy luôn kiểm tra xem sản phẩm hoặc linh kiện mà công ty đối tác cung cấp có vi phạm quy định
về an toàn và quy cách của công ty hay không. Bởi vì khách hàng đánh giá đó cũng là sản phẩm
của LOTTE. Vì một linh kiện rất nhỏ có thể ảnh hưởng lớn tới toàn bộ sản phẩm, nên chúng ta hãy
nghiêm khắc loại bỏ linh kiện và nguyên liệu chưa đạt tiêu chuẩn hoặc có sai sót.
Quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn của sản phẩm là tiêu chuẩn tối
thiểu mà chúng ta luôn phải tuân theo. Để đối phó với vấn đề an toàn có thể phát sinh trong tương lai,
chúng ta hãy thiết lập và tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về quy cách và an toàn trong công ty.
Các vấn đề phát sinh do vi phạm quy định về chất lượng và an toàn có thể gây ảnh hưởng xấu đến uy
tín của công ty. Khi có vấn đề phát sinh về chất lượng và an toàn, dù là vấn đề rẩt nhỏ, hãy bàn bạc
với người có trách nhiệm hoặc người phụ trách về an toàn môi trường của công ty. Người tư vấn hãy
xử lý nhanh chóng theo quy định liên quan.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta chỉ cung cấp cho khách hàng những thông tin đúng đắn và trung thực để tạo ra giá trị khách
hàng hợp lý.

Phương pháp tạo được niềm
tin trong lòng khách hàng dễ
nhất là sự trung thực
Ngày nay, doanh nghiệp và khách hàng đang tạo mối quan hệ bằng thương hiệu.
Trong một thời gian ngắn, chúng ta không thể nào làm ra một thương hiệu được

Chúng ta ghi nhớ rằng hành vi cung cấp cho khách hàng thông tin khoa trương hoặc không đúng sự
thật để làm tăng doanh thu hoặc đạt được lợi ích trước mắt là hành vi phá vỡ niềm tin trong lòng
khách hàng trong phút chốc mà đồng nghiệp của chúng ta đã dày công tích lũy.
Thông tin có thể ảnh hưởng quan trọng tới khách hàng, dù có bất lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta
cũng phải tích cực công khai cho khách hàng.

Điều khoản thực tiễn
■

khách hàng ưa chuộng. Trong thời điểm khách hàng lựa chọn thương hiệu, để
■

làm cho khách hàng có thể tin tưởng và lựa chọn chúng ta, thì việc tích lũy niềm
tin về thương hiệu LOTTE của khách hàng là điều quan trọng. Để xây dựng được
niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng, chúng ta phải cung cấp cho khách
hàng thông tin chính xác. Những thông tin bóp méo sự thật nhất định sẽ bị bại
lộ, và làm cho khách hàng thất vọng. Đó là lý do lớn nhất mà khách hàng rời bỏ
chúng ta. Trong mọi trường hợp, việc chúng ta luôn hướng tới công tác tiếp thị
trung thực chính là phương pháp phát triển thương hiệu LOTTE, đồng thời, đó là

■

sứ mạng và là niềm tự hào mà tất cả chúng ta phải giữ gìn.
■

■

■
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Nhân viên phụ trách tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, hoặc giao tiếp với khách hàng hãy ghi nhớ và tuân
thủ tiêu chuẩn, chính sách, trình tự của công ty.
Hãy kiểm tra lại một lần nữa khi làm các sản phẩm quảng bá như sau.
-	Hình ảnh của sản phẩm và dịch vụ thông qua trang web giao dịch, chương trình ứng dụng trên điện
thoại di động (Mobile APP), v.v...
- Thông tin quảng bá như trang web quảng bá, blog v.v...
- Quảng cáo và xúc tiến bán hàng.
- Nhãn hiệu sản phẩm và nội dung giới thiệu về sản phẩm.
-	Phiếu khảo sát, kết quả thí nghiệm, tài liệu so sánh với sản phẩm cạnh tranh hoặc công ty cạnh
tranh.
-	Tài liệu quảng bá không dùng trực tiếp cho khách hàng như quảng cáo trên mạng thông tin nội bộ
của công ty.
Trường hợp sử dụng tài liệu tiếp thị được làm từ bên ngoài, hãy kiểm tra một cách triệt để xem tài
liệu đó có vi phạm chính sách tiếp thị chính đáng của công ty hay không.
Không tiếp thị phê phán sản phẩm của công ty cạnh tranh một cách bừa bãi dựa trên những thông
tin không khách quan. Trường hợp phải đề cập tới sản phẩm của công ty cạnh tranh, hãy chú ý cẩn
thận để không vi phạm luật cạnh tranh lành mạnh.
Khi làm tài liệu tiếp thị phải sử dụng các từ rõ nghĩa. Trường hợp sử dụng từ không rõ nghĩa hoặc từ
khoa trương có thể làm mất niềm tin của khách hàng.
Khi có sự thay đổi thông tin về sản phẩm và dịch vụ, hãy thông báo cho bộ phận có liên quan để
chỉnh sửa thông tin sản phẩm một cách chính xác trong tài liệu tiếp thị.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta có thể gánh chịu thiệt hại từ việc bí mật của công ty bị tiết lộ, nhưng khách hàng tin tưởng
chúng ta phải chịu toàn bộ thiệt hại từ việc thông tin khách hàng bị tiết lộ. Vì vậy, chúng ta luôn sử
dụng và quản lý thông tin khách hàng chặt chẽ hơn tiêu chuẩn bảo mật thông tin công ty.

Thông tin khách hàng quý báu
như sinh mạng của chúng ta

Chúng ta thiết lập tiêu chuẩn nội bộ công ty dựa trên tiêu chuẩn của pháp luật về việc bảo vệ thông
tin khách hàng, đồng thời thu thập và quản lý thông tin khách hàng dựa trên tiêu chuẩn đó.

Điều khoản thực tiễn
■

Ngày nay, thông tin khách hàng có liên quan trực tiếp đến thành quả của doanh
nghiệp, và độ chính xác và khối lượng thông tin đó có thể trở thành sức cạnh

■

tranh của doanh nghiệp đó. Sự thật không thay đổi về thông tin khách hàng là sự
thật mà khách hàng tin tưởng và tạm thời cho chúng ta mượn. Tuyệt đối không

■

tiết lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài, không sử dụng thông tin khách hàng
vào mục đích không có liên quan tới công việc mà công ty đã hứa với khách hàng.

■

Không ai được tiếp cận với thông tin khách hàng ngoại trừ bộ phận và nhân viên
được chỉ định.
■

Do sự phát triển của kỹ thuật số và công nghệ thông tin, rủi ro về việc thông tin
khách hàng bị tiết lộ và bị sử dụng vào mục đích xấu ngày càng nghiêm trọng

■

hơn. Chính sách và hệ thống bảo mật của công ty phải được xây dựng vượt trên
tiêu chuẩn mà pháp luật quy định, và chúng ta phải tuân thủ điều đó một cách

■

triệt để. Tất cả mọi thành viên của LOTTE phải tạo thói quen bảo vệ thông tin
khách hàng. Việc bảo vệ thông tin khách hàng là nghĩa vụ cơ bản mà thành viên

■

LOTTE phải thực hiện, bất kể là người có chức vụ cao hay thấp.
■

■
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Nguyên tắc bảo vệ thông tin khách hàng được áp dụng đối với tất cả các thông tin sao cho có thể
phân biệt được từng cá nhân. Hãy sử dụng thông tin đó như là đối tượng được bảo vệ trước tiên.
Hãy hạn chế sao cho chỉ có nhân viên liên quan đến công việc mới có thể xem được thông tin cá
nhân khách hàng.
Hành vi thu thập thông tin cá nhân khách hàng một cách bừa bãi có thể bị xử phạt. Không thu thập
thông tin cá nhân khách hàng ngoài những thông tin được cho phép thu thập theo quy định của
pháp luật.
Việc loại bỏ thông tin cũng quan trọng như việc thu thập thông tin. Hãy loại bỏ hoàn toàn những
thông tin cá nhân không còn liên quan đến công việc hoặc những thông tin không cần thiết theo quy
định của công ty trong thời gian quy định, sao cho những thông tin đó không thể khôi phục.
Quy chế về thông tin cá nhân của các quốc gia có thể khác nhau, nên chúng ta hãy luôn ghi nhớ rõ
luật bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi quốc gia.
Việc thông tin cá nhân khách hàng bị tiết lộ không chỉ xảy ra trên internet, mà còn có thể bị tiết lộ ở
những nơi mà chúng ta không hề nghĩ tới như trên máy photo copy, bàn làm việc, hoặc thùng giấy
nháp. Hãy quản lý một cách triệt để.
Hãy luôn kiểm tra xem tất cả các văn bản có ghi thông tin cá nhân khách hàng hay không, và những
thông tin đó đã được xóa sạch hay chưa.
Cũng có trường hợp chúng ta nhận được thông tin khách hàng từ công ty đối tác. Trong trường hợp
này, hãy sử dụng thông tin đó theo quy định giống như quy định về thông tin khách hàng của công
ty.
Trường hợp công ty chúng ta ủy nhiệm thông tin khách hàng cho công ty đối tác, hãy luôn kiểm tra
xem công ty đó có khả năng bảo vệ thông tin khách hàng về mặt vật lý, quản lý, kỹ thuật hay không,
và hãy tìm hiểu xem sau khi sử dụng, công ty đối tác đã xóa bỏ hoàn toàn thông tin khách hàng đó
hay chưa.
Thông tin cá nhân nhất định chỉ được sử dụng trong phạm vi công việc mà khách hàng đồng ý. Khi
thông tin cá nhân bị tiết lộ một cách không chính đáng hoặc bị xóa bỏ, thay đổi, hãy bàn bạc ngay với
người có trách nhiệm hoặc bộ phận bảo mật của công ty.
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03
Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng
hành
Với sự tin tưởng lẫn nhau, Chúng ta và đối tác có thể hợp tác với
nhau như là thành viên trong cùng một đội, và thậm chí là đạt
được sự tin tưởng từ những đối thủ cạnh tranh.

• Công bằng và niềm tin cho phép chúng ta và
đối tác cùng làm việc chung với nhau
• Quan hệ đối tác được củng cố khi xây dựng
trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau
• Cạnh tranh công bằng làm cho chúng ta mạnh
mẽ hơn
• Việc thu thập thông tin nhất định phải được
thực hiện một cách hợp pháp

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta đứng đầu trong việc tuân thủ luật giao dịch công bằng của từng khu vực trên toàn thế giới.
Nguyên tắc công bằng, chính đáng và công khai là nguyên tắc quan trọng nhất làm cho xã hội phát
triển. Chúng ta xem điều đó cũng là nguyên tắc cơ bản nhất trong quan hệ giữa tất cả các công ty đối
tác trên thế giới.

Công bằng và niềm tin cho phép
chúng ta và đối tác cùng làm việc
chung với nhau

Nếu đã có thông lệ giao dịch không chính đáng từ trước, thì chúng ta cải thiện một cách tích cực và
xây dựng văn hóa giao dịch chính đáng, hướng tới văn hóa tương sinh tốt đẹp cùng với công ty đối
tác.

Điều khoản thực tiễn
■

Công ty đối tác và chúng ta là một đội cùng hướng tới một mục tiêu. Niềm tin đối
với nhau là điều tiên quyết để các công ty có quan điểm khác nhau trở thành một
đội. Nếu không có niềm tin xử lý nhiệm vụ mà mỗi công ty đảm nhận theo mong
đợi, thì chúng ta không thể hợp tác với nhau trong bất cứ việc gì. Và trong nền

■

■

tảng niềm tin đó có sự công bằng. Nếu một bên nào đó bị tổn thất do giao dịch
không công bằng, thì công ty bị tổn thất sẽ không cố gắng hết sức cho đối tác của
mình, và quan hệ giữa các công ty sẽ không thể bền lâu. Luật giao dịch công bằng

■

quy định rõ về quan hệ giữa công ty chúng ta với công ty cạnh tranh và công ty
đối tác, nhưng chúng ta hướng tới tiêu chuẩn cao hơn quy định của pháp luật.

Giao dịch công bằng mà chúng ta luôn tin tưởng là con đường tương sinh giữa

■

■

chúng ta và công ty đối tác.
■
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Không lạm dụng chức vụ để yêu cầu cách làm việc hoặc giao dịch không chính đáng đối với công ty
đối tác. Hãy ghi nhớ luật giao dịch công bằng và loại bỏ hành vi không chính đáng vi phạm điều này.
Hãy tham khảo quy định liên quan đính kèm về các vụ vi phạm luật giao dịch công bằng.
Hãy thực hiện một cách công khai theo tiêu chuẩn khách quan và trình tự đã định như chất lượng
sản phẩm, giá cả, tính vững chắc về tài chính trong việc lựa chọn công ty đối tác.
Hãy lưu ý khi giao dịch với doanh nghiệp do họ hàng hoặc người quen của thành viên LOTTE điều
hành. Các giao dịch đó không phải là hành vi không tốt, nhưng có thể phát sinh tình huống vi phạm
luật giao dịch công bằng do thông tin bị tiết lộ, gửi gắm v.v...
Nếu bất đắc dĩ trong quan hệ với các công ty đối tác hoặc các đơn vị có liên quan có người quen
hoặc họ hàng hoặc giao dịch, thì hãy luôn bàn bạc với người quản lý và xin phép.
Chúng ta không thông báo công ty đối tác tham dự các sự kiện vui buồn của các thành viên chúng ta.
Hãy ghi nhớ rằng tiền mừng và tiền phúng viếngcủa các đơn vị có liên quan là chi phí giao dịch không
cần thiết, có thể ảnh hưởng rất lớn tới việc ra quyết định trong công việc.
Luật giao dịch công bằng hoặc chính sách của mỗi quốc gia và khu vực có thể khác nhau. Phần lớn
các quốc gia đang tăng cường luật giao dịch công bằng. Hãy ghi nhớ luật giao dịch công bằng của mỗi
quốc gia và khu vực để không bị vi phạm.
Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm hoặc nghi ngờ về luật giao dịch công bằng, hãy bàn bạc với
người có trách nhiệm hoặc người phụ trách về luật pháp và luật giao dịch công bằng của công ty.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta coi trọng quan hệ hợp tác với tất cả các công ty đối tác và đối xử công bằng và chính đáng
với họ.

Quan hệ đối tác được củng cố
khi xây dựng trên tinh thần tôn
trọng lẫn nhau
Vai trò của công ty đối tác ngày càng lớn cùng với môi trường doanh nghiệp dần

Nguyên tắc của cương lĩnh hành động mà chúng ta tuân thủ cũng được áp dụng trong quan hệ với
công ty đối tác. Bởi vì chúng ta là một đội.

Điều khoản thực tiễn
■

■

dần được phân hóa và chuyên môn hóa. Trong tương lai, quan hệ tốt đẹp với
công ty đối tác là thước đo sức cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp.
■

Chúng ta phải suy nghĩ một lần nữa trên lập trường của công ty đối tác. Doanh

■

nghiệp tôn trọng công ty đối tác, doanh nghiệp tin tưởng nhau nhờ có giao dịch
công bằng và trong sạch, không cần nói ra thì tất cả chúng ta cũng đều biết rằng
công ty đối tác muốn làm việc với doanh nghiệp nào, và họ hết sức mình vì doanh

■

Chúng ta và các nhân viên công ty đối tác là một đội. Hãy đối xử với họ một cách tôn trọng và công
bằng như nhân viên LOTTE.
Hãy đối xử một cách công bằng không liên quan đến quy mô của công ty đối tác. Đặc biệt, quan tâm
đến công ty đối tác có quy mô nhỏ và hỗ trợ một cách tích cực để các công ty đó có thể phát triển
nhanh chóng.
Hãy luôn lưu ý bảo vệ thông tin bảo mật và quyền sở hữu tài sản trí tuệ của công ty đối tác.
Hãy tích cực cho công ty đối tác nhiều cơ hội trưởng thành trong việc phát triển nhân lực và kỹ
thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc nâng cao sức cạnh tranh của họ là động lực phát triển
của chúng ta.
Cũng có trường hợp nhận thông tin khách hàng từ công ty đối tác. Chúng ta cũng phải bảo vệ thông
tin khách hàng đó theo tiêu chuẩn thông tin khách hàng của công ty chúng ta.

nghiệp nào. Nếu không có sự giúp đỡ của công ty đối tác thì chúng ta không thể
nào tiếp tục phát triển. Công ty đối tác cũng không thể phát triển nếu không có
sự giúp đỡ của chúng ta. Đó chính là lý do mà chúng ta gọi công ty hợp tác với
chúng ta là công ty đối tác.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta cạnh tranh công bằng dựa trên nền tảng sáng tạo của công ty để phát triển kinh tế quốc dân
một cách đúng đắn.

Cạnh tranh công bằng làm cho
chúng ta mạnh mẽ hơn

Chúng ta tuân thủ triệt để luật giao dịch công bằng, và đóng vài trò tiên phong tạo nên thế giới công
bằng và minh bạch.

Điều khoản thực tiễn
■

Việc cạnh trạnh giữa các doanh nghiệp để làm cho đời sống của khách hàng và
các đơn vị có liên quan trở nên thịnh vượng ngày càng khốc liệt. Nếu đó là cuộc
cạnh tranh không thể tránh khỏi, thì chúng ta phải cạnh tranh công bằng sao cho
xứng đáng là thành viên LOTTE. Việc phạm luật cạnh tranh công bằng nhằm làm

■

■

cho chúng ta tạm thời cảm thấy thắng lợi sẽ gây trở ngại cho việc tăng sức cạnh
tranh, đồng thời phương pháp cạnh tranh không chính đáng ngoài vòng pháp
luật không phù hợp với tinh thần của LOTTE.

■

Đương nhiên, việc thông đồng với công ty cạnh tranh cũng vậy. Việc thông đồng
là hành vi xâm phạm quyền lựa chọn của khách hàng, và cũng là hành vi cản trở

■

sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta biết rõ rằng từ xưa đến nay, xã hội phát
triển cùng với sự cạnh tranh công bằng. Thông qua cạnh tranh bằng thiện chí và

■

cạnh tranh công bằng, việc tăng cường sức cạnh tranh là phương pháp tốt nhất
cho khách hàng và chính chúng ta.

■

■

■

■
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Việc thông đồng là hành vi cản trở sự lựa chọn hợp lý của khách hàng thông qua sự bao che và
thương lượng giữa các công ty cạnh tranh với nhau, và là hành vi kìm hãm sức cạnh tranh tự do giữa
các doanh nghiệp. Chúng ta hãy tham khảo những quy định đính kèm về việc thông đồng mà chúng
ta phải loại bỏ.
Tuyệt đối không bàn bạc về những nội dung vi phạm luật giao dịch công bằng với công ty cạnh tranh.
Phạm vi bàn bạc bị giới hạn bao gồm giá cả, nội dung đấu thầu, chi phí, doanh thu, thị phần, khu vực
kinh doanh, phân phối nhóm sản phẩm, điều kiện kinh doanh, phương thức lưu thông, phân bổ thị
trường hoặc khu vực, hành vi từ chối khách hàng hoặc nhà cung cấp (boycott), sản phẩm hoặc dịch
vụ cung cấp, đẳng cấp của khách hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp.
Không tham dự các buổi hội nghị với công ty cạnh tranh mà không rõ chủ đề thảo luận. Dù đó là buổi
hội nghị có chủ đề thảo luận rõ ràng, nhưng nếu có nội dung nguy hiểm, thì hãy tỏ rõ thái độ từ chối
thảo luận.
Trường hợp nghi ngờ có hành vi phạm luật hoặc được công ty cạnh tranh đề nghị thực hiện hành vi
phạm luật, hãy bàn bạc với người phụ trách về luật.
Luật giao dịch công bằng có nhiều điểm khác nhau theo từng quốc gia. Hành vi được phép ở quốc
gia này có thể là hành vi phạm luật ở quốc gia khác. Hãy luôn ghi nhớ các chính sách và luật pháp liên
quan, nếu có thắc mắc gì thì hãy hỏi nhân viên cố vấn về luật của công ty.
Doanh nghiệp cạnh tranh ở quốc gia này có thể trở thành công ty đối tác ở quốc gia khác. Trường
hợp vừa cạnh tranh vừa hợp tác với cùng một công ty sẽ dễ vi phạm luật giao dịch công bằng. Để
ngăn ngừa điều này, chúng ta hãy ghi nhớ các quy định về cạnh tranh công bằng của từng quốc gia.
Nội dung của luật giao dịch công bằng được thay đổi tùy theo sự thay đổi của xã hội. Hãy luôn xác
nhận và ghi nhớ những nội dung đó.
Trường hợp xét thấy công ty tự mình khó đạt được mục tiêu kinh doanh, chúng ta có thể hợp tác
đầu tư hoặc hợp lực với công ty cạnh tranh trong phạm vi được luật pháp cho phép. Tuy nhiên, vì
không phải lúc nào cũng được phép tiếp xúc với công ty cạnh tranh như vậy, nên hãy tham khảo lời
khuyên của người phụ trách về luật của công ty trước khi thực hiện.
Người xúi giục, bao che, hỗ trợ hành vi vi phạm cũng là đối tượng bị xử phạt. Hành vi vi phạm không
chỉ ảnh hưởng to lớn đến cá nhân mà còn ảnh hưởng to lớn đến uy tín của công ty. Trường hợp có
hành vi vi phạm, hãy bàn bạc với người phụ trách về luật và xử lý theo pháp luật.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta thu thập và quản lý thông tin của công ty cạnh tranh bằng phương pháp chính đáng và hợp
pháp.

Việc thu thập thông tin nhất
định phải được thực hiện một
cách hợp pháp

Điều khoản thực tiễn
■

Không thu thập thông tin của công ty cạnh tranh bằng cách lợi dụng mối quan hệ cá nhân.

■

Hãy loại bỏ thông lệ thu thập thông tin bí mật của công ty cạnh tranh thông qua khách hàng.

■

Chúng ta cũng có khi phải thu thập thông tin của công ty cạnh tranh để tạo ra
giá trị khách hàng tốt đẹp hơn. Trong tình huống này, chúng ta cần phải sử dụng

■

phương pháp chính đáng và hợp pháp. Không cần đến phương pháp không
chính đáng và bất hợp pháp, mà thông qua các báo cáo hoặc các thông tin được

■

công khai của cơ quan chuyên môn, chúng ta cũng có rất nhiều phương pháp
để thu thập thông tin của công ty cạnh tranh một cách đầy đủ. Khi chúng ta bảo

■

vệ quyền lợi của công ty cạnh tranh thì quyền lợi của chúng ta cũng được bảo
vệ. Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục thành công bằng phương pháp không
chính đáng.

■

Khi tuyển chọn nhân viên có kinh nghiệm làm việc ở công ty cạnh tranh, không yêu cầu nhân viên đó
cung cấp thông tin bí mật của công ty cạnh tranh.
Hãy chú ý rằng việc thu thập thông tin trực tiếp từ công ty cạnh tranh được xem là hành vi thu thập
thông tin bất hợp pháp và là hành vi thông đồng với công ty cạnh tranh.
Khi thu thập thông tin của công ty cạnh tranh, không được có hành vi bất hợp pháp, bao gồm việc
ngụy trang, thâm nhập bất hợp pháp, ăn cắp, nghe lén, tấn công máy tính, đưa hối lộ, xuyên tạc, lén
thăm dò v.v...
Trong hợp đồng với công ty đối tác, hãy nêu ra và tuân thủ ‘điều khoản giữ bí mật’. Nếu yêu cầu
thông tin của công ty cạnh tranh thông qua công ty đối tác, thì công ty cung cấp thông tin và công
ty nhận thông tin có thể bị xử phạt nặng theo tội vi phạm điều khoản giữ bí mật. Vì vậy, hãy loại bỏ
thông lệ thu thập và sử dụng thông tin từ nhân viên hoặc công ty có liên quan với công ty cạnh tranh.
Trường hợp lấy được thông tin của công ty cạnh tranh từ người nặc danh, hãy bàn bạc với người
phụ trách về luật trước khi xem thông tin đó.

Niềm tin là điều quan trọng trong mối quan hệ với công ty cạnh tranh. Bởi vì, khi
chúng ta cạnh tranh công bằng, thì chúng ta vừa có thể giữ được niềm tin với
nhau vừa có thể cùng nhau phát triển.
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04
Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội
Với tư cách là một thành viên của xã hội,
tập đoàn LOTTE cống hiến cho xã hội, trở thành một tấm gương,
một doanh nghiệp được xã hội tin tưởng,
và đó là tinh thần mà LOTTE luôn hướng tới.

• Môi trường thiên nhiên là tài sản của con cháu
mà chúng ta mượn để sử dụng tạm
• Việc chia lợi ích nhận được từ xã hội cho xã hội
là niềm vui lớn nhất của chúng ta
• Khi chúng ta tôn trọng đối phương, thì chúng
ta mới được đối phương tôn trọng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Để bảo vệ môi trường, chúng ta đóng vai trò tiên phong trong tất cả các ngành nghề.
Chúng ta luôn suy nghĩ đến ảnh hưởng của công việc kinh doanh tới môi trường, và để bảo vệ môi
trường, tất cả thành viên LOTTE thực hiện việc bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ nhất.

Môi trường thiên nhiên là tài sản
của con cháu
mà chúng ta mượn để sử dụng tạm

Không chỉ trong nước, mà ở tất cả các quốc gia mà LOTTE có mặt, chúng ta cũng đều có trách nhiệm
bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của luật bảo vệ môi trường mà các quốc gia
yêu cầu.

Mối lo về vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng trên toàn thế giới.

■

Điều khoản thực tiễn

Vấn đề môi trường là vấn đề có liên quan trực tiếp đến sự sinh tồn của toàn
nhân loại, là bài toán mà chúng ta buộc phải xem xét chứ không được quyền lựa

■

chọn. Ngày nay là thời đại mà doanh nghiệp nào không xem xét tới vấn đề môi
■

trường thì doanh nghiệp đó không thể tiếp tục tồn tại. Xã hội chúng ta quan tâm
nhiều đến doanh nghiệp thân thiện với môi trường, sản phẩm thân thiện với môi

■

trường. Trong tương lai, việc bảo vệ môi trường ngày càng quan trọng hơn trong
các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

■

Khi thực hiện công việc, chúng ta phải xem xét đến ảnh hưởng của công việc đó
tới môi trường. Điều này không phải chỉ riêng nhân viên LOTTE, mà chúng ta phải

■

luôn khích lệ để công ty đối tác cũng nỗ lực bảo vệ môi trường.
■

Bây giờ là thời điểm mà mọi thành viên LOTTE cần phải nỗ lực để bảo vệ môi

Hãy sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, và tuân thủ nghiêm khắc quy định của pháp
luật về việc thải chất thải gây ô nhiễm môi trường.
Khi tạo ra sản phẩm mới hoặc thay đổi quy trình sản xuất, trước tiên hãy xem xét ảnh hưởng xấu tới
môi trường.
Chúng ta hãy thiết lập nội quy sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta phù hợp với quy
định của pháp luật về môi trường, và hãy kiểm tra định kỳ việc tuân thủ nội quy đó.
Hãy tích cực tìm cách bảo vệ môi trường thông qua sự thay đổi và cải cách công việc của chúng ta,
đồng thời khích lệ công nhân viên nỗ lực bảo vệ môi trường.
Hãy yêu cầu công ty đối tác và các đơn vị có liên quan cũng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi
trường như các quy định mà chúng ta đang tuân thủ. Hãy ghi rõ và thông báo trước trong hợp đồng
điều khoản hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên trong trường hợp công ty đối tác và các đơn vị có liên
quan vi phạm các quy chế về môi trường.
Khi làm việc ở nước ngoài, hãy luôn xem xét nội dung thay đổi trong các quy chế về môi trường và xử
lý sao cho phù hợp.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, trường hợp có vi phạm quy định về bảo vệ môi
trường, hãy bàn bạc ngay với người có trách nhiệm hoặc người phụ trách về an toàn môi trường của
công ty.

trường từ những việc nhỏ nhất. Chúng ta phải bảo vệ môi trường từ việc không
lãng phí tài nguyên. Dù trong thực tiễn, mỗi cá nhân là một phần rất nhỏ, nhưng
nếu toàn thể thành viên LOTTE hợp lại, thì chúng ta sẽ đạt được thành quả to lớn.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta không chỉ làm cho xã hội thịnh vượng thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn
tích cực thực hiện các hoạt động cống hiến cho xã hội bằng lực lượng và tài nguyên của chúng ta.

Việc chia lợi ích nhận được từ
xã hội cho xã hội là niềm vui
lớn nhất của chúng ta
Mục đích tồn tại của doanh nghiệp là đầu tư nhiều hơn bằng lợi ích thu được
thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để tạo thêm nhiều việc làm

Chúng ta cùng nhau tham gia giải quyết các vấn đề trong xã hội với tư cách là một thành viên của xã
hội, và tích cực đi đầu trong việc phát triển xã hội.
Chúng ta tích cực khích lệ các hoạt động từ thiện mang tính cách cá nhân của công nhân viên, và cố
gắng hết sức để cống hiến cho xã hội thông qua hoạt động từ thiện, hoạt động cứu hộ của doanh
nghiệp.

Điều khoản thực tiễn
■

cho nhiều người. Doanh nghiệp nào không thể tạo ra lợi ích thì doanh nghiệp đó
không có ý nghĩa tồn tại trong xã hội, vì vậy doanh nghiệp phải tạo ra lợi ích. Lợi

■

ích tạo ra trong xã hội mà chúng ta đang sống sẽ có ý nghĩa lớn hơn khi chúng ta
chia lợi ích đó cho xã hội.

■

Tập đoàn LOTTE luôn luôn nỗ lực để đóng góp cho cuộc sống thịnh vượng của

■

nhân loại trong suốt một thời gian dài. Bất kỳ một thành viên nào trong xã hội
cũng phải có quyền được hưởng cuộc sống thịnh vượng mà LOTTE đang theo
đuổi. Xã hội mà tất cả mọi thành viên, không ngoại trừ một ai, đều được hưởng
một cuộc sống thịnh vượng là xã hội mà chúng ta chân thành hướng tới. Trong

■

Thành viên công ty LOTTE được gắn liền với trách nhiệm xã hội ở mức độ cao hơn. Với tư cách là
một thành viên của xã hội, mỗi thành viên LOTTE hãy làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình,
đồng thời cố gắng hết sức để nâng cao niềm tin của xã hội về công ty.
Với tư cách là một thành viên của xã hội, mỗi thành viên LOTTE hãy làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ
của mình, đồng thời cố gắng hết sức để nâng cao niềm tin của xã hội về công ty.
Hãy luôn tôn trọng luật pháp, văn hóa, giá trị quan trong xã hội và đóng góp để nâng cao chất lượng
cuộc sống trong xã hội.
Hãy tạo ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của xã hội thông qua việc tích cực hỗ trợ các hoạt động
công ích trong lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, văn hóa, thể thao làm cho nhân loại trở nên thịnh
vượng về mặt tinh thần.
Việc tham gia các hoạt động từ thiện mang tính cách cá nhân hoặc đại diện công ty là trách nhiệm
và nghĩa vụ của thành viên LOTTE. Hãy tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động cứu hộ
trong xã hội.

xã hội của chúng ta, vẫn còn có những người chưa được hưởng cuộc sống thịnh
vượng. Vì vậy, sự niềm nở giúp đỡ họ là vai trò quan trọng của chúng ta.
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Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và các thành viên
gia đình LOTTE

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và khách hàng

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và người đồng hành.

Niềm tin giữa tập đoàn
LOTTE và xã hội.

Nguyên tắc của tập đoàn LOTTE
Chúng ta có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia sở tại sao cho xứng đáng với tên
tuổi của Global LOTTE. Chúng ta rộng lòng công nhận nhiều nền văn hóa và ý kiến đa dạng của tất cả
mọi người trên toàn thế giới.

Khi chúng ta tôn trọng đối
phương, thì chúng ta mới
được đối phương tôn trọng

Chúng ta tạm thời vay mượn tài nguyên và nhân lực của các quốc gia mà chúng ta thâm nhập, nên
chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên và nhân lực đó.
Chúng ta tìm cơ hội cho doanh nghiệp trong điều kiện chúng ta công nhận một cách tối đa giá trị quan
và tập quán của họ.

Cuộc sống thịnh vượng mà thành viên công ty LOTTE đang hướng tới không giới

Điều khoản thực tiễn

hạn ở một số quốc gia nhất định, mà mở rộng trên phạm vi cuộc sống của toàn

■

nhân loại. Chúng ta tất yếu phải bước lên vũ đài thế giới để làm cho thế giới trở
nên thịnh vượng hơn bằng phương pháp kỹ thuật và tài nguyên mà mà chúng ta

■

đang có.

Chúng ta đã tạo ra giá trị và trật tự riêng để sinh tồn và thịnh vượng trong môi
trường của từng quốc gia, từng dân tộc. Nếu môi trường khác biệt, thì giá trị và

chúng ta phải tôn trọng văn hóa, truyền thống, và luật pháp của quốc gia đó.

Không chủ định dạy cho họ giá trị quan và tập quán của chúng ta, mà trước tiên hãy học từ họ.

■

Hãy luôn ghi nhớ và tuân thủ quy định của pháp luật về lao động của quốc gia sở tại.

■

■

■

Chúng ta phải hiểu biết và tôn trọng giá trị, tập quán của họ thì điều đó mới có
thể trở thành sức cạnh tranh mạnh mẽ nhất.
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Việc giao tiếp cởi mở ở mọi nơi là điều rất quan trọng. Hãy tạo ra nhiều cơ hội và kênh giao tiếp để
có thể lắng nghe ý kiến của các nhân viên của quốc gia sở tại.

■

trật tự cũng có thể khác biệt. Đó không phải là điều sai trái mà chỉ là điều khác
biệt. Nếu chúng ta muốn được tôn trọng và được đối xử tử tế, thì trước tiên

Không phân biệt đối xử đối với các nhân viên của quốc gia sở tại do khác biệt về văn hóa và giá trị
quan.

Khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu sản phẩm và nguyên liệu thô, có trường hợp cần giấy phép của chính
phủ quốc gia sở tại. Hãy luôn xác nhận và tuân thủ triệt để luật xuất nhập khẩu của quốc gia sở tại.
Cấm giao dịch với cá nhân, tập thể, quốc gia đang bị chế tài mậu dịch.
Mỗi quốc gia, khu vực đều có luật pháp, quy định, tập quán, nghi thức khác nhau. Khi làm việc hoặc
đi công tác nước ngoài, hãy luôn ghi nhớ và làm đúng theo những điều đó. Hành vi được cho phép ở
trong nước có thể trở thành hành vi phạm luật ở nước ngoài.
Nguyên tắc của ‘niềm tin’ được áp dụng ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hãy luôn tìm hiểu xem họ coi
điều gì là quan trọng, và chúng ta cũng phải tôn trọng điều đó để làm cho họ tin tưởng chúng ta.
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Phạm vi thông đồng, những thông tin có thể thu thập từ
công ty cạnh tranh

Phụ lục.

Phạm vi thông đồng
- Quyết định, duy trì, thay đổi giá: trường hợp trực tiếp hoặc gián tiếp thỏa thuận nhằm tăng giá,
		 hạ giá, giữ giá.
- Thiết lập điều kiện giao dịch: trường hợp cùng thỏa thuận điều kiện giao dịch về sản phẩm
		 thương mại và sức lao động hoặc điều kiện thanh toán.
-	Hạn chế giao dịch: trường hợp cùng thỏa thuận nhằm hạn chế sản xuất, xuất kho, vận chuyển,
giao dịch hoặc hạn chế sức lao động.
-	Phân chia thị trường: hành vi thỏa thuận nhằm hạn chế nơi giao dịch hoặc khu vực giao dịch giữa
các công ty.
- Hạn chế trang thiết bị: trường hợp thỏa thuận về quy mô của thiết bị sản xuất, thiết bị bán hàng
giữa các công ty, hoặc thỏa thuận về việc lắp đặt, tăng thêm thiết bị mới hoặc cản trở, hạn chế
việc nhập thiết bị mới.
-	Hạn chế về chủng loại, quy cách của sản phẩm thương mại: trường hợp thỏa thuận nhằm hạn
chế chủng loại, quy cách của sản phẩm khi sản xuất, giao dịch về sản phẩm và sức lao động giữa
các công ty.
- Quản lý chung trong các bộ phận chủ yếu về hoạt động kinh doanh: trường hợp vận hành, quản
		 lý chung các bộ phận chủ yếu về hoạt động kinh doanh hoặc thiết lập công ty mới để vận hành,
		 quản lý.
- Thông đồng trong đấu thầu: trong đấu thầu hoặc đấu giá, người trúng thầu, người thắng đấu giá,
		 giá bỏ thầu, giá trúng thầu, giá thắng đấu giá, tỉ lệ đầu thầu hoặc tỉ lệ đấu giá, phương pháp thiết
		 kế hoặc thi công, ngoài ra còn có trường hợp thỏa thuận các điều khoản là yếu tố cạnh tranh
		 trong đấu thầu và đấu giá.
- Cản trở hoạt động kinh doanh của các công ty khác.

■

Hành vi vi phạm luật giao dịch công bằng
Hành vi vi phạm luật giao dịch công bằng
- Từ chối giao dịch: hành vi từ chối giao dịch một cách không chính đáng.
- Phân biệt đối xử: hành vi phân biệt đối xử một cách không chính đáng đối với đối tác.
- Bài trừ công ty cạnh tranh: hành vi bài trừ người cạnh tranh một cách không chính đáng.
- Lôi kéo khách hàng một cách không chính đáng: hành vi lôi kéo khách hàng của công ty cạnh
		 tranh giao dịch với chúng ta một cách không chính đáng.
- Ép buộc giao dịch: hành vi ép buộc khách hàng của công ty cạnh tranh giao dịch với chúng ta một
		 cách không chính đáng.
- Lạm dụng chức vụ trong giao dịch: hành vi lợi dụng chức vụ của bản thân một cách không chính
		 đáng để giao dịch với đối tác.
- Giao dịch trong điều kiện bắt buộc: hành vi giao dịch theo điều kiện bắt buộc một cách không
		 chính đáng trong hoạt động kinh doanh của đối tác.
- Cản trở hoạt động kinh doanh: hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác một
		 cách không chính đáng.
- Hành vi hỗ trợ không chính đáng: hành vi hỗ trợ người có quan hệ đặc biệt hoặc công ty khác
		 trong giao dịch, bằng cách đưa ra các điều kiện có lợi về tiền thanh toán trước, tiền cho vay, nhân
		 lực, bất động sản, giá chứng khoán, sản phẩm thương mại, sức lao động, quyền sở hữu tài sản vô
		 hình.
-	Hành vi thêm các loại giao dịch sai trái: là hành vi mà mặc dù chúng ta đã có lợi trong khi giao
dịch với công ty có quan hệ trực tiếp về sản phẩm và sức lao động, nhưng vẫn hỗ trợ người hoặc
		 công ty không có vai trò thực tế.
- Hành vi lạm dụng giá cả: hành vi điều chỉnh giá bừa bãi.
- Hành vi điều tiết xuất kho: hành vi ảnh hưởng đến giá cả qua việc điều tiết xuất kho, chẳng hạn
		 như việc đầu cơ tích trữ.
- Hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của công ty khác: hành vi yêu cầu công ty cung cấp nguyên
		 liệu thô cản trở việc bán hàng của công ty cạnh tranh.
- Hành vi cản trở việc thâm nhập thị trường mới: hành vi cản trở sự thâm nhập thị tường mới của
		 công ty cạnh tranh.
- Hành vi bài trừ công ty cạnh tranh: hành vi thông đồng nhằm bài trừ công ty cạnh tranh.
- Hành vi gây hại cho lợi ích của người tiêu dùng: hành vi gây hại cho lợi ích của khách hàng tiêu
		 dùng cuối cùng.

■
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■

Phạm vi thông tin có thể thu thập từ công ty cạnh tranh
- Báo cáo của nhà phân tích kinh doanh hoặc công ty phân tích kinh doanh.
- Thông tin của nhà cung cấp được công khai mà không phải là thông tin bảo mật.
- Thông tin được công khai trước công chúng.
- Bài diễn thuyết trước công chúng của công nhân viên của công ty.
- Bản tin, ký sự tạp chí doanh nghiệp, và tài liệu quảng bá công ty.
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Cam kết tuân thủ quy tắc ứng xử
của nhân viên LOTTE
Tôi cam kết sẽ nghiêm túc tuân thủ quy tắc ứng xử của nhân
viên LOTTE – “Cam kết chúng ta cùng thực hiện” trong quá trình
làm việc.
Thứ nhất, tôi sẽ hành động xứng đáng với sự tin tưởng của đại gia

đình LOTTE. Tôi cam kết sẽ hết sức tôn trọng và đối xử
công bằng với các thành viên trong đại gia đình LOTTE,
có trách nhiệm gìn giữ tài sản chung.

Thứ hai,

tôi sẽ hành động xứng đáng với niềm tin của khách hàng.
Tôi cam kết sẽ làm hết mình để khách hàng tin tưởng lựa
chọn sản phẩm và dịch vụ của chỉ qua tên gọi LOTTE.

Thứ ba,

tôi sẽ hành động xứng đáng với niềm tin của đối tác. Tôi
cam kết sẽ đối xử với đối tác cũng như doanh nghiệp
cạnh tranh dựa trên sự công bằng và uy tín.

Thứ tư,

tôi sẽ hành động xứng đáng với niềm tin của xã hội.
Với tư cách là một thành viên của xã hội, tôi cam kết sẽ
cống hiến cho xã hội, trở thành hình mẫu được xã hội tín
nhiệm.



Ngày

Tháng

Năm

Công ty :
Họ tên :

(Ký tên hoặc đóng dấu)

