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THÔNG ĐIỆP TỪ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
Gửi các thành viên nhóm,

Trong hơn một thế kỷ, CoorsTek đã liên tục chứng minh mình là một công ty tiến bộ với khát khao tạo ra một thế 
giới thật sự tốt đẹp hơn. Chúng ta đã cùng nhau mang tới những giải pháp hữu ích với giá trị to lớn cho khách hàng 
bằng cách nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực khoa học vật liệu và triển khai nghiên cứu và phát triển mang tính 
tiên phong phù hợp với năng lực sản xuất hiện tại.

Chúng ta cũng tự hào vì đã duy trì sự nhất quán và cam kết đảm bảo thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp 
pháp. Khi đối mặt với những khó khăn trong công việc, chúng ta đã duy trì sự chính trực, đảm bảo trách nhiệm 
quản lý và tôn trọng những ưu tiên hàng đầu. Đồng thời chúng ta cũng kỳ vọng nhân viên, các nhà cung cấp, 
khách hàng và các đối tác kinh doanh cũng suy nghĩ và hành động một cách tương đồng.   

Tiêu chuẩn Toàn cầu về Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của chúng ta phản ánh cam kết hoạt động kinh doanh 
đúng đắn – tôn trọng, chính trực và tuân thủ đầy đủ luật pháp. Những Tiêu chuẩn Toàn cầu cũng tạo ra các công 
cụ và hướng dẫn cần thiết để đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng các bạn sẽ đọc các 
tiêu chuẩn toàn cầu kỹ lưỡng và tuân thủ nó mỗi ngày.  

Chúng tôi cam kết duy trì các Tiêu Chuẩn Toàn Cầu về Quy Tắc Ứng Xử trong Kinh Doanh, và chúng tôi cũng mong 
đợi sự cam kết từ các bạn. Bằng việc duy trì những giá trị về mặt con người và hoạt động kinh doanh, đồng thời 
tuân thủ các Tiêu chuẩn Toàn cầu, chúng ta sẽ tiếp tục tiến xa trên lộ trình hướng tới thành công một cách đúng 
đắn trong nhiều năm sắp tới.

Jonathan Coors, Michael Coors, và Timothy Coors | Ban Tổng Giám đốc CoorsTek 
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ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA COORSTEK
Tại CoorsTek, chúng tôi có một bộ các nguyên tắc hướng dẫn cách ứng xử với đối tác kinh doanh, nhân viên và môi 
trường xung quanh.   

Từ những điều chúng tôi làm cho nhân viên, Đường Hướng của CoorsTek là nền tảng cho hoạt động kinh doanh.

• Chúng tôi được truyền cảm 
hứng bởi truyền thống sáng tạo 
đổi mới của mình

• Chúng tôi tự hào về những gì 
mình làm

• Chúng tôi mang đến giá trị vượt 
trội cho các khách hàng, đồng đội, 
gia đình, cộng đồng và thế giới 
của chúng tôi

• Chúng tôi cung cấp các giải 
pháp hàng đầu để cải thiện cuộc 
sống của mọi người trong cộng 
đồng nơi chúng tôi phục vụ

• Chúng tôi coi trọng giá trị và 
phẩm cách vốn có của mỗi cá 
nhân

• Chúng tôi chia sẻ trách nhiệm, 
rủi ro, cơ hội cũng như phần 
thưởng

• Chúng tôi cộng tác để giải quyết 
những vấn đề phức tạp nhất của 
khách hàng

• Chúng tôi hành động với sự kiên 
định, trung thực và tôn trọng

• Chúng tôi đẩy mạnh các giới hạn 
hết mức có thể

• Chúng tôi khai triển để đáp ứng 
những thách thức trong tương lai

• Chúng tôi suy nghĩ trên tổng thể 
và hành động cục bộ

• Chúng tôi cam kết đối với các 
kết quả ngắn hạn với tầm nhìn 
dài hạn

Tuyên Ngôn Về Tầm Nhìn | Chúng tôi làm cho thế giới này 
thật sự trở nên tốt đẹp hơn

ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA COORSTEK

Hôm Nay Tốt Đẹp Hơn Cùng Nhau Tốt Đẹp Hơn Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn
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THẤU HIỂU CÁC TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU VỀ ỨNG 
XỬ TRONG KINH DOANH CỦA COORSTEK
Các tiêu chuẩn toàn cầu về ứng xử trong kinh doanh 
(các tiêu chuẩn toàn cầu) phản ánh các Đường 
Hướng của CoorsTek và giúp CoorsTek vận hành theo 
hướng mở, trung thực và hợp pháp. Chúng tôi tin 
tưởng mọi nhân viên, ở mọi cấp bậc trong mỗi công 
ty của CoorsTek sẽ sống theo các Đường Hướng của 
CoorsTek, tuân theo các tiêu chuẩn toàn cầu và quyết 
tâm duy trì uy tín Công ty.     

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN
Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm hiểu và sống theo 
Đường Hướng của CoorsTek và tuân thủ các Tiêu 
chuẩn Toàn cầu, tất cả các chính sách của CoorsTek, 
cùng các điều luật và quy định ở nơi chúng ta hoạt 
động doanh nghiệp. Ngay cả những trường hợp sai 
phạm nhỏ nhất cũng có thể làm tổn hại danh tiếng 
của CoorsTek, hoạt động của công ty, khách hàng và 
cộng đồng của chúng ta.

CoorsTek tin tưởng  các bạn sẽ:

• Sống theo Đường Hướng của CoorsTek và khuyến 
khích đồng nghiệp làm điều tương tự

• Hiểu và tham chiếu những tiêu chuẩn toàn cầu để  
đưa ra những quyết định hợp lý

• Tuân thủ những tiêu chuẩn toàn cầu, chính sách 
của Coorstek, cũng như tất cả các điều luật và quy 
định

• Tìm kiếm chỉ dẫn từ nguồn lực nội bộ của CoorsTek 
khi không chắc chắn về hướng hành động phù hợp

• Báo cáo bất kỳ vi phạm hoặc mối quan ngại nào

Sống theo Đường Hướng của CoorsTek và tuân theo 
các Tiêu chuẩn toàn cầu của CoorsTek sẽ giúp ích trong 
mọi tình huống bạn có thể gặp phải. Mặc dù Đường 
Hướng của CoorsTek và Tiêu chuẩn Toàn cầu của 
CoorsTek không thể bao hàm mọi tình huống bạn có 
thể gặp phải nhưng nó cung cấp những chỉ dẫn và công 
cụ để bạn tham khảo khi đưa ra tất cả các quyết định, 
cách ứng xử và hành động. Điều quan trọng là vận dụng 
thường thức và phán đoán đúng trong mọi việc bạn làm 
và yêu cầu sự giúp đỡ nếu bạn không chắc chắn về hành 
động đúng đắn.  

CoorsTek cũng thông qua các nhà quản lý và giám sát 
đưa ra chỉ dẫn bằng ví dụ và tạo ra một môi trường làm 
việc thoải mái để nhân viên có thể trình bày các câu hỏi 
và các mối quan ngại.   

Lưu ý rằng bất kỳ ai vi phạm Đường Hướng của 
CoorsTek, Tiêu chuẩn Toàn cầu, chính sách của 
CoorsTek hoặc bất kỳ điều luật hoặc quy định nào đều 
có thể phải chịu kiểm điểm hoặc kỷ luật, đến mức 
chấm dứt việc làm tại CoorsTek.

 
 

CHIA SẺ MỐI QUAN NGẠI CỦA BẠN
Sống theo Đường Hướng của CoorsTek và làm việc 
với sự chính trực thể hiện ở hành động lên tiếng khi 
phát hiện những Tiêu chuẩn Toàn cầu, chính sách của  
Coorstek, hoặc các điều luật và quy định bị vi phạm. 
Khi bạn nghi ngờ hành vi sai trái, bạn cần phải lên 
tiếng và Chia sẻ mối quan ngại của bạn.

Có nhiều cách để lên tiếng và Chia sẻ mối quan ngại 
của bạn. Bạn có thể:

• Thông báo cho giám sát viên hoặc quản lý cấp cao 
hơn

• Báo cáo cho phòng  ban nội bộ khác, chẳng hạn 
như Phòng Nhân sự, Phòng An toàn lao động, hoặc 
Phòng Pháp  chế

• Gửi thư trực tiếp đến các Giám đốc Điều hành 
CoorsTek tại  ShareYourConcern@CoorsTek.com

• Nếu bạn ở Bắc Mỹ hoặc châu Á, hãy liên lạc với 
Đường dây CoorsTek Chia sẻ mối quan ngại của bạn

• Điện thoại: +1 800 461 9330

• Tin nhắn: +1 720 730 3215

• Trực tuyến: shareyourconcern.coorstek.com

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CHO HÀNH ĐỘNG TRẢ THÙ
Chúng tôi nhận thấy việc lên tiếng không phải lúc nào 
cũng dễ dàng, và chúng tôi mong muốn  việc đưa ra 
quyết định Chia sẻ mối quan ngại của bạn đơn giản 
nhất có thể. Bất kể bạn liên hệ với ai, bạn có thể tự tin 
rằng mình đang làm đúng và mối quan ngại của bạn 
sẽ được xử lý kịp thời và thích đáng.  

CoorsTek sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hình thức 
trả thù hay đe dọa nào đối với người có thiện chí báo 
cáo nghi ngờ về hành vi sai trái hoặc vi phạm Đường 
Hướng của CoorsTek Tiêu chuẩn Toàn cầu, chính sách 
của Coorstek, hoặc vi phạm pháp luật. Bất kỳ ai bị phát 
hiện trả thù người báo cáo hoặc hợp tác điều tra có thể 
bị kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật, đến mức buộc phải 
chấm dứt việc làm tại CoorsTek.
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CAM KẾT VỀ NHÂN PHẨM 
VÀ SỰ TÔN TRỌNG 
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TÔN TRỌNG ĐỒNG NGHIỆP
Chúng ta cư xử với đồng nghiệp  bằng nhân phẩm và sự tôn trọng.

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K
 
Thông qua Đường Hướng của CoorsTek, chúng tôi đề cao giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi cá nhân. Thành công 
của chúng ta chỉ có thể đạt được khi đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng. Sự tôn trọng nơi làm việc, sự xuất sắc 
của và sự hợp tác, là cách để chúng ta đạt được mục tiêu của mình.

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I

 
ĐA DẠNG, HÒA HỢP VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ  

CoorsTek cam kết phát triển một nơi làm việc hoà nhập và tôn trọng, nơi các quan điểm khác nhau được coi trọng.  
Chúng tôi nhận ra rằng sự kết hợp đa dạng của kiến thức, tài năng và kinh nghiệm sẽ thúc đẩy sự đổi mới và cho 
phép CoorsTek đáp ứng nhu cầu của khách hàng toàn cầu.

Chúng tôi tiếp tục đảm bảo các cơ hội việc làm bình đẳng. Chúng tôi không bao giờ đưa ra quyết định về tuyển dụng, 
đào tạo, trả lương hoặc thăng tiến dựa trên các yếu tố đã được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành, như chủng tộc, màu 
da, giới tính, tuổi tác, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, nhận dạng giới tính, tình trạng hôn nhân, quyền 
công dân, khuyết tật, mang thai, thông tin di truyền, cựu chiến binh, liên kết chính trị hoặc thành viên công đoàn. 

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi ứng tuyển vào một vị trí nhưng biết nó đã được đề xuất với một ứng viên trình độ kém hơn. Tôi 

nghĩ lý do là vì quản lý tuyển dụng biết tôi là một cựu chiến binh khuyết tật. Tôi nên làm gì?

Trả lời:  Chúng tôi yêu cầu các quyết định tuyển dụng phải dựa trên các tiêu chí khách quan, có liên quan 
đến trình độ và khả năng của bạn, chứ không phải tình trạng là một cựu chiến binh khuyết tật. Nếu 
bạn nghi ngờ mình bị phân biệt đối xử, bạn nên trình bày vấn đề và Chia sẻ mối quan ngại của bạn.
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CHỐNG QUẤY RỐI VÀ CHỐNG TRẢ THÙ

Chúng tôi cố gắng xây dựng một môi trường làm việc không quấy rối, nơi tất cả mọi người được đối xử có nhân 
phẩm và bằng sự tôn trọng. Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ hành vi nào tạo sự khó chịu, đáng sợ, bôi xấu hoặc 
thù địch gây cản trở hiệu suất làm việc của người khác. Hành vi quấy rối có thể bao gồm lăng mạ về tinh thần, thể 
chất hoặc lời nói, gạ gẫm tình dục, những câu chuyện đùa thái quá hoặc những bình luận xúc phạm.

Chúng tôi không tha thứ cho sự trả thù đối với bất kỳ ai báo cáo hành vi quấy rối. Nhân viên khiếu nại về hành vi 
quấy rối sẽ không bao giờ bị giáng chức, miễn nhiệm, giảm lương hoặc đánh giá tiêu cực. 

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Một đồng nghiệp trong bộ phận của tôi liên tục bị trêu chọc về tôn giáo. Đó thật sự là vấn đề với 

anh ấy, tôi cần phải làm gì?

Trả lời:  Tất cả chúng ta đều làm việc như một phần của nhóm và điều quan trọng chúng ta phải tôn trọng 
lẫn nhau. Quấy rối dù bất kỳ hình thức nào là không thể chấp nhận. Bạn nên trình bày vấn đề một 
cách kín đáo với quản lý hoặc Chia sẻ mối quan ngại của bạn. 

QUYỀN CON NGƯỜI

Coorstek thể hiện sự tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của tất cả mọi người trong vận hành và chuỗi cung ứng 
bằng cách:

• Cấm sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức và không nhân nhượng mọi hình thức bóc lột trẻ em, 
buôn bán người, trừng phạt thể xác hoặc nô lệ không tự nguyện

• Tuân theo các điều luật hiện hành về điều kiện làm việc, bao gồm số giờ tối đa, làm quá giờ, mức lương tối thiểu 
và lợi ích

• Tôn trọng quyền của mỗi nhân viên, theo quyền tự do Hiệp Hội và Thoả ước Lao động Tập thể, và lựa chọn tham 
gia công đoàn hay không

• Cung cấp các điều kiện làm việc nhân đạo, an toàn và được bảo vệ

Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh cũng sẽ thực hiện các nguyên tắc này. 

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi thấy một bài báo nói rằng một trong những nhà thầu của chúng ta sử dụng lao động trẻ em.   

Tôi không làm việc với nhà thầu này, và tôi nghĩ đồng nghiệp của tôi, người quản lý dự án đã giải 
quyết vấn đề này. Tôi có thể làm gì không?

Trả lời:  Bạn nên Chia sẻ mối quan ngại của bạn. Làm với các đối tác kinh doanh từng vi phạm nhân quyền 
là đi ngược với Đường Hướng của CoorsTek và đặt công ty vào tình thế rủi ro. 

Nguồn bổ sung 
Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của CoorsTek        Tuyên bố minh bạch về nô lệ hiện đại của CoorsTek
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Chúng tôi cam kết mang đến một môi trường an toàn, lành mạnh và được bảo vệ cho nhân viên, nhà thầu, đối tác 
kinh doanh, khách hàng, nhà cung cấp và khách ghé thăm dù họ làm việc ở đâu.  

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN 

Mỗi nhân viên có trách nhiệm đảm bảo ưu tiên hàng đầu cho sức khoẻ, an toàn và an ninh. Bạn cần lên tiếng và 
Chia sẻ mối quan ngại của bạn nếu bạn:

• Được giao một nhiệm vụ mà bạn cho là không an toàn, chưa được đào tạo đúng cách để thực hiện hoặc nghĩ 
rằng có thể nguy hiểm cho bạn hoặc người khác  

• Nhìn thấy hoặc nghi ngờ bất kỳ tình trạng hoặc tình huống nào có thể đe dọa an toàn hoặc tiềm ẩn nguy hiểm 
cho chính bạn hoặc người khác

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Quản lý cấp cao luôn nói an toàn là hàng đầu, nhưng giám sát của tôi muốn phá vỡ các quy trình 

an toàn để chúng tôi có thể đáp ứng các mục tiêu sản xuất của mình. Tôi nên làm gì?

Trả lời:  Không bao giờ bỏ qua quy trình an toàn. Đặt sản xuất trước an toàn không phù hợp với Đường 
Hướng của CoorsTek. Xem xét thảo luận sự lo ngại của bạn với giám sát viên, hoặc nếu bạn cảm 
thấy không thoải mái về điều này, hãy lên tiếng và Chia sẻ mối quan ngại của bạn. 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
CoorsTek bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên và những người làm  
việc với CoorsTek .
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LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN

Nhân viên chịu chi phối của ma tuý hoặc rượu mang đến những rủi ro không thể chấp nhận cho chính họ và cả 
những người họ làm việc cùng. Không để bất kỳ chất gây nghiện nào chi phối và làm giảm hiệu suất công việc của 
bạn. Bạn phải:

• Không sử dụng hoặc mang theo cần sa (bao gồm cần sa được kê đơn hợp pháp), ma tuý bất hợp pháp, hoặc chất 
gây nghiện khi đang làm việc hoặc khi còn làm việc cho CoorsTek

• Không sử dụng rượu, thuốc được kê đơn hợp pháp (bao gồm cần sa) hoặc thuốc không theo đơn theo cách có thể 
ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng làm việc an toàn và thành công

• Không bán, cho hoặc phân phối các loại thuốc bất hợp pháp, cần sa, chất gây nghiện, thuốc được kê đơn khi đang 
làm việc hoặc khi còn làm việc cho CoorsTek

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Công việc của tôi liên quan đến lái xe nâng hàng. Tôi hiện đang dùng thuốc theo đơn cho bệnh trầm

cảm, tác dụng phụ có thể khiến tôi buồn ngủ. Tôi không dám nói với sếp về tình trạng của mình, và 
đến giờ tôi cảm thấy ổn. Tôi có thực sự cần phải báo cho giám sát?

Trả lời:  Có. Bạn cần thông báo cho giám sát hoặc đại diện phòng nhân sự. Chúng tôi quan tâm đến sự an 
toàn của bạn và các thành viên trong nhóm. Điều tối quan trọng là khả  năng của bạn không bị suy 
giảm khi vận hành thiết bị. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự riêng tư và bí mật về thông tin y tế của bạn.

BẠO LỰC NƠI LÀM VIỆC

Chúng tôi không khoan nhượng các hành vi hoặc lời đe dọa bạo lực tại nơi làm việc. Bạn phải:

• Không mang và cho phép có bất kỳ loại vũ khí nào tại nơi làm việc

• Không bao giờ tham gia hoặc dung túng bất kỳ hành động nào có thể khiến người khác cảm thấy bị đe dọa, 
không an toàn hoặc sợ hãi, bao gồm tấn công bằng lời nói, đe dọa, hoặc thể hiện thái độ thù địch, hăm dọa hoặc 
gây hấn

• Chia sẻ mối quan ngại của bạn nếu bạn biết hoặc nghi ngờ hành vi baọ lực, hay cho rằng ai đó đang gặp nguy 
hiểm hoặc mang theo vũ khí vào nơi làm việc

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Quản lý thường mất bình tĩnh và hung hăng la mắng đồng nghiệp và tôi. Đây có phải bạo lực nơi làm 

việc?

Trả lời: Điều đó phụ thuộc vào tình huống, nhưng  nó tạo ra một môi trường làm việc tiêu cực. 
Bạn nên Chia sẻ mối quan ngại của bạn.

Nguồn bổ sung
Truy cập trang an toàn lao động toàn cầu trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiểu các tiêu chuẩn CoorsTek liên quan 
đến lạm dụng chất gây nghiện, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và bảo vệ sức khoẻ và an toàn của mọi người. 
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, và chúng tôi xử lý thông tin cá nhân 
của họ một cách cẩn thận.  “Thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng ai đó, 
trực tiếp hoặc gián tiếp.   

Hầu hết các quốc gia đều có luật dữ liệu cá nhân quy định cách thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ, chuyển giao và xử 
lý thông tin cá nhân một cách có trách nhiệm và chúng tôi cố gắng tuân thủ điều luật này ở mọi nơi được áp dụng.  

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Bạn cần:

• Tuân theo chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào được giao phó cho bạn

• Không thu thập, truy cập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, ngoại trừ mục đích kinh 
doanh liên quan và phù hợp

• Không chia sẻ thông tin cá nhân, dù ở trong hay ngoài CoorsTek, với người không có mối quan hệ kinh doanh 
hợp pháp. 

• Thực hiện quy trình bảo mật thông tin cá nhân bị truy cập trái phép

Điều gì nếu?
Câu hỏi: CoorsTek tặng thẻ thành viên giảm giá tập thể dục cho nhân viên. Phòng tập muốn gửi giấy mời

đến tất cả các nhân viên chưa đăng ký làm thành viên. Giấy mời này sẽ chứa thông tin tiếp thị về 
phòng tập và cách đăng ký. Phòng tập nhờ tôi cung cấp danh sách tên và địa chỉ các đồng nghiệp.  
Tôi có được phép làm như vậy không?

Trả lời: Tuỳ thuộc tình huống, vì thế trước khi làm bất cứ điều gì hãy liên hệ với Bộ phận Pháp lý CoorsTek
để được hướng dẫn. Ngay cả khi phòng tập có ý tốt và đồng nghiệp của bạn có thể muốn nhận 
thông tin tiếp thị này, việc cung cấp thông tin cá nhân của đồng nghiệp cho phòng tập có thể vi 
phạm cam kết của chúng tôi về bảo mật thông tin cá nhân.  

Nguồn bổ sung
Truy cập trang bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiểu các chính sách và thủ tục 
toàn cầu liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.  

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân.  
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CAM KẾT TRÁCH 
NHIỆM QUẢN LÝ 
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 
CoorsTek cam kết thực hiện kinh doanh theo cách bảo vệ, phục hồi và bảo tồn môi trường toàn cầu, tài nguyên 
thiên nhiên và sức khoẻ con người.   

Chúng tôi cố gắng đáp ứng cam kết này qua việc tìm cách:

• Phát triển và áp dụng các phương pháp để giảm thiểu tác động của quá trình vận hành tới môi trường

• Giảm thiểu hoặc loại bỏ chất thải và chất ô nhiễm ở mọi giai đoạn của quá trình sản xuất

• Thực hiện các chương trình phòng ngữa ô nhiễm và tái chế 

• Đáp ứng hoặc  làm tốt hơn tất cả các yêu cầu pháp lý về điều tiết môi trường

• Kết hợp trách nhiệm bảo vệ môi trường với các quyết định kinh doanh

• Khuyến khích đối tác kinh doanh và nhà cung cấp thực hiện cam kết về môi trường

 
 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I

Bạn cần:

• Tiến hành các quy trình kịp thời để báo cáo và khắc phục tình trạng liên quan đến môi trường

• Hiểu và tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình an toàn lao động mà CoorsTek áp dụng cho bạn

• Hiểu và tuân thủ tất cả các điều luật hoặc quy định về môi trường áp dụng cho vị trí công việc bạn

• Liên hệ với Phòng an toàn lao động của CoorsTek để được hướng dẫn nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về 
chính sách hoặc quy định an toàn lao động CoorsTek và điều luật hoặc quy định về môi trường

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi nghĩ một phần thiết bị bị lỗi thiết kế và có thể khiến rò rỉ chất lỏng gây hại ra môi trường. Tôi 

nên làm gì?

Trả lời:  Bất cứ khi nào bạn biết hoặc nghi ngờ  sai sót có thể gây hại cho môi trường hoặc nguy hiểm cho 
sức khoẻ con người, bạn phải lập tức Chia sẻ mối quan ngại của bạn. 

Nguồn bổ sung
Truy cập trang an toàn lao động toàn cầu trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiểu thông tin hữu ích về các tiêu 
chuẩn, chính sách và quy trình về môi trường của chúng tôi.

MÔI TRƯỜNG
Chúng tôi bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên mà chúng tôi có đặc  
quyền sử dụng.  
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K

Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng vượt trội cho khách hàng bằng cách hiểu và đáp ứng yêu cầu của họ 
đúng lúc, mọi lúc. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ là nền tảng cho danh tiếng của CoorsTek và các nhân viên 
phối hợp cùng nhau để ĐẨY MẠNH chất lượng và liên tục cải tiến vận hành trong mọi hoạt động. 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I

Các nhân viên phải luôn đảm bảo tất cả các sản phẩm và dịch vụ của CoorsTek đều  tuân thủ theo cam kết chất 
lượng của Coorstek. Bạn cần:

• Biết và tuân theo tất cả các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình chất lượng áp dụng cho các sản phẩm được sản 
xuất hoặc dịch vụ bạn thực hiện hoặc chịu trách nhiệm

• Không bao giờ cung cấp hoặc tham gia cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ cho khách 
hàng hoặc đối với bất cứ thông tin điều tra, kiểm tra hoặc hồ sơ chất lượng nào khác

• Tuân thủ tất cả các điều luật, quy định, thông số kỹ thuật, quy trình thử nghiệm và các yêu cầu hợp đồng áp 
dụng cho các sản phẩm được sản xuất hoặc dịch vụ bạn thực hiện hoặc  chịu trách nhiệm 

• Liên hệ với Phòng Chất lượng CoorsTek để được hướng dẫn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về luật 
pháp, quy định, thông số kỹ thuật, quy trình kiểm tra và các yêu cầu hợp đồng 

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Một trong những bài kiểm tra chất lượng mà chúng tôi thực hiện trên một phần được lặp lại ở dây 

chuyền sản xuất. Chúng tôi có nên bỏ qua bài kiểm tra này để tăng tiến độ sản xuất?

Trả lời:  Bỏ qua một kiểm tra bắt buộc là điều không thể chấp nhận. Nếu bạn có ý tưởng để cải thiện hiệu 
suất, hãy chia sẻ ý tưởng đó. Tuy nhiên, trừ khi quy trình được đánh giá và sửa đổi, bạn bắt buộc phải  
tuân theo quy trình đã đặt ra để đảm bảo chúng ta luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. 

Nguồn bổ sung
Truy cập trang Chất lượng Toàn cầu trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiểu các chính sách và quy trình Chất lượng 
Toàn cầu và thực tế chính xác nhất về đo lường, kiểm soát quy trình, giải quyết vấn đề có kết cấu và các vấn đề khác.

CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi không bao giờ coi nhẹ chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K

Thông tin mật và tài sản sở hữu trí tuệ là một trong những tài sản quan trọng nhất của Coorstek. Chúng đại diện 
cho kết quả đầu tư đáng kể và nhiều năm làm việc chăm chỉ. Chúng cũng hỗ trợ chúng ta phát triển các giải pháp 
sáng tạo và hữu ích cho khách hàng và đối tác kinh doanh thông qua việc nghiên cứu và phát triển chiến lược và 
chuyên môn về vật liệu.

THÔNG TIN BẢO MẬT TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Thông tin mật có thể kể đến như:

• Kế hoạch tiếp thị và kinh doanh

• Chiến dịch và chiến lược

• Ngân sách, dự báo và kết quả tài chính

• Dữ liệu giá cả và bán hàng

• Danh sách và hồ sơ khách hàng, nhà cung cấp 
và nhân viên

• Phương pháp và quy trình sản xuất

• Tài liệu nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, cơ khí 
và khoa học

• Hoặc các thông tin mật, nhạy cảm có tính cạnh 
tranh, hoặc độc quyền khác

Tài sản trí tuệ của Coorstek  bao gồm:

• Bằng sáng chế

• Bí mật thương mại

• Bản quyền

• Nhãn hiệu 

• Thương hiệu, thiết kế, logo

• Bí quyết

• Phát minh

• Quy trình, khả năng và vật liệu

 
Trong phạm vi được pháp luật cho phép, tài sản trí tuệ của cũng bao gồm sản phẩm công việc được tạo ra bởi nhân 
viên liên quan đến nhiệm vụ được giao hoặc khi sử dụng tài nguyên hoặc thông tin của công ty. 

THÔNG TIN BẢO MẬT VÀ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chúng ta bảo vệ những tài sản quý giá nhất và không thể thay thế được của bản thân 
và của đối tác kinh doanh. 
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K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I

Trong quá trình làm việc, bạn có thể tiếp xúc với tài sản trí tuệ hoặc thông tin mật của CoorsTek, khách hàng, nhà 
cung cấp, hoặc đối tác kinh doanh, hoặc bên thứ ba khác. Bạn nên:

• Không để bên thứ ba sử dụng tài sản trí tuệ của CoorsTek mà không có sự cho phép hợp lệ và thỏa thuận cấp 
phép được phê duyệt bởi Bộ phận pháp lý CoorsTek

• Báo cáo kịp thời bất kỳ sản phẩm công việc nào do bạn tạo ra để sản phẩm đó có thể nhận được sự bảo vệ như 
tài sản trí tuệ khác của CoorsTek.

• Luôn giữ gìn thông tin mật, hoặc nhạy cảm có tính cạnh tranh, trừ khi bạn biết rằng CoorsTek đã công khai nó. 

• Luôn thực hiện các biện pháp đề phòng hợp lý và cần thiết để bảo vệ bất kỳ thông tin mật nào liên quan đến 
CoorsTek hoặc công ty khác 

• Không tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào liên quan đến CoorsTek hoặc công ty khác cho bất kỳ ai ngoài CoorsTek, 
trừ khi việc tiết lộ được phê duyệt, cần thiết cho mục đích kinh doanh hợp pháp và phải tuân theo thỏa thuận 
bảo mật bằng văn bản được chấp thuận bởi Bộ phận pháp lý CoorsTek

• Chỉ chia sẻ thông tin mật trong nội bộ CoorsTek và với các đồng nghiệp có liên quan

Điều gì nếu?
Câu hỏi:   Tôi được đề nghị dạy một khoá học tiếp thị tại một trường kinh doanh địa phương. Tôi tin rằng các học  

viên sẽ thích thảo luận về cách CoorsTek phát triển một số chiến dịch. Liệu tôi có thể thảo luận việc này 
trong lớp?

Trả lời:  Chỉ khi bạn nhận được sự chấp thuận của Phòng pháp lý CoorsTek. Các chiến dịch tiếp thị của 
CoorsTek là tài sản được phát triển bằng cách sử dụng thời gian, tài nguyên và thông tin của công ty.   
Phần lớn công việc này liên quan đến nhãn hiệu và tài sản trí tuệ khác của CoorsTek.  Việc này cũng 
có thể liên quan đến thông tin độc quyền về CoorsTek mà không được tiết lộ ra ngoài. 

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi nhận được một lá thư điện tử từ quản lý chứa thông tin kinh doanh mật. Tôi biết không được 

chia sẻ lá thư với bất kỳ ai bên ngoài công ty, nhưng tôi có thể chia sẻ cho đồng nghiệp không?

Trả lời:  Trừ khi đồng nghiệp của bạn được cho phép đọc nó. Trước tiên, bạn nên hỏi quản lý bạn có thể chia 
sẻ lá thư với ai, để bạn chắc chắn mình chỉ chia sẻ thông tin kinh doanh mật với nhân viên được cho 
phép và những người có nhu cầu biết thông tin như một phần nhiệm vụ công việc của họ. 

Nguồn bổ sung
Truy cập trang tài sản trí tuệ và thông tin mật trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiểu hướng dẫn về tài sản trí tuệ và 
thông tin mật của CoorsTek. 
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K

Tài sản công là những công cụ và thông tin chúng ta sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chúng tôi nỗ 
lực phân bổ chiến lược các nguồn lực của công ty và giao tài sản cho bạn để bạn có thể thực hiện thành công công 
việc của mình và giúp hoàn thành các mục tiêu của công ty.

Tài sản của chúng tôi bao gồm tài sản vật chất, như quỹ công, phương tiện, máy tính, cơ sở vật chất, công cụ, vật tư, 
thiết bị, và hàng tồn kho. Chúng cũng bao gồm các tài sản vô hình, như thời gian, thông tin bí mật, tài sản sở hữu trí 
tuệ và hệ thống thông tin.   

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I

CoorsTek tin tưởng bạn sẽ sử dụng tài sản công một cách trung thực và hiệu quả. Bạn cần:

• Chỉ sử dụng tài sản công cho mục đích kinh doanh hợp pháp và theo cách chúng được sử dụng

• Chủ động trong việc bảo vệ tài sản công khỏi bị đánh cắp, mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng sai cách. 

• Chỉ thực hiện các giao dịch tài chính đã được phê duyệt, được ghi chép đúng cách và tuân thủ chính sách của  
CoorsTek 

Khi làm việc với các thông tin, công cụ công nghệ và hệ thống của CoorsTek, bạn phải tuân theo tất cả các biện 
pháp bảo mật công nghệ thông tin và kiểm soát nội bộ áp dụng cho hệ thống bạn truy cập.  

Việc thi thoảng sử dụng tài sản công như điện thoại, máy tính, thư điện tử cho mục đích cá nhân được cho phép,  
nhưng bạn phải đảm bảo rằng điều đó không ảnh hưởng tới công việc và không vi phạm chính sách của Coorstek.     

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Tôi có một doanh nghiệp phụ nơi tôi thiết kế và in thiệp mời đám cưới và thiệp báo tin em bé chào

đời. Một đồng nghiệp muốn tôi thiết kế và in thiệp mời cho đám cưới sắp tới của cô ấy. Tôi có thể 
làm vậy không?

Trả lời:  Chỉ khi bạn làm ngoài giờ làm việc và sử dụng máy tính và thiết bị cá nhân của bạn. Sử dụng máy 
tính và thiết bị của CoorsTek, cũng như thời gian tại nơi làm việc, để thiết kế thiệp cưới là lạm dụng 
tài sản của Công ty.

Nguồn bổ sung
Chính sách sử dụng công nghệ thông tin được chấp nhận 

Chính sách đi lại và chi tiêu toàn cầu 

Truy cập trang này trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiểu chính sách sơ thảo về các cấp có thẩm quyền ký hợp 
đồng và phê duyệt chi tiêu.   

TÀI SẢN CÔNG TY
Chúng ta là những người bảo vệ tốt tài sản về vật chất, điện tử và bảo mật thông tin . 
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CAM KẾT VỀ SỰ CHÍNH TRỰC 
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HỒ SƠ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CHÍNH XÁC

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K

Báo cáo thông tin chính xác, đầy đủ và dễ hiểu về hoạt động kinh doanh, thu nhập, và điều kiện tài chính là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta. Trung thực và thẳng thắn là  yêu cầu cho tất cả những người 
làm hồ sơ kinh doanh, bao gồm sổ sách và hồ sơ, hợp đồng và thỏa thuận, kế hoạch và dự báo kinh doanh, báo cáo 
kiểm tra và chất lượng, và hồ sơ pháp lý. 

Chúng ta phải đảm bảo báo cáo tài chính tuân thủ các nguyên tắc kế toán được áp dụng và chấp thuận, các yêu 
cầu theo luật định, quy trình kiểm soát nội bộ, và quy trình công bố được cho phép. 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Bạn phải đảm bảo trung thực trong hồ sơ kinh doanh bằng cách:

• Không làm sai lệch, bỏ sót, trình bày sai, xuyên tạc, thay đổi, hoặc che giấu bất kỳ sự thật hoặc thông tin nào 

• Không khuyến khích hoặc cho phép bất cứ ai bỏ qua sự chính xác và đầy đủ của hồ sơ kinh doanh

• Duy trì sổ sách và hồ sơ phản ánh đầy đủ, công bằng và chính xác thông tin tài chính của CoorsTek

• Phối hợp nghiêm túc với các kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài,  không che giấu bất kỳ thông tin nào

• Đảm bảo tất cả các giao dịch tài chính không ghi sai ngày, mô tả sai lệch, hoặc lỗi ghi chép, như chi phí hoặc 
đơn đặt hàng, bảng chấm công không chính xác hoặc chi phí đi lại và  giải trí sai lệch.   

• Không chấp nhận sử dụng kế toán ngoài sổ sách, tài khoản ngân hàng không được ghi nhận, quỹ đen, hoặc bất 
kỳ thiết bị khác làm sai lệch thông tin tài chính

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Một báo cáo điều tra cho thấy một phần việc chúng tôi làm bị khiếm khuyết và không đáp ứng yêu 

cầu của khách hàng. Tôi thấy người quản lý chất lượng thay đổi báo cáo điều tra để cho thấy phần 
đó đáp ứng các yêu cầu. Thay đổi rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm và khách 
hàng có thể không nhận thấy. Tôi có cần làm gì không?

Trả lời:  Có. Bạn nên Chia sẻ quan ngại của bạn ngay lập tức. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng được coi là 
làm sai lệch hồ sơ và sẽ vi phạm cam kết của chúng ta với khách hàng

KIỂM SOÁT
Chúng ta trung thực, đầy đủ và chính xác trong kế toán, truyền thông, và ra quyết định. 
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PHÁT NGÔN THAY MẶT COORSTEK

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

CoorsTek cố gắng đảm bảo thông tin chính xác được truyền tải tới công chúng, đối tác kinh doanh, các cơ quan 
quản lý và tất cả những người khác. Do đó, chúng tôi đã chỉ định một số cá nhân làm người phát ngôn chính thức 
của công ty.    

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I  

Trừ khi bạn được ủy quyền , bạn không được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào đại diện cho CoorsTek.  
Thay vào đó, bạn phải chuyển tất cả các yêu cầu thông tin đến Phòng Truyền thông doanh nghiệp CoorsTek.

Tương tự, khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cá nhân hoặc tương tác trực tuyến, bạn nên:

• Tuyên bố rõ ràng mọi ý kiến của bạn về CoorsTek chỉ là cá nhân và không phản ánh ý kiến của CoorsTek.

• Không tiết lộ bất kỳ thông tin kinh doanh mật nào về CoorsTek hoặc khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác 
kinh doanh khác

• Không sử dụng bất kỳ logo hoặc tên thương mại CoorsTek nào mà không có sự cho phép

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Tôi thấy một đánh giá trực tuyến chỉ trích CoorsTek và chứa thông tin không chính xác về công ty

chúng ta. Tôi biết sự thật và muốn đính chính. Có ổn không khi gửi phản hồi trực tuyến?

Trả lời:  Không. Trừ khi bạn được ủy quyền là nhà phát ngôn, bạn nên thông báo cho Phòng Truyền thông 
Công ty và để người phát ngôn được ủy quyền giải quyết tình huống. 

Nguồn bổ sung
Chính sách Truyền thông Xã hội và Điện tử
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C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Chúng tôi tin rằng việc đưa ra các quyết định công bằng sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho công ty. “Mâu thuẫn lợi 
ích” nảy sinh khi bạn sử dụng vị trí của mình tại CoorsTek để trục lợi cá nhân hoặc bạn có mối quan hệ hoặc mối 
quan tâm cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc một cách khách quan. 

Ví dụ, một mâu thuẫn có thể nảy sinh khi bạn:

• Đang giám sát hoặc  vận hành kinh doanh với một thành viên gia đình hoặc người mà bạn có mối quan hệ cá 
nhân gần gũi 

• Cho phép một công việc hoặc điều ràng buộc  khác lấy đi sự trung thành, thời gian, năng lượng hoặc tài năng 
của bạn cho vị trí tại CoorsTek

• Nắm lấy một cơ hội kinh doanh cho bản thân mà đáng ra cơ hội này là của CoorsTek 

• Sở hữu, đầu tư, làm việc hoặc tư vấn cho một công ty cạnh tranh, kinh doanh, hoặc muốn hợp tác với CoorsTek

• Sử dụng tên, tài sản, hoặc thông tin của CoorsTek mà không được chấp thuận để hỗ trợ một tổ chức từ thiện, 
chuyên môn hoặc cộng đồng

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Ngay cả sự xuất hiện của một xung đột lợi ích cũng có thể khiến bạn và công ty gặp rủi ro. Nếu bạn cảm thấy mình 
vướng phải sự mâu thuẫn lợi ích tiềm ẩn hoặc thực tế, bạn phải ngay lập tức Chia sẻ mối quan ngại của bạn.

Xung đột lợi ích không nhất thiết là vấn đề nhưng có thể trở thành vấn đề nếu nó không được tiết lộ và quản lý 
đúng cách. Nhiều trường hợp, các xung đột có thể được giải quyết bằng một cuộc thảo luận cởi mở và trung thực 
và bằng cách làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp thích hợp. 

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Chúng ta cần một nhà tư vấn tài chính để tư vấn về một dự án quan trọng. Chú tôi có kỹ năng

hoàn hảo cho công việc và là một trong số ít các chuyên gia tư vấn có chuyên môn kỹ thuật cần 
thiết cho công việc này. Mức giá chú tôi đề ra cũng rất hợp lý. Tôi có thể bổ nhiệm chú tôi không?

Trả lời:  Mặc dù chú bạn đáp ứng các yêu cầu cho công việc, nhưng nhận thức về xung đột lợi ích có thể là 
một vấn đề.  Đề xuất điều này với giám sát, người sẽ đưa ra quyết định công minh cân nhắc tất cả 
các tình huống. 

 

MÂU THUẪN LỢI ÍCH
Chúng ta luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty. 
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QUÀ TẶNG VÀ CHIÊU ĐÃI

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 
 
Xung đột lợi ích cũng có thể phát sinh nếu bạn tặng 
hoặc chấp nhận quà tặng, chiêu đãi hoặc các mặt hàng 
khác có giá trị đến từ nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ 
cạnh tranh hoặc những người đang hoặc muốn hợp tác 
với CoorsTek.

Tặng và nhận một món quà theo dịp, chiêu đãi hoặc 
vật phẩm có giá trị thường được xem là một phần bình 
thường và quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ 
kinh doanh. Tuy nhiên, tặng và nhận sẽ trở nên không 
phù hợp khi chúng tạo ra sự bắt buộc hoặc thỏa hiệp 
trong đánh giá chuyên môn của bạn. 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 
 
Khi giao dịch với đối tác phi chính phủ, bạn chỉ nên 
tặng và nhận quà tặng, chiêu đãi hoặc các đồ vật khác 
khi chúng:

• Có giá trị vừa phải hoặc giá trị danh nghĩa,

• Không thường xuyên, 

• Không phải tiền mặt, khoản vay, hoặc tương đương 
tiền mặt,

• Không ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, và 

• Phù hợp với các chuẩn mực văn hóa và luật pháp và 
quy định khu vực

 
Quà tặng, chiêu đãi hoặc các đồ vật khác có giá trị vừa phải 
hoặc giá trị danh nghĩa nếu giá trị của chúng dưới 250 đô la 
Mỹ (hoặc nội tệ tương đương), hoặc bất kỳ giá trị nhỏ hơn 
quy định ở khu vực của bạn.  Bạn không nên tặng hoặc 
nhận một món quà, chiêu đãi hoặc đồ vật khác có giá trị 
vượt quá 250 đô la Mỹ (hoặc nội tệ tương đương), trừ khi 
bạn đã báo cáo tặng phẩm và giá trị của nó cho giám sát và 
Phòng Nhân sự CoorsTek và nhận được văn bản chấp thuận. 

Khi giao dịch với các đảng trong chính phủ, bạn không 
nên tặng hoặc nhận bất kỳ quà tặng, chiêu đãi hoặc các 
đồ vật có giá trị, trừ khi bạn được sự cho phép của Ban 
lãnh đạo điều hành hoặc bộ phận pháp lý CoorsTek.

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Tại các triển lãm thương mại và các

buổi gặp mặt trực tiếp với khách hàng, 
tôi thường xuyên tặng sổ, bút và các 
món đồ khác có in logo CoorsTek. Điều 
này có ổn không?

Trả lời:  Có. Bạn có thể tặng những món quà 
phùhợp về văn hóa mà có tính chất 
quảng cáo và giá trị danh nghĩa. 

 

MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 
 
Chúng tôi  tránh xung đột lợi ích bằng cách quản lý các 
mối quan hệ với nhà cung cấp một cách công bằng, vô 
tư và minh bạch. Chúng tôi thu hút một nhà cung cấp 
dựa trên các tiêu chí khách quan, như chất lượng, độ tin 
cậy, sự xuất sắc về kỹ thuật, giá cả, danh tiếng, sự chính 
trực, và tuân thủ các yêu cầu hợp đồng, luật pháp và 
chính sách của Coorstek. 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 
 
Khi đưa ra các quyết định mua hàng thay mặt CoorsTek, 
bạn phải:

• Chọn nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí khách quan

• Tuân theo tất cả các quy trình và hệ thống mua hàng 
của CoorsTek

• Chọn nhà cung cấp thích hợp dựa vào hiệu suất

• Không nhận quà tặng hoặc chiêu đãi vượt quá 
những gì được cho phép trong phần Quà tặng và  
chiêu đãi được quy đinh trong  Tiêu chuẩn Toàn cầu. 

• Không đưa quyết định dựa trên các mỗi quan hệ cá 
nhân hoặc cơ hội đạt lợi ích tài chính

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi chịu trách nhiệm chọn một nhà 

cung cấp mới, và một nhà cung cấp tôi 
đang xem xét đã tặng tôi những tấm vé 
hạng sang cho một sự kiện thể thao lớn 
đã cháy vé. Tôi có thể nhận không?

Trả lời:  Trong tình huống này, lợi ích cá nhân 
của bạn khi nhận những tấm vé xung 
đột – hoặc ít nhất có vẻ xung đột –  với 
trách nhiệm của bạn là chọn nhà cung 
cấp tốt nhất cho CoorsTek. Bạn nên 
tham khảo ý kiến Giám sát, Phòng 
nhân sự hoặc Phòng Pháp lý CoorsTek 
trước khi nhận vé. Bạn có thể nhận nếu 
những tấm vé không được tặng thường 
xuyên, giá trị của chúng không quá lớn, 
nhà cung cấp sẽ tham gia với bạn và họ 
sẽ không được đối xử thiên vị.
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GIAO DỊCH NỘI GIÁN
Chúng ta biết rằng giao dịch thông tin “nội bộ” là không trung thực, không công 
bằng và không hợp pháp.  

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Khi làm việc tại CoorsTek, bạn có thể được truy cập vào tài liệu, thông tin không công khai về CoorsTek hoặc nhà 
cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh hoặc các bên thứ ba khác. Thông tin này được gọi là thông tin nội bộ và 
bao gồm, ví dụ như:

• Ngân sách, dự báo, và kết quả tài chính

• Các thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh tiềm năng quan trọng 

• Thay đổi ban lãnh đạo điều hành

• Sản phẩm hoặc dự án mới
 
Giao dịch chứng khoán của một công ty khi sở hữu thông tin nội bộ là bất hợp pháp và hủy hoại uy tín mà 
CoorsTek đã xây dựng với các đối tác kinh doanh. Chúng tôi không cho phép bất cứ ai chia sẻ hoặc giao dịch dựa 
trên thông tin nội bộ của một công ty.

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Nếu bạn có quyền truy cập vào thông tin nội bộ, trách nhiệm của bạn là:

• Không bao giờ dựa trên thông tin đó để giao dịch hoặc đầu tư cho đến khi nó được công khai

• Không nhúng tay vào việc chia sẻ thông tin đó với gia đình, bạn bè, hoặc bên thứ ba, người có thể sử dụng nó để 
đưa ra quyết định đầu tư

• Thận trọng và tránh bất cứ điều gì không phù hợp

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Tôi biết được một số thông tin trong cuộc họp với một trong những nhà cung cấp của chúng ta

mà có thể ảnh hưởng đến một số khoản đầu tư bố mẹ tôi đang xem xét. Liệu tôi có thể chia sẻ 
những điều tôi biết với họ vì tôi sẽ không thực hiện giao dịch?

Trả lời: Không. Luật pháp không chỉ cấm bạn mua hoặc bán các khoản đầu tư dựa trên thông tin bên trong,
mà còn cấm bạn chỉ điểm cho bất kỳ ai có thể hưởng lợi từ việc sử dụng thông tin đó trong giao dịch.
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THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ HẢI QUAN
Chúng ta tuân thủ tất cả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, xử phạt kinh tế và luật 
hải quan. 

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

CoorsTek tự hào là một công ty toàn cầu thực hiện kinh doanh trên toàn thế giới.  Là một công ty toàn cầu,  CoorsTek 
trọng tìm hiểu và tuân theo luật thương mại quốc tế quy định chúng tôi có thể kinh doanh ở đâu và với ai.  

Những điều luật này khác nhau ở mỗi quốc gia và có thể thay đổi thường xuyên trong một thông báo ngắn. Việc 
không tuân thủ các luật này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của CoorsTek, 
dẫn đến các khoản tiền phạt đáng kể và mất các đặc quyền xuất khẩu.

 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Nếu bạn tham gia vào hoạt động xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc công nghệ qua biên giới quốc tế, 
bạn phải:

• Tuân theo tất cả các chính sách Tuân thủ thương mại của CoorsTek và tất cả các điều luật, quy định và yêu cầu 
của quốc gia hiện hành

• Đảm bảo mọi thứ bạn định nhập hoặc xuất được phân loại chính xác dựa trên quốc gia xuất xứ, điểm đến, mục 
đích sử dụng cuối, và người dùng cuối, và tất cả các tài liệu, nhãn, giấy phép, và sự phê duyệt cần thiết

• Xác minh các giao dịch của bạn không liên quan đến các quốc gia, khu vực, cá nhân hoặc tổ chức bị hạn chế 
hoặc bị xử phạt

• Liên hệ với Phòng Tuân thủ Thương mại CoorsTek để được hướng dẫn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc 
nào về luật pháp hoặc quy định áp dụng cho các giao dịch của bạn

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Một khách hàng tiềm năng đã đề xuất chúng ta tạo ra một quy trình mới giúp sinh lời và là cơ hội 

kinh doanh lâu dài cho CoorsTek. Họ sẽ không hoàn thành Hồ sơ khách hàng của người dùng cuối 
và bỏ qua khâu xác định sử dụng cuối cho quy trình. Tôi nghi ngờ khách hàng cuối cùng nằm ở 
một quốc gia bị xử phạt kinh tế. Tôi nên làm gì?  

Trả lời:  Bạn nên liên hệ với Phòng Tuân thủ Thương mại hoặc Chia sẻ mối quan ngại của bạn. Chúng ta có 
thể không được phép bán cho một người nếu chúng ta biết hoặc có lý do để biết rằng sản phẩm 
có thể được bán cho một quốc gia bị trừng phạt. 

Nguồn bổ sung
Truy cập Trang thương mại quốc tế và hải quan trên Mạng nội bộ CoorsTek để tìm hiêu Tuyên bố chính sách tuân 
thủ thương mại, Chính sách chuyển giao công nghệ xuất khẩu được kiểm soát, và các chính sách và thủ tục khác 
liên quan đến thương mại quốc tế và hải quan. 
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CHỐNG ĐỘC QUYỀN

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Chúng tôi tin tưởng và việc đưa các sản phẩm và dịch vụ tốt vào thị trường và để sự cạnh tranh tự do, công bằng, 
và cởi mở quyết định sự thành bại của chúng ta. Chúng ta thành công dựa trên giá trị của chính mình và tránh 
bất kỳ hành vi nào có thể hạn chế thương mại tự do. 

Luật chống độc quyền và cạnh tranh thúc đẩy cạnh tranh công bằng, và chúng tôi tuân thủ đầy đủ tất cả các 
điều luật như vậy.  Vi phạm luật chống độc quyền hoặc cạnh tranh có thể dẫn đến các hình phạt pháp lý nghiêm 
trọng với công ty và các cáo buộc hình sự đối với các cá nhân liên quan.  

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Bạn có trách nhiệm tìm hiểu luật chống độc quyền và cạnh tranh tại khu vực và, khi cần thiết, hãy tham khảo 
Phòng Pháp lý CoorsTek để được hướng dẫn.

Thỉnh thoảng bạn có thể nói chuyện với các đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như tại một triển lãm thương mại hoặc 
cuộc họp hiệp hội thương mại.  Bạn phải thận trọng khi tiếp xúc với các đối thủ cạnh tranh và tuân theo các quy 
tắc sau:

• Không thảo luận về giá cả, chính sách giá, chi phí, kế hoạch tiếp thị hoặc chiến lược, cải tiến công nghệ hoặc 
thông tin độc quyền hoặc bí mật

• Không đưa ra bất kỳ thỏa thuận hoặc lý giải thông tin để:

• Tăng, đặt giá hoặc giữ giá (cố định) của các sản phẩm hoặc dịch vụ

• Phân chia lãnh thổ, khách hàng hoặc thị trường

• Ngăn một công ty khác gia nhập vào thị trường

• Từ chối giao dịch với khách hàng hoặc nhà cung cấp

• Can thiệp vào một quy trình đấu thầu cạnh tranh (”cấu kết ấn định giá”)

• Hạn chế sản xuất, bán hàng hoặc sản phẩm đầu ra

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi tình cờ gặp một người bạn đại học cũ tại một triển lãm thương mại làm việc cho một trong 

những đối thủ của chúng ta. Cô ấy hỏi tôi về tình hình kinh doanh Tôi nên trả lời như thế nào?

Trả lời:  Không có vấn đề gì khi trả lời một cách khái quát, không cụ thể về việc kinh doanh đang thuận lợi.  
Tuy nhiên, hãy duy trì cuộc trò chuyện của bạn ở mức chung chung. Cuộc trò chuyện với đối thủ 
cạnh tranh nói về hoạt động doanh nghiệp của chúng ta có thể làm xuất hiện mối quan hệ không  
tốt giữa công ty và đối thủ cạnh tranh.

CẠNH TRANH CÔNG BẰNG
Chúng ta cạnh tranh khốc liệt, nhưng công bằng. 
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THÔNG TIN CẠNH TRANH

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Trong quá trình kinh doanh thông thường, chúng tôi 
thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh, nhưng 
chúng tôi làm vậy một cách trung thực và hợp pháp.  
Chúng tôi nhận thấy việc sử dụng các biện pháp 
không trung thực, bất hợp pháp để có được bí mật 
thương mại hoặc thông tin mật của một công ty khác 
là sai.  

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Với thông tin về các đối thủ, chúng tôi kỳ vọng bạn:

• Luôn tôn trọng thông tin mật và quyền sở hữu trí 
tuệ của đối thủ cạnh tranh

• Chỉ tìm cách thu thập thông tin cạnh tranh từ các 
nguồn công khai, như báo cáo truyền thông, tạp chí 
thương mại, báo cáo thường niên, hồ sơ chính phủ, 
bài phát biểu công khai của giám đốc điều hành 
công ty và khách hàng khi được cung cấp tự do để 
đáp ứng nhu cầu cạnh tranh

• Không bao giờ thu thập thông tin cạnh tranh thông 
qua hoạt động không trung thực, bất hợp pháp, 
chẳng hạn như trộm cắp, xâm phạm, nghe lén, truy 
cập trái phép máy tính, xuyên tạc hoặc thuê nhân 
viên của đối thủ cạnh tranh chỉ để lấy thông tin mật

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Chúng ta vừa tuyển một người từng 

làm việc cho một trong những đối 
thủ.  Tôi có thể hỏi cô ấy về một số sản 
phẩm mới chưa công khai mà công ty 
cô ấy đã phát triển trước khi cô ấy rời 
đi không?

Trả lời:  Không. Việc yêu cầu nhân viên cũ của 
đối thủ tiết lộ thông tin kinh doanh 
mật là không phù hợp.  Chúng ta có 
trách nhiệm thu thập thông tin cạnh 
tranh thông qua các nguồn không có 
tính bảo mật với đối thủ cạnh tranh. 

CHÂN LÝ TRONG BÁN 
HÀNG VÀ TIẾP  THỊ

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

Một khía cạnh khác của hành động trung thực và hợp 
pháp trên thị trường là chỉ cung cấp cho khách hàng 
thông tin chính xác và trung thực về chất lượng, tính 
năng và tính sẵn có của các sản phẩm của mình và các 
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 

Khi nói chuyện với khách hàng, bạn không bao giờ 
được:

• Sử dụng các tuyên bố sai lệch trong qua trình tiếp 
thị 

• Khẳng định thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ 
của chúng ta mà chưa được chứng minh

• Nhận xét chê bai về đối thủ

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Tôi đã tham dự một cuộc họp của 

khách hàng với một nhân viên 
CoorsTek khác và tôi nghĩ anh ta cố 
tình phóng đại một cách vô lý khả 
năng của chúng ta. Tôi nên làm gì?  

Trả lời: Nếu có thể, bạn nên đính chính trong
cuộc họp với khách hàng. Nếu điều 
đó là không thể, bạn nên nêu vấn đề 
với nhân viên hoặc.  Chia sẻ mối quan 
ngại của bạn để đảm bảo rằng thông 
tin đã được đính chính và khách hàng 
không có nhận thức sai về khả năng 
của chúng ta.
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CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CHỐNG HỐI LỘ
Chúng ta mở rộng kinh doanh dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K
 
Chúng ta biết rằng hối lộ và tham nhũng không chỉ gây hại cho CoorsTek và khách hàng của chúng ta, mà cả cộng 
đồng nơi chúng ta hoạt động kinh doanh.  Khi các quyết định kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các khoản thanh toán 
không phù hợp, thay vì thông qua các đề xuất minh bạch và công bằng, các nguồn lực sẽ không được phân bổ 
hiệu quả và các sản phẩm và dịch vụ chất lượng thấp với giá cao ảo sẽ xâm nhập thị trường.  

Đây là lý do tại sao chúng tôi nghiêm cấm mọi hình thức hối lộ, lót tay, thanh toán bất hợp pháp, tống tiền hoặc dàn 
xếp tham nhũng khác với khách hàng, nhà cung cấp, quan chức chính phủ và các bên thứ ba khác.

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I

 
CÁC QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ

Bạn không bao giờ phải cung cấp hoặc trả tiền hối lộ cho quan chức chính phủ. 

KHOẢN HỐI LỘ QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ

 “Khoản hối lộ” là bất cứ thứ gì có giá trị được đưa ra 
với mục đích gây ảnh hưởng đến quyết định, như 
quyết định đạt được hoặc giữ lại hợp đồng chính 
phủ, ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán hoặc kiểm 
tra của chính phủ, hoặc ảnh hưởng đến thuế hoặc 
luật pháp khác.  Hối lộ không nhất thiết phải là một 
khoản tiền mặt – nó cũng có thể là quà tặng, buổi 
chiêu đãi quyên góp, đề nghị việc làm và bất cứ 
thứ gì khác có giá trị, bất kể số lượng, được đưa ra 
nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định.

“Quan chức chính phủ” là một người làm việc cho 
hoặc là một nhân viên chính phủ, một thực thể 
thuộc sở hữu của chính phủ hoặc một thực thể do 
chính phủ kiểm soát, như:

• Nhân viên chính phủ và cơ quan quản lý

• Ứng cử viên của cơ quan chính trị, đảng chính trị 
hoặc quan chức của các đảng chính trị

• Quan chức được bầu cử hoặc địa phương

• Thành viên của cơ quan thực thi pháp luật, bao 
gồm cả quân đội và cảnh sát địa phương

• Đại diện hoặc nhân viên của các tổ chức quốc 
tế công cộng (ví dụ: Liên Hợp Quốc) hoặc các tổ 
chức từ thiện (ví dụ: UNICEF)

• Người thân của các cá nhân trên
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Bạn cũng không bao giờ được phép cho một cá nhân bên ngoài, chẳng hạn như đại diện bán hàng, đề nghị hoặc 
trả tiền hối lộ cho một quan chức chính phủ thay mặt CoorsTek. CoorsTek và nhân viên của mình có thể phải chịu 
trách nhiệm về các khoản hối lộ được trả bởi các  đối tác bên ngoài làm việc cho CoorsTek, và đặc biệt phải chú ý 
không tham gia bất kỳ hoạt động nào bị nghi ngờ hối lộ quan chức chính phủ.

Bạn cũng tuyệt đối không thực hiện các khoản thanh toán xúc tiến cho các quan chức chính phủ. “Khoản thanh 
toán xúc tiến” là một khoản tiền nhỏ cho cá nhân một quan chức chính phủ nhằm đảm bảo hoặc đẩy nhanh một 
hoạt động chính phủ thông thường, như xin cấp giấy phép thông thường hoặc thủ tục hải quan.

Nếu bạn cảm thấy mình rơi  vào  tình huống mà sự an toàn cá nhân của bạn bị đe dọa và khoản thanh toán xúc tiến 
có thể đảm bảo an toàn cho bạn, thì bạn nên thực hiện khoản thanh toán này, nhưng phải báo cáo ngay cho Phòng 
Pháp lý CoorsTek.

Điều gì nếu?
Câu hỏi:  Một nhân viên thuộc một trong những khách hàng chính phủ của chúng ta đã hỏi liệu tôi có thể 

giúp con gái anh ấy xin việc tại CoorsTek không. Tôi có nên giúp cô ấy?

Trả lời:  Bạn có thể cung cấp thông tin cho nhân viên chính phủ này về các vị trí đang thiếu tại CoorsTek và 
cách ứng tuyển như tất cả các ứng cử viên khác. Làm bất kỳ điều gì hơn thế có thể bị coi là hành vi 
hối lộ cho nhân viên chính phủ đó.

HỐI LỘ THƯƠNG MẠI VÀ TIỀN LÓT TAY

Một số quốc gia, chẳng hạn như Anh, cũng cấm hối lộ dù là ai, không chỉ các quan chức chính phủ. Để đảm bảo 
tuân thủ các điều luật về hối lộ thương mại, bạn nên:

• Không bao giờ gạ gẫm hoặc chấp nhận tiền hối lộ hoặc lót tay từ bất kỳ khách hàng, nhà cung cấp nào hoặc bất 
kỳ ai đã hoặc đang tìm cách kinh doanh với CoorsTek

• Không bao giờ đề xuất hoặc đưa tiền hối lộ hoặc lót tay cho bất kỳ khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ ai đã 
hoặc đang tìm cách kinh doanh với CoorsTek

• Tham khảo chính sách Quà tặng & Giải trí trong phần Xung đột lợi ích của Tiêu chuẩn toàn cầu của chúng ta khi 
tiếp xúc với bất kỳ đối tác thương mại nào của CoorsTek
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KÝ KẾT CHÍNH PHỦ

Nhiều quốc gia đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với các công 
ty làm ăn với chính phủ. Khi bán hàng, đàm phán với hoặc 
làm việc với khách hàng chính phủ, điều quan trọng là bạn 
phải tuân thủ các yêu cầu này.  Các hoạt động kinh doanh 
được chấp nhận trong lĩnh vực thương mại, như cung cấp 
quà tặng hoặc buổi chiêu đãi có thể không được chấp nhận 
hoặc bất hợp pháp trong kinh doanh của chính phủ.

Ngoài ra, thông qua hoạt động với chính phủ, CoorsTek có 
thể được giao phó thông tin và tài liệu quan trọng cho an 
ninh quốc gia và được yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt chống 
lại tiết lộ trái phép.  

Nếu công việc của bạn liên quan đến hợp đồng chính phủ, 
bạn phải biết và tuân theo tất cả các quy tắc cụ thể áp dụng 
cho công việc của bạn. 

Để biết thêm thông tin, bạn phải liên hệ Bộ phận pháp 
lý CoorsTek.

 
VẬN ĐỘNG HÀNH LANG

Là một công dân doanh nghiệp, CoorsTek có thể đảm 
nhận các vấn đề về chính sách công có thể ảnh hưởng 
đến doanh nghiệp của chúng ta và có thể tham gia vào 
các nỗ lực ảnh hưởng đến luật pháp hoặc chính sách của 
chính phủ.  Tuy nhiên, vì các quy định về hoạt động vận 
động hành lang khác nhau ở mỗi quốc gia, chỉ những cá 
nhân nhất định được CoorsTek ủy quyền mới có thể thay 
mặt cho CoorsTek tham gia vận động hành lang.

Bạn không được thay mặt cho CoorsTek liên hệ với một

quan chức chính phủ để cố gắng tác động đến luật 
pháp hoặc chính sách của chính phủ trừ khi bạn đã 
được chấp thuận bởi một thành viên của Bạn Lãnh đạo 
Điều hành CoorsTek. 

 
HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ 
NHỮNG ĐÓNG GÓP

Bạn không nên tham gia, ủy quyền hoặc đưa ra bất kỳ 
đóng góp chính trị nào thay mặt cho CoorsTek hoặc vì 
lợi ích của CoorsTek.

Chúng tôi công nhận quyền tham gia vào quá trình 
chính trị của bạn với tư cách cá nhân, như hỗ trợ và 
quyên góp cho các ứng cử viên địa phương.  Tuy nhiên, 
bạn chỉ có thể dùng thời gian của riêng bạn để tham 
gia và bằng chi phí của riêng bạn. Bạn không được sử 
dụng tên, quỹ, cơ sở vật chất hoặc tài sản của CoorsTek 
cho mục đích chính trị hoặc đóng góp.

Điều gì nếu?
Câu hỏi: Bạn tôi đang làm cho văn phòng

chính trị, và tôi muốn giúp đỡ cho chiến 
dịch.  Điều này có được cho phép không?

Trả lời:  Có. Hoạt động chính trị cá nhân là 
quyền của bạn. Nhưng, bạn nên đảm 
bảo rằng bạn không sử dụng tài 
nguyên CoorsTek, bao gồm thời gian, 
thư điện tử hoặc tên của CoorsTek để 
hỗ trợ chiến dịch.

 

LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ
CoorsTek minh bạch và hợp pháp trong các hoạt động với chính phủ.

C A M  K Ế T  C Ủ A  C O O R S T E K 

CoorsTek tham gia với các cơ quan quốc tế, chính phủ và các quan chức chính phủ ở nhiều cấp độ và bằng nhiều 
cách khác nhau, chẳng hạn như:

• Là một nhà cung cấp cung cấp sản phẩm và dịch vụ

• Là một công dân doanh nghiệp và người nộp thuế kiến nghị để bảo vệ lợi ích của Công ty

• Là một người tham gia khu vực tư nhân cung cấp việc làm và cơ hội kinh tế tại các thành phố và quốc gia trên thế giới
 
Khi làm việc với các quan chức chính phủ, chúng ta hành động một cách trung thực, chính xác và minh bạch và tuân 
theo tất cả các chính sách và thủ tục của CoorsTek và tất cả các điều luật hiện hành. 

K Ỳ  V Ọ N G  C Ủ A  C H Ú N G  T Ô I 
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NGUỒN HỮU ÍCH

 
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc Tiêu chuẩn Toàn cầu về Đạo đức Kinh doanh và cam kết giúp giữ gìn danh 
tiếng và tôn trọng Đường Hướng của CoorsTek.

Các chính sách được tham chiếu trong Tiêu chuẩn toàn cầu của Coorstek sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn bổ sung 
khi bạn gặp phải tình huống mới hoặc khó khăn.  

Bảng sau đây cung cấp hướng dẫn liên lạc với các nguồn nội bộ có sẵn tại CoorsTek để giúp bạn trả lời các câu hỏi 
và giải quyết vấn đề. 

Nguồn: Để giúp đỡ: Thông tin liên hệ:

Phòng Pháp lý CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về 
Tiêu chuẩn Toàn cầu, chính 
sách của Coorstek , hoặc các 
điều luật hoặc quy định.

legal@coorstek.com

Phòng An toàn Lao 
động CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về 
sức khoẻ hoặc an toàn nơi làm 
việc và các vấn đề môi trường.

EHSEmployeeComplaint 
@coorstek.com

Truyền thông doanh 
nghiệp CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về 
yêu cầu truyền thông, tuyên 
bố công khai hoặc các vấn 
đề truyền thông khác.

CorporateCommunications 
@coorstek.com

Phòng tuân thủ thương 
mại CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về 
nhập khẩu, xuất khẩu và các 
vấn đề liên quan đến thương 
mại hoặc hải quan khác.

TradeCompliance 
@coorstek.com

Phòng Nhân sự CoorsTek Quan ngại hoặc thắc mắc 
về các vấn đề nhân sự .

Đối tác hoặc đại diện kinh doanh 
nhân sự tại khu vực của bạn.

Phòng chất lượng CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về các 
vấn đề có thể ảnh hưởng đến 
tính chính trực của sản phẩm 
hoặc dịch vụ của Coorstek.

quality@coorstek.com

Phòng Công nghệ 
Thông tin CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về 
các vấn đề liên quan đến sử 
dụng tài nguyên Công nghệ 
Thông tin của công ty.

ITHelpDesk@coorstek.com

Phòng quan hệ chính 
phủ CoorsTek

Quan ngại hoặc thắc mắc về bất 
kỳ vấn đề liên quan đến chính phủ. legal@coorstek.com
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