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Chính sách Chống hối lộ và Tham nhũng (ABC) 
 

 

Kính thưa Đối tác Kinh doanh 

Chúng tôi hoạt độ ền kinh tế toàn cầu, nơi đạo đức kinh doanh đang đóng một vai trò 
ngày càng quan trọng. Do đó, chính sách của chúng tôi vẫn tiếp tục là các nhân viên của chúng tôi áp 
dụng những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong cách họ cư xử và trong tất cả các mối quan hệ với 
khách hàng và nhà cung cấp được quý trọng của chúng tôi. 

Nhữ ệc hối lộ có thể là một phương tiện được chấp nhận để tiến hành kinh doanh rõ 
ràng đã lùi về phía sau và việc không tuân thủ  luật chống hối lộ có thể có hậu quả rất nghiêm trọng 
về điều kiện tài chính, uy tín và khả năng tiếp tục hoạt động của chúng tôi. 

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi hoạt động trong môi trường thương mại đầy thách thức và tại các 
địa điểm nơi tham nhũng có thể vẫn tồn tại. Tuy nhiên, điều này có thể không bao giờ là một cái cớ. 
Vesuvius có một cách tiếp cận không khoan nhượng đối với hối lộ và tham nhũng. Chúng tôi cam kết 
việc phòng ngừ ều tra tất cả các hình thức hối lộ có nguồn gốc từ tổ chức của chúng 
tôi và phát sinh từ bất kỳ giao dịch với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. 

Bởi Vesuvius là đơn vị quốc tế thực sự, chính sách của chúng tôi về ngăn chặn hối lộ và tham nhũng 
là như nhau trên toàn thế giới. Mặ ối với hối lộ và tham nhũng có thể khác nhau tùy 
theo từ đã quyết định tự duy trì các tiêu chuẩn cao nhất. 
Các tiêu chuẩn này được thiết lập trong Chính sách ABC của chúng tôi, một bản sao của chính sách 
đó được đính kèm lá thư này. 

Là một đối tác kinh doanh đáng kính, chúng tôi yêu cầu quý vị làm quen vớ
tôi sẽ rấ ảo luận về bất kỳ câu hỏi hoặ ị có 
thể có. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mối quan hệ kinh doanh giữa hai công ty của chúng ta tuân 
thủ theo yêu cầu của Chính sách ABC của chúng tôi và chúng tôi mong muốn có được hỗ trợ của quý 
vị trong vấn đề quan trọng này. 
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