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GIỚI THIỆU

CHÍNH SÁCH LÊN TIẾNG

LIÊN HỆ / BÁO CÁO

LỊCH SỬ TÀI LIỆU

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CỦA
JDE

MỤC ĐÍCH

PHẠM VI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi mong muốn nhân viên của

Chính sách này áp dụng cho tất cả

nơi trên thế giới. Bất kể bạn làm việc

mình lên tiếng và báo cáo gian lận,

nhân viên, cán bộ và giám đốc của

ở đâu và bất kể công việc hay cấp

các bất thường và việc không tuân

JDE và tất cả các thành viên và công

bậc lương của bạn là gì, nếu bạn

thủ (đáng ngờ) luật pháp và/hoặc các

ty chi nhánh của JDE (ở đây được

phát hiện ra hành vi sai trái, Công ty

chính sách của công ty, bao gồm cả

gọi chung là “Công ty”).

mong nhận được báo cáo từ bạn.

Nếu bạn thấy, gặp phải hoặc nghi

Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công

ngờ gian lận, các bất thường hoặc

ty quản lý quy trình xem xét các cáo

hành vi không đúng, bạn cần phải

buộc gian lận và hành vi không đúng

lên tiếng ngay lập tức. Nghĩa vụ cơ

khác.

Bộ quy tắc Ứng xử.

bản này áp dụng cho tất cả những
người làm việc cho Công ty ở mọi

Giới Thiệu
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CHÍNH SÁCH LÊN
TIẾNG

CHÍNH SÁCH LÊN TIẾNG

LIÊN HỆ / BÁO CÁO

LỊCH SỬ TÀI LIỆU

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CỦA
JDE

CHÍNH SÁCH VỀ TRẢ THÙ CỦA CÔNG TY LÀ GÌ?
Khi bạn lên tiếng và nêu lên mối quan ngại hoặc báo cáo

Bất kỳ ai trả thù nhân viên khác do họ đã nêu lên mối

hành vi sai trái, bạn đang làm điều đúng đắn và Công ty

quan ngại sẽ bị kỷ luật, có thể bao gồm cả việc chấm dứt

sẽ không dung túng cho bất kỳ hành vi trả thù nào đối với

hợp đồng. Mặt khác, những mối quan ngại hoặc cáo buộc

bạn. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ đã xảy ra hành động trả

được nêu lên với mục đích xấu (ví dụ: người báo cáo biết

thù bạn, nhân viên khác hoặc nhà cung cấp, bạn nên báo

chúng không đúng sự thật) sẽ không được dung túng và

cáo hành động đó cho người quản lý của mình hoặc liên

những nhân viên báo cáo sẽ bị kỷ luật, bao gồm cả việc

hệ với Đường dây Cảnh báo càng sớm càng tốt.

chấm dứt công việc.
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TẠI SAO TÔI NÊN NÊU LÊN
MỐI QUAN NGẠI?
Công ty không thể thực hiện đúng cam kết hành động
chính trực nếu chúng ta, với tư cách là nhân viên, không
lên tiếng khi cần làm như vậy. Ban quản lý cần biết về
các mối quan ngại để có thể giải quyết các vấn đề một
cách nhanh chóng và đúng đắn. Bằng cách nêu lên mối
quan ngại, bạn giúp bảo vệ công ty của chúng ta và các
bên liên quan khác. Điều này cũng làm giảm rủi ro tổn
thất tài chính và danh tiếng do gian lận và/hoặc hành vi
sai trái gây ra.

KỶ LUẬT
ĐƠN GIẢN
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
ĐOÀN KẾT
TINH THẦN KHỞI NGHIỆP
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CÔNG TY MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ Ở TÔI?
Ngoài việc nắm rõ các trách nhiệm về tuân thủ và tính chính trực đối với công việc của bạn, bạn phải kịp thời lên tiếng
nếu bạn tin rằng ai đó thay mặt Công ty (bao gồm cả bạn) đã làm, đang làm hoặc có thể sắp làm điều gì đó vi phạm
pháp luật hoặc bất kỳ chính sách nào của Công ty hoặc có liên quan đến gian lận hoặc hành vi sai trái. Ví dụ về hành vi
sai trái (bị cáo buộc) vi phạm pháp luật, quy định và/hoặc chính sách của công ty mà bạn nên báo cáo là:
1.

Báo cáo tài chính không đúng, trong số những
báo cáo khác:

Tiền đóng quỹ hưu trí hoặc phí bảo hiểm không
phù hợp

a.

Ghi nhận doanh thu không đúng

10. Hối lộ thương mại

b.

Giao dịch hư cấu hoặc giao dịch không độc lập

11. Hối lộ quan chức chính phủ

c.

Xoay vòng vốn

12. Sử dụng tài sản công ty cho hàng hóa không

d.

Ghi tăng giá trị tài sản (hàng tồn kho/các khoản

e.

13. Hoàn trả chi phí không đúng

Xác thực không đúng các khoản đầu tư, ví

14. Tiền lót tay

ĐỘNG
f.

Ghi giảm nợ phải trả và chi phí, ví dụ: hoãn
sang các kỳ khác

g.

phải của công ty

phải thu hư cấu)
dụ: chuyển đổi CHI PHÍ VỐN-CHI PHÍ HOẠT

Sử dụng tài khoản liên công ty, tài khoản treo

15. Xung đột lợi ích
16. Lạm quyền quản lý
17. Gian lận, tham nhũng hoặc hành vi đe dọa người
khác

hoặc ước tính của ban quản lý để thổi phồng

18. Quấy rối, bắt nạt và phân biệt đối xử

tình hình tài chính

19. Phương pháp làm việc không an toàn

h.

Tiết lộ không đúng

20. Thông đồng với đối thủ cạnh tranh

i.

Tạo, báo cáo Không chính xác hoặc làm giả hồ

21. Thông đồng để phá vỡ hoạt động phân tách

sơ kinh doanh, tài chính của công ty hoặc hồ
sơ đệ trình cơ quan quản lý
2.

9.

Biển thủ tài sản, trong số các hành vi khác:
a.

Không ghi nhận giao dịch bán hàng hoặc giảm
giá

b.

Sử dụng nhà cung cấp hư cấu hoặc tiền lót tay

c.

Mua hàng cá nhân bằng tài khoản của công ty

d.

Nhân viên hư cấu trên bảng lương

e.

Đánh cắp hàng tồn kho, ví dụ như giao dịch
bán hàng hoặc giao dịch xóa sổ giả

f.

Các báo cáo sai cố ý khác trong hồ sơ kế toán

3.

Thao túng thủ tục đấu thầu

4.

Ghi tăng số tiền hóa đơn nợ nhà cung cấp

5.

Ghi tăng số tiền tính cho khách hàng cho các
hàng hóa hoặc dịch vụ không tồn tại

6.

Trốn thuế

7.

Khoản thanh toán bất hợp pháp

8.

Rửa tiền

Chính Sách Lên Tiếng

trách nhiệm
22. Nhận hoặc tặng quà tặng bị cấm
23. Vi phạm chính sách tiếp thị
24. Vi phạm tại nơi làm việc
25. Lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ
26. Trộm cắp hoặc tham ô
27. Trả thù ai đó vì đã nêu lên mối quan ngại về tuân
thủ
28. Mối quan ngại về an toàn con người hoặc sản
phẩm
29. Điều chỉnh hoặc thay đổi sản phẩm
30. Việc xử lý dữ liệu nhạy cảm về quyền riêng tư
không tuân thủ quy định
31. Các hành vi vi phạm pháp luật khác
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Khi tiến hành một cuộc điều tra, Công ty mong đợi sự
hợp tác hoàn toàn từ nhân viên và từ bất kỳ người nào
khác có liên quan, bao gồm nhà cung cấp, nhà cung ứng,
nhà thầu và nhân viên tương ứng của họ. Công ty sẽ
không dung túng cho bất kỳ nỗ lực nào cản trở cuộc điều
tra. Công ty mong muốn tất cả mọi người liên quan hoặc
hỗ trợ điều tra xử lý những vấn đề này một cách kín đáo
và bảo mật nhất có thể. Những người được giao nhiệm
vụ tiến hành và hỗ trợ điều tra sẽ thực hiện điều này theo
phương pháp Điều tra của Công ty và ưu tiên hoàn thành
điều tra một cách kịp thời, hữu hiệu và hiệu quả.

TÔI NÊU LÊN MỐI QUAN NGẠI BẰNG CÁCH
NÀO VÀ LIÊN HỆ VỚI AI?
Nếu bạn có cơ sở hợp lý để tin rằng đã xảy ra hành vi vi

Bạn có thể liên hệ Đường dây Cảnh báo nếu cảm thấy

phạm pháp luật, vi phạm bất kỳ chính sách nào của Công

không thoải mái khi nói chuyện với ai đó trực tiếp, nếu

ty hoặc các hành vi phi đạo đức khác, bạn nên báo cáo

bạn muốn báo cáo với bên thứ ba độc lập hoặc nếu bạn

hoạt động đáng ngờ đó bằng một trong các phương thức

muốn giấu danh tính.

sau:
•

•

Để giảm thiểu rủi ro về tổn thất tài chính và danh tiếng,
Báo cáo vấn đề với Người quản lý (người sau đó sẽ

Công ty cần có đánh giá tổng thể tập trung, đầy đủ về tất

có nghĩa vụ báo cáo lên cấp trên, xem trang 10 bên

cả các mối quan ngại được báo cáo. Nếu bạn nhận thấy

dưới);

hoặc nghi ngờ rằng vì một lý do nào đó, các vấn đề bị

Trong trường hợp việc này liên quan đến Người
quản lý của bạn, hãy liên hệ với cán bộ phụ trách
tuân thủ ở địa phương của bạn (hãy hỏi người liên
hệ ở bộ phận Nhân sự xem ai là cán bộ phụ trách
tuân thủ ở địa phương của bạn hoặc vào liên kết

dừng lại ở ban quản lý địa phương và do đó không được
báo cáo lên bộ phận Tuân thủ Trung tâm, bạn phải báo
cáo điều này ngay lập tức bằng cách sử dụng Đường dây
Cảnh báo, Đường dây điện tử hoặc gửi email tới
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

sau https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/csi1/
RA-Community/Pages/About.aspx, và nhấp vào mục
RA-Community/Pages/About.aspx
‘Tuân thủ tại Địa phương’).
•

Báo cáo vấn đề trực tiếp với bộ phận Tuân thủ trung
tâm (bằng cách gửi email trực tiếp tới:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); hoặc
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Báo cáo vấn đề với Đường dây Cảnh báo của Công
ty.
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NẾU TÔI BÁO CÁO VẤN ĐỀ
NÀO ĐÓ VỚI NGƯỜI GIÁM
SÁT VÀ TÔI ĐƯỢC YÊU CẦU
“GIỮ IM LẶNG” VỀ ĐIỀU ĐÓ
THÌ SAO?

TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU MỘT
NHÂN VIÊN GẶP TÔI ĐỂ
BÁO CÁO VỀ HÀNH VI
KHÔNG TUÂN THỦ CÓ THỂ
XẢY RA?

Nếu bạn nghĩ rằng bạn không được khuyến khích báo

Nếu một nhân viên đến gặp bạn và nêu lên mối quan

cáo hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với pháp luật hoặc chính

ngại cáo buộc về gian lận và/hoặc tuân thủ, bạn cần

sách của Công ty, bạn nên báo cáo cả mối quan ngại ban

thông báo ngay cho người nắm chức vụ cao nhất tại nơi

đầu và thực tế rằng bạn đã được yêu cầu “giữ im lặng”.

bạn làm việc hoặc người quản lý trực tiếp của bạn, trừ khi

Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với bộ phận

hành vi sai trái bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến người

Tuân thủ trung tâm hoặc bằng cách sử dụng Đường dây

đó. Trong trường hợp đó, bạn nên báo cáo cho Cán bộ

Cảnh báo của Công ty, xem đoạn 7 bên dưới.

ethics.compliance@
Phụ trách Tuân thủ của Công ty (ethics.compliance@
JDEcoffee.com) hoặc thông báo tới Đường dây Cảnh
JDEcoffee.com
báo. Trong trường hợp bạn nắm vị trí cao nhất trong
Công ty chủ hoặc quốc gia của bạn, bạn nên liên hệ với
Cán bộ Phụ trách Tuân thủ của Công ty trong mọi trường
ethics.compliance@JDEcoffee.com)
hợp (gửi email tới ethics.compliance@JDEcoffee.com
hoặc sử dụng Đường dây Cảnh báo, xem bên dưới.

DANH TÍNH CỦA TÔI CÓ
ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT KHÔNG?
Nếu người báo cáo (người ban đầu cung cấp thông tin)
muốn giấu danh tính, hệ thống sẽ cho phép điều đó bằng
cách không theo dõi bất kỳ nguồn nào. Người báo cáo sẽ
được hệ thống cấp một mã duy nhất để tiện theo dõi; với
mã này, người báo cáo có thể xác minh bất kỳ hoạt động
nào sau đó của Công ty. Công ty sẽ giải quyết tất cả báo
cáo một cách thận trọng và độc lập. Tất nhiên, một số cá
nhân nhất định cần biết về báo cáo và các chi tiết cụ thể
của cáo buộc để điều tra và theo dõi hiệu quả. Ngoài ra,
đôi khi Công ty có nghĩa vụ pháp lý trong việc thông báo
cho các bên thứ ba về các vấn đề (tuân thủ) được báo
cáo.

Chính Sách Lên Tiếng
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MỐI QUAN NGẠI MÀ TÔI BÁO CÁO SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
NHƯ THẾ NÀO?
Công ty tiếp nhận tất cả báo cáo một

Nếu được yêu cầu, bất kỳ nhân viên

Các thành viên của Hội đồng Tuân

cách nghiêm túc. Bộ phận Kiểm toán

nào lên tiếng và báo cáo đều có thể

thủ Toàn cầu gồm Trưởng Cố vấn

Nội bộ điều tra các dữ kiện để xác

nhận thông tin chung về tiến độ điều

Pháp lý, Phó chủ tịch Nhân sự, Giám

định một cách khách quan những gì

tra, thời điểm kết thúc điều tra và

đốc Tài chính, Giám đốc Kiểm soát

đã xảy ra và quyết định cách thức

kết quả, trừ khi việc đưa ra thông tin

Tài chính Toàn cầu, Giám đốc Kiểm

điều tra và giải quyết các vấn đề tốt

phản hồi như vậy sẽ gây bất lợi cho

toán Nội bộ và GCCO (chủ tịch).

nhất. Phương thức điều tra của Công

cuộc điều tra.

ty xác định các nguyên tắc cơ bản để
tiến hành điều tra. Bất kỳ cuộc điều
tra nào cũng phải:

Hội đồng Tuân thủ Toàn cầu sẽ xác

Tất cả các biện pháp phòng ngừa

định xem việc báo cáo thêm cho Hội

cần thiết sẽ được thực hiện để đảm

đồng Quản trị hoặc các bên khác có

bảo dữ liệu cá nhân được bảo vệ

cần thiết hay không.

•

Không thiên vị

khỏi truy cập và xử lý trái phép.

•

Có thẩm quyền

Sau khi tham khảo ý kiến giám đốc

phương pháp điều tra của JDE trong

•

Trung thực và Công bằng

điều hành cấp cao khác (không bắt

Phụ lục 1 của chính sách này.

•

Kịp thời

(GCCO) và Giám đốc Kiểm toán Nội

•

Kỹ lưỡng

cho Hội đồng Tuân thủ Toàn cầu có

•

Bảo mật

Bạn có thể xem thêm chi tiết về

buộc), Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu
bộ sẽ xác định liệu việc báo cáo thêm
cần thiết hay không.

NẾU TÔI KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ VIỆC TÔI CÓ MUỐN NÊU
LÊN MỐI QUAN NGẠI VỀ TUÂN THỦ HAY KHÔNG THÌ SAO?
Chúng tôi nhận thấy rằng việc nêu lên mối quan ngại có
thể khó khăn. Nhìn chung, mọi người không nêu lên mối
quan ngại vì một trong vài lý do.
Đầu tiên, họ có thể sợ bị trả thù. Hãy yên tâm rằng Công
ty sẽ không dung túng cho việc trả thù.
Một lý do khác khiến mọi người không nêu lên mối quan
ngại là vì họ sợ rằng sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Chúng
tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bất cứ lúc nào mà nhân
viên nêu lên mối quan ngại về vấn đề tiềm ẩn, chúng tôi
sẽ thực hiện hành động thích hợp để điều tra và phản
hồi. Nếu chúng tôi xác định rằng hành vi sai trái đã xảy
ra, Công ty sẽ thực hiện hành động khắc phục, bao gồm
cả biện pháp kỷ luật khi thích hợp, bất kể cấp bậc hoặc
chức vụ của những người có liên quan.

Chính Sách Lên Tiếng
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BAN QUẢN LÝ CÓ VAI TRÒ
GÌ TRONG ĐIỀU TRA?

TÔI SẼ ĐƯỢC BẢO VỆ NHƯ
THẾ NÀO?

Cả ban quản lý và nhân viên đều không được cố gắng

Bất kỳ nhân viên nào báo cáo hành vi vi phạm mà nhân

thực hiện các cuộc điều tra, phỏng vấn, thẩm vấn hoặc

viên đó tin hoặc có thể tin một cách hợp lý là đúng, sẽ

liên hệ riêng với các cá nhân bị nghi ngờ trừ khi được

được bảo vệ cho việc báo cáo đó. Sự bảo vệ này có

thực hiện phối hợp với bộ phận Kiểm toán Nội bộ.

nghĩa là Công ty sẽ không sa thải, giáng chức, đình chỉ,
đe dọa, quấy rối hoặc phân biệt đối xử bất kỳ nhân viên
nào theo các điều khoản và điều kiện tuyển dụng dưới
mọi hình thức. Công ty không dung túng cho bất kỳ hình
thức đe dọa, trả thù hoặc hành động nào khác đối với
nhân viên báo cáo hoặc hỗ trợ việc báo cáo vi phạm. Mọi
hành vi đe dọa, trả thù hoặc hành động khác phải được
báo cáo ngay cho trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ.

NẾU TÔI TIN RẰNG TÔI CÓ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI
VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY THÌ
SAO?
Là nhân viên của Công ty, bạn phải biết và tuân thủ tất cả các quy định và chính sách hiện hành. Trong trường hợp bạn
cảm thấy mình có thể đã vi phạm pháp luật hoặc chính sách, tốt nhất là bạn nên tự báo cáo hơn là trở thành đối tượng
trong các cáo buộc của người khác. Mặc dù việc tự báo cáo hành vi vi phạm không bảo vệ nhân viên khỏi biện pháp kỷ
luật hoặc các hành động khắc phục khác, nhưng đây là một yếu tố quan trọng mà Công ty sẽ xem xét để quyết định xử
lý thế nào.

Chính Sách Lên Tiếng
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CÓ BẤT KỲ NGOẠI LỆ
NÀO ĐỐI VỚI CHÍNH
SÁCH NÀY KHÔNG?

TÔI TÌM HIỂU THÊM BẰNG CÁCH NÀO?

Công ty có quyền thực thi các thỏa thuận làm

Bạn cũng có thể truy cập Trang mạng Nội bộ về Chính sách

việc, chính sách và/hoặc Bộ quy tắc Ứng xử

Trung tâm để tìm hiểu thêm về khuôn khổ Quản trị & Tuân thủ,

được áp dụng đối với những nhân viên đưa ra

cũng như các cơ chế báo cáo của chúng ta như Đường dây

báo cáo. Bất kỳ hành động bất lợi nào được

Cảnh báo.

thực hiện đối với nhân viên lên tiếng về hành
vi vi phạm các thỏa thuận, chính sách hoặc
Bộ quy tắc Ứng xử này đều không được coi
là hành động trả thù miễn là việc thực thi đó
cũng được áp dụng cho những nhân viên
không lên tiếng khác.

Bạn có thể tìm thấy Bộ quy tắc Ứng xử của Jacobs Douwe
Egberts tại: www.jacobsdouweegberts.com
Hoặc bạn có thể gửi email trực tiếp đến bộ phận Tuân thủ và
Kiểm toán Nội bộ: Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

BÁO CÁO
Hội đồng Tuân thủ Địa phương, do Cán bộ
Phụ trách Tuân thủ ở Địa phương chủ trì sẽ
thường xuyên (ít nhất một lần một năm) đưa
ra đánh giá tổng thể về báo cáo nhận được và
kết quả cho GCCO.
GCCO sẽ thường xuyên (ít nhất một lần một
năm) đưa ra đánh giá tổng thể về tất cả các
báo cáo địa phương và toàn cầu nhận được
cho Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng Quản trị
và Hội đồng Tuân thủ Toàn cầu.

Chính Sách Lên Tiếng
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LIÊN HỆ / BÁO CÁO

CHÍNH SÁCH LÊN TIẾNG

LIÊN HỆ / BÁO CÁO

LỊCH SỬ TÀI LIỆU

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CỦA
JDE

CÁCH LIÊN HỆ ĐƯỜNG DÂY CẢNH BÁO?
Đường dây Cảnh báo hoạt động 24/7 và dành cho tất cả

theo cách ẩn danh. Thông tin của bạn sẽ chỉ được chia

nhân viên trên toàn thế giới, cho phép bạn thông báo cho

sẻ với những người cần phải biết, chẳng hạn như những

Công ty về hành vi gian lận, các vấn đề về hành vi kinh

người tham gia trả lời thắc mắc của bạn hoặc điều tra và

doanh và vấn đề liên quan đến tuân thủ bị cáo buộc hoặc

khắc phục các vấn đề bạn nêu ra.

đã biết mà có thể cần phải điều tra.
Đường dây Cảnh báo cam kết giữ bí mật các vấn đề và

Bạn có thể liên hệ Đường dây Cảnh báo thông qua số
điện thoại bên dưới.

danh tính của bạn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi
làm như vậy, bạn có thể liên hệ với Đường dây Cảnh báo

Liên Hệ / Báo Cáo
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BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
BẤT CỨ LÚC NÀO
001 (800) 461-9330
Nếu bạn đang quay số quốc tế, hãy truy cập công cụ báo cáo và chọn vị trí của
bạn từ danh sách cho số quốc tế được chỉ định cho quốc gia của bạn.
Nếu quốc gia của bạn không được liệt kê, hãy sử dụng số +1-720-514-4400 cho
cuộc gọi cuộc gọi tính cước ngược/cuộc gọi người nghe trả tiền cước. Có thể cần
sự hỗ trợ của người điều hành và có thể áp dụng phí địa phương
Công cụ báo cáo: http://speakup.jdepeets.com
Email: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Trang web công ty: www.jacobsdouweegberts.com
Danh sách liên hệ của Cán bộ Tuân thủ Địa phương có thể được tìm thấy tại
trang Khuôn khổ Tuân thủ JDE của chúng ta.
ta

Liên Hệ / Báo Cáo
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LỊCH SỬ TÀI LIỆU

CHÍNH SÁCH LÊN TIẾNG

LIÊN HỆ / BÁO CÁO

LỊCH SỬ TÀI LIỆU

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CỦA
JDE

LỊCH SỬ TÀI LIỆU
PHIÊN BẢN 1.0
Mới

PHIÊN BẢN 2.0
Tên của chính sách được thay đổi từ “Chính sách dành cho Người trình báo” sang “Chính
sách Lên tiếng”.
Các thay đổi được thực hiện để phản ánh việc sáp nhập bộ phận GRC với bộ phận Kiểm
toán Nội bộ, hiện có tên là bộ phận Rủi ro & Đảm bảo (sau này được đổi tên thành Kiểm
toán Nội bộ)
Các thay đổi được thực hiện để kết hợp chính sách “Lên tiếng và Điều tra” của Mondelez,
do ý định hợp tác với DEMB1753 đã được công bố.

Lịch Sử Tài Liệu
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Đã bổ sung các phần sau:
•

Số 1 - Tại sao chính sách này quan trọng?

•

Số 5 – Tại sao tôi nên nêu lên mối quan ngại?

•

Số 6 - Công ty mong đợi điều gì ở tôi?

•

Số 8 - Nếu tôi báo cáo vấn đề nào đó với người giám sát và được yêu cầu “giữ im lặng” về điều
đó thì sao?

•

Số 9 - Tôi nên làm gì nếu một nhân viên gặp tôi để báo cáo về hành vi không tuân thủ có thể xảy
ra?

•

Số 10 - Cách liên hệ Đường dây Trợ giúp?

•

Số 13 - Nếu tôi không chắc chắn về việc tôi có muốn nêu lên mối quan ngại về tuân thủ hay
không thì sao?

•

Số 16 - Nếu tôi tin rằng tôi có thể liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và chính sách của
công ty thì sao?

Đã thực hiện các thay đổi đối với:
•

Số 3 – Ai phải tuân theo chính sách này?

•

Số 4 – Chính sách về trả thù của Công ty là gì?

•

Số 11 – Danh tính của tôi có được giữ bí mật không?

•

Số 12 – Báo cáo của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Các phần sau được rút ra làm các đoạn riêng biệt:
•

Tôi có thể đưa ra cáo buộc ẩn danh không?

•

Điều gì xảy ra nếu tôi đưa ra một cáo buộc không chính xác?

PHIÊN BẢN 2.1 - CÓ HIỆU LỰC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014
•

Đã thêm câu vào đoạn 4: Trong trường hợp việc này liên quan đến Người quản lý Cấp trên của
bạn, hãy liên hệ với cán bộ phụ trách tuân thủ ở địa phương của bạn (hãy hỏi người liên hệ ở bộ
phận Nhân sự xem ai là cán bộ phụ trách tuân thủ ở địa phương của bạn)

•

Đã thêm câu vào đoạn 6: Trong trường hợp bạn nắm vị trí cao nhất trong Công ty chủ hoặc quốc
gia của bạn, bạn nên liên hệ với Cán bộ Phụ trách Tuân thủ của Công ty trong mọi trường hợp
(gửi email tới ethics.compliance@demb.com) hoặc sử dụng đường dây Cảnh báo

PHIÊN BẢN 2.2 - CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2015
•

Chính sách đổi thương hiệu từ DEMB sang JDE

•

Thêm số điện thoại mới cho các quốc gia mới của JDE trong phần 7 Cách liên hệ Đường dây
Cảnh báo

PHIÊN BẢN 2.3 - CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2015
•

Đã thay đổi Rủi ro & Đảm bảo thành Kiểm toán Nội bộ

•

Đã thêm câu giải thích chi tiết vào đoạn 7 về báo cáo ẩn danh.

Lịch Sử Tài Liệu

Chính sách Lên Tiếng — JDE

15

Mục lục

PHIÊN BẢN 2.4 - CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2016
•

Đã cập nhật số điện thoại Đường dây Cảnh báo

PHIÊN BẢN 2.5 - CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2016
•

Đã cập nhật số điện thoại Đường dây Cảnh báo

PHIÊN BẢN 3.0 - CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3 NĂM 2017
•

Đã làm rõ quy trình điều tra

PHIÊN BẢN 3.1 - CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4 NĂM 2017
•

Đã làm rõ quy trình báo cáo

PHIÊN BẢN 3.2.1 - CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6 NĂM 2018
•

Số điện thoại Đường dây Cảnh báo và trang web mới

PHIÊN BẢN 3.2.2 - CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11 NĂM 2020
•

Đã chuyển Trách nhiệm Giải trình Chính sách Toàn cầu từ Giám đốc Tài chính sang Trưởng Cố
vấn Pháp lý; cụm từ mối quan ngại “có thiện chí” đã bị xóa để phản ánh sự phát triển của pháp
luật.

PHIÊN BẢN 3.2.3 - CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7 NĂM 2021
•

Số điện thoại Đường dây Cảnh báo và trang web mới

Lịch Sử Tài Liệu
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PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU
TRA CỦA JDE

CHÍNH SÁCH LÊN TIẾNG

LIÊN HỆ / BÁO CÁO

LỊCH SỬ TÀI LIỆU

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CỦA
JDE

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CỦA JDE
•

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ hoặc
Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu sẽ bổ nhiệm Cán bộ Phụ trách Tuân thủ ở Địa phương
và các vị trí khác phù hợp làm thành viên nhóm điều tra để chỉ đạo cuộc điều tra.

•

Nhân viên báo cáo hành vi sai trái bị nghi ngờ sẽ nhận được cập nhật về tình trạng
cuộc điều tra chậm nhất trong vòng 4 tuần sau khi báo cáo.

•

Nhóm điều tra sẽ lập và điều chỉnh kế hoạch điều tra cùng với Giám đốc Kiểm toán
Nội bộ và GCCO.

•

Nhóm điều tra sẽ cố gắng kết thúc điều tra và đưa ra báo cáo cuối cùng cho Giám
đốc Kiểm toán Nội bộ và GCCO trong vòng 60 ngày.

•

Tất cả dữ liệu cá nhân có được trong quá trình điều tra sẽ tuân theo các quy định
bảo vệ dữ liệu.

Phương pháp Điều tra của JDE
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•

Nếu nhóm điều tra có bất kỳ nghi ngờ nào về các mối quan ngại quyền riêng tư,
nhóm sẽ liên lạc với Cán bộ Phụ trách Quyền riêng tư hoặc GCCO trước khi áp
dụng phương thức điều tra nhất định.

•

Cuộc điều tra phải được tiến hành theo cách không thiên vị, có thẩm quyền, trung
thực, công bằng, kịp thời, kỹ lưỡng và bảo mật.

•

Cuộc điều tra tập trung vào việc tìm sự thật về hành vi vi phạm chính sách của JDE
hoặc luật hiện hành.

•

Nhóm điều tra sẽ sử dụng các phương thức phù hợp, tương xứng và liên quan với
cuộc điều tra dựa trên mức độ nghiêm trọng, khó khăn và các dữ kiện sẵn có về vi
phạm bị nghi ngờ.

•

Nếu nhóm điều tra có bất kỳ nghi ngờ nào về việc sử dụng phương thức điều tra cụ
thể có phù hợp, tương xứng và liên quan hay không, họ sẽ liên lạc với GCCO hoặc
Giám đốc Kiểm toán Nội bộ trước khi áp dụng.

•

Trong các cuộc phỏng vấn điều tra, nhóm điều tra chỉ được tiết lộ những thông tin
cần thiết để thực hiện phỏng vấn cho người được phỏng vấn.

•

Tên nhân viên báo cáo sẽ không được tiết lộ.

•

Thông tin sẽ được cung cấp cho người được phỏng vấn theo cách bảo vệ danh tính
của nhân viên báo cáo càng nhiều càng tốt.

•

Nhóm điều tra sẽ đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “điều trần công bằng”, ví dụ: trao
cho người bị buộc tội đủ cơ hội để đưa ra quan điểm của họ về cáo buộc.

•

Dữ kiện của cuộc điều tra như vậy và tất cả thông tin liên quan đến cuộc điều tra sẽ
được giữ bí mật và chỉ được tiết lộ cho những người cần biết thông tin đó.

•

Nhóm điều tra sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng bao gồm các dữ kiện, bằng chứng và
các hành động đề xuất cho Giám đốc Kiểm toán Nội bộ và GCCO.

•

Giám đốc Kiểm toán Nội bộ và GCCO sẽ quyết định xem có báo cáo thêm vấn đề
này cho Hội đồng Tuân thủ Toàn cầu hay không.

•

Nhóm điều tra sẽ thông báo kết quả điều tra cho người bị buộc tội ngay sau khi kết
thúc điều tra.

•

Nhóm điều tra sẽ thông báo cho nhân viên báo cáo về việc kết thúc điều tra và mọi
kết luận của cuộc điều tra trong phạm vi có thể. Trong trường hợp báo cáo ẩn danh,
báo cáo sẽ được thực hiện trong công cụ đường dây cảnh báo trực tuyến, từ đó
người báo cáo ẩn danh có thể có quyền truy cập thông qua mã pin. Vì các hành
động khắc phục hậu quả nhất định có thể liên quan đến các nhân viên khác, nhóm
điều tra chỉ có thể nêu rằng hành động thích hợp đã được thực hiện.

•

Tất cả các điều tra viên sẽ gửi lại bất kỳ thông tin nào mà họ nắm cho Cán bộ Phụ
trách Tuân thủ ở Địa phương.

•

Cán bộ Phụ trách Tuân thủ ở Địa phương sẽ ngay lập tức xóa tất cả dữ liệu cá
nhân về các trường hợp được phát hiện là không có căn cứ.

Phương pháp Điều tra của JDE
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