Bộ Quy tắc Ứng
xử trong Kinh
doanh

Thân gửi các Đồng nghiệp,
Mục đích của Công ty chúng ta rất rõ ràng,
đơn giản và cũng rất quan trọng: chúng ta
ở đây để tạo nên những thứ tốt đẹp hơn.
Chúng ta tạo ra các công nghệ y học tiên tiến, có khả năng thay
đổi cuộc sống, giúp mọi người sống tốt đẹp hơn và hoàn thiện
hơn. Đó chính là ưu tiên hàng đầu trong công việc của chúng ta
nhằm vươn đến mục đích đề ra, và cần được thực hiện với những
tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.
Để làm được điều đó, Abbott duy trì một Bộ Quy tắc Ứng xử
trong Kinh doanh nghiêm ngặt. Bộ Quy tắc đặt ra các giá trị và
nguyên tắc của chúng ta, để tất cả nhân viên Abbott trên toàn thế
giới đều hiểu được những kỳ vọng và những quy định đối với các
công việc mà chúng ta thực hiện thay mặt Abbott.
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Chúng ta, với tư
cách là nhân viên
của Abbott, cần
giữ mình ở
những tiêu chuẩn
đạo đức cao nhất.

Thông điệp của Bộ Quy tắc rất rõ ràng: chúng ta, với tư cách là
nhân viên của Abbott, cần giữ mình ở những tiêu chuẩn đạo đức
cao nhất, duy trì lý tưởng của chúng ta và luôn tiến hành kinh
doanh một cách liêm chính nhất. Bộ Quy tắc là kim chỉ nam giúp
chúng ta làm được những điều trên và giúp bảo vệ tài sản quý giá
nhất của chúng ta với tư cách là một tổ chức – đó chính là danh
tiếng.
Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến Bộ Quy tắc, và đã vận dụng
các nguyên tắc và giá trị đó để đưa ra các quyết định tốt nhất
trong công việc của mình và cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm
để đưa Abbott trở thành công ty tuyệt vời như vậy.
Trân trọng,
Robert B. Ford
Tổng Giám đốc Điều hành
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Bộ Quy tắc
Hành động
của chúng ta

Cam kết của công ty chúng ta
là một phần trong cam kết rằng
công việc của chúng ta được
thực hiện vì sức khỏe và cuộc
sống của con người, và chúng
ta thể hiện cam kết đó qua các
hành động chúng ta thực hiện
mỗi ngày.
T RONG PH Ầ N NÀY

Trung thực, Công bằng và Liêm chính
Quá trình Ra quyết định
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Bộ Quy tắc Hàn h động của c h úng ta

T rung t hực , Công bằ ng và L iêm c hính
Việc duy trì các giá trị của Abbott (Tiên phong, Thực
hiện, Chăm sóc và Nhẫn nại) và hoạt động với sự trung
thực, công bằng và liêm chính là tùy thuộc vào mỗi người
đang làm việc cho Abbott – ở mọi cấp bậc trong tổ chức.
Thành công lâu dài của Abbott phụ thuộc vào các lựa
chọn chúng ta thực hiện mỗi ngày. Tất cả chúng ta có
trách nhiệm hiểu được cách áp dụng Bộ Quy tắc này vào
công việc và quá trình ra quyết định của chúng ta, việc
luôn hoạt động tuân theo Bộ Quy tắc này, và để thúc đẩy
việc tuân thủ Bộ Quy tắc này của những người khác đang
làm việc đại diện cho Abbott. Thông điệp cơ bản của Bộ
Quy tắc rất rõ ràng: Việc xây dựng công ty và thương
hiệu của chúng ta tùy thuộc vào mỗi người trong chúng
ta, với tư cách là nhân viên của Abbott, bằng cách giữ
mình ở tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và làm việc với sự
trung thực, công bằng và liêm chính.

Việc duy trì các giá trị của Abbott và
hoạt động với sự trung thực, công
bằng và liêm chính là tùy thuộc vào
mỗi người đang làm việc cho Abbott –
ở mọi cấp bậc trong tổ chức.
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Bộ Quy tắc Hàn h động của c h úng ta

Q uá t rình R a q u y ế t định
Abbott là một công ty toàn cầu. Chúng ta tiến hành kinh
doanh ở trên 150 quốc gia trên thế giới và nhân viên của
chúng ta là công dân của nhiều quốc gia với những nền
văn hóa và tín ngưỡng đa dạng. Chúng ta phải nhận ra
tác động toàn cầu của những hành động và quyết định
của mình và hiểu rõ rằng Abbott phải tuân theo nhiều
luật pháp, quy tắc và các yêu cầu khác thay đổi tùy theo
từng quốc gia nơi mà chúng ta hoạt động.
Đôi khi, mỗi chúng ta phải đối mặt với các tình huống
trong đó khó xác định được đâu là bước hành động đúng
cho tình huống mới. Tất cả chúng ta được kỳ vọng hiểu
rõ các nguyên tắc của Abbott được bao gồm trong Bộ
Quy tắc này, cùng với các chính sách và quy trình của
Abbott áp dụng vào công việc của mình. Nhiều nguồn tài
nguyên bổ sung luôn có tại Abbott để cung cấp tư vấn và
hướng dẫn, bao gồm:

Các đồng nghiệp

Tìm hiểu thêm về các kênh
thông tin khác nhau có sẵn
để đặt câu hỏi và nêu lên
mối lo ngại trong phần Bày
tỏ ý kiến.

Người quản lý và giám sát viên
Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ
Bộ phận Nhân sự
Bộ phận Pháp lý
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Bộ Quy tắc Hàn h động của c h úng ta

Q uá t rình R a q u y ế t định
Những nguồn lực này có thể giúp định hướng quá trình ra
quyết định. Công cụ HỖ TRỢ quá trình ra quyết định của
chúng ta luôn sẵn sàng trợ giúp giải quyết các vấn đề
khi con đường tốt nhất phía trước không rõ ràng. Công
cụ này cung cấp phương pháp tư duy về các phương án
quyết định và tác động của các quyết định chúng ta có
thể phải đối mặt trong công việc.

Nếu bạn không chắc về
bước hành động đúng, hãy
thực hiện theo các bước
được nêu trong phần Công
cụ HỖ TRỢ Quá trình Ra
quyết định.

Ngoài ra, luôn có trợ giúp để đảm bảo các bạn hiểu rõ
yêu cầu của Bộ Quy tắc này. Hỗ trợ chung và thông tin
liên hệ cho nhân viên Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ
địa phương hoặc khu vực của bạn có trên trang web
của OEC (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/
EthicsCompliance).

Chúng ta phải nhận ra tác động toàn
cầu của các hành động và việc ra
quyết định của chúng ta.
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Khách
hàng của
chúng ta
Chúng ta cải thiện sức
khỏe cho bệnh nhân,
người tiêu dùng và cộng
đồng.
T RONG PH Ầ N NÀY

Bệnh nhân và Người tiêu dùng
Phán đoán của Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe

Trang 9

Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của Abbott

Khách hàng của chúng ta

Bệnh nh â n và Người t iêu dùng

Chúng ta ưu tiên cho sức khỏe và
hạnh phúc của bệnh nhân và người
tiêu dùng.
Chúng ta đam mê giúp đỡ mọi người hướng đến cuộc
sống khỏe mạnh hơn. Mỗi ngày, chúng ta có cơ hội cải
thiện cuộc sống của mọi người và tạo ra các xã hội khỏe
mạnh hơn thông qua công việc của mình. Chăm sóc cho
mọi người là nhiệm vụ chính yếu trong công việc của
chúng ta, là một vinh dự lớn lao và đồng thời cũng là
trách nhiệm cao cả.

Tìm hiểu thêm về cam kết
của chúng ta với bệnh nhân
và người tiêu dùng: abbott.
com/about-abbott/
who-we-are.html

Ph á n đ oá n của C hu y ên gi a Ch ă m só c Sức
k hỏe

Chúng ta tôn trọng khả năng
chuyên môn của các chuyên gia
chăm sóc sức khỏe, những người
đưa ra chỉ dẫn trong việc lựa chọn
điều trị chăm sóc sức khỏe và có
cuộc sống khỏe mạnh.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, như thầy thuốc,
dược sĩ, y tá, nhà nghiên cứu hoặc nhân viên phòng thí
nghiệm, phải sử dụng phán đoán độc lập của mình để
quyết định bước chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân dựa
trên kiến thức và chuyên môn của họ. Chúng ta cam kết
làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để cung
cấp cho họ thông tin chính xác và kịp thời nhằm hỗ trợ
họ ra quyết định và đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân.
Chúng ta chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chăm
sóc sức khỏe của mình thông qua cách tiếp cận thực sự
hợp tác.
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Các sản
phẩm của
chúng ta

Chúng ta có được danh
tiếng tốt của Abbott thông
qua việc không ngừng
cung cấp các sản phẩm
chất lượng cao.
T RONG PH Ầ N NÀY
Chất lượng sản phẩm
Quảng bá sản phẩm
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Cá c sản phẩm của chúng ta

C h ất lượng s ả n ph ẩ m

Chúng ta sản xuất và phân phối
sản phẩm an toàn, hiệu quả được
mọi người tin cậy.

Tìm hiểu thêm về sản
phẩm của chúng ta: abbott.
com/product-list.html

Chúng ta nỗ lực duy trì chất lượng ở mức cao nhất trong
suốt các hoạt động kinh doanh của mình. Nỗ lực này bắt
đầu từ việc tìm nguồn nguyên liệu và sản xuất sản phẩm
đến cách chúng ta tiếp thị, bán hàng và cung cấp sản
phẩm, bao gồm cả thông qua các đối tác kinh doanh –
việc thực hiện với chất lượng cao là bắt buộc trong mỗi
bước quy trình. Cam kết của chúng ta về sức khỏe và an
toàn cho những người sử dụng sản phẩm luôn giữ vai trò
hàng đầu trong mọi việc chúng ta làm.

Tôi phải làm gì nếu
có ai đó nói với tôi
về vấn đề chất lượng
sản phẩm?
Câu hỏi Tôi phải làm gì nếu có ai đó nói với tôi
về vấn đề chất lượng sản phẩm?
Trả lời Nếu chúng ta nhận thức được kết quả bất
lợi đối với người dùng khi sử dụng sản phẩm của
Abbott, chúng ta phải báo cáo vấn đề đó tới các cá
nhân hoặc nhóm thích hợp trong Abbott.
Chúng ta phải báo cáo sự cố bất lợi với bất kỳ sản
phẩm nào của chúng ta trong khung thời gian được
quy định bởi các quy trình ở bộ phận của mình,
ngay cả khi chúng ta không chắc có mối quan hệ
nhân quả giữa sản phẩm và “sự cố”.
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Cá c sản phẩm của chúng ta

C h ất lượng s ả n ph ẩ m
Chúng ta cam kết xác định, đánh giá và giải quyết các
vấn đề về an toàn của sản phẩm kịp thời. Chúng ta cung
cấp cho các chuyên gia và cơ quan nghiên cứu các thông
tin họ cần để sử dụng sản phẩm của Abbott an toàn và
hiệu quả và chúng ta thông báo cho các cơ quan quản lý
hoặc y tế công cộng trong trường hợp có vấn đề tiềm ẩn
về an toàn.

Tìm hiểu thêm về quy trình
chất lượng của chúng ta:
abbott.sharepoint.com/
sites/abbottworld/Quality

Chúng ta có hành động để ngăn chặn việc làm giả, làm
nhái trái pháp luật và trộm cắp sản phẩm của chúng ta.
Chúng ta tuân thủ tất cả điều lệ thương mại áp dụng,
như quy định quản lý xuất nhập khẩu được các chính phủ
ban hành đối với chính sách đối ngoại và vì các lý do an
ninh quốc gia. Các quy định thương mại bao gồm trừng
phạt, hạn chế xuất khẩu các sản phẩm nhất định và lệnh
cấm tiến hành kinh doanh đối với các cá nhân, nhóm
người hoặc cơ quan cụ thể.
Q uả ng bá s ả n ph ẩ m

Chúng ta quảng bá và bán sản
phẩm với sự trung thực và liêm
chính.
Các tuyên bố của chúng ta về sản phẩm, trong tất cả tài
liệu và phương tiện truyền thông, phải cân bằng, trung
thực và nhất quán với chỉ định đã được phê chuẩn. Khi
quảng bá sản phẩm, chúng ta cung cấp thông tin nhất
quán với bằng chứng khoa học, thực tiễn y khoa hàng
đầu và các yêu cầu dán nhãn sản phẩm được phê chuẩn
tại những quốc gia chúng ta có hoạt động.
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Cá c sản phẩm của chúng ta

C h ất lượng s ả n ph ẩ m

Chúng ta quảng bá sản phẩm theo
đúng mục đích chúng được tạo ra
và phê chuẩn.
Các hoạt động của Abbott phải phù hợp với các giấy
phép bắt buộc và sự phê chuẩn chúng ta có được từ các
cơ quan chính phủ như Bộ Y tế hoặc các cơ quan về Thực
phẩm và Dược phẩm, nhằm để quảng bá, bán và nhập
khẩu dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác.
Chúng ta tuân theo pháp luật và quy định của mỗi nước
điều chỉnh cách thức, địa điểm và thời điểm chúng ta
được phép quảng bá sản phẩm, như Đạo luật Liên bang
về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm của Hoa Kỳ.
Chúng ta duy trì và tuân theo các chính sách và thủ tục
nội bộ được thiết kế để đảm bảo sự tuân thủ với các yêu
cầu như vậy và đối với các chương trình chăm sóc sức
khỏe của chính phủ.

Chính sách quảng bá sản
phẩm của Abbott là gì?
Câu hỏi Các chính sách và
quy trình của Abbott yêu cầu
gì về quảng bá sản phẩm?
Trả lời Một trong những chính
sách quan trọng hàng đầu liên
quan tới quảng bá sản phẩm là
chúng ta không được quảng bá
hoặc bán trước sản phẩm chưa
được cơ quan quản lý thích hợp
phê chuẩn hoặc thông qua về
khu vực hoặc mục đích sử dụng

liên quan. Nếu một chuyên gia
chăm sóc sức khỏe đặt câu hỏi
về cách sử dụng sản phẩm của
Abbott vượt quá phạm vi dán
nhãn được phê chuẩn (đôi khi
được gọi là sử dụng thuốc “ngoài
hướng dẫn”), thì bạn nên chuyển
yêu cầu này tới bộ phận chức
năng được chỉ định cho những
yêu cầu như vậy trong chi nhánh
của bạn, thường ở trong Bộ phận
Các vấn đề y tế.

Trang 14
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Khoa học
tiên tiến
Trong chủ đề này, chúng
ta sẽ xem việc chúng ta
cải tiến khoa học, công
nghệ và đổi mới sản phẩm
như thế nào để hướng đến
một tương lai khỏe mạnh
hơn.
T RONG PH Ầ N NÀY
Đổi mới

Khoa học tiên tiến

Trang 15
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Khoa học tiên tiến

Đ ổ i m ới

Chúng ta đổi mới và thúc đẩy các
giải pháp chăm sóc sức khỏe và
đổi mới sản phẩm để cải thiện hiệu
quả sức khỏe trên toàn thế giới.
Chúng ta giải quyết nhu cầu của con người bằng cách đi
tiên phong trong các phương pháp điều trị và sản phẩm,
thiết bị y tế cấp cứu tiên tiến và các phương pháp mới
để quản lý sức khỏe. Chúng ta thúc đẩy khoa học, công
nghệ hàng đầu và đổi mới sản phẩm để khuyến khích cải
thiện sức khỏe. Sức khỏe tốt là chìa khóa để khách hàng
của chúng ta tối đa hóa tiềm năng của họ. Chúng ta hỗ
trợ việc mưu cầu sức khỏe của bệnh nhân và khách hàng
trong suốt cuộc đời, bằng cách cung cấp các sản phẩm
tiên tiến được thiết kế để giúp mọi người sống khỏe
mạnh nhất, trọn vẹn nhất có thể. Chúng ta tập trung vào
đổi mới sản phẩm làm thay đổi cuộc sống tốt hơn.

Nếu bạn không chắc về
bước hành động đúng, hãy
thực hiện theo các bước
được nêu trong phần Công
cụ HỖ TRỢ Quá trình Ra
quyết định.

Chúng ta khuyến khích văn hóa đổi
mới, tìm kiếm các cơ hội mới và lập
kế hoạch cho những tình huống bất
ngờ.
Động lực không ngừng của chúng ta tiến đến sự đổi mới
và cơ hội mới luôn đi kèm với rủi ro. Mặc dù chúng ta
chấp nhận các rủi ro lường trước phù hợp với Bộ Quy tắc
này và chính sách của mình, nhưng chúng ta phải luôn cố
gắng giảm bớt rủi ro từ trước, cân nhắc các kết quả có
thể xảy ra và lập kế hoạch phù hợp.

Trang 16
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Khoa học tiên tiến

K hoa họ c t iên t iến

Chúng ta tiến hành nghiên cứu để
thu thập và cung cấp dữ liệu chính
xác, khách quan nhằm sẽ thúc đẩy
khoa học.
Chúng ta tiến hành nghiên cứu nhằm thúc đẩy khoa học
làm nền tảng cho sản phẩm: để phát triển sản phẩm mới,
cải thiện phương pháp điều trị hiện hành và nâng cao
cách chăm sóc sức khỏe.
Khi tiến hành nghiên cứu, chúng ta cam kết đối xử với
những người tham gia nghiên cứu bằng nhân phẩm và
tôn trọng đồng thời bảo vệ họ khỏi rủi ro không cần thiết.
Chúng ta đảm bảo rằng bệnh nhân tham gia vào nghiên
cứu hiểu được bản chất và mục đích của nghiên cứu và
các rủi ro liên quan. Nhận được sự chấp thuận với đầy đủ
thông tin từ người tham gia nghiên cứu là một phần quan
trọng của quy trình nghiên cứu.
Chúng ta đề cao tính minh bạch trong nghiên cứu khoa
học và sẽ không cố gắng gây ảnh hưởng trái phép lên kết
quả của bất kỳ nghiên cứu hoặc báo cáo nào được thực
hiện bởi các nghiên cứu viên lâm sàng hoặc những nhà
nghiên cứu khác. Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của
việc đảm bảo tính chính xác cho các số liệu từ nghiên
cứu và các phân tích liên quan. Chúng ta cam kết cung
cấp kết quả nghiên cứu liên quan tới sản phẩm, cho dù
kết quả đó là tích cực hay tiêu cực một cách nhanh chóng
và chính xác.

Khi tiến hành
nghiên cứu,
chúng ta cam
kết đối xử với
những người
tham gia nghiên
cứu bằng nhân
phẩm và tôn
trọng đồng thời
bảo vệ họ khỏi
rủi ro không cần
thiết.

Khi nghiên cứu được thực hiện bởi Abbott hoặc được
công bố thay mặt cho chúng ta, chúng ta lựa chọn đối
tác có nền tảng trình độ khoa học và y khoa chắc chắn.
Chúng ta yêu cầu tiêu chuẩn cao từ những đối tác này,
chẳng hạn như mong muốn người nghiên cứu công bố
mối quan hệ với Abbott một cách thích đáng. Khi chúng
ta hợp tác với các nhà khoa học hoặc bác sĩ lâm sàng
khác liên quan tới công việc nghiên cứu và phát triển,
chúng ta sẽ phải được họ cam kết hoàn thành và tiết lộ
chính xác các mối quan hệ tài chính hoặc các quan hệ
khác.
Trang 17
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Con người
của chúng
ta
Chúng ta đề cao những
quan điểm đa dạng như
một nguồn sức mạnh của
chúng ta.
T RONG PH Ầ N NÀY
Hợp tác

Mối liên kết của chúng ta với nhau
Báo cáo mối lo ngại
Cơ hội bình đẳng
Đối xử bình đẳng
Môi trường làm việc
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Hợp tác

Chúng ta khuyến khích văn hóa cởi
mở, ghi nhận vai trò của tính đa
dạng về suy nghĩ và hợp tác trong
việc thúc đẩy sự đổi mới.
Chúng ta phát huy tính đa dạng vì chúng ta tin rằng
điều đó tạo ra sự sáng tạo, đổi mới và sức mạnh. Chúng
ta hiểu rằng để tạo nên sự khác biệt và đáp ứng được
rất nhiều nhu cầu y tế khác nhau, cần phải có động lực
không ngừng và phương pháp tiếp cận mang tính hợp
tác, lắng nghe các đồng nghiệp, đồng thời đảm bảo tiếp
thu mọi ý kiến đóng góp.

Mố i l iên k ế t của chúng ta với nh au
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thực hiện những giá
trị của chúng ta mỗi ngày. Bằng cách thể hiện và ủng hộ
hành vi có đạo đức, chúng ta sẽ tác động tích cực đến
văn hóa của Abbott. Tất cả chúng ta có trách nhiệm hiểu
cách áp dụng Bộ Quy tắc này vào công việc và vai trò
chúng ta thực hiện trong công ty.
Những người quản lý và giám sát viên, với tư cách là
lãnh đạo trong tổ chức, phải thể hiện cam kết mạnh mẽ
về các giá trị của chúng ta và phải gương mẫu. Họ phải
luôn khuyến khích và ủng hộ hành vi có đạo đức của
nhân viên. Những người quản lý phải đảm bảo nhân viên
hiểu trách nhiệm của họ để tuân thủ Bộ Quy tắc và phải
khuyến khích môi trường làm việc cho phép nhân viên
cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi và bày tỏ mối lo ngại
mà không phải sợ bị trả đũa.

Trang 19

Tất cả chúng
ta đều có trách
nhiệm thực hiện
những giá trị của
chúng ta mỗi
ngày.
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Con người c ủa chúng ta

Báo c áo mối lo ng ạ i

Chúng ta đặt câu hỏi bất cứ khi
nào lựa chọn hoặc hành động liên
quan đến công việc là không rõ
ràng hoặc có vẻ không đúng đắn,
đồng thời chúng ta bày tỏ ý kiến
và báo cáo bất cứ hành vi vi phạm
nào đối với Bộ Quy tắc này.
Mỗi người chúng ta đều có quyền đặt câu hỏi bất cứ khi
nào chúng ta cảm thấy phương hướng không rõ ràng,
đấu tranh và báo cáo bất kỳ hành vi ứng xử kinh doanh
nào bị nghi ngờ là không có đạo đức, vi phạm Bộ Quy tắc
này hoặc vi phạm các chính sách và quy trình của chúng
ta.
Đặt câu hỏi, báo cáo mối lo ngại và tích cực tìm kiếm sự
rõ ràng trong lựa chọn hoặc hành động giúp chúng ta xác
định và tránh các vấn đề khó khăn hiệu quả hơn. Khi có
nghi ngờ về lựa chọn, hành động đúng đắn hoặc vi phạm
tiềm ẩn, hãy hỏi người quản lý hoặc Văn phòng Đạo đức
và Tuân thủ.
Người quản lý và giám sát viên có trọng trách là phải
làm gương và đảm bảo các nhân viên hiểu rõ và có trách
nhiệm đối với Bộ Quy tắc này. Những người có vai trò
lãnh đạo thực hiện trách nhiệm ở mức cao để hiểu rõ và
truyền đạt kỳ vọng của Abbott, đồng thời phải liên hệ với
Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ khi có các vi phạm tiềm
ẩn đối với Bộ Quy tắc.
Mọi báo cáo vi phạm tiềm ẩn đối với Bộ Quy tắc này sẽ
được xem xét nghiêm túc và được xử lý thích hợp thông
qua các bước tiếp theo như điều tra, bổ sung và, nếu cần
thiết, hành động khắc phục để giải quyết vấn đề, rút kinh
nghiệm từ sai lầm và tránh tái diễn. Văn phòng Đạo đức
và Tuân thủ sẽ chỉ đạo bất kỳ điều tra nào về hành động
được cho là vi phạm Bộ Quy tắc. Bạn không được tiến
hành bất kỳ hành động điều tra độc lập nào. Mỗi chúng
ta bắt buộc phải hợp tác và duy trì tính bảo mật cho bất
kỳ cuộc điều tra nào như vậy.
Trang 20

Tại sao
tôi nên
báo cáo
lo ngại?
Câu hỏi Tại sao tôi
nên báo cáo lo ngại?
Trả lời Tất cả chúng ta
đều có trách nhiệm thực
hiện những giá trị của
chúng ta mỗi ngày. Điều
đó bao gồm việc duy trì
đối thoại cởi mở bằng
cách đặt câu hỏi khi
chúng ta không biết phải
làm gì và báo cáo các lo
ngại liên quan đến hoạt
động kinh doanh của
chúng ta.
Việc nêu lên mối lo ngại
về sự không tuân thủ sẽ
tiếp nối các cam kết của
chúng ta về việc hành
động có đạo đức trong
tất cả mọi mặt của hoạt
động kinh doanh và
khuyến khích văn hóa
tuân thủ. Hành động của
bạn có thể tạo nên sự
khác biệt.

Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh của Abbott

Con người c ủa chúng ta

Báo c áo mối lo ng ạ i
Hành động khắc phục liên quan tới các vi phạm Bộ Quy
tắc này có thể bao gồm biện pháp kỷ luật (lên đến và
bao gồm việc chấm dứt hợp đồng) hoặc hành động pháp
lý đối với:

Tìm hiểu thêm về các chính
sách và quy trình liên quan
tới Văn phòng Đạo đức và
Tuân thủ: icomply.abbott.
com

Việc cho phép hoặc tham gia vào hành vi
vi phạm;
Từ chối hợp tác điều tra hành động bị cáo
buộc là vi phạm;
(Những) Giám sát viên của người vi phạm
không phát hiện và báo cáo vi phạm, nếu
việc đó phản ánh việc giám sát không đầy
đủ hoặc thiếu sự giám sát;
Cố ý báo cáo mối lo ngại giả hoặc nhằm
cảnh cáo, đe dọa hoặc trả đũa bất kỳ ai
liên quan đến hoạt động kinh doanh của
Abbott;
Trả đũa, chẳng hạn như đe dọa, cảnh cáo,
quấy rối hoặc nói xấu bất kỳ ai đã báo
cáo một cách thiện chí về vi phạm hoặc vi
phạm tiềm ẩn.

Trang 21
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Báo c áo mối lo ng ạ i
Việc trả đũa bất kỳ ai đề xuất mối lo ngại về hoạt động
kinh doanh có phù hợp với Bộ Quy tắc hay không là
không bao giờ được chấp nhận. Nên báo cáo hành động
được cho là trả đũa tới Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ
hoặc Bộ phận nhân sự.

Tìm hiểu thêm về các kênh
thông tin khác nhau có sẵn
để đặt câu hỏi và nêu lên
mối lo ngại trong phần Bày
tỏ ý kiến.

Cam kết về những gì chúng ta làm là động lực để chúng
ta không chỉ tuân thủ luật pháp áp dụng đối với công việc
của chúng ta về phương diện ngôn từ, mà còn chú trọng
đến các kỳ vọng đạo đức gắn với vai trò dẫn dắt trong
một ngành kinh doanh như lĩnh vực của chúng ta.

Nếu như tôi
phải đối mặt
với hành động
trả đũa thì
sao?
Câu hỏi Nếu như tôi phải đối mặt
với hành động trả đũa thì sao?
Trả lời Công ty nghiêm cấm tuyệt đối
bất kỳ sự trả đũa nào đối với bất kỳ
người nào nêu lên mối lo ngại. Những
khiếu nại với thiện chí sẽ không làm
bạn phải chịu bất kỳ hình phạt nào,
bất kể thực tế cơ bản có chứng minh
điều đó là chính xác hay không. Nếu
bạn tin rằng mình đã đối mặt với sự
trả đũa dưới bất kỳ hình thức nào,
hãy vui lòng báo cáo điều đó để công
ty có thể điều tra.

Trang 22
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Cơ hộ i bình đẳ ng

Chúng ta cung cấp cơ hội bình
đẳng cho tất cả nhân viên.
Chúng ta căn cứ quyết định với nhân viên dựa trên nhu
cầu kinh doanh, kỹ năng, kinh nghiệm và hiệu suất công
việc có liên quan. Abbott ngăn cấm sự phân biệt dựa trên
chủng tộc, màu da, tôn giáo, tín ngưỡng, tuổi tác, giới
tính, nguồn gốc dân tộc, nhân thực giới tính hoặc biểu
hiện giới, xu hướng giới tính, khuyết tật, tình trạng hôn
nhân, cựu chiến binh hoặc trạng thái phục vụ quân đội,
trạng thái di truyền hay quốc tịch hoặc bất kỳ trạng thái
nào khác được pháp luật bảo vệ. Chúng ta cam kết tuân
theo luật pháp có ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng
ta với nhân viên trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm về các
chương trình đa dạng
và hòa nhập của chúng
ta: abbott.com/careers/
diversity-and-inclusion.html

Đ ố i xử bình đẳ ng

Chúng ta cố gắng đảm bảo rằng
mọi người làm việc tại Abbott cảm
thấy được hoan nghênh, hỗ trợ
và được truyền cảm hứng để đạt
thành công.
Abbott quan tâm và lo lắng đến sức khỏe và hạnh phúc
của nhân viên trên toàn cầu. Mọi người làm việc tại
Abbott phải có môi trường chuyên nghiệp, không bị đe
dọa hoặc quấy rối. Abbott khuyến khích thông tin cung
cấp từ nhân viên trong quá trình nâng cao môi trường
làm việc hòa nhập, đa dạng và khuyến khích nơi làm việc
không có cách cư xử gây rối của nhân viên.

Trang 23
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Con người c ủa chúng ta

Đ ố i xử bình đẳ ng

Chúng ta đối xử với mọi người
bằng sự tôn trọng và nhân phẩm.
Lòng tôn trọng với mọi người được thể hiện ở công việc
chúng ta làm và cách chúng ta cư xử với mọi người trong
công việc. Để đạt được những cam kết với nhau và để
thu hút, bồi dưỡng và giữ lại nhân tài từ khắp nơi trên thế
giới, điều quan trọng là có môi trường làm việc được xây
dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và các nguyên
tắc được nêu trong Bộ Quy tắc này. Chúng ta phải đối xử
với nhau công bằng và không lợi dụng người khác thông
qua lôi kéo, xuyên tạc hoặc che giấu.

Mô i t rường l à m v iệc

Chúng ta chú ý đảm bảo an toàn
môi trường làm việc và điều kiện
phù hợp cho nhân viên và những
người khác làm việc cho chúng ta.

Tìm hiểu thêm về chính
sách quấy rối tại nơi làm
việc của chúng ta: abbott.
sharepoint.com/sites/
myhr/GL-EN/English%20
Documents/C-111%20
Workplace%20
Harassment_0_.pdf

Tìm hiểu thêm về chương
trình sức khỏe và an toàn
môi trường của chúng
ta: abbott.sharepoint.
com/sites/abbottworld/
EnvironmentalHealthSafety

Các vụ việc và tình huống không an toàn phải được
nhanh chóng báo cáo cho cấp quản lý. Chúng ta cũng áp
dụng các biện pháp ngăn chặn và nghiêm cấm các điều
kiện lao động trái pháp luật hoặc không phù hợp, có liên
quan đến hoạt động kinh doanh của chúng ta trên toàn
thế giới.

Trang 24
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Cộng đồng
của chúng
ta
Chúng ta xây dựng niềm
tin vào Abbott với tư cách
là công dân của mỗi cộng
đồng địa phương và trên
toàn thế giới.
T RONG PH Ầ N NÀY

Tham gia vào cộng đồng
Đóng góp về chính trị
Trách nhiệm với môi trường
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Cộng đồng của c húng ta

T h a M gi a Vào cộng Đ ồng

chúng ta cố gắng thúc đẩy hạnh
phúc của cộng đồng thông qua sản
phẩm và công việc của mình.
chúng ta có lịch sử hỗ trợ cộng đồng nơi chúng ta sống
và làm việc. chúng ta tin rằng có sức khỏe tốt, cộng
đồng có thể phát triển thịnh vượng. Thông qua hoạt
động, mối quan hệ kinh doanh, hỗ trợ nhóm cộng đồng
và các mục đích từ thiện, chúng ta đền đáp lại cộng
đồng và những người láng giềng. Trong các cộng đồng
lớn
và nhỏ, bất cứ nơi nào chúng ta hoạt động kinh doanh,
abbott cố gắng tạo ra sự khác biệt lâu dài và tích cực
đến cuộc sống của mọi người.

Tìm hiểu thêm về chương
trình công dân toàn cầu
của chúng ta: abbott.
com/responsibility.html

Đó n g gó P Về chính Trị

chúng ta khuyến khích sự tham
gia thích hợp vào quá trình chính
trị và ủng hộ sự tham gia vào cộng
đồng.

abbott làm việc để hỗ trợ chính sách công phù hợp với
sứ mệnh và giá trị của chúng ta và khi thích hợp, có thể
cung cấp hỗ trợ cho các ứng cử viên chính trị và nhóm
lợi ích. Pháp luật liên quan đến đóng góp chính trị của
công ty khá phức tạp, do đó điều quan trọng là các đóng
góp của quỹ abbott và bất kỳ đóng góp nào khác được
cung cấp thay mặt cho abbott chỉ được thực hiện sau khi
tham khảo ý kiến Bộ phận pháp lý.

Abbott ra quyết định hỗ trợ từ thiện như thế nào?
Câu hỏi Abbott ra quyết định hỗ trợ từ thiện như thế nào?

Trả lời Chúng tôi giúp tạo ra các cộng đồng toàn cầu lành mạnh hơn thông qua đầu tư vào các ý
tưởng giúp mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, củng cố các cộng đồng nơi chúng tôi
sống và hoạt động và thúc đẩy giáo dục khoa học và y tế. Quỹ Abbott và Abbott sẽ không hỗ trợ từ
thiện cho các tổ chức phân biệt đối xử vì các lý do chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, khuynh
hướng tình dục, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tổ tiên, tình trạng hôn nhân, khuyết tật,
tình trạng kỳ cựu, liên kết chính trị, tình trạng HIV/AIDS hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được luật
pháp bảo vệ.
Trang 26
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Cộng đồng của c húng ta

T r ác h nhiệm với môi t rường

Chúng ta cam kết phát triển bền
vững và cố gắng giảm thiểu tác
động của mình đến môi trường.
Chúng ta cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường
toàn cầu, từ việc có trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu
thô đến sản xuất, phân phối và sử dụng sản phẩm.
Chúng ta áp dụng các biện pháp giảm sử dụng năng
lượng và các nguồn nguyên liệu tự nhiên khác. Chúng ta
hỗ trợ các dự án tạo ra năng lượng từ nguồn có thể tái
chế tại nơi làm việc và trong cộng đồng. Chúng ta tìm
kiếm phương pháp giảm tác động môi trường của hoạt
động, như thông qua việc giảm rác thải, tái chế cùng
các hoạt động khác để giảm thiểu rủi ro về môi trường.
Chúng ta tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy
định áp dụng với hoạt động của mình.

Trang 27

Tìm hiểu thêm về chương
trình môi trường của chúng
ta: abbott.sharepoint.
com/sites/abbottworld/
EnvironmentalHealthSafety
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Chúng ta
hoạt động
như thế nào
Chúng ta cùng nhau làm
việc với trách nhiệm và
cùng giữ các giá trị của
Abbott.
T RONG PH Ầ N NÀY
Đối xử công bằng

Quà tặng, Ăn uống và Giải
trí

Tránh xung đột lợi ích
Bảo vệ tài sản & danh tiếng
của Abbott

Hồ sơ và Sổ sách Chính xác
Tuân thủ luật pháp

Thông tin mật

Cạnh tranh bình đẳng

Chống tham nhũng

Phạm vi áp dụng
Miễn trừ và Sửa đổi
Trang 28
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Chúng ta hoạt động như thế nào

Đ ố i xử công bằ ng

Chúng ta tiến hành kinh doanh
theo cách trung thực và có đạo
đức và cố gắng thực hiện những
gì mình nói, trong tất cả khía cạnh
của công việc.
Mỗi người chúng ta có trách nhiệm với công việc và việc
ra quyết định trong phạm vi vai trò và trách nhiệm của
mình.
Trong tất cả mối tương tác chuyên nghiệp, với tất cả
những người chúng ta gặp trong công việc – đồng
nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, chuyên gia chăm sóc
sức khỏe, đối thủ và những người khác – chúng ta phải
công bằng và minh bạch về cách Abbott tiến hành kinh
doanh. Nguyên tắc đối xử công bằng rất quan trọng.

Nếu bạn không chắc về
bước hành động đúng, hãy
thực hiện theo các bước
được nêu trong phần Công
cụ HỖ TRỢ Quá trình Ra
quyết định.

T r á nh xung đ ột lợi ích

Chúng ta xác định và giải quyết
bất kỳ xung đột lợi ích nào trước
khi xúc tiến.
Xung đột lợi ích tồn tại bất cứ khi nào lợi ích riêng của
nhân viên Abbott đối lập hoặc có vẻ đối lập với lợi ích của
Abbott. Các quyết định kinh doanh nên được dựa trên
nhu cầu của Abbott, chứ không phải là lợi ích tiềm năng
của cá nhân hay lợi ích của gia đình hoặc bạn bè. Mỗi
người chúng ta được kỳ vọng sử dụng phán đoán đúng
và tránh các tình huống có thể dẫn tới xung đột thực sự
hoặc xung đột hình thức.

Trang 29
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Chúng ta hoạt động như thế nào

T r á nh xung đ ột lợi ích
Nếu các hành động cạnh tranh, lợi ích hoặc mối quan hệ
khiến cho bạn khó tiến hành công việc một cách khách
quan và hiệu quả hoặc nếu bạn hay thành viên gia đình
có thể nhận lợi ích cá nhân không chính đáng bắt nguồn
từ vị trí hay mối quan hệ với Abbott, bạn phải tiết lộ xung
đột lợi ích tiềm ẩn phù hợp với hướng dẫn xung đột lợi
ích của Abbott và giải thoát mình khỏi tình huống mà
xung đột có thể ảnh hưởng tới phán đoán kinh doanh của
bạn.

Tìm hiểu thêm về cách
tránh, hoặc tiết lộ và quản
lý các xung đột lợi ích tiềm
ẩn: speakup.abbott.com

Liệu tôi có được làm thêm
ngoài công việc tại Abbott
không?
Câu hỏi Tôi làm việc ở bộ
phận Tài chính và nhờ kết
quả học tập của mình, tôi
thường có liên hệ với các
tổ chức học thuật, do vậy
một trường Đại học đã liên
hệ với tôi để dạy lớp học về
Phân tích và Đánh giá Báo
cáo Tài chính. Tôi đã thảo
luận với người quản lý của
mình và chúng tôi đồng ý
rằng đó là công việc có chức
năng hoàn toàn độc lập với
các chức năng tại Abbott;
lịch trình công việc không
gây trở ngại tới công việc
của tôi tại Abbott và không

Trang 30

yêu cầu tiết lộ thông tin mật
từ Abbott. Đây có được coi
là xung đột lợi ích không?
Trả lời Do công việc bên ngoài
có thể tạo ra xung đột lợi ích,
bạn đã đúng khi tiết lộ về xung
đột lợi ích tiềm ẩn và thảo luận
với người quản lý của bạn. Sau
khi bạn đã tham vấn với người
quản lý của mình, cùng nhau
đánh giá tình huống và xác định
rằng công việc mới không ảnh
hưởng tới hiệu suất làm việc
cho Abbott, tình huống này sẽ
không được coi là xung đột lợi
ích.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

T r á nh xung đ ột lợi ích

Chúng ta đặt lợi ích của Abbott lên
trên lợi ích cá nhân khi ra quyết
định liên quan đến công việc.
Lợi ích của tổ chức lớn hơn nên được ưu tiên hơn lợi ích
của bộ phận công ty, nhóm làm việc hoặc cá nhân trong
bối cảnh công việc.
Vị trí của chúng ta tại Abbott và các cơ hội, chẳng hạn
như giao dịch kinh doanh bên ngoài và lợi ích tài chính,
được làm khả thi thông qua hoạt động công việc, chỉ
được sử dụng vì lợi ích của Abbott, chứ không phải vì lợi
ích cá nhân. Chúng ta không nên cạnh tranh với Abbott
hoặc giúp đỡ cá nhân hoặc doanh nghiệp làm như vậy.
Ưu tiên của chúng ta phải là thúc đẩy lợi ích công ty khi
cơ hội xuất hiện.

Trang 31
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Chúng ta hoạt động như thế nào

Bảo v ệ tà i s ả n & da nh t iếng của Abbott

Trong công việc, chúng ta là những
người bảo vệ công ty.
Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ và sử dụng tài sản
của Abbott, từ tài sản hữu hình, như xe cộ và thiết bị máy
tính, đến tài sản trí tuệ, bí mật thương mại và bí quyết,
bằng sự thận trọng và đảm bảo sử dụng chúng hiệu quả
và đúng cách. Tất cả chúng ta phải có phán đoán tốt
nhằm đảm bảo tài sản của Abbott không bị mất, đánh
cắp, sử dụng sai hoặc lãng phí.

Tìm hiểu thêm về
chính sách mạng xã
hội: abbott.sharepoint.
com/sites/crp-irpa/smrc

Danh tiếng của Abbott là một trong những tài sản lớn
nhất. Chúng ta có trách nhiệm nâng cao và bảo vệ danh
tiếng của Abbott. Mỗi chúng ta có trách nhiệm với bất kỳ
quan điểm hoặc nội dung nào được xuất bản hoặc chia
sẻ với những người bên ngoài công ty.

Tôi có thể sử dụng
máy tính công ty cho
mục đích cá nhân
không?
Câu hỏi Tôi có thể sử dụng máy tính công ty
để mua sắm trong mùa lễ hội không?
Trả lời Chính sách của Abbott cho phép sử dụng
máy tính của Abbott cho mục đích sử dụng cá nhân
này miễn là việc này không quan trọng và không
xung đột với trách nhiệm công việc. Để biết thêm
thông tin, hãy xem Chính sách Sử dụng Thiết bị điện
tử của Abbott.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

Bảo v ệ tà i s ả n & da nh t iếng của Abbott
Trong các mối tương tác bên ngoài, chúng ta cần thận
trọng xem chúng ta có thể được coi là thành viên của
Abbott không và xem xét bất kỳ tuyên bố nào liên quan
đến công việc có thể phản ánh về công ty như thế nào.
Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mạng xã hội
nơi có sự tương tác nhanh chóng, năng động và có thể
trở nên dễ dàng nhìn thấy được. Giao tiếp bất cẩn có thể
đặt ra nguy cơ đáng kể tới danh tiếng của Abbott. Tất cả
chúng ta có trách nhiệm vận dụng chiến lược giao tiếp
thận trọng trong khi giao tiếp và bảo vệ thông tin mật
của Abbott.

Tìm hiểu thêm về chính
sách sử dụng truyền
thông điện tử:

go.abbott.com/atup

T hông t in m ật

Chúng ta tôn trọng và bảo vệ
thông tin mật, bao gồm thông tin
cá nhân.
Một trong những tài sản giá trị nhất của Abbott là thông
tin mật. Thông tin mật là thông tin không công khai, bao
gồm các dự án nghiên cứu và phát triển, bí mật thương
mại, kế hoạch kinh doanh, công thức và quy trình sản
xuất, điều khoản hợp đồng của nhà cung cấp hoặc khách
hàng, định giá, số liệu bán hàng, giá thầu, báo giá, đề
nghị giá, phản hồi cho các bên đấu thầu và các kết quả
tài chính không công khai khác hoặc bất kỳ thông tin nào
khác có thể hữu ích cho đối thủ của Abbott hay gây hại
cho Abbott nếu được tiết lộ. Mỗi chúng ta phải chú ý bảo
vệ thông tin mật và ngăn chặn việc tiết lộ hoặc sử dụng
trái phép. Không được chia sẻ thông tin mật với đối thủ.
Các nghĩa vụ này có thể mở rộng ra ngoài nhân viên của
Abbott.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

T hông t in m ật
Tương tự, chúng ta tôn trọng quyền tài sản trí tuệ của
công ty khác và sẽ không giành được một cách không
thích đáng hoặc sử dụng sai thông tin mật của họ.
Việc sử dụng sai thông tin mật cụ thể bị pháp luật ngăn
cấm, chẳng hạn như luật cấm giao dịch nội bộ dựa trên
thông tin không công khai. Giao dịch nội gián là không có
đạo đức và trái pháp luật và chúng ta không được mua
hay bán chứng khoán của Abbott hoặc bất kỳ công ty
nào khác đang kinh doanh hoặc được kỳ vọng tiến hành
kinh doanh với Abbott, dựa trên những thông tin như vậy.

Tìm hiểu thêm về chính
sách Giao dịch Nội gián
của chúng ta: abbottmfiles.
oneabbott.com/Default.
aspx?#3E4088E6-D40A4DA2-90B9-76B55D51A390/
object/0/9698/latest

Tôi phải làm
gì nếu tôi gửi
nhầm người về
nội dung nào
đó?
Câu hỏi Tôi phải làm gì nếu tôi
không cố ý gửi nhầm danh sách
tên bệnh nhân và địa chỉ email
của họ cho người nhận email bên
ngoài?
Trả lời Tên bệnh nhân và các thông
tin bệnh nhân khác được coi là thông
tin nhạy cảm mà chúng ta cần bảo
vệ. Nếu thông tin như vậy đã bị làm
tổn hại theo bất kỳ cách nào, bạn
cần làm theo các quy trình nội bộ để
thông báo cho các bên liên đới nội bộ
có liên quan về sự cố đó. Bạn cần liên
hệ với Quầy Dịch vụ Toàn cầu của
Abbott để báo cáo sự cố này.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

T hông t in m ật
Chúng ta tôn trọng quyền riêng tư của những người
phó thác thông tin cá nhân của họ cho chúng ta, bao
gồm đồng nghiệp và những người giới thiệu, kê đơn và
sử dụng sản phẩm của chúng ta. Khi chúng ta thu thập
thông tin cá nhân trong quá trình tiến hành công việc,
chúng ta thông báo một cách thích hợp cho những người
chúng ta thu thập thông tin về việc thông tin đó sẽ được
sử dụng như thế nào và có được sự ưng thuận hoặc cho
phép thích hợp. Chúng ta không bán thông tin cá nhân
hoặc lấy thông tin cá nhân từ các nguồn không được cho
phép.

Tìm hiểu thêm về các
yêu cầu bảo vệ dữ liệu và
quyền riêng tư của khu vực
bạn: abbott.sharepoint.
com/sites/abbottworld/
Legal/GBLPRIV

Chúng ta bảo vệ thông tin cá nhân và nhạy cảm khỏi
bị tiết lộ và sử dụng trái phép. Nhiều nơi có quy định
nghiêm ngặt yêu cầu công ty bảo vệ thông tin cá nhân
đã được thu thập và được sử dụng trong khi tiến hành
công việc, đặc biệt đối với các danh mục thông tin cá
nhân nhạy cảm nhất và chúng ta cam kết hiểu rõ và làm
theo các quy định này.

Tôi nên phản
ứng như thế
nào với câu hỏi
từ công chúng
hoặc báo chí?
Câu hỏi Tôi nên làm gì nếu tôi nhận
được một cuộc gọi hoặc câu hỏi
trực tuyến từ ai đó hỏi tôi về tin
tức mới nhất từ Abbott? Người đã
gọi cho tôi có vẻ rất chuyên nghiệp
và chỉ ra rằng anh ta đang tiến
hành một cuộc khảo sát chính thức
trong ngành chăm sóc sức khỏe về
sự phát triển hiện tại của ngành.
Tôi có được phép tham gia không?
Trả lời Cung cấp tin tức không công

khai về tình hình kinh doanh của
Abbott có thể là một vấn đề. Một số
người liên hệ với Abbott để có thông tin
kiểu này đang cố thu thập thông tin từ
các nguồn khác nhau để tìm hiểu sâu
về chuyện gì đang diễn ra tại công ty
của chúng ta. Cho đến khi Abbott sẵn
sàng công bố kết quả hoặc các thông
tin khác về hoạt động kinh doanh của
chúng ta, bạn cần giữ bí mật thông tin
về công việc của mình. Hãy chắc chắn
rằng bạn hiểu được thông tin nào liên
quan tới công việc của bạn được coi
là bí mật và thông tin nào không được
coi bí mật. Nếu bạn có thắc mắc, hãy
liên hệ với người quản lý của bạn, Văn
phòng Đạo đức và Tuân thủ hoặc Bộ
phận Pháp lý. Chuyển các câu hỏi báo
chí tới Bộ phận Quan hệ Công chúng.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

C hống t h a m nhũng

Chúng ta tích cực phản đối sự gian
lận, tham nhũng và hối lộ. Chúng
ta tiến hành kinh doanh theo cách
đúng đắn.
Với tư cách là bệnh nhân, thành viên gia đình và người chăm sóc sức
khỏe, chúng ta muốn các bác sĩ, y tá và dược sĩ giới thiệu sản phẩm
và cách điều trị sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta, bằng cách
sử dụng phán đoán chuyên môn của họ. Bệnh nhân và người tiêu
dùng phải có thể tin tưởng vào các phán đoán độc lập của nhà cố vấn
sức khỏe của họ, mà không lo ngại rằng các phán đoán này đã bị gây
ảnh hưởng không thích hợp bằng những lợi ích vật chất từ các công
ty đang tìm kiếm cách quảng bá sản phẩm của họ.
Là công dân, chúng ta muốn viên chức chính phủ ra quyết định phục
vụ lợi ích tốt nhất của mọi người. Các quyết định chính phủ như vậy
phải không được gây ảnh hưởng sai trái bởi các công ty tìm kiếm ưu
đãi vì lợi ích doanh nghiệp của họ thông qua lợi ích vật chất với viên
chức chính phủ.
Khi chúng ta tiếp thị và bán sản phẩm, chúng ta đào tạo và thông
báo cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng không được can thiệp
vào phán đoán độc lập, chuyên nghiệp của họ. Không bao giờ được
phép đề nghị hoặc cung cấp bất kỳ điều gì làm lợi trực tiếp hoặc gián
tiếp đến viên chức chính phủ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe (chẳng
hạn như thầy thuốc, dược sĩ, y tá, người nghiên cứu hoặc nhân viên
phòng thí nghiệm) hoặc bất kỳ người nào khác, để tạo ra việc kinh
doanh hoặc đảm bảo lợi thế kinh doanh cho Abbott. Tương tự, không
bao giờ được chấp nhận cung cấp bất kỳ vật phẩm có giá trị nào làm
“phần thưởng” cho bất kỳ mối quan hệ trong quá khứ hoặc hiện tại
với Abbott.

Thế nào là
“Những thứ có
giá trị”?
Câu hỏi Thế nào là “Những thứ có
giá trị”?
Trả lời Những lợi ích không phù hợp
có thể có nhiều hình thức, bao gồm,

nhưng không giới hạn ở tiền mặt, thẻ
quà tặng, quà tặng, chi phí đi lại, giải
trí, tài trợ, thỏa thuận tư vấn giả, cơ hội
việc làm, tiền hoa hồng quá cao, chiết
khấu hoặc giảm giá trái phép, và các
khoản quyên góp chính trị/ từ thiện.
Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với
người quản lý của mình, Bộ phận OEC
hoặc Bộ phận Pháp lý.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

C hống t h a m nhũng
Luật chống tham nhũng, chống hối lộ và “chống đưa
tiền hoa hồng” khiến cho việc chúng ta thể hiện cam kết
ngăn chặn ảnh hưởng sai trái tới giao dịch kinh doanh
trong tất cả mối tương tác của chúng ta trở nên đặc biệt
quan trọng. Đạo luật chống Tham nhũng tại Nước ngoài
của Hoa Kỳ và các luật pháp quốc gia liên quan đến các
lĩnh vực này có khả năng áp dụng vào hoạt động của
Abbott trên khắp thế giới và việc hối lộ là phi pháp ở mọi
nơi.

Tìm hiểu thêm về các
luật chống hối lộ và
chống tham nhũng trên
toàn thế giới: abbott.
sharepoint.com/sites/
abbottworld/Legal/anticorr

Mọi người ở Abbott phải chủ động quản lý các mối quan
hệ với nhà cung cấp dịch vụ (như nhà phân phối, nhà tư
vấn, người phát ngôn hoặc nhà tài trợ) để đảm bảo dịch
vụ được thực hiện thay mặt cho Abbott được tiến hành
phù hợp với kỳ vọng của chúng ta, tuân thủ luật và quy
định áp dụng. Chúng ta phải sử dụng đánh giá với trách
nhiệm cao nhất khi chọn nhà cung cấp dịch vụ, thanh
toán theo giá trị thị trường hợp lý cho dịch vụ và lưu
tài liệu chính xác về các khoản thanh toán dịch vụ, tiền
phạt, phí và các khoản tương tự.

Sự khác nhau giữa một khoản hối
lộ và một khoản thanh toán hợp
pháp để thực hiện một dịch vụ
nhanh chóng hơn là gì?
Câu hỏi Làm cách nào tôi phân
biệt sự khác nhau giữa một khoản
hối lộ và một khoản thanh toán
hợp pháp để thực hiện một dịch
vụ nhanh chóng hơn, chẳng hạn
như khi tôi muốn xin visa hoặc
muốn thông quan một cách “nhanh
chóng”?
Trả lời Một số điểm khác biệt đó là: số
lượng hồ sơ và xem liệu tất cả những
người nộp hồ sơ khác có quyền được
lựa chọn tùy chọn tương tự như vậy
không. Phí cho các tùy chọn “nhanh

chóng” thường được công khai, với một
mức phí đã ấn định và theo sau là hồ
sơ rõ ràng, tiêu chuẩn như đơn yêu cầu
cấp và biên nhận từ cơ quan ban hành
mức phí. Các chính sách và quy trình
của Abbott không cho phép “các khoản
bôi trơn”, khác với các tùy chọn “nhanh
chóng” hợp pháp. Nếu bạn không chắc
liệu một khoản thanh toán để thực hiện
dịch vụ nhanh chóng hơn có được phép
hay không, bạn nên liên hệ với người
quản lý của bạn, Văn phòng Đạo đức và
Tuân thủ hoặc Bộ phận Pháp lý.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

Q uà tặ ng, ă n u ống & gi ả i t rí
Do các quy tắc chống hối lộ yêu cầu chúng ta không bao
giờ đề nghị hoặc cung cấp bất kỳ điều gì làm lợi trực
tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai để đảm bảo lợi thế kinh
doanh, nên chúng ta đặt ra các giới hạn về quà tặng,
ăn uống và giải trí. Các chính sách và quy trình có liên
quan đến giới hạn và báo cáo về các vật phẩm gợi nhắc
thương hiệu, quà tặng, quà tặng xã giao theo văn hóa,
ăn uống và nghỉ ngơi nhằm giúp đảm bảo rằng chúng ta
không cung cấp bất kỳ lợi ích nào có thể đối lập với phán
đoán chuyên môn.

Tôi có thể tặng một
món quà xã giao phù
hợp với văn hóa cho
chuyên gia chăm sóc
sức khỏe được không?
Câu hỏi Trong những ngày quốc lễ hoặc lễ theo tôn
giáo, chúng ta có được phép tặng một món quà xã giao
phù hợp với văn hóa cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe
không?
Trả lời Có thể tặng các món quà xã giao theo văn hóa vào
những ngày quốc lễ hoặc lễ theo tôn giáo ở nhiều nơi, miễn là
phù hợp theo các quy trình áp dụng tại địa phương và không
vượt quá các hạn mức về tiền. Bạn nên xem lại các quy trình
của Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ của địa phương để xác
định xem món đồ nào, nếu có, có thể tặng.

Chúng ta không bao giờ được tặng
hoặc cung cấp bất kỳ thứ gì dù trực
tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ người
nào nhằm đảm bảo một lợi thế kinh
doanh.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

Q uà tặ ng, ă n u ống & gi ả i t rí

Tôi có thể nhận quà từ nhà cung
cấp được không?
Câu hỏi Tôi đã nhận một món quà
từ nhà cung cấp trong những ngày
lễ và tôi không chắc liệu mình có
thể nhận không. Tôi nên làm gì?
Trả lời Tùy thuộc vào bản chất của món
quà, giá trị món quà và văn hóa của
quốc gia. Nếu giá trị của món quà bạn
nhận được không nhỏ, bạn không nên
nhận và trả lại cho nhà cung cấp, giải
thích rằng chính sách của chúng ta
không cho phép nhân viên nhận những

món quà đắt tiền. Mặt khác, nếu giá trị
của món quà là nhỏ và được coi là hợp
lý dựa trên văn hóa quốc gia, bạn có
thể nhận và cách tốt nhất là chia sẻ nó
với các nhân viên trong phòng nếu món
quà có thể chia sẻ. Trong cả hai trường
hợp, sự minh bạch là nhân tố chủ yếu
trong những trường hợp như vậy. Do
đó, bạn nên thông báo với người quản
lý của bạn về điều đó và nếu bạn có
câu hỏi khác, bạn nên liên hệ với bộ
phận Mua hàng của Abbott.

Tôi có thể mời chuyên gia chăm
sóc sức khỏe một bữa ăn vì mục
đích công việc được không?
Câu hỏi Trong chuyến đi công tác/
thăm viếng vì mục đích kinh doanh
với chuyên gia chăm sóc sức khỏe,
đại diện kinh doanh được chuyên
gia chăm sóc sức khỏe hỏi liệu họ
có thể thảo luận chủ đề công việc
tại bữa trưa được không. Điều đó
có được phép theo Bộ Quy tắc Ứng
xử trong Kinh doanh của chúng ta
không?

Trả lời Tại hầu hết các quốc gia, ăn trưa
với chuyên gia chăm sóc sức khỏe kết
hợp với thảo luận công việc là được
phép. Bạn nên xem lại các quy trình
của Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ để
biết các quy định về hạn mức tiền.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

Hồ s ơ và Sổ s ách C hính x ác

Chúng ta đo lường thành công một
cách chính xác.
Sổ sách tài chính, hồ sơ và tài liệu nội bộ và các báo cáo
công khai phải phản ánh chính xác bản chất và thực tế
hành động của chúng ta. Khi chúng ta đo lường hoặc mô
tả thành công, thất bại và hoạt động lệ thường, dữ liệu
thực tế phải được trình bày trong ngữ cảnh đầy đủ và
với hỗ trợ thích hợp để hiểu bản chất thật của hoạt động
hoặc giao dịch của chúng ta. Các ghi chép tài chính phải
tuân thủ tiêu chuẩn, pháp luật và quy định kế toán hiện
hành, cũng như chính sách, quy trình và quy định kiểm
soát của Abbott.
Khi chúng ta báo cáo thông tin, chẳng hạn như giá hoặc
các khoản thanh toán và mặt hàng có giá trị được cung
cấp cho thầy thuốc và khách hàng khác, thông tin phải
đầy đủ và chính xác. Nhiều chính phủ trên khắp thế giới
có pháp luật nghiêm ngặt liên quan đến báo cáo giá và
các khoản thanh toán nhất định cho chuyên gia chăm
sóc sức khỏe. Các luật này giúp bảo vệ người nộp thuế,
những người cuối cùng thanh toán một số hoặc tất cả các
khoản mua trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Abbott
cam kết đảm bảo rằng chúng ta cung cấp thông tin chính
xác để cho phép chính phủ, công ty bảo hiểm hoặc các
cổ đông khác thực hiện quyết định đã được thông báo.

Tôi nên làm gì
nếu tôi nhận ra
sự bất thường
về tài chính?

Câu hỏi Tôi phải làm gì nếu tôi
nhận thấy có ai đó đã tạo một tài
khoản riêng “không chính thức”
không được báo cáo với Bộ phận
Tài chính?
Trả lời Bạn nên báo cáo việc này tới
Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ, Bộ
phận Pháp lý hoặc Tài chính để xem xét
vấn đề.
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Chúng ta hoạt động như thế nào

T uâ n t hủ luật ph á p

Chúng ta tuân thủ luật pháp, quy
định và yêu cầu của Abbott áp
dụng vào công việc.
Mỗi nhân viên của Abbott được kỳ vọng tuân thủ mọi luật
pháp và chính sách, quy trình, nguyên tắc và tiêu chuẩn
của Abbott, bao gồm cả Bộ Quy tắc này. Đây là kỳ vọng
và điều kiện cơ bản của việc tuyển dụng. Các chính sách
và quy trình của Abbott bao gồm các chủ đề liên quan
đến các khía cạnh hoạt động quan trọng của chúng ta,
bao gồm tuân thủ chăm sóc sức khỏe, chất lượng, kỹ
thuật, hải quan và thương mại, tài chính, an ninh, mua
sắm, nhân sự và các hệ thống thông tin để giúp đảm bảo
rằng chúng ta tuân thủ nhiều luật pháp và quy định điều
chỉnh hoạt động kinh doanh của chúng ta. Các chính sách
và quy trình đó cho phép chúng ta phát hiện, khắc phục
và ngăn chặn các hoạt động không tuân thủ.
Là nhân viên của một công ty toàn cầu, chúng ta phải
ghi nhớ rằng luật pháp của một quốc gia có thể áp dụng
cho cách chúng ta làm việc ở các quốc gia khác. Chúng
ta phải quan tâm đến yêu cầu cho mỗi địa điểm và tìm
hướng dẫn từ Bộ phận pháp lý hoặc Văn phòng đạo đức
và Tuân thủ bất cứ khi nào chúng ta gặp phải thắc mắc
nên áp dụng yêu cầu nào.

Tìm hiểu thêm về các chính
sách công ty của chúng
ta: abbott.sharepoint.
com/sites/abbottworld/
GlobalPolicy

Tôi phải
tuân theo
điều luật
nào?
Câu hỏi Có rất nhiều
điều luật trên thế
giới và tại quốc gia
của tôi, làm cách nào
tôi có thể biết mình
cần tuân theo điều
luật nào và nội dung
của những điều luật
đó là gì?
Trả lời Các chính sách
và quy trình của Abbott
thường xuyên được
cập nhật và phản ánh
chính xác các thay đổi
của luật pháp. Hãy chắc
chắn tuân thủ tất cả các
chính sách có liên quan
và đặt câu hỏi cho Văn
phòng Đạo đức và Tuân
thủ hoặc Bộ phận Pháp
lý nếu bạn có thắc mắc.
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C ạ nh t r a nh bình đẳ ng

Chúng ta đảm bảo rằng bất kỳ mối
tương tác nào của mình với đối thủ
là thích hợp.
Chúng ta phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường để phục
vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng và nâng cao giá
trị của cổ đông. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ không
tham gia vào các thỏa thuận hoặc hoạt động giới hạn
cạnh tranh một cách không bình đẳng. Chúng ta cam kết
tuân thủ luật cạnh tranh ở mỗi quốc gia mình tiến hành
kinh doanh. Các luật này ngăn cấm thoả thuận loại trừ
hoặc ngăn cản cạnh tranh và áp dụng cho nhiều khía
cạnh của công việc, bao gồm mối quan hệ với đối thủ,
giá cả và điều khoản bán hàng với nhà phân phối, các
khách hàng khác, thực tiễn tiếp thị và thương mại. Luật
cạnh tranh rất phức tạp và hình phạt cho việc vi phạm có
thể bao gồm tiền phạt cao và thậm chí hình phạt tù. Điều
quan trọng là bạn không tham gia vào bất kỳ hoạt động
nào được xem là chống cạnh tranh và tư vấn với Bộ phận
pháp lý hoặc Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ nếu bạn có
thắc mắc.
Chúng ta phải luôn thận trọng khi tương tác với đối thủ.
Bạn không nên thảo luận các chủ đề kinh doanh nhạy
cảm như giá, điều khoản bán hàng, kế hoạch kinh doanh
hoặc tiếp thị, lãi suất, chi phí, năng lực sản xuất, mức tồn
kho hoặc chiết khấu với đối thủ. Bạn nên liên hệ với Bộ
phận pháp lý hoặc Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ để
được hướng dẫn cụ thể về luật liên quan đến mối tương
tác của bạn với đối thủ và để báo cáo bất kỳ cuộc nói
chuyện không phù hợp nào với đối thủ.
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Ph ạ m v i á p dụng
Bộ Quy tắc này áp dụng cho tất cả các quản lý và nhân
viên của Abbott ở tất cả địa điểm nơi các bộ phận và chi
nhánh của Abbott hoạt động trên toàn thế giới. Tài liệu
này nêu ra các hành động được kỳ vọng từ tất cả chúng
ta, bao gồm các cơ quan bên ngoài thay mặt cho Abbott,
bất cứ khi nào tiến hành kinh doanh cho Abbott; tài liệu
này không phải là hợp đồng lao động.

Miễn t rừ và Sửa đ ổi
Abbott sẽ tiết lộ công khai, trong phạm vi luật pháp, các
quy định và quy tắc hiện hành yêu cầu, về bất kỳ miễn
trừ hoặc sửa đổi nào đối với Bộ Quy tắc này.
Bất kỳ sự miễn trừ nào của Bộ Quy tắc này đối với một
người được nhắc đến trong Bộ Quy tắc này chỉ có thể
được thực hiện bởi Tổng giám đốc (hoặc người được chỉ
định), trừ khi sự miễn trừ cho Giám đốc Điều hành yêu
cầu phải có sự phê duyệt từ Hội đồng Kiểm toán của Ban
Giám đốc Abbott.

Bộ Quy tắc này áp dụng cho tất cả
nhân sự cấp cao và nhân viên của
Abbott trên toàn thế giới.
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Tài Nguyên
T RONG PH Ầ N NÀY

HỖ TRỢ Quá Trình Ra Quyết Định
Bày Tỏ Ý Kiến
Các Nguồn Tài Nguyên Quan Trọng Khác
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HỖ TRỢ Quá Trình Ra Quyết Định

A

Đôi khi, bạn có thể gặp các trường hợp khó xác
định nên hành động sao cho đúng. Công cụ HỖ
TRỢ quá trình ra quyết định của chúng ta sẽ giúp
bạn đặt đúng câu hỏi nhằm xác định được các
bước hành động phù hợp với những giá trị của
Abbott.
ĐÁNH GIÁ bước hành Việc đó có hợp pháp không?
động
Việc này có tuân thủ quy định của Abbott
không?

Việc này có phù hợp với các giá trị và văn
hóa của Abbott?

I

Đánh giá khả năng
TÁC ĐỘNG

Việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến
bệnh nhân và người tiêu dùng của Abbott?
Việc này có ảnh hưởng tới danh tiếng của
Abbott không? Bạn có quan tâm không
nếu việc này xuất hiện trên bản tin hoặc
tiêu đề tin tức?
Việc này có tác động tới bất kỳ bên liên
đới nào khác của Abbott không?

D

QUYẾT ĐỊNH

Nếu bạn cảm thấy tự tin rằng quyết định
của mình cân bằng giữa lợi ích của tất cả
các bên liên đới, hãy tiến hành.
Nếu bạn vẫn không chắc chắn về các
bước hành động đúng đắn, hãy xem xét
các phương án thay thế, hãy nói chuyện
với người quản lý của mình, Văn phòng
Đạo đức và Tuân thủ, Bộ phận Nhân sự và/
hoặc Bộ phận Pháp lý.

Tìm hiểu HỖ TRỢ Ra quyết định tương tác của chúng ta tại:
abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance/cobc/Pages/DecisionMaking-Aid.aspx
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Bày Tỏ Ý Kiến
Chúng tôi cung cấp một số kênh thông tin
mà qua đó bạn có thể đặt câu hỏi và nêu lên
mối lo ngại. Để tìm hiểu thêm về chương trình
báo cáo của chúng tôi, hãy truy cập speakup.
abbott.com.
Đặt c âu hỏi
Nếu bạn có câu hỏi về các nghĩa vụ cụ thể của mình, hãy trao đổi
với người quản lý, Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ, Bộ phận Nhân sự
hoặc Bộ phận Pháp lý.

Nêu l ên mối lo ng ạ i
Truy cập Đường dây hỗ trợ Đạo đức và Tuân thủ đa ngôn ngữ của
chúng ta làm việc 24/7 trên toàn cầu để nêu lên mối lo ngại của bạn
về vi phạm tiềm ẩn đối với giá trị và tiêu chuẩn ứng xử của công ty
(speakup.abbott.com).
Bạn cũng có thể gửi email tới investigations@abbott.com để báo
cáo vi phạm tiềm ẩn.
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Các Nguồn Tài Nguyên
Quan Trọng Khác
Người q uả n lý hoặc Gi á m s át v iên
Nếu bạn có thắc mắc về Bộ Quy tắc Ứng xử trong Kinh doanh áp
dụng như thế nào vào vai trò công việc cụ thể của bạn, nơi tốt
nhất để bắt đầu là với người quản lý hoặc giám sát viên của bạn
ngay lập tức.
Cổng T hông t in Chính s ác h Công t y Abbott
Để biết các chính sách và quy trình áp dụng cho toàn công ty,
hãy truy cập Cổng Thông tin Chính sách Công ty Abbott (abbott.
sharepoint.com/sites/abbottworld/GlobalPolicy).
Vă n phòng Đạo đức và T uâ n t hủ (OEC)
OEC là nguồn tài nguyên công ty có sẵn để giải quyết thắc mắc
hoặc mối lo ngại của bạn về các giá trị và tiêu chuẩn ứng xử của
công ty.

Trang web OEC– Tham khảo Trang web OEC để biết câu trả lời cho
nhiều loại thắc mắc về đạo đức và tuân thủ. Các chính sách và thủ
tục của công ty chúng ta trên toàn cầu và cụ thể từng nước của
OEC cũng có thể được truy cập từ trang web (abbott.sharepoint.
com/sites/abbottworld/EthicsCompliance).
Người liên hệ của OEC– Bạn được khuyến khích liên hệ với OEC bất
cứ khi nào với bất cứ thắc mắc nào về đạo đức và tuân thủ hoặc
thảo luận các mối lo ngại về vi phạm có thể xảy ra đối với các tiêu
chuẩn, luật hoặc quy định của chúng ta.
OEC Công ty– Gọi tới 1-224-667-5210 hoặc gửi email tới oec@
abbott.com với bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới đạo đức và
tuân thủ tại Abbott.
OEC của Chi nhánh hoặc Quốc gia– Người đại diện OEC ở
chi nhánh hoặc quốc gia có thể cung cấp hướng dẫn về các
chính sách, quy trình và nguyên tắc của OEC tại chi nhánh
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Các Nguồn Tài Nguyên
Quan Trọng Khác
hoặc quốc gia cụ thể (icomply.abbott.com/Apps/
ComplianceContacts).
Đường dây hỗ trợ Đạo đức và Tuân thủ– Truy cập vào
Đường dây hỗ trợ Đạo đức và Tuân thủ đa ngôn ngữ làm
việc 24/7 trên toàn cầu để nêu lên mối lo ngại của bạn về
vi phạm tiềm ẩn đối với giá trị và tiêu chuẩn ứng xử của
công ty. Bạn cũng có thể gửi email tới investigations@
abbott.com để báo cáo vi phạm tiềm ẩn (speakup.abbott.
com).
Abbott không tha thứ cho sự trả đũa bất kỳ ai báo
cáo thiện chí về vi phạm tiềm ẩn đối với tiêu chuẩn
của chúng ta. Trong bất kỳ báo cáo thiện chí nào,
tình trạng giấu tên được cho phép, đảm bảo không
bị trả đũa và bảo vệ tính bảo mật.
iComply– Truy cập iComply để tiếp cận với hồ sơ và tài
nguyên liên quan đến sự tuân thủ trong việc tương tác
với Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe và các Tổ chức Chăm
sóc Sức khỏe, cũng như bên thứ ba (icomply.abbott.com).

Bộ ph ậ n Nh â n sự
Đối với các vấn đề liên quan tới nhân viên, như các mối lo
ngại về bộ phận quản lý và/hoặc nhân viên khác, hãy liên
hệ với đại diện Bộ phận Nhân sự ở địa phương của bạn
(myhr.abbott.com).
Bộ ph ậ n Ph á p lý
Nếu bạn có thắc mắc về luật, quy định và phương pháp
tiến hành công việc được chấp nhận, Bộ phận Pháp lý có
thể hỗ trợ bạn (abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/
Legal).
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Các Nguồn Tài Nguyên
Quan Trọng Khác
C ác Tà i ngu y ên k h ác
Có thể có các tài nguyên khác có sẵn để giúp bạn:
Tài chính –Nếu thắc mắc của bạn là về kế toán hoặc tài
chính, hãy liên hệ với Phòng tài chính ở địa phương của
bạn.
Kiểm toán Công ty –Nếu bạn có mối lo ngại cụ thể liên
quan đến kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ hoặc vấn đề
kiểm toán, hãy nhanh chóng báo cáo với Bộ phận Kiểm
toán Công ty hoặc OEC.
Chất lượng và Pháp chế của Abbott –Nếu bạn có thắc
mắc về chất lượng và an toàn của sản phẩm, hãy liên hệ
với Bộ phận Chất lượng và Pháp chế tại địa phương của
bạn.
Môi trường Sức khỏe và An toàn Toàn cầu –Hãy liên hệ
với đại diện Môi trường, Sức khỏe và An toàn Toàn cầu
nếu bạn có thắc mắc về những nguy cơ hiện hữu tại địa
điểm và những mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Dịch vụ Mua hàng Toàn cầu –Nếu bạn có thắc mắc về
mối quan hệ nhà cung cấp, hãy liên hệ với Dịch vụ Mua
hàng Toàn cầu.
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