
Chính sách Chống tham nhũng của  

Morinaga Milk Industry Co., Ltd 

 

Là một công ty với mục tiêu “xây dựng một xã hội thịnh vượng, một lối sống khỏe mạnh và hạnh phúc 

thông qua việc cung cấp các sản phẩm độc đáo được sản xuất từ công nghệ sữa tiên tiến”, Morinaga Milk 

Industry Co., Ltd. thực hiện các hoạt động đạo đức liêm chính và nỗ lực phòng chống các hành vi tham 

nhũng. 

 

1. Tuân thủ Luật và Quy định về Phòng chống tham nhũng 

  Để ngăn ngừa tham nhũng, chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về chống tham 

nhũng ở các quốc gia và khu vực mà Tập đoàn đang hoạt động, phù hợp với các Phương châm Hành động 

và các tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi. 

 

2. Cấm hối lộ 

 Chúng tôi không cung cấp, đưa hoặc hứa hẹn đưa hối lộ cho các công chức (kể cả công chức nước 

ngoài) hoặc các thành phần tương tự (sau đây gọi chung là "công chức"), bất kể trực tiếp hay gián tiếp, 

trong nước hay quốc tế. Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ công bằng và minh bạch với các đối tác kinh 

doanh và các công chức, nghiêm cấm mọi hành vi cho hoặc nhận tiền, tặng quà, chiêu đãi, hoặc cung cấp 

các lợi ích khác không phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội, theo quy định của luật pháp, quy định, các hướng 

dẫn, quy chuẩn, quy định nội bộ, các thông lệ kinh doanh về phòng chống hối lộ và tham nhũng.  

 

3. Hỗ trợ  Kiểm tra và Điều tra 

 Chúng tôi hợp tác hoàn toàn với hoạt động kiểm tra của các kiểm toán viên bên ngoài cũng như bộ 

phận kiểm toán nội bộ và công tác điều tra của các cơ quan hữu quan của từng quốc gia và khu vực, và 

chịu trách nhiệm giải trình về việc tuân thủ các chính sách này. 

 

4. Hoàn thiện hệ thống 

 Để đảm bảo ngăn ngừa và phát hiện sớm tham nhũng, chúng tôi xây dựng bộ máy tiếp nhận báo cáo 

hoặc tư vấn nội bộ từ tất cả nhân viên (bao gồm cả cán bộ điều hành) về các hành vi vi phạm hoặc có thể 

vi phạm chính sách này. Chúng tôi sẽ điều hành hệ thống tố cáo nội bộ một cách phù hợp để đảm bảo 

người tố cáo không bị đối xử bất công và các thông tin mật liên quan đến người tố cáo không bị rò rỉ. 

 

5. Giáo dục và Đào tạo về Phòng chống Tham nhũng 

 Chúng tôi nỗ lực phòng chống tham nhũng thông qua thông qua hoạt động giáo dục và đào tạo cho tất 

cả nhân viên (bao gồm cả cán bộ điều hành), và phổ cập về việc cấm hối lộ và tham nhũng. Chúng tôi cũng 

đề nghị sự thấu hiểu và hợp tác của quý đối tác kinh doanh với chính sách này của công ty. 

 

6. Các biện pháp Xử lý Kỷ luật 

 Chúng tôi nghiêm khắc kỷ luật những nhân viên (kể cả cán bộ điều hành) vi phạm pháp luật và quy định 



về phòng chống tham nhũng hoặc các quy định nội bộ của công ty về phòng chống tham nhũng (bao gồm 

cả chính sách này), phù hợp với trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân, quy chế làm việc nội bộ và các quy 

định khác. 

 

Ban hành tháng 10 năm 2020 


