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“Quy tắc đạo đức của Sumitomo Forestry Group” (sau đây gọi là “Quy tắc đạo đức”) đưa ra quy định về 

các quan điểm cơ bản khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Để tất cả nhân viên làm việc trong Sumitomo 

Forestry Group hiểu một cách chính xác và thấm nhuần “Quy tắc đạo đức” này, Cẩm nang hướng dẫn đưa 

ra các ví dụ và lời giải thích, và được phát cho từng người. Trong công việc hàng ngày, khi bạn không 

chắc chắn về quyết định của mình, xin vui lòng tham khảo Cẩm nang này và kiểm tra xem vấn đề đó có 

phù hợp với pháp luật và quy định nội bộ trong công ty không. Để hiểu thật sâu sắc về nội dung này và 

xây dựng được phương thức hành động thường ngày cho bản thân, hãy vận dụng bằng cách cùng nhau 

đọc và tìm hiểu hoặc tổ chức các seminar tại các phòng ban với nhau.

“Quy tắc đạo đức” áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng của Sumitomo Forestry Group. Nếu có cơ hội, 

chúng ta hãy thường xuyên phổ biến quy tắc này với những nhà cung cấp và những công ty đối tác v.v. và 

khuyến khích họ tuân theo.

“Quy tắc đạo đức” này được đăng tải trên trang chủ của công ty và dự kiến sẽ được dịch sang nhiều ngôn 

ngữ trong thời gian tới.

	 http://sfc.jp/information/company/keiei_rinen/rinri_kihan/	(Bản	tiếng	Nhật)
	 http://sfc.jp/english/corporate/policies/code.html	(Bản	tiếng	Anh)	

“Quy tắc đạo đức” và cẩm nang hướng dẫn này được soạn thảo theo tiêu chuẩn yêu cầu đối với các doanh 

nghiệp toàn cầu. Trường hợp từng quốc gia và từng khu vực có luật pháp và quy định riêng thì hãy tham 

khảo cả các quy định đó. Ngoài ra, trường hợp từng quốc gia và từng khu vực có văn hóa, phong tục, tập 

quán đặc trưng riêng thì hãy xử lý một cách phù hợp trên cơ sở hiểu rõ mục đích của “Quy tắc đạo đức”. 

Thêm nữa, những quy định nội bộ công ty được ghi trong Cẩm nang hướng dẫn để tham khảo là những 

quy định của Sumitomo Forestry Co.,Ltd. Trường hợp các công ty khác có quy định tương tự, hãy tham 

khảo những quy định đó.

Trường hợp phát sinh những thắc mắc, vấn đề, những việc cần trao đổi về nội dung của “Quy tắc đạo đức” 

và Cẩm nang hướng dẫn này hay về hành động hàng ngày, đầu tiên, hãy trao đổi với cấp trên. Nếu vẫn 

không giải quyết được vấn đề, hãy trao đổi với các phòng ban hay những người có chức vụ phù hợp như 

người chủ quản của tổ chức trực thuộc, bộ phận quản lý thuộc trụ sở của công ty trực thuộc, bộ phận chủ 

quản của Sumitomo Forestry, bộ phận phụ trách của trụ sở Sumitomo Forestry, Tổ pháp chế v.v.

Giới thiệu về “Cẩm nang hướng dẫn Quy tắc 
đạo đức của Sumitomo Forestry Group”
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Triết lý doanh nghiệp
 và Các giá trị của chúng ta

Sumitomo Forestry Group tận dụng gỗ như một nguồn tài nguyên thiên nhiên 

khỏe mạnh và thân thiện với môi trường để cung cấp một loạt các dịch vụ đa 

dạng liên quan đến phong cách sống góp phần vào việc thực hiện một xã hội 

bền vững và thịnh vượng. Tất cả những nỗ lực của chúng ta đều dựa trên 

“Tinh thần kinh doanh của Sumitomo”, trong đó đặt tầm quan trọng hàng đầu 

về sự công bằng và toàn vẹn vì lợi ích xã hội.

Triết lý doanh nghiệp

・  Chúng ta cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao mang lại niềm 

vui cho khách hàng.

・  Chúng ta tạo ra các hoạt động kinh doanh mới mang đến hạnh phúc cho các 

thế hệ tiếp theo bằng một góc nhìn mới mẻ.

・  Chúng ta thúc đẩy một nền văn hóa doanh nghiệp tự do và cởi mở, tôn trọng 

sự đa dạng.

・  Chúng ta đặt ra và phấn đấu để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng thông 

qua sự nỗ lực không ngừng.

・  Chúng ta làm các công việc đạt được sự tin cậy của xã hội với cách ứng xử 

công bằng và trung thực.

Các giá trị của chúng ta

Kể từ khi thành lập vào năm 1691 đến nay, Sumitomo Forestry Group đã gần 330 năm tuổi. Cùng với việc 

gửi lời cảm ơn tới tất cả các vị tiền bối đã tạo dựng nên lịch sử công ty cho đến ngày nay, chúng tôi còn 

phải mở đường cho sự phát triển bền vững cho thế hệ tiếp theo.

Trong những năm gần đây, các công ty có lịch sử và sức mạnh thương hiệu đã vướng vào các vụ bê bối, 

chẳng hạn như giả mạo dữ liệu hay hạch toán gian lận kết quả kinh doanh của các công ty con, khiến công 

ty rơi vào tình trạng nguy hiểm sống còn. Để một công ty tồn tại và tiếp tục công việc kinh doanh của 

mình, tiền đề đầu tiên là phải tuân thủ các quy tắc của xã hội.

Ngoài ra, đồng thời trong quá trình toàn cầu hoá và đa ngành hoá của doanh nghiệp, Sumitomo Forestry 

Group cũng đã mở rộng quy mô kinh doanh của mình bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, và cần thiết phải ý 

thức nhiều hơn trước đây về các quy tắc quốc tế.

Trong bối cảnh đó, vào tháng 7 năm 2017, tập đoàn đã ban hành “Quy tắc đạo đức của Sumitomo Forestry 

Group”. 

“Quy tắc đạo đức của Sumitomo Forestry Group” là tài liệu tích tụ tinh thần kinh doanh của Sumitomo 

được kế tục từ thời kỳ công ty mới thành lập, và thêm vào đó là những quy  tắc chung của thế giới. Trong 

quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy việc kinh doanh gắn liền với sự hài lòng của khách hàng, 

phát triển và mở rộng, từng cá nhân nhân viên làm việc cho Sumitomo Forestry Group cần có chung giá 

trị quan với tập đoàn. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh không thể hoàn thành bởi chỉ  một công ty riêng lẻ. 

Nó được hình thành không chỉ bởi các đối tác có giao dịch trực tiếp, chẳng hạn như những nhà cung cấp 

và những công ty đối tác, mà còn bởi một chuỗi cung ứng. “Quy tắc đạo đức của Sumitomo Forestry 

Group” được coi là quy tắc theo tiêu chuẩn toàn cầu áp dụng cho toàn bộ tập đoàn, được thấm nhuần và 

vận dụng trong toàn bộ tập đoàn, bao gồm cả những đơn vị trong chuỗi cung ứng.  

Là một thành viên của Sumitomo Forestry Group, về sau này chúng ta cũng hãy cùng tiếp tục thử thách 

trong dự án đóng góp xây dựng một “xã hội tuần hoàn vật chất” phát triển bền vững, nhắm tới mục tiêu 

trở thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới nắm giữ công nghệ có thể nâng cao được tiềm năng của gỗ.

Kính gửi các nhân viên của Sumitomo 
Forestry Group

Akira Ichikawa
Giám đốc đại diện 
Tổng giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị
Sumitomo Forestry Co., Ltd.
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Mục đích và phạm vi áp dụng 
Dựa trên triết lý doanh nghiệp và đường lối hành động, Sumitomo Forestry Group sẽ vận hành doanh nghiệp, bao 
gồm cả các đơn vị trong chuỗi cung ứng theo Quy tắc đạo đức này. 

Hoạt động kinh doanh công bằng và minh bạch
  1. Tuân thủ pháp luật và các quy định

Tuân thủ pháp luật trong và ngoài nước, và các quy định nội bộ công ty, tôn trọng các quy tắc ứng xử quốc tế.
  2. Chống tham nhũng

Tuyệt đối không dính líu đến các hành vi tham nhũng, bao gồm việc đưa nhận hối lộ, tham ô, rửa tiền.
  3. Giao dịch công bằng

Không dính líu vào bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ là liên minh độc quyền hoặc thông đồng v.v., và phải thực 
hiện giao dịch một cách công bằng.

  4. Xử lý nghiệp vụ kế toán một cách đúng đắn
Xử lý nghiệp vụ kế toán một cách đúng đắn và tiến hành xử lý thuế vụ dựa trên các hồ sơ chính xác.

  5. Giao tiếp với các bên hữu quan
Lưu tâm đến những điều mà các bên hữu quan đặc biệt là cổ đông quan tâm, công bố các thông tin cần thiết 
một cách kịp thời, công bằng để đối thoại với họ.

  6. Bảo mật thông tin
Phải chắc chắn bảo mật đối với thông tin mật của công ty và bên thứ ba.

  7. An toàn thông tin
Để phòng chống việc rò rỉ thông tin, phải đảm bảo an toàn thông tin một cách phù hợp. 

  8. Mối quan hệ với đối tác kinh doanh
Không tiến hành các hành vi không phù hợp như lạm dụng vị trí bề trên v.v., xây dựng và duy trì mối quan hệ 
mang tính chất xây dựng với đối tác kinh doanh.

  9. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty và không xâm phạm quyền lợi của người khác.

10. Bảo vệ thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân phải được quản lý đúng cách, không được sử dụng ngoài mục đích, và ngăn chặn việc rò rỉ 
thông tin ra ngoài.

11. Quảng cáo, tuyên truyền có trách nhiệm 
Quảng cáo, tuyên truyền chính xác và vừa phải, không gây hiểu lầm hoặc khó chịu.

12. Mối quan hệ lành mạnh với các tổ chức chính trị
Duy trì mối quan hệ lành mạnh, minh bạch với các tổ chức chính trị trên cơ sở luật pháp.

13. Ngăn chặn thế lực chống đối xã hội
Tuyệt đối không dính líu đến bất kỳ thế lực chống đối xã hội nào.

14. Thiết lập đường dây nóng
Thiết lập đường dây nóng có thể sử dụng để tố giác trong trường hợp nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc Quy tắc 
đạo đức này. Thúc đẩy sử dụng một cách tích cực, chẳng hạn như việc tố giác cũng có thể tiếp nhận nặc danh, 
và tuyệt đối cấm thực hiện các biện pháp chế tài đối với người tố giác v.v.

Hành động có hiểu biết
15. Tránh xung đột lợi ích

Phân biệt rõ ràng ranh giới công tư, không thực hiện những hành vi đi ngược lại với lợi ích của công ty.

Quy tắc đạo đức của 
Sumitomo Forestry Grou

16. Nghiêm cấm lạm dụng tài sản công ty
Không sử dụng kinh phí và tài sản của công ty vì mục đích cá nhân.

17. Nghiêm cấm giao dịch nội gián
Tuyệt đối không dính líu đến hành vi giao dịch nội gián, bao gồm cả việc hỗ trợ người khác tiến hành giao dịch 
loại này. 

18. Tặng quà, chiêu đãi có chừng mực
Không tặng hay nhận quà, chiêu đãi hay nhận chiêu đãi vượt quá chừng mực xã hội cho phép.

19. Nghiêm cấm hoạt động chính trị, tôn giáo
Không tiến hành hoạt động chính trị, tôn giáo như lôi kéo người khác v.v. dựa theo tín ngưỡng của cá nhân mình 
trong giờ làm việc.

Tôn trọng con người và thực hiện môi trường làm việc lành mạnh
20. Tôn trọng nhân quyền

Tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, người dân bản địa, dân tộc thiểu số, 
người yếu thế trong xã hội, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền.

21. Nghiêm cấm phân biệt đối xử và đảm bảo tính đa dạng
Tuyệt đối không phân biệt chủng tộc, dân tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, có khuyết tật hay không, 
thiên hướng tình dục, nhận dạng giới tính v.v. Ngoài ra, nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy tính đa dạng (diversity).

22. Nghiêm cấm lao động cưỡng bức, lao động trẻ em
Tuyệt đối không chấp nhận lao động cưỡng bức và lao động trẻ em.

23. Quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể
Đảm bảo quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể, một trong những quyền lợi của người lao động 
theo pháp luật.

24. Thời gian lao động và mức lương phù hợp
Đảm bảo thời gian lao động và mức lương phù hợp dựa trên luật pháp

25. Đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống
Đảm bảo sự cân bằng phù hợp giữa công việc và việc cá nhân như nuôi dạy trẻ hay chăm sóc người già, v.v.

26. An toàn vệ sinh lao động
Nỗ lực duy trì môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh. Ngoài ra, thực hiện định kỳ việc đào tạo, huấn luyện 
phòng bị thảm họa, sự cố v.v.

27. Bồi dưỡng nhân sự
Nỗ lực đào tạo nhân sự, cung cấp cơ hội học tập v.v, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, kỹ năng.

28. Nghiêm cấm quấy rối t
Tuyệt đối không thực hiện, không bỏ qua hành vi quấy rối tình dục, quấy rối bằng cách sử dụng quyền lực, 
trừng phạt vô nhân đạo v.v.

29. Bảo vệ quyền riêng tư
Tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân.

Hoạt động kinh doanh quan tâm đến xã hội và môi trường
30. Sự hài lòng và an toàn của khách hàng

Cùng với việc đảm bảo chắc chắn sự an toàn, an tâm của khách hàng, cần xử lý một cách nghiêm túc ý kiến của 
khách hàng, để theo đuổi việc nâng cao chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

31. Cộng sinh với môi trường
Hướng tới việc cắt giảm gánh nặng môi trường trong vòng đời của sản phẩm và dịch vụ, nỗ lực ngăn chặn sự 
nóng lên của trái đất, tuần hoàn tài nguyên, phòng chống ô nhiễm tài nguyên môi trường, bảo tồn tính đa dạng 
sinh học.

32. Đóng góp cho cộng đồng địa phương
Tôn trọng văn hóa và phong tục địa phương, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương 
thông qua hoạt động đối thoại.
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Sumitomo Forestry Group Environmental Policy

Through our experience nurturing forests since our founding, Sumitomo Forestry Group has learned 

to appreciate the wonders of wood and the importance of nature. As a corporate entity with a close 

affinity to nature, we will pursue business activities that balance both environmental and economic 

interests and contribute to a sustainable society.

The Sumitomo Forestry Group utilizes wood as a renewable natural resource in its business oper-

ations. To contribute to a sustainable society, we are committed to procurement activities that take 

into account economic, environmental and societal interests and comply with the following policy:

Develop business operations centered on wood and forests
We will cultivate forests and their ability to preserve and enhance the rich ecosystem to pro-
tect biodiversity, actively utilize timber resources and create new corporate value.

Develop and offer environmentally conscious products and services
We will develop and sell products and services that are environmentally conscious throughout 
the entire product lifecycle.

Minimize and improve environmental impact
To minimize and improve environmental impact, we will employ procurement practices that 
prevent environmental pollution and climate change and promote the effective utilization of 
natural resources.

Ensure strict legal compliance
We will adhere to all environmental laws, rules and regulations, global standards, volun-
tary standards and accords with stakeholders.

Make continual improvements to our environmental management system
We will accurately access environment-related risks associated with our business activities 
and with a mid-to-long-term outlook, set and work to fulfill yearly environment goals. In addi-
tion, we will regularly evaluate our environmental management system and make continual 
improvements.

Promote environmental education
We will provide environmental education for all parties involved in Sumitomo Forestry Group’s 
business operations and encourage voluntary environmental efforts.

Pursue active communication
We will actively disclose information about our environmental policies and initiatives and pur-
sue activities that convey the wonders of trees and forests and the importance of nature.

Revised July 23, 2015
Akira Ichikawa

President and Representative Director
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Procurement based on legal and highly reliable supply chains
Our procurement activities will strictly adhere to all relevant laws, regulations and societal 
norms, and be built on mutual understanding and trust with our business partners. Further-
more, to provide the highest quality products and services, we will work with our business 
partners to ensure that our procurement takes place within a sound and fair supply chain.

Procurement based on fair opportunity and competition
We will provide all our suppliers, both Japanese and foreign, a fair opportunity for business. 
Selection of our business partners will be based on a comprehensive evaluation of the com-
pany’s reliability and technological expertise, the product’s quality, economic efficiency, deliv-
ery date and environmental performance, and the company’s CSR (Corporate Social Respon-
sibility) initiatives, such as advocacy of basic human and worker rights, anticorruption efforts 
and so on.

Procurement of sustainable timber and wood products
Wood is a renewable natural resource. To actively utilize it, we will work with our business part-
ners on the following initiatives related to the procurement of timber and wood products:
・Procure timber from forests that are sustainably managed
・Work to improve the traceability of procured timber and wood products
・Strictly adhere to the laws and regulations of the countries and regions of harvest, protect 

biodiversity and forests with high conservation value, and respect the cultures, traditions and 
economies of regions that coexist in harmony with forests.

Pursue active communication
To ensure the transparency of our procurement efforts, we will disclose information  
appropriately. In addition, we will communicate with our stakeholders to further improve our 
procurement activities.

Revised July 23, 2015
Akira Ichikawa

President and Representative Director
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Sumitomo Forestry Group Procurement Policy
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Sumitomo Forestry Group Declaration on Empowering Women Giới thiệu về Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc

10 NGUYÊN TẮC CỦA TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU LIÊN 
HỢP QUỐC

Vào tháng 12 năm 2008, Tập đoàn Lâm nghiệp Sumitomo đã chính thức ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên 

Hiệp Quốc (UN) để tuyên bố về sự hỗ trợ của chúng tôi đối với các nguyên tắc đó.

1. Doanh nghiệp phải ủng hộ và tôn trọng các Quyền con người đã được Quốc tế công bố
2. Cam kết không đồng lõa với việc lạm dụng nhân quyền

Quyền con người

3.  Doanh nghiệp phải ủng hộ việc tự do thành lập hiệp hội và thừa nhận quyền thương 
lượng tập thể

4. Loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc
5. Thật sự xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em
6. Loại bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động và việc làm

Lao động

Môi trường

7.  Doanh nghiệp phải ủng hộ các phương án phòng ngừa đứng trước thách thức về môi 
trường

8. Thực hiện các sáng kiến để nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với môi trường
9. Khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ thân thiện với môi trường

Chống tham nhũng

10.  Doanh nghiệp phải chống lại nạn tham nhũng dưới mọi hình thức, kể cả hối lộ và nhận 
hối lộ.

Sumitomo Forestry Group is committed to creating “an open and inclusive corporate culture that 

values diversity,” as set out in its Action Guidelines. We believe a diverse workforce and a business 

strategy developed from a wide range of ideas is important for the Group. As part of this effort, 

we are striving to promote the participation of women in the belief that this will meet social 

needs and significantly contribute to increased corporate value.

By expanding opportunities for women and by leveraging the creative power of women, we will 

integrate a diverse range of values that will spur innovation and enhance corporate value.

We will create a positive work environment for women
In Japan, with a falling birthrate and aging population, worker population is projected to decline. 
By utilizing a workforce made up of individuals without regard to values, age, gender, nationality 
or disability, and by respecting the individual lifestyles of each and every female employee, we are 
working to create an open corporate culture and positive working environment where everyone 
can gain a sense of fulfillment in their work.

We will leverage women’s unique creative powers
Women’s success in business is gaining prominence, such as with companies that utilize the 
perspective and creative powers of women to develop new products and services. In all busi-
ness sectors, Sumitomo Forestry Group is striving to nurture the culture and processes that 
will harness women’s unique creative powers and create new value.

We will spur innovation through the participation of women
Lively interaction among employees of different values, ages, gender, nationalities and other 
qualities leads to new ideas. Expanding work opportunities for women employees, in particu-
lar, spurs innovation in all areas, from sales and marketing to product development, business 
strategy and operational efficiencies.

December 24, 2013
Akira Ichikawa

President and Representative Director
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1 Tuân thủ pháp luật và các quy định
Tuân thủ pháp luật trong và ngoài nước, và 
các quy định nội bộ công ty, tôn trọng các 
quy tắc ứng xử quốc tế.

Tất cả các phòng ban

Việc tuân thủ pháp luật trong và ngoài nước, và các quy định nội bộ công ty (dưới đây gọi 
chung là tuân thủ pháp luật) là tiền đề chính cho việc thúc đẩy kinh doanh. Ngay cả khi 
việc này có phát sinh chi phí, hay gây ảnh hưởng tới giao dịch, cũng hãy đưa việc tuân thủ 
pháp luật lên ưu tiên hàng đầu.
Nếu tuân thủ pháp luật không triệt để và phát sinh việc vi phạm pháp luật, công ty hay cá 
nhân đó sẽ phải chịu hình phạt, bị xử lý, bị suy giảm uy tín và gây ra những ảnh hưởng 
trực tiếp đến thành tích kinh doanh của công ty. Từng cá nhân cần nâng cao nhận thức của 
bản thân và quan trọng là phải đặc biệt lưu ý trong việc tuân thủ pháp luật.
Ngoài pháp luật, chúng ta cũng tôn trọng các quy tắc ứng xử quốc tế. Có nhiều loại quy 
tắc ứng xử quốc tế khác nhau. Ví dụ như hướng dẫn ISO26000, OECD (Cơ quan Hợp tác 
phát triển kinh tế) v.v., và một vài quy tắc khác. Những yếu tố quan trọng trong những quy 
tắc này đã được thể hiện trong “Quy tắc đạo đức của Sumitomo Forestry Group”, nên với 
việc tuân thủ quy tắc đạo đức này, chúng ta cũng tuân thủ được những quy tắc ứng xử quốc 
tế kể trên.

Phần 1
Hoạt động kinh doanh

công bằng và minh bạch
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2 Chống tham nhũng
Tuyệt đối không dính líu đến các hành vi 
tham nhũng, bao gồm việc đưa nhận hối lộ, 
tham ô, rửa tiền.

Tất cả các phòng ban

Rửa tiền: Là hành vi lợi dụng tài khoản của tổ chức tài chính ảo 
hoặc đứng tên người khác v.v. để nhiều lần tiến hành giao dịch 
chuyển tiền thu được nhờ các hoạt động phạm pháp như trốn thuế, 
“làm đẹp báo cáo tài chính” v.v. (tiền bẩn) hay mua cổ phiếu, trái 
phiếu, tặng quà có giá trị lớn để che giấu nguồn gốc thực sự của số 
tiền này (rửa tiền).

Sumitomo Forestry đã ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Quy tắc 10: Doanh nghiệp phải chống lại nạn tham nhũng dưới 
mọi hình thức, kể cả hối lộ và nhận hối lộ.

Giải thích 

Tuyệt đối không được thực hiện hành vi đưa nhận hối lộ, tham ô.
Hãy triệt để thực hiện việc chiêu đãi khách hàng và tặng quà một cách hợp pháp và trong 
phạm vi bình thường, phê duyệt, báo cáo và ghi chép cẩn thận theo quy tắc nội bộ công 
ty. Kể cả trong trường hợp được chiêu đãi hoặc nhận quà tặng từ các đối tác kinh doanh 
v.v., hãy đảm bảo việc này nằm trong phạm vi bình thường được xã hội chấp nhận. (Tham 
khảo mục số 8 và 18) 
Tham ô sẽ bị hình phạt và xử lý trong nội bộ công ty và ngoài xã hội. Trong mọi trường 
hợp đều là hành vi không được cho phép.
Chúng ta không tham gia vào các giao dịch tiền bạc không rõ ràng. Tất nhiên là tự mình 
không được thực hiện hành vi rửa tiền (money laundering) bất hợp pháp, cũng như phải 
hết sức cẩn thận tránh bị lợi dụng thực hiện những hoạt động này trong các giao dịch.

3 Giao dịch công bằng
Không dính líu vào bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ 
là liên minh độc quyền hoặc thông đồng v.v., và 
phải thực hiện giao dịch một cách công bằng.

Tất cả các phòng ban, đặc biệt là Bộ phận điều hành

Luật cạnh tranh của mỗi quốc gia được quy định để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, vì 
vậy hãy tuân thủ luật này. Trong môi trường cạnh tranh tự do, hãy luôn tiến hành hoạt 
động kinh doanh được đánh giá là giao dịch công bằng ở mỗi quốc gia.
Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ là liên minh độc quyền hoặc thông 
đồng, v.v., vốn là hành vi bị cấm theo các luật cạnh tranh, chẳng hạn như thỏa thuận giá 
hàng hóa và dịch vụ với đối thủ cạnh tranh để quyết định mức giá v.v. 
Trong ngành xây dựng tại Nhật Bản, những năm gần đây phát hiện ra nhiều trường hợp 
thông đồng để nâng giá. Nếu dính líu đến hành vi thông đồng để nâng giá, thì sẽ phải chịu 
những xử lý hành chính nghiêm khắc từ các cơ quan liên quan như xử lý đình chỉ kinh 
doanh, xử lý mất tư cách đấu thầu, nộp thuế phạt v.v. Do đó, tuyệt đối không được dính 
líu đến những hành vi này.
Tùy thuộc vào từng quốc gia/khu vực, hành vi trao đổi thông tin như giá bán với các công 
ty khác v.v. cũng có thể bị coi là bất hợp pháp. Do đó về nguyên tắc, ở các quốc gia/khu 
vực đó, không tham gia các cuộc họp với đối thủ cạnh tranh (thế nhưng, trừ khi được xác 
nhận trước là cuộc họp với nội dung không xung đột với Luật cạnh tranh của mỗi quốc gia 
và được phê duyệt trong nội bộ tổ chức của mình).

1413



4 Xử lý nghiệp vụ kế toán 
một cách đúng đắn
Xử lý nghiệp vụ kế toán một cách đúng đắn 
và tiến hành xử lý thuế vụ dựa trên các hồ 
sơ chính xác.

Người phụ trách kế toán, Bộ phận kế toán

Hãy xử lý nghiệp vụ kế toán chính xác và để lại các hồ sơ và chứng từ chính xác trong một 
khoảng thời gian thích hợp dựa trên các tiêu chuẩn xử lý nghiệp vụ kế toán đúng đắn và 
hợp lý và các luật pháp liên quan v.v. Không chỉ việc ghi chép không đúng sự thực, giả 
mạo hồ sơ khi xử lý nghiệp vụ kế toán, mà cả hành vi sửa đổi và che giấu sau đó cũng bị 
nghiêm cấm.
Với việc xử lý nghiệp vụ kế toán không đúng sự thật, các công ty có thể đánh mất niềm 
tin của xã hội đối với họ và điều này có thể gây ra rủi ro khủng hoảng làm ảnh hưởng tới 
sự sống còn của công ty. Hãy đặc biệt cẩn thận mỗi ngày, không cho phép bất kỳ sự nhầm 
lẫn hay hành vi phi pháp dù nhỏ nào xảy ra.
Việc xử lý nghiệp vụ thuế vụ cũng tương tự như vậy. Hãy nộp thuế dựa theo khai báo thuế 
chính xác dựa trên luật pháp liên quan.
Hãy xử lý kiểm toán nội bộ, kiểm toán kế toán, thanh tra thuế, v.v. một cách trung thực, 
nộp chứng từ và hợp tác trong việc thanh tra.
Hãy liên tục xem xét tính hợp lệ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa ra biện 
pháp cải thiện.

Tất cả nhân viên

Việc thanh toán các khoản thanh toán cá nhân như chi phí tạm ứng và chi phí đi lại, thanh 
toán hóa đơn và các xử lý nghiệp vụ kế toán khác hãy thực hiện một cách chính xác theo 
các thủ tục nội bộ chẳng hạn như về thời gian hạch toán, chứng từ chứng thực, quyền hạn 
phê duyệt v.v. để không gây ra bất kỳ hành vi phi pháp hoặc sai sót nào dù nhỏ.

5 Giao tiếp với các bên hữu quan
Lưu tâm đến những điều mà các bên hữu 
quan đặc biệt là cổ đông quan tâm, công bố 
các thông tin cần thiết một cách kịp thời, 
công bằng để đối thoại với họ.

Tất cả các phòng ban

Bên cạnh các khách hàng thường xuyên liên hệ,  có rất nhiều bên hữu quan khác có liên 
quan đến tập đoàn công ty. Hãy tiến hành giao tiếp phù hợp và tạo dựng mối quan hệ tốt 
đẹp với nhiều bên hữu quan, chẳng hạn như khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông/nhà 
đầu tư, cộng đồng địa phương, chính quyền, các tổ chức NGO/NPO, và cả đồng nghiệp 
lẫn gia đình v.v.

Chủ yếu là Bộ phận IR/Quan hệ cổ đông

Đối với cổ đông và nhà đầu tư, hãy công bố các thông tin cần thiết cho các quyết định đầu 
tư như nội dung tài chính và tình hình kinh doanh v.v. kịp thời, chính xác và công bằng. 
Ngoài ra, hãy tích cực trao đổi thông tin và phát huy các ý kiến đa dạng trong công tác 
điều hành kinh doanh. Hãy tự công bố cả những thông tin sẽ mang lại bất lợi cho công ty 
và hướng đến một công ty “công khai” có tính minh bạch cao. 

Chủ yếu là Bộ phận kinh doanh

Hãy cố gắng giải thích chính xác và dễ hiểu khi giao tiếp với khách hàng. Ngoài ra, không 
xử lý một cách không trung thực như che giấu có chủ đích thông tin gây bất lợi đối với 
khách hàng v.v.
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6 Bảo mật thông tin
Phải chắc chắn bảo mật đối với thông tin 
mật của công ty và bên thứ ba.

Tất cả các phòng ban

Thông tin mật trong nội bộ phải được quản lý một cách phù hợp, tránh bị rò rỉ ra bên ngoài 
công ty. Ngoài ra, không được lấy một cách bất chính thông tin mật của các phòng ban 
khác trong nội bộ công ty.
Trường hợp cần chia sẻ thông tin mật với công ty đối tác v.v. trong quá trình làm việc thì 
tiến hành ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin và yêu cầu đối tác giữ gìn thông tin cẩn thận 
v.v.
Ngoài ra, liên quan đến thông tin mật của bên thứ ba, tuyệt đối không làm rò rỉ thông tin 
làm phản bội sự tin tưởng của đối tác.
Không chỉ do các hành vi cố ý, đã có nhiều trường hợp rò rỉ thông tin chiến lược, v.v. của 
doanh nghiệp thông qua hành vi không cố ý như hội thoại, gọi điện tại nơi công cộng, 
trang mạng xã hội của cá nhân v.v. Ngày thường cần lưu ý cẩn thận để không xảy ra 
trường hợp như vậy.
Cần hết sức cẩn trọng trong việc quản lý máy tính, điện thoại di động, cặp sách có chứa 
thông tin mật.
Trường hợp nghỉ việc các công ty thuộc tập đoàn, sau khi nghỉ cũng phải lưu ý bảo mật 
những thông tin mật này.

Công ty thuộc tập đoàn tại Nhật Bản

Khi nghỉ việc, nhân viên cần nộp bản cam kết bảo mật thông tin và sau khi nghỉ việc cũng 
không được làm rò rỉ thông tin. Phải hoàn trả toàn bộ thông tin mật đang quản lý, nắm giữ 
khi nghỉ việc trước thời điểm nghỉ việc.

7 An toàn thông tin
Để phòng chống việc rò rỉ thông tin, phải 
đảm bảo an toàn thông tin một cách phù 
hợp. 

Tất cả các phòng ban

Hệ thống thông tin của công ty chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện công việc của 
công ty và nghiêm cấm việc sử dụng vì mục đích cá nhân hay mục đích bất chính. Hơn 
nữa, kể cả khi sử dụng cho mục đích công việc, cũng không được chuyển tiếp thông tin 
hay lưu trữ thông tin trong máy tính cá nhân, v.v.
Nếu không có sự cho phép của người quản lý, không được phép mang các thiết bị lưu trữ 
thông tin ra ngoài, hoặc mang dữ liệu bảo mật ra ngoài công ty bằng cách gửi email v.v. 
Hơn nữa, ngoại trừ trường hợp được cho phép, không được tiết lộ, cung cấp dữ liệu bảo 
mật cho bên thứ ba ngoài công ty.
Đối với việc xử lý thông tin, phải thường xuyên chú ý để không phát sinh sự cố, tai nạn 
hay hư hỏng.
Người sử dụng hệ thống thông tin của công ty không được để lộ ID và mật khẩu của mình. 
Ngoài ra, không được lấy ID và mật khẩu của người khác một cách bất chính.

Bộ phận hệ thống thông tin

Hãy thường xuyên xây dựng các biện pháp và đối sách phòng vệ phù hợp đối với những 
sự tấn công từ bên ngoài, nâng cao ý thức của nhân viên.
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8 Mối quan hệ với đối tác 
kinh doanh
Không tiến hành các hành vi không phù 
hợp như lạm dụng vị trí bề trên v.v., xây 
dựng và duy trì mối quan hệ mang tính chất 
xây dựng với đối tác kinh doanh.

Tất cả các phòng ban

Đối tác kinh doanh là những đối tác quan trọng. Có thể hợp tác để hướng tới mục tiêu nâng 
cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ và tư vấn cần thiết cho sự phát triển và trưởng 
thành của nhau, nỗ lực cạnh tranh lành mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Không đưa 
ra các yêu cầu không thỏa đáng, mà hãy xây dựng các mối quan hệ có thể tin tưởng lẫn 
nhau. 
Đặc biệt là đối với nhà thầu phụ, không đơn phương áp đặt các điều kiện bất lợi như chậm 
thanh toán tiền hợp đồng, chiết khấu không hợp lý, v.v. Hãy thực hiện giao dịch công bằng 
và đảm bảo lợi ích của các nhà thầu phụ.
Không lợi dụng chức vụ và địa vị để yêu cầu chiêu đãi hoặc lợi ích cá nhân, hoặc tạo thuận 
lợi cho bên thứ ba. Ngoài ra, không được nhận các khoản tiền trả công cho cá nhân, cho 
mượn hay mượn tiền.

9 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty và 
không xâm phạm quyền lợi của người khác.

Tất cả các phòng ban

Sở hữu trí tuệ là một tài sản quan trọng của công ty. Hãy bảo vệ thành quả nghiên cứu do 
mình tạo ra, đó chính là sở hữu trí tuệ, và không cho phép người khác xâm phạm quyền 
lợi này. Ngoài ra, hãy nỗ lực để sử dụng hiệu quả quyền lợi đó.
Quyền lợi về sở hữu trí tuệ đã được phát minh liên quan đến công việc của công ty thuộc 
về công ty. Khi có phát minh v.v. liên quan đến công việc, hãy nhanh chóng thông báo cho 
công ty. Công ty sẽ trao các phần thưởng phù hợp theo tình hình, chẳng hạn như khi nộp 
đơn xin hay khi đăng ký. 
Hãy tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác và xác nhận không có xâm phạm, chẳng hạn 
như điều tra về quyền sở hữu trí tuệ của người khác trong giai đoạn nghiên cứu và phát 
triển v.v. Ngoài ra, không sử dụng sở hữu trí tuệ của các công ty khác bằng các phương 
thức trái phép. 
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10 Bảo vệ thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân phải được quản lý đúng 
cách, không được sử dụng ngoài mục đích, 
và ngăn chặn việc rò rỉ thông tin ra ngoài.

Chủ yếu là Bộ phận kinh doanh, Bộ phận nhân sự

Hãy quản lý một cách phù hợp, nghiêm ngặt, tất cả thông tin cá nhân có được từ khách 
hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên v.v., không mang theo những thông tin này khi không 
cần thiết, không gửi nhầm dữ liệu do bất cẩn. Đặc biệt hãy chú ý bảo mật thông tin trong 
các thiết bị đầu cuối (máy tính, điện thoại di động, v.v.) bằng các biện pháp được quy định 
trong quy định nội bộ công ty, tránh đánh mất hay rò rỉ thông tin.
Trường hợp lấy được thông tin cá nhân, phải ghi rõ, thông báo hoặc công khai mục đích 
sử dụng với chủ sở hữu thông tin và chỉ sử dụng thông tin cho mục đích đó một cách phù 
hợp. Ngoài ra, không cung cấp thông tin cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp được ghi rõ 
trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân: là thông tin về cá nhân đang sống, có thể 
dùng để nhận dạng một cá nhân cụ thể theo tên, ngày tháng năm 
sinh hoặc mô tả khác có trong thông tin (bao gồm cả những thông 
tin có thể dễ dàng đối chiếu với thông tin khác, để từ đó có thể nhận 
dạng được cá nhân nhất định). 

Giải thích

Tại Nhật Bản

Đặc biệt là đối với thông tin cá nhân (thông tin xác định cá nhân) bao gồm cả My Number 
(số chứng minh thư), phải tiến hành quản lý nghiêm ngặt theo quy định pháp luật, hạn chế 
các phòng ban và người được phép sử dụng.

Quảng cáo, tuyên truyền 
có trách nhiệm 11
Quảng cáo, tuyên truyền chính xác và vừa 
phải, không gây hiểu lầm hoặc khó chịu.

Chủ yếu là Bộ phận PR/Quảng cáo, Bộ phận kinh doanh

Đối với các nội dung quảng cáo trên TV, báo chí, tờ rơi, thông điệp gửi đi trong chiến dịch 
quảng cáo v.v., cần phải lưu ý quảng cáo, tuyên truyền sao cho không có các cách diễn đạt 
gây hiểu lầm cho người tiếp nhận, và cần cố gắng truyền đạt các nội dung đúng đắn dựa 
trên sự thật. Ngoài ra, không sử dụng những cách diễn đạt gây khó chịu, ví dụ như vu 
khống bôi nhọ công ty khác và sản phẩm của họ, cách diễn đạt phân biệt đối xử liên quan 
đến nhân quyền, cách diễn đạt đi ngược lại với trật tự và đạo đức xã hội. 
Thực hiện quảng cáo, tuyên truyền sau khi đã điều tra kỹ lưỡng để không có cách diễn đạt 
nào vi phạm pháp luật liên quan hay xâm phạm đến quyền lợi của người khác.  
Quy tắc này được áp dụng không chỉ với nội dung đăng tải trên phương tiện truyền thông 
như báo chí, tạp chí, TV v.v. mà còn áp dụng chung cho tất cả các phương tiện truyền tin 
khác như công cụ bán hàng v.v., chẳng hạn như trang chủ, truyền thông xã hội, catalog/tờ 
rơi/phương tiện ghi hình v.v.
Kể cả trong trường hợp cung cấp các loại sản phẩm làm quà tặng cho khách hàng, cũng 
cần tiến hành trong giới hạn theo quy định của pháp luật. 
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12 Mối quan hệ lành mạnh với 
các tổ chức chính trị
Duy trì mối quan hệ lành mạnh, minh bạch 
với các tổ chức chính trị trên cơ sở luật 
pháp.

Tất cả các phòng ban

Về nguyên tắc, chỉ có các bộ phận phụ trách mới được tài trợ tiền ủng hộ các tổ chức chính 
trị trên cơ sở luật pháp liên quan và quy định nội bộ công ty. Đối với các bộ phận khác, 
trong trường hợp bắt buộc, phải trao đổi kỹ lưỡng với bộ phận phụ trách trước. Việc tài trợ 
tiền ủng hộ các tổ chức chính trị được giới hạn với mục đích góp phần vào việc thực hiện 
trơn tru hoạt động kinh doanh và công việc, và hãy cân nhắc kỹ sao cho việc đó không dẫn 
đến nguy cơ gây nhiều ảnh hưởng xấu đến cơ cấu của xã hội và nền kinh tế. 
Hãy giữ một mối quan hệ lành mạnh và minh bạch với các tổ chức chính trị, cẩn trọng 
trong hành động để không bị nghi ngờ có mối quan hệ gắn bó hay cáo buộc liên quan. 

Ngăn chặn thế lực chống 
đối xã hội13
Tuyệt đối không dính líu đến bất kỳ thế lực 
chống đối xã hội nào.

Tất cả các phòng ban

Hàng ngày, hãy giữ quan điểm đạo đức và cố gắng hành động một cách có hiểu biết. Tuyệt 
đối không được dính líu đến các thế lực chống đối xã hội. Nếu phát sinh việc tiếp xúc với 
các thế lực chống đối xã hội, hay có nguy cơ phát sinh thì cần có ý chí mạnh mẽ xử lý với 
thái độ cương quyết, và hãy trao đổi, hợp tác với cấp trên và phòng ban chuyên môn, tuyệt 
đối không tự chịu đựng một mình. Tuyệt đối không giải quyết vấn đề bằng cách đưa các 
tài sản như tiền bạc v.v.

Công ty thuộc tập đoàn tại Nhật Bản

Trong hợp đồng với các đối tác kinh doanh, có quy định về việc đưa vào các trình bày và 
bảo đảm liên quan đến việc không chỉ bản thân đối tác kinh doanh, mà cả công ty mẹ/công 
ty con/nhà thầu của đối tác đó, v.v. cũng đều không phải là các thế lực chống đối xã hội.
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14 Thiết lập đường dây nóng
Thiết lập đường dây nóng có thể sử dụng 
để tố giác trong trường hợp nghi ngờ vi 
phạm pháp luật hoặc Quy tắc đạo đức này. 
Thúc đẩy sử dụng một cách tích cực, chẳng 
hạn như việc tố giác cũng có thể tiếp nhận 
nặc danh, và tuyệt đối cấm thực hiện các 
biện pháp chế tài đối với người tố giác v.v.

Công ty thuộc tập đoàn tại Nhật Bản

Trường hợp phát hiện tình huống bị nghi ngờ là có vi phạm pháp luật hoặc hành vi bất 
chính/phạm tội, hành vi trái với Quy tắc đạo đức này của nhân viên, hãy tố giác với Tổ 
pháp chế nội bộ hoặc bên ngoài công ty. Đối với tư vấn về nhân sự chẳng hạn như quấy 
rối tình dục, quấy rối bằng cách sử dụng quyền lực, giờ làm việc dài v.v, chúng tôi tiếp 
nhận tại quầy tư vấn của Bộ phận nhân sự.
Để công ty nắm bắt chính xác tình huống, việc tố giác với Tổ pháp chế về nguyên tắc 
người tố giác phải sử dụng tên thật, nhưng trong trường hợp người đó muốn giấu tên thì 
có thể trao đổi với quầy tư vấn bên ngoài công ty. Hãy khai báo rõ ràng họ tên, tổ chức 
trực thuộc và nói rõ mong muốn không tiết lộ họ tên người tố giác đến công ty chủ quản. 
Tổ pháp chế tuyệt đối giữ bí mật về các thông tin liên quan đến người tố giác. Ngoài ra, 
tuyệt đối không xử lý hay thực hiện các biện pháp chế tài về mặt nhân sự đối với việc cung 
cấp thông tin (thế nhưng, hành vi lạm dụng chế độ này, chẳng hạn như việc sử dụng vì 
mục đích vu khống hoặc bôi nhọ cá nhân v.v., cũng có trường hợp sẽ bị xử phạt).

Công ty thuộc tập đoàn bên ngoài Nhật Bản

Trường hợp phát hiện tình huống bị nghi ngờ là có vi phạm pháp luật hoặc hành vi bất 
chính/phạm tội, hành vi trái với Quy tắc đạo đức này của nhân viên, hãy thông báo cho 
người chịu trách nhiệm cao nhất tại công ty mình trực thuộc. Thông tin của người tố giác 
sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Ngoài ra, tuyệt đối không xử lý hay thực hiện các biện pháp 
chế tài về mặt nhân sự đối với việc cung cấp thông tin (thế nhưng, hành vi lạm dụng chế 
độ này, chẳng hạn như việc sử dụng vì mục đích vu khống hoặc bôi nhọ cá nhân v.v., cũng 
có trường hợp sẽ bị xử phạt). 

Phần 2
Hành động có hiểu biết

25



Tránh xung đột lợi ích15 Phân biệt rõ ràng ranh giới công tư, không 
thực hiện những hành vi đi ngược lại với 
lợi ích của công ty.

Tất cả các phòng ban

Nhân viên thường xuyên phải phân biệt rõ ràng công tư, không thực hiện những hành vi 
gây tổn hại tới công ty. Ví dụ như, sử dụng kinh phí và tài sản của công ty vì mục đích cá 
nhân (tham khảo mục 16), ưu tiên đối tác nhất định vì lý do cá nhân, cung cấp thông tin 
của khách hàng, nhân viên v.v. ra ngoài, hành vi cạnh tranh với doanh nghiệp trong tập 
đoàn, hay hành vi giúp cho đối thủ cạnh tranh của công ty có lợi thế hơn, hành vi làm ảnh 
hưởng tới uy tín của công ty, tự kinh doanh mà không được công ty cho phép hay tự tiến 
hành giao dịch với công ty với tư cách đối tác v.v. đều là những hành vi xung đột với lợi 
ích của công ty và bị nghiêm cấm. 
Trường hợp nhân viên xây dựng, mua nhà của tập đoàn công ty, nếu tiến hành trong khuôn 
khổ tiêu chuẩn nội bộ công ty thì không có vấn đề gì. Việc dự định ký hợp đồng với những 
điều kiện ưu đãi vượt quá tiêu chuẩn được coi là xung đột lợi ích của công ty và không 
được công nhận.

Hội đồng quản trị (tại Nhật Bản)

Trường hợp tiến hành giao dịch giữa thành viên hội đồng quản trị và công ty, ví dụ như 
thành viên hội đồng quản trị xây nhà của công ty v.v. thì được coi là giao dịch xung đột 
lợi ích công ty trong Luật doanh nghiệp, nên theo luật việc này phải được Hội đồng quản 
trị phê duyệt.

16 Nghiêm cấm lạm dụng tài 
sản công ty
Không sử dụng kinh phí và tài sản của công 
ty vì mục đích cá nhân.

Tất cả các phòng ban

Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được phép sử dụng kinh phí, tài sản hữu hình 
hay vô hình của công ty vì mục đích cá nhân. Không được sử dụng máy photo, máy tính, 
điện thoại, hay dụng cụ văn phòng vì mục đích cá nhân. Không được sử dụng vì mục đích 
cá nhân tài sản công ty cho mượn để thực hiện công việc như xe ô tô của công ty v.v. Kể 
cả sử dụng cho những việc nhỏ nhưng nếu lặp đi lặp lại thì sẽ làm mất dần nhận thức và 
dẫn đến sai lầm lớn. Tương tự như vậy với việc sử dụng kinh phí của công ty cho chi phí 
ăn uống, chi phí đi lại như tiền xe taxi v.v., chi phí sách vỡ v.v. của cá nhân.
Khi nhận thấy tài sản của công ty bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy báo cáo ngay lập tức để 
không bị nghi ngờ đã sử dụng cho mục đích cá nhân. 
Hành vi không liên quan đến công việc trong giờ làm việc là hành vi cá nhân. Trường hợp 
có việc cá nhân không thể tránh khỏi như đi bệnh viện v.v., thì xin phép cấp trên và thực 
hiện trong phạm vi thông thường, và nếu cần thiết, hãy xử lý bằng cách đăng ký nghỉ phép 
v.v. 
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18 Tặng quà, chiêu đãi có 
chừng mực
Không tặng hay nhận quà, chiêu đãi hay 
nhận chiêu đãi vượt quá chừng mực xã 
hội cho phép.

Tất cả các phòng ban

Đối với đại biểu quốc hội, công chức v.v. hay gia đình của họ, đối tác kinh doanh v.v., khi 
mong muốn nhận được lợi ích bất chính trong kinh doanh, khi vượt quá phạm vi chừng 
mực xã hội cho phép, khi có khả năng vi phạm luật pháp, quy định của các nước liên quan, 
không được phép đề nghị, hứa hẹn, thực hiện việc trao tặng tiền, vật phẩm hay những lợi 
ích khác. Ngoài ra, cũng tương tự như vậy, không nhận và không yêu cầu được nhận tiền, 
vật phẩm hay những lợi ích khác.
Tiền, vật phẩm hay những lợi ích khác là việc trao tặng lợi ích về mặt tài sản như tiền mặt 
hay vật phẩm có giá trị v.v., quà mừng, lời mời du lịch, chiêu đãi, cung cấp dịch vụ và lời 
hứa hẹn vô tình hay có chủ ý để đối tượng kỳ vọng v.v.
Trường hợp cần thực hiện những việc này, hãy tiến hành theo pháp luật và trong phạm vi 
thông thường, và phê duyệt, báo cáo và ghi chép theo quy định nội bộ công ty. Trường hợp 
khó đưa ra quyết định, nhất định hãy trao đổi với cấp trên.

Nghiêm cấm giao dịch nội gián17 Tuyệt đối không dính líu đến hành vi giao 
dịch nội gián, bao gồm cả việc hỗ trợ người 
khác tiến hành giao dịch loại này. 

Tất cả các phòng ban

Trong pháp luật các quốc gia đều quy định rõ việc phải bảo vệ một cách nghiêm ngặt 
thông tin nội bộ chưa được công khai gây ảnh hưởng lớn tới thị trường chứng khoán, hay 
nói cách khác là thông tin nội gián. Hãy nâng cao ý thức để không phạm phải Quy chế 
giao dịch nội gián v.v., và trường hợp có bất cứ thắc mắc nào liên quan, hãy trao đổi với 
Bộ phận pháp chế để xử lý.
Trường hợp có được thông tin nội bộ, không được tiến hành giao dịch cổ phiếu hay trái 
phiếu của công ty cho tới khi thông tin này được công bố ra bên ngoài công ty.
Không truyền đạt thông tin nội bộ cho các thành viên gia đình, người quen, đối tác kinh 
doanh hoặc các bên thứ ba khác. Ngoài ra, không giao dịch bằng các tài khoản đứng tên 
của những người này.
Hãy lưu ý rằng không chỉ thông tin của công ty mình, mà những thông tin nội bộ của công 
ty khác biết được thông qua công việc v.v. cũng được coi là thông tin nội bộ. 
Để biết thông tin nào được coi là thông tin nội bộ, hãy tham khảo luật của từng quốc gia 
và quy định của từng công ty. 

Những bộ phận đặc biệt

Trường hợp thành viên hội đồng quản trị v.v. (bao gồm cả công ty con), người chủ quản, 
nhân viên trực thuộc một số bộ phận đặc biệt v.v. dự kiến thực hiện các giao dịch như mua 
bán cổ phần công ty, trước đó hãy nộp cho Trưởng Bộ phận tổng vụ đơn giải trình theo 
mẫu quy định. Bộ phận đặc biệt là những bộ phận quản lý tại trụ sở, bộ phận quản lý của 
các phòng (tuy nhiên còn bao gồm một số bộ phận khác), những bộ phận khác do người 
chịu trách nhiệm quản lý thông tin chỉ định (chi tiết hãy tham khảo các quy định liên 
quan).
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Nghiêm cấm hoạt động 
chính trị, tôn giáo19
Không tiến hành hoạt động chính trị, tôn giáo 
như lôi kéo người khác v.v. dựa theo tín 
ngưỡng của cá nhân mình trong giờ làm việc.

Tất cả các phòng ban

Hoạt động chính trị hay hoạt động tôn giáo theo tín ngưỡng cá nhân là hoạt động mang 
tính cá nhân. Trong giờ làm việc, hoặc tại cơ sở của công ty, không được lôi kéo người 
khác, yêu cầu bỏ phiếu hay quyên góp, phát tờ rơi tuyên truyền v.v.
Những hành vi gây tác động đến người khác kể trên bị nghiêm cấm, còn văn hóa hay 
phong tục của các quốc gia, các tôn giáo được tôn trọng, và những hành động cần thiết 
trong tín ngưỡng cá nhân như lễ cầu nguyện v.v. được công nhận trong phạm vi cho phép 
ngay cả trong giờ làm việc.

Phần 3
Tôn trọng con người và thực hiện 

môi trường làm việc lành mạnh
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Sumitomo Forestry đã ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Nguyên tắc 1:  Doanh nghiệp phải ủng hộ và tôn trọng các Quyền 

con người đã được Quốc tế công bố
Nguyên tắc 2:  Cam kết không đồng lõa với việc lạm dụng nhân 

quyền.

20 Tôn trọng nhân quyền
Tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người, 
bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, người dân bản 
địa, dân tộc thiểu số, người yếu thế trong 
xã hội, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về 
nhân quyền.

Tất cả các phòng ban

Về cơ bản, nhân quyền là quyền tất cả mọi người sinh ra đều có được và vĩnh viễn không 
thể bị xâm phạm.
Hãy tôn trọng nhân quyền, nhân cách của tất cả các bên hữu quan. Đặc biệt hãy lưu ý đến 
nhân quyền của phụ nữ, trẻ em, người dân bản địa, dân tộc thiểu số, người yếu thế trong 
xã hội.
Hãy tuyệt đối thận trọng tránh các hành vi gây ra sự đau đớn về mặt thể chất, tinh thần do 
bị bạo lực hay bêu xấu, bắt nạt, v.v., gây tổn hại đến quyền nhân cách của nhân viên bên 
trong và bên ngoài nơi làm việc.

Nghiêm cấm phân biệt đối 
xử và đảm bảo tính đa dạng21
Tuyệt đối không phân biệt chủng tộc, dân 
tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, tín 
ngưỡng, có khuyết tật hay không, thiên 
hướng tình dục, nhận dạng giới tính v.v. 
Ngoài ra, nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy tính đa 
dạng (diversity).

Sumitomo Forestry đã ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc 
Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Nguyên tắc 6:  Loại bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao 

động và việc làm.

Tất cả các phòng ban

Việc bảo vệ và thúc đẩy tính đa dạng của nhân viên là nỗ lực quan trọng gắn liền với hoạt 
động của một doanh nghiệp giàu sức sống.
Tôn trọng tính đa dạng, không phân biệt đối xử lấy lý do vì sự khác biệt cá nhân như quốc 
tịch hay giới tính, tuổi tác v.v. trong quá trình tuyển dụng, đãi ngộ, thăng chức, thuyên 
chuyển công tác v.v.
Hãy loại bỏ các loại định kiến và phân biệt đối xử lấy lý do nhận thức phân chia vai trò 
theo giới tính, khuyết tật hay thiếu hụt về thể chất và tinh thần, hoàn cảnh gia đình, v.v., 
và hướng đến việc thực hiện môi trường làm việc nơi tất cả nhân viên có thể phát huy sự 
đa dạng và làm việc một cách tràn đầy sinh lực.
Xin đừng làm những hành động phân biệt đối xử không chỉ đối với nhân viên, mà còn với 
tất cả các bên hữu quan.
Ngoài ra, đối với những nhân viên nữ, quy định mục tiêu bằng giá trị số cho tỷ lệ nữ giới 
trên tổng số nhân viên, tỷ lệ nữ giới làm vị trí quản lý, thúc đẩy sự nỗ lực hoạt động của 
nhân viên bất kể nam nữ. 
(Kế hoạch hành động kỳ 1 của Sumitomo Forestry Co.,Ltd dựa trên Luật thúc đẩy hoạt 
động nữ giới)
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Sumitomo Forestry đã ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc 
Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Nguyên tắc 4:  Loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và 

lao động bắt buộc
Nguyên tắc 5: Thật sự xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em

22 Nghiêm cấm lao động 
cưỡng bức, lao động trẻ em
Tuyệt đối không chấp nhận lao động cưỡng 
bức và lao động trẻ em.

Tất cả các phòng ban

Dựa trên các điều ước quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia, vì lao động của trẻ em không 
đủ tuổi tối thiểu làm việc có khả năng cản trở sự phát triển tinh thần, thể chất và sự phát 
triển trong các khía cạnh xã hội và giáo dục của trẻ em, hơn nữa vì có khả năng trẻ bị ép 
buộc làm công việc nguy hiểm không phù hợp với sự phát triển của mình nên không được 
sử dụng lao động trẻ em.
Không được tiến hành tất cả các loại hình lao động cưỡng bức dựa trên việc buôn bán 
người và các hình thức xâm phạm nhân quyền khác v.v.

Bộ phận mua hàng

Xác nhận xem trong tất cả quá trình sản xuất của sản phẩm hay vật liệu, nguyên liệu thu 
mua về có sử dụng lao động cưỡng bức hay lao động trẻ em hay không, và tuyệt đối không 
chấp nhận việc này.

Sumitomo Forestry đã ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc
Nguyên tắc 3:  Doanh nghiệp phải ủng hộ việc tự do thành lập hiệp 

hội và thừa nhận quyền thương lượng tập thể

Quyền tự do hiệp hội và 
quyền thương lượng tập thể23
Đảm bảo quyền tự do hiệp hội và quyền 
thương lượng tập thể, một trong những 
quyền lợi của người lao động theo pháp luật.

Tất cả các phòng ban

“Quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể” cùng với “Nghiêm cấm lao động 
cưỡng bức”, “Xóa bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ em”, “Loại bỏ phân biệt đối xử trong 
tuyển dụng và nghề nghiệp” là những tiêu chuẩn tối thiểu phải tuân thủ được gọi là “Tiêu 
chuẩn lao động cốt lõi”, được ILO (Tổ chức lao động quốc tế) quy định trong “Tiêu chuẩn 
lao động quốc tế”. (Ngay trong hiến pháp Nhật Bản cũng có nêu quyền hiệp hội, quyền 
thương lượng tập thể và các hoạt động tập thể khác của người lao động được đảm bảo.)
Không được cản trở quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể vốn là quyền của 
người lao động.
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24 Thời gian lao động và mức 
lương phù hợp
Đảm bảo thời gian lao động và mức lương 
phù hợp dựa trên luật pháp.

Tất cả các phòng ban

Tuân thủ các bộ luật liên quan như Luật tiêu chuẩn lao động v.v., thực hiện triệt để việc 
quản lý để đảm bảo thời gian làm việc nằm trong tiêu chuẩn luật pháp cho phép.
Việc quản lý thời gian làm việc của cấp dưới cần tiến hành một cách chính xác, không 
được báo cáo sai sự thật v.v.
Hãy cân nhắc để không bố trí nhân sự trong đó có một bộ phận nhân viên lao động nặng 
nhọc quá độ.
Để phát triển việc kinh doanh một cách vững chắc và bền vững, việc cải thiện điều kiện 
lao động gắn liền với việc nâng cao về chất và sự ổn định cuộc sống của nhân viên là rất 
quan trọng. Về mức lương, hãy đặc biệt cân nhắc và xác nhận xem mức thấp nhất theo 
luật, chẳng hạn như Luật quy định mức lương tối thiểu v.v. đã được đảm bảo chưa, bao 
gồm cả của đối tác kinh doanh.
Điều này áp dụng cho tất cả nhân viên. Trường hợp tuyển dụng nhân viên bán thời gian 
làm ngắn hạn cũng áp dụng tương tự.

Đảm bảo cân bằng giữa 
công việc và cuộc sống25
Đảm bảo sự cân bằng phù hợp giữa công 
việc và việc cá nhân như nuôi dạy trẻ hay 
chăm sóc người già, v.v.

Tất cả các phòng ban

Hãy cùng xây dựng môi trường làm việc trong đó thực hiện sự cân bằng mà mỗi cá nhân 
mong muốn đối với công việc và cuộc sống ngoài công việc (các loại hoạt động như cuộc 
sống gia đình, hoạt động địa phương, phát triển bản thân hay sở thích v.v.), và nhờ vào 
việc nhân viên có thể làm việc một cách khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực, có thể phát huy 
tối đa năng lực của họ.
Chính vì chúng ta là một tập đoàn lấy việc cung cấp toàn bộ dịch vụ liên quan đến cuộc 
sống ngày một tốt hơn làm sứ mệnh của mình nên chúng ta phải hiểu rõ tầm quan trọng 
của việc dõi theo sự phát triển của con trẻ, việc dành thời gian cho gia đình, và xây dựng 
một môi trường làm việc giúp nhân viên vừa làm việc vừa làm tròn được trách nhiệm nuôi 
dạy trẻ hay chăm sóc người già, rồi sau đó hãy phát huy những kinh nghiệm đó trong công 
việc của mình.
Bằng cách thực hiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hãy nỗ lực giảm thời gian 
làm việc để có thể nâng cao thành tích công việc và cải thiện năng suất lao động. Ngoài 
ra, hãy thường xuyên nỗ lực thúc đẩy cải cách trong công việc để làm được điều này và 
nâng cao năng suất.

Chủ yếu là Bộ phận nhân sự

Trong quá trình đa dạng hóa phong cách sống và giá trị quan, cách thức làm việc cũng 
được đa dạng hóa. Cùng với việc tôn trọng cách thức làm việc linh hoạt phù hợp với nhu 
cầu của từng cá nhân và trang bị các chế độ trong nội bộ công ty, hãy xây dựng môi trường 
làm việc sao cho nhân viên có thể dễ dàng sử dụng các chế độ này.
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26 An toàn vệ sinh lao động
Nỗ lực duy trì môi trường làm việc an toàn 
và khỏe mạnh. Ngoài ra, thực hiện định kỳ 
việc đào tạo, huấn luyện phòng bị thảm 
họa, sự cố v.v.

Tất cả các phòng ban

An toàn và khỏe mạnh là hai yếu tố cơ bản được ưu tiên hơn cả trong môi trường làm việc. 
Mỗi cá nhân cần chú ý tới an toàn và sức khỏe, đồng thời cấp trên phải chú ý tới sức khỏe 
về thể chất và tinh thần của cấp dưới, lưu ý một cách thích hợp đến an toàn.
Để đảm bảo an toàn và vệ sinh, trên cơ sở tuân thủ các luật pháp liên quan, hãy nỗ lực liên 
tục cải thiện môi trường làm việc.

An	toàn
Quy định trình tự chẳng hạn như phương châm xử lý và hướng dẫn đối với các công việc 
nguy hiểm và hãy triệt để thực hiện. Ngoài ra, việc thường xuyên nỗ lực dự báo trước các 
mối nguy hiểm và thực hành sàng lọc sắp xếp cũng là những nguyên tắc cơ bản.
Định kỳ tiến hành ít nhất 1 lần/năm các buổi đào tạo, huấn luyện phòng bị thảm họa, sự 
cố tại các cơ sở kinh doanh, sàng lọc ra những vấn đề và lên kế hoạch cải thiện.
Trường hợp không may xảy ra thảm họa hay sự cố, đảm bảo an toàn và đưa ra kế hoạch 
phòng tránh ảnh hưởng lan rộng, xử lý theo nguyên tắc 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra, hãy tuân 
theo quy trình được quy định tại mỗi công ty chẳng hạn như “Những điểm quan trọng khi 
xảy ra tình huống khẩn cấp” v.v.

Khỏe	mạnh
Nhân viên nhất định phải đi khám sức khỏe về thể chất và tinh thần theo quy định tại mỗi 
công ty.
Ngoài ra, hãy thực hiện việc giữ gìn sức khỏe như kiềm chế việc uống rượu, hút thuốc lá 
quá độ v.v.

Bồi dưỡng nhân sự27 Nỗ lực đào tạo nhân sự, cung cấp cơ hội 
học tập v.v, hướng tới mục tiêu nâng cao 
năng lực, kỹ năng.

Tất cả các phòng ban

Công ty tiến hành những buổi học tập và đào tạo cần thiết để nâng cao quan điểm đạo đức, 
kiến thức, kỹ năng cho nhân viên.
Nhân viên không chỉ tích cực nỗ lực tham gia khi được công ty tạo cơ hội cho học tập, mà 
còn hãy hết mình học tập một cách tự chủ để đẩy nhanh việc phát triển năng lực và phát 
triển nghề nghiệp cho bản thân.
Từng nhân viên bên cạnh việc hết mình học tập giúp ích cho sự phát triển bản thân, đồng 
thời cũng cần có lập trường hướng dẫn, đào tạo, tư vấn thúc đẩy sự phát triển của cấp dưới, 
đàn em, đồng nghiệp. Từng cá nhân nhân viên quan tâm và tham gia vào quá trình bồi 
dưỡng nhân sự sẽ mang lại sự phát triển bản thân, cũng sẽ đem lại sự phát triển tổ chức.
Để bồi dưỡng quan điểm đạo đức tốt, học tập kiến thức, kỹ năng giúp ích cho việc thực 
hiện công việc, hãy cùng xây dựng văn hóa nơi làm việc để mọi người học hỏi lẫn nhau.
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Quấy rối: Những phát ngôn, hành động v.v. hướng tới người khác 
làm cho khó chịu, gây tổn thương sự tôn nghiêm, gây bất lợi, hoặc 
tạo sự uy hiếp đối với đối phương, bất kể là có do chủ ý của bản 
thân người thực hiện hay không.
Có hơn 30 loại quấy rối được chỉ ra, không chỉ quấy rối tình dục, 
quấy rối bằng cách sử dụng quyền lực, còn có quấy rối người mang 
thai, quấy rối giới tính, quấy rối về đạo đức, quấy rối nhân viên 
nam đang chăm con nhỏ v.v.

Giải thích

28 Nghiêm cấm quấy rối 
Tuyệt đối không thực hiện, không bỏ qua 
hành vi quấy rối tình dục, quấy rối bằng 
cách sử dụng quyền lực, trừng phạt vô 
nhân đạo v.v.

Mỗi nhân viên là một cá nhân bình đẳng, một đối tác quan trọng trong công việc. Môi 
trường làm việc mà tại đó có tình trạng lạm dụng chức vụ và địa vị để tiến hành các hành 
vi quấy rối làm giảm tinh thần tại nơi làm việc thì sẽ không thể sôi nổi được. Quấy rối là 
hành vi gây tổn thương tới tính cách và sự tôn nghiêm của con người. Tuyệt đối không cho 
phép môi trường xung quanh mình xảy ra hiện tượng quấy rối. 
Sự tiếp nhận hành vi quấy rối của mỗi cá nhân có sự khác biệt. Cần suy nghĩ thận trọng 
xem hành động của mình có nội dung gây phản cảm cho đối phương hay không, rồi mới 
thực hiện lời nói hay hành động.
Công ty sẽ xem người có hành vi quấy rối là đối tượng bị xử phạt, và tiến hành một cách 
kiên định các biện pháp như giáng chức thật sự, thuyên chuyển công tác dựa trên đánh giá, 
thẩm tra một cách khách quan sự thật và mức độ quấy rối.

Tất cả các phòng ban

Bảo vệ quyền riêng tư29 Tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của cá 
nhân.

Tất cả các phòng ban

Mọi người có quyền không bị tiết lộ thông tin cá nhân về cuộc sống riêng tư của mình, nếu 
không được phép. Trường hợp có thông tin riêng tư của các bên liên quan như khách hàng 
hay nhân viên, đối tác kinh doanh v.v., hãy giữ và bảo vệ những thông tin đó.
Tập đoàn chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh thường hay nắm bắt được các loại 
thông tin riêng tư của khách hàng như xây dựng nhà theo đặt hàng v.v. Việc truyền đạt 
những thông tin riêng tư này cho những người liên quan cần được giữ ở mức tối thiểu cần 
thiết.
Thông tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến phân biệt đối xử hay quấy rối được tiếp nhận 
tại đường dây nóng để báo cho công ty, sẽ được bảo vệ tính riêng tư của người liên quan 
chẳng hạn như người bị hại v.v.
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30 Sự hài lòng và an toàn của khách hàng
Cùng với việc đảm bảo chắc chắn sự an toàn, an 
tâm của khách hàng, cần xử lý một cách nghiêm 
túc ý kiến của khách hàng, để theo đuổi việc nâng 
cao chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Tất cả các phòng ban

Đối với khách hàng, luôn luôn nỗ lực tiếp xúc với sự chân thành, làm sâu sắc hơn mối quan hệ, thấu 
hiểu giá trị quan và nguyện vọng mà họ coi trọng để có thể đưa ra những đề xuất hữu ích. Thêm vào 
đó, thường xuyên đứng từ lập trường của khách hàng để hướng tới công việc có thể khiến khách hàng 
thấy cảm kích.
Cố gắng thể hiện và diễn đạt một cách chính xác, dễ hiểu, và hãy chắc chắn truyền đạt trước về những 
hạng mục gây bất lợi, gây rủi ro đối với khách hàng. Đặc biệt hết sức lưu ý không để phát sinh hiểu 
nhầm, mâu thuẫn nào khi giải thích điều kiện hợp đồng.
Ngay cả đối với những phàn nàn tiếp nhận do sai sót hay hiểu lầm thì trước tiên hãy lắng nghe đối 
phương một cách chân thành, và nhanh chóng hành động để giải tỏa sớm những bất mãn và lo lắng 
của họ. Hãy nhận thức rằng việc xử lý sai không chỉ gây mất uy tín của công ty với khách hàng mà 
còn gây ảnh hưởng đến đánh giá về mặt xã hội đối với toàn thể công ty rồi mới tiến hành xử lý.
Thường xuyên lắng nghe ý kiến của khách hàng, vận dụng những ý kiến đó để nâng cao chất lượng, 
cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới v.v. Ngoài ra, hãy nỗ lực trong việc cung cấp sản phẩm và 
nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm quan tâm hàng đầu đến an toàn, an tâm của khách hàng.
Về tính an toàn của sản phẩm, hãy chắc chắn tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn, giải thích, tư vấn những 
điều cần thiết một cách phù hợp cho khách hàng.
Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến sự an toàn của khách hàng, ứng phó bằng cách ưu tiên các 
biện pháp bảo đảm an toàn nhanh chóng, bao gồm cả việc liên lạc riêng với khách hàng hoặc truyền 
đạt lời kêu gọi chú ý trên trang chủ, tiếp theo hãy nỗ lực loại bỏ nguyên nhân cốt lõi đó.
Để phục vụ khách hàng với chất lượng đảm bảo, hãy thiết lập tiêu chuẩn tại các quá trình của nguyên 
vật liệu, công đoạn sản xuất, hậu cần v.v., tiến hành quản lý chất lượng bằng cách giám sát chất lượng 
v.v., và lên kế hoạch cải thiện liên tục.

Chủ yếu trong mảng kinh doanh sản xuất

Để nâng cao chất lượng, trong mảng kinh doanh sản xuất v.v., hãy nỗ lực áp dụng những tiêu 
chuẩn quốc tế v.v. về quản lý chất lượng như ISO9001 v.v.

Phần 4
Hoạt động kinh doanh quan 

tâm đến xã hội và môi trường
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32 Đóng góp cho cộng đồng địa 
phương
Tôn trọng văn hóa và phong tục địa phương, 
đóng góp cho sự phát triển bền vững của 
cộng đồng địa phương thông qua hoạt 
động đối thoại.

Tất cả các phòng ban

Công ty là thành viên của cộng đồng địa phương. Ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau, 
điều quan trọng là phải chú ý đến tình hình của từng nơi, tiến hành hoạt động kinh doanh 
dựa trên cơ sở tôn trọng văn hóa và phong tục. Cùng với việc xây dựng mối quan hệ tin 
cậy hơn với mọi người và phát triển của cộng đồng địa phương, hãy cùng xây dựng nền 
tảng công việc và phát triển kinh doanh một cách thuận lợi. Vì vậy, hãy tiến hành các hoạt 
động coi trọng việc đối thoại và hợp tác với cộng đồng địa phương, giao lưu, đối thoại 
rộng rãi với xã hội, liên kết hợp tác với tất cả các bên hữu quan. 
Để tích cực tham gia cùng cộng đồng địa phương, hãy tích cực thúc đẩy các hoạt động 
đóng góp cho xã hội như hỗ trợ hoạt động vì môi trường, phúc lợi xã hội, đào tạo thế hệ 
tiếp theo, văn hóa, nghệ thuật v.v., tham gia vào hoạt động địa phương, hoạt động tình 
nguyện v.v. 

Cộng sinh với môi trường31 Hướng tới việc cắt giảm gánh nặng môi 
trường trong vòng đời của sản phẩm và 
dịch vụ, nỗ lực ngăn chặn sự nóng lên của 
trái đất, tuần hoàn tài nguyên, phòng chống 
ô nhiễm tài nguyên môi trường, bảo tồn 
tính đa dạng sinh học.

Phòng ban lấy chứng nhận ISO14001

Dựa trên “Chính sách môi trường của Sumitomo Forestry Group”, để thực hiện trách 
nghiệm xã hội, cơ bản hãy thực hiện trong công việc hàng ngày từ việc hoạch định chiến 
lược cơ bản, chính sách trọng điểm tại các bộ phận, cho đến triệt để tuân thủ, đào tạo về 
môi trường, và nắm bắt hiệu quả, thành tích của những hoạt động này, và tiến hành quản 
lý môi trường tuân theo quy cách tiêu chuẩn quốc tế ISO14001.

Hoạt động kinh doanh của Sumitomo Forestry Group khởi nguồn từ quản lý rừng, nên 
thường xuyên liên quan đến môi trường trái đất. Để giữ cho hoạt động kinh doanh ổn định 
và duy trì lâu dài, thì tiền đề là môi trường trái đất phải được duy trì bền vững. Hãy nhận 
thức được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường trái đất, và nỗ lực vào sự cộng 
sinh môi trường dựa trên “Chính sách môi trường của Sumitomo Forestry Group”. 
Kinh doanh vun trồng và tận dụng tài nguyên gỗ có khả năng tái sinh là mảng kinh doanh 
duy trì, nâng cao nhiều chức năng của rừng và  đóng góp cho môi trường. Hãy tích cực 
tìm ra công nghệ, ý tưởng mới để công hiến cho môi trường trái đất.
Đánh giá phù hợp tác động môi trường của mảng kinh doanh và sản phẩm, tích cực sử 
dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và năng lượng tự nhiên. Ngoài ra, hãy nỗ lực thúc đẩy 
việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên (3R: Reduce (Giảm sử dụng), Reuse (Tái 
sử dụng), Recycle (Tái chế)).

Tất cả các phòng ban

4645


