Quy tắc Đạo đức Toàn cầu
Tổng quan

Tổng quan về Quy tắc Đạo đức Toàn cầu
Tại PPG, chúng tôi theo đuổi cách hành xử chuyên nghiệp
cũng như cách kinh doanh theo tiêu chuẩn rất cao.
Danh tiếng của chúng tôi với tư cách là một công ty luôn
kinh doanh có đạo đức và uy tín là lợi thế cạnh tranh vô cùng
quan trọng. Chúng tôi có trách nhiệm và cam kết nhằm đảm
bảo sự thành công dài hạn cho công ty — mang lại lợi ích cho
khách hàng, cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp và đối tác.
Thành công của chúng tôi tùy thuộc vào khả năng bạn đưa
quyết định phù hợp với giá trị của chúng tôi.
Quy tắc Đạo đức Toàn cầu đại diện cho những giá trị cốt lõi
và kỳ vọng của chúng tôi với tâm thế là một công ty hoạt động
theo đạo đức. Quy tắc này được sử dụng như một công cụ
giúp đưa ra các quyết định đúng đắn đồng thời giải quyết các
vấn đề đạo đức mà bạn có thể gặp phải.

Bạn được kỳ vọng nên làm như thế nào
Luôn am hiểu

Đọc, hiểu và tuân thủ với Quy tắc của chúng tôi
cũng như luật pháp.

Luôn có trách nhiệm

Có cách đánh giá đúng.
Không vi phạm các tiêu chuẩn của chúng tôi.
Không trả thù.

Luôn chính trực

Gương mẫu trong các hành động của bạn.
Luôn hành động với tinh thần chính trực tuyệt đối.

Luôn thể hiện sự
tôn trọng

Khuyến khích môi trường cởi mở.
Giao tiếp cùng với sự chân thành và niềm tin.

Luôn can đảm

Kịp thời nêu lên mối quan ngại.
Đưa mối quan ngại lên cấp cao hơn một
cách hợp lý.
Thực hiện biện pháp kỷ luật thích hợp.

Tiêu chuẩn Đạo đức của chúng tôi
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Để biết thêm thông tin về tất cả các tiêu chuẩn này, hãy xem toàn bộ
quy tắc tại corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Đưa ra quyết định mang tính đạo đức
Bạn có thể trả lời “có” cho các câu hỏi sau không?
✔✔ Điều này là hợp pháp?
✔✔ Điều này phù hợp với Quy tắc?
✔✔ Điều này phản ánh các giá trị của PPG?
✔✔ Điều này sẽ phản ánh đúng về tôi và PPG?
✔✔ Có ổn không khi điều này xuất hiện trong tiêu đề tin tức?

Nếu bạn trả lời “không” với bất kỳ câu nào trong số các
câu hỏi này, hãy liên hệ với:
•

Người giám sát của bạn hoặc cấp quản lý kế tiếp

•

Trưởng bộ phận nhân sự của bạn

•

Cố vấn pháp lý của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị tại khu vực

•

Phòng Đạo đức và Tuân thủ của chúng tôi:
•

Đường dây trợ giúp về vấn đề đạo đức của PPG – Để gửi báo cáo hoặc
câu hỏi bí mật và ẩn danh bằng ngôn ngữ của bạn, hãy sử dụng Đường dây
trợ giúp về vấn đề đạo đức tại ppgethics.com để tìm số điện thoại cho quốc
gia của bạn hoặc lập báo cáo trực tuyến.
Hãy gọi tới số +1.720.514.4400 đối với cuộc gọi tính cước ngược hoặc cuộc
gọi do người nhận trả phí.
Gọi tới số +1.800.461.9330 đối với Hoa Kỳ và Canada (tiếng Anh).

•

Email chiefcomplianceofficer@ppg.com

Nêu lên mối quan ngại về pháp lý hoặc đạo đức
trên tinh thần thiện chí là điều nên làm.
Trang web về Tuân thủ và Đạo đức Toàn cầu
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Đường dây trợ giúp về vấn đề đạo đức của PPG được cung cấp bởi
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