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Chính sách chống tham nhũng toàn cầu dành cho tất cả các Đối tác kinh doanh của 

Cisco Systems, Inc. và công ty con của Cisco (Cisco)  

Cisco mong muốn &  yêu cầu tất cả nhà cung cấp, nhà thầu phụ, người bán lại hoặc kênh đối tác, nhà tư vấn, đại lý và các bên 

khác tiến hành kinh doanh với Cisco (Đối tác kinh doanh) phải luôn hành động theo cách chuyên nghiệp và có đạo đức trong 

quá trình thực hiện dịch vụ cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ với Cisco hoặc thay mặt cho Cisco trước 

khách hàng của Cisco hoặc bên thứ ba khác. Vì vậy, là Đối tác kinh doanh, bạn phải:  

(a) Tuân thủ tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành, bao gồm cả Đạo luật chống tham nhũng tại nước ngoài của Hoa 

Kỳ (FCPA), Đạo luật chống hối lộ của Vương quốc Anh và các luật chống tham nhũng tương tự khác ở trên toàn thế 

giới (“Luật hiện hành”). Nói chung, các luật này đều nghiêm cấm hối lộ công chức chính phủ, đưa ra các yêu cầu về 

hồ sơ, sổ sách cũng như đặt ra các hình phạt dân sự và hình sự cho các vi phạm. Ngoài ra, một số luật còn áp dụng 

cho cả hành vi nhận hối lộ hoặc áp dụng cho các cá nhân thuộc khu vực tư nhân dưới dạng hối lộ thương mại. Bạn có 

thể tìm thêm thông tin về FCPA tại địa chỉ: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ hoặc liên hệ theo địa chỉ 

publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc cho phép các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đại lý hoặc các bên thứ ba khác 

của chính bạn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến cho Cisco phải chịu trách nhiệm pháp lý vì vi phạm Luật 

hiện hành.  

(c) Không sử dụng tiền hoặc vật trả công khác nhận được từ Cisco theo cách vi phạm Luật hiện hành hoặc cho các mục 

đích phi pháp khác, chẳng hạn như thanh toán hoặc tặng bất kỳ vật phẩm nào có giá trị (trực tiếp hoặc gián tiếp) nhằm 

tác động một cách không chính đáng đến một hành động hoặc quyết định nhằm có được hoặc duy trì hoạt động kinh 

doanh hoặc để đảm bảo một lợi thế kinh doanh sai trái. Nguyên tắc nêu trên áp dụng cho mọi đề nghị hoặc hứa hẹn 

thanh toán hoặc tặng vật phẩm có giá trị cho bất kỳ đối tượng nào sau đây:  

• công chức hoặc viên chức chính phủ (bao gồm bất kỳ người nào nắm giữ chức vụ điều hành, lập pháp, tư pháp 

hoặc hành chính, dù được bầu chọn hay bổ nhiệm, hoặc của bất kỳ tổ chức quốc tế công nào, chẳng hạn như Liên 

hiệp Quốc hoặc Ngân hàng Thế giới, hoặc bất kỳ người nào hoạt động với tư cách công vụ cho hoặc đại diện cho 

chính phủ hoặc tổ chức đó),  

• nhân viên hoặc viên chức của khu vực công hoặc doanh nghiệp do nhà nước sở hữu, 

• ứng cử viên chính trị, đảng phái chính trị hay bất kỳ công chức hoặc viên chức nào của một đảng phái chính trị, 

• bất kỳ cá nhân nào khác nếu bạn biết hoặc đáng ra phải biết rằng một phần bất kỳ của vật phẩm biếu tặng sẽ được 

dành (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho bất kỳ ai được xác định ở trên, hoặc 

• nhân viên và viên chức của khu vực tư nhân dưới dạng hối lộ thương mại. 

Không giới hạn ở những điều nêu trên, các loại vật phẩm biếu tặng bị nghiêm cấm bao gồm bất kỳ thứ gì có giá trị 

như: tiền mặt hoặc vật phẩm tương đương (kể cả thẻ quà tặng), các món quà không phù hợp, du lịch và chiêu đãi, các 

khoản quyên góp từ thiện hoặc chính trị, các thỏa thuận không đấu thầu, các hình thức giúp đỡ bằng hiện vật, tuyển 

dụng họ hàng thân thuộc hoặc các khoản thanh toán bôi trơn trái phép, được cung cấp nhằm có được lợi ích không 

chính đáng. 

(d) Khi được Cisco yêu cầu, hãy đề nghị nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đại lý hoặc các bên thứ ba khác của chính bạn ký 

một bản tuyên bố tuân thủ chống tham nhũng tương tự và xác nhận với Cisco rằng hành động này đã được thực hiện.  

(e) Lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ và chính xác. Đồng thời, phải áp dụng tất cả các điều khoản kiểm tra và các nghĩa vụ có 

liên quan khác nêu trong (các) thỏa thuận của bạn với Cisco để tuân thủ chính sách này. Ngoài ra, bạn không được 

thiết lập, giữ lại hoặc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của công ty bị giấu kín hoặc không được ghi vào sổ sách (còn gọi 

là “quỹ đen”). Bạn có thể tìm thêm thông tin về quỹ đen tại địa chỉ: http://www.cisco.com/go/integritynow. 

Trong mọi trường hợp, Cisco sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào theo bất kỳ thỏa 

thuận với nhà cung cấp hoặc bên thứ ba nào mà Cisco thành thực tin rằng có thể khiến họ vi phạm Luật hiện hành.  

Cisco giữ lại quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt (các) thỏa thuận của bạn với Cisco ngay khi có thông báo bằng văn bản nếu 

Cisco cho rằng, theo quyết định riêng của Cisco, bạn đã vi phạm bất kỳ điều nào trong chính sách này hoặc nếu bạn đưa ra 

tuyên bố, phát ngôn hoặc bảo đảm gian lận hoặc sai trái trong khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.  
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Bạn phải báo cáo ngay cho Cisco mọi lo ngại liên quan đến hành vi kinh doanh trái đạo đức của nhân viên Cisco hoặc 

bất kỳ đối tác kinh doanh nào của Cisco bằng cách liên hệ với Bộ phận Phụ trách Đạo đức Kinh doanh của Cisco theo 

địa chỉ: ethics@cisco.com hoặc qua biểu mẫu web, đường dây nóng miễn phí hoặc các công cụ báo cáo ẩn danh của 

Cisco dành cho các vấn đề liên quan đến Đạo đức có tại: https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-

responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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