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Chính sách chống tham nhũng 

I. MỤC ĐÍCH 

Eaton không đề nghị hoặc chấp nhận các khoản hối lộ hoặc tham nhũng khác dưới bất kỳ hình thức nào. 
Cam kết hoạt động kinh doanh có đạo đức, hành động trong sạch và tuân thủ pháp luật là cốt lõi cho các 
giá trị và Quy tắc Đạo đức của chúng ta. Chính sách này quy định điều khoản nghiêm cấm hối lộ và tham 
nhũng cũng như kỳ vọng đối với việc triển khai các biện pháp kinh doanh phù hợp với các quy tắc đạo 
đức, giá trị của chúng ta và các điều luật hiện hành. 

II. PHẠM VI 
 

Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên, lao động thời vụ, cán bộ và giám đốc của Eaton cũng như 
các công ty con và công ty liên kết (“Eaton”). Ngoài ra, nếu được nêu trong hợp đồng hiện hành, chính 
sách này áp dụng trực tiếp cho các đại diện của bên thứ ba và đối tác kinh doanh khác của Eaton. 

Các thuật ngữ chính được định nghĩa dưới đây. Chính sách này nên được đọc kết hợp với Quy tắc đạo 
đức, Chính sách quà tặng và chiêu đãi, Chính sách chi phí và đi lại, Chính sách công vụ, Chính sách ký 
kết hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ, Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp và các chính sách có liên 
quan khác của Eaton. 

III. CHÍNH SÁCH 
 

A. CÁC KHOẢN HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG KHÁC BỊ NGHIÊM CẤM  

Eaton và các đại diện bên thứ ba phải tuân thủ tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành, bao gồm 
Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ (“FCPA”), Đạo luật chống hối lộ của Vương Quốc 
Anh (“UKBA”) và các điều luật tương tự. Eaton và các đại diện bên thứ ba không được phép trực tiếp 
hoặc gián tiếp đề nghị, hứa hẹn, trao tặng, gạ gẫm hoặc nhận bất kỳ khoản hối lộ hoặc tham nhũng khác 
cho hoặc từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm các tổ chức chính phủ, quan chức chính phủ, 
công ty và nhân viên công ty. Các quy định nghiêm cấm này áp dụng trên toàn cầu bất kể thông lệ, tập 
quán địa phương và điều kiện cạnh tranh. 

B. TIỀN XÚC TIẾN 

Eaton nghiêm cấm các khoản tiền xúc tiến. Nhân viên Eaton phải báo cáo khi có đòi hỏi hoặc yêu cầu chi 
trả tiền xúc tiến với người quản lý của họ và Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ. 

C. CÁC KHOẢN THANH TOÁN CƯỠNG ÉP  

Các khoản thanh toán cưỡng ép không vi phạm chính sách này. Nhân viên Eaton phải báo cáo khi có đòi 
hỏi hoặc yêu cầu chi trả khoản thanh toán cưỡng ép cho người quản lý của họ và Văn phòng Đạo đức và 
Tuân thủ trước khi thực hiện khoản thanh toán cưỡng ép hoặc sớm nhất có thể sau khi thực hiện khoản 
thanh toán này. Khoản thanh toán cưỡng ép phải được ghi lại chính xác đúng với các yêu cầu về sổ sách 
và hồ sơ dưới đây.  

D. YÊU CẦU QUẢN LÝ CÁC BÊN THỨ BA 

Eaton nghiêm cấm các khoản hối lộ và tham nhũng khác được thực hiện hoặc nhận gián tiếp thông qua 
các đại diện của bên thứ ba. Eaton có các chương trình đánh giá rủi ro, thẩm định chống tham nhũng và 
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quản lý hợp đồng để giảm thiểu rủi ro về hành vi tham nhũng của các đại diện bên thứ ba. Các chương 
trình này phải được áp dụng khi chọn lựa, ký kết và quản lý các đại diện bên thứ ba.  

E. SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ  

Eaton cùng các đại diện bên thứ ba phải giữ sổ sách và hồ sơ chi tiết phù hợp thể hiện chính xác và rõ 
ràng tất cả giao dịch cho hoặc từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm các cơ quan chính phủ, 
quan chức chính phủ, công ty và nhân viên công ty. Sổ sách và hồ sơ phải phù hợp với các tiêu chuẩn 
và quy trình kế toán nội bộ của Eaton. 

F. VI PHẠM VÀ BÁO CÁO 

Bất kỳ nhân viên Eaton nào biết được hành vi vi phạm hoặc khả năng xảy ra các vi phạm về chính sách 
này phải báo cáo các vi phạm đó lên người quản lý của họ và Văn phòng Đạo đức và Tuân thủ. Vi phạm 
chính sách này có thể dẫn đến việc bị kỷ luật, cao nhất bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động. Nhân viên 
Eaton sẽ không bị phạt hoặc trả đũa vì bất kỳ sự chậm trễ, tổn thất kinh doanh hoặc các ảnh hưởng nào 
khác vì họ đã từ chối vi phạm chính sách này hoặc từ chối tham gia vào hoạt động tham nhũng hoặc báo 
cáo những hành vi như vậy. 

G. ĐỊNH NGHĨA  

“Tham nhũng” là việc lạm dụng quyền lực để đạt được mục đích cá nhân.  

“Khoản hối lộ” hoặc “khoản tham nhũng” là bất kỳ khoản thanh toán, tiền lại quả hoặc bất kỳ vật gì có 
giá trị được hứa hẹn, cho hoặc nhận từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào như một sự khuyến khích để: 
(a) đạt được, duy trì hoặc chi phối việc kinh doanh bất chính; (b) đạt được bất kỳ lợi thế cá nhân hoặc 
công việc phi pháp hoặc không phù hợp; hoặc (c) tác động đến phán quyết hoặc hành vi của một cá 
nhân hoặc tổ chức để đạt được kết quả hoặc hành động mong muốn. Khoản hối lộ hoặc tham nhũng bao 
gồm bất kỳ vật gì có giá trị được trao cho một cá nhân, hoặc thành viên gia đình hoặc đối tác của cá 
nhân đó, với mục đích hối lộ để gây ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, đến hành động hoặc quyết định 
của cá nhân đó. Ví dụ về “bất kỳ vật gì có giá trị” bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền mặt như 
thẻ quà tặng, quà tặng, hoạt động giải trí, chuyến đi, khoản vay, biệt đãi, các khoản đóng góp, quyên 
góp, tiền thưởng, ưu đãi và đề nghị tuyển dụng hay thực tập, bất kể giá trị có nhỏ đến đâu. 

“Tiền lại quả” là một hình thức hối lộ. Đây là hành vi trả lại theo cách phi đạo đức hoặc phạm pháp một 
phần thanh toán đã được thực hiện theo giao dịch kinh doanh hợp pháp. 

“Khoản thanh toán cưỡng ép” là khoản thanh toán được thực hiện nhằm đối phó với mối đe dọa sắp 
xảy ra cho sức khỏe hoặc sự an toàn của bản thân hoặc người khác. Khoản thanh toán trong các trường 
hợp khác (ví dụ, nhằm đối phó với mối đe dọa về mặt kinh tế hoặc tổn thất kinh doanh) không cấu thành 
khoản thanh toán cưỡng ép. 

“Tiền xúc tiến” là khoản thanh toán (thường là khoản tiền nhỏ) được chi trả nhằm đảm bảo hoặc xúc 
tiến việc thực hiện các công việc chính quyền thường nhật, tùy nghi của quan chức chính phủ. Cụ thể 
hơn, tiền xúc tiến không bao gồm các khoản thanh toán hợp pháp cho các chi phí chính thức chi trả trực 
tiếp cho cơ quan chính phủ theo luật pháp hiện hành, biểu phí đã thiết lập hoặc các tài liệu chính quyền 
chính thức khác. 

“Quan chức chính phủ” là cá nhân giữ bất kỳ vị trí lập pháp, tư pháp hoặc hành chính ở bất kỳ cấp độ 
nào, dù là được tuyển dụng, chỉ định hay bầu cử, trong cơ quan hoặc văn phòng chính phủ, hoặc trong tổ 
chức quốc tế công, hoặc cá nhân thực hiện chức năng của bang hoặc cộng đồng cho hoặc thay mặt cho 
cơ quan, văn phòng, và tổ chức chính phủ hoặc một tổ chức quốc tế. Định nghĩa này cũng bao gồm các 
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cán bộ và nhân viên của các công ty thuộc quyền sở hữu và kiểm soát một phần hoặc toàn bộ của nhà 
nước (thường gọi là các doanh nghiệp do “nhà nước sở hữu” hoặc do “nhà nước kiểm soát”). Ngoài ra 
cũng bao gồm các đảng phái chính trị, viên chức đảng, ứng cử viên văn phòng và thành viên trong hoàng 
tộc. 

“Tổ chức quốc tế công” là tổ chức quốc tế được thành lập bởi chính phủ và các bang, được lập ra theo 
luật FCPA của Hoa Kỳ, Đạo luật chống hối lộ của Vương Quốc Anh (UKBA) và các luật chống tham 
nhũng hiện hành khác, bao gồm các tổ chức tài chính quốc tế như Nhóm Ngân Hàng Thế Giới, Ngân 
hàng Tái thiết & Phát triển Quốc tế (IBRD), Ngân hàng Tái thiết & Phát triển Châu Âu (EBRD), Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á, cùng các tổ chức liên chính phủ như Liên Hợp Quốc.  

“Đại diện bên thứ ba” là các bên được thuê để tiến hành công việc kinh doanh cho, hoặc hoạt động đại 
diện cho Eaton. Ví dụ về các đại diện bên thứ ba có thể bao gồm các đại lý, nhà phân phối, tư vấn viên, 
nhà môi giới, nhà thầu, nhà cung cấp, và các hình thức bên thứ ba khác thực hiện hoạt động kinh doanh 
cho, hoặc đại diện cho Eaton. 
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