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Các doanh nghiệp lớn đều được xây dựng dựa trên nền tảng của
sự liêm chính và tôn trọng. Tại  Công ty Giấy Khôi
Nguyên, chúng tôi đánh giá cao sự phát triển, giúp đỡ lẫn nhau,
chăm chỉ và chính trực. Song song với những giá trị cốt lõi đó,
chúng tôi còn có những chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh
đối với nhà cung cấp cho Khôi Nguyên. Chúng tôi luôn phấn
đấu để đạt được các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất
nhằm tạo dựng hình ảnh, uy tín của công ty, kể cả việc tuân thủ
pháp luật và tất cả các quy định hiện hành. Do vậy, chúng tôi
cũng mong rằng sẽ nhận được sự cam kết tương tự từ quý nhà
cung cấp. Bản Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh Đối Với Nhà
Cung Cấp Cho  này

xác định các nguyên tắc chính làm cơ sở cho hoạt động kinh
doanh của quý vị với tư cách là một trong những nhà cung cấp
của chúng tôi.

Integrity and respect-based development is the background for all

large scale enterprises. � Khoi Nguyen Paper Joint Stock Company
we highly appreciate the development, mutual support,

hardworking and integrity. In parallel with such core values, the

standards on business ethnic are also applied for suppliers of

Khoi Nguyen Paper Joint Stock Company
We always strive to fulfill the highest standards of business

ethnics to successfully create the image and prestige of the

Company, including compliance to the laws and all applicable

regulations. Therefore, hopefully the similar commitment shall be

received from the suppliers. This Code of Business Ethnics for

Suppliers o8 Khoi Nguyen Paper determines the
main principles as the basis for 
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Nhân viên phải hành động cho lợi ích tối ưu của công ty. Do
đó, nhân viên của Công ty Giấy Khôi Nguyên
sẽ không được có bất kỳ mối liên hệ về tài chính hay dưới
hình thức trái phép nào khác với nhà cung cấp mà có thể
gây xung đột hoặc có dấu hiệu gây xung đột với lợi ích của
Công ty. Tình bạn bên ngoài vấn đề hoạt động kinh doanh
là điều chắc chắn xảy ra và có thể chấp nhận được, nhưng
các nhà cung cấp phải đảm bảo không được phép dùng mối
quan hệ cá nhân để gây ảnh hưởng xấu đến quyết định kinh
doanh của nhân viên Công ty Giấy Khôi Nguyên
đặc biệt là trong hoạt động mua hàng, chọn nhà cung cấp
chọn nguyên vật liệu và cách đạt được thoả thuận của nhà 
cung cấp.

Những bữa cơm bàn chuyện kinh doanh thông thường đều
được phép. Cơm tối, tiệc giải trí và việc đài thọ các chuyến
du lịch, công tác chỉ được chấp nhận khi chúng hình thành
trên mục đích kinh doanh rõ ràng và được cấp trên phê
duyệt. Công ty Giấy Khôi Nguyên
không bao giờ được phép nhận quà bằng tiền mặt hoặc
tương đương tiền mặt nếu trị giá vượt quá 500,000 đồng.
Công ty Giấy Khôi Nguyên không muốn làm bất 

cứ điều gì đặt chúng tôi vào tình thế khiến nhân viên của
chúng tôi mất đi tính khách quan. Chúng tôi khuyến khích
các mối quan hệ chuyên môn với các nhà cung cấp và hy
vọng quý vị hiểu, tôn trọng và tuân thủ chính sách này.

Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhân viên của Công
ty  Giấy Khôi Nguyên không được phép có chủ 

ý, đề xuất, thương thảo và yêu cầu nhà cung cấp gửi hoa
hồng dưới bất kỳ hình thức nào. Các cá nhân liên quan đến
việc dàn xếp hoa hồng coi như đã vi phạm nghiêm trọng
Quy tắc này và phải chịu hình thức kỷ luật của công ty theo
luật định. Toàn bộ nhân viên của Công ty phải nhận thức
được mức độ thiệt hại từ hành vi sai trái này sẽ ảnh hưởng
đến uy tín và hình ảnh thương mại của Công ty trên thị 

trường.

The employee must act for the best benefits of the Company.

Therefore, the employees of Khoi Nguyen Paper 

must not have any financial relations or any illegal

relation forms with suppliers that may cause conflict or

signs with benefit conflict against the Company. Friendship

out of business affairs is surely available and acceptable,

provided that the suppliers must ensure not to use the

personal relation to adversely affect the business decision

of the Company's employees, especially in sales activities,

supplier selection, material selection and how to reach the

agreement of the supplier.

Generally, meals for normal business purposes are allowed.

Dinner, entertainment party and sponsor for tourism and

business trips are only accepted when it is formed for the

clear business purposes and the superior's approval is

obtained. In any cases, the Company's employees must not

be allowed to receive the gift in cash or cash equivalents if

the value is over VND 500,000. 

Khoi Nguyen Paper shall not do any things that make our

employee to be deprived with their objectiveness. The

professional relations with the suppliers are recommended

and hopefully, you may thoroughly understand, respect and

comply with this policy.

In any circumstances, the employees of Khoi Nguyen Paper

are not allowed to deliberately propose, negotiate and 

request the suppliers to send commission whatsoever. 

The individuals relating to commission

arrangement are considered to seriously violate this Code

and subject to discipline of the Company as stipulated. All

employees of Khoi Nguyen must be highly aware that the

damages caused by such violation shall adversely affect the

prestige and commercial image of Khoi Nguyen Paper

in the market

INTEGRITY AND CONFLICTS
TO BENEFIT

TÍNH LIÊM CHÍNH VÀ CÁC XUNG ĐỘT
QUYỀN LỢI

QUÀ TẶNG, TIỆC MỜI, CHIÊU ĐÃI GIFTS, WELCOMING PARTY

NHẬN HOA HỒNG COMMISSION RECEIPT

cổ phần

cổ phần

các 

nhân viên của cổ phần

cổ phần

cổ phần
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Tất cả các nhà cung cấp cho Công ty Giấy
Khôi Nguyên phải cam kết độ chính xác của các hồ sơ liên
quan đến hoạt động kinh doanh giữa hai bên, hồ sơ kinh
doanh phải rõ ràng, minh bạch, phản ánh các giao dịch và
thanh khoản thực tế, không được giấu giếm hoặc lập hồ sơ
kinh doanh có nội dung sai lệch. Đồng thời đảm bảo phải
bảo quản tài liệu cần thiết để chứng minh sự tuân thủ các
Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh Đối Với Nhà Cung Cấp Cho
Công ty Giấy Khôi Nguyên.  Các nhà cung
cấp và nhân viên của Khôi Nguyên phải đảm bảo tất cả các
tài liệu liên quan đến hàng hoá, dịch vụ trong các giao dịch
thương mại của Công ty, bao gồm các bảng báo giá, tài liệu
kỹ thuật, hợp đồng thương mại, ... được bảo mật. Việc tiết lộ
thông tin, bí mật kinh doanh trái phép sẽ được xử lý nghiêm
minh
Trong trường hợp muốn trao đổi thông tin, các tài liệu kỹ
thuật (thông số kỹ thuật, bản vẽ, ...), hai bên nên xem xét
đến việc ký kết một biên bản ghi nhớ về vụ việc.

Công ty Giấy Khôi Nguyên đặt các mối hệ với
khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác trên cơ sở bình
đẳng và chúng tôi cũng hy vọng Quý vị tuân thủ tập quán
này. Theo đó, chúng ta phải đảm bảo đối xử bình đẳng với
tất cả các khách hàng hay nhà cung cấp của mình, tuyệt đối
không được phép sử dụng quyền lực và vị thế của mình để
thực hiện các hành vi xấu như: che giấu, làm sai lệch thông
tin các sự việc quan trọng, ... nhằm đạt lợi ích cá nhân hoặc
ưu tiên đối xử với nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối tác
trên quan điểm chủ quan. Công ty Giấy Khôi
Nguyên chỉ dựa trên sự hợp lý về giá cả, chất lượng và tính
năng khi chọn lựa mua hàng hoá và sử dụng các dịch vụ
công nghiệp

Công ty Giấy Khôi Nguyên khuyến nghị
chúng ta sẽ cùng tuân thủ theo đúng luật và quy định về bảo
vệ môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của
mình, chẳng hạn như các yêu cầu về quản lý và loại bỏ hoá
chất, rác thải, nước thải, khí thải công nghiệp. Các nhà cung
cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về môi trường đặc biệt
liên quan đến các sản phẩm cung cấp cho Công ty

Giấy Khôi Nguyên.

All suppliers of Khoi Nguyen Paper must

commit that the accuracy of records relating to business

activities initiated by and between the Parties and the

business records must be clear, transparent, reflecting the

actual transactions and liquidity without concealing or

preparing incorrect business records. Simultaneously, it

must ensure to store the necessary documents to prove the

compliance to the Rules of Business Ethnics for Suppliers

for Khoi Nguyen Paper  The suppliers

and employees of Khoi Nguyen must ensure that all

documents relating to goods and services in the commercial

transactions launched by the Company, including

quotations, technical documents, commercial contract, etc.,

are kept confidential. Illegal disclosure of business

information and secrete shall be strictly handled. In the

event that exchange of information and technical documents

(technical parameters, drawings, etc) is desired, the Parties

should consider the conclusion of a memorandum on

understanding.

Khoi Nguyen Paper treats the relations

with clients, suppliers and partners equally and we hope

that you shall adhere to this customs. Accordingly, we must

ensure to treat fair for all clients or suppliers without

allowing to use his power and prestige to conduct bad

behavior such as: concealing, misleading the important

events, etc., for personal benefits or preferential treatment

with suppliers on subjective basis. Khoi Nguyen Paper

only refers to appropriateness in terms of

price, quality and features when goods purchase is selected

and industrial services are used.

Khoi Nguyen Paper recommends that we

shall adhere to the laws and regulations on environmental

protection relating to our business activities, such as

requirements on management and removal of chemicals,

rubbish, waste water and industrial emission. The suppliers

must fully satisfy the requirements on special environment

relating to products provided to Khoi Nguyen Paper

BUSINESS RECORD
AND CONFIDENTIALITY

HỒ SƠ KINH DOANH VÀ
BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG FAIR TREATMENT

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL PROTECTION
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Trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch thương mại,
nhà cung cấp và các nhân viên của Công ty 
Giấy Khôi Nguyên phải cam kết giữ các tiêu chuẩn đạo đức
cao trong những vấn đề thuộc trách nhiệm xã hội như là một
phần Chính sách phát triển bền vững của công ty thông qua
những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của
người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng
đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp
cũng như phát triển chung của xã hội.

Nếu các nhà cung cấp cho rằng có một hoặc nhiều nhân
viên của Công ty   Giấy Khôi Nguyên hoặc cá
nhân nào đó hoạt động trên danh nghĩa Công ty 

 Giấy Khôi Nguyên có hành vi bất hợp pháp làm ảnh
hưởng đến hoạt động của công ty thì nên trình báo vấn đề
này cho người quản lý nhân viên đó, hoặc báo cho người
phụ trách Phòng Quản Lý Đạo Đức Kinh Doanh của công ty
theo đường dây nóng (+84) 903.612.367. . Mối quan hệ giữa
nhà cung cấp và Khoi Nguyen sẽ không bị ảnh hưởng khi
quý vị trình báo trung thực hành vi nghi ngờ sai trái trên.

Nếu bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhân viên của Công ty
  Giấy Khôi Nguyên bị xác định không tuân thủ

hoặc vi phạm quy tắc này, nhà cung cấp và nhân viên/các
nhân viên đó sẽ phải chịu những hậu quả sau:
- Cảnh cáo bằng văn bản hành vi không tuân thủ quy chế
với điều kiện phải cam kết sửa đổi trong một khoản thời
gian nhất định.
- Cho thôi việc tại bộ phận hiện hành và điều chuyển công
tác sang phòng ban khác.
- Chấm dứt hợp đồng cung cấp/hợp đồng lao động với Công
ty   Giấy Khôi Nguyên (Áp dụng cho nhà cung
cấp và nhân viên)
- Tố cáo hành vi sai phạm trước pháp luật.

During performance of commercial transactions, the

suppliers and employees of Khoi Nguyen Paper 

must commit to maintain the high moral standard

for issues under the social responsibility as a part of

Sustainable Development Policy applied by the Company

through activities to improve the living standard of

employees and their family members, community and entire

society so as to bring the benefit to both enterprise and

general development of the society.

If suppliers assume that one or more employee of Khoi

Nguyen Paper   or any individual act in

the name of Khoi Nguyen Paper   may

adversely affect the Company's activities, such problem

must be reported to the manager of such employee or to the

competent official of Department of Business Ethnic

Management in accordance with the hotline (+84)

903.612.367. Relation between the suppliers and Khoi

Nguyen shall not be affected when you honestly report the

above suspicious behavior.

If any supplier or employee of Khoi Nguyen Paper

  is determined not to comply or violate

this Code, such supplier or employee shall be subject to

following consequences:

- Written reprimand regarding incompliance with the Code

however provided that it must commit to remedy within a

certain period of time.

- Dismissal at the available department and transfer to

others.

- Termination of labor contract/supply agreement with Khoi

Nguyen Paper   (Applied for suppliers and

employees)

- Denouncement of violations to the laws.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC
VI PHẠM QUY TẮC

CONSEQUENCE OF
BREACH TO THE RULES

SOCIAL RESPONSIBILITYTRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TRÌNH BÁO HÀNH VI SAI TRÁI REPORT THE MISCONDUCTS

CÔNG TY    KHÔI NGUYÊN
  / 

ĐÃ KÝ/ SIGNED

  



TÊN NHÀ CUNG CẤP
SUPPLIER NAME
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KÝ TÊN & ĐÓNG DẤU
SIGN & STAMP
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:

:
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Vào thời điểm nào đó, mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với các
trở ngại trong sự nghiệp kinh doanh thách thức đạo đức kinh
doanh của chúng ta. Bản quy tắc này không thể nào liệt kê
mọi nguyên tắc để giải quyết các vấn đề chúng ta gặp phải.
Mục đích của nó chỉ nhằm hướng dẫn chúng ta các nguyên
tắc, quy định về đạo đức trong một chừng mực nào đó để
quý vị xử lý các tình huống dự kiến phải đương đầu.

Quý vị vui lòng xác nhận đã đọc, hiểu rõ Quy Tắc Đạo Đức
Kinh Doanh Đối Với Những Nhà Cung Cấp Cho Khôi
Nguyên và cam kết sẽ hoàn toàn tuân thủ các quy tắc trên
trong thời gian hợp tác kinh doanh với Công ty 

 Giấy Khôi Nguyên cũng như nhận thức được hậu quả
của việc không tuân thủ cùng các hình thức xử lý.

Sometimes, each of us shall face with barriers in business,

challenging our business ethnics. This Code can not cover

all rules to handle all problems encountered by us. It aims

to guide us how to apply the principles and regulations on

ethnics to some extent so that we can handle the anticipated

circumstances.

Please, confirm that you have read and thoroughly

understood the Rules of Business Ethnics for Suppliers of

Khoi Nguyen Paper   and commit to

absolutely adhere to the above rules during business

cooperation with Khoi Nguyen Paper   as

well as have clear awareness of incompliance and the

sanctions.

CONFIRMATION NOTEPHIẾU XÁC NHẬN


