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Chúng tôi làm !i"u !ó d#a trên kim ch$ nam là vi%c xây d#ng và tuân th& b' quy t(c !)o !*c và *ng x+ c&a 
FPT Digital. Nh,ng nguyên t(c c&a chúng tôi !-.c xây d#ng d#a trên vi%c chúng tôi !/nh v/ giá tr/ b0n thân 
là m't t1 ch*c chuyên nghi%p, luôn d2n !3u và tuân th& nghiêm ng4t các chu5n m#c v" lu6t pháp và !)o 
!*c cao nh7t. B' quy t(c !ã !-.c thông qua b8i Ban Lãnh !)o và !-.c áp d9ng th:ng nh7t cho toàn b' Ban 
Lãnh !)o và nhân viên trong công ty. ;<ng th=i, chúng tôi mong mu:n các quy t(c này c>ng !-.c các !:i 
tác nh- nhà th3u, c: v7n và nhà cung c7p… th7u hi?u và hành !'ng phù h.p trong quá trình h.p tác.

Chúng tôi mong mu:n các nguyên t(c !-.c th7m nhu3n trong m@i nhân viên trong t1 ch*c, !? các nguyên 
t(c này tr8 thành m't ph3n t# nhiên mà chúng tôi làm hàng ngày, nh,ng gì chúng tôi tin t-8ng, cách chúng 
tôi s:ng và v6n hành công ty. Qua !ó m@i cá nhân tr8 thành m't !)i di%n cho công ty và mAi hành x+, công 
vi%c !"u !0m b0o tính chuyên nghi%p, nh7t quán và truy"n t0i giá tr/ trong mAi tình hu:ng.

;<ng th=i, chúng tôi c>ng có nh,ng nguyên t(c *ng x+ trong các tình hu:ng liên quan tBi lu6t pháp ho4c 
các quy t(c *ng x+ cho các !:i tác liên quan nhCm !0m b0o ho)t !'ng c&a chúng tôi luôn !-.c !0m b0o 
tính nh7t quán, chu5n m#c. ;ó là cách chúng tôi xây d#ng danh tiDng và duy trì v/ thD trên th/ tr-=ng. ;ó 
c>ng là cách mà t6p th? chúng tôi !oàn kDt, th:ng nh7t và hoàn thi%n lên tEng ngày vBi tinh th3n FPT Digital 
– Imagine. Innovate. Lead

Chúng tôi là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực Chuyển 
đổi số, hướng tới việc mang lại giá trị đột phá cho 
khách hàng, góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp 
trên bản đồ kinh doanh thế giới. Với vị thế đó, chúng 
tôi tin tưởng sẽ tạo ra các tác động xã hội tích cực 
cũng như đem đến môi trường làm việc chuyên 
nghiệp bậc nhất.

Thông !i%p tE

Lãnh !"o FPT Digital

FPT Digital là nHi kh8i ngu<n c0m h*ng và 
!<ng hành cùng khách hàng trong vi%c t# 
!/nh hình, chuy?n !1i, phát tri?n và t)o s# 
!'t phá trong ho)t !'ng kinh doanh và v6n 
hành. ;:i vBi thành viên trong t1 ch*c, FPT 
Digital trao quy"n !? m@i cá nhân tr8 thành 
m't phiên b0n t:t nh7t c&a chính mình.

T!NG GIÁM "#C
TR$N HUY B%O GIANG

Quy t(c *ng x+ và !)o !*c ngh" nghi%p
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B! quy t"c #ng x$ và %&o %#c ngh' nghi(p c)a chúng tôi 
cung c*p các h+,ng d-n cho vi(c %.m b.o giá tr/ và chính 
sách c)a chúng tôi trong ho&t %!ng, thúc %0y v1n hóa tuân 
th), #ng x$ có %&o %#c %+2c nh*t quán trong toàn t3 ch#c. 
Các nguyên t"c này giúp chúng tôi luôn %i %úng h+,ng và 
t&o ra giá tr/ cao nh*t cho khách hàng trên con %+4ng khai 
thác tài nguyên công ngh( s5 và truy'n c.m h#ng cho 
khách hàng %6 h7 ch) %!ng trong vi(c t8 %/nh hình, chuy6n 
%3i, phát tri6n và tr9 nên %!t phá trong ho&t %!ng kinh 
doanh, c:ng nh+ t&o d8ng uy tín t3 ch#c và môi tr+4ng 
phát tri6n chuyên nghi(p, toàn v;n và g"n bó cho cá nhân.

Mang l&i giá tr/ cao nh*t và %<ng hành trong quá 
trình khai phá ti'm n1ng khách hàng

B<i %"p môi tr+4ng làm vi(c truy'n c.m h#ng và 
phát tri6n con ng+4i chuyên nghi(p

Song hành, h2p tác chia s= tài nguyên và c> h!i 
phát tri6n v,i %5i tác

Nghiêm túc th8c hi(n trách nhi(m c!ng %<ng 

B.o v( tài s.n, tuân th) pháp lu?t và ch5ng tham 
nh:ng

Các nguyên t!c "#o "$c luôn "%&c chúng 
tôi tin t%'ng và "%a vào n(p s)ng hàng 
ngày bao g*m:

01
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v' b! quy t"c #ng x$ và %&o %#c ngh' nghi(p
Gi+i thi,u

Quy t"c #ng x$ và %&o %#c ngh' nghi(p
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Chúng tôi hi!u r"ng, #$%c khách hàng l&a ch'n ph(c v( là m)t 
ni*m vinh h+nh #,i v-i chúng tôi. .i*u #ó cho th/y khách hàng tin 
t$0ng vào d1ch v( và uy tín c2a FPT Digital. Mang l+i giá tr1 #)t phá 
cho khách hàng thông qua nh3ng t$ v/n c( th!, h3u ích và khách 
quan, c4ng nh$ #5m b5o an toàn thông tin khách hàng là #i*u ki6n 
tiên quy7t mà chúng tôi c8n #+t #$%c, nh"m duy trì ni*m tin c2a 
khách hàng c4, m0 ra c9 h)i h%p tác v-i nhi*u khách hàng m-i 
c4ng nh$ c2ng c, uy tín, s& v3ng ch:c c2a t; ch<c.

M=i cá nhân c8n #5m b5o các nguyên t:c sau trong quá trình mang 
l+i giá tr1 cho khách hàng:

Là #9n v1 cung c/p d1ch v( t$ v/n, chúng tôi luôn #>t trách 
nhi6m c2a b5n thân là khai thác và phát huy toàn b) ti*m 
n?ng c2a khách hàng thông qua công ngh6 s, trong toàn 
b) chu k@ t$ v/n chuy!n #;i s, c2a doanh nghi6p. Chúng 
tôi hi!u khách hàng, chúng tôi có nh3ng chuyên gia t$ v/n 
am hi!u v* ngành c4ng nh$ công ngh6 bAc nh/t, tB #ó 
chúng tôi giúp mang l+i nh3ng tác #)ng tích c&c, dài h+n 
trong kinh doanh, vAn hành c2a doanh nghi6p. 

Chúng tôi c4ng hi!u r"ng, v-i d1ch v( t$ v/n thì uy tín và giá 
tr1 t$ v/n là tài s5n l-n nh/t c2a công ty. Do vAy m=i cá nhân 
thu)c Ban Lãnh #+o c4ng nh$ nhân viên cam k7t luôn #>t l%i 
ích c2a khách hàng lên hàng #8u, không #! các l%i ích làm 
5nh h$0ng và chuy!n giao k7t qu5 t$ v/n v-i hàm l$%ng giá 
tr1 cao nh/t, #$%c ki!m soát kC càng và có s& thông qua tB 
phía Ban Lãnh #+o. T/t c5 các cá nhân có nghDa v( lên ti7ng 
n7u nh$ h' c5m th/y r"ng m)t s, k7t qu5 nào #ó #$a ra có 
th! b1 5nh h$0ng ho>c ch$a #2 #5m b5o nh3ng m(c tiêu #ã 
cam k7t v-i khách hàng.

Vì #>c thù công vi6c, chúng tôi #$%c ti7p cAn và s0 
h3u nhi*u tài li6u, thông tin b5o mAt c2a khách 
hàng nh$ chi7n l$%c kinh doanh, #1nh h$-ng ho+t 
#)ng, các lo+i d3 li6u và các thông tin hi6n tr+ng 
c2a doanh nghi6p. Các tài li6u này có th! 0 d+ng 
v?n b5n, video ho>c lEi nói. Chúng tôi hi!u r"ng #ây 
là các tài s5n b5o mAt thu)c s0 h3u doanh nghi6p 
và chúng tôi có trách nhi6m gi3 bí mAt các thông 
tin này. Do vAy, m=i thành viên cam k7t chF chia sG 
các thông tin này trong n)i b) d& án, v-i các thành 
viên có trách nhi6m t$ v/n cho khách hàng. .Hng 
thEi, trong các tr$Eng h%p truy*n thông ra bên 
ngoài, t/t c5 các thành viên trong công ty không 
#$%c sI d(ng các thông tin có th! ti7t l) danh tính 
c2a khách hàng c4ng nh$ quá trình h%p tác gi3a hai 
bên. Thành viên công ty c4ng không #$%c phép sI 
d(ng các thông tin c2a khách hàng cho các m(c 
#ích ngoài công vi6c t$ v/n nh$ m(c #ích cá nhân, 
m(c #ích chính tr1, ho>c ph(c v( khách hàng khác.

Bên c+nh #ó, các d3 li6u thu thAp trong quá trình 
làm vi6c c4ng #$%c #5m b5o an ninh, an toàn khJi 
các truy cAp trái phép tB bên ngoài b"ng cách tuân 
th2 các tiêu chuKn v* an ninh m+ng kh:t khe nh/t 
#5m b5o b0i FPT.

Cung c!p giá tr" t# v!n x$ng %áng v&i k' v(ng 
doanh nghi)p

B*o m+t thông tin khách hàng

Mang l!i giá tr" cao nh#t và $%ng 
hành trong quá trình khai phá ti&m 
n'ng khách hàng

01. Quy t:c <ng xI và #+o #<c ngh* nghi6p

.! gi3 v1 th7 c2a ng$Ei t$ v/n khách quan, chúng tôi cam 
k7t lo+i trB nh3ng hành #)ng có th! làm 5nh h$0ng t-i m<c 
#) khách quan c2a k7t qu5 t$ v/n. Các hành #)ng cam k7t 
trong ph+m vi này bao gHm thành viên công ty #5m nhAn 
thêm các ch<c v( bên ngoài, #5m nhAn ho>c có liên quan 
trong Ban Lãnh #+o c2a khách hàng. .Hng thEi các thành 
viên trong công ty ho>c ng$Ei nhà c2a h' không #$%c phép 
giao d1ch công khai ch<ng khoán c2a #9n v1 khách hàng 
tr$-c khi kh0i #)ng d& án t$ v/n. Các #i*u ki6n này nh"m 
lo+i trB các xung #)t l%i ích có th! có gi3a #9n v1 t$ v/n và 
khách hàng.

,-c l+p ngh. nghi)p

V-i vai trò là công ty công ngh6 hàng #8u Vi6t Nam 
và trong khu v&c, FPT Digital cam k7t #Hng hành 
cùng v-i khách hàng trong toàn hành trình chuy!n 
#;i s, nh"m #+t nh3ng k7t qu5 cao cho k7t qu5 t$ 
v/n mà FPT Digital mang l+i. .Hng hành #$%c hi!u 
là m=i nhân viên trong d& án #5m b5o vi6c k7t h%p 
ch>t chL v-i các b) phAn, phòng ban tB c/p Lãnh 
#+o t-i các nhân viên làm vi6c chi ti7t nh/t, nh"m 
khai thác t,i #a nh3ng hi!u bi7t, kinh nghi6m quM 
giá tB nh3ng cán b) làm vi6c lâu n?m. Trong quá 
trình #ó, chúng tôi hi!u sâu s:c v* khách hàng c4ng 
nh$ giúp m'i cá nhân trong t; ch<c c2a khách 
hàng hi!u v* doanh nghi6p mình, hi!u v* nh3ng 
khát v'ng c2a Lãnh #+o và tin t$0ng v* t$9ng lai 
phát tri!n c2a doanh nghi6p #! sNn sàng m0 r)ng 
t$ duy ch/p nhAn nh3ng thay #;i m-i.

,/ng hành



Quy t!c "ng x# và $%o $"c ngh& nghi'p

B!i "#p môi tr$%ng làm vi&c truy'n 
c(m h)ng và phát tri*n con ng$%i 
chuyên nghi&p

02.

Chúng tôi hi(u r)ng, con ng*+i là tài s,n quan tr-ng nh.t $/i v0i m1t doanh nghi'p. 23c bi't v0i doanh nghi'p 
t* v.n, yêu c4u $3t ra cho con ng*+i càng cao v& m"c $1 chuyên nghi'p c5ng nh* hàm l*6ng ch.t xám c4n 
có. B7i v8y, vi'c ki9n t%o và b:i $!p môi tr*+ng làm vi'c truy&n c,m h"ng và phát tri(n con ng*+i chuyên 
nghi'p $*6c chúng tôi th;c s; chú tr-ng.

< FPT Digital, chúng tôi xây d;ng môi tr*+ng c7i m7 và 
s=n sàng ti9p thu nh>ng ? ki9n $óng góp th@ng th!n v& 
các hành vi có ,nh h*7ng x.u $9n cá nhân ho3c vAn hóa 
cBa tC ch"c. Chúng tôi coi vAn hóa th@ng th!n chia sD là 
m1t trong các hình th"c tôn tr-ng cá nhân quan tr-ng. 
Các ? ki9n $*6c chúng tôi b,o m8t và chE chia sD, th,o 
lu8n các hình th"c x# l? v0i nh>ng ng*+i có liên quan 
trong Ban Lãnh $%o và sF là các v.n $& $*6c coi là *u tiên 
x# l?.

V0i các hành vi nghiêm tr-ng hGn nh* các hành $1ng 
gian l8n, qu.y r/i, phân bi't $/i x#, bóc l1t hay vi ph%m 
pháp lu8t, thành viên tC ch"c c4n có trách nhi'm báo cáo 
kHp th+i cho b1 ph8n pháp l?. T%i FPT Digital, chúng tôi 
không khoan nh*6ng v0i m-i hình th"c tr, $5a $/i v0i 
các cá nhân lên ti9ng. Tr, $5a $*6c hi(u là b.t kI hình 
th"c $/i x# b.t công, ho3c chèn ép trong công vi'c. Các 
hành vi này sF bH kJ lu8t v0i hình th"c cao nh.t là ch.m 
d"t h6p $:ng ho3c trách nhi'm pháp l? n9u $B cG s7 k9t 
lu8n theo quy $Hnh pháp lu8t.

Chúng tôi ghi nh8n kHp th+i và x"ng $áng các nK l;c 
$óng góp cBa cá nhân b)ng các khuy9n khích v& m3t 
tinh th4n c5ng nh* các ph4n th*7ng, tuyên d*Gng theo 
tLng c.p b8c qu,n l? ho3c v0i quy mô toàn b1 công ty. 
2:ng th+i, chúng tôi có nh>ng kI $ánh giá hàng nAm, v0i 
tinh th4n c7i m7, th@ng th!n và b,o m8t thông tin. Qua 
$ó, cá nhân $*6c khuy9n khích $& $%t các nguy'n v-ng 
và $*6c Ban Lãnh $%o ghi nh8n và ph,n h:i nghiêm túc. 

06

NAng l;c chuyên môn và phong cách làm vi'c chuyên 
nghi'p là hình ,nh $%i di'n cho m1t $Gn vH t* v.n t4m cM. 
Do v8y, chúng tôi luôn chú tr-ng vi'c b:i d*Mng các kN 
nAng, trình $1 cho $1i ng5 t* v.n. Các cá nhân có trách 
nhi'm tham gia các khóa h-c $ã $*6c ki(m $Hnh, ho3c tC 
ch"c chia sD tài li'u theo hình th"c $1i nhóm $Hnh kI. 

Bên c%nh $ó, vi'c xây d;ng, b:i d*Mng $1i ng5 k9 thLa 
c5ng $*6c chúng tôi $*a thành các k9 ho%ch hàng nAm. 
MKi cá nhân c,m th.y mình x"ng $áng v0i vH trí $*6c l;a 
ch-n hoàn toàn có th( t; "ng c# kèm theo các ch"ng 
minh nAng l;c. Cá nhân $*6c l;a ch-n có trách nhi'm ? 
th"c b:i $!p chuyên môn thông qua chE d%y tL ng*+i $i 
tr*0c ho3c các chuyên gia bên ngoài, nh)m $,m b,o $B 
nAng l;c và t* duy dOn d!t $1i ng5 trong t*Gng lai.

Chúng tôi xây d;ng m1t môi tr*+ng làm vi'c trong $ó 
các cá nhân c,m th.y $*6c tôn tr-ng, an toàn và phát 
tri(n lâu dài. Chúng tôi coi vi'c hòa nh8p và tôn tr-ng $a 
d%ng cá tính là chìa khóa giúp cá nhân phát huy tính sáng 
t%o và tinh th4n $:ng $1i, qua $ó gián ti9p nâng cao ch.t 
l*6ng công vi'c và tinh th4n t8p th(. Chúng tôi tin môi 
tr*+ng làm vi'c chuyên nghi'p, c7i m7 và $:ng nghi'p 
hòa h6p là m1t trong nh>ng y9u t/ quan tr-ng mang l%i 
c,m giác t; hào $*6c là m1t h%t nhân cBa tC ch"c và 
nâng cao mong mu/n c/ng hi9n, g!n bó cho mKi cá 
nhân.

Th!ng th"n chia s# và tôn tr$ng cá nhân

Ghi nh%n và &ánh giá hi'u qu(

)ào t*o, phát tri+n con ng,-i

G"n k.t & duy trì &/i ng0



Quy t!c "ng x# và $%o $"c ngh& nghi'p

Song hành, h!p tác chia s" tài 
nguyên và c# h$i phát tri%n v&i 
'(i tác

03.

Chúng tôi hi(u r)ng m*i $+n v, có m-t ngu.n l/c, th0 m%nh và n!m b!t các c+ h-i phát tri(n 
riêng. Vi'c chia s1 tài nguyên và c+ h-i phát tri(n thông qua các hình th"c h2p tác, h* tr2 giúp 
kh!c ph3c các $i(m y0u, t4n d3ng th0 m%nh và $a d%ng hóa t4p khách hàng cho chúng tôi 
c5ng nh6 các $7i tác.

Bên c%nh $ó, chúng tôi $8m b8o vi'c so%n th8o/th7ng nh9t $:y $; các $i&u kho8n và $i&u ki'n 
h2p tác b)ng v<n b8n và k= k0t $.ng thu4n gi>a các bên liên quan tr6?c khi b!t $:u quá trình 
h2p tác. @ây là c+ sA b8o v' quy&n và l2i ích h2p pháp c;a cá nhân và tB ch"c, các thành viên 
có th( tham chi0u trong các tr6Cng h2p có tranh ch9p.

07

@( $8m b8o tính rõ ràng, thDng th!n trong h2p tác 
dài h%n, chúng tôi mong mu7n các $7i tác th9u hi(u 
và có các hành x# phù h2p v?i các nguyên t!c $%o 
$"c và hành x# mà FPT Digital $ã so%n th8o, bao g.m 
các $i&u kho8n $ã li't kê nh6 trách nhi'm v?i c-ng 
$.ng, b8o v' tài s8n, tôn trEng quy&n con ng6Ci, 
ch7ng h7i h- và tham nh5ng… Bên c%nh $ó, chúng 
tôi c5ng cam k0t tôn trEng nh>ng nguyên t!c v& $%o 
$"c và "ng x# mà các $7i tác $ã ban hành và tuân 
th;.

M! r"ng m#ng l$%i h&p tác

V'n b(n hóa các h&p tác chi)n l$&c

Chia s* các nguyên t+c ,#o ,-c và -ng x.



Quy t!c "ng x# và $%o $"c ngh& nghi'p

Nghiêm túc th!c hi"n trách nhi"m 
c#ng $%ng

04.

Các thành viên trong t( ch"c luôn $)*c khuy+n khích 
tham gia các ho%t $,ng c,ng $-ng thông qua các ho%t 
$,ng tình nguy'n ho.c $óng góp cho các chi+n d/ch vì 
c,ng $-ng, t0 thi'n. Tuy nhiên, chúng tôi có quy $/nh các 
thành viên không $)*c phép "ng c# vào ch"c v1 chính tr/ 
ho.c các hành $,ng tài tr* cho ho%t $,ng chính tr/ nh) 
tài tr* tài s2n, ngu-n l3c… ho.c các can thi'p khác vào 
ho%t $,ng chính tr/.

Chúng tôi cam k+t b2o v' quy&n con ng)4i và tuân th5 
các quy $/nh v& nhân quy&n. M6i hành vi bóc l,t, s# 
d1ng lao $,ng tr7 em ho.c d)8i tu(i lao $,ng t9i thi:u 
$&u b/ nghiêm c;m d)8i m6i hình th"c. FPT Digital 
c<ng cam k+t không $: x2y ra các ho%t $,ng phân 
bi't $9i x# theo ch5ng t,c, màu da, gi8i tính, qu9c 
t/ch, tôn giáo, tu(i tác, khuy+t t=t, chính tr/… Ngoài ra, 
các trang thi+t b/ làm vi'c cho các thành viên $)*c 
$2m b2o lành m%nh và an toàn cho ng)4i s# d1ng.

V& b2o v' môi tr)4ng, chúng tôi hi:u r>ng gi2m thi:u tác 
$,ng lên môi tr)4ng là $i&u c?n thi+t $: $2m b2o s3 b&n 
v@ng c5a công ty c<ng nh) s"c khAe c,ng $-ng nBi 
chúng tôi sinh s9ng và làm vi'c. BCi v=y, chúng tôi cam 
k+t tuân th5 t;t c2 các lu=t và quy $/nh v& môi tr)4ng 
hi'n hành.

08

Trách nhi!m c"ng #$ng

Quy%n con ng&'i

Các v(n #% môi tr&'ng

Là m,t doanh nghi'p, chúng tôi cam k+t mang l%i 
các tác $,ng xã h,i tích c3c cho c,ng $-ng mà 
chúng tôi sinh s9ng và làm vi'c.



Quy t!c "ng x# và $%o $"c ngh& nghi'p

B!o v" tài s!n, Tuân th# pháp lu$t 
và ch%ng tham nh&ng

05.

Tài s(n c)a Công ty bao g*m tài s(n h+u hình nh, ti&n, 
máy móc thi-t b., ph,/ng ti'n làm vi'c… và tài s(n vô 
hình bao g*m tài s(n trí tu', thông tin b(o m0t, d+ li'u, 
nhãn hi'u, h' th1ng m%ng và ph2n m&m… B(o v' tài s(n 
là ho%t $3ng quan tr4ng giúp t5 ch"c ch) $3ng "ng phó 
v6i các r)i ro có th7 x(y $-n, t8 $ó b(o toàn $,9c ngu*n 
l:c và ti-p t;c phát tri7n. 

B(o v' tài s(n h+u hình: Các thành viên trong t5 ch"c c2n 
s# d;ng tài s(n $úng m;c $ích c<p phát, gi(i trình các 
tr,=ng h9p s# d;ng cho m;c $ích khác và có ngh>a v; 
b(o v' s: an toàn và hi'n tr%ng s# d;ng c)a tài s(n.

B(o v' tài s(n vô hình: Các thành viên và $1i tác có liên 
quan có ngh>a v; tuân th) các yêu c2u v& b(o v' quy&n 
s? h+u trí tu' bao g*m nh,ng không gi6i h%n b(n quy&n 
trí tu', nhãn hi'u công ty, thông tin b(o m0t n3i b3 và các 
tài li'u liên quan $-n khách hàng.

@1i v6i d+ li'u: D+ li'u $,9c l,u tr+ bao g*m d+ li'u 
thông tin cá nhân c)a các thành viên, d+ li'u n3i b3 c)a 
t5 ch"c và d+ li'u khách hàng. Các thành viên và $1i tác 
liên quan có ngh>a v; tuân th) các yêu c2u v& b(o v', 
chuy7n giao, cung c<p và l,u tr+ thông tin. @*ng th=i d+ 
li'u $,9c b(o v' khAi các truy c0p trái phép t8 bên ngoài 
bBng cách tuân th) các tiêu chuCn v& an ninh m%ng cao 
nh<t. M4i hành vi s# d;ng thông tin c2n $,9c s: $*ng D 
c)a ng,=i có thCm quy&n.

Là m3t doanh nghi'p ho%t $3ng công khai, minh b%ch, 
chúng tôi cam k-t tuân th) t<t c( các lu0t, cho dù $ó là 
lu0t $.a ph,/ng, qu1c gia hay khu v:c. Nh+ng thành viên 
c)a FPT Digital và nh+ng ng,=i $%i di'n cho chúng tôi có 
trách nhi'm hi7u các quy t!c hi'n hành và ph(i làm vi'c 
v6i B3 ph0n pháp lD $7 $(m b(o tính tuân th).
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FPT Digital tuân th) các khuôn kh5 pháp lD v& ch1ng h1i 
l3 và ch1ng tham nhEng t%i Vi't Nam n/i chúng tôi ho%t 
$3ng. Các thành viên c)a FPT Digital và b<t kF ai thay mGt 
cho FPT Digital sH không tham gia vào b<t kF hình th"c 
h1i l3 và tham nhEng nào.

Tham nhEng là hình th"c gian d1i hoGc ph%m t3i do cá 
nhân hoGc t5 ch"c $,9c giao có ch"c v; quy&n h%n th:c 
hi'n nhBm thu l9i b<t chính hoGc l%m d;ng quy&n l:c $7 
t, l9i.

H1i l3 có ngh>a là tác $3ng t6i c/ quan quy&n l:c nhBm 
(nh h,?ng $-n các quy-t $.nh, bao g*m các kho(n thanh 
toán hoGc quà tGng cho C/ quan quy&n l:c $7 $%t $,9c 
l9i th- cho FPT Digital trong ki7m toán, thanh tra, thu- 
hoGc các ho%t $3ng liên quan.

H1i l3 là vi'c trao $5i b<t kF th" gì có giá tr. nhBm $(m 
b(o m3t l9i th- không chính $áng hoGc gây (nh h,?ng 
không thích h9p $-n ng,=i nh0n. @i&u này có ngh>a là b<t 
kF th" gì mà ai $ó $ang c1 g!ng dùng $7 gây (nh h,?ng 
— cho dù nó có b<t kF giá tr. th,/ng m%i nào hay không, 
ví d;: Ti&n mGt, quà tGng, b+a In, chiêu $ãi, c/ h3i kinh 
doanh, v0t phCm mang th,/ng hi'u FPT Digital, c/ h3i 
vi'c làm... Không quan tr4ng $ó là các giá tr. $,9c tài tr9 
b?i FPT Digital, bên th" ba hay t8 ngu*n l:c cá nhân c)a 
chính nhân viên. Riêng vi'c trao tGng có giá tr. có th7 coi 
là vi ph%m pháp lu0t, cho dù nó có th:c s: $,9c nh0n 
$,9c l9i ích hay không.

Do $ó, vi'c cung c<p hoGc trao b<t kF th" gì có giá tr. cho 
C/ quan có thCm quy&n $,9c coi là h9p pháp chJ khi có 
s: ch<p thu0n bBng vIn b(n c)a Ban Pháp ch- và kho(n 
thanh toán $ó ph(i $,9c công nh0n bBng tài kho(n chính 
th"c c)a FPT Digital.

@7 $(m b(o tuân th) các nguyên t!c $1i ngo%i c)a FPT 
Digital trong quan h' v6i C/ quan qu(n lD, t5 ch"c hoGc 
cá nhân c2n tham kh(o D ki-n c)a b3 ph0n Pháp ch- 
hoGc nhân s: ch.u trách nhi'm chính c)a FPT Digital. 

B!o v" tài s!n

Tuân th# pháp lu$t

Chính sách ch%ng h%i l& & tham nh'ng
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B! quy t"c #ng x$ và %&o %#c ngh' nghi(p là m!t s) kh*ng 
%+nh c,a chúng tôi v' khát v-ng tr. thành m!t t/ ch#c 
chuyên nghi(p, cung c0p giá tr+ t1t nh0t cho khách hàng 
c2ng nh3 t&o ra môi tr34ng làm vi(c m5 36c cho các thành 
viên c2ng nh3 7 th#c vi(c mang l&i tác %!ng tích c)c t6i c!ng 
%8ng và nâng cao v+ th9 c,a công ty. 

:ây c2ng là m!t tài nguyên giúp m;i cá nhân trong công ty 
tham chi9u và #ng x$ t&o ra m!t t<p th= th1ng nh0t trong %ó 
m;i cá nhân hoàn toàn có th= %&i di(n cho tinh th>n c,a c? t/ 
ch#c. Chúng tôi tin vi(c tuân th, nghiêm túc b! quy t"c này 
là chìa khóa giúp FPT Digital tr. thành l)a ch-n không th= 
thay th9 c,a các khách hàng trên con %34ng Chuy=n %/i s1.

T!ng k"t

Quy t"c #ng x$ và %&o %#c ngh' nghi(p


