
 

Chính sách Phòng chống Tham nhũng và Hối lộ:  

 

              Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Thiên (sau đây gọi là Công ty Sao 

Thiên) ghi nhận tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì tốt công tác quản trị doanh 

nghiệp và cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, 

tuân thủ đầy đủ tất cả các điều luật, quy định và tiêu chuẩn hiện hành tại tất cả các đối tác, 

khách hàng của Công ty Sao Thiên. 

Theo đó, Công ty Sao Thiên áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ 

hình thức hối lộ và tham nhũng nào. Tất cả các thành viên của Ban Giám đốc, nhân viên và 

bên thứ ba phải duy trì tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính và trách nhiệm trong việc thực 

hiện nhiệm vụ của mình và để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh Công ty Sao 

Thiên thực hiện luôn tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành về phòng chống 

tham nhũng và hối lộ. Công ty Sao Thiên đảm bảo công khai và minh bạch mọi thông tin về 

tổ chức và hoạt động của mình, ngoại trừ bí mật nhà nước, bí quyết kinh doanh và các thông 

tin khác theo quy định của pháp luật.  

Theo nguyên tắc chung, Ban Giám đốc, nhân viên (Bao gồm cả các thành viên gia 

đình của họ) không được đề nghị, cung cấp, mời chào hoặc nhận quà tặng, giải trí, tiếp đãi 

dưới bất kỳ hình thức nào từ các đối tác, khách hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu 

như việc đó đặt họ vào tình thế bắt buộc hoặc phải thỏa hiệp, gây ảnh hưởng đến tính khách 

quan trong công việc. Nhân viên của Công ty sẽ phải đối mặt với các hình thức xử lý kỷ luật 

và Công ty Sao Thiên có quyền chấm dứt quan hệ với các bên thứ ba đối với mọi vi phạm 

về Chính sách Phòng chống Tham nhũng và Hối lộ.  

Thông tin nhận báo cáo, tố giác như sau:  

Kênh Tố cáo của Công ty Sao Thiên theo số điện thoại hotline 0903335558 đóng vai trò là 

nền tảng bí mật cho tất cả nhân viên và bên thứ ba để tố giác mọi hành vi hối lộ và/hoặc 



tham nhũng một cách bí mật nhằm bảo vệ người tố giác khỏi mọi nguy cơ bị trả đũa gây khó 

khăn cho đối tác, khách hàng. 

Địa chỉ email tố giác: Info@saothien.com 
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