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 Quà tặng, chiêu đãi, giải trí 
và công tác phí 

 Bảo vệ tài sản Intel 

 Quyền riêng tư 

 Lưu trữ hồ sơ chính xác 

 Việc phát triển bền vững 
của nhà cung cấp 

 Bảo mật thông tin và an 
ninh mạng 
 

 

Tổng quan 

4. Hệ quả của những việc làm sai trái 

 Kỳ vọng cho nhà cung cấp 

 Quy tắc ứng xử của EICC 

 Chống tham nhũng và hối lộ 

 Mâu thuẫn lợi ích 

 Công khai và bảo mật thông tin 
nhà cung cấp 

 

2. Intel kỳ vọng gì ở nhà cung cấp 

5. Tổng kết 

  

3. Trách nhiệm báo cáo  

Supplier Ethical Expectations (00016572) (Rev. 7) 

 Kỳ vọng về đạo đức 
cho nhà cung cấp 

 Quy tắc ứng xử của Intel 

 Chính sách chống tham nhũng của Intel 

1. Intel kỳ vọng gì ở nhân viên của mình: 



Phần 1:  

Nguyên tắc đạo 
đức của Intel 
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Nguyên tắc đạo đức 

Là một phần quan trọng trong những giá trị cốt yếu của công ty, 
Intel tiếp tục tìm kiếm và duy trì những tiêu chuẩn đạo đức cao 
nhất! 

 Quy tắc ứng xử và kỳ vọng về đạo đức của Intel có thể nghiêm ngặt 
hơn với yêu cầu của pháp luật hiện hành, hoặc có thể khác biệt với các 
tập quán xã hội, vùng miền và tôn giáo. 

 Tất cả nhân viên của Intel bắt buộc phải tuân thủ theo quy tắc ứng xử 
bất kể tập quán kinh doanh địa phương hoặc tập quán xã hội.  

Đạt được sự xuất sắc trong vấn đề đạo đức là kinh doanh tốt.  

Intel phấn đấu để vượt qua những vấn đề mang tính toàn cầu. ! 

Intel tự hào được công nhận trên toàn thế giới là một công ty có 
đạo đức. Có tiêu chuẩn cao về đạo đức giúp cho Intel:  

 Giành được cũng như giữ chân khách hàng 

 Thu hút và giữ chân những nhân viên có khả năng cao 

 Đảm bảo sự công bằng, minh bạch và cải thiện chuỗi cung ứng 
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Quy tắc ứng xử của Intel 

Nhân viên Intel phải tuân theo những hướng dẫn của Quy tắc 
ứng xử về: 

 Cách chúng ta làm việc với nhau để phát triển và cung cấp sản phẩm 

 Cách chúng ta xác định, thực hiện và phát huy các giá trị của Intel 

 Cách chúng ta làm việc với khách hàng, nhà cung cấp và các bên thứ 3 

Tiếp tục cam kết với những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất là 
thực hiện kinh doanh tốt.  ! 

Intel thực hiện kinh doanh với sự trung thực và tinh thần 
chính trực không khoan nhượng.  

 Intel tuân theo tất cả những quy định là luật pháp hiện hành 

 Intel tôn trọng đối thủ cạnh tranh 

 Intel hỗ trợ và nâng cao các nguyên tắc và giá trị cốt lõi.  
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Quy tắc ứng xử của Intel: Kỳ vọng của chúng ta 

! Trang Web để biết thêm thông tin chi tiết:  

Quy tắc ứng xử của Intel  

• Báo cáo vấn đề kịp thời 

• Cung cấp những phương thức 
an toàn để tìm kiếm sự trợ giúp 
và báo cáo vấn đề.  

• Bảo vệ khỏi vấn đề trả đũa 

• Đảm bảo công cuộc điều tra kĩ 
lưỡng và công bằng 

• Phê duyệt và miễn trừ 

Đặt ra câu hỏi và báo cáo vấn đề 

Đối xử với mọi người công bằng 

• Giao tiếp cởi mở và trung thực 

• Cơ hội làm việc bình đẳng và 
không phân biệt đối xử 

• Chống quấy rối 

• Buôn người, lao động trẻ em, và 
lao động cưỡng bức 

• An toàn lao động 

Hành động vì lợi ích cao nhất của 
Intel, và tránh mâu thuẫn lợi ích 

• Tránh xung đột lợi ích 

• Quy định về quà tặng và giải trí 

• Cẩn trọng về vấn đề nhận thức 

• Tiết lộ mâu thuẫn lợi ích nhận biết 
được 

 

Tuân theo quy định và tinh thần 
của pháp luật 

• Chống độc quyền, Quyền riêng tư 

• Chống tham nhũng và hối lộ 

• Tuân thủ quy định về môi trường, 
sức khỏe, và an toàn lao động 

• Tuân thủ quy định xuất nhập 
khẩu 

• Giao dịch nội gián 

• Sở hữu trí tuệ 

• Truyền thông công cộng 

•    

Thực hiện kinh doanh với sự 
trung thực & tinh thần chính 

trực 
• Đối xử với khách hàng và nhà 

cung cấp một cách công bằng 

• Hành động như một doanh 
nghiệp có trách nhiệm 

• Tôn trọng nhân quyền 

• Duy trì các thông số và báo cáo tài 
chính một cách chính xác 

• Thông tin liên lạc rõ ràng và 
chuyên nghiệp khi làm việc. 

 

Bảo vệ tài sản và danh tiếng của 
Intel 

• Bảo vệ tai sản hữu hình 

• Duy trì bảo mật thông tin 

• Bảo vệ nhãn hiệu và thương hiệu 

• Đại diện Intel 
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Phần 2: 

Điều Intel kỳ 
vọng ở nhà 
cung cấp 
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1. Kỳ vọng ở nhà cung cấp 

2. Quy tắc ứng xử của 
EICC 

3. Việc phát triển bền 
vững của nhà cung cấp 

4. Chống tham nhũng và 
hối lộ 

5. Quà tặng, giải trí, chiêu 
đãi và công tác phí 

6. Mâu thuẫn lợi ích 

7. Công khai và bảo mật 
thông tin nhà cung cấp 

8. Bảo vệ tài sản và các 
thông tin mật của Intel 

9. Quyền riêng tư  

10.  Bảo mật thông tin và 
an ninh mạng 

11.Lưu trữ hồ sơ chính xác 
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1. Kỳ vọng ở nhà cung cấp 

Intel hy vọng các nhà cung cấp sẽ báo cáo vấn đề liên quan đến 
đạo đức hoặc vi phạm Quy tắc ứng xử của Intel, cũng như quy 
định về GMET, và chính sách chống độc quyền.  

! Trang web báo cáo vấn đề: Ethicspoint.com 

Cho tất cả mối quan ngại hay các vấn đề tiềm tàng mà bạn có   
  

Intel hy vọng tất cả nhà cung cấp sẽ tuân thủ theo Quy tắc ứng 
xử của EICC 

Tất cả nhà cung cấp của Intel và nhân viên của họ phải tuân theo 
những kỳ vọng của Intel đối với nhà cung cấp bất kể những 
thông lệ kinh doanh hoặc tập quán xã hội hiện hành. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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2. Nội dung chính của Quy tắc ứng xử của EICC 

! 
Intel tập trung đảm bảo chuỗi cung ứng của mình không có các hoạt động cưỡng bức lao 
động, hoạt động với tinh thần trách nhiệm với môi trường địa phương cũng như toàn cầu, và 
luôn luôn tuân thủ theo tinh thần của pháp luật 

Đánh giá và kiểm soát việc  
tiếp xúc với các chất  
gây hại 
 An toàn lao động 
 Ứng phó với các tình huống  
khẩn cấp 
 Tai nạn và bệnh nghề nghiệp 
 Vệ sinh công nghiệp 
 Công việc đòi hỏi thể lực 
 Bảo vệ máy móc 
 Vệ sinh môi trường, thực phẩm và  
nhà ở 
 Thông tin về sức khỏe và an toàn 

Quản lý môi trường toàn  
cầu 
 Giấy phép và các báo cáo về môi 
trường 
 Phòng chống ô nhiễm và suy giảm  
Tài nguyên 
 Các chất độc hại 
 Xử lý nước thải và chất thải rắn 
 Khí thải 
 Các nguyên vật liệu hạn chế 
 Hệ thống quản lý nước mưa 
 Tiêu thụ năng lượng và khí thải nhà 
kính 

Nhân viên được đối xử  
với sự tôn trọng và  
phẩm giá 
 Tự do lựa chọn việc làm 
 Nhân viên dưới độ tuổi lao động 
 Giờ làm việc 
 Tiền lương và lợi ích 
 Đối xử một cách nhân đạo 
 Không phân biệt đối xử 
 Tự do liên kết/ lựa chọn hiệp hội 

Duy trì tiêu chuẩn cao  
nhất 
 Liêm chính trong kinh doanh 
 Không giành những lợi thế không  
phù hợp 
 Công bố thông tin 
 Sở hữu trí tuệ 
 Kinh doanh, quảng cáo và cạnh  
tranh công bằng 
 Bảo vệ danh tính và chống trả đũa 
 Chiu trách nhiệm về nguồn cung  
ứng khoáng sản 
 Quyền riêng tư 
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3. Việc phát triển bền vững của nhà cung cấp 
  
    
Chương trình thúc đẩy tính bền vững của chuỗi cung ứng của Intel (PASS) 
tập trung vào việc cải thiện tính bền vững của chuỗi cung ứng bằng cách 
đặt ra những tiêu chuẩn tối thiểu về việc thực hiện và tuân thủ, đòi hỏi 
phải có sự minh bạch bền vững hơn nữa cũng như nhấn mạnh vào việc tác 
động của chuỗi cung ứng với môi trường.  
  

Intel hy vọng các nhà cung cấp sẽ tuân thủ theo:                            
 Quy tắc úng xử của Intel and Quy tắc ứng xử của EICC 
 Hoàn thành các khóa học thường niên về đao đức và kỳ vọng với nhà cung cấp 
 Hỗ trợ những ưu tiên của tập đoàn Intel, bao gồm những mục tiêu đến năm 2020 và 

sáng kiến về nguồn cung ứng 
 Thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật trong những lĩnh vực như khai 

thác khoáng sản đặc biệt (Conflict minerals), các sản phẩm sinh thái.  

! 

Intel cam kết làm việc với các nhà cung cấp để đạt được cấp độ cao hơn về tính minh bạch, và 
thực hiện hợp tác để tìm ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp như các loại khoáng sản đặc biệt 
(conflict minerals) 

! 
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 4. Chống tham nhũng và hối lộ 
Intel nghiêm cấm mọi hình thức hối lộ hoặc lại quả. Là nhà cung 
cấp của Intel, chúng tôi hy vọng các bạn: 

 Tuân thủ theo luật chống tham nhũng 

 Chấp hành theo Chính sách chống tham nhũng của Intel và những điều kiện trong 
hợp đồng 

 Duy trì tính chính xác của sổ sách tài chính 

 Đào tạo nhân viên và các bên thứ ba 

 Báo cáo cho Intel tất cả những vấn đề hoặc mối lo ngại   

Intel hy vọng cùng một mức độ cao về tính liêm chính, những 
chuẩn mực và tính chuyên nghiệp từ nhà cung cấp như cách mà 
chúng tôi kỳ vọng ở nhân viên của mình. 

 Intel hy vọng nhà cung cấp tuân thủ với luật chống tham nhũng và lưu trữ lại tất cả 
những giao dịch thực hiện thay mặt Intel.  

 Là một phần của chương trình chống tham nhũng, Intel sẽ thẩm định việc thực hiện 
phòng chống tham nhũng dựa trên những rủi ro với các bên thứ ba. 

 Hướng dẫn cho nhân viên của công ty về  chính sách chống tham nhũng với bên 
thứ ba của Intel, cũng như quy định về Bữa ăn, giải trí, chiêu đãi và công tác phí với 
bên thứ ba. Bảo đảm rằng nhân viên của bạn tuân theo những quy định này.  

! 
Nếu một nhân viên Intel yêu cầu công ty bạn trả một khoản hối lộ hoặc đòi tiền hối lộ, lại quả, 
hay bất kì thứ gì có giá trị, hãy báo cáo vấn đề ngay lập tức tại trang web Ethicspoint.com, 
(một trang web không thuộc quản lý của Intel) 
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5. Quà tặng, giải trí, chiêu đãi, công tác phí (GMET) 

Việc trao đổi hoặc cung cấp quà tặng, giải trí, chiêu đãi và công tác 
phí (GMET) có thể tạo ra hoặc bị coi là mâu thuẫn lợi ích hay tạo ra 
những tình huống mà các chi phí đó có thể xem như là một khoản 
hối lộ theo luật pháp hiện hành cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. 
Intel hy vọng các bên thứ ba có thể tuân thủ theo các nguyên tắc 
sau đây khi cho hoặc nhận GMET: 

 Tuân thủ theo pháp luật hiện hành 

 Phục vụ cho mục đích kinh doanh 

 Không cố gắng tạo ra những ảnh hưởng không phù hợp 

 Thực hiện công khai 

 Giá trị hợp lý 

 Thích hợp 

 Được ghi nhận chính xác 

 Trao tặng GMET cho chính phủ đúng quy định 

 Nhà cung cấp của Intel không được khuyến khích tặng quà cho nhân viên 
Intel 

 Báo cáo vấn đề về đạo đức và pháp lý  

! If a gift would create, or appear to create, an improper or unfair obligation,  
it could be viewed as a bribe or create a conflict of interest 
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6. Tránh mâu thuẫn lợi ích 

Tất cả nhân viên của Intel cũng như nhân viên của nhà cung cấp 
phải công khai và loại bỏ những mâu thuẫn lợi ích mà sẽ can 
thiệp hoặc có thể can thiệp đến khả năng đưa ra quyết định kinh 
doanh đúng đắn vì lợi ích tốt nhất của công ty mình.  

Ví dụ về những tình huống có thể gây ra mâu thuẫn lợi ích: 

 Đề nghị hoặc nhận quà đặc biệt khi đang ở trong vị trí có thể ảnh hưởng 
đến quyết định kinh doanh với nhà cung cấp.  

 Sử dụng tài sản, thông tin và chức danh ở Intel để trục lợi cá nhân  
(hoặc cho người thân và bạn bè) 

 Tuyển dụng, quản lý hoặc đánh giá trực tiếp bạn bè và người thân.  

 Nhân viên Intel hoặc các thành viên gia đình của họ có quyền sở hữu trong 
một doanh nghiệp mà là nhà cung cấp của Intel.  

 Tham gia ban giám đốc hoặc là cố vấn cho một nhà cung cấp bên cạnh công 
việc chính thức ở Intel.  

Nhân viên Intel phải tránh tất cả các hoạt động mà sẽ can thiệp hoặc có 
thể can thiệp đến khả năng thực hiện công việc của mình.  

! We ask our Suppliers to disclose any conflicts of interest at Ethicspoint.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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7. Công khai và bảo mật thông tin nhà cung cấp 

Thỏa thuận cung cấp hàng hóa dịch vụ, Đơn hàng, và Thỏa 
thuận chung về việc đấu thầu của Intel quy định rằng, các nhà 
cung cấp không được phép: 

 Sử dụng bất kỳ logo nào của Intel mà không có giấy phép bằng văn 
bản 

 Sử dụng tên tuổi của Intel để quảng bá sản phẩm, hàng hóa hoặc các 
dịch vụ của bạn.  

- Những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi chỉ được phép tiến hành với sự 
phê duyệt bằng văn bản của Ban lãnh đạo cấp cao của Intel.  

 Tiết lộ việc Intel là một khách hàng cũng như tiết lộ các thông tin về 
mối quan hệ làm ăn với Intel trực tiếp hoặc gián tiếp.  

 Giới thiệu mình như là đại diện thay mặt cho Intel, trừ phi có sự ủy 
quyền  bằng văn bản của Ban lãnh đạo cấp cao của Intel.  

 Quyên góp hoặc tặng quà dưới danh nghĩa của Intel.  

! Việc sử dụng thương hiệu và logo của Intel là vô cùng hạn chế. Không sử 
dụng thương hiệu và logo của Intel.  

Sử dụng thương hiệu, logo hoặc danh tiếng của Intel 
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8. Bảo vệ tài sản và các thông tin mật của Intel 

Bao gồm và không hạn chế: 

Nguồn vốn của Intel 

Bí mật thương mại, thông tin mật, và các sở hữu trí tuệ khác của Intel  

- Những nhà cung cấp có quyền truy cập vào thông tin mật của Intel phải ký thỏa 
thuận không tiết lộ thông tin (NDA) trong đó đảm bảo rằng họ sẽ không tiết lộ 
thông tin của Intel cho các bên thứ 3 và ngược lại.  

- Các biện pháp bảo mật và an ninh phù hợp phải được thực hiện để giải quyết vấn 
đề quản lý, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu. Tuân thủ theo các quy định của Intel về 
an ninh và quyền riêng tư. 

- Nhân viên nhà thầu (CWs) không được phép tham dự các sự kiện và cuộc họp tài 
trợ bởi Intel trừ phi được mời bởi các bộ phận nhất định và phải có sự phê duyệt 
của Bộ phận chính sách CW của Intel. CWs chỉ được tham gia các cuộc họp liên 
quan đến công việc khi có tham gia dự án đó hoặc có liên quan đến phạm vi công 
việc.  

 Vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất: 
- Lưu ý: Nhân viên nhà thầu và nhà cung cấp không được phép truy nhập vào 1 số 

khu vực của Intel.  

! Suppliers are expected to protect Intel financial, intellectual, and physical assets.  
Intel assets must not be sold, loaned, given away, or modified without Intel's direction. 
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9. Chính sách về quyền riêng tư 
Intel cam kết bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên, khách hàng và 
nhà cung cấp. Cam kết của chúng tôi thể hiện trong các văn bản 
sau đây Thông báo về quyền riêng tư của Intel và Quy định về 
quyền riêng tư của Intel.  

Ngoài việc tuân thủ với quy định pháp luật của nước sở tại về Quyền riêng tư, Intel còn hy vọng nhà cung 
cấp có thể tuân thủ theo các quy tắc sau về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân.  

8. Giải quyết khiếu nại 

Chỉ thu thập những thông tin cần thiết và không sử dụng lại 
cho mục đích khác 

7. Lưu trữ  

6. An ninh  

5. Truy cập và tính chính xác 

4. Chuyển giao  

3. Lựa chọn  

2. Tối thiểu hóa  

1. Thông báo và mục tiêu 

Không được cài đặt phương án “lựa chọn” làm mặc định, để 
cho các cá nhân có quyền quyết định.  

Không được phép chia sẻ thông tin ngoài mục đích và giới 
hạn định sẵn ban đầu mà không có sự đồng ý trước. 

Cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập hợp lý vào các 
thông tin cá nhân của họ để chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ.  

Sử dụng các phương pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá 
nhân khỏi việc sử dụng sai mục đích cũng như mất mát 

Khi bạn không cần đến thông tin đó nữa, hãy xóa bỏ.  

Cung cấp các phương pháp thân thiện cho người sở hữu 
dữ liệu để họ có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa những thông 
tin không chính xác. 

Thông báo cho các cá nhân về việc thông tin của họ sẽ được 
thu thập và sử dụng như thế nào.  
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10. Bảo mật thông tin và an ninh mạng 

Nhà cung cấp phải có chính sách về bảo mật thông tin đáp ứng 
được tiêu chuẩn của ngành hàng mình tham gia và phải được 
Intel xem xét theo quy định trong Thỏa thuận không tiết lộ 
thông tin.  
 
Chính sách về bảo mật thông tin của nhà cung cấp phải: 
 Tuân thủ với luật pháp, quy định, quy trình hoạt động cũng như các hệ 

thống an ninh đã được thực hiện.  
 Được đánh giá một cách thường xuyên bởi nhà cung cấp 
 Cung cấp hệ thống quản trị cho tất cả những nền tảng được triển khai 

bao gồm cả điện toán di động, và các thiết bị khác mà có thể truy cập 
vào hệ thống dữ liệu hoặc hệ thống vận hành của Intel.  

 

An ninh mạng 
Xem xét việc cải thiện cơ sở hạ tầng an ninh mạng khi thiết lập hệ thống 
cho việc quản lý thông tin mật của Intel.  
Hướng dẫn của NIST cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng an ninh mạng quan 
trọng   
Quy định của Intel với nhà cung cấp và hướng dẫn về an ninh mạng 
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11. Lưu trữ hồ sơ chính xác 

 Intel không cho phép và không dung túng cho hành vi gian lận 
chứng từ.  

! Ngay lập tức báo cáo cho Ban quản lý của Intel về những hành vi làm sai 
lệch thông tin, hồ sơ, chứng từ của Intel, hoặc có ý định như thế.  

Intel yêu cầu nhà cung cấp phải lưu trữ sổ sách tài chính cũng 
như các chứng từ khác một cách chính xác và đầy đủ. 

 Cả Intel và nhà cung cấp đều phải giữ hồ sơ kinh doanh chính xác 
và đầy đủ trong quá trình hai bên tham gia hợp tác làm việc chung.  

 Các yêu cầu về hợp đồng và pháp lý cũng cần phải được lưu trữ 
trong suốt quá trình hai bên tham gia hợp tác làm việc chung. 



Phần 3: Trách nhiệm báo cáo 
vấn đề 
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Trách nhiệm báo cáo vấn đề 
Intel hy vọng các nhà cung cấp báo cáo vấn đề! 

 Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hành động trả đũa nào với 
những ai báo cáo vấn đề với tinh thần thiện chí về những hành động 
có thể vi phạm luật pháp, Quy tắc ứng xử, chính sách chống độc 
quyền, hoặc với những người đặt ra câu hỏi với những sự việc đang 
diễn ra hoặc đang được tiến hành. Nhân viên có hành động trả đũa sẽ 
bị xử phạt kỷ luật. 

 Intel điều tra các lời báo cáo một cách kỹ lưỡng để xác định sự thật 
cũng như các bên có liên quan.  

Nhà cung cấp nên báo cáo lại cho Ban Quản lý của Intel tất cả 
những vấn đề về đạo đức hoặc có thể vi phạm Quy tắc ứng xử, 
cũng như chính sách chống độc quyền:  

 Thực hiện bởi nhân viên Intel, nhân viên nhà cung cấp, hoặc các bên 
thứ ba có liên quan.  

 Vấn đề đạo đức trong quá trình mua hàng 

 Bất kỳ vấn đề nào mà có thể làm thay đổi mối quan hệ Intel – Nhà 
cung cấp. (Ví dụ: điều tra của chính phủ)  

! Báo cáo vấn đề tại các website sau Ethicspoint.com hoặc Ethics.reporting@intel.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
mailto: Ethics.reporting@intel.com
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Các lời báo cáo sẽ luôn được điều tra 

Khi Intel nhận được báo cáo liên quan đến các hành động trái 
đạo đức: 

 Bộ phận điều tra độc lập và khách quan sẽ điều tra vấn đề  

 Ngay chóng xem xét báo cáo một cách bảo mật 

 

Nếu sự thật đúng như lời báo cáo, Intel sẽ có những hành 
động thích hợp: 

 Hệ quả cho các bên có liên quan 
(Như nhân viên Intel, nhân viên nhà cung cấp và các bên thứ ba)  

 Có thể báo cáo cho các cơ quan công quyền để điều tra thêm, hoặc 
truy tố hình sự.  

 

! Intel xem xét tất cả các lời báo cáo về những việc làm trái đạo đức 
một cách nghiêm túc. Việc điều tra được thực hiện độc lập và bảo mật 
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Báo cáo như thế nào: 
Thông báo cho ban quản lý của Intel bằng các cách sau: 

 Điện thoại, email, fax, gửi thư 

 Gửi thư nặc danh (Nếu pháp luật cho phép) hoặc để lại danh 
tính 

 Báo cáo nặc danh có thể giới hạn khả năng của Intel trong việc 
cập nhật thông tin lời báo cáo.  

 Đôi lúc chúng tôi cần làm rõ hoặc cần thêm một số thông tin 
trong quá trình điều tra.  

 Có thể báo cáo bằng tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào 

Các kênh báo cáo vấn đề khác:  
 Đại diện của Intel tại địa phương 

 Bộ phận kiểm toán nội bộ của Intel  

 Bộ phận An ninh 

 Trang web Ethics.reporting@intel.com (Được giám sát bởi bộ 
phận kiểm soát nội bộ) 

 Đường dây điện thoại hoạt động 24/7 với hơn 200 ngôn ngữ 
khác nhau, số cụ thể có thể tìm tại đây: http://Ethicspoint.com  

 ! Xem thêm tại website sau: supplier.intel.com để biết được số điện thoại, email và người 
để liên lạc báo cáo vấn đề.  

mailto:Ethics.reporting@intel.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://supplier.intel.com/


Phần 4: Hệ quả của các việc làm 
sai 
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Việc vi phạm dẫn đến các hệ quả sau: 

Vi phạm quy tắc ứng xử, chính sách chống tham nhũng, hoặc 
các kỳ vọng đối với nhà cung cấp có thể dẫn đến các hình 
thức kỷ luật: 

 Nhên viên Intel: Lên đến vào bao gồm hình thức sa thải.  

 Nhà cung cấp: Lên đến và bao gồm việc chấm dứt thỏa thuận 
với nhà cung cấp và cấm các giao kết hợp đồng với nhà cung 
cấp đó trong tương lai.  

 Nhân viên nhà cung cấp (bao gồm nhân viên nhà thầu của Intel): 
Từ chối quyền truy nhập đến Intel, các cơ sở, nhà xưởng của 
Intel.  

! Intel có thể có hành động pháp lý để yêu cầu bồi 
thường thiệt hại 



TÓM TẮT 
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Tóm tắt về tất cả những kỳ vọng ở nhà cung 
cấp: 

Vi phạm về đạo đức là không thể chấp nhận ở Intel 

- Chúng tôi điều tra và có hành động phù hợp với sự thật.  

- Nhà cung cấp phải báo cáo tất cả những vấn đề (nghi ngờ hoặc thật sự là vấn 
đề), để Intel có thể điều tra và hành động phù hợp.  

Giúp Intel duy trình tiêu chuẩn về liêm chính cao nhất trong tất 
cả những giao dịch của Intel: 
- Thiết lập một nền văn hóa đạo đức kinh doanh 

- Đào tạo cho nhân viên của bạn về các kỳ vọng và quy định của Intel đối với nhà 
cung cấp trong Quy tắc ứng xử của Intel và EICC cũng như chính sách chống 
tham nhũng.  

- Tạo ra môi trường mà tất cả nhân viên Intel cũng như nhà cung cấp có thể báo 
cáo vấn đề mà không sợ bị trả đũa. 

- Hỗ trợ và thực hiện quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp 1 cách công 
bằng.  

! Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và tham gia của các bạn trong việc thực hiện 

mục tiêu này.  

Intel tiến hành kinh doanh với tinh thần chính trực không khoan nhượng và sự 
chuyên nghiệp.  



* Other names and brands may be claimed as the property of others. 
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 Supplier Sustainability 

 IT Information Security & 
Cybersecurity 
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4. Consequences of Wrongdoing  

 Supplier Expectations 
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Conduct (EICC) 
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2. What Intel Expects of Suppliers 

5. Summary 
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Supplier Ethical Expectations (00016572) (Rev. 7) 

 Supplier Ethics  
Expectations 

 Intel’s Code of Conduct 

 Intel’s Anti-corruption Policy 

1. What Intel Expects of Intel Employees 



Section 1:  

Intel Ethics as 
Business 
Principles 
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Ethics Principles 

As a key part of our corporate values, Intel continuously seeks  
to maintain the highest ethical standards worldwide. 

 Intel’s Code of Conduct and ethical expectations may be more 
stringent than the requirements of applicable laws, or may differ  
with prevailing common practices or social customs of a region. 

 All Intel employees are expected to comply with the Intel Code of 
Conduct regardless of local business practices or social customs.   

Achieving excellence in ethics is good business.  

Intel strives to be beyond reproach worldwide.  ! 

Intel is proud to be recognized worldwide as an ethical  
company. Having a high ethical standard helps Intel to: 

 Gain and keep customers 

 Attract and retain high-quality employees 

 Ensure fairness, transparency, and improvement in our supply chain 
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Intel Code of Conduct 

Intel employees are held to our Code of Conduct which guides: 

 How we work together to develop and deliver product 

 How we define, implement, and uphold Intel values 

 How we work with customers, suppliers, and others 

Continuing our commitment to the highest standard of ethical 
performance is good business.  ! 

Intel conducts business with uncompromising integrity and 
professionalism.  

 Intel complies with all applicable laws and regulations  

 Intel respects competition 

 Intel supports and upholds a set of core values and principles 
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Intel Code of Conduct: What We Expect of Ourselves 

! Find detailed information on the Web:  

Intel Code of Conduct 

Raise Issues Promptly  

Provide Safe Ways to Seek 
Guidance and Report Concerns  

Protect Against Retaliation 

Ensure Thorough and  
Fair Investigation 

Approvals and Waivers 

Ask Questions and  
Report Concerns 

Treat Each Other Fairly 

Open and Honest  
Communication 

Equal Employment Opportunities  
and Discrimination 

Anti-harassment 

Human Trafficking, Child,  
and Forced Labor 

Safety 

Act in Best Interests of Intel and  
Avoid Conflicts of Interest 

Avoid Conflicts of Interest 

Gifts and Entertainment Guidelines 

Be Aware of Perception Issues 

Disclose Known Conflicts of Interest 

 

Follow the Letter and  
Spirit of the Law 

Antitrust     |     Privacy 

Bribery and Anti-corruption 

Environmental, Health, and Safety 
Management and Compliance 

Import and Export Compliance 

Insider Trading 

Intellectual Property 

Public Communications 

   

Conduct Business with  
Honesty and Integrity 

Treat Customers and  
Suppliers Fairly 

Be a Responsible  
Corporate Citizen 

Respect Human Rights 

Prepare Accurate Financial  
and Other Records 

Communicate Clearly and  
Professionally in Business 

 

Protect Intel’s Assets  
and Reputation 

Protect Physical Assets 

Maintain Information Security 

Safeguard Trademarks and Brands 

Represent Intel  

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html


Section 2: 

What Intel  
Expects  
of Suppliers 
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1. Supplier Expectations 

2. EICC Code of Conduct 

3. Supplier Sustainability  

4. Anti-corruption and 
Bribery 

5. Gifts, Meals, 
Entertainment,  
and Travel 

6. Conflicts of Interest 

7. Supplier Publicity and 
Confidentiality 

8. Protecting Intel’s  
Assets and 
Classified Information 

9. Privacy  

10.  IT Information Security 
and Cybersecurity  

11.Accurate Records 
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1. Supplier Expectations 

Suppliers are expected to report concerns regarding  
ethical issues or violations of Intel’s Code of Conduct, Third-
Party Gifts, Meals, and Entertainment Policy,  
or Anti-corruption Policy 

 

! Reporting Hotline: Ethicspoint.com 

For any potential issues or concerns   
  

Intel expects all suppliers to comply with the  
EICC Code of Conduct.  

All Intel suppliers and their employees are expected to comply 
with Intel’s supplier expectations regardless of prevailing local 
business practices or social customs. 

 
     

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/2015 Annual Letter_English.pdf
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2. Elements of the EICC Code of Conduct 

! Intel focus areas ensuring supply chains are free from forced labor practices, environmental 
responsibility in your global and local operations and upholding the spirit and letter of the law                                                                                                                                                                                 

Evaluate and Control  
Exposure to Hazards 
 Occupational Safety 
 Emergency Preparedness  
 Occupational Injury and illness 
 Industrial Hygiene 
 Physically Demanding Work 
 Machine Safeguarding 
 Sanitation, Food, and Housing 
 Health and Safety Communication 

Global Environmental  
Stewardship 
 Environmental Permits  

and Reporting 
 Pollution Prevention and  

Resource Reduction  
 Hazardous Substances 
 Wastewater and Solid Waste  
 Air Emissions 
 Materials Restrictions 
 Storm Water Management 
 Energy Consumption and  

Greenhouse Gas Emissions 

Workers Treated with  
Respect and Dignity 
 Freely Chosen Employment 
 Young Workers 
 Working Hours 
 Wages and Benefits 
 Humane Treatment 
 Non-discrimination 
 Freedom of Association 

Uphold the Highest  
Standards 
 Business Integrity 
 No Improper Advantage 
 Disclosure of Information 
 Intellectual Property 
 Fair Business, Advertising,  

and Competition 
 Protection of Identity  

and Non-retaliation 
 Responsible Sourcing  

of Minerals 
 Privacy 

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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3. Supplier Sustainability  
    
Intel’s Program to Accelerate Supplier Sustainability (PASS) focuses on 
improving supplier sustainability programs by establishing a minimum 
expectation of conformance and compliance, requiring greater 
sustainability transparency, and increasing supplier emphasis on 
environmental footprint 
  

Intel expects suppliers to comply with:                            
 Intel Code of Conduct and EICC Code of Conduct 
 Completion of Supplier Ethics and Expectations annual training  
 Support Intel’s Corporate Priorities, including it’s 2020 goals and  

it’s Conflict-Free sourcing initiatives 
 Regulatory reporting for areas such as Conflict Minerals and  

Product Ecology as required by law 

! 

Intel is committed to working with our suppliers to achieve higher levels of transparency  
and performance to collaborating on solutions to complex challenges such as conflict minerals ! 

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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 4. Anti-Corruption and Bribery 

Intel strictly prohibits all forms of bribery or kickbacks. As an 
Intel supplier, we expect that you will: 

 Comply with anti-corruption laws  

 Observe Intel anti-corruption policies and contractual provisions 

 Maintain accurate financial records 

 Train your employees and third parties 

 Report to Intel any issues or concerns   

Intel expects the same high level of integrity, standards of 
conduct, and professionalism from our suppliers as we do from 
our employees. 

 Intel expects our Suppliers to comply with all anti-corruption laws and  
to accurately document all transactions conducted on behalf of Intel.   

 As part of Intel’s anti-corruption program, Intel conducts risk-based  
anti-corruption due diligence on its third parties. 

 Train your current and new employees on Intel’s Third Party Anti-Corruption and 
Third Party Gifts, Meals, Entertainment, and Travel policy expectations.  Ensure your 
employees comply with these expectations. 

 

 ! If an Intel employee asks your company to pay a bribe or asks for a bribe, a kickback or 
anything of value, report this immediately at Ethicspoint.com, (a non-Intel site). 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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5. Gifts, Meals, Entertainment and Travel (GMET) 

The exchange or provision of gifts, meals, entertainment or travel 
(”GMET”) may create a real or perceived conflict of interest or a 
situation where those types of expenses could be viewed as a  
bribe under applicable laws and international standards. Intel 
expects its Third Parties to comply with the following principles 
when giving or receiving GMET:   

 Compliance with applicable law 

 Business purpose 

 No improper influence 

 Made openly 

 Reasonable in value 

 Appropriate 

 Accurately recorded 

 Government GMET 

 Intel suppliers are discouraged from giving gifts to Intel employees   

 Report Ethics and Legal Concerns  

! If a gift would create, or appear to create, an improper or unfair obligation,  
it could be viewed as a bribe or create a conflict of interest 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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6. Avoid Conflict of Interest 

All Intel employees and supplier employees are expected to 
disclose and remove conflicts of interest that would interfere  
or appear to interfere with ability to make sound business 
decisions in the best interest of their respective employer.  

Examples of potential conflict of interest situations: 

 Offering or accepting gifts especially when in position to influence  
business with the supplier 

 Using Intel information, assets, or position for personal gain  
(or gain by relatives or friends) 

 Hiring, supervising, or evaluating friends or relatives  

 Intel employee or family member having an ownership interest  
in a supplier business 

 Service as director or advisor to a supplier outside of official Intel position 

Intel employees must avoid any activity which may interfere or  
appear to interfere with the proper performance of their duties. 

! We ask our Suppliers to disclose any conflicts of interest at Ethicspoint.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html


41 Supplier Ethical Expectations (00016572) (Rev. 8) 

7. Supplier Publicity and Confidentiality 
 

Intel Corporate Purchase Agreements, Purchase Orders, and 
General Contractor Agreement specify that suppliers may not: 

 Use any Intel logos without a written license 

 Use the Intel name to advertise your products, goods, or services 

- Rare exceptions may be granted with prior written  
approval by Intel Senior Management 

 Disclose Intel as a customer or release information about  
relationships with Intel, by name or by an indirect or  
descriptive reference 

 Represent themselves as acting on Intel’s behalf unless  
specifically authorized in writing by Intel Senior Management 

 Make donations, gifts, etc. on Intel’s behalf 

! Use of Intel Name, Logo is restricted.  Do not use Intel’s name or logos. 

Use of Intel’s brand, logo or name 
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8. Protect Intel Assets and Classified Info 

These include but are not limited to: 

Intel funds 

Trade Secrets, Classified Information,  
and other Intel Intellectual Property (IP) 

- Suppliers with access to classified information must sign a non-disclosure  
agreement (NDA) which provides that they not disclose Intel classified information  
to a third party and vice versa. 

- Appropriate privacy and security measures must be in place to address data  
handling, access requirements, data protection, storage, and transmission.  
Compliance with Intel’s security and privacy requirements is expected. 

- Contingent Workers (CWs) may not attend Intel-sponsored meetings and events  
unless specifically invited by the Intel business group and approved by the Intel  
CW Policy Team. CWs may attend Intel business meetings only where needed for  
specific project- or task-related reasons; then must be excused.  

 Materials, equipment, or buildings 
- NOTE: Some areas of Intel facilities are “off limits” to contractors and suppliers 

! Suppliers are expected to protect Intel financial, intellectual, and physical assets.  
Intel assets must not be sold, loaned, given away, or modified without Intel's direction. 
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9. Privacy Policies 

Intel is committed to protecting privacy expectations of its  
employees, customers, and suppliers. The Intel Privacy Notice  
and Intel Corporate Privacy Rules define our commitment.  

In addition to compliance to country-specific privacy laws, Intel expects suppliers to adhere to  
the following privacy principles in governing the collection, processing, and use of personal info. 

8. HANDLING COMPLAINTS  

Only collect what is needed and do not re-purpose.  

7. RETENTION  

6. SECURITY  

5. ACCESS and ACCURACY  

4. TRANSFER  

3. CHOICE  

2. MINIMIZATION  

1. NOTICE and PURPOSE 

Do not pre-select the “opt-in” choice as the default,  
give individuals a choice. 

Do not share information beyond originally defined  
limits without further consent. 

Provide individuals with reasonable access to their  
personal data to view/remove. 

Use industry security methods to protect personal  
information from loss and misuse. 

When you don’t need it, delete it! 

Provide user friendly methods for owners of data  
to update or correct inaccurate data. 

Inform individuals of the personal data being  
collected and how it will be used. 

http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/corporate-privacy-rules-deed-poll.html
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10. IT Information Security Policies and Cybersecurity  

Suppliers must have an Information Security Policy in place 
which meets applicable industry standards and which is subject 
to review by Intel under a Non-Disclosure Agreement (NDA) 
 
Supplier Information Security policy must: 
 Comply with the laws, regulations, operational procedures and systems 

security configurations implemented 
 Reviewed on a regular basis by the Supplier 
 Provide governance for all platforms deployed including mobile 

computing and Small Form Factor (SFF) devices that require access to 
Intel data or Intel operated systems 

 

Cybersecurity 
Consider improving critical infrastructure cybersecurity when 
establishing systems for managing the security of Intel’s information 
NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity  > 
Intel Supplier Guidelines and Cybersecurity Framework  > 

 
 

http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
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11. Keep Accurate Business Records 

 Intel does not permit or otherwise allow or condone falsification of 
documents. 

 

! Immediately report to Intel Management any attempt to falsify 
information in Intel’s records—or the appearance of doing so. 

Intel requires keeping accurate financial and other books  
and records 

 Both Intel and Suppliers must keep accurate business records 
during the course of their relationship. 

 Contractual and Legal requirements also require retention  
of such records for a period of time beyond termination of  
the relationship. 



Section 3: 

Reporting  
Responsibility 
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Suppliers Expected to Report Issues 

Intel expects our suppliers to report issues! 

 We do not tolerate any retaliation against anyone who in good faith 
reports possible violations of law, the Code, Anti-corruption Policy  
or other company guidelines, or who asks questions about on-going  
or proposed conduct. Employees who attempt to retaliate will  
be disciplined. 

 Intel investigates each allegation thoroughly to determine the facts 
and the parties involved. 

Suppliers should report to Intel Management any potential  
ethical issues or violations of Intel’s Code of Conduct or  
Anti-corruption Policy: 

 By Intel employees or supplier employees or supplier third parties  

 Ethical issues in the procurement process  

 Any other issue which could alter the Intel-Supplier relationship  
(example: government investigations)  

! Report issues at Ethicspoint.com or Ethics.reporting@intel.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
mailto: Ethics.reporting@intel.com
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Reports Lead to Investigations 

When Intel receives a report alleging ethical wrong-doing:  

 Independent and objective Intel team investigates 

 Prompt and confidential review of the case 

 

If the facts support the allegation, Intel takes  
appropriate action: 

 Potential consequences to all parties involved  
(e.g., Intel employees, suppliers, other third parties) 

 May require reporting to governmental authorities  
for further investigation and/or prosecution  

 

! Intel takes all reports of ethical wrong-doing seriously. 
Investigations are independent and confidential. 
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How to Report 

Notify Intel Management any way you wish: 
 Phone call, e-mail, fax, letter 

 Signed or anonymous (where allowed by law) 

 Anonymous reports may limit Intel’s ability to follow up on  
an allegation 

 Sometimes we need clarification or more information in  
order to verify the allegation 

 English or local language 

Multiple contact points for raising issues 
 Local Intel representatives 

 Intel Internal Audit 

 Intel Security 

 Ethics.reporting@intel.com (monitored by Internal Audit) 

 Ethics phone line available 24x7 in 200+ different languages.  
The number can be found at: http://Ethicspoint.com  

 

! Also see the Ethics info on supplier.intel.com web site for phone numbers,  
email and contacts for reporting issues 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://supplier.intel.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html


Section 4:  

Consequences  
of Wrongdoing 
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Violations Lead to Consequences 

Violation of the Code of Conduct, Anti-corruption Policy, or 
Intel’s ethical expectations may result in disciplinary action   

 Intel employees: up to and including termination of employment.  

 Suppliers: up to and including termination of supplier 
agreements with Intel and banning future contracts with that 
supplier. 

 Supplier employees (including contingent workers at Intel): 
denial of access to Intel or removal from Intel’s premises. 

! Intel may take legal action and seek damages  
or restitution (as appropriate). 



SUMMARY 
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Summary of Expectations 

Ethics violations are unacceptable to Intel  

- We investigate and take such action as is appropriate to the facts. 

- Suppliers need to report all such issues (actual or suspected),  
so Intel can investigate and act. 

Help Intel maintain the highest level of integrity in all  
business dealings 
- Establish an ethical business culture. 

- Train your employees on Intel’s ethics requirements and expectations as  
established by the Intel Code of Conduct, EICC Code of Conduct and Anti-
corruption Policy.   

- Create an environment where employees and our suppliers can raise  
concerns without fear of retaliation. 

- Support and implement fair supplier selection and management processes. 

 ! We value your support and participation in meeting this key goal! 

Intel conducts business with uncompromising integrity and professionalism: 
Striving to be Beyond Reproach, Worldwide. 



* Other names and brands may be claimed as the property of others. 
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