Chính sách Chống Tham nhũng
DTTL và Deloitte Đông Nam Á ủng hộ nỗ lực chống tham nhũng dưới mọi hình thức.
Như một phần trong cam kết của mình để làm giảm nạn tham nhũng, DTTL là một bên ký kết
thành lập Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp quốc (UNGC) và Sáng kiến Đối tác Phòng, chống
tham nhũng (PACI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Deloitte Singapore cũng đã ký kết các điều
khoản được trình bày trong Sáng kiến Đối tác Phòng, chống tham nhũng (PACI) của Diễn đàn
Kinh tế Thế giới nhằm khuyến khích và đảm bảo hoạt động kinh doanh trong sạch. Tương tự,
Deloitte Thái Lan cũng đã tham gia vào Sáng kiến Hành động tập thể chống Tham nhũng tại
Thái Lan để tạo ra một liên minh chống tham nhũng, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong
sạch hơn.
Deloitte Đông Nam Á, cùng các nước thành viên và tất cả nhân viên của mình (sau đây gọi
chung là "chúng ta") phản đối các hành vi tham nhũng dưới mọi hình thức và kiên quyết phản
đối hành vi hối lộ nhằm góp phần thúc đẩy quản trị tốt, phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi
xã hội ở những nơi Deloitte hoạt động. Chúng ta cam kết hoạt động có đạo đức, tuân thủ pháp
luật và chuyên nghiệp theo đúng những quy định trong Sổ tay Chính sách của DTTL và
Nguyên tắc kinh doanh toàn cầu của các Hãng thành viên của DTTL. Chúng ta không thực hiện
đưa/nhận hối lộ, không xúi giục hay cho phép bên nào thay mặt mình thực hiện việc đưa/nhận
hối lộ.
Cụ thể hơn, chúng ta sẽ không tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào sau đây:
i.

Hối lộ

Hối lộ được hiểu là các hành vi hối lộ dưới mọi hình thức, bao gồm đề nghị, hứa hẹn, đưa,
nhận hoặc gạ gẫm các khoản tiền nhằm đạt được một lợi thế kinh doanh phi pháp. Việc hối lộ
người khác thông qua đề nghị, hứa hẹn hoặc cho tặng lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác nhằm
gạ gẫm hoặc trao thưởng để người đó thực hiện một chức năng hoặc hoạt động phi pháp liên
quan, hay việc chấp nhận lợi ích đó đều được coi là thực hiện một chức năng hoạt hoạt động
phi pháp. Việc đề nghị, đồng ý nhận hoặc chấp nhận hối lộ dẫn đến hành vi phi pháp của chức
năng hoặc hoạt động liên quan cũng được coi là hành vi hối lộ. Việc nhận hối lộ thông qua đề
nghị, đồng ý nhận hoặc chấp nhận lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác đều được coi là hành vi
thực hiện chức năng hoặc hoạt động phi pháp.
ii.

Đóng góp chính trị

Việc hứa hẹn, trao tặng hoặc kêu gọi các khoản đóng góp cho các đảng chính trị, hoặc các tổ
chức hoặc cá nhân tham gia vào chính trị như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.
iii.

Đóng góp từ thiện

Việc hứa hẹn, trao tặng hoặc kêu gọi các khoản đóng góp từ thiện hoặc liên quan đến các quỹ
bảo trợ từ thiện như một hình thức che giấu cho hành vi hối lộ.
iv.

Quà tặng, hình thức tiếp đón và ăn ở

Đề nghị hoặc chấp nhận các quà tặng, hình thức tiếp đãi hoặc ăn ở như một hình thức che
giấu cho hành vi hối lộ.
v.

Các khoản thanh toán nhằm mục đích tạo thuận lợi (hay còn gọi là các khoản
tiền “bôi trơn”)

Các khoản tiền “bôi trơn” dù nhỏ, dưới hình thức đề nghị, hứa hẹn hoặc biếu tặng các lợi ích tài
chính hoặc lợi ích khác nhằm tạo thuận lợi cho các chu trình hoạt động đã được phép, đều cấu
thành các hành vi hối lộ và vi phạm và theo đó đều là các hành vi bị cấm.
.

