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Thông điệp từ 
GĐĐH

Các Đồng nghiệp thân mến,

Tôi cho rằng nhiều người trong số các bạn cảm nhận 
được cách tôi làm việc: đó là niềm vui được đóng góp 
và làm việc hướng tới tầm nhìn chung của chúng ta 
về một thế giới trong đó mọi người đều tận hưởng sự 
vui sướng khi nghe được và do đó sống một cuộc 
sống không có giới hạn. Cam kết về tầm nhìn này 
đoàn kết chúng ta tại Sonova và truyền cảm hứng cho 
chúng ta, đồng thời khiến chúng ta chịu trách nhiệm 
thực hiện các hoạt động kinh doanh phù hợp với các 
tiêu chuẩn cao mà chúng ta đã đặt ra cho công ty. 

Quy tắc Ứng xử của chúng ta cấu thành hoạt động 
kinh doanh và nghĩa vụ cá nhân của chúng ta, đặt ra 
tinh thần chung cho công ty. Quy tắc đã được thiết lập 
để hướng dẫn và hỗ trợ chúng ta trong việc duy trì các 
tiêu chuẩn cao nhất về hành vi có đạo đức. Trong mọi 
đơn vị kinh doanh và trong mọi thị trường, tất cả nhân 
viên chúng ta chịu trách nhiệm nắm rõ và áp dụng các 
giá trị này và đảm bảo rằng tất cả chúng ta tuân thủ 
và tuân theo các nguyên tắc nêu trong Quy tắc Ứng 
xử. 

Quy tắc Ứng xử này đã dẫn đường cho công ty chúng 
ta trong một thời gian dài. Tôi đề nghị các bạn thỉnh 
thoảng đọc lại Quy tắc Ứng xử này và áp dụng các 
nguyên tắc trong đó một cách nhất quán cho công 
việc và cách bạn làm việc. 

Quy tắc của chúng ta chỉ có thể làm nền tảng cho đạo 
đức kinh doanh nếu chúng ta duy trì thực hiện và tuân 
thủ nó. Nếu bạn bắt gặp những tình huống ở Sonova 
mà bạn tin tưởng có thiện chí rằng các nguyên tắc 
trong Quy tắc của chúng ta chưa được thực hiện 
hoặc tuân thủ, vui lòng cho chúng tôi biết. Thông báo 
cho người quản lý trực tiếp của bạn, Bộ phận Tuân 
thủ hoặc Pháp chế, đường dây nóng về Tuân thủ hoặc 
thông báo cho tôi. Chúng tôi muốn tất cả chúng ta có 
thể minh bạch và được lắng nghe. Hãy lên tiếng!

Dẫn đầu bằng hành vi có đạo đức và tính liêm chính 
là cơ hội quan trọng cho công ty chúng ta, đây là điều 
có thể giúp công ty trở nên riêng biệt trong ngành, 
giúp chúng ta trở thành một công ty nơi mọi người 
cảm thấy được tôn trọng để làm việc và hỗ trợ chúng 
ta tăng doanh thu và danh tiếng. Tất cả chúng ta phải 
làm gương về tính liêm chính của công ty. Với sự giúp 
đỡ của bạn, chúng tôi tin rằng các giá trị và danh tiếng 
của chúng ta sẽ được giữ gìn lâu dài trong tương lai. 
Hãy cùng nhau làm việc để đảm bảo Sonova là công 
ty tốt nhất có thể. 

Cảm ơn bạn đã cam kết.

Arnd Kaldowski 
Giám đốc Điều hành Sonova
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Mục tiêu

Hiệu lực

Với Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, chúng ta hướng tới mục tiêu đảm bảo sự thành công lâu 
dài và bền vững của Tập đoàn Sonova thông qua cách hành xử đúng mực của mỗi một 
nhân viên.
Nguyên tắc chủ yếu là mỗi chúng ta cư xử như những cá nhân trung thành, trung thực 
và có động lực và là người tự chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các nhân viên trong Tập 
Đoàn Sonova, trong các công ty con và nhà thầu hoặc các nhà cung cấp thực hiện các 
công việc cho Tập Đoàn Sonova hay trong các công ty con của các công ty đó. Một số 
đối tượng được quy định trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử này có thể được chi tiết hóa trong 
các tài liệu hướng dẫn cụ thể khác. Nhân viên không tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử này 
có thể phải chịu các hình thức kỷ luật, trong đó có việc bị sa thải.
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Trách nhiệm Xã 
hội của Tập đoàn

Chúng ta quan tâm đến trách nhiệm của mình
Tập Đoàn Sonova thúc đẩy phát triển một xã hội mà ở đó có giải pháp cho mọi trường 
hợp giảm thính lực và tất cả mọi người đều được hưởng niềm vui nghe được âm thanh. 
Chúng ta theo đuổi mục tiêu này bằng công nghệ tiên tiến, bằng sự cống hiến dịch vụ và 
bằng việc chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động của mình. Chúng ta cam kết tiến 
hành hoạt động kinh doanh một cách bền vững và có trách nhiệm với môi trường và xã 
hội. Trong khi tiến hành các hoạt động, chúng ta tính toán đến việc sử dụng hiệu quả năng 
lượng và nguyên vật liệu cũng như việc vứt bỏ các loại rác thải không thể tái chế một 
cách an toàn và có trách nhiệm.
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Cách hành xử 
trong Công việc

Chúng ta tuân thủ nghiêm túc pháp luật và các tiêu chuẩn bắt buộc
Các nhân viên phải biết và tuân thủ pháp luật tại các thị trường nơi Sonova có hoạt động 
kinh doanh. Việc tuân thủ tất cả các luật và quy định tại các nước mà Sonova hoạt động 
và các quy định của Quy Tắc Ứng Xử này cũng như các chính sách và hướng dẫn có liên 
quan khác là một điều kiện tuyển dụng đối với tất cả các nhân viên.

Chúng ta tôn trọng và tuân thủ luật chống độc quyền và cạnh tranh
Sự tồn tại của luật cạnh tranh và luật chống độc quyền là để đảm bảo sự cạnh tranh tự 
do và cởi mở trên thị trường – đây là một nguyên tắc mà Sonova hoàn toàn ủng hộ.

Ví dụ về các hành vi bị cấm bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:
 – Thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh nhằm ấn định giá, hạn chế bán hàng hay phân chia 
lãnh thổ;

 – Trao đổi thông tin bí mật với đối thủ cạnh tranh;
 – Thỏa thuận với nhà phân phối/đại lý bán hàng nhằm ấn định giá bán lại cũng như các 
biện pháp hạn chế việc bán lại khác liên quan tới lãnh thổ và/hoặc khách hàng;

 – Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Chúng ta bảo vệ tài sản trí tuệ của mình
Tài sản trí tuệ giúp chúng ta tạo ra các giải pháp độc đáo làm chúng ta khác biệt với các 
đối thủ cạnh tranh và khiến chúng ta trở thành một trong những công ty hàng đầu trong 
ngành. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản của công ty được tạo thành từ những ý tưởng 
sáng tạo dẫn đến sự cải tiến và tiến bộ trong các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của 
chúng ta. Các loại tài sản trí tuệ phổ biến nhất là các phát minh, bằng sáng chế, nhãn hiệu 
và bản quyền của chúng ta.

Các tài sản trí tuệ mà chúng ta phát triển cho Tập Đoàn Sonova đều thuộc về Tập đoàn. 
Chúng ta phải tỉnh táo trong việc xác định các tài sản trí tuệ, phải tiến hành các hành động 
thích hợp để bảo vệ các tài sản đó và đảm bảo rằng các tài sản đó chỉ được sử dụng vì 
lợi ích của Tập đoàn.

Chúng ta bảo vệ và coi trọng tài sản công ty
Là nhân viên của Tập Đoàn Sonova, chúng ta được quyền sử dụng các tài sản của công 
ty như máy tính, điện thoại di động v.v... Nếu không có quy định khác thì các tài sản của 
công ty sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích công việc chính đáng của công ty và không vì 
lợi ích cá nhân.
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Chúng ta giữ bí mật các thông tin liên quan
Tập Đoàn Sonova có nhiều loại thông tin mật mà người ngoài công ty không biết hoặc 
không được cung cấp và các thông tin đó có thể rất có giá trị với các đối thủ cạnh tranh. 
Một số ví dụ về các thông tin này bao gồm các bí quyết kỹ thuật, dữ liệu nghiên cứu và 
phát triển, phương pháp sản xuất, số liệu chi phí, kế hoạch và chiến lược kinh doanh, 
thông tin nhân viên, danh sách khách hàng, thông tin tài chính và các mã nguồn phần 
mềm. Các thông tin đó là những tài sản quan trọng của công ty.

Chúng ta phải tiến hành các hành động thích hợp để bảo vệ các thông tin đó và không 
được tiết lộ chúng cho người ngoài công ty, trừ trường hợp trong các giao dịch kinh doanh 
đã được phê duyệt. Công ty sẽ kiên quyết truy cứu mọi trường hợp tiết lộ trái phép thông 
tin bí mật. Chúng ta vẫn có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin ngay cả khi không còn làm 
việc cho Tập Đoàn Sonova.

Chúng ta không bị giới hạn trong việc trao đổi hoặc thảo luận các thông tin bảo mật cá 
nhân với ngươ i khác nếu các tin tức na y không có nguô n gốc chính thức tư  công
tác nghiệp vụ.

Chúng ta tôn trọng quyền sở hữu của người khác
Chúng ta tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và không thu thập thông tin mật 
của người khác bằng cách thức không phù hợp hay tiết lộ những thông tin đó khi chưa 
được phép.

Chúng ta đảm bảo an toàn cho dữ liệu và tuân thủ luật về quyền riêng tư về dữ liệu
Chúng ta bảo mật và bảo vệ sự nguyên vẹn của dữ liệu, kể cả dữ liệu về nhân viên và 
khách hàng, bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức. Chúng ta tuân thủ các quy định của 
pháp luật về bảo vệ dữ liệu.
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Chúng ta nghiêm cấm giao dịch nội gián
Luật về giao dịch nội gián cấm việc mua bán chứng khoán căn cứ vào các thông tin trọng 
yếu chưa được công bố mà nếu các thông tin đó được công bố thì có thể ảnh hưởng đến 
giá cổ phiếu. Luật cũng cấm việc cung cấp những thông tin đó cho người khác. Quy định 
cấm này cũng được áp dụng đối với trường hợp mua bán chứng khoán của các công ty 
khác dựa vào việc sử dụng các thông tin mật mà các nhân viên biết được trong quá trình 
làm việc. Chúng ta chia sẻ lợi ích chung trong việc cấm giao dịch nội gián và bằng cách 
đó bảo vệ danh tiếng của công ty.

Chúng ta sử dụng e-mail và Internet một cách phù hợp
Việc sử dụng các công cụ làm việc như email và internet và truyền thông xã hội (social 
media) có thể dẫn đến hậu quả pháp lý cho công ty và cá nhân nhân viên. Nội dung các 
email và tài liệu mà chúng ta soạn thảo cũng như các dữ liệu chúng ta truy cập qua 
internet phải luôn thích hợp. Không được sử dụng email, internet và truyền thông xã hội 
để truy cập hay phổ biến các nội dung phi pháp hay có tính công kích, gây rối hoặc phân 
biệt đối xử, ví dụ như tài liệu khiêu dâm. Email, internet và truyền thông xã hội chỉ được 
sử dụng vào mục đích công việc chính đáng, trừ khi có quy định đặc biệt khác.
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Cách hành xử đối 
với khách hàng

Chúng ta đặt khách hàng lên hàng đầu
Khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng 
ta muốn khách hàng kể cho bạn bè về những trải nghiệm tốt đẹp của mình với Tập Đoàn 
Sonova. Chúng ta luôn giữ lời hứa với khách hàng và muốn họ thấy rằng chúng ta nghiêm 
túc thực hiện lời hứa. Chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ từng khách hàng một cho tới khi vấn 
đề của họ được giải quyết.

Chúng ta tiến hành kinh doanh một cách công bằng và không dung thứ hành vi hối lộ
Chúng ta tiến hành kinh doanh một cách ngay thẳng dựa vào những ưu điểm của sản 
phẩm, dịch vụ và nhân viên của chúng ta. Việc cố gắng tác động đến khách hàng hay nhà 
cung cấp bằng cách trả tiền hoặc tặng một món quà khác thường để họ đưa ra quyết định 
kinh doanh có tính chất thiên vị Tập Đoàn Sonova là không thích hợp và có thể là bất hợp 
pháp. Kể cả trong trường hợp việc trả tiền hay tặng quà như thế không phải là bất hợp 
pháp thì điều đó vẫn gây ra hình ảnh không tốt và ảnh hưởng tới uy tín của công ty. 

Nhân viên công ty không được phép đưa tiền bất chính (hối lộ, lại quả, hoặc các khoản 
tiền khác vì các mục đích bất hợp pháp) cho các nhân viên hay quan chức chính phủ, cho 
khách hàng, hoặc cho các đối tượng khác. Quy định cấm này không chỉ áp dụng đối với 
việc thanh toán trực tiếp, mà còn đối với các khoản thanh toán gián tiếp được thực hiện 
dưới mọi hình thức thông qua tư vấn hoặc các bên thứ ba khác.

Chúng ta tuân thủ các quy định thương mại quốc tế và biện pháp kiểm soát xuất khẩu
Tùy thuộc vào thị trường và tính chất của sản phẩm, việc xuất khẩu các sản phẩm của 
chúng ta chịu sự điều chỉnh của các quy định kiểm soát xuất khẩu và các chế tài thương 
mại. Những quy định mang tính hạn chế đó có tác động cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu 
hoặc yêu cầu phải có giấy phép hoặc thông báo của cơ quan chức năng. Việc không tuân 
thủ theo các quy định về thương mại quốc tế đặt các cá nhân và cả công ty trước nguy 
cơ phải chịu các khoản phạt đáng kể, bị tước bỏ các ưu đãi xuất khẩu và bị phạt tù (đối 
với cá nhân vi phạm).
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Cách hành xử đối 
với các đối thủ 
cạnh tranh

Chúng ta cam kết cạnh tranh công bằng
Các đối thủ cạnh tranh của chúng ta có các lợi ích kinh doanh chính đáng. Chúng ta cũng 
vậy. Công ty tốt nhất sẽ là công ty chiến thắng. Khách hàng phải được hưởng lợi từ sự 
cạnh tranh đó, chính vì vậy mà việc cạnh tranh phải công bằng.



12

Cách hành xử với 
xã hội

Chúng ta thông tin chính xác và kịp thời cho công chúng và cộng đồng địa phương
Là một công ty được niêm yết, chúng ta có trách nhiệm công bố các kết quả tài chính và 
các thông tin quan trọng khác về công ty một cách chính xác và kịp thời. Đồng thời, chúng 
ta phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về việc công bố những thông tin như vậy. Chính 
sách của công ty là phải công bố thông tin một cách đầy đủ, công bằng, chính xác, kịp 
thời và dễ hiểu trong các báo cáo và các tài liệu khác được cung cấp cho công chúng. 
Chỉ Tổng Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Tài Chính (CFO) và những người được Tổng 
Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Tài Chính chỉ định mới có quyền thay mặt công ty phát 
biểu trước công chúng.
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Cách hành xử đối 
với các nhà cung 
cấp và các đối tác 
kinh doanh

Chúng ta tôn trọng lợi ích của các đối tác kinh doanh
Các đối tác kinh doanh của chúng ta nhìn chung đều có lợi ích thương mại lâu dài trong 
mối quan hệ kinh doanh với Tập Đoàn Sonova. Chúng ta tôn trọng điều này và cùng hợp 
tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Chúng ta trông đợi các đối tác kinh doanh và các nhà 
cung cấp của công ty không chỉ tuân thủ luật pháp và các quy tắc kinh doanh quốc tế phổ 
biến mà còn phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đối với xã hội và môi trường, tối thiểu 
là đáp ứng được Các Nguyên Tắc đối với Nhà Cung Cấp của Tập Đoàn Sonova.

Chúng ta thận trọng khi nhận quà từ hay tặng quà cho đối tác kinh doanh
Trong khi giao dịch với các đối tác kinh doanh hay nhà cung cấp, chúng ta thỉnh thoảng 
được tặng quà và/hoặc những những vật phẩm mang tính chất giải trí.

Chính sách của Tập Đoàn Sonova là chúng ta không được nhận hay tặng các món quà 
có giá trị cao hơn mệnh giá được quy định cụ thể trong các hướng dẫn chi tiết. Trong mọi 
trường hợp, quà tặng không được hiểu là việc chấp thuận một nhà cung cấp hay một mối 
quan hệ kinh doanh.
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Cách hành xử đối 
với nhân viên và 
đồng nghiệp

Chúng ta coi nhân viên là chìa khóa thành công
Nhân viên là huyết mạch của Sonova. Chúng ta chia sẻ các thông tin liên quan và cùng 
làm việc theo nhóm với các cộng sự trong toàn Tập đoàn. Chúng ta tin vào việc phải luôn 
đối xử với nhau một cách tôn trọng và bình đẳng và chúng ta trân trọng sự khác biệt giữa 
các cá nhân khác nhau từ mọi nơi trên toàn thế giới.
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Chúng ta tránh xung đột lợi ích
Chúng ta được mong chơ  sẽ thực hiện công việc vi  quyê n lợi của Sonova, của khách 
ha ng va  của các cổ đông. Việc mâu thuẫn quyê n lợi xảy ra khi các quyê n lợi cá nhân 
của chúng ta mâu thuẫn đến, theo một cách thức na o đó, hoặc ngay cả khi xuất hiện 
hiện tượng mâu thuẫn, với các quyê n lợi của Sonova. Mâu thuẫn vê  quyê n lợi cũng 
có thể xảy ra nếu chúng ta có những ha nh động hoặc có những quyê n lợi có thể  ngăn 
cản chúng ta thực hiện công việc tại công ty một cách hiệu quả va  khách quan.

Ví dụ về các trường hợp mâu thuẫn quyền lợi bao gồm việc trực tiếp hoặc gián tiếp làm 
việc cho đối thủ cạnh tranh của Tập Đoàn Sonova, ký hợp đồng với người thân, là thành 
viên trong Ban Giám đốc của đối thủ cạnh tranh – hoặc có nhân viên hoặc thành viên gia 
đình sở hữu một phần hoặc có cổ phần trong công ty là đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc 
gián tiếp của Tập Đoàn Sonova.

Chúng ta khuyến khích sự đa dạng trong công ty
Sự đa dạng về ngôn ngữ, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng sức khỏe và văn hóa 
được thể hiện trong công ty và phản ánh nền tảng khách hàng trên khắp toàn cầu của 
chúng ta. Chúng ta khuyến khích sự đa dạng đó như là một yếu tố quan trọng cho sự 
thành công của công ty.

Chúng ta tôn trọng sự toàn vẹn cá nhân của nhân viên
Chúng ta ngăn ngừa việc bắt nạt và quấy rối tình dục bằng cách tuân thủ các quy định có 
liên quan và kiên quyết trừng phạt những hành vi vi phạm. Chính sách của chúng ta là 
tạo dựng một môi trường làm việc không có sự quấy rối. Mặc dù “quấy rối” thường được 
hiểu là quấy rối tình dục, việc quấy rối tại nơi làm việc có thể bao gồm việc quấy rối liên 
quan đến nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình 
dục, bản sắc giới tính, tuổi tác, khuyết tật thể chất của các cá nhân hoặc các hành động 
không thích hợp hoặc bất hợp pháp khác. Sonova nghiêm cấm hành vi quấy rối và phân 
biệt dưới mọi hình thức dù là trên phương diện thể chất, ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ.

Chúng ta cần nhạy cảm trong cách tiếp cận đồng nghiệp và luôn tôn trọng sự riêng tư cá nhân.

Công ty khuyến khích các nhân viên báo cáo các trường hợp quấy rối với quản lý, hoặc với 
Giám Đốc Nhân Sự công ty bạn nếu phù hợp. Báo cáo của nhân viên sẽ được giữ bí mật tối 
đa. Người khiếu nại hay người làm chứng sẽ không bị trả thù vì đã báo cáo trung thực.
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Mặc dù Bộ Quy Tắc Ứng Xử này thiết lập ra một khung ứng xử nhưng bản thân bộ quy tắc không 
thể bao hàm hết tất cả các tình huống có thể xảy ra. Trong các vấn đề có liên quan tới luật pháp, 
lập trường của Công ty luôn rõ ràng và hiển nhiên, đó là chúng ta phải tuân theo pháp luật. Công 
ty khuyến khích các nhân viên báo cáo ngay lập tức các trường hợp nghi ngờ có vi phạm. Quy 
trình hành động tốt nhất là hiểu được phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề khó khăn.

Làm thế nào để 
được giúp đỡ

1  Thu thập các thông tin liên quan. Việc tìm ra câu trả lời khi đã có các dữ kiện liên quan đã 
là rất khó. Vì thế nếu chưa có các dữ kiện đó thì sẽ không thể có được kết luận đúng.

2  Tôi phải làm những việc cụ thể gì? Câu hỏi này giúp bạn tập trung vào vấn đề cụ thể mà 
bạn đang phải đối mặt và việc bạn có thể có những lựa chọn thay thế nào.

3  Làm rõ trách nhiệm của bạn. Nhiều tình huống chúng ta phải đối mặt có liên quan đến trách 
nhiệm của nhiều người. Những người khác đã được thông báo chưa? Chúng ta thường tìm 
được giải pháp thích hợp khi có sự tham gia của những người khác và vấn đề được nêu ra.

4  Như thế có công bằng không? Nếu một quy trình hành động có vẻ không công bằng thì hãy 
kiểm tra xem tại sao hành động đó lại có vẻ không công bằng và ai/ cái gì có thể bị thiệt hại. 
Người bị thiệt hại có phải là khách hàng không? Có phải là lợi ích của công ty không? Có 
phải là các nhân viên khác không?

5  Thảo luận vấn đề với quản lý trực tiếp của bạn. Đây là hướng dẫn cơ bản nhất trong tất 
cả mọi tình huống. Quản lý trực tiếp của bạn sẽ có cái nhìn rộng hơn và sẽ đánh giá cao việc 
được tham gia vào quá trình quyết định trước khi quá muộn.

6  Hỗ trợ thêm khi cần thiết. Trong một số trường hợp cá biệt khi việc thảo luận vấn đề với 
quản lý trực tiếp của bạn có thể không thích hợp thì trước hết bạn hãy đề đạt vấn đề với 
Giám Đốc Nhân Sự Công ty bạn, và nếu vẫn không giải quyết được vấn đề thì hãy đề đạt lên 
Giám Đốc Điều Hành Công ty bạn.

7  Liên hệ với các kênh liên lạc về việc tuân thủ của Công ty. Nếu tất cả đầu mối liên hệ nói 
trên đều không phù hợp thì bạn có thể liên hệ với Phòng Pháp Chế. Biện pháp cuối cùng là 
bạn có thể liên hệ với Đường dây nóng về Tuân thủ của Sonova vào mọi lúc và vào tất cả các 
ngày. Số điện thoại liên lạc của Đường dây nóng về Tuân thủ của Sonova tại nước bạn được 
nêu tại trang nội bộ về Quy Tắc Ứng Xử của Tập Đoàn Sonova: 
http://collaboration.sonova.com/orgunits/ch-ph-reg-pol/Pages/code-of-conduct.aspx

 

Sau đây là các bước cần nhớ và những câu hỏi cần đặt ra. 
Nếu bạn không chắc cần phải làm gì trong bất kỳ tình huống 
nào thì hãy tìm kiếm thông tin hướng dẫn trước khi hành động.
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Đường Dây Nóng Về Tuân Thủ Quy 
Tắc Ứng Xử 

Đường Dây Nóng Về Tuân Thủ Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi cho phép các nhân viên 
của Công ty trên khắp thế giới gọi tới để bày tỏ quan ngại về những trường hợp vi phạm 
Bộ Quy Tắc Ứng Xử này. Các chuyên gia độc lập sẽ trả lời điện thoại và chuyển báo cáo 
tới người có trách nhiệm trong Tập Đoàn Sonova để tiến hành điều tra thêm. Các nhân 
viên có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình xử lý các vụ việc đã báo cáo.

Báo cáo của bạn sẽ được giữ bí mật tối đa. Người khiếu nại và người làm chứng sẽ không 
bị trả thù vì đã báo cáo trung thực.

Số Điện Thoại
Trung Quốc:  10-800-711-0748
Canada:  (866) 447-5045
Đức:  0800-180-3417
Thụy Sỹ:  0800-56-3263
Hoa Kỳ:  (866) 447-5045
Việt Nam:  (704) 521-1168
Từ các quốc gia khác:  +1 866 447 5045
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Bộ Quy Tắc Ứng 
Xử bằng ngôn ngữ 
của bạn

Thông qua
Bộ Quy tắc Ứng xử này đã được Ban Giám đốc Tập Đoàn Sonova thông qua vào ngày 
23 tháng 8 năm 2012 va  được chỉnh sửa một chút va o tháng 11 năm 2013 nhă m hiệu 
đính một số sai biệt vê  dịch thuật. Bộ Quy tắc Ứng xử này sẽ thay thế cho Bộ Quy tắc 
Ứng xử năm 2008 của Tập Đoàn Sonova.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Tập Đoàn Sonova được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau.

 (Arabic) 

 (Chinese) 

Nederlands (Dutch)

English (English) 

Français (French) 

Deutsch (German)

 (Hindi) 

Italiano (Italian) 

 (Japanese)

Polski (Polish) 

Português (Portuguese) 

 (Russian)

Español (Spanish) 

 (Vietnamese)

www.sonova.com/codeofconduct

Bản tiếng Anh là bản quyết định.



Sonova Holding AG
Laubisrütistrasse 28
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Phone  +41 58 928 33 33
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