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Thông điệp từ CEO của chúng ta 

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2021, SYNNEX và Tech Data đã sát nhập để trở thành TD SYNNEX, một 

trong những nhà phân phối công nghệ lớn nhất thế giới. Chúng ta cung cấp các giải pháp công nghệ 

hấp dẫn cho một thị trường toàn cầu năng động. Với mục tiêu hỗ trợ sự thành công của các đối tác, 

cổ đông và của nhau, chúng ta luôn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất và mang đến sự xuất sắc mỗi 

ngày.  

Là CEO, tôi rất tự hào về con người và tiềm năng to lớn của chúng ta trong vai trò một đội nhóm 

toàn cầu. Hai công ty kế thừa của chúng ta bổ sung cho nhau, cho phép chúng ta được hưởng lợi từ 

nhiều đội ngũ nhân lực, nguồn lực, khách hàng, địa điểm, nhà cung cấp và giải pháp. Có lẽ điều 

quan trọng nhất là chúng ta được hưởng lợi từ sự kết hợp của hai văn hóa tuyệt vời, cả hai đều cam 

kết kinh doanh theo phương thức đúng đắn. 

Chúng ta sẽ cân đối các chính sách và quy trình một cách cẩn trọng trong những tháng tới để đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho 

khách hàng và đồng nghiệp. Chúng ta muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ áp dụng các thông lệ hay nhất của cả hai công ty kế thừa và 

chúng ta biết rằng điều đó sẽ đòi hỏi sự cộng tác và thời gian. Trong khi đó, các nguyên tắc cốt lõi của chúng ta định hướng cho 

chúng ta như một nhóm thống nhất và duy nhất. 

Tài liệu này nêu chi tiết các nguyên tắc cốt lõi có trong Bộ Quy tắc Ứng xử kế thừa của chúng ta và là nền tảng phát triển và xây dựng 

một Bộ Quy tắc Ứng xử thống nhất. Những nguyên tắc này áp dụng cho tất cả đồng nghiệp, nhà thầu, thành viên hội đồng quản trị 

và đối tác kênh phân phối của chúng ta.  

Nếu chúng ta có thiếu sót trong quá trình thực hành các nguyên tắc này, chúng ta cần có hành động nhanh chóng để giải quyết và 

khắc phục vấn đề. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu cầu mọi thành viên trong cộng đồng của chúng ta lên tiếng khi họ thấy điều gì đó 

không phù hợp bằng cách sử dụng bất kỳ tùy chọn báo cáo nào được nêu dưới đây. Hãy nhớ rằng, chúng ta không dung thứ cho 

hành vi trả thù dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi muốn bạn lên tiếng khi bạn có bất kỳ mối lo ngại nào 

và chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ bạn.  

Tại TD SYNNEX, chúng ta trao quyền giúp các đối tác toàn cầu đạt được những kết quả tuyệt vời nhờ công 

nghệ. Niềm tin chính là lý do để chúng ta phát triển, và tất cả chúng ta đều phải liên tục xây dựng sự tin 

tưởng trong quá trình làm việc và ở mỗi tương tác.  

Cảm ơn các bạn vì sự lãnh đạo có đạo đức. Tôi rất mong chờ những thành tựu mà chúng ta sẽ cùng nhau 

đạt được.  

Báo cáo  

Quan ngại 

Tại TD SYNNEX, chúng ta lên tiếng khi thấy hành vi sai trái hoặc hành vi bất hợp pháp. Chúng ta biết rằng lên tiếng sớm có 
thể ngăn chặn một tình huống xấu trước khi mọi việc trở nên tệ hơn. Đó là lý do chúng ta giao tiếp cởi mở để giảm thiểu rủi 
ro cho công ty, đồng nghiệp, đối tác và bản thân chúng ta. Và nếu chúng ta được yêu cầu tham gia vào một cuộc điều tra, 
chúng ta luôn cởi mở và trung thực. 
 
Nếu bạn có quan ngại về một hành vi vi phạm các quy tắc này hoặc các chính sách khác, hãy báo cáo càng sớm càng tốt. 
Bạn có thể nói chuyện với cấp quản lý, nhóm lãnh đạo của bạn, bộ phận Nhân sự, Pháp lý hoặc Đạo đức và Tuân thủ. Ngoài 
ra, bạn có thể gửi báo cáo quan ngại tới Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị hoặc thông qua trang web hoặc đường 
dây nóng về Đường dây Đạo đức. Nếu muốn, bạn thậm chí có thể báo cáo ẩn danh. Nếu bạn báo cáo ẩn danh, hãy nhớ 
thường xuyên kiểm tra lại qua trang web hoặc đường dây nóng của Đường dây Đạo đức để cung cấp thêm thông tin chi tiết 
khi cần thiết.  

 

https://ir.synnex.com/governance/default.aspx#section=whistleblower
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Bạn luôn được bảo vệ tránh khỏi sự trả thù khi lên tiếng một cách thiện chí. Không dung thứ cho hành vi trả thù tại TD SYNNEX. 

Nếu bạn tin rằng có người đã trả thù bạn, bạn cần báo cáo vấn đề này ngay lập tức. Bất kỳ hành động trả thù nào đều là căn cứ để kỷ 

luật, lên đến mức và bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động. 

Nguyên tắc của Chúng ta 

Chúng ta Lãnh đạo bằng sự Liêm chính 

Người lãnh đạo có trách nhiệm đặc biệt tại TD SYNNEX. Các cấp lãnh đạo là một nguồn lực 

quan trọng để nhân viên báo cáo các mối quan ngại và lãnh đạo có trách nhiệm phát triển 

một môi trường nơi mọi người cảm thấy thoải mái lên tiếng mà không sợ bị trả thù. Các cấp 

lãnh đạo của chúng ta phải lắng nghe cẩn thận bất kỳ mối quan ngại nào được báo cáo cho 

họ và kịp thời báo cáo các cáo buộc về hành vi sai trái hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với Bộ 

Quy tắc của chúng ta cho Ban Pháp lý hoặc Đạo đức và Tuân thủ để giải quyết. 

Chúng ta tuân thủ các Chính sách và Luật có liên quan 
Chúng ta tuân thủ luật pháp ở mọi nơi chúng ta kinh doanh, bao gồm các tiêu chuẩn và quy định 

hiện hành về phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, các quy định về nhập khẩu và xuất khẩu, 

các yêu cầu bảo vệ và bảo mật dữ liệu, luật chống độc quyền và cạnh tranh và các yêu cầu pháp lý 

khác. 

Ngoài các yêu cầu pháp lý này, chúng ta tuân thủ các chính sách địa phương và toàn cầu trong quá 

trình kinh doanh để đảm bảo việc tuân thủ. Nếu luật pháp địa phương nghiêm ngặt hơn các chính 

sách này, chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp địa phương. Nếu một thông lệ kinh doanh địa phương 

xung đột với các chính sách của chúng ta, chúng ta phải tuân thủ các chính sách của mình. Khi có 

nghi ngờ về việc liệu một hoạt động có không phù hợp hay không, chúng ta tìm kiếm hướng dẫn. 

Những cam kết này áp dụng cho tất cả mọi người, và bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào đều phải được 

Ban giám đốc phê duyệt. 

Chúng ta mang đến một nơi làm việc An toàn, Tôn trọng và Hòa nhập 
Chúng ta nỗ lực trở thành nhà tuyển dụng lý tưởng nơi nhân viên có thể phát triển. Chúng ta có các 

chính sách địa phương và các công cụ để đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp tại nơi làm việc và 

chúng ta khuyến khích đồng nghiệp lên tiếng nếu họ có bất kỳ mối quan ngại nào. Chúng ta không 

dung thứ cho hành vi quấy rối, bắt nạt hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.  

Chúng ta đánh giá cao sự đa dạng và ưu tiên sự hòa nhập trong công việc của mình. Chúng ta nuôi 

dưỡng một môi trường tin tưởng, hòa nhập nơi tất cả mọi người đều được hoan nghênh. Chúng ta 

chủ động thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo đồng nghiệp và đối tác kinh doanh cảm thấy 

thoải mái, được tôn trọng và được hỗ trợ phát triển.  



 

Chúng ta Trân trọng các Quyền Con người Cơ bản 
Chúng ta tuân thủ luật lao động ở tất cả các quốc gia mà chúng ta hoạt động, bao gồm các quy định 

về lương tối thiểu, làm thêm giờ và số giờ làm việc tối đa. Chúng ta tin rằng việc làm phải được tự 

do lựa chọn, và chúng ta cấm buôn bán người, lao động cưỡng bức, bắt buộc hoặc không tự 

nguyện. Chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi bóc lột trẻ em hoặc lao động trẻ em.  

Chúng ta cũng tôn trọng quyền tự do tham gia hội nhóm của cá nhân. Các đồng nghiệp của chúng ta 

có thể tự do tham gia hội nhóm với bất kỳ ai mà họ chọn. Chúng ta có thể thành lập hội nhóm, nếu 

muốn, để tiến hành thương lượng tập thể và chia sẻ ý tưởng hoặc quan ngại với ban lãnh đạo. 

Chúng ta không dung thứ cho hành vi phân biệt đối xử, quấy rối hoặc trả thù đối với bất cứ ai thực 

hiện quyền gia nhập một tổ chức. 

Chúng ta tôn trọng Cổ đông và Nguồn lực 
Là một công ty giao dịch công khai, chúng ta cam kết với các cổ đông trong việc tiến hành hoạt 

động kinh doanh của mình một cách hiệu quả và có đạo đức. Chúng ta mong muốn các nhân viên 

tuân thủ luật pháp nghiêm cấm giao dịch nội gián. Chúng ta không cho phép trộm cắp hoặc lãng phí 

nguồn lực của công ty. Chúng ta không tước đi bất kỳ cơ hội nào từ công ty của chúng ta, những cơ 

hội được khám phá thông qua công việc của chúng ta tại TD SYNNEX. Chúng ta không lạm dụng vị 

thế của mình vì lợi ích cá nhân, và chúng ta không cạnh tranh với công ty của mình dưới bất kỳ hình 

thức nào.  

Chúng ta Bảo mật Thông tin Cạnh tranh 
Trong công việc của mình tại TD SYNNEX, đôi khi chúng ta có quyền truy cập vào thông tin bảo mật. 

Thông tin này có thể được sử dụng cho giao dịch nội gián hoặc để giảm cạnh tranh tự do và công 

bằng trên thị trường nếu chúng ta không cẩn thận. Khi chúng ta bắt gặp thông tin bảo mật, chúng ta 

phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo bảo mật thông tin. Chúng ta không thảo luận thông 

tin đó ở những nơi có thể bị nghe lén, chúng ta không bỏ mặc những thông tin đó và chúng ta 

không bao giờ đăng thông tin bảo mật lên phương tiện truyền thông xã hội hoặc các trang web bên 

ngoài. Chúng ta không bao giờ chia sẻ thông tin bảo mật với bất kỳ ai ngoài TD SYNNEX trừ khi được 

các bên liên quan cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 

Chúng ta Báo cáo và Quản lý Xung đột Lợi ích Tiềm ẩn 
Chúng ta phải cởi mở và minh bạch về bất kỳ điều gì có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định vì lợi 

ích tốt nhất của TD SYNNEX. Ngay cả khi chúng ta không hành động khi có xung đột tiềm ẩn, thì 

nhận thức đơn thuần về xung đột lợi ích có thể nguy hiểm nếu xung đột đó không được tiết lộ và 

quản lý đúng cách. 

Đó là lý do tại sao chúng ta chủ động tiết lộ bất kỳ lợi ích tài chính, mối quan hệ bên ngoài và cơ hội 

bên ngoài nào có thể có vẻ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chúng ta tại nơi làm việc. Mối 

quan hệ cá nhân với đồng nghiệp cũng phải được tiết lộ nếu một trong hai người có thể cho hoặc 

nhận sự đối xử ưu tiên có liên quan đến sự nghiệp của người kia. Sử dụng mô-đun Xung đột Lợi ích 

tương tác của chúng tôi để tạo và gửi mẫu tiết lộ khi cần. 

https://techdata-legal.bryter.io/s/bNBjB3EmSp2mWlzp1tHmqA/conflict-of-interest


 

Trong khi làm việc cho TD SYNNEX, chúng ta không được làm việc cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh, 

khách hàng hoặc nhà cung cấp nào. 

Chúng ta Công bằng và Trung thực trong mọi Tương tác 
Chúng ta cạnh tranh công bằng và cam kết luôn trung thực và chính xác. Chúng ta đảm bảo các báo 

cáo tài chính của chúng ta là hoàn chỉnh, công bằng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu. Chúng ta không 

bao giờ thay đổi hoặc giả mạo hồ sơ tài chính, lưu các giao dịch "ngoài sổ sách" hoặc sử dụng các 

giao dịch giả để che giấu hành vi sai trái. Chúng ta thành công bằng cách cung cấp dịch vụ tuyệt vời 

và các điều khoản công bằng, và chúng ta sẽ không bao giờ che giấu hoặc xuyên tạc thông tin để 

thao túng các đối tác kinh doanh của chúng ta. 

Chúng ta Không dung thứ Hối lộ hoặc Tham nhũng  
Pháp luật chống hối lộ, chẳng hạn như Đạo luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ và 

Đạo luật Chống Hối lộ của Vương quốc Anh, được áp dụng ở mọi nơi chúng ta hoạt động kinh 

doanh. Chúng ta tuân thủ các luật này bằng cách không bao giờ đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ 

hình thức nào, bất kể luật pháp hoặc phong tục địa phương. Chúng ta cũng không được thuê một 

bên thứ ba để làm điều gì đó mà bản thân chúng ta không thể làm một cách có đạo đức hoặc hợp 

pháp. 

Cam kết này ảnh hưởng đến cách chúng ta có thể tặng và nhận quà với tư cách là một tổ chức. 

Chúng ta không thể trao hoặc nhận quà tặng hoặc sự chiêu đãi có giá trị mà có thể được coi là hối 

lộ hoặc tạo ra xung đột lợi ích rõ ràng. Ngay cả những món quà có giá trị thấp hơn cũng có thể có 

vấn đề nếu được trao cho một quan chức chính phủ mà không có sự xem xét và phê duyệt phù 

hợp. Một món quà nhỏ cũng có thể là một vấn đề nếu được trao sai thời điểm, chẳng hạn như 

trong quá trình đấu thầu cạnh tranh. Chúng ta không bao giờ được trao hoặc nhận bất kỳ món quà, 

chuyến du lịch, bữa ăn hoặc sự kiện nào mà chúng ta mong đợi, hoặc có vẻ như mong đợi, để đáp 

lại một lợi ích kinh doanh. 

Bởi vì quà tặng và chiêu đãi kinh doanh có thể phức tạp, chúng ta có các chính sách và thủ tục cụ 

thể để trợ giúp các công ty kế thừa và văn phòng ở địa phương của chúng ta. Chúng ta đang xây 

dựng chính sách Quà tặng và Chiêu đãi thống nhất cho TD SYNNEX. Trong thời gian chờ đợi, chúng 

ta tiếp tục tuân thủ các chính sách kế thừa và xin phê duyệt bắt buộc khi cần thiết. 



 

Chúng ta Tôn trọng Quyền riêng tư Cá nhân 
Chúng ta coi trọng quyền riêng tư của đồng nghiệp và đối tác kinh doanh bằng cách thực hiện các 

biện pháp thích hợp khi thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân. Chúng ta không thu 

thập nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết để hoàn thành mục đích kinh doanh của mình, và chúng ta có 

trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân khi chúng không còn cần thiết. Chúng ta tuân thủ các chính sách 

và yêu cầu CNTT của chúng ta để đảm bảo dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn và chúng ta cẩn 

trọng để đảm bảo dữ liệu cá nhân chỉ được chia sẻ với các bên được cấp quyền thông qua các 

phương thức an toàn. Chúng ta tuân thủ luật bảo mật dữ liệu hiện hành ở mọi nơi chúng ta kinh 

doanh và sử dụng dữ liệu cá nhân với sự chấp thuận cần thiết. 

Chúng ta Ưu tiên An ninh mạng 

Chúng ta biết các đối tác kinh doanh tìm đến chúng ta để giúp bảo mật hệ thống và tài sản CNTT 

của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta tuân thủ các thông lệ tốt nhất về an ninh mạng và các tiêu chuẩn 

quốc tế. Chúng ta sử dụng công nghệ và các quy trình tốt nhất trong ngành để bảo vệ công ty và các 

đối tác kinh doanh của chúng ta. Nhân viên thường xuyên được đào tạo để tuân thủ các chính sách 

và thông lệ tốt nhất của chúng ta về Quyền riêng tư, An ninh mạng và Cách thức Sử dụng CNTT 

được Chấp nhận. Chúng ta có các tiêu chuẩn CNTT nghiêm ngặt để đảm bảo tính bảo mật, liêm 

chính và tính sẵn có của thông tin. Chúng ta thiết kế các hệ thống CNTT của mình để cung cấp việc 

sử dụng an toàn và bảo mật thông tin đó, và chúng ta mở rộng những thông lệ này cho các đối tác 

hỗ trợ của chúng ta. Chúng ta chỉ sử dụng các hệ thống đã được TD SYNNEX phê duyệt khi tiến 

hành việc kinh doanh của công ty và chúng ta không bao giờ sử dụng các thiết bị hoặc mạng của 

công ty cho bất kỳ điều gì bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.  

Mặc dù chúng ta không ngừng cải thiện tổ chức và phương án kỹ thuật để chủ động đón đầu các 

mối đe dọa mới nổi, chúng ta cũng dựa vào nhận thức bảo mật của từng đồng nghiệp để ngăn chặn 

các mối đe dọa và bảo vệ công ty của chúng ta. Chúng ta đặc biệt cẩn trọng khi gửi hoặc nhận email 

để ngăn chặn và phát hiện các mối đe dọa phổ biến có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu. Nếu chúng ta 

nghi ngờ một email lừa đảo, một vi phạm dữ liệu tiềm ẩn hoặc bất kỳ mối đe dọa mạng nào, chúng 

ta phải cảnh báo ngay cho Trung tâm Phòng thủ Mạng của chúng ta, nơi sẽ có phản hồi một cách 

thích hợp. 

Chúng ta Cam kết Cạnh tranh Tự do 
Chúng ta tuân thủ luật cạnh tranh và chống độc quyền ở mọi nơi chúng ta kinh doanh và chúng ta 

không bao giờ đồng ý với bất kỳ hành động nào có thể làm giảm cạnh tranh tự do hoặc gây hại cho 

người tiêu dùng. Điều đó có nghĩa là chúng ta không bao giờ thảo luận về thị trường, khách hàng, 

lãnh thổ hoặc giá cả với các đối thủ cạnh tranh hoặc cùng tham gia vào hành vi chung đối với khách 

hàng hoặc nhà cung cấp. Theo nguyên tắc tương tự, chúng ta sẽ không tạo điều kiện hoặc cho phép 

chia sẻ gián tiếp thông tin cạnh tranh—như danh sách khách hàng, giá cả, biên lợi nhuận hoặc đấu 

thầu—giữa các đối thủ cạnh tranh. Chúng ta không bao giờ sử dụng các mối quan hệ của mình trên 

thị trường để can thiệp vào việc duy trì hoặc tăng giá và chúng ta thực hiện quyền tự chủ trong việc 

thiết lập giá bán lại của riêng mình.  



 

Nếu chúng ta được yêu cầu tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến giảm cạnh tranh 

hoặc hợp tác giữa các đối thủ, chúng ta phải báo cáo ngay lập tức cho Ban Pháp Lý để được hỗ trợ. 

Nếu chúng ta nhận được thông tin bảo mật của đối thủ—ngay cả do vô tình—chúng ta xóa thông 

tin đó, hãy giải thích cho người gửi rằng chúng ta không thể nhận được thông tin đó trong tương lai 

và thông báo ngay cho Ban Pháp lý để có hành động tiếp theo. 

Chúng ta có Tinh thần trách nhiệm đối với những Nguyên tắc này 
Không tuân thủ tinh thần và nội dung của các nguyên tắc và chính sách của chúng ta có thể gây hại 

cho công ty chúng ta. Mỗi người trong chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc này và tuân thủ các 

chính sách của chúng ta. Không làm như vậy có thể dẫn đến bị kỷ luật, có thể bao gồm chấm dứt 

hợp đồng lao động. Trong những trường hợp thích hợp, chúng ta có thể xem xét hành động pháp lý 

hoặc chuyển các vấn đề tới các cơ quan tố tụng để có thể truy tố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách của chúng ta không thay thế cho phán đoán có đạo đức của các thành viên 

cộng đồng. Chúng ta dừng lại khi có điều gì đó có vẻ không đúng và xin hướng dẫn từ 

cấp lãnh đạo, bộ phận Nhân sự, Pháp lý hoặc Đạo đức và Tuân thủ. Bằng cách kinh 

doanh theo phương thức đúng đắn, chúng ta xây dựng lòng tin của các đối tác kênh 

phân phối trong mọi tương tác. 


