
 

  

 

 

Chính sách chống hối lộ và chống tham nhũng 
(Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy) 

 

 

1. Giới thiệu 

 

Hối lộ có thể được mô tả là việc cho hoặc nhận những thứ có giá trị (thường là tiền, quà, khoản vay, 

phần thưởng, ưu đãi, hoa hồng hoặc giải trí) của người nào đó như một sự xúi giục không đúng hoặc 

phần thưởng kinh doanh đạt được không chính đáng hoặc bất kỳ lợi ích nào khác. Hối lộ có thể diễn ra 

trong khu vực công (ví vụ hối lộ một quan chức nhà nước) hoặc khu vực tư nhân (ví dụ hối lộ nhân viên 

của khách hàng). Hối lộ có thể là trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba thực hiện một khoản thanh toán 

không phù hợp. Do đó, hối lộ, đút lót có thể gồm có (không phải tất cả): 

(a) quà tặng, chi phí chiêu đãi, đi lại và ăn ở quá mức hoặc không phù hợp; 

(b) các khoản thanh toán, dù của nhân viên hoặc của đối tác kinh doanh như đại lý hoặc công ty 

tư vấn; 

(c) các “ưu đãi” khác dành cho quan chức nhà nước hoặc khách hàng như hứa hẹn với công ty 

thuộc sở hữu của quan chức hoặc thuộc sở hữu của gia đình của khách hàng; và 

(d) không đền bù khi sử dụng các dịch vụ, cơ sở vật chất hay tài sản của công ty 

Hối lộ là hành vi phạm tội nghiêm trọng, có thể gây tổn hại đến danh tiếng và vị thế của Blackstone 

Minerals Limited's (Công ty) trong xã hội. 

 

2. Phạm vi 

 

Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên, cán bộ quản lý điều hành, nhà cung ứng, công ty tư vấn, 

khách hàng, đối tác liên doanh (những người đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách), cũng như nhân viên 

tạm thời, nhân viên hợp đồng (bao gồm cả nhà thầu phụ) (Người đại điện-Representatives). 

Những Người đại diện này phải đảm bảo không tham gia trong việc hối lộ hoặc nhận lại quả, hoa hồng 

dưới bất kỳ hình thức nào, dù trong lĩnh vực công hoặc lĩnh vực thương mại. Chính sách này đưa ra 

những tiêu chuẩn tối thiểu cần tất cả Người đại diện của Công ty phải tuân thủ.  

 

3. Mục tiêu 

 

Công ty không khoan nhượng với các hành vi hối lộ và tham nhũng, và cam kết hành động một cách 

chuyên nghiệp, công bằng, liêm chính trong mọi giao dịch kinh doanh. 

Mục tiêu của Chính sách này là: 

(a) đặt ra trách nhiệm trong việc tuân thủ và giữ vững quan điểm của Công ty về hối lộ và tham 

nhũng; 

(b) củng cố hơn nữa các giá trị của Công ty như đã nêu trong Tuyên bố về các giá trị của Công 

ty; và 

(c) đưa ra thông tin, hướng dẫn mọi người làm việc trong Công ty cách nhận biết và đối phó với 

những vấn đề hối lộ và tham nhũng. 

 

 



 

  

 

4. Chính sách chống hối lộ và chống tham nhũng 

 

4.1 Chi tiết Chính sách 

 

Những người đại diện của Công ty không được phép thanh toán, đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình 

thức nào. Những người này không bao giờ được: 

(a) đề nghị, trả hoặc trao bất kỳ thứ gì có giá trị với quan chức nhà nước để đạt được công việc 

kinh doanh hoặc bất cứ lợi ích nào cho Công ty. “Công chức nhà nước” cần được hiểu rộng, 

thuật ngữ này có nghĩa là bất kỳ ai được chính phủ trả lương trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc 

thực hiện chức năng công, bao gồm cả viên chức của các doanh nghiệp nhà nước và các tổ 

chức quốc tế công. 

(b) cố gắng lôi kéo quan chức nhà nước, kể cả người địa phương hay người nước ngoài, để làm 

điều gì đó bất hợp pháp hoặc phi đạo đức. 

(c) thanh toán cho bất kỳ người nào khi bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ tất cả hoặc một phần 

khoản thanh toán có thể được chuyển đến một quan chức nhà nước. Do đó, bạn nên thận 

trọn khi lựa chọn bên thứ ba như đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ và công ty tư vấn. 

(d) đưa hoặc nhận bất kỳ thứ gì có giá trị “có qua có lại” liên quan tới nhận hoặc trao các hợp 

đồng kinh doanh. Hối lộ “quan chức nhà nước” là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng hối lộ 

những người làm việc trong khu vực tư nhân cũng là bất hợp pháp và trái với Quy tắc ứng xử 

của Công ty;   

(e) lập quỹ không ghi sổ sách (quỹ đen) với bất kỳ mục đích nào;  

(f) sử dụng các cách bất hợp pháp hoặc không phù hợp (bao gồm hối lộ, ưu đãi, tống tiền, thanh 

toán tài chính, xúi giục, hoa hồng bí mật hoặc các phần thưởng khác) để tác động tới hành 

động của người khác; hoặc đưa những thứ gì có giá trị khi bạn biết nó trái với các quy tắc của 

tổ chức người nhận để người nhận chấp nhận nó; 

(g) ghi sai hoặc gây hiểu nhầm sổ sách Công ty hoặc hồ sơ tài chính; 

(h) làm trung gian cho bên thứ ba trong việc gạ gẫm, chấp nhận, thanh toán hoặc đưa hối lộ, lại 

quả. 

(i) cấm các thanh toán gọi là “tạo điều kiện” hoặc “bôi trơn”. Những thanh toán này không nên 

được thực hiện với các quan chức nhà nước, ngay cả khi chúng là số tiền danh nghĩa và/ 

hoặc phổ biến ở một số quốc gia cụ thể; 

(j) làm bất cứ điều gì để xúi giục, hỗ trợ hoặc cho phép người khác vi phạm các quy tắc này; và 

(k) phớt lờ, hoặc không báo các đề nghị hối lộ.  

Cũng như việc tuân thủ các quy định cấm cụ thể trong Chính sách này, những Người đại diện của Công 

ty phải thực hiện suy xét, phán đoán chung trong việc đánh giá xem thỏa thuận, thương lượng nào có 

thể bị coi là tham nhũng hoặc không phù hợp. 

 

4.2 Các đại lý và tổ chức trung gian 

(a) Người đại diện không nên thuê đại lý, chuyên gia tư vấn hoặc tổ chức trung gian nếu thấy có 

lý do để nghi ngờ đây là hành động thay mặt Công ty đưa hối lộ. 

(b) Những người đại diện nên tìm cách đảm bảo rằng bên thứ ba được thuê sẽ không thay mặt 

Công ty thực hiện, chào mời, gạ gẫm hoặc nhận các khoản thanh toán không phù hợp. Tất 

cả các khoản phí và chi phí trả cho bên thứ ba phải là các khoản thù lao thích hợp, chính đáng 

cho các dịch vụ hợp pháp được cung cấp và phải được thanh toán trực tiếp cho bên thứ ba. 

Phải lưu giữ hồ sơ tài chính chính xác nhất của các khoản thanh toán này.  



 

  

 

(c) Tất cả các đơn vị kinh doanh nên áp dụng những thủ tục thích hợp nhằm đảm bảo thỏa thuận 

của họ với bên thứ ba không khiến họ không tuân thủ Chỉnh sách này. Những quy trình như 

thế sẽ hỗ trợ Những người đại diện trong việc xác định bên thứ ba có gây ra rủi ro tham nhũng 

hay không, và nếu có, các bước cần thực hiện để giải quyết rủi ro đó là gì. Đặc biệt, điều này 

có thể bao gồm trường hợp bên thứ ba được ký kết để thay mặt cho Công ty:  

(i) thu hút doanh nghiệp mới; 

(ii) tiếp xúc với các quan chức nhà nước; hoặc 

(iii) trong các tình huống rủi ro khác. 

(d) Những người đại diện cũng phải nhận thức được các yếu tố cho thấy bên thứ ba có thể gây 

ra nguy cơ tham nhũng, và tham khảo ý kiến của quản lý cấp trên để đánh giá xem có cần 

tăng cường giám sát và thẩm định hay không, hoặc có nên tiến hành mối quan hệ này hay 

không? 

 

4.3 Quà tặng, tiệc chiêu đãi và dịch vụ lưu trú 

Công ty nghiêm cấm việc nhận quà, tiệc chiêu đãi và dịch vụ lưu trú trong những trường hợp được coi 

là tạo ra những ảnh hưởng không đáng có. Tất cả Người đại diện phải thông báo cho Thư ký công ty 

hoặc Giám đốc điều hành (MD) về quà tặng và/ hoặc lợi ích, được tặng hoặc nhận có giá trị từ AUD 

$200 trở lên, để bảo vệ và minh bạch hóa các mối quan hệ của họ với bên thứ ba. Bất kỳ món quà nào 

trên AUD $200 đều cần có sự chấp thuận của Giám đốc điều hành hoặc Thư ký công ty.  

 

4.4 Các khoản quyên góp từ thiện và tặng cho đảng phái chính trị 

(a) Công ty không thực hiện các thanh toán hoặc khoản tặng cho các đảng phái chính trị.  

(b) Trong một số trường hợp, các khoản quyên góp từ thiện có thể được sử dụng như biện pháp 

ngụy tạo cho sự hối lộ, ví dụ như khoản quyên góp cho “tổ chức từ thiện” được kiểm soát bởi 

một quan chức nhà nước, người có quyền đưa ra các quyết định ảnh hưởng tới Công ty. Do 

đó, khi Công ty hỗ trợ các hoạt động tiếp cận cộng đồng và hoạt động từ thiện, người nhận 

phải tuân theo quy trình thẩm định và phê duyệt phù hợp trong mọi trường hợp. Cần phải rõ 

ràng ai là người nhận, người có được lợi ích thực sự từ khoản quyên góp đó. 

 

4.5 Mua bán và sáp nhập 

Việc thẩm định chống tham nhũng đối với các Công ty đang được xem xét mua lại phải được thực hiện 

trong quá trình thẩm định tổng thể. Các lĩnh vực rủi ro sau đây cần được xem xét trong quá trình thẩm 

định: 

(a) môi trường kiểm soát của công ty đang được xem xét thu mua: chính sách, thủ tục, đào tạo 

nhân viên, môi trường kiểm toán và nhân viên kiểm soát.  

(b) mọi cuộc thanh tra, kiểm tra đang hoặc đã diễn trong quá khứ (chính phủ hoặc nội bộ), các 

phát hiện kiểm toán bất lợi (kiểm toán bên ngoài hoặc nội bộ), hoặc kỷ luật nhân viên do vi 

phạm luật hoặc chính sách chống tham nhũng; 

(c) bản chất và phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty với chính phủ, lịch sử hợp đồng hoặc 

các đấu thầu quan trọng với chính phủ. Các nguy cơ bao gồm những khoản hoa hồng không 

phù hợp, thỏa thuận phụ, thanh toán bằng tiền mặt và tiền lại quả; 

(d) các quan hệ pháp lý quan trọng của công ty như giấy đăng ký, giấy phép quan trọng và các 

phê duyệt khác. Trong bối cảnh đó sẽ tập trung thẩm định vào nhân viên liên hệ trực tiếp với 

các cơ quan quản lý này và xem liệu có bất kỳ khoản phí, thanh toán nhanh, quà tặng hoặc 

các lợi ích nào cho các quan chức nhà nước không. 



 

  

 

(e) chi phí cho du lịch, quà tặng, tiệc, giải trí, giáo dục hoặc các chi phí khác liên quan đến việc 

tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc liên quan tới sự phát triển và duy trì mối quan hệ với các 

cơ quan quản lý của chính phủ. Khảo sát lĩnh vực này sẽ bao gồm kiểm tra hồ sơ chi phí, các 

chuyến đi thanh tra hoặc đào tạo, và danh sách người tham dự hội nghị và chi phí; 

(f) mối quan hệ của công ty đang dự định thu mua với các nhà phân phối, đại lý bán hàng, tổ 

chức tư vấn, các bên thứ ba và bên trung gian khác, đặc biệt là những người tiếp xúc với 

khách hàng hoặc cơ quan quản lý của chính phủ; và 

(g) tham gia liên doanh của đối tượng thu mua hoặc các thỏa thuận hợp tác khác có khách hàng 

quan trọng là chính phủ hoặc chịu sự điều tiết chính của chính phủ.  

 

4.6 Báo cáo hoạt động hối lộ và các hoạt động đáng ngờ 

(a) Nếu bạn biết bất kỳ vi phạm thực tế hoặc đáng nghi nào theo Chính sách này hoặc nếu bạn 

đã từng đưa hối lộ hoặc lại quả, bạn phải báo cáo điều này với cán bộ có thẩm quyền (xem 

Phụ lục 1). Quy trình thực hiện đảm bảo những báo cáo như thế sẽ được điều tra và thực 

hiện các hành động thích hợp. Công ty không cho phép trả đũa với bất kỳ hình thức nào đối 

với bất kỳ Người đại diện nào đã đưa ra báo cáo trung thực về các vi phạm đáng nghi ngờ 

hay vi phạm thực tế theo Chính sách này. Quy trình này áp dụng với tất cả Những người đại 

diện của Công ty. 

(b) Những báo cáo tố cáo phải được thực hiện theo Chính sách bảo vệ người tố giác của Công 

ty. Những vấn đề có thể báo cáo cho các Cán bộ được ủy quyền bao gồm (không phải tất cả): 

(i) hành vi không phù hợp với tầm nhìn, Quy tắc ứng ứng xử, Chính sách và thủ tục Công 

ty đã đưa ra; 

(ii) vi phạm pháp luật; 

(iii) lạm dụng các nguồn lực và tài sản của công ty; 

(iv) nguy hiểm đối với sức khỏe và sự an toàn của bất kỳ cá nhân nào; 

(v) cố tình che giấu thông tin; 

(vi) gian lận, tham nhũng, hối lộ, tống tiền và trộm cắp; 

(vii) hành vi vi phạm về tài chính; 

(viii) phân biệt đối xử không công bằng; và 

(ix) cố gắng ngăn chặn hoặc che giấu thông tin liên quan tới bất kỳ hành vi nào đã nêu ở 

trên. 

(c) Công ty mong muốn tất cả Người đại diện dù là làm việc toàn thời gian, bán thời gian hay tạm 

thời đều hành động một cách thiện chí, không bao che, không sợ hãi khi báo cáo các hành vi 

phi đạo đức hoặc gian lận. 

(d) Khách hàng và nhà cung ứng cũng được khuyến khích tố giác các hoạt động phi đạo đức và 

gian lận và  các hành động có thể cấu thành, hoặc có thể được coi là thông đồng hoặc ấn 

định giá (trong trường hợp là khách hàng).  

(e) Những người đại diện có nghĩa vụ báo cáo những vi phạm đáng ngờ hoặc tiềm ẩn theo Chính 

sách này cho Cán bộ có thẩm quyền. Tất cả thông tin và báo cáo tới Cán bộ có thẩm quyền 

sẽ được giải quyết một cách có trách nhiệm và thận trọng. Cán bộ có thẩm quyền có nghĩa 

vụ báo cáo các vi phạm quan trọng Chính sách này tới Hội đồng quản trị.  

 

5. Vai trò và Trách nhiệm 

 

5.1 Tất cả các Đại diện có trách nhiệm phải biết và tuân thủ Chính sách này. 



 

  

 

5.2 Hội đồng quản trị có trách nhiệm trực tiếp duy trì, đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn thực hiện 

Chính sách này.  

5.3 Tất cả các nhà quản lý đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện Chính sách trong 

lĩnh vực kinh doanh của họ, và nhân viên của họ phải tuân thủ theo Chính sách này. 

5.4 Hội đồng quản trị phải đảm bảo rằng cán bộ quản lý và nhân viên có khả năng tiếp xúc với các 

hành vi hối lộ và tham nhũng được đào tạo để nhận biết và xử lý các hành vi đó theo Chính sách 

này. 

 

6. Sự tuân thủ 

6.1 Những người đại diện được yêu cầu làm quen và tuân thủ đầy đủ Chính sách này. 

6.2 Bất kỳ Người đại diện nào không tuân thủ các quy định như đã nêu ở trên hoặc bất kỳ sửa đổi nào 

theo đó, có thể bị kỷ luật hoặc có những hành động pháp lý thích hợp. 

6.3 Hội đồng quản trị có trách nhiệm rà soát Chính sách này để xác định sự phù hợp của Chính sách 

với nhu cầu của Công ty tại từng thời điểm và các Chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn 

của Công ty có tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý, quy định và luật định hay không. 

6.4 Chính sách này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của Công ty.  

 

7. Yêu cầu 

Các thắc mắc về Chính sách này nên được chuyển tới Thư ký Công ty hoặc Giám đốc điều hành (MD). 

 

8. Tài liệu liên quan 

8.1 Quy tắc ứng xử. 

8.2 Tuyên bố về các giá trị Công ty 

8.3 Chính sách người tố giác 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng liệt kê 1: Những người có thẩm quyền 

 

 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

 

Chi tiết liên hệ 

 

Jamie Byrde 

 

Thư ký Công ty 

 

 

Scott Williamson 

 

Giám đốc điều hành  

 

 


