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PHẠM VI:   
Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên tại tất cả các địa điểm của TriMas Corporation 

(“TriMas”) và các công ty con (gọi chung là “Công ty”).  Chính sách này cũng áp dụng cho tất 

cả giám đốc, cán bộ, thành viên hội đồng quản trị, cổ đông, công ty liên doanh và bất kỳ cá nhân 

hoặc pháp nhân nào khác hành động cho hoặc thay mặt Công ty.  Tất cả các bên thứ ba, bao gồm 

nhà phân phối, đại diện bán hàng, đại lý, bên trung gian, nhà tư vấn, người môi giới và các đối 

tác liên doanh (gọi chung là “Bên thứ ba”) phải được thông báo về Chính sách này và phải đồng 

ý tuân thủ Chính sách này và tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành như là điều kiện tiên 

quyết để hành động thay mặt hoặc phối hợp với Công ty. 

 

MỤC ĐÍCH:   

TriMas cam kết duy trì môi trường kinh doanh đạo đức và thực hiện tất cả các công việc kinh 

doanh phù hợp với các luật chống tham nhũng trong tất cả các quốc gia mà Công ty hoạt động, 

bao gồm, nhưng không giới hạn, Đạo luật chống tham nhũng nước ngoài của Hoa Kỳ (“FCPA”), 

Đạo luật chống tham nhũng của quan chức nước ngoài của Canada, Đạo luật chống hối lộ của 

Vương quốc Anh 2010, Luật hình sự của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và tất cả các luật chống 

tham nhũng hiện hành khác. 

 

CHÍNH SÁCH:   
 

A. Yêu cầu chống hối lộ 

 

1. Định nghĩa 

“Bất kỳ thứ gì có giá trị” sẽ bao gồm tiền mặt, thẻ quà tặng, quà tặng, lời mời làm việc, 

tài trợ sự kiện, hợp đồng tư vấn, đóng góp từ thiện được thực hiện theo yêu cầu trực tiếp 

hoặc gián tiếp của, hoặc vì lợi ích của, một Viên chức chính phủ, gia đình anh ta hoặc 

mối quan hệ khác, ngay cả khi thực hiện cho một tổ chức từ thiện hợp pháp. 

"Khoản thanh toán" bao gồm khoản thanh toán và bồi hoàn cho dịch vụ chuyên môn hoặc 

cá nhân, ăn uống, du lịch, tài trợ, tài trợ, các cuộc họp chuyên môn, dịch vụ phát triển sản 

phẩm, dịch vụ bằng hiện vật (ví dụ như sử dụng máy bay), quảng cáo, khuyến mại và các 

chi phí hoặc hỗ trợ tiếp thị và tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán khác để chuyển 

giao sở hữu trí tuệ đã được ghi nhận. 

"Các tổ chức chính phủ" đề cập đến các doanh nghiệp thương mại, các tổ chức, cơ quan, 

bộ, cơ quan phát hành công cụ do chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát và các tổ chức công 

cộng khác (bất kể đó là sở hữu hoặc kiểm soát toàn bộ hoặc một phần). 

“Viên chức chính phủ” bao gồm (1) cán bộ và nhân viên của các Tổ chức chính phủ; (2) 

cán bộ và nhân viên của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (ví dụ: Liên hiệp quốc, Ngân 

hàng thế giới); (3) bất kỳ người nào có trách nhiệm phân bổ hoặc ảnh hưởng đến chi tiêu 
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của các quỹ chính phủ, bao gồm những người làm việc trong các vị trí không lương, danh 

dự hoặc tư vấn; và (4) các quan chức đảng phái chính trị và ứng cử viên cho các văn 

phòng công cộng. 

2.  Các điều cấm của Chính sách chống hối lộ 

Tất cả nhân viên Công ty, cũng như bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào làm việc thay mặt 

Công ty, không được đề nghị hoặc hứa hẹn thực hiện khoản thanh toán (bất kể khoản 

thanh toán có thực sự được thực hiện hay không) hoặc cung cấp bất kỳ thứ gì có giá trị, 

trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bên thứ ba, bao gồm Viên chức chính phủ, nhằm  (1) hỗ trợ 

Công ty trong việc giành được hoặc duy trì lợi thế kinh doanh không phù hợp, dù có bất 

kỳ lợi ích nào nhận được hay không; hoặc (2) làm cho người nhận vi phạm trách nhiệm 

trung thành của mình đối với người sử dụng lao động, hoặc có khả năng làm như vậy.   

 

Các khoản thanh toán bị cấm cụ thể bao gồm: 

 

 Các khoản thanh toán để đảm bảo hoặc cố gắng để bảo đảm lợi thế không phù 

hợp, bao gồm quyết định lựa chọn Công ty để cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc 

dịch vụ nào, hoặc cung cấp cho Công ty các điều khoản ưu đãi hơn, bao gồm , 

nhưng không giới hạn, cung cấp bất kỳ thông tin bí mật, độc quyền hoặc về đối 

thủ cạnh tranh mà có thể mang lại cho Công ty lợi thế không phù hợp; 

 

 Bất kỳ khoản phí, hoa hồng, thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận hoặc khoản thanh toán 

không phù hợp nào cho bên thứ ba để thực hiện khoản thanh toán không phù hợp 

thay mặt Công ty vi phạm Chính sách này 

 

 Quà tặng, khoản tiếp đãi hoặc các khoản mục phi tiền tệ khác vượt quá giới hạn 

được chỉ định trong Nguyên tắc tiếp đãi quan chức nước ngoài (Tài liệu đính 

kèm A) 

 

 Khoản thanh toán gây ảnh hưởng tới bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của 

Viên chức chính phủ trong quyền hạn chính thức của họ 

 

 Khoản thanh toán gây ảnh hưởng đến Viên chức chính phủ nhằm lạm dụng quyền 

lực của mình vì lợi ích cá nhân 

 

 Khoản thanh toán buộc Viên chức chính phủ thực hiện hoặc không thực hiện bất 

kỳ hành động nào 
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 Khoản thanh toán buộc Viên chức chính phủ sử dụng ảnh hưởng của mình với 

chính phủ hoặc cơ quan phát hành công cụ của chính phủ để gây ảnh hưởng đến 

bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của chính phủ hoặc cơ quan phát hành 

công cụ 

 

 Các khoản thanh toán thực hiện ngoài quá trình kinh doanh thông thường để đảm 

bảo thực hiện hành động của Viên chức chính phủ—“những khoản tiền bôi trơn” 

như vậy chỉ có thể được thực hiện với sự phê duyệt rõ ràng của Phòng pháp chế 

 

 Quà tặng hoặc giải trí được cung cấp cho Viên chức chính phủ ở vị trí lãnh đạo, 

hải quan hoặc vị trí tương tự khác như một sự dẫn dụ để thực hiện hành động 

hoặc kiềm chế thực hiện hành động sẽ có lợi cho Công ty  

 

 Chi phí du lịch của bất kỳ Viên chức chính phủ ở vị trí lãnh đạo, hải quan hoặc vị 

trí tương tự khác; trừ khi được Phòng pháp chế phê duyệt trước rõ ràng cho các 

nhu cầu kinh doanh hợp pháp, như điều tra về cơ sở Công ty theo quy định 

 

 Các khoản đóng góp chính trị  

 

 Chi phí tiếp thị và quảng cáo không tuân thủ Nguyên tắc tiếp đãi quan chức nước 

ngoài được đính kèm với tên Tài liệu đính kèm A 

 

B. Yêu cầu về sổ sách và hồ sơ 

 

Là một tổ chức phát hành chứng khoán Mỹ, Công ty phải lập và giữ sổ sách, hồ sơ và tài khoản 

chi tiết hợp lý, phản ánh chính xác và công bằng các giao dịch và tài sản của Công ty.  Công ty 

cần phải duy trì hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ đầy đủ.  Không có tài khoản nào có thể được 

lưu giữ "ngoài sổ sách " để tạo điều kiện hoặc che giấu các khoản thanh toán không phù hợp.  

Tất cả các chi phí, quà tặng, các khoản mục giáo dục, khoản tiếp đãi, đóng góp từ thiện và tất cả 

các khoản thanh toán khác phải được báo cáo và ghi lại chính xác và đáng tin cậy.  Tất cả các hồ 

sơ kế toán, báo cáo chi phí, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ kinh doanh khác phải được hoàn tất 

chính xác và đầy đủ, được giữ lại đúng cách cũng như được báo cáo và ghi lại đáng tin cậy một 

cách kịp thời.  Không được lập hoặc giữ lại quỹ, tài khoản, tài sản hoặc các khoản thanh toán bí 

mật hoặc không được ghi chép cho bất kỳ mục đích nào.  Luồn lách hoặc trốn tránh, hoặc cố 

gắng luồn lách hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát của Công ty bị nghiêm cấm. 
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Liên quan đến các giao dịch với viên chức chính phủ và với các giao dịch quốc tế được xác định 

trong Chính sách này, nhân viên phải nhận được tất cả sự phê duyệt cần thiết từ Phòng pháp chế 

và, khi thích hợp, từ các tổ chức Chính phủ. Trước khi thanh toán hoặc ủy quyền thanh toán cho 

Viên chức chính phủ, nhân viên Công ty hoặc các đại lý phải chắc chắn rằng không có phần nào 

trong khoản thanh toán như vậy được thực hiện cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích 

được mô tả đầy đủ và chính xác trong sổ sách và hồ sơ của Công ty.  Không được sử dụng các 

quỹ cá nhân để thực hiện những gì bị cấm bởi chính sách Công ty. 
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C. Yêu cầu lựa chọn bên thứ ba 

 

Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng đại lý bán hàng, nhà tư vấn, nhà phân phối hoặc đối tác 

liên doanh địa phương là yếu tố thiết yếu của hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Nói chung, đại 

lý là người tham gia cụ thể cho mục đích bảo đảm hoặc duy trì kinh doanh. Như đã nói ở trên, 

các khoản thanh toán được thực hiện bởi đại lý hoặc trung gian thay mặt cho Công ty được coi là 

khoản thanh toán theo Yêu cầu chống hối lộ.   Đại lý địa phương được lựa chọn và thuê, một 

phần là vì sự hiểu biết và khả năng tiếp cận của họ tới những người trong thị trường liên quan 

cũng như khả năng đóng góp vào thành công của các hoạt động phát triển. Vì lý do này và vì các 

khoản thanh toán được thực hiện cho đại lý địa phương có thể là đáng kể, cần phải nhạy cảm với 

việc lạm dụng tiềm ẩn. Công ty phải cẩn thận để tránh những tình huống liên quan đến các bên 

thứ ba có thể dẫn đến việc vi phạm các luật chống tham nhũng và Chính sách này. Việc không 

thuê đại lý hoặc nhà tư vấn, chẳng hạn, tốt hơn nhiều so với tiến hành kinh doanh thông qua việc 

sử dụng các khoản thanh toán đáng ngờ của bên thứ ba.  

 

Do đó, trước khi thuê bất kỳ đại lý, đại diện, nhà tư vấn hoặc nhà thầu bên thứ ba khác 

hoặc tham gia vào một liên doanh (gọi chung là "nhà thầu bên thứ ba") hành động thay mặt cho 

Công ty liên quan đến chính phủ nước ngoài và phát triển hoặc duy trì kinh doanh quốc tế, Công 

ty sẽ thực hiện thẩm định đúng đắn và thích hợp và có được những đảm bảo tuân thủ nhất định từ 

các nhà thầu bên thứ ba 

 

Những thẩm định như vậy, nếu có, phải bao gồm: 

 

•  kiểm tra nguồn thông tin công chúng, bao gồm bất kỳ báo cáo báo chí được xuất 

bản nào liên quan đến đại lý, tùy viên thương mại tại đại sứ quán nước ngoài tại 

các quốc gia nước ngoài có liên quan và/hoặc các sĩ có liên quan tại Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ 

 

•  kiểm tra các tài liệu tham khảo kinh doanh do các nhà thầu bên thứ ba tiềm năng 

cung cấp 

 

• phỏng vấn nhà thầu bên thứ ba 

 

•  thu thập thông tin từ các tổ chức (ngân hàng, công ty kế toán, luật sư) tại quốc gia 

hoạt động của nhà thầu bên thứ ba 

 

Phải duy trì hồ sơ ghi lại những nỗ lực thẩm định được thực hiện liên quan đến việc thuê mỗi 

và mọi nhà thầu bên thứ ba.  Tất cả các nhà thầu bên thứ ba phải được xác định và lựa chọn 

trên cơ sở mục tiêu và tiêu chuẩn đánh giá bằng văn bản, ví dụ: nên lựa chọn đối tác trên cơ 

sở năng lực thương mại và kỹ thuật có thể xác định và không phải vì ông ta là họ hàng của 
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một viên chức chính phủ quan trọng. Phải tham gia vào một thỏa thuận bằng văn bản được sự 

phê duyệt của Phòng pháp chế của Công ty trước khi thực hiện kinh doanh với bất kỳ nhà 

thầu bên thứ ba nào. Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận như vậy có thể thay đổi dựa trên 

mối quan hệ giữa các bên, giao dịch liên quan và quyền hạn pháp lý của địa phương, mỗi 

thỏa thuận bằng văn bản sẽ đính kèm và kết hợp các Điều khoản và điều kiện của hành vi 

kinh doanh đạo đức có trong Tài liệu đính kèm B với Chính sách này và mỗi nhà thầu bên 

thứ ba phải đồng ý bằng văn bản để tuân thủ như nhau. 

 

Tài liệu đính kèm C của Chính sách này là một danh sách Dấu hiệu cảnh báo cần được nhận 

biết khi thuê và hoạt động kinh doanh với các nhà thầu bên thứ ba. Sự xuất hiện của bất kỳ 

Dấu hiệu cảnh báo nào trong số này phải được Phòng pháp chế chú ý.  Công ty không nên 

thuê hoặc hoạt động kinh doanh với bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào khi xuất hiện bất kỳ Dấu 

hiệu cảnh báo nào được liệt kê mà không có sự xem xét pháp lý và phê duyệt bằng văn bản 

của Phòng pháp chế của Công ty. 

 

D. Yêu cầu của luật địa phương 

 

Nếu các luật hoặc quy định địa phương trong một quốc gia hoặc khu vực cụ thể hạn chế hơn 

so với Chính sách này, hoặc yêu cầu có sự phê duyệt của chính phủ cho một giao dịch thì 

Công ty và các đại lý của công ty hoạt động tại quốc gia hoặc khu vực đó phải tuân thủ đầy 

đủ các yêu cầu hạn chế hơn. 

 

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO 

Trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, nhân viên và đại lý của Công ty là đảm bảo tuân thủ 

nghiêm ngặt Chính sách này. Bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên nào nghi ngờ hoặc biết được bất kỳ 

hành vi nào vi phạm Chính sách chống tham nhũng phải báo cáo vi phạm với người giám sát của 

mình, người giám sát sẽ ngay lập tức xin ý kiến của Phòng pháp chế.  Ngoài ra, thắc mắc hoặc lo 

ngại có thể được trao đổi qua  đường dây trợ giúp miễn cước hoặc qua trang web đường dây trợ 

giúp www.tnwinc.com/trimascorp. Những báo cáo này có thể được thực hiện ẩn danh, nếu luật 

địa phương cho phép.   

 

Tất cả các báo cáo như vậy sẽ được coi là bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích giải quyết 

vấn đề cụ thể được báo cáo.  Các báo cáo như vậy sẽ chỉ được chia sẻ bởi ban quản lý TriMas và 

các cá nhân được ủy quyền khác trên cơ sở cần phải biết.  Trừ khi hành động với ý đồ xấu, nhân 

viên Công ty sẽ không chịu sự trả thù vì đã báo cáo thông tin về hành vi vi phạm tiềm ẩn.   

KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT 

TriMas sẽ định kỳ kiểm tra và giám sát việc tuân thủ Chính sách này thông qua việc đánh giá 

việc tuân thủ chống tham nhũng được lập kế hoạch cũng như ngẫu nhiên và các sáng kiến giám 

http://www.tnwinc.com/trimascorp
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sát khác, cả bên trong và bên ngoài.  Tất cả nhân viên Công ty sẽ được yêu cầu thực hiện chứng 

nhận định kỳ về tuân thủ Chính sách, cũng như tham dự và hoàn thành thành công chương trình 

đào tạo liên quan đến chống tham nhũng. 

 

HÌNH PHẠT VÀ HẬU QUẢ 

Mỗi nhân viên Công ty chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ Chính sách này.  

Vi phạm Chính sách chống tham nhũng toàn cầu này có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự và dân 

sự đối với TriMas và mỗi nhân viên Công ty liên quan, bao gồm cả phạt tù và các hình phạt tài 

chính nghiêm trọng khác.  Công ty không thể hoàn trả tiền phạt đối với một cá nhân.  

 

Ngoài các hình phạt dân sự và hình sự, một người hoặc công ty bị phát hiện vi phạm các luật 

chống tham nhũng có thể bị cấm hoạt động kinh doanh với việc chính phủ liên quan từ chối giấy 

phép xuất khẩu. 

 

Nhân viên bị phát hiện vi phạm Chính sách này sẽ bị xử lý kỷ luật tối đa và bao gồm, chấm dứt 

việc làm. 

 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan đến Chính sách chống tham nhũng toàn cầu này, 

bạn có thể liên hệ với Phòng pháp chế của Công ty tại: 

 

TriMas Corporation 

General Counsel 

39400 Woodward Avenue, Ste 130 

Bloomfield Hills, MI 48304 

Điện thoại: (248) 631-5497 

Fax: (248) 631-5413 



 

Tài liệu đính kèm A 

Nguyên tắc tiếp đãi quan chức nước ngoài 

 

Tất cả các khoản tiếp đãi được cung cấp thay mặt cho TriMas Corporation và/hoặc các công ty 

con (gọi chung là "TriMas" hoặc "Công ty") phải liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh 

của Công ty, ví dụ: bán sản phẩm và dịch vụ, hoặc nếu không, trực tiếp hỗ trợ lợi ích kinh doanh 

của Công ty. Khoản tiếp đãi trong tất cả các trường hợp phải hợp lý về số lượng, phải được cung 

cấp với thiện chí chỉ liên quan đến việc quảng bá, trưng bày hoặc giải thích các sản phẩm hoặc 

dịch vụ của Công ty hay thực thi hoặc thực hiện hợp đồng với chính phủ hoặc cơ quan nước 

ngoài và phải hợp pháp theo luật pháp địa phương hiện hành. Trong mọi trường hợp, không được 

đề nghị hoặc cung cấp khoản tiếp đãi để đổi lấy bất kỳ ưu đãi hoặc lợi ích nào cho Công ty.  

Thậm chí khoản tiếp đãi được phép có thể dẫn đến sự không phù hợp nếu được cung cấp thường 

xuyên liên quan đến cùng một cá nhân hoặc cho nhiều viên chức nước ngoài cho cùng một mục 

đích.   

 

Chuyến thăm nhà máy 

 

Trừ khi có quy định khác trong những Nguyên tắc này, trong trường hợp các chuyến thăm nhà 

máy hoặc các hoạt động tương tự của các nhân viên hoặc viên chức chính phủ nước ngoài sẽ liên 

quan đến việc Công ty trả chi phí vé máy bay hoặc chỗ ở cho những viên chức đó, Công ty nên 

gửi lời mời và/hoặc hành trình cho các viên chức nước ngoài để thông báo cho họ, để cho phép 

họ tham khảo ý kiến với cấp trên và cho họ lựa chọn từ chối. Công ty cũng sẽ có được sự phê 

duyệt trước hoặc xác nhận bằng văn bản từ cấp trên hoặc viên chức được ủy quyền khác của 

người được mời hoặc chuẩn bị một biên bản ghi nhớ hồ sơ của cuộc trò chuyện liên quan về vấn 

đề này. Nếu điều này không thực tế liên quan đến các khách mời rất cao cấp, Phòng pháp chế 

phải có ý kiến pháp lý bằng văn bản từ nhóm luật sư trong nước giúp giải quyết cụ thể các 

trường hợp chuyến thăm đặc biệt. Trong trường hợp thăm nhà máy đặc biệt cần thiết theo các 

điều khoản của hợp đồng với khách hàng chính phủ nước ngoài, không cần phải có sự phê duyệt 

trước hoặc xác nhận bằng văn bản của cấp trên hoặc viên chức được ủy quyền khác của người 

được mời, nhưng tất cả các khoản tiếp đãi liên quan đến bất kỳ chuyến thăm nào như vậy phải 

tuân theo Nguyên tắc này.  

 

Trong mọi trường hợp, không được thực hiện khoản thanh toán hoặc bồi hoàn trực tiếp cho viên 

chức cá nhân chịu chi phí. Việc thanh toán hoặc bồi hoàn đó phải được thực hiện cho chính phủ 

hoặc cơ quan nước ngoài liên quan bằng điện chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản do chính 

phủ hoặc cơ quan liên quan tại quốc gia đó nắm giữ.  Nếu không thể thanh toán bằng điện 

chuyển khoản ngân hàng, có thể thực hiện thanh toán bằng séc.  Nếu không thể thanh toán bằng 

séc, có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt chỉ khi có sự phê duyệt trước của cán bộ bộ phận 

tài chính liên quan hoặc vị trí tương đương.  Tất cả các khoản thanh toán phải có chứng từ phù 

hợp và phải xác định người thụ hưởng và lý do chi phí và bao gồm hóa đơn gốc. 

 

Chi phí liên quan đến các buổi lễ khác 

 

Việc nghỉ ngơi, bữa ăn hay vật lưu niệm có giá trị hợp lý và nếu không, phù hợp với Nguyên tắc 

này được trang bị liên quan đến hội chợ thương mại, các cuộc họp công ty, các buổi lễ chính 

thức của chính phủ, hoặc các buổi lễ nghi lễ, kỷ niệm hoặc ăn mừng như triển lãm máy bay, phát 



 

biểu hoặc các cuộc diễu hành được cho phép. Đối với các sự kiện hay các dịp mà các viên chức 

chính phủ hoặc nhân viên nước ngoài từ ba quốc gia trở lên được mời, sẽ không cần các ý kiến 

luật sư trong nước về sự tham gia của các viên chức chính phủ hoặc nhân viên nước ngoài, miễn 

là việc nghỉ ngơi, bữa ăn hay vật lưu niệm được cung cấp có giá trị hợp lý và tuân thủ nghiêm 

ngặt Nguyên tắc này, và không được cung cấp không phù hợp nhằm gây ảnh hưởng đến bất kỳ 

quyết định chính thức nào. Tuy nhiên, thông báo về các sự kiện như vậy phải được thực hiện 

bằng văn bản cho Phòng pháp chế ít nhất 15 ngày trước sự kiện đó. Thông báo nói chung phải 

mô tả sự kiện, chi phí cho mỗi người cho nghỉ ngơi, bữa ăn và vật lưu niệm được cung cấp và bất 

kỳ khía cạnh liên quan nào khác của sự kiện. 

 

Quà bằng tiền mặt cho viên chức nước ngoài không được phép trong bất kỳ trường hợp 

nào.   

Thanh toán công tác phí tương tự cũng bị cấm, trừ trường hợp được quy định rõ trong hợp đồng 

bằng văn bản với khách hàng chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp này, khoản thanh toán 

công tác phí phải được thanh toán đúng theo các yêu cầu của hợp đồng. Các khoản thanh toán 

như vậy phải được thực hiện bằng điện chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản chỉ định của 

chính phủ hoặc cơ quan tại quốc gia nơi có tổ chức đó.  Nếu không thể thanh toán bằng điện 

chuyển khoản ngân hàng, có thể thực hiện thanh toán bằng séc.  Nếu không thể thanh toán bằng 

séc, có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt chỉ khi có sự phê duyệt trước của cán bộ bộ phận 

tài chính liên quan hoặc vị trí tương đương.  Bất kỳ khoản thanh toán công tác phí nào như vậy 

phải có chứng từ phù hợp và phải xác định người thụ hưởng và bản chất của việc thanh toán phù 

hợp với yêu cầu hợp đồng. 

 

Các chi phí khác 

 

Trừ khi được quy định khác trong những Nguyên tắc này, các mô hình sản phẩm hoặc hình ảnh 

có ít hoặc không có giá trị nội tại mang logo của Công ty hoặc các mặt hàng khác có giá trị 

thấp(trong mọi trường hợp không quá 

$100 đô la Mỹ) được phân phối cho mục đích quảng cáo hoặc kỷ niệm được cho phép. Quà tặng 

có giá trị trên $100 phải có sự phê duyệt trước bằng văn bản của Phòng pháp lý. Bất cứ khi nào 

thích hợp, món quà nên được tặng cho tổ chức của khách hàng chứ không phải cá nhân. 

 

Sử dụng máy bay Công ty để vận chuyển viên chức nước ngoài bị cấm trừ khi có sự ủy quyền 

bằng văn bản từ Phòng pháp chế. Phương tiện vận tải khác có thể được phê duyệt, sau khi xem 

xét pháp lý, trên cơ sở từng trường hợp.  

 

Cần có sự phê duyệt trước bằng văn bản của Phòng pháp chế đối với bất kỳ khoản tiếp đãi nào 

được cung cấp không tuân theo Nguyên tắc này hoặc nếu được cung cấp cho bất kỳ cá nhân đi 

theo, bao gồm, nhưng không giới hạn, người phối ngẫu và/hoặc con cái của viên chức nước 

ngoài. 

  



 

Tài liệu đính kèm B 

Điều khoản và điều kiện của hành vi kinh doanh đạo đức 

 

Các điều khoản và điều kiện sau đây phải được đính kèm và kết hợp với mọi thỏa thuận bằng 

văn bản giữa Công ty và bất kỳ đại lý bán hàng, đại diện, nhà tư vấn, nhà phân phối hoặc đối tác 

liên doanh (gọi chung là "nhà thầu bên thứ ba") hành động thay mặt cho TriMas Corporation 

hoặc công ty con (gọi chung là "TriMas" hoặc "Công ty") liên quan đến việc duy trì và phát triển 

kinh doanh quốc tế và được đồng ý bằng văn bản bởi bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào như vậy. 

 

1. Bằng văn bản này, nhà thầu bên thứ ba đại diện và bảo đảm rằng: 

 

a. Khi thực hiện trách nhiệm của mình theo Thỏa thuận, nhà thầu bên thứ ba và chủ 

sở hữu của nhà thầu, đối tác, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc các đại lý của nhà 

thầu không và sẽ không thanh toán, đề nghị, hứa hẹn hoặc ủy quyền thanh toán, 

trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ khoản tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ 

nhân viên hoặc viên chức chính phủ nào, hoặc bất kỳ đảng chính trị nào hoặc ứng 

cử viên cho văn phòng chính trị với mục đích gây ảnh hưởng đến hành động hoặc 

quyết định của viên chức đó để có được hoặc duy trì công việc kinh doanh. 

 

b. Không chủ sở hữu, đối tác, giám đốc, cán bộ, cổ đông, người đứng đầu, nhân viên 

hoặc đại lý của nhà thầu bên thứ ba nào được thanh toán, đề nghị, hứa hẹn hoặc ủy 

quyền thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ khoản tiền hoặc bất kỳ thứ gì 

có giá trị cho tổ chức, công ty hoặc pháp nhân khác với mục đích đạt được lợi thế 

không công bằng cho TriMas. 

 

c. Không chủ sở hữu, đối tác, giám đốc, cán bộ, người đứng đầu, nhân viên hoặc đại 

lý của nhà thầu bên thứ ba nào bị kết án bất kỳ hành vi phạm tội nào liên quan đến 

gian lận, tham nhũng hoặc sa đọa đạo đức. 

 

d. Không chủ sở hữu, đối tác, giám đốc, cán bộ, người đứng đầu, nhân viên hoặc đại 

lý của nhà thầu bên thứ ba hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của nhà thầu bên thứ ba 

là hoặc sẽ trở thành viên chức hoặc nhân viên của chính phủ trong thời hạn của 

Thỏa thuận này mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của Công ty. 

 

e. Không có quyền hoặc nghĩa vụ, hoặc dịch vụ nào được cấp cho nhà thầu bên thứ 

ba theo Thỏa thuận này được giao, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ cho bất 

kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. 

 

e.  Nhà thầu bên thứ ba không được liệt kê bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào là bị 

cấm, đình chỉ hoặc đề nghị đình chỉ hoặc bị cấm. 

 

2.  Trừ khi có thỏa thuận khác của các bên, tất cả các khoản thanh toán cho nhà thầu bên thứ 

ba theo Thỏa thuận này phải được thực hiện bằng điện chuyển khoản ngân hàng vào tài 

khoản ngân hàng của nhà thầu bên thứ ba tại một ngân hàng được chỉ định tại quốc gia 

mà nhà thầu bên thứ ba cư trú hoặc tạo ra dịch vụ. 

 



 

3.  Trừ khi có thỏa thuận khác của các bên, tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bởi 

nhà thầu bên thứ ba thay mặt cho Công ty sẽ được thực hiện bởi nhà thầu bên thứ ba vào 

tài khoản ngân hàng được lập tại quốc gia nơi diễn ra các hoạt động. Không khoản thanh 

toán nào được thực hiện bởi nhà thầu bên thứ ba thay mặt cho Công ty bằng tiền mặt 

hoặc bằng séc. 

 

4.  Nhà thầu bên thứ ba phải duy trì sổ sách và hồ sơ chính xác của tất cả các giao dịch được 

thực hiện thay mặt cho Công ty, bao gồm cả số tiền và mục đích của mỗi giao dịch. 

 

5.  Trong trường hợp Công ty có lý do để cho rằng hành vi vi phạm các Điều khoản và điều 

kiện của hành vi kinh doanh đạo đức đã xảy ra hoặc đáng lẽ có thể xảy ra, Công ty sẽ có 

quyền kiểm toán nhà thầu bên thứ ba để đảm bảo rằng không có vi phạm nào xảy ra. Khi 

có yêu cầu nhà thầu bên thứ ba, Công ty sẽ lựa chọn một bên thứ ba độc lập để tiến hành 

kiểm toán để xác nhận cho Công ty rằng không có hành vi vi phạm nào đã xảy ra hoặc sẽ 

xảy ra. Nhà thầu bên thứ ba sẽ hợp tác đầy đủ trong bất kỳ hoạt động kiểm toán nào được 

thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Công ty. 

 

6. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không có nghĩa vụ theo Thỏa thuận này, thực hiện bất 

kỳ hành động hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào mà Công ty cho rằng, theo 

thiện chí, sẽ gây ra việc vi phạm các luật, bao gồm các luật chống hối lộ liên quan như 

Đạo luật chống tham nhũng nước ngoài của Hoa Kỳ và Đạo luật chống hối lộ của Vương 

quốc Anh 2010. 

 

   



 

Tài liệu đính kèm C 

Dấu hiệu cảnh báo khi sử dụng nhà thầu bên thứ ba 

 

Có một số dấu hiệu cảnh báo cần được nhận biết khi thuê hoặc hoạt động kinh doanh với bất kỳ 

đại lý, nhà tư vấn, đại diện, nhà phân phối hoặc đối tác liên doanh bên thứ ba nào (gọi chung là 

"nhà thầu bên thứ ba"), bao gồm: 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba là ít sẵn sàng hơn với các thông tin được yêu cầu trong quá trình 

thẩm định; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba có danh tiếng đáng ngờ trong cộng đồng doanh nghiệp; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba hoặc một giám đốc, cổ đông hoặc nhân viên của nhà thầu, có quan 

hệ gia đình hoặc kinh doanh với một viên chức chính phủ; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba được một khách hàng chính phủ nước ngoài giới thiệu; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba khăng khăng rằng danh tính của mình không thể được tiết lộ; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba từ chối xác nhận rõ ràng việc tuân thủ Chính sách chống tham nhũng 

và các Điều khoản và điều kiện của hành vi kinh doanh đạo đức của Công ty; 

 

•  Số tiền thanh toán được yêu cầu cao hơn đáng kể mức giá hiện hành; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba yêu cầu trả trước hoa hồng để “có được công việc kinh doanh” hoặc 

“thực hiện việc sắp xếp cần thiết”; 

 

•  Phương thức thanh toán được đề nghị được coi là bất thường đối với giao dịch kinh 

doanh như: (i) thanh toán bằng tiền mặt; (ii) thanh toán thực hiện cho quốc gia thứ ba; 

hoặc (iii) thanh toán thực hiện cho bên thứ ba; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba chia phí hoặc hoa hồng cho người đứng đầu, cộng sự hoặc nhà thầu 

phụ không được tiết lộ; 

 

•  Thỏa thuận được đề xuất là bất hợp pháp theo quy định của luật địa phương; 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba tuyên bố rằng hối lộ là “cách thức kinh doanh” trong quốc gia đang 

đề cập đến; và/hoặc 

 

•  Nhà thầu bên thứ ba coi khoản đóng góp chính trị hoặc từ thiện là cách gây ảnh hưởng 

đến hành động của viên chức. 

 

Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào trong số này, không thuê hoặc hoạt động kinh doanh 

thêm với nhà thầu bên thứ ba mà không tham khảo ý kiến và có được sự phê duyệt bằng văn bản 

của Phòng pháp chế của Công ty. 


