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Hướng dẫn 

về việc báo cáo và xử lý vi phạm quy định tại Messer 

 

 
 

 

Thành công của Messer phụ thuộc đáng kể vào mối quan hệ giữa công ty1 và nhân viên2 của 
công ty. Điều này được thể hiện ở sự công bằng, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau. Một điều cũng 
quan trọng không kém là các nhân viên luôn tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ, 
đặc biệt là Quy tắc Ứng xử Messer, trong các hoạt động nhân danh Messer. 
 
Việc không tuân thủ các quy định và nội quy sẽ phá hủy Messer và chính các nhân viên của 
Messer. Những việc này phải được phòng tránh và, nếu cần thiết, xác định và ngăn chặn càng 
nhanh càng tốt. Nhân viên của Messer cũng như các đối tác kinh doanh3 có thể báo cáo những 
vi phạm đó mà không phải lo sợ các động thái trừng phạt. 
 
Điều quan trọng là Messer biết và hiểu về mọi vi phạm. 
 
Hướng dẫn này mô tả cách thức báo cáo các hành vi vi phạm quy định như định nghĩa trong 
Điều 1 hoặc những hành vi sai phạm như được định nghĩa trong Điều 3 dưới đây và những vi 
phạm này cần được xử lý như thế nào.  

                                                           
1 Messer SE & Co. KGaA và các công ty liên kết 
2 Bao gồm toàn bộ nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, nhân viên bên ngoài, nhân viên cũ, thực tập sinh, nhân 
viên tập sự, nhân viên thời vụ, vv. 
3 Bao gồm toàn bộ nhà cung cấp, nhà tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ và người lao động của họ. 
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1. Vi phạm quy định 
 

1.1 Vi phạm quy định ít nghiêm trọng là những vi phạm hoặc một nghi ngờ hợp lý về việc vi 
phạm pháp luật và quy định nội bộ với mức thiệt hại kinh tế có thể lên đến € 100.000. 

 
1.2 Vi phạm quy định nghiêm trọng nói riêng là các vi phạm sau đây hoặc một nghi ngờ hợp 

lý về vi phạm pháp luật và quy định nội bộ: 
 

(a) Vi phạm Quy tắc Ứng xử Messer, cụ thể bao gồm: 
 
(i) vi phạm luật chống độc quyền và luật cạnh tranh, cũng như 

 
(ii) hối lộ và việc đưa và / hoặc nhận hối lộ hoặc các lợi ích khác có giá trị bằng 

tiền cũng như việc trao các tiện ích không đúng cách; 
 

(b) tội phạm nghiêm trọng liên quan đến tài sản, như gian lận, hối lộ, biển thủ công quỹ; 
 

(c) các hình phạt và/hoặc khả năng hoặc đang chờ xử lý hình sự đối với Messer hoặc 
nhân viên của Messer trên cơ sở nghi ngờ hợp lý; 

 
(d) các hình phạt và/hoặc khả năng hoặc đang chờ xử lý hình sự đối với Messer hoặc 

nhân viên của Messer trên cơ sở nghi ngờ hợp lý và liên quan đến hoạt động vận 
hành của họ dẫn đến kết quả bị phạt tù; cũng như 

 
(e) những vi phạm gây thiệt hại kinh tế đáng kể vượt quá € 100.000 và/ hoặc các vi 

phạm có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể về danh tiếng cho Messer trên phạm vi liên 
khu vực, và 

 
(f) những vi phạm đối với các nghĩa vụ báo cáo quan trọng quy định tại Quy định của 

Tập đoàn (Phần A). 
 
2. Các phương thức báo cáo vi phạm quy định 

 
Nhân viên và đối tác kinh doanh có thể sử dụng các phương thức sau để báo cáo các 
hành vi vi phạm quy định: 
 
(a) Các phương thức báo cáo vi phạm quy định dành cho nhân viên: 

 
(i) Những vi phạm ít nghiêm trọng như được quy định tại Điều 1.1 trước hết phải 

được báo cáo cho Người phụ trách Tuân thủ tại địa phương tương ứng và/ 
hoặc Người phụ trách Tuân thủ Khu vực chịu trách nhiệm về các vấn đề tuân 
thủ tại địa điểm tương ứng, tuy nhiên, chúng cũng có thể được báo cáo qua 
Đường dây nóng (xem phần 2.1 (a) (ii) (A) bên dưới). 
 
Tổng quan về Người phụ trách Tuân thủ hiện có tại: 
(https://messernet/web/compliance/home) 
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(ii) Những vi phạm quy định nghiêm trọng như được quy định tại Điều 1.2 được 
báo cáo chủ yếu thông qua Đường dây nóng miễn phí hoặc báo cáo trực tiếp 
cho Giám đốc Tuân thủ. 
 
(A) Báo cáo thông qua Đường dây nóng bằng điện thoại (số điện thoại liên 

quan có thể tìm thấy trên website) hoặc website 
(www.messer.ethicspoint.com). Đường dây nóng vận hành bởi Navex 
Global tại địa chỉ: 
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105307/faq.html 

 
(B) Giám đốc Tuân thủ sử dụng số điện thoại (+498004471000) hoặc email 

(compliance@messergroup.com). 
 

(b) Các phương thức báo cáo vi phạm quy định dành cho đối tác kinh doanh: 
 

(i) Người liên hệ trực tiếp trong mối quan hệ đối tác với bạn tại Messer, trừ 
trường hợp các báo cáo vi phạm liên quan tới chính họ, và 
 

(ii) Giám đốc Tuân thủ, qua điện thoại (+498004471000) hoặc email 
(compliance@messergroup.com). 

 
3. Các hành vi sai phạm khác 

 
3.1. Không một vi phạm quy định nào theo nghĩa của Hướng dẫn này được hiểu là những sai 

lầm được thực hiện trong phạm vi nếu là công việc được giao cho nhân viên tương ứng 
hoặc vi phạm các chính sách và hướng dẫn hành vi liên quan đến các bộ phận (Hướng 
dẫn Tập đoàn Phần B). Những hành vi sai phạm như vậy trước hết cần phải báo cáo cho 
người giám sát trực tiếp và/hoặc người giám sát kỷ luật lao động. 
 

3.2. Nếu một nhân viên lo ngại rằng Báo cáo của họ về hành vi sai phạm sẽ không được điều 
tra bởi người giám sát trực tiếp và/hoặc người giám sát kỷ luật lao động, hoặc họ có thể 
nhận sự trừng phạt vì đã tố cáo theo các trường hợp tại khoản 7.4, Người tố cáo cũng có 
thể sử dụng Đường dây nóng và/hoặc các kênh báo cáo được xác định trong phần 2.1 (a) 
để báo cáo; đối với các hành vi vi phạm quy tắc nghiêm trọng như định nghĩa tại điều 1.2 
cũng sẽ được áp dụng tương tự. 

 
4. Người tố cáo, phạm vi cung cấp và loại trừ của báo cáo 

 
4.1. Người tố cáo trong phạm vi của Hướng dẫn này là bất kỳ nhân viên nào nhận thức được 

(hoặc có thể nhận thức được) việc vi phạm quy định và/ hoặc các hành vi sai phạm và 
cung cấp các thông tin về chúng cho những người được nêu tại Mục 1 và 3. 
 

4.2. Nhân viên của Messer có nghĩa vụ hợp tác để làm rõ các hành vi vi phạm quy định và/ 
hoặc các hành vi sai phạm như một phần nghĩa vụ trong hợp đồng lao động của họ. Tùy 
thuộc vào mức độ nghiêm trọng (ví dụ: chuẩn bị phạm tội, nguy hiểm tức thời đối với tính 
mạng và sức khỏe), Người tố cáo có thể làm Báo cáo, hoặc thông báo cho cơ quan chức 
năng. 
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4.3. Thông tin về vi phạm quy định và/ hoặc các hành vi sai phạm phải được đính kèm bản mô 
tả về những sự kiện quan sát được một cách càng đầy đủ càng tốt, tên chính xác của 
những người vi phạm, và tài liệu phù hợp, trong phạm vi sẵn có. Một bản mô tả không 
đầy đủ có thể dẫn đến kết luận và những nghi ngờ sai phạm, và làm phức tạp hóa cuộc 
điều tra nội bộ. Vì lẽ đó, các báo cáo phải nêu rõ thông tin của Người tố cáo. Điều này sẽ 
tạo điều kiện cho việc cung cấp các thông tin hữu ích và cần thiết sau này phục vụ các 
cuộc điều tra nội bộ sau đó. Các báo cáo được cung cấp phù hợp với các quy định nêu 
trên nhằm mục đích cho phép việc tiến hành các cuộc điều tra nội bộ và bảo vệ quyền lợi 
của những người không liên quan. 

 
4.4. Nếu người tố cáo yêu cầu không tiết lộ danh tính của họ cho công ty, thì điều này phải 

được đảm bảo. 
 

4.5. Thông tin liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của nhân viên phải được loại trừ trong 
phạm vi không liên quan đến công việc của họ dưới bất kỳ hình thức nào. 

 
5. Quy trình báo cáo 

 
5.1. Thông tin về hành vi vi phạm quy định và/hoặc hành vi sai phạm trước hết sẽ được kiểm 

tra tính xác thực. 
 

5.2. Tính xác thực của các báo cáo nhận được qua Đường dây nóng trước hết sẽ được xem 
xét bởi Giám đốc Tuân Thủ và Cán bộ Tuân thủ. Giám đốc Tuân thủ sẽ quyết định liệu 
báo cáo có được giao cho Cán bộ Tuân thủ Khu vực hay Cán bộ Tuân thủ Địa phương để 
điều tra thêm hay không. 

 
5.3. Nếu một báo cáo đã được xác thực, nó sẽ được xem xét như một phần của điều tra nội 

bộ. Việc điều tra nội bộ sẽ được tiến hành theo các nguyên tắc sau: 
 

(a) Bảo vệ Người tố cáo và/hoặc đảm bảo rằng các báo cáo ẩn danh sẽ không thể hiện 
thông tin hoặc manh mối để tìm ra Người tố cáo ẩn danh. 
 

(b) Không gây bất lợi cho Người tố cáo khi đưa ra các báo cáo có thiện chí: đây là 
trường hợp khi người tố cáo có đủ lý do để tin rằng các vấn đề họ báo cáo là đúng 
tại thời điểm đưa ra báo cáo, dựa trên trường hợp cụ thể và thông tin được cung 
cấp. 

 
(c) Các cuộc điều tra nội bộ được tiến hành một cách khách quan, trung lập và tuân thủ 

yêu cầu pháp lý hiện hành, đặc biệt là các quy định của pháp luật lao động và bảo 
vệ dữ liệu. 

 
(d) Những người liên quan là đối tượng bị nghi ngờ nói chung sẽ không tham gia trong 

quá trình điều tra nội bộ (để ngăn chặn việc tiêu hủy bằng chứng và tránh xung đột 
lợi ích). 

 
(e) Quyền của những người có liên quan trong báo cáo, những người có quyền lợi đối 

lập với người đang bị nghi ngờ trực tiếp, sẽ được bảo vệ. 
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6. Nghĩa vụ hợp tác của nhân viên 
 

6.1. Tất cả nhân viên có nghĩa vụ hỗ trợ điều tra nội bộ trong phạm vi thẩm quyền và công 
việc của họ. Điều này cũng bao gồm việc cung cấp đầy đủ các tài liệu kinh doanh được 
yêu cầu và cung cấp thông tin toàn diện và trung thực về các giao dịch kinh doanh, trong 
chừng mực không xung đột với các quy định của pháp luật. 
 

6.2. Bất kỳ ai can thiệp vào cuộc điều tra nội bộ bằng cách gây ảnh hưởng đến nhân chứng 
hoặc thông đồng giữa các nhân chứng, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ lao động/hợp 
đồng của họ, điều này sẽ dẫn đến việc xử lý kỷ luật. 

 
7. Bảo vệ Người tố cáo và những người hỗ trợ 

 
7.1. Messer bảo vệ Người tố cáo một cách thiện chí và đảm bảo rằng họ được đối xử một 

cách khách quan và công bằng. 
 

7.2. Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của họ, danh tính của Người tố cáo không được tiết lộ 
cho bất kỳ người nào khác trừ những nhân viên được ủy quyền chịu trách nhiệm nhận 
Báo cáo hoặc thực hiện các hoạt động theo dõi Báo cáo. Điều này cũng áp dụng cho bất 
kỳ thông tin nào khác mà từ đó danh tính của Người tố cáo có thể được dẫn xuất trực tiếp 
hoặc gián tiếp. 

 
7.3. Danh tính của Người tố cáo cũng như tất cả các thông tin khác theo Điều 7.2 chỉ có thể 

được tiết lộ nếu đây là nghĩa vụ cần thiết và tương xứng trong các cuộc điều tra nội bộ 
của cơ quan chức năng tại địa phương hoặc cơ quan tố tụng. 

 
7.4. Bất kỳ hình thức trả thù nào (ví dụ: áp dụng các biện pháp kỷ luật, chuyển công tác, từ 

chối quyền lợi, đánh giá hiệu suất công việc một cách tiêu cực, phân biệt đối xử, v.v.) 
hoặc đe dọa trả đũa sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động 
và/hoặc hợp đồng dịch vụ và sẽ dẫn đến hậu quả theo luật lao động. 

 
7.5. Những Người tố cáo đã gặp phải bất kỳ hành vi gây bất lợi nào nêu trên vì một Báo Cáo 

mà họ đã thực hiện nên liên hệ với Giám đốc Tuân thủ. Giám đốc Tuân thủ sẽ phải điều 
tra vụ việc ngay lập tức và làm rõ các tình tiết. 

 
7.6. Các biện pháp trên cũng được áp dụng vì lợi ích của những Người hỗ trợ Người tố cáo. 
 
7.7. Những Người tố cáo đưa ra một Báo Cáo có ác ý hoặc không phù hợp phải chịu hậu quả 

pháp lý, bao gồm cả các hậu quả cụ thể theo Luật lao động. Điều này cũng áp dụng nếu 
Người tố cáo báo cáo thông tin của họ cho bên thứ ba ngay lập tức mà không làm rõ 
hành vi vi phạm, sai phạm thực tế hoặc bị cáo buộc. 

 
8. Bảo vệ những người có liên quan đến báo cáo 

 
8.1. Nếu một nghi ngờ vi phạm quy định và/ hoặc các hành vi sai phạm cần được điều tra 

thông qua một cuộc điều tra nội bộ, người có liên quan đến báo cáo (sau đây gọi là Người 
liên quan) phải được thông báo trước khi hoàn thành cuộc điều tra nội bộ. Đồng thời, 
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Người liên quan phải được có cơ hội nhận xét về các sự kiện đáng ngờ và quyền xem xét 
các chứng cứ. 
 

8.2. Nếu ở trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra nội bộ, có căn cứ rõ ràng về vi phạm quy 
định là không có cơ sở thì cuộc họp và các thông tin của Người liên quan có thể được 
miễn tiến hành. 

 
8.3. Messer bảo vệ danh dự, uy tín và quyền cá nhân của nhân viên liên quan đến báo cáo. 

Nếu Người liên quan có yêu cầu trong một cuộc điều tra nội bộ tiến hành bởi Giám đốc 
Tuân Thủ, người giám sát sẽ không được thông báo về những nghi ngờ đó, trừ khi việc 
đặt câu hỏi cho người giám sát là bắt buộc để làm rõ các thông tin. 

 
9. Thời hạn lưu giữ thông tin 

 
Dữ liệu cá nhân được lưu trữ và xóa theo quy định của pháp luật có liên quan hiện hành. 

 
10. Bảo vệ dữ liệu 

 
10.1. Hướng dẫn này đóng vai trò là cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần 

thiết cho việc nỗ lực/ thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hướng dẫn này. Trong mọi 
trường hợp, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành về việc ủy quyền xử lý dữ liệu 
phải được áp dụng. 
 

10.2. Trong phạm vi giải quyết các báo cáo, dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập và xử lý trong 
phạm vi pháp luật cho phép và chỉ trong phạm vi cần thiết để điều tra báo cáo tương ứng 
và chuẩn bị báo cáo liên quan. 

 
10.3. Ngoài ra, chỉ những người phụ trách điều tra các báo cáo có quyền truy cập các dữ liệu 

này và chỉ phục vụ mục đích của các thủ tục tương ứng. Các dữ liệu này chỉ được chuyển 
tiếp, truyền đi hoặc tiết lộ dưới hình thức khác trong phạm vi pháp luật về bảo vệ dữ liệu 
cho phép trong trường hợp này. 

 
10.4. Đối với việc lưu trữ và xóa dữ liệu cá nhân, những quy định của Điều 9 sẽ được áp dụng. 

 
*** 
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