
Kỷ luật chương 1 

 

(Nguyên tắc phục vụ) 

Điề u 1 Nhậ  n thứ c rậ ng mộ  t công ty là mộ  t thứ c thề  xã hộ  i, nhân viên phậ i tuân thủ  các quy 

tậ c xã hộ  i và cách cứ xứ  nhứ mộ  t thành viên củ a xã hộ  i. 

2. Nhân viên phậ i tuân thủ  quy tậ c này và các quy đị nh khác, tuân theo mề  nh lề  nh hoậ t độ  ng, 

tậ  p trung vào hoậ t độ  ng củ a chính hộ , tậ o điề u kiề  n cho hoậ t độ  ng kinh doanh và hợ p tác lậ n 

nhau đề  duy trì trậ  t tứ  tậ i nợi làm viề  c. Ngoài ra, nhân viên phậ i tôn trộ ng quyề n và nhân cách 

củ a nhau và tậ o thành mộ  t môi trứợ ng làm viề  c thoậ i mái. 

3. Nhân viên phậ i tuân thủ  các quy tậ c này và khuyề n khích nhiề  m vủ  củ a hộ . Trong trứợ ng 

hợ p có xung độ  t, nó phậ i chị u hình thứ c kỷ  luậ  t theo quy tậ c này. 

 

(Những vấn đề cần quan sát) 

Điều 2 Nhân viên phải tuân thủ các nghĩa vụ được liệt kê trong các đoạn sau và khuyến 

khích nhiệm vụ của họ. 

2. Nhân viên có nghĩa vụ chỉ tham gia vào nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ đạo của công ty 

bằng cách sử dụng tất cả các giờ làm việc và nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ và quan sát 

các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ dành cho mỗi mục sau đây. 

(1) Không rời khỏi nơi làm việc mà không được phép trong giờ làm việc, không thực hiện 

các hành vi như bỏ bê nhiệm vụ. 

(2) Không truy cập SNS hoặc duyệt các trang WEB không liên quan đến nhiệm vụ mặc dù 

không có nhiệm vụ trong giờ làm việc. 

(3) Không phân phối, lưu hành, đăng bài hoặc các hoạt động khác như hoạt động chính trị, 

hoạt động tôn giáo, phát sóng, quảng cáo, tập hợp hoặc tài liệu không liên quan đến công 

việc trong giờ làm việc mà không được phép của công ty. 

(4) Không làm bất cứ điều gì cho bên thứ ba với khoản bồi thường, chẳng hạn như được 

thuê bởi một công ty khác mà không có sự cho phép của công ty. 

3. Nhân viên có nghĩa vụ duy trì môi trường làm việc và phải tuân thủ các vấn đề liên quan 

đến bảo trì môi trường làm việc được liệt kê trong các mục sau đây. 

(1) Tuân thủ các quy tắc này và các quy định khác của công ty kèm theo quy tắc này và 

không cấm các vấn đề được quy định trong các quy tắc này. 

(2) Đảm bảo tương tác trơn tru với các nhân viên và người quản lý khác, và cố gắng cải 

thiện môi trường làm việc bằng cách duy trì chất lượng trong hành động. 

(3) Luôn giữ nơi làm việc của bạn sạch sẽ và gọn gàng để bạn có thể làm việc thoải mái. 

4. Nhân viên có nghĩa vụ giữ bí mật và phải tuân thủ các vấn đề liên quan đến bảo mật được 

liệt kê trong các mục sau đây. 



(1) Thông tin cá nhân như thông tin bí mật, bí quyết, đề xuất kế hoạch và thông tin khách 

hàng của công ty / đối tác kinh doanh, thông tin cá nhân của nhân viên (bao gồm cả số cá 

nhân), dù ở văn phòng hay bên ngoài công ty, ngay cả sau khi nghỉ hưu. Không tiết lộ ID, 

mật khẩu, vv cho bên thứ ba, rò rỉ, cung cấp hoặc sử dụng không đúng cách. 

(2) Không làm mất hoặc làm hỏng điện thoại di động, máy tính cá nhân và các thiết bị liên 

quan đến thông tin khác (bao gồm thông tin được lưu trữ) mà công ty cho mượn. Ngoài ra, 

nếu thiết bị liên quan đến thông tin bị mất hoặc hư hỏng, hãy lập tức áp dụng các biện pháp 

chống rò rỉ thông tin và báo cáo cho công ty. 

(3) Không ghi lại thông tin về khách hàng hoặc thông tin bí mật trên máy tính cá nhân, điện 

thoại di động, các thiết bị điện tử khác, v.v. mà không có sự cho phép của công ty. Khi ghi lại 

số điện thoại, địa chỉ e-mail của khách hàng, v.v., không thể tránh khỏi, hãy chọn một mô 

hình có thể quản lý bảo mật và đối xử với sự chú ý của người quản lý tốt như một công ty 

cho mượn thiết bị, ngay cả khi là thiết bị riêng. 

5. Nhân viên có nghĩa vụ đảm bảo rằng sự tin cậy của công ty sẽ không bị mất trong hoặc 

ngoài công ty và phải tuân thủ các vấn đề liên quan đến việc duy trì tín dụng được liệt kê 

trong các mục sau đây. 

(1) Không tham gia hoặc tương tác với các lực lượng chống đối xã hội, hoặc các hành vi bị 

hiểu lầm như các nhóm tội phạm có tổ chức, các quan chức của các nhóm tội phạm có tổ 

chức. 

(2) Không làm tổn hại đến danh dự của những người liên quan đến công ty hoặc công ty, 

gây tổn hại đến lòng tin hoặc không làm ô uế tình trạng thể chất bất kể công ty ở trong hay 

ngoài công ty. 

(3) Không mặc quần áo phù hợp với nhiệm vụ, quần áo hoặc hành động gây khó chịu cho 

người khác. 

(4) Không chấp nhận các lợi ích riêng tư như nhận tiền từ hàng hóa từ các đối tác kinh doanh 

hoặc các mối quan hệ vay mượn vì lý do riêng tư. 

(5) Không lái xe ô tô và như vậy với rượu. 

 

(Cấm quấy rối tình dục và vân vân) 

Điều 3 Nhân viên phải tôn trọng quyền và nhân phẩm của các nhân viên khác, v.v. (bao gồm 

cả người lao động tạm thời dưới sự chỉ đạo của công ty, ngoài nhân viên, người làm việc 

bán thời gian, sau đây cũng áp dụng như vậy trong Điều này), quấy rối tình dục (Có nghĩa 

là cản trở cuộc sống nghề nghiệp của các nhân viên khác, v.v. bằng các hành vi như làm 

xấu đi môi trường làm việc của các nhân viên khác, v.v. bằng hành vi tình dục, cản trở việc 

thể hiện khả năng, v.v.), quấy rối quyền lực đề cập đến một hành động làm suy yếu tinh thần 

hoặc thể chất môi trường làm việc vượt quá phạm vi hoạt động thích hợp trên nền tảng ưu 



việt tại nơi làm việc như địa vị và mối quan hệ con người) và bắt nạt tại nơi làm việc, v.v. 

Không được thực hiện các hành vi bị nghi ngờ rơi vào những điều kiện này. Hơn nữa, nó 

cũng bị cấm đưa ra những bất lợi cho điều kiện làm việc của nhân viên, vv bằng cách trao 

đổi thư từ của nhân viên, vv với quấy rối tình dục hoặc quấy rối quyền lực. 

 

(Xử lý thông tin cá nhân) 

Điều 4 Khi xử lý thông tin cá nhân (bao gồm cả số cá nhân, áp dụng tương tự bên dưới) liên 

quan đến nhân viên và các bên liên quan, nhân viên phải tuân thủ các vấn đề được liệt kê 

trong các mục sau đây. Một khi họ vi phạm một trong số họ, họ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy 

định này. 

(1) Không thu thập / thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện trái phép. 

(2) Không thu thập / thu thập thông tin cá nhân không liên quan đến công việc. 

(3) Bạn không nên thông báo cho người khác về nội dung thông tin cá nhân bạn đã học về 

kinh doanh. Điều tương tự sẽ được áp dụng ngay cả sau khi nghỉ hưu. 

(4) Không trùng lặp hoặc trùng lặp các tài liệu, dữ liệu điện tử, v.v ... có chứa thông tin cá 

nhân vượt quá phạm vi nhu cầu kinh doanh. 

(5) Thông tin cá nhân với quyền truy cập hạn chế không được truy cập ngoài phạm vi thẩm 

quyền. 

(6) Nếu thông tin cá nhân bị rò rỉ, bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc nếu bạn nắm được các dấu 

hiệu, hãy báo cáo kịp thời cho quản trị viên phụ trách thông tin cá nhân và tuân theo các 

hướng dẫn. 

(7) Trong trường hợp di dời hoặc nghỉ hưu, các tài liệu hoặc dữ liệu điện tử, vv có chứa 

thông tin cá nhân do chính anh ấy tự quản lý sẽ được trả lại ngay lập tức. 

2. Ngoài mỗi mục của đoạn trước, việc xử lý thông tin cá nhân của nhân viên sẽ được quy 

định trong Thông tin cá nhân cụ thể, vv Quy định xử lý được quy định riêng. 
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