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Tổng quan
Huntsman đã thiết lập các tiêu chuẩn ứng xử cho các họat động kinh doanh được trình
bày trong Hướng Dẫn Ứng Xử Trong Kinh Doanh của chúng tôi. Hướng Dẫn Ứng Xử
Trong Kinh Doanh (“Hướng Dẫn”) thể hiện cam kết của về các giá trị trung thực, chính
trực, tôn trọng và trách nhiệm của Huntsman. Huntsman mong đợi các nhà cung cấp
chia sẻ và thực hiện theo những giá trị này cũng như cam kết tuân thủ quy định của
chúng tôi.

Mặc dù nhà cung cấp là các đơn vị độc lập với Huntsman, nhưng những hoạt động kinh doanhcủa họ khi thực hiện công
việc với hoặc thay mặt Huntsman, có thể ảnh hưởng đáng kể đến Công Ty. Vì điều này, Huntsman đề nghị tất cả các nhà
cung cấp và nhân viên, đại lý cũng như nhà thầu phụ của họ (“các đại diện”) thực hiện theo các tiêu chuẩn đạo đức của
chúng tôi như được trình bày trong Hướng Dẫn này trong khi họ thực hiện công việc với hoặc thay mặt chúng tôi.
Các nhà cung cấp và đại diện của chúng tôi có trách nhiệm hiểu rõ và tôn trọng những yêu cầu của Huntsman. Các nhà
cung cấp nên thông báo với thành viên trong ban lãnh đạo của Huntsman nếu và khi có bất kỳ tình huống nào phát sinh
khiến cho nhà cung cấp hoặc người đại diện phải hành xử đối lập với những yêu cầu của Huntsman. Huntsman có thể yêu
cầu loại bỏ bất kỳ nhà cung cấp hoặc người đại diện nào hành xử theo cách mà chúng tôi xem là không phù hợp với Hướng
Dẫn này hoặc với bất kỳ chính sách nào của Huntsman.

Yêu Cầu Về Ứng Xử Đối Với Nhà Cung Cấp và Người Đại Diện
Trong khi thực hiện công việc với hoặc thay mặt Huntsman, tất cả các nhà cung cấp và đại diện được yêu cầu thực hiện
các tương tác và hoạt động kinh doanh của mình với tính chính trực và tuân theo các luật và quy định hiện hành tại quốc
gia của họ. Huntsman yêu cầu các nhà cung cấp và đại diện của mình cùng chia sẻ cam kết về nhân quyền và cơ hội bình
đẳng tại nơi làm việc. Ngoài nghĩa vụ theo thỏa thuận của nhà cung cấp với Huntsman, tất cả các nhà cung cấp và đại diện
phải tuân theo các chính sách đạo đức của chúng tôi, bao gồm cách hành xử theo yêu cầu trong việc tuân thủ quy chế,
thông lệ kinh doanh, và việc làm. Tóm tắt những yêu cầu này được ghi chú trong Hướng Dẫn này.
Bạn có thể tìm thấy nguyên văn của Hướng Dẫn Ứng Xử Trong
Kinh Doanh của Huntsman tại trang web www.huntsman.com.

I. Yêu Cầu Về Tuân Thủ Quy Định Trong Họat Động Kinh Doanh
Các nhà cung cấp và đại diện của họ được yêu cầu phải:
• Thực hiện kinh doanh tuân thủ theo các luật về chống độc quyền và cạnh tranh công bằng chi phối thẩm quyền mà họ
hoạt động kinh doanh;
• Tuân theo luật về chống tham nhũng của các quốc gia mà họ hoạt động;
• Không thanh toán bất kỳ khoản tiền trực tiếp hay gián tiếp, các khoản tiền đề nghị, khoản tiền ”bôi trơn” hoặc đề nghị
thứ gì có giá trị cho người khác hoặc một người nào đó là nhân viên của cơ quan nhà nước hoặc cơ quan công cộng với
ý định làm ảnh hưởng đến người đó;
• Tuân theo các luật và quy định hiện hành về môi trường ;
• Trung thực và thành thật khi thảo luận với các đại diện cơ quan hành chính và các viên chức chính phủ;
• Tuân theo các luật hiện hành về kiểm soát mậu dịch được áp dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của Huntsman; và
• Không áp đặt những yêu cầu tẩy chay không đúng đắn đối với Huntsman.

II. Yêu cầu về Họat Động Kinh Doanh
Các nhà cung cấp và đại diện của họ được yêu cầu phải:
• Ghi chép và báo cáo mọi thông tin kinh doanh một cách trung thực và chính xác, tuân thủ triệt để và chính xác các luật
hiện hành.
•	Tuân theo quyền sở hữu trí tuệ của Huntsman và những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn các bằng sáng
chế, thương hiệu, và bí quyết kinh doanh cũng như chỉ sử dụng phần mềm, phần cứng và nội dung theo giấy phéphoặc
các điều khoản sử dụng ;

•	Bảo vệ và sử dụng có trách nhiệm tài sản vật chất và tài sản trí tuệ của Huntsman;
	
Chỉ sử dụng những tài sản đó khi được Huntsman ủy quyền;
	
Sử dụng công nghệ thông tin và các hệ thống do Huntsman cung cấp (bao gồm e-mail) chủ yếu cho những mục đích
có liên quan đến công việc của Huntsman và tuân theo chính sách hiện hành của Huntsman;
	
Chính sách của Huntsman nghiêm cấm các nhà cung cấp và đại diện sử dụng tài sản do Huntsman cung cấp, công
nghệ hoặc hệ thống của Huntsman để tạo, truy cập, lưu trữ, in, nài xin hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào có tính quấy rối, phân
biệt đối xử, lạm dụng, bạo lực đe dọa hoặc các tài liệu không thích hợp hoặc trái phép tương tự;
•	Tuân theo các yêu cầu của Huntsman về giữ gìn mật khẩu, tính bảo mật, và an toàn cũng như thực hiện theo
các thủ tục về quyền riêng tư như là một điều kiện để được truy cập vào nội bộ, hệ thống và tòa nhà công ty Huntsman;
• Quà hoặc giải trí trao tặng cho nhân viên Huntsman, phải đúng mực và được suy xét cẩn thận;
	
Nói chung, các nhà cung cấp và đại diện nên cố gắng không tặng quà cho nhân viên Huntsman có giá trị lớn hơn $50
USD hoặc tổng hợp các món quà có giá trị lớn hơn $125 USD trong thời gian 12 tháng qua;
	
Các nhà cung cấp và đại diện không bao giờ được đề nghị hối lộ, tiền lót tay hoặc thỏa thuận trao đổi sản phẩm hoặc
dịch vụ hoặc bất kỳ ưu đãi nào khác cho nhân viên Huntsman để có được hoặc duy trì công việc kinh doanh với
Huntsman;
	
Bất kỳ món quà hoặc giải trí nào được trao hoặc đã nhận phải tuân theo pháp luật và không được vi phạm
chính sách của Huntsman;
•	Tránh sự xung đột về lợi ích thực tế hoặc thậm chí có vẻ như là sự xung đột về lợi ích.
	
Trong khi thương lượng hoặc trong thời gian khác, các nhà cung cấp hoặc đại diện không nên giao dịch trực tiếp với bất
kỳ nhân viên Huntsman nào khác mà có vợ/chồng hoặc thành viên gia đình hoặc người thân quen là nhân viên của nhà
cung cấp hoặc có lợi ích cá nhân hoặc tài chính từ nhà cung cấp hoặc từ công việc kinh doanh của nhà cung cấp;
•	Tránh giao dịch nội gián bằng cách mua hay bán cổ phiếu của Huntsman hoặc của công ty khác khi đang nắm giữ
thông tin về Huntsman hoặc công ty khác mà thông tin đó chưa được công bố công khai và có thể ảnh hưởng đến
quyết định mua hoặc bán cổ phiếu của nhà đầu tư; và
•	Tạo, giữ lại và xử lý hồ sơ ghi chép kinh doanh, tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành.

III. Yêu cầu về Công Việc
Các nhà cung cấp và đại diện của họ được yêu cầu phải:
•	Hợp tác với cam kết của Huntsman đem đến một nơi làm việc không có quấy rối tình dục hoặc quấy rối khác
và phân biệt đối xử;
•	Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, tuân theo các luật, quy định và thông lệ hiện hành về an toàn và
sức khỏe;
•	Cấm sử dụng, sở hữu, phân phối và bán các loại thuốc bất hợp pháp trong khi làm việc trong cơ sở do Huntsman sở hữu
hoặc thuê;
•	Chỉ sử dụng lao động tự nguyện; nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức dù dưới hình thức lao động từ nước ngoài hoặc
hình thức khác;
•	Tuân theo mọi pháp luật và yêu cầu về tiền lương, giờ và độ tuổi làm việc tối thiểu tại địa phương; nghiêm cấm sử dụng lao
động trẻ em; và
•	Duy trì hồ sơ nhân viên theo các quy định của địa phương và quốc gia.

Báo cáo Mối Quan Ngại và Yêu Cầu Hỗ Trợ
Nếu nhà cung cấp hay đại diện có câu hỏi về một tình huống cụ thể, hoặc cần báo cáo một vấn đề hoặc mối quan ngại, họ nên
làm việc với nhân viên của Huntsman để giải quyết. Tuy nhiên, Huntsman nhận thấy rằng thỉnh thoảng có những trường hợp
không có khả năng hoặc không thích hợp để giải quyết.
Trong những trường hợp như vậy, nhà cung cấp hoặc đại diện có thể:
• Liên hệ Bộ phận Chấp Hành Các Nguyên Tắc Đạo Đức Trong Kinh Doanh của Huntsman ở số +1.281.719.6000.
• Gọi điện đến đường dây trợ giúp Speak Up, có thể truy cập đường dây này tại địa chỉ www.huntsman.com/speakup, hoặc,
• Gửi e-mail đến Bộ Phận Chấp Hành Các Nguyên Tắc Đạo Đức Trong Kinh Doanh của Huntsman theo địa chỉ
ethics@huntsman.com.
Huntsman không khoan dung hành động trả thù đối với người khác. Người báo cáo bất kỳ hành vi nghi ngờ vi phạm pháp luật
hoặc chính sách trên tinh thần thiện ý sẽ không bị trả thù vì đã thực hiện báo cáo đó. Thiện ý nghĩa là cá nhân trình bày các thông
tin tin rằng họ đang báo cáo đúng sự thật, chân thành và đầy đủ.
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