
TOTAL S.A.
Trụ sở đăng ký:
2, place Jean Millier - La Défense 6
92400 Courbevoie
Điện thoại: + 33(0)1.47.44.45.46
Vốn Cổ Phần: €5 963 168 812.50 
542 051 180 RCS Nanterre

Hẹn gặp các bạn tại 
www.total.com
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Bản tiếng Việt này được dịch từ văn bản tham chiếu gốc bằng tiếng Pháp và tiếng Anh-Ấn bản tháng 2 năm 2015



Total là một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất trên thế giới, hoạt động ở hơn 130 
quốc gia. Total có 100.000 nhân viên hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành công 
nghiệp dầu khí-thăm dò và khai thác và khí thiên nhiên, lọc dầu, hóa chất, tiếp thị và 
năng lượng mới. Total góp phần cung cấp năng lượng cho thế giới hôm nay và mai sau.  
www.total.com

QUY TẮC ỨNG XỬ
TÔN TRỌNG – TRÁCH NHIỆM – ỨNG XỬ CHUẨN MỰC



Có mặt ở hơn 130 quốc gia, trong những môi trường phức tạp, sự phát 
triển và tồn tại lâu dài của Total dựa trên ba giá trị chung, định hướng 
cho tất cả các hoạt động của chúng tôi:  

Tôn trọng, Trách nhiệm, Ứng xử chuẩn mực

Quy tắc Ứng xử này mô tả cách thức chúng tôi ứng dụng những giá trị này vào 
thực tiễn hàng ngày. Quy tắc Ứng xử giải thích các cam kết và kỳ vọng của 
chúng tôi đối với các bên liên quan và hướng dẫn cho các nhân viên và đại diện 
của Total.

BA NGUYÊN TẮC KINH DOANH ƯU TIÊN DƯỚI ĐÂY CÓ TẦM QUAN TRỌNG 
NHƯ NHAU ĐỐI VỚI THÀNH CÔNG CỦA TOTAL TRONG VAI TRÒ LÀ MỘT 
CÔNG TY CÓ TRÁCH NHIỆM:

  Cam kết đạt mức độ an toàn và an ninh cao nhất trong hoạt động và việc 
bảo vệ sức khỏe và môi trường.

  Tuân thủ các tiêu chuẩn về liêm chính cao nhất, đặc biệt trong việc ngăn 
chặn tham nhũng, gian lận và các hành vi vi phạm luật cạnh tranh.

  Tôn trọng các tiêu chuẩn về Nhân quyền được quốc tế công nhận.

Trong từng đơn vị thành viên, Ban Giám đốc có trách nhiệm làm thấm nhuần 
những giá trị này và đảm bảo rằng các nguyên tắc kinh doanh của chúng ta 
được tôn trọng.

Nếu có bất kỳ mối quan ngại nào liên quan đến việc áp dụng Quy tắc Ứng xử 
này, bạn có thể liên lạc với Ban Đạo đức của Tập đoàn  để giúp bạn đưa ra các 
quyết định nhạy cảm có thể phát sinh trong quá trình làm việc. 

Tôi và Ban Điều hành tin tưởng rằng mỗi người cũng như tất cả chúng ta sẽ 
thực hiện các hoạt động kinh doanh phù hợp với Quy tắc Ứng xử này. Chúng ta 
sẽ có thể cùng nhau xây dựng phát triển bền vững, tạo ra giá trị cho tất cả các 
bên liên quan và củng cố cam kết của chúng ta hướng đến năng lượng tốt hơn. 

Patrick Pouyanné
Tổng Giám Đốc 
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QUY TẮC ỨNG XỬ
LÀ GÌ?

QUY TẮC  
ỨNG XỬ

ĐỐI TƯỢNG  
ÁP DỤNG  

QUY TẮC ỨNG XỬ

uuuThiết lập các giá trị định hướng 
cho hành vi ứng xử của Tập 
đoàn.

uuuNêu rõ các nguyên tắc và cam 
kết trong kinh doanh của Total với 
các bên liên quan.

uuuXác định những kỳ vọng của 
chúng ta đối với nhân viên trong 
việc đưa ra quyết định hàng ngày 
và trong các mối quan hệ với các 
bên liên quan khác.

uuuGiải thích vai trò của Ban Đạo 
đức.

uuuĐưa ra hướng dẫn trong trường 
hợp có thắc mắc hoặc quan ngại.

uuuLiệt kê các nguồn bổ sung về 
các chủ đề khác nhau.

Quy tắc Ứng xử này là tài liệu tham chiếu chung dành 
cho tất cả các cấp quản lý và nhân viên Total trên toàn 
thế giới cũng như các bên liên quan khác: khách hàng, 
nhà cung cấp và nhà thầu, chính quyền nước sở tại, 
cộng đồng địa phương, đối tác kinh doanh và cổ đông.  

CẤP QUẢN LÝ CÓ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ
uuuTuyên truyền Quy tắc Ứng xử tới 

các thành viên trong nhóm và đảm 
bảo họ hiểu rõ Quy tắc. 

uuuTạo một môi trường tự do thảo 
luận, cho phép nhân viên được nêu 
ý kiến về bất kỳ vấn đề nào.

uuuĐảm bảo các nguyên tắc kinh 
doanh của chúng ta được thực hiện 
và được tôn trọng. 

uuuHành xử một cách gương mẫu, 
tiêu biểu cho các giá trị của chúng 
ta.

Tất cả các nhân viên phải hiểu và tôn trọng các nguyên tắc kinh doanh 
qui định trong Quy tắc Ứng xử. 

Các nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác kinh doanh cần áp dụng 
các tiêu chuẩn tương đương với các tiêu chuẩn của chúng ta, đặc 
biệt với nhân viên của họ.
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Là một công ty công nghiệp có trách 
nhiệm, chúng tôi cam kết ủng hộ việc 
sử dụng đúng đắn và hiệu quả các 
nguồn năng lượng và sản phẩm mà 
Total cung cấp.

Chúng tôi quan tâm đến nhu cầu của 
người tiêu dùng hôm nay và lợi ích 
cho thế hệ mai sau. Chính sách tích 
cực bảo vệ môi trường của chúng tôi 
là một phần không thể tách rời trong 
chiến lược phát triển bền vững và 
chúng tôi cung cấp các báo cáo định 
kỳ và minh bạch.

Trong trường hợp có sự khác biệt 
giữa yêu cầu pháp lý và Quy tắc Ứng 
xử thì chúng tôi sẽ áp dụng tiêu chuẩn 
cao hơn.

Chúng tôi trao đổi với các tổ chức 
quốc tế, tổ chức chính phủ và phi 
chính phủ trong các vấn đề liên quan 
đến hoạt động công ty và chúng tôi 
giải đáp nhiệt tình các mối quan ngại 
của họ.

Các nguyên tắc kinh doanh sau đây 
là tài liệu quy chiếu và luôn đi đôi với 
các mục tiêu liên tục tăng trưởng 
của chúng tôi, mang lại lợi ích cho 
cổ đông, khách hàng và nhân viên, 
đồng thời vẫn đóng góp cho sự phát 
triển kinh tế-xã hội tại các quốc gia mà 
chúng tôi đang hoạt động.

CÁC NGUYÊN TẮC  
KINH DOANH

Chúng tôi tôn trọng tất cả các luật và quy phạm hiện hành 
trong nước và quốc tế 
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Ban Đạo đức của Tập đoàn chịu trách nhiệm giám sát chung  
về sự tôn trọng Quy tắc Ứng xử này trong các hoạt động của Total.

Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền

Các Công ước quan 
trọng của Tổ chức 
Lao động Quốc tế

Các Nguyên tắc Chỉ đạo 
của Liên Hiệp Quốc về 
Kinh doanh và Nhân quyền 
được Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc phê 
chuẩn năm 2011

Các Nguyên tắc Tự 
nguyện về An ninh 

và Nhân quyền

Các Hướng dẫn của 
OECD dành cho các 
Doanh nghiệp đa 
quốc gia

Hiệp uớc Toàn 
cầu của Liên Hợp 

Quốc

3 NGUYÊN TẮC  
ƯU TIÊN

P H Ù  H Ợ P  VỚ I  C ÁC  LUẬT  H I Ệ N  H À N H  
VÀ CÁC QUY TẮC CỦA TẬP ĐOÀN, BẤT KỲ HÀNH 
VI VI PHẠM NÀO ĐỐI VỚI NHỮNG NGUYÊN 
TẮC KINH DOANH NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN  
VIỆC XỬ PHẠT NỘI BỘ VÀ/HOẶC PHÁP LÝ.

uuuTotal hướng đến đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về An toàn, Sức 
khỏe,  An ninh và Môi trường tại mọi quốc gia mà chúng tôi có hoạt động.  

uuuTotal có Chương trình Tuân thủ nghiêm ngặt dựa trên nguyên 
tắc “không dung thứ” được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện các 
hành vi vi phạm các luật hiện hành về chống độc quyền, chống 
gian lận, chống hối lộ và chống tham nhũng trên toàn thế giới.  

uuuTotal cam kết tôn trọng các tiêu chuẩn về Nhân quyền được quốc tế 
công nhận trong các hoạt động kinh doanh của mình.

TOTAL TUÂN THỦ  
CÁC NGUYÊN TẮC  

ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG:

QUY TẮC ỨNG XỬ -  98 - QUY TẮC ỨNG XỬ



NHÂN VIÊN
Chúng tôi đặc biệt chú ý đến điều kiện làm việc  

của nhân viên, đặc biệt là việc tôn trọng mỗi cá nhân

Total tin tưởng vào sự trung thành, 
động lực, năng lực và ý thức trách 
nhiệm của các quản lý và nhân viên.

Chúng tôi tin rằng sự phát triển của 
Total phụ thuộc vào lòng tin và sự tôn 
trọng giữa Tập đoàn và các nhân viên 
và giữa các nhân viên với nhau.

Tất cả các nhân viên phải áp dụng các 
giá trị của Tập đoàn vào trong cuộc 
sống theo nguyên tắc hành vi Total 
Attitude: lắng nghe, đoàn kết, hợp tác 
và táo bạo.

Các nhân viên phải đảm bảo rằng các 
hoạt động hàng ngày được thực hiện 
tuân thủ theo Quy tắc Ứng xử này. 
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CÁC CAM KẾT  
CỦA TẬP ĐOÀN

1. Tất cả các nhân viên đều có 
đánh giá hàng năm bao gồm  lập 
mục tiêu, đánh giá hiệu quả công 
việc và tuân thủ Quy tắc Ứng xử 
và thảo luận về phát triển nghề 
nghiệp, thông qua chương trình 
đào tạo thích hợp. 

2. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến 
điều kiện làm việc của nhân viên, 
đặc biệt là sự tôn trọng đối với 
mỗi cá nhân, không phân biệt đối 
xử, tự do giao thiệp và thương 
lượng tập thể, cũng như bảo vệ 
sức khỏe và sự an toàn của họ. 
Các hành vi quấy rối không được 
dung thứ dưới bất kỳ hình thức 
nào.

3. Chúng tôi coi trọng nhân viên 
đối với sự phát triển của công ty 
bằng cách chủ động và khuyến 
khích truyền đạt thông tin liên 
quan qua các cuộc hội đàm và 
đối thoại thường xuyên.

4. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống 
riêng tư và đặc biệt hơn là tôn 
trọng dữ liệu cá nhân của tất cả 
các nhân viên và các bên liên 
quan khác.

5. Chúng tôi tuyển dụng nhân 
viên chỉ dựa trên cơ sở các yêu 
cầu của mình và năng lực cụ thể 
của từng ứng viên. 

6. Đa dạng là một yếu tố quyết 
định đối với khả năng cạnh tranh, 
sức hấp dẫn và phát huy sáng 
kiến  và khả năng thích ứng của 
chúng tôi. Chúng tôi không có bất 
kỳ phân biệt đối xử nào trong việc 
phát triển các kỹ năng chuyên 
môn và nghề nghiệp của nhân 
viên, cho dù là xuất thân, giới 
tính, tuổi tác, tình trạng khuyết 
tật, khuynh hướng tình dục, giới 
tính hoặc quan hệ với tổ chức 
chính trị, tôn giáo, tổ chức công 
đoàn hoặc nhóm người thiểu số.
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Tập đoàn yêu cầu các 
nhân viên tôn trọng Nhân 

Quyền. Đối với Total, 
Nhân Quyền là gì và điều 
này có quan hệ gì với tôi?  

7
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ CÁC NGUỒN 
LỰC TRUYỀN THÔNG  

•

5
TÔN TRỌNG TÍNH BẢO MẬT 

VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ 
CÔNG NGHIỆP 

•

4
TUYÊN BỐ VỀ XUNG ĐỘT 

LỢI ÍCH
•

3
TỪ CHỐI MỌI HÌNH THỨC 

THAM NHŨNG, GIAN LẬN VÀ 
CHỐNG CẠNH TRANH

•

8
THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG 

CHÍNH TRỊ 
•

6
TRÁNH GIAO DỊCH NỘI GIÁN 

•

1
NHÂN QUYỀN

•

2
AN TOÀN, SỨC KHỎE, 

AN NINH, XÃ HỘI 
VÀ MÔI TRƯỜNG

•

CÁC NHÂN VIÊN PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY 
ĐƯỢC THỰC HIỆN TUÂN THỦ THEO QUY TẮC ỨNG XỬ NÀY 

KỲ VỌNG CỦA TẬP ĐOÀN:

TOTAL TRẢ LỜI:
Tôn trọng Nhân Quyền là một nguyên tắc quan trọng vì chúng tôi hoạt 
động trong các môi trường đa dạng và thường xuyên phức tạp. Total đã 
xác định ba lĩnh vực có liên quan chính đến các hoạt động của chúng tôi:

Nhân quyền tại nơi làm việc:  trong khuôn khổ khu vực làm việc của 
chúng ta, Nhân quyền liên quan đến sử dung lao động và các điều kiện 
làm việc của nhân viên,  nhân viên của nhà cung cấp và nhà thầu (ví 
dụ: từ chối hành vi phân biệt đối xử và quấy rối, mức lương tối thiểu, 
tự do giao thiệp, v.v…)
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1. NHÂN QUYỀN  
Cảnh Giác Và Kết Hợp Nhân Quyền Trong Các 
Hoạt Động Hàng Ngày Của Nhân Viên Là Rất Cần 
Thiết. Hướng Dẫn Nhân Quyền Của Total Cung 
Cấp Thông Tin Chi Tiết Về Các Cam Kết Và Những 
Kỳ Vọng Của Chúng Ta.

2. AN TOÀN, SỨC KHỎE, AN NINH, XÃ HỘI 
VÀ MÔI TRƯỜNG   
Nhân viên phải có ý thức trách nhiệm cá nhân trong 
các hoạt động hàng ngày, quan tâm đến việc ngăn 
chặn tai nạn, tổn hại sức khỏe, thiệt hại về môi 
trường hoặc ảnh hưởng bất lợi đến cộng đồng 
địa phương. Nhân viên cần hiểu rõ các tiêu chuẩn 
nội bộ cũng như ảnh hưởng từ các hoạt động của 
chúng ta và nâng cao việc quản lý rủi ro. 

3. TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC THAM 
NHŨNG BAO GỒM CẢ NHỮNG KHOẢN 
THANH TOÁN THUẬN LỢI, GIAN LẬN VÀ 
CHỐNG CẠNH TRANH  
Tập đoàn có chính sách không dung thứ đối với các 
chủ đề này và tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về 
liêm chính. Nhân viên phải xây dựng các mối quan 
hệ vững mạnh với tất cả các bên liên quan và ngăn 
chặn, xác định và giải quyết các trường hợp có thể 
vượt qua giới hạn. Hướng dẫn về Liêm chính trong 
Kinh doanh của Total đưa ra các khuyến nghị để 
tuân thủ các quy tắc hiện hành và nhân viên được 
khuyến khích yêu cầu Phòng Pháp lý và các Bộ 
phận Tuân thủ hỗ trợ để được hướng dẫn. 

4. TUYÊN BỐ VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 
Nhân viên cần tiết lộ các xung đột lợi ích. Việc xác 
định và báo cáo các xung đột lợi ích tồn tại hoặc 
tiềm tàng cho phép quản lý được các rủi ro. Nhân 
viên có thể giảm thiểu các xung đột lợi ích tiềm 
tàng bằng cách: 
- tránh thu được bất kỳ lợi ích nào từ hoạt động 
kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp 
hoặc khách hàng mà không có sự chấp thuận trước 
bằng văn bản của quản lý của họ. 

- nếu được Total tuyển dụng vào làm việc chính 
thức toàn thời gian, không được làm thêm với bên 
ngoài công việc có chuyên môn nào mà không 
nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ 
cấp quản lý. 
Các hướng dẫn cụ thể có thể được tìm thấy trong 
Hướng dẫn về Liêm chính trong Kinh doanh của 
Total.

5. TÔN TRỌNG TÍNH BẢO MẬT VÀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP 
Nhân viên không được phép tiết lộ các thông tin 
mật, cho dù bằng lời nói, bằng văn bản hay dưới 
dạng thư điện tử. Nhân viên cũng phải tuân thủ các 
quy tắc về sở hữu trí tuệ và công nghiệp. Nghĩa vụ 
này vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi nhân viên đã 
rời khỏi công ty.

6. TRÁNH GIAO DỊCH NỘI GIÁN 
Giao dịch nội gián là hành vi phạm tội trên thị 
trường chứng khoán liên quan đến việc sử dụng 
các thông tin đặc quyền, chưa được công bố, để 
mua hoặc bán cổ phiếu công ty hoặc các chứng 
khoán khác. Nhân viên cần liên lạc với Bộ phận 
Pháp lý của công ty khi có nghi ngờ. 

7. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG  
Các phương tiện công nghệ thông tin và truyền 
thông được dùng cho muc đích  công việc. Việc 
sử dụng cho mục đích cá nhân hợp lý có thể được 
chấp nhận phù hợp với pháp luật và qui định nội bộ.  

8. THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 
TRỊ 
Total công nhận quyền tham gia các hoạt động 
chính trị của nhân viên với tư cách cá nhân . Trong 
trường hợp đó, Total yêu cầu nhân viên:
- trình bày rõ rằng họ không đại diện cho Total 
- thông báo cho quản lý nếu các hoạt động chính 
trị của họ có thể gây ra xung đột lợi ích. 

Nhân quyền và các cộng đồng địa phương: ảnh 
hưởng từ các hoạt động, chúng tôi cần đặc biệt chú 
ý đến quyền và mối quan ngại của cộng đồng địa 
phương ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động (ví 
dụ: bảo vệ môi trường, quyền sở hữu tài sản hoặc 
các quyền liên quan khác).

Nhân quyền và an ninh: sử dụng thích hợp lực 
lượng an ninh, các đánh giá rủi ro và tương tác 
với lực lượng an ninh công và tư trong việc bảo vệ 

an ninh của nhân viên và các cơ sở của chúng tôi 
đảm bảo rằng công ty hòa nhập tốt hơn trong môi 
trường địa phương.

Hướng dẫn Nhân quyền của Total có trình bày 
những ví dụ cụ thể về những thách thức Nhân 
quyền và có đưa ra hướng dẫn trên chủ đề này. 
Nếu bạn cần tư vấn, hãy đừng do dự liên lạc với 
quản lý trực tiếp của bạn, Phòng Pháp lý hoặc Ban 
Đạo đức.
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CÁC BÊN LIÊN QUAN  
KHÁC

Quy tắc Ứng xử giải thích rõ các cam kết và kỳ vọng 
của chúng ta đối với các bên liên quan có vai trò  

quan trọng trong thành công lâu dài của Total

KHÁCH HÀNG

NHÀ CUNG CẤP  
VÀ NHÀ THẦU
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KHÁCH HÀNG Total cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt và 
đưa ra mức giá cạnh tranh dựa trên các yêu cầu cụ thể.

Chúng tôi tận tâm phục vụ các nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi liên tục theo 
dõi, đánh giá và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và quy trình để mang 
đến chất lượng, an toàn, hiệu quả năng lượng và sáng tạo trong các giai đoạn 
của quá trình phát triển, sản xuất và phân phối. 

NHÀ CUNG CẤP  
VÀ NHÀ THẦU

Chính sách của Total liên quan đến nhà cung cấp và các nhà thầu nhằm tôn 
trọng lợi ích của mỗi bên với các điều khoản hợp đồng minh bạch và được đàm 
phán công bằng. Chính sách này được xây dựng dựa trên ba yếu tố chính: đối 
thoại, chuyên nghiệp và tôn trọng các cam kết. 

CHÚNG TA YÊU CẦU CÁC NHÀ CUNG CẤP:
uuu Tuân thủ các nguyên tắc tương 

đương với các nguyên tắc trong Quy 
tắc Ứng xử của chúng tôi, được quy 
định trong Nguyên tắc Kinh doanh Cơ 
bản về Mua hàng và chấp nhận để 
được kiểm toán. 
uuu Đảm bảo rằng các nhà cung cấp và 

các nhà thầu phụ của riêng họ tôn trọng 

các nguyên tắc tương đương với các 
nguyên tắc của chúng tôi. 
uuu Đặc biệt chú ý đến các tiêu chuẩn 

và quy trình về Nhân quyền của họ 
bao gồm cả điều kiện làm việc của 
các nhân viên.

Là các nhà cung cấp, 
Total yêu cầu chúng tôi 

cần có các tiêu chuẩn 
tương đương.  

Vậy những tiêu chuẩn 
của Total liên quan đến 

liêm chính là gì? 

TOTAL TRẢ LỜI:
Cam kết liêm chính của chúng tôi yêu cầu mỗi người trong số chúng 
ta đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo rằng chúng ta hành xử một 
cách mẫu mực. Đáp ứng các mục tiêu của chúng tôi về liêm chính trong 
nội bộ công ty và trong các mối quan hệ kinh doanh của các bạn đồng 
nghĩa với việc đấu tranh chống lại mọi hình thức tham nhũng, từ chối 
hành vi gian lận, tránh xa và khai báo các xung đột lợi ích, tuân thủ luật 
cạnh tranh và thực hiện các cam kết của chúng ta.
Những kỳ vọng này được đề cập trong Nguyên tắc Kinh doanh Cơ bản về 
Mua hàng. Để tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn về liêm chính của chúng 
tôi, nhà cung cấp cũng có thể đọc Hướng dẫn về Liêm chính trong Kinh 
doanh của Total, có minh họa về những chủ đề này bằng các trường 
hợp cụ thể cùng các khuyến nghị.

Total muốn  
được nhìn nhận  

là một công ty  
có trách nhiệm. Tập đoàn 
đang làm gì để nâng cao 

hiệu quả môi trường  
cho các sản phẩm  

và dịch vụ của Total? 

TOTAL TRẢ LỜI:
Cam kết phát triển bền vững là điều kiện cho hoạt động và khả năng 
tồn tại lâu dài của chúng tôi được xã hội chấp nhận. Trong những năm 
gần đây, chúng tôi đã và đang phát triển các giải pháp tiết kiệm năng 
lượng, giúp làm giảm tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất 
và sử dụng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động 
tương đương hoặc cao hơn so với các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh 
khác. Ví dụ, vào năm 2009, Total đã đưa ra chương trình dán nhãn Giải 
pháp Sinh thái Total: chương trình này nhằm mục đích phát triển giải 
pháp để giúp khách hàng giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và các tác 
động môi trường của họ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang  
web: www.total.com/en/society-environment/environment/eco-efficient-solutions
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TOTAL TRẢ LỜI:
Việc bảo vệ các nhân viên và cơ sở là một trong những ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ an ninh công và tư chịu trách nhiệm quản 
lý các rủi ro an ninh và đảm bảo tôn trọng quyền lợi của cộng đồng lân cận. 

Đây là lý do tại sao chúng tôi áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo 
tôn trọng các Nguyên tắc Tự nguyện về An ninh và Nhân quyền (VPSHR). 
VPSHR thúc đẩy đối thoại giữa các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và 
các doanh nghiệp và đưa ra các khuyến nghị cho các ngành công nghiệp 
khai khoáng để duy trì Nhân quyền khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ 
an ninh công hoặc tư. 

Total đã đưa các Nguyên tắc VPSHR vào Chính sách An ninh của Tập 
đoàn và năm lĩnh vực ưu tiên đã được xác định như sau:
- thiết lập các mối quan hệ chính thức giữa các công ty thành viên và Chính 
phủ để tổ chức triển khai các lực lượng an ninh phù hợp với các nguyên tắc 
của Total
- chỉ chuyển giao thiết bị trong trường hợp ngoại lệ và phải được kiểm soát 
chặt chẽ
- thẩm định quy trình tuyển dụng của các công ty an ninh
- lên kế hoạch đào tạo cụ thể
- báo cáo khi có sự cố

Vào tháng 3 năm 2012, Total đã tái khẳng định cam kết của mình bằng việc 
trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Total là thành 
viên của Tổ chức 

các Nguyên tắc 
Tự nguyện về 

An ninh và Nhân 
quyền. Điều này 

có ngụ ý gì?

CỘNG ĐỒNG  
ĐỊA PHƯƠNG 

NƯỚC SỞ TẠI Các Nguyên tắc Chỉ đạo về Kinh 
doanh và Nhân quyền được phê 
chuẩn bởi Hội đồng Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc năm 2011 công nhận 
nghĩa vụ của các quốc gia về việc 
tôn trọng, bảo vệ và thực hiện Nhân 
quyền.

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi 
tôn trọng môi trường tự nhiên và văn 
hóa của các nước sở tại.

Total tôn trọng chủ quyền của các 
nước sở tại và hạn chế can thiệp hoặc 
tài trợ cho các hoạt động chính trị. Khi 
cần thiết, Total có quyền bày tỏ với 
chính phủ quan điểm liên quan đến 
hoạt động, nhân viên và cổ đông cũng 
như niềm tin vào tầm quan trọng của 
việc tôn trọng Nhân quyền.
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TOTAL TRẢ LỜI:
Các hoạt động của Tập đoàn có thể làm các cộng đồng địa phương 
kỳ vọng nhiều về vấn đề việc làm, phát triển địa phương, … Total có 
Chỉ thị Xã hội nêu rõ các quy trình chính liên quan đến tất cả các hoạt 
động của Tập đoàn, ví dụ như thường xuyên tham vấn các bên liên 
quan, hiểu biết về bối cảnh cộng đồng, thiết lập kế hoạch hành động 
xã hội và hệ thống quản trị. 

Đội ngũ nhân viên địa phương được đào tạo để thảo luận về các vấn 
đề này với cộng đồng địa phương và để thực hiện các dự án có lợi 
cho cả các hoạt động của Tập đoàn và các cộng đồng sở tại. Để hỗ 
trợ đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực này, chúng ta cung cấp các công 
cụ như hướng dẫn nội bộ về đối thoại với bên liên quan hoặc cơ chế 
tiếp nhận khiếu nại từ cộng đồng. Total đã triển khai Chương trình 
SRM+, một công cụ quản lý mối quan hệ với bên liên quan, giúp xác 
định quan điểm của các bên liên quan bên ngoài thông qua các cuộc 
thảo luận với cộng đồng địa phương và giúp phát triển kế hoạch hành 
động chung nhằm đáp ứng các nguyện vọng của họ.

Những biện pháp  
cụ thể nào  

đã được áp dụng  
để duy trì đối thoại với 

các cộng đồng  
địa phương? 

CỘNG ĐỒNG  
ĐỊA PHƯƠNG 

Total tiến hành các hoạt động có tác 
động xã hội và môi trường ở cấp độ 
địa phương và thường xuyên tham 
vấn các cộng đồng liên quan.

Thông qua các hoạt động, chúng tôi 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã 
hội ở các quốc gia mà chúng  tôi có 
mặt. 

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các cơ 
hội phát triển cộng đồng địa phương.

Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của 
cộng đồng bằng cách nhận dạng, 
ngăn chặn và giảm thiểu các tác động 
trực tiếp tới môi trường và lối sống 
và khi cần thiết, cung cấp biện pháp 
khắc phục. Chúng tôi cố gắng thiết lập 
quan hệ đối thoại và lâu dài với những 
cộng đồng này ngay từ lúc đầu.

Chúng tôi thiết kế và thực hiện các 
cơ chế khiếu nại địa phương hiệu 
quả và các biện pháp khắc phục, đặc 
biệt hướng đến các nhóm dễ bị tổn 
thương, bao gồm những người dân 
bản địa. 
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ĐỐI TÁC  
KINH DOANH

CỔ ĐÔNG
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TOTAL TRẢ LỜI:
Trước khi có bất kỳ đầu tư mới nào vào một môi trường nhiều 
thách thức, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có thể tuân 
thủ pháp luật và các quy định hiện hành và rằng chúng tôi có thể 
điều hành các hoạt động  phù hợp với Quy tắc Ứng xử của Total.
 
Để giúp các nhân viên tôn trọng các tiêu chuẩn của mình, chúng 
tôi cung cấp các chương trình đào tạo và công bố những tiêu 
chuẩn và tài liệu như Hướng dẫn Nhân quyền và Hướng dẫn về 
Liêm chính trong Kinh doanh của Total. Để đảm bảo việc tuân thủ 
Quy tắc Ứng xử, Total yêu cầu bên thứ ba độc lập tiến hành các 
đánh giá đạo đức đối với các hoạt động của chúng tôi. Chúng 
tôi cũng tham gia vào các tổ chức quốc tế, ví dụ như Tổ chức về 
tính Minh bạch trong các Ngành Công nghiệp Khai khoáng và các 
Nguyên tắc Tự nguyện về An ninh và Nhân quyền.

Các dự án của Total có thể 
gặp những rủi ro cụ thể liên 
quan đến Nhân quyền hoặc 
liêm chính. Làm thế nào để 

Tập đoàn có thể đảm bảo 
việc áp dụng những nguyên 

tắc được đề ra trong Quy tắc 
Ứng xử của Tập đoàn?

ĐỐI TÁC  
KINH DOANH

Chúng tôi áp dụng Quy tắc Ứng xử này tại tất cả các liên doanh mà Total nắm 
quyền kiểm soát. Trong những trường hợp khác, chúng tôi nỗ lực liên tục để 
đối tác kiểm soát liên doanh áp dụng các nguyên tắc tương đương với Quy 
tắc Ứng xử này.

CỔ ĐÔNG Chúng tôi phấn đấu giành được niềm tin của các cổ đông, với mục tiêu đảm 
bảo cho họ khoản đầu tư sinh lời và bền vững.

Chúng tôi tuân thủ các quy định giao dịch chứng khoán hiện hành và báo cáo 
chính xác các hoạt động  trong các báo cáo tài chính.

Chúng tôi thường xuyên cung cấp các thông tin đầy đủ và minh bạch cho tất 
cả các cổ đông. Chúng tôi duy trì đối thoại liên tục và mang tính xây dựng với 
các cổ đông thông qua các kênh giao tiếp. Chúng tôi chú ý tới những nguyện 
vọng, quan ngại và thắc mắc của họ về bất kỳ chủ đề nào.

TOTAL TRẢ LỜI:
Total ưu tiên lựa chọn các đối tác công nghiệp và kinh doanh dựa 
trên khả năng tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của chúng tôi, đặc 
biệt trong các vấn đề liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường 
và chất lượng. Chúng tôi mong muốn hiểu rõ các chính sách và quy 
trình được liên doanh chấp thuận và cách thức áp dụng những chính 
sách và quy trình này, bày tỏ các mối quan ngại với Ban quản lý điều 
hành liên doanh đó. Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác liên doanh 
để thúc đẩy và hỗ trợ việc áp dụng tại liên doanh các chính sách và 
nguyên tắc liên quan đến an toàn tương đương với các chính sách 
và nguyên tắc của chính Total.

Chúng tôi đang điều hành 
một liên doanh với Total.  

Vậy Total mong đợi chúng tôi 
những gì về an toàn?
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BAN ĐẠO ĐỨC  
CỦA TẬP ĐOÀN

Ban Đạo đức của Tập đoàn có trách nhiệm giám sát chung 
việc thực hiện Quy tắc Ứng xử này

THÀNH PHẦN  
VÀ BỔ NHIỆM  

CÁC THÀNH VIÊN  BAN

Ban Đạo đức gồm có một Chủ tịch do Tổng Giám đốc Tập đoàn 
bổ nhiệm và các thành viên đến từ các nhánh hoạt động chính 
của Tập đoàn. Các thành viên do Ban Điều hành bổ nhiệm theo 
khuyến nghị từ Chủ tịch Ban Đạo đức. 

Các thành viên là nhân viên của Tập đoàn tích lũy nhiều kinh 
nghiệm sâu rộng về các hoạt động trong Tập đoàn và chứng tỏ 
khả năng đánh giá sự việc độc lập và tự do, cần thiết cho nhiệm 
vụ của họ.

Chủ tịch Ban Đạo đức của Tập đoàn báo cáo trực tiếp cho Tổng 
Giám đốc Tập đoàn.

PHẠM VI  
CÔNG VIỆC
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Ban Đạo đức có thể yêu cầu hỗ trợ từ 
bất kỳ nguồn lực nào trong Tập đoàn 
để thực hiện trách nhiệm của mình và 
làm việc đặc biệt chặt chẽ với Phòng 
Pháp lý của Tập đoàn.

Ban Đạo đức có quyền đến thăm bất 
kỳ cơ sở hoặc công ty thành viên nào 
của Tập đoàn. 

Các bên thứ ba sẽ tiến hành đánh 
giá đạo đức để kiểm tra việc thực 
hiện các nguyên tắc kinh doanh của 
chúng tôi và Chủ tịch Ban Đạo đức 
của Tập đoàn theo sát các kết quả 
của những đánh giá này. 

Chủ tịch Ban Đạo đức của Tập đoàn 
báo cáo thường xuyên cho Ban Điều 
hành, Ban Quản trị và Đạo đức của 
Hội Đồng Quản Trị.

PHẠM VI  
CÔNG VIỆC

BAN ĐẠO ĐỨC CỦA TẬP ĐOÀN CÓ TRÁCH NHIỆM 

uuuĐảm bảo rằng Quy tắc Ứng xử 
được phổ biến rộng rãi và đề xuất bất 
kỳ sửa đổi nào được cho là cần thiết.

uuuLắng nghe, hỗ trợ và tư vấn cho các 
nhân viên và các bên liên quan khác.

uuuĐưa ra các khuyến nghị cho ban 
quản lý về tất cả các vấn đề đạo đức 
và hướng sự chú ý của họ đến bất kỳ 
rủi ro đạo đức nào mà các hoạt động 
có thể gặp phải.

uuuNếu cần thiết, có thể xem xét các 
thông tin trao đổi liên quan đến các 
vấn đề đạo đức trong Tập đoàn, đặc 
biệt là với các tổ chức quốc tế, các 
tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

uuuHỗ trợ theo yêu cầu trong việc thiết 
lập các biện pháp hoặc chính sách 
địa phương cụ thể.

uuuTư vấn cho bộ phận đào tạo đưa nội 
dung Quy tắc Ứng xử vào chương 
trình đào tạo, đặc biệt là những 
chương trình dành cho nhân viên mới 
và ban quản lý.
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HÃY LÊN TIẾNG

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm 
đảm bảo rằng Quy tắc Ứng xử được 
áp dụng. Chúng tôi hiểu bạn có thể 
cần được tư vấn để đảm bảo rằng 
bạn tuân thủ Quy tắc Ứng xử này.

Nếu bạn cần hướng dẫn về bất kỳ 
chủ đề nào liên quan đến Quy tắc 
Ứng xử này thì trước hết hãy liên lạc 
với quản lý trực tiếp của bạn. Bạn 
cũng có gặp bộ phận Nhân sự hoặc 
các cấp quản lý khác.

Tất cả các thành viên trong Ban Đạo 
đức cam kết bảo mật thông tin và các 
dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không 
dung thứ hành động trả thù nào đối 
với những nhân viên có thiện chí nêu 
lên những mối quan ngại của mình. 
Các bên liên quan bên ngoài cũng có 
thể liên lạc với Ban Đạo đức nếu có 
bất kỳ thắc mắc nào về việc thực hiện 
Quy tắc Ứng xử của Total.

Total khuyến khích văn hóa cởi mở. Bạn có thể nêu lên 
những quan ngại và quan điểm của mình về Quy tắc 
Ứng xử, tự tin rằng bạn sẽ được cấp quản lý ủng hộ.

TOTAL TRẢ LỜI:
Khi gặp một câu hỏi về sự tôn trọng các giá trị thì trước hết bạn có thể tự 
hỏi bản thân mình những điều sau:

- Hành động/quyết định đó có hợp pháp không?
- Điều đó có liên quan đến lợi ích cá nhân không?
- Điều đó có tác động tiêu cực đến các bên liên quan không?
- Điều đó sẽ được thể hiện như thế nào trên báo chí?
- Điều đó sẽ được đánh giá như thế nào trong năm năm?

Bạn cũng có thể đọc các hướng dẫn và các tài liệu khác của chúng ta 
(xem phần “Tìm hiểu thêm”).

Làm thế nào  
để tôi có thể  

nhận biết được 
trường hợp phát sinh 
các vấn đề đạo đức?

Bạn luôn có thể liên lạc với Ban Đạo đức để được tư vấn tại địa chỉ:

ethics@total.com
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TÌM HIỂU THÊM
— 

CÁC NGUỒN THÔNG TIN TOTAL

Các chính sách về đạo đức của Total  
được trình bày trên trang web nội bộ dành cho nhân viên 

và trên trang web của Tập đoàn 
www.total.com

HƯỚNG DẪN  
VỀ NHÂN QUYỀN

Hướng dẫn này tạo điều kiện cho việc hiểu và áp 
dụng chính sách Nhân quyền của Total. Hướng dẫn 
này bổ sung cho Quy tắc Ứng xử và các nguồn 
thông tin khác được Total sử dụng trong quá trình 
đánh giá chuẩn mực cẩn trọng.

HƯỚNG DẪN  
VỀ LIÊM CHÍNH  

TRONG KINH DOANH 

Hướng dẫn này nêu rõ các tiêu chuẩn của Tập 
đoàn về tính liêm chính được trình bày thành năm 
vấn đề ưu tiên chính: đấu tranh chống tham nhũng, 
từ chối các hành vi lừa đảo, khai báo các xung đột 
lợi ích, tôn trọng luật cạnh tranh và thực hiện các 
cam kết.
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CÁC ĐIỀU LỆ

Chính sách Xã hội  
(tài liệu nội bộ)

Các Nguyên tắc  
Kinh doanh  

Cơ bản về Mua hàng

Các quy tắc về thủ tục của  
Hội Đồng Quản Trị

Chính sách và  
Chương trình Tuân thủ  

(tài liệu nội bộ)

Các Quy tắc vàng về  
An Toàn 

Quy tắc Đạo đức  
Tài chính

Điều lệ về các vấn đề  
đạo đức liên quan đến  

vận động hành lang

Điều lệ về An toàn,  
Sức khỏe, Môi trường,  

Chất lượng

Điều lệ sử dụng  
Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông

Điều lệ về người dân bản  
địa và người bộ lạc

Điều lệ về An ninh

Điều lệ về Quản lý rủi ro,  
Kiểm soát Nội bộ và  

Kiểm toán

CÁC CHÍNH SÁCH, CHỈ THỊ VÀ  
CÁC QUY TẮC CHÍNH

Tháng 1 năm 2015, Total nhấn mạnh cam kết là một chủ lao động có trách nhiệm, ký kết vào thỏa thuận 
toàn cầu với Tổ chức toàn cầu công nghiệp. Tổ chức toàn cầu công nghiệp quốc tế đại diện cho 50 triệu 
công nhân trên 140 nước.  

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN TOÀN CẦU                                          
VỚI LIÊN ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
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Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc là một sáng kiến đem hàng 
nghìn doanh nghiệp lại gần nhau. Các doanh nghiệp này được mời 
tham gia Họp thường niên về Sự tiến bộ  liên quan đến mười nguyên 
tắc về Nhân quyền, các tiêu chuẩn lao động, môi trường và đấu tranh 
chống tham nhũng.

www.unglobalcompact.org

Các Nguyên tắc chỉ đạo về Kinh doanh và Nhân quyền: được Hội đồng Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 2011 gồm các nguyên tắc làm rõ 
vai trò và trách nhiệm của các Chính phủ và công ty về vấn đề kinh doanh và

nhân quyền.

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Tham khảo các trang web của những tổ chức quốc tế 
sau để tìm hiểu thêm về các cam kết của Total

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc phát hành 
các quy ước và tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy các quyền lợi ở nơi làm việc, 
khuyến khích thiết lập các cơ hội làm việc tử tế, tăng cường bảo trợ xã hội và 
tăng cường đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm. 

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

TÌM HIỂU THÊM
—

CÁC NGUỒN THÔNG TIN BÊN NGOÀI
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Sáng kiến về tính Minh bạch của các Ngành Công nghiệp Khai 
khoáng (EITI) là sáng kiến tập hợp các ngành công nghiệp khai 
khoáng, các Chính phủ và các đại diện xã hội dân sự, nhằm tăng 
tính minh bạch của các giao dịch giữa chính phủ và các ngành

công nghiệp dầu mỏ và khai thác mỏ.

www.eiti.org

Được thành lập năm 1974, Hiệp hội Ngành Dầu khí Toàn cầu đối với các Vấn 
đề Môi trường và Xã hội đã giúp cho ngành công nghiệp dầu khí nâng cao hiệu 
quả hoạt động xã hội và môi trường của mình bằng cách phát triển, thúc đẩy 
và chia sẻ các hoạt động thực tiễn tốt nhất. Thông qua các nhóm làm việc do 
các thành viên của hiệp hội này lãnh đạo, một số công cụ đã được phát hành, 
ví dụ như  Đào tạo Nhân quyền hoặc các hướng dẫn thực hành về cách thức 
tích hợp Nhân quyền vào các đánh giá tác động môi trường, xã hội và sức khỏe

hoặc liên quan đến việc đánh giá chuẩn mực về Nhân quyền. 

www.ipieca.org

Các Nguyên tắc Tự nguyện về An ninh và Nhân quyền (VPSHR) 
là một sáng kiến tập hợp các ngành công nghiệp khai khoáng, 
các Chính phủ và các đại diện xã hội dân sự để đưa ra hướng 
dẫn cụ thể liên quan đến đánh giá rủi ro và các mối tương tác với 
các lực lượng an ninh công và tư.

www.voluntaryprinciples.org

Các Hướng dẫn của OECD dành cho các Doanh nghiệp Đa Quốc gia là tập hợp 
các khuyến nghị về các lĩnh vực như việc làm, nhân quyền, môi trường, công 
bố thông tin, chống hối lộ, cạnh tranh và thuế. Các Hướng dẫn này đã được 
cập nhật nhiều lần kể từ khi chúng được áp dụng lần đầu năm 1976. Cập nhật 
gần nhất được phê duyệt vào năm 2011.

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

26 - QUY TẮC ỨNG XỬ QUY TẮC ỨNG XỬ -  27


