
 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Đối với
đối thủ

Đối với
cộng đồng

Đối với
khách hàng

Đối với
Siteners

Đối với
cổ đông

● Thực hiện đúng cam kết 
theo bản hợp đồng với 

khách hàng

● Có trách nhiệm bảo vệ bí 
mật kinh doanh và thương 

hiệu của khách hàng

● Cam kết chất lượng dịch 
vụ, sản phẩm của công ty

● Xử lý nhanh chóng và 
hiệu quả khi khách hàng có 

yêu cầu

● Luôn vươn tới chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ tốt nhất 

nhằm mang lại lợi ích tối 
đa cho khách hàng

● Thực hiện đúng các 
chế độ và quyền lợi của 

người lao động theo 
pháp luật

● Không phân biệt đối 
xử vì bất cứ lý do gì

● Công bằng và dân chủ 
trong các quyết định

● Xây dựng môi trường 
tích cực và các chính 
sách hỗ trợ phù hợp 

giúp Sitener phát triển
bản thân, thăng tiến sự 

nghiệp và nâng cao chất 
lượng cuộc sống

● Thực hiện cạnh tranh 
lành mạnh (bằng năng 
lực, sáng tạo và sự phát 

triển không ngừng) 
trên tinh thần cùng 

phát triển
● Thực hiện đầy đủ các 
quyền của cổ đông mà 

công ty đã cam kết

● Xây dựng công ty dựa 
trên việc phát triển lợi ích 

dài hạn

● Đảm bảo chắc chắn 
rằng tất cả các hoạt 
động được thực hiện 
trong đạo đức và tinh

thần trách nhiệm

● Đảm bảo hoạt động của 
công ty tuân thủ theo 

pháp luật do nhà nước quy 
định

● Có trách nhiệm và thực 
hiện đầy đủ các quyền của 
người lao động theo pháp 
luật và tổ chức lao động 

quốc tế quy định
● Cam kết phát triển bền 

vững và bảo vệ môi trường 
sống

● Tạo việc làm, tạo thu 
nhập đóng góp chung vào 
sự phát triển của đất nước
● Thực hiện các dự án 

phát triển con người và 
cộng đồng


