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Bộ Quy tắc Ứng xử   Các Giá trị & Tiêu chuẩn của Chúng ta

Cơ sở Cho Thành công của Chúng ta

Ấn Bản Lần IV
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Công ty của Chúng ta

Từ buổi ban đầu, câu chuyện về MSD đã được dẫn dắt bởi một niềm tin về làm điều đúng đắn. Năm 1950, 
George Merck đã nhấn mạnh nguyên tắc quyết định này khi ông nói: “Chúng ta không bao giờ được quên 
rằng y học là dành cho con người”. Khi chúng ta tiếp tục tin tưởng vào di sản tốt đẹp của mình về cải tiến trong 
phòng thí nghiệm để tạo ra lợi nhuận đầu tư dương bền vững, thì một điều sẽ không thay đổi chính là cam kết 
vững chắc của chúng ta về đạo đức và tính liêm chính.

Mặc dù trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ và đại diện cho nhiều nền văn hoá, chúng ta vẫn luôn đồng lòng trong 
việc nỗ lực cung cấp các loại thuốc mang tính đột phá bằng sự trung thực và liêm chính. Các giá trị và tiêu chuẩn 
của chúng ta là những điều làm nên giá trị MSD của chúng ta. Đó chính là cơ sở cho thành công của chúng ta.

“Chúng ta không bao giờ được 
quên rằng y học là dành cho 
con người. Lợi nhuận không 
phải là mục tiêu. Lợi nhuận 
đến sau, và nếu chúng ta nhớ 
điều đó, chúng ta sẽ không 
bao giờ thất bại”.

— George W. Merck, 1950
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Tầm nhìn của Chúng ta
Tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người trên toàn cầu thông qua các loại 
thuốc, vắc-xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật tân tiến. Chúng ta cam 
kết trở thành công ty nghiên cứu sinh học hàng đầu và chúng ta cam kết cung cấp 
các cải tiến và giải pháp hàng đầu cho hôm nay và tương lai.

Sứ mệnh của Chúng ta
Khám phá, phát triển và cung cấp những sản phẩm và 
dịch vụ tân tiến để cứu mạng và cải thiện cuộc sống. 

Công Việc Chúng Ta Làm Là Quan Trọng

“ Trong công cuộc tìm kiếm sáng tạo 
ra các loại thuốc và vắc-xin cứu mạng 
và cải thiện cuộc sống, cốt lõi của việc 
chúng ta là ai được thể hiện trong các 
giá trị và tiêu chuẩn của chúng ta. Các 
giá trị và tiêu chuẩn đó sẽ là nền tảng 
cho thành công của chúng ta - ở hiện 
tại và trong tương lai.”

— Kenneth Frazier
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành



Bộ Quy tắc Ứng xử  |  Các Giá trị & Tiêu chuẩn của Chúng ta          4

Merck Code of Conduct  043171  MRK_BR16_Code-Of-Conduct_MSD_v1-vi-VN  11/29/18  page 4

Các Cổ Đông Của Chúng Ta
Các cổ đông của chúng ta đặt niềm tin vào chúng ta bằng 
chính bằng số tiền mồ hôi nước mắt của họ. Đổi lại, họ kỳ 
vọng việc quản trị doanh nghiệp tốt, thông tin hiệu quả trung 
thực, chính xác và kịp thời cũng như các công bố rõ ràng 
trong tất cả các báo cáo và thông tin truyền thông công khai.  

Các Nhà cung cấp và Nhà phân phối của 
Chúng ta
Nếu không có sự tin tưởng, mọi mối quan hệ kinh doanh đều 
không có lần hợp tác thứ hai. Chúng ta đánh giá cao các nhà 
cung cấp của chúng ta và nỗ lực hành xử với họ một cách 
trung thực, công bằng và tôn trọng. Đổi lại, chúng ta kỳ vọng 
họ có chung các giá trị và tiêu chuẩn phù hợp với các giá trị 
cũng như tiêu chuẩn chúng ta.  

Cộng Đồng và Xã Hội Của Chúng Ta
Các cộng đồng của chúng ta chính là hàng xóm của chúng 
ta, và họ tin tưởng chúng ta là những công dân doanh 
nghiệp tốt. Chúng ta tự hào hỗ trợ một loạt các chương 
trình xã hội, y tế và môi trường bền vững. Chúng ta tuân thủ 
mọi luật pháp, quy tắc và quy định áp dụng cho hoạt động 
kinh doanh của chúng ta.

Các Bệnh nhân và Khách hàng của 
Chúng ta
Hàng ngày, các sản phẩm của chúng ta phục vụ cuộc sống 
của rất nhiều người. Chúng ta coi đây là một đặc ân và làm 
việc không mệt mỏi để xác định được những nhu cầu quan 
trọng nhất của khách hàng và bệnh nhân. Chúng ta cống 
hiến nguồn lực của mình để đáp ứng những nhu cầu đó và 
đạt được sự tin tưởng mỗi ngày.  

Nhân Viên Của Chúng Ta
Kiến thức, trí tưởng tượng và kỹ năng của nhân viên chúng ta 
thúc đẩy sự đổi mới của chúng ta. Là nhà sử dụng lao động, 
chúng tôi nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc truyền cảm 
hứng cho sự tin tưởng, sự hòa nhập và sự tôn trọng để chúng 
ta có thể tạo ra tư duy và sáng tạo đột phá.

Chúng ta cam kết vì lợi ích tốt nhất  
của các bên liên quan — là những nhóm 
người và cộng đồng rộng lớn mà cuộc 
sống của họ bị ảnh hưởng bởi những  
gì chúng ta làm.

Cách Thức Chúng Ta Làm Là Quan Trọng



Bộ Quy tắc Ứng xử  |  Các Giá trị & Tiêu chuẩn của Chúng ta          5

Merck Code of Conduct  043171  MRK_BR16_Code-Of-Conduct_MSD_v1-vi-VN  11/29/18  page 5

Các Giá trị & Tiêu chuẩn của Chúng ta Đoàn kết Chúng ta

Bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu
Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm cung cấp các 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Chúng ta mong 
muốn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con 
người cũng như các loài vật trên khắp thế giới; đồng 
thời mở rộng phạm vi tiếp cận với các loại thuốc và 
vắc-xin của chúng ta. Mọi hành động của chúng ta 
phải được đánh giá dựa vào trách nhiệm của 
chúng ta đối với những người sử dụng hoặc 
cần đến sản phẩm của chúng ta. 

Đổi mới &  
Sự Vượt trội về Khoa học

Chúng ta nỗ lực để đạt được mức cao 
nhất về đổi mới và vượt trội trong khoa học. 

Chúng ta thực hiện nghiên cứu với cam kết cải 
thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Chúng ta cố 

gắng nhận biết và đáp ứng các nhu cầu quan trọng 
nhất của bệnh nhân và khách hàng thông qua sự 

đổi mới không ngừng. 

Đạo đức & Sự Liêm chính
Chúng ta cam kết những tiêu chuẩn cao nhất về đạo 

đức và sự liêm chính. Chúng ta có trách nhiệm đối 
với khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà phân phối 
và nhà cung cấp, cổ đông và những cộng đồng mà 

chúng ta phục vụ trên toàn thế giới. Trong quá trình 
thực hiện trách nhiệm của mình, chúng ta không đi 

tắt về nghiệp vụ và đạo đức. Những tương tác 
của chúng ta với tất cả các phân khúc xã hội 

phải minh bạch và phản ánh được tiêu 
chuẩn cao mà chúng ta tuyên bố. 

Tôn trọng Con người
Khả năng vượt trội của chúng ta tùy 
thuộc vào sự liêm chính, kiến thức, khả 
năng sáng tạo, kỹ năng, tính đa dạng, sự an 
toàn và phối hợp làm việc theo nhóm của các 
nhân viên chúng ta. Với mục tiêu này, chúng ta hợp tác 
để xây dựng một môi trường tôn trọng lẫn nhau, hòa 
nhập và có trách nhiệm. Chúng ta khen thưởng cho  
sự cam kết và hiệu quả làm việc, chúng ta đáp ứng  
nhu cầu của nhân viên chúng ta và gia đình của họ.

CÁC TIÊU CHUẨN

Chính sách của Chúng ta 
Dẫn hướng Chúng ta

Dẫn dắt chúng ta trên con đường 
nguyên tắc trở thành một  

công ty đáng tin cậy

Các Giá trị và Tiêu chuẩn của chúng ta là nền tảng cốt lõi cho danh tiếng của chúng ta trong vai trò một công ty.  
Chính những giá trị và tiêu chuẩn này đã giúp chúng ta trở thành một công ty đáng tin cậy.  

Chính sách này định hướng các quyết định và hành động của chúng ta.

Các Giá trị & Chính sách của Chúng ta là nền tảng cho thành công của chúng ta.
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Các chính sách của chúng ta là tiêu chuẩn ứng xử 
khi hợp tác với các bên liên quan. Chúng ta sử dụng 
các chính sách này làm kim chỉ nam trong những 
quyết định chúng ta phải đối mặt hàng ngày. 

01 An toàn của Bệnh nhân 
Chúng ta nỗ lực để đảm bảo rằng khách hàng và bệnh nhân 
tin tưởng vào sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm của 
chúng ta.

02 Chất lượng Sản phẩm
Sản phẩm của chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ khi mọi người 
cần đến với chất lượng mà họ có thể tin tưởng được.

03 Nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng ta được dẫn dắt bởi cam kết gìn giữ 
sức khỏe của con người và động vật cũng như chất lượng 
cuộc sống.

04 Giao dịch với Khách hàng, Tiếp thị và Thực hành 
Kinh doanh
Chúng ta cung cấp thông tin chính xác, hài hòa về các sản 
phẩm của chúng ta và không tham gia vào các hoạt động 
mang lại lợi ích không chính đáng hoặc gây ảnh hưởng đến 
khách hàng của chúng ta.

05 Ngăn ngừa Hối lộ và Tham nhũng
Chúng ta không hứa hẹn, trao, thanh toán hoặc đề nghị hay 
nhận bất cứ thứ gì có giá trị nhằm gây ảnh hưởng không 
đúng tới các quyết định hoặc hành động liên quan tới kinh 
doanh của chúng ta.

06 Mua hàng và Quan hệ với Nhà cung cấp
Nhận thức rằng các nhà cung cấp của chúng ta đóng vai trò 
quan trọng trong thành công tổng thể của chúng ta, chúng 
ta đã xây dựng mối quan hệ với những nhà cung cấp mang 
lại giá trị tổng thể tốt nhất, có chung cam kết về chất lượng, 
giá cả, giao hàng, dịch vụ, tính đa dạng, danh tiếng và thực 
hành đạo đức kinh doanh với chúng ta.

07 Chống độc quyền và Cạnh tranh Công bằng
Chúng ta cạnh tranh mạnh mẽ nhưng công bằng để thúc 
đẩy thị trường tự do và sự lựa chọn của khách hàng dựa trên 
danh tiếng của các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, cũng 
như danh tiếng của chúng ta về sự trung thực và giao dịch 
công bằng. 

08 Chính sách Thương mại Toàn cầu
Chúng ta hành động có trách nhiệm để chuyển giao các sản 
phẩm và dịch vụ của chúng ta qua biên giới tuân thủ các quy 
định thương mại quốc tế và địa phương chi phối hoạt động 
của chúng ta.

09 Sự Liêm chính về Tài chính
Với tư cách là công ty quản lý có trách nhiệm, chúng ta tin 
rằng sự minh bạch và liêm chính về tài chính là yếu tố quan 
trọng để bảo vệ tài sản của chúng ta, đảm bảo sứ mệnh và 
thành công trong tương lai của chúng ta, đồng thời tăng 
cường lòng tin của các bên liên quan.

10 Xung đột Lợi ích
Chúng ta nhận biết và công khai những tình huống có vẻ 
sẽ gây ảnh hưởng đến phán đoán kinh doanh của chúng 
ta hoặc có thể ảnh hưởng không đúng đến hoạt động kinh 
doanh của chúng ta và nếu cần thiết, chúng ta sẽ thực hiện 
các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro. 

11 Giao dịch Nội gián
Chúng ta không thực hiện những hành động làm suy yếu 
lòng tin của nhà đầu tư, chẳng hạn như chia sẻ thông tin nội 
bộ thuộc về MSD và các đối tác kinh doanh của MSD, hoặc 
chia sẻ “mẹo” có thể gây bất lợi cho quyết định đầu tư.

12 Công bố Thông tin về MSD
Chúng ta cam kết công khai và đảm bảo sự minh bạch thích 
hợp về cách hoạt động, từ đó chúng ta duy trì lòng tin và sự 
tin tưởng của các bên liên quan.

13 Quản lý và Bảo vệ Thông tin
Chúng ta bảo vệ và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao trong 
việc thu thập, sử dụng, quản lý và bảo mật thông tin độc 
quyền của Công ty cũng như thông tin được người khác giao 
phó cho chúng ta.

14 Tôn trọng Môi trường, Sức khỏe và An toàn 
Chúng ta cam kết mang tới một nơi làm việc an toàn và lành 
mạnh cho nhân viên của chúng ta, giảm thiểu tác động môi 
trường từ các hoạt động của chúng ta và hợp tác với các 
nhà cung cấp có chung cam kết đối với an toàn và bảo vệ 
môi trường.

15 Báo cáo và Xử lý Hành vi Sai trái
Chúng ta giúp Công ty xử lý các hành vi sai trái tiềm ẩn và bảo 
vệ danh tiếng Công ty bằng cách báo cáo khi chúng ta phát 
hiện hoặc nghi ngờ điều gì đó không đúng và chúng ta không 
dung thứ cho hành vi trả đũa những người đã nêu lên mối 
quan ngại hoặc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động 
điều tra. 

16 Quản lý các Chất được Kiểm soát
Chúng ta cho phép sử dụng các chất được kiểm soát cho các 
mục đích y khoa, khoa học và thương mại thích hợp, đồng thời 
duy trì một hệ thống phân phối khép kín để đảm bảo thực hiện 
các biện pháp kiểm soát thích hợp liên quan đến việc mua bán, 
sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng, phân phối và tiêu hủy.

17 Nhân lực Toàn cầu
Chúng ta xây dựng một nền văn hoá tôn trọng lẫn nhau, chân 
thành và liêm chính, trong đó chúng ta thu hút và phát triển 
những nhân viên tài năng, hòa nhập và đa dạng, những người 
được trao quyền để có được quả làm việc xuất sắc.

18 Chăm sóc và Sử dụng Động vật
Chúng ta chăm sóc tất cả các loài động vật như đối với con 
người và chỉ sử dụng động vật trong nghiên cứu khi không có 
sự thay thế mang tính khoa học. 

19 Đóng góp Từ thiện và Hoạt động Tình nguyện
Chúng ta là những nhân tố thay đổi tích cực trong việc cải 
thiện chăm sóc sức khoẻ toàn cầu, thúc đẩy giáo dục và 
giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng thông qua đóng 
góp từ thiện và hỗ trợ bằng hoạt động tình nguyện viên 
của nhân viên.

Các Chính sách của Chúng ta
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Các Giá trị & Tiêu chuẩn cũng như các chính sách của chúng ta đề cập tới rất nhiều loại 
tình huống thường gặp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, những chính sách đó không thể nêu 
lên mọi tình huống có thể xảy ra cũng như không thể thay thế cho việc đưa ra những 
phán đoán chính xác.

Hãy lên tiếng

Hãy bảo vệ danh tiếng mà chúng ta đã tạo dựng với 
tư cách là một công ty hoạt động liêm chính và báo 
cáo bất kỳ hành vi nào có nguy cơ ảnh hưởng đến 
danh tiếng của chúng ta. 

Nếu bạn nhận thấy hoặc nghi ngờ có hành vi không 
đúng đắn, không hợp đạo đức hoặc trái pháp 
luật của nhân viên, hãy báo cáo với quản lý của 
bạn, kênh liên hệ khác của Công ty (ví dụ, Bộ Phận 
Tuân Thủ, Pháp Chế hoặc Nhân Sự),  hoặc trong 
trường hợp được pháp luật cho phép, Lên tiếng 
tại msdethics.com để giải quyết các thắc mắc hoặc 
mối lo ngại của bạn một cách bảo mật mà không sợ 
bị trả đũa.

Khi gặp khó khăn, những câu hỏi  
sau đây sẽ giúp bạn quyết định mình 
nên làm gì.

Những Quyết định Dựa trên Giá trị

Liệu hành vi hoặc quyết định của tôi có gây 
hại cho ai hoặc điều gì không?

Liệu hành vi của tôi có vi phạm niềm tin của 
khách hàng, bệnh nhân, cổ đông hoặc các 
bên liên quan khác không?

Tôi có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết 
định hoặc hành động này nếu nó xuất hiện 
trên phương tiện truyền thông hay không?

Tôi có chắc chắn rằng hành động đề xuất của 
tôi phù hợp với quy định và tinh thần của các 
chính sách công ty của chúng ta, cũng như 
các luật và quy định hiện hành không?

Hãy tự hỏi…

http://msdethics.com/
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Công Việc Chúng Ta Làm Là Quan Trọng
Bảo Vệ và Cải Thiện Cuộc Sống

Cách Thức Chúng Ta Làm Là Quan Trọng
Đạo Đức và Tính Chính Trực Kiên Định


