Qui tắc nghề nghiệp của tập ñoàn LG
Tại tập ñoàn LG, chúng tôi, chia sẻ và tin tưởng vào hai nguyên tắc kinh
doanh chủ ñạo: “Tạo ra giá trị cho khách hàng " và “Toân trọng giá trị con
người". Dựa trên những nguyên tắc này và Qui chế Quản lý của công ty,
chúng tôi phấn ñấu ñể ñẩy mạnh việc tự quản lý ñi keøm với vieäc töï chòu
trách nhiệm. Chúng tôi ñặc biệt quan tâm ñến việc khuyến khích các
nguyên tắc của nền kinh tế thị trường tự do, hiện thân của sự cạnh tranh
lành mạnh. Chúng tôi cam kết sẽ ñạt ñược mục tiêu của mình là trở thành
doanh nghiệp hàng ñầu thế giới, và với mục tiêu ñó chúng tôi sẽ tiếp tục
theo ñuổi những lợi ích ñôi bên ñối với các cổ ñông trên cơ sở của sự tin
tưởng và hợp tác. LG cam kết hoạt ñộng kinh doanh ñúng mức và hợp pháp
theo ñúng qui tắc nghề nghiệp.
Chương 1. Trách nhiệm và Nghĩa vụ ñối với khách hàng
Chúng tôi ñề cao những quan ñiểm và lòng tin của khách hàng ñối với
nền tảng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi luôn cung cấp cho khách
hàng những giá trị thiết thực ñể ñảm bảo sự tin tưởng tuyệt ñối từ khách
hàng.
1. Tôn trọng khách hàng.
Chúng tôi tôn trọng những ý kiến của khách hàng và ñáp ứng nhu cầu của
họ trong mọi thời ñiểm. Vì vaäy chuùng toâi xem khaùch haøng cuûa mình
laø thöôùc ño quan troïng nhaát trong caùc quyết ñịnh và chỉ ñạo của chúng
tôi.
2. Tạo ra Giá trị
Chuùng toâi làm việc ñể tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua việc làm
hài lòng khaùch haøng nhằm xây dựng nền tảng cho sự thịnh vượng của
chúng tôi. Chúng tôi khoâng ngöøng tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng
nhằm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng một cách ñầy ñủ.
3. Cung cấp giá trị
Chúng tôi luôn luôn chân thật ñối với khách hàng và chaéc chaén giữ lời
höùa. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với
chất lượng tối ưu, giá cả hợp lý và giao hàng một cách nhanh chóng và
chính xác.

Chương 2: Cạnh tranh lành mạnh
Những hoạt ñộng kinh doanh toàn cầu của chúng tôi phù hợp với luật
phaùp và quy ñịnh của các quốc gia chuû nhaø. Vaø cuõng nhö vaäy,
chuùng toâi chæ söû duïng nhöõng phöông tieän coâng baèng vaø ngay
thaúng ñeå baûo veä lôïi theá caïnh tranh cuûa chuùng toâi trên thị trường
tòan cầu.
1. Tuân thủ cạnh tranh tự do
Chúng tôi ủng hộ nguyên tắc của hệ thống kinh tế thị trường tự do. Bởi vậy
chúng tôi theo ñuổi cạnh tranh tự do và thông qua việc cung cấp sản phẩm
và dịch vụ với chất lượng tối ưu chúng tôi ñã tìm ñược sự tin cậy của khách
hàng.Chúng tôi cạnh tranh công bằng và khéo léo ñối với những ñối thủ
cạnh tranh, nhưng không xâm phạm vào lợi ích hoặc khai thác những ñiểm
yếu của họ.
2. Tuân thủ luật phaùp và quy ñịnh
Chúng tôi kiểm sóat nghiêm ngặt những họat ñộng kinh doanh trong nước
và ngòai nước trong việc tuân thủ luật phaùp và quy ñịnh, và tôn trọng
những những tập quán kinh doanh ñịa phương.
Chương 3: Giao dịch công bằng
Mọi giao dịch kinh doanh sẽ diễn ra trên những nguyên lý của cạnh tranh
lành mạnh với những cơ hội ngang nhau ñể bảo ñảm cho các bên tham gia.
Chúng tôi xây dựng sự tin tưởng của khách hàng và mối quan hệ hợp tác
thông qua việc giao dịch kinh doanh lành mạnh và rõ ràng. Những mối quan
hệ như vậy ñược xây dựng trong thời gian dài cuûa sự tin töôûng vaø tăng
trưởng cuøng nhau.
1. Cơ hội ngang nhau
Chúng tôi cung cấp những cơ hội ngang nhau và tìm kiếm các công ty có ñủ
tiêu chuẩn ñể trở thành những ñối tác của chúng tôi.
Tất cả các ứng viên ñược ñăng ký và chọn lọc một cách công bằng qua quá
trình ñánh giá rõ ràng và khách quan.
2. Thủ tục giao dịch công bằng
Tất cả các giao dịch kinh doanh ñều ñược kiểm sóat một cách hợp lý. Những
ñiều khỏan và những thủ tục của những giao dịch sẽ ñược thảo luận giữa
các ñối tác liên quan. Việc lạm dụng vị thế hơn kém ñể giao dịch kinh doanh
dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không ñược chấp nhận.

Thông tin yêu cầu cho giao dịch ñược trao ñổi thông qua các thủ tục thích
hợp một cách kịp thời. Những kết quả giao dịch ñược ñánh giá dựa trên
một cơ sở ñã ñược kiểm soát qua lại.
3. Hỗ trợ cho các ñối tác kinh doanh
Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển dài hạn cho những nhà phân phối và những
nhà cung cấp bằng việc tăng cường tính cạnh tranh của họ thông qua sự
hỗ trợ của kỹ thuật và ban quản lý. Chúng tôi chia sẻ những lợi nhuận từ
những sáng kiến kinh doanh.
Chúng tôi nỗ lực theo ñuổi và hợp tác với những nhà phân phối và những
nhà cung cấp trong việc ñẩy mạnh môi trường thương mại lành mạnh và
giữ cho hệ thống giao dịch thương mại công bằng.
Chương 4: Nguyên tắc ñạo ñức cơ bản ñối với người lao ñộng
Dựa vào sự trung thực và công bằng, nhân viên của LG thiết lập một giaù
trò thực và hoàn thành nhiệm vụ thông qua việc liên tục phát triển bản
thân và tính công bằng trong quá trình thực hiện.
1. Nguyên tắc ñạo ñức cơ bản
Nhân viên LG luôn tự hào về công ty của mình và luôn giữ thái ñộ trung
thực và thẳng thắn. Nhân viên LG luôn giữ gìn tiêu chuẩn ñạo ñức cao và
khoâng ngöøng phấn ñấu ñể giữ phẩm cách cá nhân của họ và danh dự
của công ty.
2. Hoàn thành nhiệm vụ
Nhân viên LG luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ của họ tuaân thuû theo
chuaån möïc và chính sách của công ty.
Caùc coâng taùc ñöôïc giao luoân ñöôïc thöïc hieän moät cách tốt nhất khi
có thể cuõng nhö tuân thủ theo luật phaùp và quy ñịnh của công ty.
Nhân viên LG bảo vệ và giữ gìn tài sản công ty và không tiết lộ thông tin bí
mật trong thời gian làm việc tại công ty .
Nhân viên LG luôn tăng cường hiệu quả công việc thông qua việc trao ñổi
qua lại và hợp tác làm việc với các ñồng nghiệp và bộ phận liên quan.
3. Phát triển Bản thân
Nhân viên LG luôn thể hiện mình là nhân viên gương mẫu và luôn cố gắng
phấn ñấu khoâng ngöøng phát triển bản thaân.
4. Công bằng trong vieäc thực hiện công việc
Nhân viên LG thực hiện nhiệm vụ của họ dựa trên tính trung thực và sự

công bằng, tìm kiếm nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ của họ, nhân viên LG không chấp
nhận bất kỳ lợi ích tài chính từ ñối tác có thể ñöa ñeán söï cản trôû vieäc
ñánh giá một cách coâng baèng. Nhân viên LG không thực hiện bất kỳ hành
vi trái ñạo ñức và không hôïp ñạo lý nào mà những qui tắc ñạo ñức xã hội
ñã ấn ñịnh trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ của họ cuõng nhö
trong cuộc sống cá nhân của họ.
5. Tránh maâu thuaãn vôùi lôïi ích cuûa Công ty
Nhân viên LG tránh bất kỳ hành vi caù nhaân hay những mối quan hệ nào
daãn tôùi vieäc mâu thuẫn với quyền lợi của công ty .
Nhân viên LG không sử dụng tài sản công ty ñể phục vụ cho lợi ích cá nhân
nếu không ñöôïc sự cho phép trước.
Chương 5. Trách nhiệm của công ty ñối với người lao ñộng
LG xem trọng nhân phẩm của người lao ñộng và ñối xử một cách công bằng
dựa trên khả năng và kết quả công việc của họ. LG cũng luoân ñoäng
vieân khuyeán khích khaû naêng sáng tạo của người lao ñộng.
1. Sự xem trọng nhân phẩm
LG luôn tin tưởng vào người lao ñộng và xem trọng phẩm chất cá nhân của
họ.
LG luoân noã löïc toái ña trong vieäc giuùp ngöôøi lao ñoäng taêng nieàm
töï haøo vaø töï chuû trong coâng vieäc.
LG thiết lập những qui ñịnh và hướng dẫn caàn thieát cho người lao ñộng
ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa hoï trong söï coâng baèng.
2. Ñối xử công bằng
LG cung cấp những cơ hội như nhau cho mọi nhân viên dựa vào những khả
năng và năng khiếu cuûa hoï.
LG áp dụng những biện pháp rõ ràng ñể ñaùnh giaù khả năng và möùc ñoä
hoaøn thaønh coâng vieäc của nhân viên và thưởng họ tương xứng.
3. Thúc ñẩy khả năng sáng tạo
LG nỗ lực tối ña ñể thuùc ñẩy môi trường làm việc chuû ñộng vaø saùng
taïo.
LG phát triển và quản lý tài nguyên con người dựa trên keá hoaïch phaùt
trieån dài hạn và hỗ trợ tích cực ñể nuôi dưỡng khả năng của nhân viên.
LG tạo ra một tổ chức văn hóa uy tín ñối với nhân viên, xem trọng và chia
sẻ thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống ña daïng của nhân viên.

Chương 6. Trách nhiệm ñối với xã hội và ñaát nứơc
LG ñóng góp vào phúc lợi quốc gia và sự phát triển xã hội và bảo vệ quyền
lợi của những cổ ñông bằng việc phát triển và hợp tác của các cổ ñông
thông qua việc hợp tác kinh doanh .
1. Phát triển Doanh nghiệp hợp lý
LG chỉ ñạo kinh doanh, xem trọng những giá trị xã hội tại nứơc nhà và nước
ngoài. LG ñẩy mạnh sự mở rộng kinh doanh dựa vào sự tăng trưởng của tập
ñoàn một cách ổn ñịnh.
2. Bảo vệ quyền lợi cổ ñông
LG bảo vệ quyền lợi cổ ñông bằng việc kiếm ñược lợi nhuận lớn thông qua
việc quản lý có hiệu quả.
3. ðóng góp cho sự phát triển Xã hội
LG ñóng góp cho sự phát triển quốc gia và xã hội thông qua việc tạo công
ăn việc làm cho người lao ñộng, nộp thuế và thúc ñẩy những chương trình
văn hóa và phúc lợi.
4. Giữ gìn môi trường
LG giữ gìn và ngăn ngừa sự ô nhiễm môi trường và áp dụng mọi biện pháp
cần thiết ñể gìn giữ tài nguyên thiên nhiên quý giá.

