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Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các 
sản phẩm và dịch vụ tốt nhất hiện có trong ngành công 
nghiệp. Để hoàn thành điều này, chúng tôi tìm các 
phương cách để thêm giá trị cho khách hàng của mình 
bằng cách tạo ra lợi nhuận cho họ.

Chúng tôi không hoạt động cách biệt nhưng trong 
vòng các cộng đồng, là nơi đã đặt sự tin tưởng của họ ở 
khả năng của chúng tôi.  Chúng tôi chịu trách nhiệm về 
việc phục vụ tốt cho họ đến mức nào.

Cộng đồng các nhân viên của chúng tôi phục vụ cho 
một cộng đồng các khách hàng bằng cách cung cấp 
dụng cụ và dịch vụ để giúp họ sinh lợi nhuận. Các hoạt 
động kinh doanh của chúng tôi phục vụ cho một cộng 
đồng các nhà cung cấp và các cổ phần viên là người đã 
đặt sự tin tưởng của họ nơi chúng tôi qua việc đầu tư 
vào công cuộc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đạt 
được mục tiêu tốt nhất qua việc điều hành từ một tập 
hợp các giá trị chính yếu.
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An Toàn
An toàn là nền tảng cho tất cả 
chúng ta. Qua việc giữ cho an toàn 
là một ưu tiên, cho bản thân chúng 
ta, lẫn nhau, và các khách hàng của 
mình, chúng ta củng cố các kỹ năng 
của mình trong mọi Giá Trị Chính 
Yếu khác. Chúng tôi tận hiến vào 
việc bảo vệ cho mọi người, tài sản, 
và môi trường cho khỏi bị nguy hại.
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Sự Liêm Chính iêm
Sự liêm chính là nguyên tắc quý báu 
nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì 
các tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi điều 
mà chúng tôi làm. Chúng tôi phải được biết 
tới về sự chân thật và trung thực của mình.

Chúng tôi quyết tâm tuân thủ với cả trên 
văn bản và tinh thần các điều lệ và luật các 
chi phối chúng tôi.

Sự thành công tiếp tục của chúng tôi đòi hỏi 
một sự tuân thủ không lay chuyển đối với 
các tiêu chuẩn này.

Công cuộc kinh doanh của chúng tôi có tính 
cạnh tranh rất cao. Mặc dù chúng tôi tìm 
cách mở rộng kinh doanh của mình một 
cách năng nổ, chúng tôi phải luôn luôn cạnh 
tranh một cách công bằng.
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Tôn trọng
Chúng tôi tôn trọng những người 
khác. Điều này tạo ra một môi 
trường cổ vũ cho sự truyền đạt cởi 
mở, các ý tưởng đa dạng và những 
người dễ tiếp cận.

Một môi trường tôn trọng giúp cho 
khách hàng biểu lộ các nhu cầu của 
họ cùng với sự mong đợi mà chúng 
tôi sẽ lắng nghe. Đồng thời giúp cho 
sự đáp ứng với sự quan tâm đến các 
nhu cầu của khách hàng.
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Xuất sắc
Chúng tôi hãnh diện về chất lượng công 
việc của mình và quyết tâm đạt cho được 
sự xuất sắc trong mọi điều mà chúng tôi 
làm.

Sự xuất sắc được phản ảnh qua cách ứng xử của 
chúng tôi với tư cách là các cá nhân và một 
công ty. Điều đó được phản ảnh trong chất 
lượng của các giải pháp mà chúng tôi đã đặt ra 
cho các khách hàng của mình và giá trị mà họ 
nhận được từ các sản phẩm và dịch vụ của 
chúng tôi. Chúng tôi tìm cách nhận ra và tuyển 
mộ những người giỏi nhất cho mọi công việc.

Xuất sắc là một trách nhiệm chung cho mọi 
nhân viên. Để ấp ủ sự xuất sắc, mà chúng tôi 
nhấn mạnh đến việc giáo dục, đào tạo và phát 
triển cho nhân viên và các đội ngũ. Tìm cách đạt 
cho được sự xuất sắc là một sự cố gắng liên tục.

IV An Toàn

Sự Liêm Chính iêm

Tôn trọng

Xuất sắc

Sáng tạo

Tinh Thần Đồng Đội

Trách nhiệm

Linh động

Nhiệt thành

Trung thành

Khả năng sinh lợi

Trách Nhiệm Giao Tế



Sáng tạo
Đáp ứng các nhu cầu của khách 
hàng là thành phần quan trọng 
nhất cho phúc lợi của công ty 
chúng tôi.

Sự sáng tạo tập thể của chúng tôi tạo 
ra các giải pháp cho khách hàng của 
mình  và là bản chất phân biệt giữa 
chúng tôi với các đối thủ.
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Tinh Thần Đồng Đội
Chúng tôi cùng hợp tác làm việc. Miễn 
là chúng tôi cùng hợp tác, không có các 
giới hạn về khả năng có thể đạt được. Tổng 
hợp các nỗ lực hợp tác của chúng tôi lớn 
hơn tổng hợp các nỗ lực cá nhân của chúng 
tôi và bằng cách này khách hàng của chúng 
tôi được phục vụ tốt nhất.



Trách nhiệm
Trách nhiệm trong việc giải 
quyết các vấn đề của khách hàng 
thuộc về tất cả mọi người. Chúng 
tôi không đặt ra các giới hạn cho đề 
xướng của nhân viên trong việc phục 
vụ khách hàng. Chúng tôi mỗi người 
phải đáng tin cậy và chịu trách 
nhiệm phục vụ xác thực cho nhu cầu 
của khách hàng và lẫn nhau.
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Linh động
Công việc mà chúng tôi làm có 
tính kỹ thuật cao và thay đổi 
nhanh chóng. Để được hữu hiệu, 
chúng tôi phải thay đổi một cách 
táo bạo.

“Cách thức luôn luôn được thực 
hiện” sẽ không đủ để đưa chúng 
tôi đến sự thành công trong tương 
lai. Chúng tôi phải là một tổ chức 
linh động sẵn lòng học hỏi, tạo ra 
các ý tưởng mới và thích nghi đối 
với các môi trường mới.
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Nhiệt thành
Chúng tôi nhiệt thành. Điều này 
giúp chúng tôi tập trung vào các cơ 
hội của mình để phục vụ cho khách 
hàng. Tính lạc quan rõ rệt tạo ra một 
môi trường dẫn đến việc giải quyết 
cho các nhu cầu của khách hàng.
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Trung thành
Chúng tôi trung thành với 
khách hàng của mình. Chúng tôi 
tôn trọng các bí mật và sự tin cậy 
của họ và đổi lại đạt được sự tôn 
trọng và trung thành của họ.

X



An Toàn

Sự Liêm Chính iêm

Tôn trọng

Xuất sắc

Sáng tạo

Tinh Thần Đồng Đội

Trách nhiệm

Linh động

Nhiệt thành

Trung thành

Khả năng sinh lợi

Trách Nhiệm Giao Tế

Khả năng sinh lợi
Lợi nhuận là nhiên liệu cho sự 
thành công của chúng tôi. Chúng 
tạo ra giá trị cho tất cả các cổ phần 
viên của chúng tôi. Đó là thực thi của 
chúng tôi trong việc chia sẻ với tất cả 
những người tạo ra chúng.
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Trách Nhiệm Giao Tế

Trách Nhiệm 
Giao Tế
Chúng tôi không tồn tại trong 
sự cô lập. Chúng tôi hoạt động 
trong các cộng đồng, là nơi đã đặt 
sự tín thác của họ vào chúng tôi.

Họ cung cấp cho các nhân viên và 
các nhà cung cấp một môi trường 
thân thiện thuận lợi cho sự phát 
triển và thành công. Chúng tôi 
tuyên thệ tự mình ứng xử một 
cách có trách nhiệm nhất trong 
mỗi cộng đồng.
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