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Các điều khoản này bổ sung vào các điều khoản trong Thỏa thuận 
của bạn với Juniper Networks (“Juniper”) và Juniper có thể thay đổi 
bất kỳ lúc nào.

Juniper kỳ vọng bạn, với tư cách một đối tác kinh doanh của Juniper 
(ví dụ nhà phân phối; đại lý bán lẻ; đối tác dịch vụ, liên minh hoặc đối 
tác giáo dục; v.v...) tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cao nhất trong 
hoạt động kinh doanh của bạn và tránh tham gia vào bất kỳ hoạt động 
nào liên quan có thể xảy ra hành vi không chính đáng. Bạn đóng 
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư, khách 
hàng, đồng nghiệp và địa điểm cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu đối 
với Juniper và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Tất cả nội dung 
tham chiếu đến “bạn” trong tài liệu này đề cập tới đối tác của Juniper 
những người mà tài liệu này hướng tới cũng như tất cả giám đốc, cán 
bộ, đại lý, nhà thầu, tư vấn, và người lao động của đối tác (gọi chung 
là “cán bộ nhân viên”).

Quy tắc Ứng xử này (“Quy tắc”) áp dụng cho bạn và cán bộ nhân viên 
của bạn trong tất cả các hoạt động liên quan đến mối quan hệ kinh 
doanh của bạn với Juniper trên toàn thế giới. Bạn sẽ dảm bảo rằng 
Quy tắc này được cung cấp cho cán bộ nhân viên của bạn những 
người làm việc với cán bộ nhân viên của Juniper hoặc tiếp thị sản 
phẩm hoặc dịch vụ của Juniper. Bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy tắc 
này có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật lên đến và bao gồm việc chấm 
dứt hoạt động với tư cách đối tác kinh doanh của Juniper.

Quy tắc này quy định các tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh tối thiểu và 
các thông lệ kinh doanh được chấp nhận. Nếu pháp luật và các quy 
định của địa phương quy định lỏng hơn Quy tắc này, bạn phải tuân 
theo Quy tắc này. Nếu pháp luật và các quy định của địa phương quy 
định chặt hơn, bạn phải tuân theo các yêu cầu pháp luật đó. 

Juniper kỳ vọng rằng bạn có sẵn một quy tắc ứng xử cho cán bộ 
nhân viên của mình để giải quyết các chủ đề tương tự như những 
nội dung có trong Quy tắc này. 

1.	 Liêm	chính	trong	Tài	chính	và	Kế	toán	Mọi tài liệu, thông tin 
và đệ trình nào mà bạn cung cấp cho Juniper và khách hàng chung 
của chúng ta phải đầy đủ, chính xác và không gây hiểu lầm dưới bất 
kỳ hình thức nào. Trừ khi có thoả thuận khác với Juniper, tất cả các 
khoản thanh toán cho Juniper phải được thực hiện bởi pháp nhân 
phụ trách thực hiện các khoản thanh toán đó như tham khảo trong 
tài liệu yêu cầu có liên quan, trừ khi có sự đồng ý của Juniper. Thông 
tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, điểm báo cáo bán hàng, đơn 
đặt hàng, báo cáo bán hàng, yêu cầu đấu thầu hoặc định giá đặc biệt, 
yêu cầu giảm giá và yêu cầu hoàn trả. 

Bạn không thể tạo hoặc duy trì trên danh nghĩa các tài khoản ngân 
hàng, vốn hay nguồn quỹ của Juniper (bao gồm, ví dụ, tiền giữ trong 
một nơi an toàn hoặc một tài khoản ẩn). Bạn không thể giữ hay quản 

lý riêng các hồ sơ kế toán, bảng tính đặc thù hoặc các tài liệu khác 
được sử dụng để theo dõi hoạt động về quỹ tiền mặt, các khoản tín 
dụng, chiết khấu, v.v…

2.	 Tuân	thủ	Đạo	luật	Chống	Hối	lộ Bạn phải tuân thủ tất cả pháp 
luật chống hối lộ hiện hành của liên bang, tiểu bang và khu vực, bao 
gồm nhưng không giới hạn trong Đạo luật Chống Tham nhũng ở Nước 
ngoài (“FCPA”), Đạo luật Liêm chính trong Cung ứng Liên bang của 
Hoa Kỳ hoặc Đạo luật Chống Hối lộ năm 2010 của Vương quốc Anh. 
Bạn không được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện, đề nghị hoặc uỷ 
quyền thanh toán tiền, quà tặng, hối lộ, khoản lại quả hoặc bất cứ thứ 
gì có giá trị cho bất cứ ai (bao gồm quà tặng, du lịch, ăn uống và vui 
chơi giải trí), kể cả cán bộ, nhân viên chính phủ hoặc nước ngoài, hoặc 
người đại diện của bất kỳ chính phủ, công ty, hay tổ chức công hay 
quốc tế, hoặc bất kỳ bên nào khác, nếu thanh toán đó là dự định, hoặc 
có thể được coi là dự định, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây tác động không 
đúng hoặc có được bất kỳ lợi thế cạnh tranh không lành mạnh. Bạn 
phải hoàn toàn tuân thủ bất kỳ luật lệ nào liên quan đến quá trình bỏ 
thầu và đấu thầu. Bạn không thể đề nghị tuyển dụng các cán bộ hoặc 
nhân viên chính phủ nếu làm như vậy sẽ vi phạm các luật áp dụng.

3.	 Luật	Chống	Độc	quyền	và	Cạnh	tranh.	Bạn phải tuân thủ tất cả 
các luật và quy định chống độc quyền và cạnh tranh hiện hành. Bạn 
không được phép làm hoặc cố làm bất kỳ việc nào sau đây: 1) đồng 
ý với các đối tác hoặc công ty khác để định giá hoặc kiểm soát giá cho 
các sản phẩm, dịch vụ cung cấp, 2) đồng ý với các công ty khác để tẩy 
chay các nhà cung cấp hay khách hàng, 3) đồng ý với các công ty khác 
để phân chia hay phân bổ thị trường hoặc khách hàng, hoặc  
4) phối hợp dự thầu với các công ty khác.

4.	 Xung	đột	Lợi	ích.	Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động 
nào sẽ can thiệp vào trách nhiệm hợp đồng của nhà cung cấp với 
Juniper hoặc có thể được xem là một hoạt động có thể có khả năng 
ảnh hưởng đến các trách nhiệm đó. Xung đột lợi ích có thể bao gồm, 
nhưng không giới hạn, cán bộ nhân viên của Juniper, là cán bộ, 
giám đốc hoặc cổ đông của bạn, thanh toán ưu đãi cho cán bộ nhân 
viên Juniper, hoặc bất kỳ mối quan hệ kinh tế hay gia đình với cán 
bộ nhân viên của Juniper. Trong trường hợp bạn nhận thấy có một 
xung đột lợi ích hoặc khả năng xung đột lợi ích, bạn phải kịp thời 
thông báo cho Juniper.

5.	 Giao	tiếp	Liên	quan	đến	Juniper. Tất cả tuyên bố, giao tiếp, 
và trình bày cho khách hàng của Juniper phải đầy đủ, chính xác và 
không gây hiểu lầm dưới bất kỳ hình thức nào. Tương tự như vậy, 
bạn không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ thỏa thuận 
hoặc cam kết bằng văn bản hoặc bằng miệng thay mặt cho Juniper, 
bao gồm các cam kết tính năng sản phẩm, mà không được phép 
bằng văn bản của Juniper. 

Quy tắc Ứng xử cho Đối tác 
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6.	 Báo	cáo	Hành	vi	Không	Phù	hợp Bạn sẽ ngay lập tức báo 
cáo ngay lập tức các sự kiện tình nghi, gian lận hoặc phi pháp, đang 
hoặc có thể vi phạm Quy tắc này, hoặc các quy định hoặc luật pháp 
hiện hành khác, cho Juniper bằng một trong các phương thức sau: 
(1) email ethicshelpline@juniper.net hoặc (2) gọi đến Đường dây Trợ 
giúp Đạo đức của Juniper theo số 1-888-475-8388 hoặc (3) liên hệ 
với Cố vấn Chung của Juniper. Các cuộc gọi tới Đường dây Trợ giúp 
Đạo đức được nhận bởi dịch vụ bên thứ ba độc lập dành riêng cho 
Juniper để xử lý các báo cáo như vậy. Tại các quốc gia áp dụng, các 
báo cáo có thể thực hiện ẩn danh và sẽ được bảo mật hết sức có thể 
và theo quy định của pháp luật. 

7.	 Khách	hàng	Chính	phủ. Các hoạt động đó có thể thích hợp khi 
giao dịch với khách hàng phi chính phủ có thể không thích hợp và 
thậm chí phi pháp khi làm việc với các cơ quan chính phủ cũng như 
các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, thuộc kiểm soát của 
chính phủ hoặc theo các quy tắc cung ứng của chính phủ (“Khách 
hàng Chính phủ”). Nếu bạn bán hàng cho Khách hàng Chính phủ, 
bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc, quy định về cung ứng và 
các điều khoản hợp đồng có liên quan đến việc mua sắm hàng hóa 
và dịch vụ của Khách hàng Chính phủ đó, cho dù đó là bán trực tiếp 
hoặc gián tiếp và bao gồm tiếp thị, giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch 
vụ của Juniper.

Có thể có những điều cấm hoặc yêu cầu đặc biệt phát sinh từ các quy 
chế, quy định, và hợp đồng hoặc hợp đồng phụ của chính phủ có liên 
quan đến việc thanh toán và/hoặc biên lai thu phí và các lợi ích khác 
khi giao dịch với Khách hàng của Chính phủ. Trong tất cả các giao 
dịch chính phủ, bạn phải đảm bảo thanh toán một khoản phí được 
phép trước khi yêu cầu phí hoặc khoản bồi thường khác liên quan. 
 Bạn có thể được yêu cầu phải tiết lộ các khoản phí tiềm tàng bằng 
văn bản cho Khách hàng Chính phủ. 
 Bạn có trách nhiệm xác định trong từng trường hợp cho dù cho phép 
khoản phí tiềm tàng được phép và quy định tiết lộ thông tin.

8.	 Luật	về	Giao	dịch	Nội	gián	Bạn phải hoàn toàn tuân thủ các 
luật về giao dịch nội gián và chứng khoán áp dụng chi phối giao dịch 
cổ phiếu Juniper. Nếu bạn sở hữu hoặc có quyền truy cập vào các 
tài liệu, thông tin không công khai về Juniper, bạn chỉ được sử dụng 
thông tin đó cho mục đích mà nhờ vậy thông tin này được cung cấp 
cho bạn. Bạn không được sử dụng thông tin đó để giao dịch cổ phiếu 
Juniper và bạn không được cung cấp thông tin đó cho những người 
khác để họ có thể giao dịch cổ phiếu Juniper. 

9.	 Bảo	vệ	Thông	tin	Bạn phải bảo mật bất kỳ thông tin bí mật và 
bất kỳ thông tin độc quyền khác mà bạn có được trong quá trình quan 
hệ kinh doanh của bạn với Juniper và khách hàng chung của chúng 
ta. Bạn không được sao chép bản quyền phần mềm, tài liệu, hoặc các 
tài liệu khác trừ khi được ủy quyền hợp lý để làm vậy. Bạn có trách 
nhiệm đảm bảo rằng cán bộ nhân viên và đại lý của bạn cũng hiểu và 
làm theo hạn chế này và bạn cũng phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu bảo 
mật dữ liệu hiện hành.

10.	 Tuân	thủ	Quy	định	Xuất	khẩu. Bạn phải có và làm theo một 
chương trình kiểm soát xuất khẩu theo tài liệu được thiết kế để đảm 
bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định xuất nhập khẩu hiện hành 
tại Hoa Kỳ và nước khác. Ngoại trừ theo giấy phép hoặc được phép 
theo luật và các quy định như vậy, bạn không được xuất khẩu, tái 
xuất khẩu, chuyển nhượng, chuyển, nhượng lại, nhập khẩu hoặc 
tiết lộ cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác, hoặc sử dụng bất 
kỳ (1) phần cứng hoặc phần mềm của Juniper hay (2) công nghệ 
liên quan đến các sản phẩm hiện tại hoặc tương lai của Juniper. Có 
thể tìm thấy các trách nhiệm khác của bạn được mô tả trong tài liệu 
tại: https://www.juniper.net/partners/partner_center/content/reseller/
trade_compliance.jsp. 

11.	 Ứng	xử	Kinh	doanh	Trách	nhiệm	của	Đối	tác	Bạn và cán bộ 
nhân viên của mình phải ứng xử chuyên nghiệp khi đại diện cho các 
sản phẩm và dịch vụ của Juniper trên thị trường. Điều này có nghĩa là 
cư xử lịch thiệp và tôn trọng với tất cả mọi người có tổ chức trong khi 
tiếp thị, bán hàng hoặc hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của Juniper. 

12.	 	Mối	quan	hệ	của	các	Bên Bạn và Juniper là các nhà thầu độc 
lập và không bên nào được coi là người đại diện của bên kia cho bất 
kỳ mục đích nào. Không nội dung nào trong Quy tắc Ứng xử cho Đối 
tác này được hiểu là thiết lập liên doanh hoặc liên kết giữa các bên. 

13.	 	Nhân	quyền	của	Người	lao	động	Sức	khỏe	và	An	toàn Bạn 
phải cam kết ủng hộ nhân quyền của người lao động và đối xử với họ 
một cách lịch thiệp và tôn trọng theo cách hiểu của cộng đồng quốc 
tế. Để làm gương, bạn phải tuân theo các tiêu chuẩn lao động công 
bằng cho phép tự do lựa chọn việc làm, cấm lao động trẻ em và buôn 
bán người, và cho phép thời gian làm việc hợp lý và trả lương và 
phúc lợi công bằng. Bạn phải tránh đối xử vô nhân đạo với người lao 
động. Bạn phải cam kết với lực lượng lao động là không sách nhiễu 
và phân biệt đối xử bất hợp pháp và cho phép cán bộ nhân viên tự do 
thành lập hiệp hội. Ngoài ra, bạn phải duy trì môi trường làm việc an 
toàn và lành mạnh.


