Quyền Phát Ngôn (Right to Speak)
8336261522 hoặc wpp.ethicspoint.com hoặc wppmobile.ethicspoint.com
Tại WPP, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi người đều biết cách nêu lên bất kỳ
mối quan ngại nào và thoải mái làm điều đó.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một đường dây trợ giúp miễn phí, bí mật –
Quyền phát ngôn - dành cho nhân viên, cộng tác viên tự do, nhà tư vấn, nhà cung
cấp và các bên thứ ba khác nhằm báo cáo các mối quan ngại về thực tiễn kinh
doanh hoặc hành vi tại WPP hoặc các công ty điều hành của chúng tôi.
Đây là một dịch vụ hoạt động độc lập nhằm bảo vệ tính ẩn danh của bất cứ ai không
muốn được nhận biết.
Cách báo cáo mối quan ngại qua Quyền phát ngôn?
Việc sử dụng đường dây Quyền phát ngôn là tự nguyện và hoàn toàn bí mật. Dịch
vụ này sẵn sàng phục vụ 24 giờ trong ngày qua: 8336261522 hoặc
wpp.ethicspoint.com hoặc wppmobile.ethicspoint.com.
Để dễ dàng truy cập qua di động, bạn có thể quét mã QR bên dưới:

Đường dây Quyền phát ngôn được quản lý bởi NAVEX Global EthicsPoint, một bên
thứ ba không liên quan đến WPP, nhằm vận hành đường dây trợ giúp toàn cầu này
bằng nhiều ngôn ngữ.
Nếu muốn trình bày quan ngại của mình bằng phương thức trực tuyến, bạn có thể
dùng liên kết này: wpp.ethicspoint.com
WPP không dung thứ bất kỳ hành vi trả đũa nào đối với các cá nhân báo cáo
mối quan ngại. Chúng tôi cam kết cung cấp một cách thức an toàn và bí mật cho
những người cần nêu lên các mối quan ngại thực sự, và có thể làm như vậy mà
không
sợ
bị
trả
thù.

Xin lưu ý:
• Nếu bạn chọn ghi nhận mối quan ngại của mình qua điện thoại, xin hãy lưu ý
rằng bản thân cuộc gọi đó sẽ không được ghi lại
• Trong lúc ghi nhận báo cáo của mình, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để ẩn
danh nếu muốn.
Điều gì xảy ra sau khi tôi đã ghi nhận một mối quan ngại hoặc vấn đề?
•

Sau khi đã ghi nhận, báo cáo sẽ được NAVEX Global mã hóa và chia sẻ một
cách an toàn với Cố Vấn Trưởng Tập Đoàn của WPP và Tổng Cố Vấn Rủi Ro
Doanh Nghiệp để xem xét và điều tra thông qua bộ phận chức năng Sự Chính
Trực
Doanh
Nghiệp
của
WPP.

•

Bạn có thể cập nhật báo cáo của mình với các thông tin mới bất cứ lúc nào
bằng cách truy cập nền tảng NAVEX Global EthicsPoint theo cách bạn quen
dùng. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái báo cáo của mình thông qua nền
tảng NAVEX Global EthicsPoint.

Có thể tìm thấy Bộ Quy Tắc Ứng Xử của WPP ở đây:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

