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Nguyên tắc hướng dẫn tại Toyota 

1. Tôn trọng ngôn ngữ và tinh thần luật pháp của mọi quốc gia và thực hiện các hoạt động của 

công ty một cách cởi mở và công bằng để trở thành một công dân doanh nghiệp tốt. 

2. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của mọi quốc gia và góp phần vào sự phát triển kinh 

tế, xã hội thông qua các hoạt động của doanh nghiệp trong cộng đồng.  

3. Cống hiến hết mình để cung cấp các sản phẩm sạch và an toàn với mục tiêu nâng cao chất 

lượng cuộc sống ở mọi nơi thông qua mọi hoạt động của chúng tôi.  

4. Tạo ra và phát triển các công nghệ tiên tiến và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội để 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. 

5. Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của cá nhân và giá trị làm 

việc theo nhóm, đồng thời tôn vinh sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa người lao động và 

cấp quản lý.  

6. Theo đuổi sự phát triển hòa hợp với cộng đồng toàn cầu thông qua quản lý sáng tạo.  

7. Làm việc với các đối tác kinh doanh trong việc nghiên cứu và sáng tạo để đạt được sự tăng 

trưởng ổn định, lâu dài cũng như lợi ích chung cho cả hai bên, đồng thời giữ cho chúng ta luôn 

cởi mở với các mối quan hệ đối tác mới.  
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Lời tựa 

Kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1937, chúng tôi, TẬP ĐOÀN Ô TÔ TOYOTA và 

các công ty con (“TOYOTA”), đã không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã 

hội và Trái đất thông qua việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và 

mang tính sáng tạo. Thông qua những nỗ lực không ngừng này, chúng tôi đã thiết lập một triết lý 

doanh nghiệp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong toàn công ty và được biết đến 

với tên gọi “Nguyên tắc hướng dẫn tại Toyota” (ban hành lần đầu vào năm 1992, được sửa đổi 

vào năm 1997; “Nguyên tắc hướng dẫn”). Chúng tôi cũng đã đưa các giá trị và phương pháp của 

TOYOTA dưới dạng văn bản, trong “Toyota Way” (ban hành năm 2001). Các giá trị và phương 

pháp đó được chúng tôi chia sẻ cho các thành viên trên toàn cầu để thực hiện “Nguyên tắc hướng 

dẫn ” và chúng tôi đang tìm cách truyền lại những giá trị này cho các thế hệ tương lai. Thông qua 

những nỗ lực này và bằng cách truyền lại triết lý doanh nghiệp cũng như các giá trị và phương 

pháp, chúng tôi đang kiên định phấn đấu để hiện thực hóa việc “tạo ra một xã hội thịnh vượng 

bằng cách tạo ra mọi thứ”.  

TOYOTA từ lâu đã thể hiện sự cống hiến của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển 

bền vững. Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi ngày càng phát triển trên toàn cầu, chúng tôi 

cần phải xác nhận lại triết lý doanh nghiệp của mình và đã đưa ra một  văn bản giải thích vào 

tháng 1 năm 2005 với tựa đề “Đóng góp cho sự phát triển bền vững”. Văn bản này giải thích các 

Nguyên tắc Hướng dẫn trên quan điểm về cách TOYOTA có thể làm việc hướng tới sự phát triển 

bền vững trong sự tương tác với các bên liên quan.  

Chúng tôi tin tưởng rằng bằng cách thực hiện các Nguyên tắc hướng dẫn trong hoạt động 

của mình, TOYOTA sẽ hoàn thành những đóng góp mong đợi của mình đối với sự phát triển 

bền vững. Do đó, như đã nêu trong  Nguyên tắc hướng dẫn và văn bản giải thích, chúng tôi phải 

tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương, quốc gia và quốc tế, bao gồm cả tinh thần của 

chúng và hành động với sự khiêm tốn, trung thực và chính trực. So với khi “Bộ Quy tắc Ứng xử 

dành cho Nhân viên Toyota” được ban hành lần đầu tiên vào năm 1998, sự hiện diện của TOYOTA 

trong xã hội đã tăng lên rất nhiều và các luật và quy định mới cũng được thiết lập, chẳng hạn như 

bảo vệ thông tin cá nhân. Với nền tảng này, chúng tôi đã sửa đổi quy tắc ứng xử hiện có và tạo 

ra “Quy tắc ứng xử Toyota” để truyền đạt phương pháp tiếp cận cơ bản cần thiết để truyền 



3 
 

cảm hứng tiếp tục tin tưởng vào TOYOTA, tôn trọng và tuân thủ luật pháp, và duy trì sự trung 

thực và chính trực.  

Tôi đặc biệt muốn yêu cầu mỗi người trong các bạn, với tư cách là một người làm việc cho 

TOYOTA, hãy nhận thức rằng bạn là một người đóng góp thiết yếu cho sự thành công của 

TOYOTA. Trong thời đại cạnh tranh toàn cầu, thương mại không biên giới và đa dạng hóa như 

hiện nay, TOYOTA mong muốn kinh doanh một cách cởi mở và công bằng. TOYOTA hướng tới 

mục tiêu trở thành công ty được khách hàng và xã hội đánh giá cao, tôn trọng và tin cậy nhất trên 

thế giới. Để đạt được mục tiêu này, mỗi người trong chúng ta phải nhận thức được danh tiếng 

và vị thế được tôn trọng của TOYOTA trong cộng đồng, lòng biết ơn mà chúng ta có đối với khách 

hàng và xã hội cũng như sự tôn trọng cần thiết của pháp luật và các quy định. Vì vậy, mỗi chúng 

ta phải hành động một cách “kiên định, chắc chắn và thấu đáo”, phù hợp với lẽ thường và phán 

đoán đúng đắn. Tôi mong đợi và yêu cầu bạn đọc kỹ “Quy tắc ứng xử Toyota” này và thực hiện 

tinh thần của nó.  
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Thế nào là “Quy tắc ứng xử của Toyota” 

Hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi được xây dựng và hỗ trợ bởi triết lý doanh 

nghiệp cũng như các giá trị và phương pháp đã phát triển qua nhiều năm nỗ lực cần mẫn và được 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong toàn TẬP ĐOÀN Ô TÔ TOYOTA và các công ty con 

(“TOYOTA”). 

“Nguyên tắc hướng dẫn tại Toyota” (ban hành lần đầu vào năm 1992, sửa đổi vào năm 

1997) tóm tắt triết lý của công ty và phản ánh tầm nhìn của TOYOTA về loại hình công ty mà 

TOYOTA muốn trở thành. “ Nguyên tắc hướng dẫn tại Toyota” được tạo ra với kỳ vọng rằng chúng 

tôi sẽ hiểu và chia sẻ các nguyên tắc quản lý cơ bản của mình, đồng thời chúng tôi sẽ đóng góp 

cho xã hội bằng cách tham khảo các nguyên tắc này.  

“Toyota Way” và “Quy tắc ứng xử của Toyota” đóng vai trò là những công cụ hướng dẫn 

quan trọng khi triển khai các hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi để thực hiện  “ 

Nguyên tắc hướng dẫn tại Toyota”. “Toyota Way” (phát hành năm 2001) mô tả các giá trị và 

phương pháp được chia sẻ cho mọi người của tổ chức TOYOTA toàn cầu.  

“Quy tắc Ứng xử của Toyota” hiện tại (ban hành lần đầu vào năm 1998, được sửa đổi vào 

năm 2006)  có mục đích cung cấp một quy tắc ứng xử cơ bản và đóng vai trò như một khuôn mẫu 

và chỉ dẫn. Nó cũng cung cấp các giải thích và ví dụ chi tiết về các hành động và vấn đề mà chúng 

ta phải ý thức được khi thực hiện các hoạt động kinh doanh thực tế (bao gồm cả trong công việc 

và hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng ta) và sống trong xã hội toàn cầu.  

*Diễn giải “ Nguyên tắc hướng dẫn tại Toyota” từ quan điểm về cách TOYOTA có thể làm việc 

để hướng tới sự phát triển bền vững trong việc tương tác với Các Bên liên quan (Ban hành 

tháng 1 năm 2005). 
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Chương I: Toyota và chúng tôi 

Thông qua giao tiếp và đối thoại với công ty, chúng tôi (những người làm việc cho TOYOTA) 

cố gắng xây dựng và chia sẻ giá trị cơ bản “Tin cậy lẫn nhau và Trách nhiệm lẫn nhau”. TOYOTA 

(TẬP ĐOÀN TOYOTA và các công ty con) nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh của mình để 

TOYOTA có thể tiếp tục cung cấp việc làm và điều kiện làm việc công bằng và ổn định cho mỗi 

chúng ta. Đồng thời, TOYOTA thúc đẩy một môi trường làm việc trong đó mỗi chúng ta có thể 

làm việc một cách hài hòa và năng động.  

Đổi lại, mỗi chúng ta thực hiện “Quy tắc ứng xử của Toyota” và nỗ lực để hoàn thành 

nhiệm vụ của mình một cách chính trực. Bằng cách sử dụng đầy đủ khả năng và năng lực và hợp 

tác với những người khác làm việc cho TOYOTA, chúng ta tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của TOYOTA.  

Chương 1 giải thích các giá trị và nguyên tắc nền tảng của mối quan hệ của chúng ta với 

TOYOTA.  
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1.1. Tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và sống động 

- Hành động chính trực và phù hợp với các chuẩn mực xã hội - 

TOYOTA sẽ nỗ lực hết sức để tuân thủ tất cả các luật và quy định về lao động và việc làm 

của các quốc gia nơi Toyota đang hoạt động, cũng như tinh thần của chúng. TOYOTA khuyến 

khích và hỗ trợ sự phát triển cá nhân của tất cả những người làm việc cho TOYOTA.  

Dựa trên “Sự tin cậy và Trách nhiệm lẫn nhau”, TOYOTA nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của mình để có thể cung cấp các cơ hội việc làm bình đẳng và duy trì các điều 

kiện làm việc công bằng và ổn định. TOYOTA luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc an toàn 

và hài hòa cho nhân viên của mình.  

TOYOTA tôn trọng và tôn vinh quyền của tất cả những người làm việc cho mình và sẽ 

không phân biệt đối xử chống lại họ hoặc cho phép xâm phạm quyền của họ.  

Vì vậy, tất cả chúng ta phải nhận ra vai trò thiết yếu của mình trong việc đóng góp vào sự 

thành công của TOYOTA và cam kết tuân thủ các quy tắc nội bộ, cũng như thực hiện các nhiệm 

vụ / công việc của mình một cách liêm chính và theo cách thức được xã hội chấp nhận. Với tư 

cách là những người đóng góp có giá trị cho TOYOTA, mỗi chúng ta cũng nên nỗ lực phát huy hết 

khả năng của mình và nỗ lực hết mình trong mọi vấn đề nhằm củng cố và xây dựng hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của TOYOTA trên toàn cầu.  

[Nguyên tắc hướng dẫn 1 và 5]  
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Chương II: Các hoạt động trong công ty chúng tôi 

Dựa trên triết lý “Khách hàng là trên hết”, TOYOTA nỗ lực cung cấp sản phẩm và dịch vụ 

hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. TOYOTA cũng cố gắng đạt được tiêu 

chuẩn hàng đầu thế giới trong bảo vệ môi trường và các biện pháp an toàn. Về vấn đề này, 

TOYOTA đang mở ra những kế hoạch táo bạo cả trong nước và nước ngoài liên quan đến môi 

trường và an toàn, và liên quan đến nghiên cứu, phát triển, mua sắm, sản xuất, phân phối, bán 

hàng và dịch vụ.  

Khi thực hiện công việc của mình, mỗi chúng ta cần lưu ý rằng công việc của chúng ta 

được liên kết với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Về vấn đề này, TOYOTA không 

dung thứ cho các hành vi phạm pháp hoặc tội phạm hoặc hành vi vi phạm chính sách và quy 

tắc của công ty, bất kể liệu những hành vi đó có được thúc đẩy “vì lợi ích của công ty” hoặc “vì 

lợi ích của khách hàng”. Chúng ta nên tuân thủ luật pháp và phải luôn hành động với nhận thức 

và trách nhiệm. Chúng ta nên vượt qua thách thức trong việc giải quyết nhiều các vấn đề nảy 

sinh, như việc nhu cầu của khách hàng cần được đa dạng hóa và  những tiến triển đươc thực hiện 

trong quá trình Toàn cầu hóa của TOYOTA, chẳng hạn như làm chủnhững công nghệ tiên tiến 

nhất trên thế giới, thiết lập mạng lưới cung ứng và mua sắm phù hợp nhất trên thế giới., đáp ứng 

các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn, và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.  

Chương 2 trình bày cách chúng ta nên đóng góp cho từng hoạt động kinh doanh chính 

của TOYOTA và cung cấp những điểm mà tất cả chúng ta nên phòng tránh.  
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2.1. Tuân thủ luật pháp và các quy định 

- Với các chuẩn mực xã hội đúng đắn - 

 TOYOTA sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành, các chính sách và quy tắc nội bộ của công ty, 

tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực xã hội và có hành động thích hợp chống lại bất kỳ hành vi bất 

hợp pháp hoặc phạm tội hoặc các hành vi vi phạm các chính sách và quy tắc của công ty. TOYOTA 

sẽ không đưa ra bất kỳ ngoại lệ nào đối với cam kết này, bất kể hành động trái pháp luật được 

thúc đẩy “vì lợi ích của công ty” hay “vì lợi ích của khách hàng”, hay được thực hiện theo chỉ thị 

của cấp trên. 

 Chúng ta nên thực hiện “Quy tắc ứng xử của Toyota” và cam kết tuân thủ luật hiện hành, 

cũng như các chính sách và quy tắc nội bộ của công ty, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực xã hội 

lành mạnh trong mọi khía cạnh công việc của chúng ta. 

 

2.2. Sử dụng và quản lý tài sản và các vấn đề bí mật 

- Đảm bảo bảo trì tài sản và quản lý bảo mật - 

TOYOTA sở hữu nhiều loại tài sản hữu hình*1 và vô hình*2 không thể thiếu và vô giá đối 

với hoạt động kinh doanh thành công của mình. Để TOYOTA sử dụng hiệu quả các tài sản đó vào 

bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, TOYOTA quản lý chặt chẽ 

các tài sản đó nhằm ngăn chặn các tài sản đó khỏi viêc bị mất, bị đánh cắp hoặc bị sử dụng bất 

hợp pháp hoặc sai mục đích.  

TOYOTA nỗ lực quản lý và bảo vệ các thông tin bí mật (ví dụ: bí mật thương mại) và sử 

dụng thông tin đó theo cách thích hợp. Đồng thời, TOYOTA không dung thứ cho việc sử dụng bất 

hợp pháp tài sản hoặc sở hữu trí tuệ của bên khác hoặc việc sử dụng trái phép thông tin bí mật 

của bên khác.  

Chúng tôi phải quản lý và bảo vệ tài sản của TOYOTA, sở hữu trí tuệ, bí mật công ty (chẳng 

hạn như bí mật thương mại, v.v.) và thông tin cá nhân, cũng như tôn trọng tài sản, sở hữu trí tuệ 

và thông tin bí mật của người khác.  

 *1 Ví dụ về tài sản hữu hình: Đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất, thiết bị; sản phẩm, hàng hóa, vật 

liệu; thiết bị văn phòng; mạng lưới; văn phòng phẩm; tiền mặt và tiền gửi, chứng khoán và trái 

phiếu; thẻ tín dụng công ty, v.v.  
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 *2 Ví dụ về tài sản vô hình: Quyền sở hữu trí tuệ như quyền bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, 

quyền thiết kế, bí quyết, v.v.; Các vấn đề bí mật của công ty như thông tin sản phẩm và công 

nghệ, thông tin mua sắm và bán hàng, thông tin nhân sự và kế toán, phần mềm (ví dụ: chương 

trình, dữ liệu), v.v.  

 

2.3. Giao dịch nội gián 

- Hoạt động như một nhà đầu tư với ý thức chung - 

TOYOTA sở hữu một lượng lớn thông tin nội bộ (bí mật) có giá trị và không cho phép 

những người làm việc cho nó tham gia vào giao dịch nội gián, chẳng hạn như sử dụng thông tin 

bí mật để mua và / hoặc bán cổ phiếu.  

Chúng ta phải hiểu rằng giao dịch nội gián rõ ràng là không được phép. Nó không chỉ là 

bất hợp pháp ở nhiều quốc gia mà còn phá hủy lòng tin lẫn nhau mà TOYOTA đã xây dựng với các 

nhà đầu tư, công ty liên kết và đối tác kinh doanh của mình. Do đó, chúng tôi sẽ không tham gia 

hoặc cho phép bất kỳ giao dịch nội gián nào.  

 

2.4. Hoạt động thúc đẩy an toàn 

- Tăng cường an toàn cho phương tiện đi lại - 

Đối với một công ty sản xuất ô tô như TOYOTA, việc theo đuổi những phương tiện an toàn 

hơn luôn là một trong những thách thức và sứ mệnh chính của công ty. TOYOTA nỗ lực với tư 

cách là một Tập đoàn, hợp tác với các Nhà cung cấp và Đại lýtrong việc tham gia vào nghiên cứu 

và phát triển, thiết kế, sản xuất, kiểm soát chất lượng và dịch vụ sau bán hàng nhằm mang đến 

cho khách hàng của mình những chiếc xe Toyota và/hoặc Lexus thể hiện mức độ an toàn tinh vi 

theo các điều kiện khác nhau và mang lại trải nghiệm thoải mái cho người lái xe. TOYOTA cũng sẽ 

tích cực tham gia vào hoạt động “Giáo dục con người” (tức là Giáo dục người lái xe) và cải thiện 

“Môi trường giao thông”.  

Chúng tôi nên cố gắng suy nghĩ từ quan điểm của khách hàng và theo đuổi các cách để 

làm cho các phương tiện giao thông an toàn hơn cũng như mang lại cho khách hàng sự an toàn 

và tin tưởng.  
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2.5. Hoạt động bảo tồn môi trường 

- Xây dựng phương tiện thân thiện với môi trường và con người - 

TOYOTA hiểu biết sâu sắc về sự cần thiết của việc bảo tồn môi trường trên phạm vi toàn 

cầu. Vì vậy, TOYOTA đã quyết định “cống hiến hết mình để cung cấp các sản phẩm sạch và an 

toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống ở mọi nơi thông qua tất cả các hoạt động của chúng tôi” 

(Nguyên tắc hướng dẫn 3).  

Hơn nữa, TOYOTA đã phát triển một chính sách và kế hoạch chủ động để đảm bảo những 

cải tiến liên tục trong hoạt động môi trường trong “Hiến chương Trái đất của Toyota” và “Kế 

hoạch Hành động vì Môi trường của Toyota”.  

TOYOTA coi các vấn đề môi trường là một trong những thách thức lớn của công ty và xem 

xét tác động môi trường ở tất cả các giai đoạn vòng đời của xe, bao gồm phát triển  sản phẩm, 

sản xuất, sử dụng và thải bỏ. TOYOTA thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, 

thực hiện các đánh giá môi trường nâng cao và thực hiện nguyên tắc “xây dựng con người 

và phương tiện thân thiện với môi trường” với sự hợp tác của các Nhà Cung Cấp, đại lý, v.v.  

Chúng ta phải nỗ lực để đạt được mức độ cao nhất về quản lý môi trường ở mỗi quốc gia 

và khu vực.  

 

2.6. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển 

- Phát triển phương tiện từ quan điểm của khách hàng - 

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, an toàn và chất lượng cao đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng thông qua “nghiên cứu và đổi mới”, TOYOTA đã thành lập các trung tâm 

nghiên cứu và phát triển trên khắp thế giới. Các trung tâm này có đội ngũ nhân sự với các nhà 

sáng tạo hàng đầu và tích cực hợp tác với các công ty khác của tập đoàn TOYOTA, cũng như các 

trường đại học và viện nghiên cứu, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu và phát triển các 

công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực khác nhau.  

TOYOTA không dung thứ cho các nghiên cứu và phát triển vi phạm bất kỳ luật hiện hành 

nào hoặc vi phạm các thỏa thuận với các đối tác nghiên cứu và phát triển của mình. TOYOTA cũng 

không dung thứ cho việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép tài sản trí tuệ của bên khác.  



12 
 

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển phương tiện từ quan điểm của khách hàng và thúc 

đẩy nghiên cứu và phát triển.  

Chúng tôi tôn trọng quan điểm của các đối tác nghiên cứu và phát triển của chúng tôi, 

đồng thời tìm cách vun đắp và duy trì sự tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, chúng tôi nỗ lực hết mình để 

xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau bằng cách đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi đối với đối 

tác.  

Chúng tôi cũng lưu ý trong việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác khi tiến 

hành nghiên cứu và phát triển và khi thực hiện sản xuất.  

 

2.7. Các hoạt động mua sắm 

- Giao dịch hợp lý và chân thành - 

Dựa trên ba chính sách cơ bản sau, TOYOTA tham gia vào các hoạt động mua sắm công bằng và 

cởi mở:  

(a) Cạnh tranh công bằng dựa trên chính sách mở cửa  

Bất kể quốc tịch hay quy mô giao dịch, TOYOTA mang đến cơ hội công bằng cho tất cả các 

ứng viên. TOYOTA đánh giá ứng viên dựa trên thế mạnh tổng thể của họ, bao gồm chất lượng,  

công nghệ, giá cả, khối lượng và độ tin cậy của việc giao hàng, cũng như sự ổn định của khả năng 

quản lý kinh doanh và phát triển công nghệ của họ.  

(b) Tăng trưởng lẫn nhau dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau   

Để xây dựng các mối quan hệ dẫn đến sự phát triển chung, TOYOTA và các Nhà Cung Cấp 

của mình luôn cố gắng hợp tác lẫn nhau và liên lạc chặt chẽ với tư cách là các đối tác bình đẳng.  

(c) Thúc đẩy bản địa hóa theo quan điểm của một công dân doanh nghiệp tốt 

Để đóng góp cho cộng đồng địa phương của mình, TOYOTA trên toàn cầu thúc đẩy hoạt 

động sản xuất xe Toyota và/hoặc Lexus tại địa phương và nỗ lực tích cực thúc đẩy hoạt động mua 

sắm phụ tùng và vật liệu tại địa phương.  

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động mua sắm với sự công bằng và chính trực, dựa trên 

ba chính sách cơ bản trên và tuân thủ pháp luật.  
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2.8. Hoạt động sản xuất và phân phối 

- Xây dựng những phương tiện giành được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng - 

TOYOTA nỗ lực sản xuất các loại xe và phụ tùng Toyota và Lexus chất lượng cao và phân 

phối chúng một cách hiệu quả nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng. Để thực hiện các mục 

tiêu sản xuất và cung ứng như vậy, TOYOTA nỗ lực xây dựng “mạng lưới sản xuất tối ưu của thế 

giới” và “mạng lưới phân phối toàn cầu”. 

Ngoài ra, để nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của các loại xe Toyota và Lexus, 

TOYOTA đã phát triển Hệ thống sản xuất Toyota, hệ thống này tiếp tục phát triển theo đặc điểm 

của các khu vực cụ thể trên thế giới và hướng tới mục tiêu đạt được các nhà máy thân thiện với 

môi trường và công nhân. 

Chúng tôi cố gắng duy trì sự an toàn và chất lượng của sản phẩm và tuân thủ luật pháp 

liên quan đến sản xuất và phân phối. 

 

2.9. Hoạt động bán hàng 

- Giành được lòng tin của khách hàng và đại lý - 

Dựa trên ba ý tưởng sau đây, TOYOTA cố gắng xây dựng một cấu trúc bán hàng và dịch vụ 

đáp ứng kịp thời các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Để đạt được cấu trúc như vậy, TOYOTA 

nỗ lực xây dựng mối quan hệ với các đại lý dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, mang lại sự tăng 

trưởng và hỗ trợ cho các giao dịch và cạnh tranh công bằng. 

(a) Triết lý “Khách hàng là trên hết”  

Dựa trên triết lý “Khách hàng là trên hết”, TOYOTA cố gắng tạo ra một cấu trúc bán hàng 

và dịch vụ đáp ứng kịp thời các nhu cầu khác nhau của khách hàng trên toàn thế giới. Để đạt 

được điều này, TOYOTA phát triển các sản phẩm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và thực hiện 

chiến lược tiếp thị và phong cách bán hàng phù hợp với cấu hình sản phẩm và các nhu cầu khác 

nhau của khách hàng.  

(b) Tăng trưởng lẫn nhau dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau   

TOYOTA phát triển và cung cấp các dòng sản phẩm hấp dẫn, các phong cách trưng bày đại 

lý và phong cách bán hàng đa dạng, cũng như hệ thống quản lý khách hàng và doanh thu tỉ mỉ.  
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TOYOTA thực hiện điều này để góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng và lợi nhuận của 

các đại lý tận tâm của mình, để xây dựng lòng tin lẫn nhau và mang lại sự phát triển chung.  

(c) Tầm quan trọng của cạnh tranh thị trường công bằng TOYOTA   

Tôn trọng thương mại tự do và cạnh tranh thị trường, thực hiện các chiến lược bán hàng 

đầy tham vọng nhằm đạt được sự hài lòng và hỗ trợ của khách hàng ở nhiều khu vực khác nhau 

trên thế giới, đồng thời nỗ lực tham gia vào các giao dịch và cạnh tranh công bằng.  

Chúng tôi tiến hành các hoạt động bán hàng của mình với những ý tưởng trên.  

 

2.10. Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài 

- Trở thành công ty toàn cầu được tin cậy trên toàn thế giới - 

TOYOTA tham gia vào hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới và nhiều hoạt động của nó 

được thực hiện bên ngoài Nhật Bản, không chỉ bao gồm các hoạt động sản xuất mà còn cả nghiên 

cứu và phát triển. TOYOTA nhận thấy môi trường luôn thay đổi xung quanh hoạt động kinh doanh 

của mình, sự đa dạng toàn cầu, tính đặc thù của từng khu vực địa phương về các quy định và 

phong tục riêng, v.v., và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế và chính trị thế giới. 

TOYOTA tôn trọng các quy tắc và luật pháp quốc tế, cũng như văn hóa, phong tục và lịch sử của 

xã hội địa phương. Do đó, TOYOTA thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của mình trên quan điểm 

“cả toàn cầu và địa phương” để đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội địa phương.  

Chúng tôi góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh của TOYOTA ra nước ngoài bằng cách 

tôn trọng văn hóa, phong tục và lịch sử của mỗi quốc gia, cũng như luật pháp và quy tắc của quốc 

gia, khu vực và quốc tế. 

 

2.11. Các hoạt động nâng cao khả năng sinh lời 

- Xây dựng nền tảng lợi nhuận vững chắc hơn - 

Để đáp lại sự kỳ vọng của các nhà đầu tư và xã hội, TOYOTA nỗ lực thực hiện nhiều biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh, đạt được sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững 

và củng cố nền tảng quản lý và lợi nhuận.  
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Khi xác định đầu tư hoặc tài trợ cho các dự án khác nhau ở trong và ngoài nước, TOYOTA 

đưa ra quyết địnhsau khi thực hiện các nghiên cứu kỹ lưỡng, bao gồm cả khả năng sinh lời dự 

đoán. Đối với việc quản lý quỹ, TOYOTA đặt ưu tiên hàng đầu vào sự an toàn và chắc chắn.  

Dựa trên các chỉ số hoạt động tài chính phù hợp, TOYOTA đánh giá hiệu quả quản lý kinh 

doanh và lợi nhuận tạo thành trên cơ sở cá nhân và hợp nhất. TOYOTA cố gắng hết sức để liên 

tục cải thiện những điều này, đồng thời công bố kịp thời và minh bạchvề tình trạng tài chính của 

mình và thực hiện nộp thuế phù hợp. Để thực hiện việc công bố như vậy, TOYOTA cố gắng giám 

sát một cách thích hợp tình trạng tài chính của các công ty con và chi nhánh. 
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Chương III: Xã hội và chúng tôi 

Thông qua hoạt động kinh doanh của mình, TOYOTA tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với xã 

hội và các bên liên quan (khách hàng, cổ đông, cộng đồng địa phương, v.v.).  Dựa trên hiểu biết 

cơ bản rằng “với tư cách là một thành viên của xã hội, công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh 

đóng góp cho xã hội”, TOYOTA hoạt động kinh doanh một cách cởi mở và công bằng. Thông qua 

các hoạt động quan hệ công chúng, quan hệ nhà đầu tư và hoạt động từ thiện tích cực, TOYOTA 

hướng tới mục tiêu trở thành “công dân doanh nghiệp tốt” được cộng đồng quốc tế tin cậy. Hoạt 

động kinh doanh của TOYOTA đang mở rộng nhanh chóng trên toàn thế giới. TOYOTA cảm thấy 

rằng sự ủng hộ và tin tưởng của các bên liên quan đối với TOYOTA đã giúp công ty thực hiện được 

việc mở rộng như vậy, và TOYOTA không nên quên lòng biết ơn đối với các bên liên quan. 

Do đó, TOYOTA sẽ phản ứng nghiêm khắc đối với các hành vi bất hợp pháp hoặc tội phạm 

và các hành vi không được xã hội chấp nhận, bất kể liên quan đến công việc hay trong hoàn cảnh 

riêng tư. TOYOTA cũng mong muốn những người làm việc cho TOYOTA, một công ty hoạt động 

trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, có ý thức về an toàn giao thông và có một cuộc sống an toàn và 

dễ chịu.  

Chúng tôi ủng hộ mục tiêu của TOYOTA “trở thành một doanh nghiệp tốt” “được cộng 

đồng quốc tế tin tưởng”. Chúng tôi cố gắng giao tiếp cởi mở và công bằng với các bên liên 

quan, để có thêm nhiều “người ủng hộ Toyota”, cũng như tham gia vào các hoạt động đóng góp 

vào sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng ta cũng phải luôn hành động, kể cả khi thực hiện 

công việc của mình, theo cách không gây ra hiểu lầm hoặc hiểu sai không cần thiết, và hành động 

với sự khiêm tốn, trung thực và chính trực.  

Bất kể là tại nơi làm việc hay trong tình huống riêng tư, chúng ta nên chú ý đến an toàn 

giao thông, có kiến thức pháp luật cơ bản và ý thức về các nghi thức chung của xã hội. Chúng 

ta cần phải làm điều này để chúng ta có thể nhạy cảm với các hành vi bất hợp pháp hoặc tội phạm 

hoặc các hành vi trái với đạo đức chung của xã hội và có những hành động nhanh chóng và mạnh 

mẽ đối với những hành vi đó.  

Chương 3 giới thiệu những ví dụ về sự gắn bó của TOYOTA với xã hội và đưa ra những vấn 

đề mà chúng ta cần lưu ý và những gì TOYOTA mong đợi ở chúng ta khi tham gia vào các hoạt 

động xã hội.  
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3.1. Hoạt động Truyền thông Doanh nghiệp 

- Truyền đạt sự thật một cách chính xác và kịp thời - 

- Cởi mở và công bằng - 

Để trở thành một “công ty mở” và chiếm được lòng tin của xã hội, TOYOTA luôn cố gắng 

truyền đạt thông tin chính xác và kịp thời đến các bên liên quan thông qua quan hệ công chúng 

tích cực và đối thoại công chúng, nhằm nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và tính minh bạch. 

TOYOTA lắng nghe và tôn trọng những lời phê bình và đề xuất của các bên liên quan, đồng thời 

kết hợp những ý kiến này khi thích hợp vào hoạt động kinh doanh của mình. 

Chúng tôi nỗ lực xây dựng mối quan hệ tích cực với các bên liên quan thông qua giao tiếp 

cởi mở và công bằng. 

 

3.2.  Hoạt động từ thiện và Quan hệ cộng đồng 

- Trở thành công dân doanh nghiệp được xã hội quốc tế tín nhiệm - 

Để hướng tới một xã hội giàu mạnh và phát triển bền vững, TOYOTA cùng với xã hội nỗ 

lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình và tham gia vào các hoạt động đóng góp cho xã hội. 

Các hoạt động như vậy nhằm giảm bớt các vấn đề hoặc vấn đề xã hội và bao gồm các sáng kiến 

liên quan đến “nuôi dưỡng nhân sự”, “môi trường” và “an toàn giao thông”.  

Là một công ty toàn cầu, TOYOTA góp phần tạo ra một xã hội bền vững từ quan điểm rộng 

lớn về tương lai của trái đất và nhân loại. Là một công dân doanh nghiệp tốt, TOYOTA cũng tập 

trung vào các cộng đồng địa phương và tập trung vào các vấn đề xã hội mà mỗi cộng đồng địa 

phương phải đối mặt và nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội đó.  

Là thành viên của cộng đồng địa phương, chúng tôi sẽ quan tâm và nâng cao nhận thức 

về các vấn đề xã hội của địa phương. Dựa trên nhận thức như vậy, chúng tôi sẽ tích cực tham gia 

vào các sáng kiến từ thiện như hoạt động tình nguyện. 

 

3.3. Quan hệ cổ đông 

- Tôn trọng lợi ích của cổ đông - 
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Để đáp lại sự kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư trên toàn thế giới, TOYOTA nỗ lực 

hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và nâng cao giá trị doanh nghiệp, đồng thời đạt được sự tăng 

trưởng ổn định và lâu dài. TOYOTA coi mối quan hệ với các nhà đầu tư là quan trọng, và thông 

qua các hoạt động quan hệ nhà đầu tư kịp thời và công bằng, TOYOTA luôn nỗ lực thúc đẩy sự 

hiểu biết về hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp của mình. Về quản trị doanh nghiệp, 

TOYOTA nỗ lực nâng cao tính minh bạch trong quản lý của mình và tích cực kết hợp chặt chẽ các 

quy trình kiểm tra quản lý do các bên độc lập thực hiện.  

Chúng tôi nỗ lực đóng góp, thông qua công việc của mình, vào nỗ lực của TOYOTA nhằm 

đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư trên toàn thế giới 

 

3.4. Quan hệ Chính phủ 

- Duy trì các mối quan hệ đúng đắn và minh bạch - 

 TOYOTA cố gắng xây dựng mối quan hệ minh bạch và công bằng với các đảng phái chính 

trị hoặc cơ quan hành chính (Cơ quan chính phủ và công chức) và thực hiện các hành động thích 

hợp để tuân thủ các luật và quy định hiện hành. 

 Chúng tôi duy trì các mối quan hệ lành mạnh và minh bạch với các cơ quan chính trị, hành 

chính và các cơ quan công quyền. 

 

3.5. Hoạt động chính trị và tôn giáo 

- Tham gia vừa phải - 

 Trong trường hợp không có bất kỳ trường hợp nào đáng lo ngại (ví dụ như khả năng hoạt 

động đó sẽ cản trở việc tiến hành kinh doanh) TOYOTA tôn trọng sự tham gia chính trị của những 

người làm việc cho TOYOTA và không can thiệp vào hoạt động tôn giáo của các cá nhân dưới bất 

kỳ hình thức nào. Tuy nhiên đây là những hoạt động riêng tư và về nguyên tắc, chúng không thể 

được tiến hành trong khuôn viên công ty hoặc trong thời gian của công ty. 

Chúng tôi tôn trọng quyền của những người khác làm việc cho TOYOTA được tham gia 

vào các hoạt động chính trị và tôn giáo một cách vừa phải. 
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3.6. Hoạt động giáo dục an toàn giao thông 

- Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông của toàn xã hội - 

Để giúp tạo ra một xã hội an toàn và thoải mái, ngoài việc theo đuổi các phương tiện an 

toàn hơn, TOYOTA còn tích cực thúc đẩy các hoạt động giáo dục an toàn giao thông được thiết 

kế cho thực tế ngày nay. 

 TOYOTA nỗ lực nâng cao nhận thức về an toàn giao thông không chỉ trong những người 

làm việc cho TOYOTA mà còn cho toàn xã hội. 

 Nhận thức rõ trách nhiệm của một công ty, hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô, 

chúng tôi tuân thủ luật lệ giao thông và nỗ lực trở thành hình mẫu về việc lái xe an toàn và tích 

cực thúc đẩy an toàn giao thông. 

 

3.7. Các hoạt động phòng chống thiên tai và phòng chống tội phạm 

- Tạo ra một xã hội an toàn - 

TOYOTA, hợp tác với cộng đồng địa phương, tham gia vào các hoạt động phòng chống 

thiên tai và đóng góp vào sự phục hồi của cộng đồng địa phương trong trường hợp xảy ra thảm 

họa thực sự. TOYOTA tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống tội phạm và thúc đẩy 

một xã hội an toàn. 

Mỗi người trong chúng ta sẽ duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và tích cực tham gia vào 

việc tạo ra một xã hội an toàn. 
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