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Viện Ethisphere (Thụy Sĩ) vừa vinh danh TE Connectivity là một trong những doanh
nghiệp uy tín nhất thế giới, tiên phong trong hoạch định và cải tiến chuẩn mực đạo
đức kinh doanh năm 2015.

  

Dựa trên uy tín và minh bạch ở mọi cấp độ, Viện Ethisphere ghi nhận những thương
hiệu uy tín nhất thế giới đang giữ vai trò chủ chốt, có ảnh hưởng lớn đến phương
thức kinh doanh hiện nay. Năm 2015, có 132 doanh nghiệp trên toàn cầu vinh dự
góp mặt trong danh sách này.

  

Là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kết nối toàn cầu, việc có mặt trong danh sách giúp
TE khẳng định cam kết luôn tuân thủ và thực thi các chuẩn mực đạo đức trong kinh
doanh, mang lại những giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên, đối tác và các nhà
đầu tư.

  

“Chúng tôi tự hào được Viện Ethisphere vinh danh là một trong những doanh nghiệp
uy tín nhất toàn cầu,” Tom Lynch, CEO kiêm Chủ tịch TE chia sẻ. “Giá trị của TE
được khẳng định bởi sự chính trực, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm
và tính sáng tạo. Đây là những yếu tố dẫn dắt mọi hành động, quyết định của TE.
Phát triển kinh doanh dựa trên những giá trị trên giúp TE chiếm được lòng tin của
khách hàng, sự tôn trọng của những đồng sự và đối tác.”

  

“Những doanh nghiệp có tên trong danh sách này luôn đảm bảo uy tín bằng cách
liên tục nâng cao hiệu suất hoạt động. Để khẳng định vai trò đầu tàu trong ngành
công nghiệp, các doanh nghiệp rất thấu hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng uy
tín và được tưởng thưởng bằng danh hiệu Doanh nghiệp uy tín nhất thế giới.” Theo
Giám đốc điều hành Viện Ethisquere: 
“TE đạt được danh hiệu này nhờ nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và nhân viên các cấp.
Chúng tôi chúc mừng TE Connectivity đã đạt thành tích phi thường này.”

 1 / 2



TE Connectivity - Một trong những doanh nghiệp uy tín nhất thế giới
Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 00:00

  

Viện Ethisphere đánh giá Doanh nghiệp uy tín nhất thế giới dựa vào khung tiêu chí
chuẩn (Khung EQ) đã được nghiên cứu phát triển qua nhiều năm, đảm bảo tính
khách quan, nhất quán và chuẩn hóa. Thông tin doanh nghiệp được thu thập một
cách toàn diện, xem xét các tiêu chí để đánh giá năng lực cốt lõi của doanh nghiệp:
khả năng quản trị, rủi ro, tính bền vững, trách nhiệm và uy tín. Khung EQ và các
phương pháp luận được xác định, hiệu đính và hoàn thiện bởi các chuyên gia tư vấn
nhiều năm kinh nghiệm đến từ “mạng lưới” của Viện Ethisphere.

  

Tham khảo danh sách đầy đủ các Doanh nghiệp uy tín nhất thế giới tại đây .
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