
 

 

 
Quy tắc ứng xử của Tổ chức Hướng tới Minh bạch 

với các bên chuyên gia và đối tác 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), cơ quan đầu mối của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt 
Nam cam kết tôn trọng các nguyên tắc chủ đạo về chống tham nhũng và thông lệ hoạt động phù 
hợp như được đề cập dưới đây. TT xem đây là nền tảng hoạt động phù hợp với sứ mệnh của tổ 
chức và phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam cũng như các luật khác có liên quan. 
Đồng thời đây cũng là nền tảng để bảo vệ uy tín của TT, của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và các 
đối tác. Tài liệu về Tầm nhìn, Sứ mệnh và các Giá trị của Tổ chức Hướng tới Minh bạch có thể tìm 
thấy tại: https://towardstransparency.vn/  

Trong khuôn khổ hợp tác với TT, TT mong muốn rằng các đối tác cũng cam kết và áp dụng những 
nguyên tắc này trong hoạt động của mình. Trong trường hợp đối tác có liên doanh hoặc hợp tác 
với một tổ chức hoặc cá nhân để tham gia hợp đồng với TI hoặc TT, các hướng dẫn dưới đây sẽ là 
tiêu chuẩn bắt buộc về quy tắc ứng xử đối với cả hai bên. 

TT và các đối tác của TT sẽ phối hợp phòng chống tham nhũng trong phạm vi và thông qua sự hợp 

tác giữa hai phía và yêu cầu những nhân viên và chuyên gia tư vấn tham gia vào các hoạt động 

được tài trợ dưới Hợp đồng / Dự án này không được phép cung cấp hoặc đòi hỏi bất kỳ lợi ích tài 

chính hoặc lợi ích nào khác (chẳng hạn như quà tặng hoặc chiêu đãi) mà có thể được nhìn nhận là 

một hành động bất hợp pháp hoặc một hành vi tham nhũng. Các bên sẽ hành động nhanh chóng 

để ngăn chặn, chấn chỉnh và báo cáo khi cần thiết mọi trường hợp nghi ngờ về sử dụng sai nguồn 

lực hoặc tham nhũng, theo quy định của pháp luật hiện hành. Các bên sẽ thông báo kịp thời cho 

bên kia về những trường hợp tham nhũng hoặc nghi ngờ có tham nhũng và về các biện pháp đã 

thực hiện để báo cáo những hành vi đó theo quy trình dưới đây.  

Các hướng dẫn này khuyến khích việc báo cáo thành thực các trường hợp nghi ngờ có vi phạm để 
hai bên có thể phối hợp giải quyết thỏa đáng các vấn đề có liên quan theo đúng quy định của pháp 
luật hiện hành. Với thái độ thiện chí và mang tính xây dựng, TT cam kết hỗ trợ đối tác của mình 
trong việc tìm hiểu và giải quyết các rủi ro tham nhũng. Tuy nhiên, hành vi cố ý vi phạm các hướng 
dẫn này có thể dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ hợp đồng với TI khi có đề nghị của TT. 

Chúng tôi, các bên tham gia Hợp đồng / Dự án này, đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây: 
 

Xung đột lợi ích: 

Trong trường hợp có xung đột lợi ích1, chúng tôi sẽ chủ động tiết lộ và cùng nhau giải 
quyết xung đột lợi ích đó một cách minh bạch. 
 

Chống tham nhũng:  

a. Chúng tôi sẽ luôn duy trì tính liêm chính và sự công bằng trong mọi khía cạnh của các 
hoạt động của chúng tôi và chúng tôi kỳ vọng các bên tham gia Hợp đồng / Dự án này, kể 
cả các nhà thầu phụ hoặc bên thứ ba được chỉ định cho mục đích của Hợp đồng / Dự án 
này, cũng áp dụng các tiêu chuẩn tương tự. 

b. Chúng tôi không dung thứ cho các hành vi tham nhũng và nghiêm cấm hối lộ dưới mọi 

                                            
1 Trong khuôn khổ bản Quy tắc ứng xử này, xung đột lợi ích là trường hợp mà bất cứ ai có liên quan đến TT 

đều phải đối mặt với việc lựa chọn giữa nhiệm vụ và các yêu cầu đối với vị trí của họ với lợi ích riêng tư của 

họ 

https://towardstransparency.vn/
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hình thức, dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều này bao gồm việc chi trả các khoản phí "bôi 
trơn" cho các công chức để thực thi nhiệm vụ của họ. Bất kể giá trị lớn hay nhỏ, các 
khoản phí "bôi trơn" được xem là các khản hối lộ và bị nghiêm cấm; 

c. Nếu rơi vào tình huống bị yêu cầu đưa hối lộ hoặc đề nghị nhận hối lộ, hoặc khi có thể 
dự đoán trước hành vi tham nhũng, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo với bên kia và 
cùng tìm kiếm một giải pháp minh bạch.  
 

Quà tặng và giải trí 

Có rất nhiều phong tục liên quan đến việc trao và nhận quà tặng trong văn hóa Việt 
Nam. Khi tình huống trao hoặc nhận quà tặng có thể tạo ra hoặc có vẻ như sẽ tạo ra 
một nghĩa vụ bất thường, chúng tôi sẽ tránh trao hoặc nhận quà tặng, ưu đãi và tiền 
thưởng có liên quan đến hợp đồng này theo quy định của chính sách sau: 
 

a. Chúng tôi sẽ không trao hay nhận, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ khoản chiết khấu, 
quà tặng, chiêu đãi giải trí (VD: lời mời ăn tối, tham gia các sự kiện văn hóa giải trí, 
chuyến du lịch...), hay ưu đãi (được gọi chung là quà tặng) mà có thể gây ảnh hưởng 
hoặc được nhìn nhận là để gây ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ hay 
nghĩa vụ, phán quyết của chúng tôi.  

 
b. Mọi món quà có giá trị lớn hơn 500.000 đồng sẽ bị từ chối. 

 

Những vấn đề cụ thể - Sự tham gia của cán bộ công chức và nhân viên truyền thông 

a. Theo quy định chung, chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ khoản tiền nào cho cán bộ công 
chức khi tham dự các cuộc họp hoặc hội thảo mà họ được mời với tư cách công chức 
mà họ đang nắm giữ. 

b. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ khoản tiền bồi dưỡng nào cho các nhà báo hoặc các 
nhân viên truyền thông khi họ tham dự các sự kiện như hội thảo hoặc họp báo hoặc các 
buổi báo cáo hoạt động của dự án nếu điều này có thể gây ảnh hưởng hoặc được nhìn 
nhận là để gây ảnh hưởng đến tính khách quan của các bài viết, bản tin của họ. Việc trả 
tiền để quảng cáo được xem là một vấn đề có tính chất khác và được cho phép nếu các 
quy định về mua sắm được tuân thủ. 

 
Các hoạt động cá nhân và Tài sản cá nhân 

a. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch nào, hoặc tìm cách đạt 
được bất kỳ vị thế hay nhiệm vụ nào, dù là vị trí được chi trả hay vị trí không được chi 
trả, mà không thích hợp với hoặc làm giảm kết quả thực thi các nghĩa vụ của chúng tôi 
liên quan đến hợp đồng, hoặc có thể gây tai tiếng cho bất kỳ bên nào trong hợp đồng. 

b. Chúng tôi sẽ không sử dụng mối quan hệ hợp đồng này để thu hút hoặc có được các ưu 
đãi hoặc lợi ích không chính đáng trong cuộc sống riêng tư của chúng tôi. 

c. Chúng tôi sẽ không cho phép việc gia nhập đảng phái chính trị và/hoặc các hoạt động 
chính trị gây tác động quá mức hoặc ảnh hưởng tới tính trung lập về chính trị, một trong 
những tiêu chuẩn trong hoạt động của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. 

 

Mua sắm hàng hoá và dịch vụ 
a. Việc mua sắm hàng hoá và dịch vụ từ các nhà cung cấp thương mại theo Hợp đồng / Dự 

án này sẽ được thực hiện theo hướng dẫn mua sắm của Tổ chức Hướng tới Minh bạch và 
Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Nguyên tắc chung của hoạt động mua sắm hàng hoá và dịch 
vụ là phải dựa trên giá trị tốt nhất và trên cơ sở chào hàng cạnh tranh. Đối với những hợp 
đồng có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên phải có ít nhất ba báo giá cạnh tranh trước khi 
được phê duyệt. 
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Nhân sự Dự án 
a. Việc tuyển dụng nhân viên theo Hợp đồng / Dự án này sẽ được thực hiện dựa trên quy 

trình lựa chọn mở, minh bạch và cạnh tranh. Trong trường hợp cần có sự bổ nhiệm nhân 
sự trực tiếp, những lý do phù hợp cho việc bổ nhiệm và lựa chọn phải được cung cấp và 
ghi nhận đầy đủ. 

b. Các chuyên gia tư vấn dự tuyển để thực hiện các công việc của TT cần thông báo cho TT về 
các cam kết công việc họ đang thực hiện hoặc sẽ thực hiện. 

 
Hỗ trợ việc thực hiện các hướng dẫn, báo cáo và giải quyết vấn đề 

Các hướng dẫn này được thiết kế để đảm bảo việc tuân thủ với pháp luật hiện hành và 
bảo vệ uy tín của Tổ chức Hướng tới Minh bạch, Tổ chức Minh bạch Quốc tế và các đối 
tác. Để hỗ trợ việc thực hiện các hướng dẫn này trong thực tế, TT sẽ chủ động cung cấp 
hướng dẫn bổ sung cho các đối tác của mình và hỗ trợ khi có yêu cầu và khi phát sinh 
vấn đề cụ thể. Cán bộ được TT chỉ định cho hoạt động hỗ trợ này là: 
 
Bà Lê Thanh Hà 
Quản lý Tài chính và Hành chính 
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) 
Cơ quan đầu mối của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam 
Số 37 ngõ 35 Cát Linh 
Đống Đa – Hà Nội 
Đt: + 84 - 24 - 3715 3532  
Fax: + 84 - 24 - 3715 3443 
Email: thanhha@towardstransparency.vn 

 
Bất kỳ trường hợp vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm các hướng dẫn này bởi đại diện của một bên 

phải được thông báo ngay lập tức cho bên kia để có thể giải quyết các vấn đề quan ngại một cách 

nhanh chóng và phù hợp. Mọi nghĩa vụ pháp lý của đại diện các bên về việc báo cáo các hành vi 

bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các luật áp dụng khác sẽ không bị ảnh 

hưởng bởi hướng dẫn này. 

Chúng tôi đã đọc, đã hiểu và chấp thuận Bản quy tắc ứng xử này và đồng ý rằng Bản quy tắc ứng 
xử sẽ là một điều kiện của Hợp đồng này. 

 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch [Tổ chức đối tác] 

Tên Tên 

Chức vụ Chức vụ 

Ngày Ngày 
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