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Lời cảm ơn

TI xin chên thaânh caãm ún sûå giuáp àúä vaâ höî trúå cuãa Hiïåp höåi Kïë toaán Cöng chûáng Anh quöëc (ACCA), 
Trung têm Doanh nghiïåp Tû nhên Quöëc tïë vaâ caác vùn phoâng quöëc gia cuãa TI trong viïåc xêy dûång 
cöng cuå naây.

Töí chûác Minh baåch Quöëc tïë (TI) laâ möåt töí chûác xaä höåi dên sûå toaân cêìu ài àêìu trong cuöåc àêëu tranh 
phoâng chöëng tham nhuäng. Vúái hún 90 vùn phoâng quöëc gia úã khùæp núi trïn thïë giúái vaâ möåt Ban thû 
kyá taåi Berlin, CHLB Àûác, TI nêng cao nhêån thûác vïì hêåu quaã khön lûúâng do tham nhuäng gêy ra vaâ 
laâm viïåc vúái caác àöëi taác trong chñnh phuã, khöëi doanh nghiïåp cuäng nhû caác töí chûác xaä höåi dên sûå àïí 
xêy dûång vaâ thûåc hiïån nhûäng biïån phaáp hûäu hiïåu nhùçm giaãi quyïët vêën naån naây.
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CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH CHỐNG HỐI LỘ - Tài liệu dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

LỜI NÓI ĐẦU

Töí chûác Minh baåch Quöëc tïë (TI) xin trên troång giúái thiïåu taâi liïåu caác Nguyïn tùæc Kinh doanh 
Chöëng Höëi löå, duâng cho doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã.

Nhiïìu hoaåt àöång kinh doanh trïn thïë giúái do caác doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã tiïën haânh, àùåc 
biïåt úã caác nïìn kinh tïë múái nöíi. Taâi liïåu naây ghi nhêån möåt thûåc tïë laâ caác doanh nghiïåp vûâa 
vaâ nhoã úã nhiïìu nûúác trïn thïë giúái thûúâng xuyïn phaãi àöëi mùåt vúái naån höëi löå. Cuäng giöëng 
nhû caác cöng ty nhoã vúái nguöìn lûåc haån chïë, caác doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã àang àöëi mùåt 
vúái nhiïìu thaách thûác trong viïåc chöëng laåi vêën naån naây. Tuy nhiïn, caác cöng ty lúán trïn thïë 
giúái àang ngaây caâng àoâi hoãi caác nhaâ cung cêëp cuãa mònh phaãi àûa ra bùçng chûáng cho thêëy 
hoå coá caác chñnh saách vaâ hïå thöëng chöëng höëi löå phuâ húåp.

TI vaâ Ban chó àaåo viïåc xêy dûång caác Nguyïn tùæc Kinh doanh hy voång rùçng taâi liïåu naây seä 
coá ñch cho têët caã caác doanh nghiïåp, kïí caã caác doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã àang phaãi àûúng 
àêìu vúái naån höëi löå, vaâ caác doanh nghiïåp lúán àang tòm caách khuyïën khñch caác nhaâ cung cêëp 
cuãa mònh thûåc hiïån caác biïån phaáp chöëng höëi löå hiïåu quaã.

MÖÅT DOANH NGHIÏåP CHÖËNG HÖËI LÖÅ LAÂ MÖÅT DOANH NGHIÏåP NÙÆM QUYÏÌN KIÏÍM SOAÁT

Jermyn Brooks
Giaám àöëc, phuå traách caác chûúng trònh khu vûåc tû nhên
Töí chûác Minh baåch Quöëc tïë
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VÀI LỜI TỪ BAN CHỈ ĐẠO 
Caác Nguyïn tùæc Kinh doanh Chöëng Höëi löå do möåt Ban chó àaåo xêy dûång nïn. Ban chó àaåo naây göìm caác 
cöng ty vaâ töí chûác haâng àêìu thïë giúái, do TI chuã trò, coá tham khaão Taâi liïåu Hûúáng dêîn cuãa TI, do TI chõu 
traách nhiïåm biïn soaån. Caã hai taâi liïåu àûúåc soaån thaão búãi nhûäng cöng ty lúán, chuã yïëu laâ caác cöng ty cöí 
phêìn, coá sûå höî trúå cuãa caác doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã- nhûäng doanh nghiïåp tham gia vaâo nhiïìu hoaåt àöång 
kinh doanh trïn thïë giúái. Hai taâi liïåu naây, do àoá, seä laâ nhûäng cöng cuå thiïët yïëu àaãm baão cho sûå thaânh 
cöng cuãa cuöåc àêëu tranh toaân cêìu chöëng tham nhuäng.

Chuáng töi, caác thaânh viïn Ban chó àaåo, hoan nghïnh saáng kiïën cuãa TI vïì viïåc xuêët baãn caác Nguyïn tùæc 
Kinh doanh vaâ taâi liïåu hûúáng dêîn ài keâm, phuåc vuå àöëi tûúång chñnh laâ caác nhaâ quaãn lyá vaâ chuã doanh 
nghiïåp vûâa vaâ nhoã, nhûäng ngûúâi àang tòm kiïëm lúåi ñch thiïët thûåc töëi àa thöng qua nhûäng thuã tuåc haânh 
chñnh töëi thiïíu. Chuáng töi hoan nghïnh taâi liïåu múái naây vaâ hy voång rùçng noá seä coá ñch cho caã caác doanh 
nghiïåp chûa xêy dûång àûúåc chûúng trònh chöëng höëi löå riïng cho mònh cuäng nhû caác cöng ty lúán àang tòm 
caách khuyïën khñch caác nhaâ cung cêëp vaâ àöëi taác kinh doanh cuãa mònh cam kïët chöëng höëi löå.

Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng các Nguyên tắc Kinh doanh 
Chống hối lộ

Các công ty 
Cöng ty cöí phêìn hûäu haån BP
Cöng ty cöí phêìn hûäu haån quaãn lyá taâi saãn F&C
Cöng ty àiïån- àiïån tûã General Electric
Ngên haâng HSBC
Cöng ty nhöm & nùng lûúång taái taåo Norsk Hydro ASA- Na Uy
Cöng ty tû vêën àêìu tû Organizacioán Corona SA
Cöng ty kiïím toaán PricewaterhouseCoopers
Cöng ty cöí phêìn hûäu haån khai khoaáng Rio Tinto 
Cöng ty SAP
Cöng ty dõch vuå kiïím àõnh SGS
Cöng ty dêìu khñ Royal Dutch Shell
Cöng ty hoáa chêët Sika AG
Cöng ty TNHH àêìu tû taâi chñnh Tata Sons

Các tổ chức khác
AccountAbility
The Conference Board
European Bank for Reconstruction and Development
International Federation of Inspection Agencies
International Federation of Consulting Engineers
Social Accountability International
Transparency International
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GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ

Baån àang àoåc taâi liïåu naây búãi vò coá möåt àiïìu gò àoá laâm baån nghô àïën naån höëi löå vaâ taác haåi cuãa noá àöëi vúái 
doanh nghiïåp cuãa baån.

Tham nhuäng àûúåc àõnh nghôa laâ viïåc laåm duång quyïìn lûåc àûúåc trao àïí truåc lúåi caá nhên. Daång phöí biïën 
nhêët cuãa tham nhuäng laâ höëi löå, àûúåc àõnh nghôa laâ viïåc àûa hoùåc nhêån tiïìn, quaâ tùång hoùåc caác lúåi ñch 
khaác àïí laâm àiïìu gò àoá khöng trung thûåc, bêët húåp phaáp hoùåc laâm töín haåi niïìm tin trong quaá trònh kinh 
doanh.

Töí chûác Minh baåch Quöëc tïë (TI) àaä giúái thiïåu caác Nguyïn tùæc Kinh doanh chöëng Höëi löå nùm 2002, chuã 
yïëu daânh cho caác cöng ty lúán. Tûâ àoá àïën nay, caác Nguyïn tùæc Kinh doanh naây àaä àûúåc cöng nhêån nhû 
möåt tiïu chuêín chöëng höëi löå haâng àêìu vaâ laâ mö hònh cho caác chûúng trònh chöëng höëi löå. Taâi liïåu caác 
Nguyïn tùæc Kinh doanh phuâ húåp cho doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã (SMEs) àaä àûúåc xêy dûång, keâm theo 
hûúáng dêîn vaâ lúâi khuyïn thûåc tïë giuáp caác töí chûác haån chïë vïì nguöìn lûåc thúâi gian, taâi chñnh vaâ con ngûúâi 
thöng qua möåt quaá trònh phaát triïín chiïën lûúåc chöëng höëi löå phuâ húåp vúái quy mö vaâ cú cêëu töí chûác          
cuãa hoå.

Möåt SME coá thïí nhoã nhû möåt doanh nghiïåp tû nhên hay cöng ty húåp danh göìm ba hay böën ngûúâi. Àoá 
coá thïí laâ cöng ty gia àònh hoùåc cöng ty traách nhiïåm hûäu haån tû nhên vúái nhiïìu nhên viïn, coá thïí lïn àïën 
nùm trùm ngûúâi. Khöng giöëng nhû möåt cöng ty lúán, SME coá thïí khöng coá Höåi àöìng quaãn trõ, Phoâng nhên 
sûå hoùåc nguöìn lûåc thúâi gian vaâ taâi chñnh àïí thaânh lêåp möåt uyã ban giaám saát viïåc xêy dûång caác Nguyïn 
tùæc Kinh doanh.

Caác Nguyïn tùæc Kinh doanh naây laâ nhûäng giaá trõ maâ doanh nghiïåp theo àuöíi cuâng sûå liïm chñnh. Coân 
Taâi liïåu Hûúáng dêîn thò phuåc vuå baån àoåc laâ chuã doanh nghiïåp hoùåc ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp vûâa vaâ 
nhoã, coá mong muöën xêy dûång möåt chiïën lûúåc chöëng höëi löå àïí aáp duång nhûäng nguyïn tùæc naây vúái doanh 
nghiïåp mònh, duâ doanh nghiïåp êëy coá quy mö nhoã hay vûâa. Möîi giai àoaån cuãa quaá trònh àûúåc àûa ra vaâ 
giaãi thñch bùçng caách nïu bêåt nhûäng àiïìu baån cêìn tñnh àïën. Taâi liïåu Hûúáng dêîn seä giuáp baån xêy dûång möåt 
Chûúng trònh chöëng höëi löå phuâ húåp vúái baån. Taâi liïåu cuäng àûa ra nhiïìu tònh huöëng höëi löå, vò vêåy nïëu baån 
tòm thêëy möåt tònh huöëng khöng liïn quan àïën doanh nghiïåp cuãa baån, vñ duå nhû uãng höå chñnh trõ, thò baån 
haäy boã qua vaâ àoåc tiïëp phêìn sau. Nhûäng lúâi khuyïn àûúåc àûa ra àïìu coá liïn quan àïën caác doanh 
nghiïåp. Seä coá ñch nïëu hiïíu àûúåc nhûäng vêën àïì naây vò chuáng coá thïí liïn quan àïën doanh nghiïåp cuãa baån 
trong quaá trònh baån phaát triïín kinh doanh.

Höëi löå coá thïí laâ möåt phêìn cuãa vùn hoaá kinh doanh taåi möåt söë núi, maâ viïåc xûã lyá chuáng dûúâng nhû laâ möåt 
thaách thûác lúán vaâ khöng möåt doanh nghiïåp naâo, àùåc biïåt laâ doanh nghiïåp nhoã, coá thïí möåt mònh chöëng 
laåi. Nhûng vúái viïåc thöng qua möåt Chûúng trònh chöëng höëi löå vaâ húåp taác vúái caác SME khaác, caác àöëi taác 
kinh doanh, cú quan hûäu quan vaâ caác töí chûác thûúng maåi, cuäng nhû caác töí chûác xaä höåi dên sûå trong 
viïåc chöëng laåi naån höëi löå, baån seä coá thïí taåo ra sûå khaác biïåt bùçng caách giuáp taåo ra möåt vùn hoaá khöng 
khoan dung höëi löå.

“Dạng phổ biến nhất 
của tham nhũng là 
hối lộ, được định 
nghĩa là việc đưa 
hoặc nhận tiền, quà 
tặng hoặc các lợi ích 
khác để làm điều gì 
đó không trung thực, 
bất hợp pháp hoặc 
làm tổn hại niềm tin 
trong quá trình hoạt 
động kinh doanh.”
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HÖËI LÖÅ GÊY TÖÍN THÊËT CHO DOANH NGHIÏÅP

Möåt chûúng trònh chöëng höëi löå mang laåi nhûäng lúåi ñch roä rïåt, vaâ cuäng coá nhûäng ruãi ro khi khöng 
coá möåt chûúng trònh nhû vêåy. Àiïìu naây chùæc baån àaä hiïíu, nhûng àïí giuáp baån lêåp kïë hoaåch vaâ 
thaão luêån vúái caác àöìng nghiïåp cuãa mònh, chuáng töi xin liïåt kï caác lúåi ñch vaâ ruãi ro dûúái àêy.
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LỢI ÍCH

RỦI RO

Vúái uy tñn cuãa möåt doanh nghiïåp laâm ùn minh baåch, baån seä coá cú höåi àûúåc choån laâ nhaâ cung 
cêëp cho caác cöng ty àa quöëc gia trong chuöîi cung cêëp cuãa hoå, vaâ tiïëp cêån àûúåc thõ trûúâng 
quöëc tïë;

Höì sú liïm chñnh seä giuáp baån coá thïm cú höåi húåp taác kinh doanh vúái chñnh phuã;

Vúái möåt Chûúng trònh chöëng höëi löå töët, doanh nghiïåp vaâ caác cöång sûå cuãa baån seä àûúåc baão vïå 
töët hún trûúác nhûäng hònh phaåt cuãa phaáp luêåt, bõ tûúác giêëy pheáp hay bõ liïåt vaâo danh saách àen;

Nïëu baån àang cên nhùæc baán doanh nghiïåp cuãa mònh, möåt uy tñn töët seä laâm doanh nghiïåp hêëp 
dêîn hún trong mùæt ngûúâi mua;

Möåt doanh nghiïåp vúái caác tiïu chuêín liïm chñnh laâ möåt möi trûúâng töët àïí laâm viïåc vaâ seä 
khuyïën khñch àûúåc caác möëi quan hïå laâm ùn vaâ àaåo àûác töët;

Doanh nghiïåp cuãa baån seä trúã lïn hêëp dêîn hún àöëi vúái caác töí chûác taâi chñnh;

Baån, chûá khöng phaãi ngûúâi àûa hoùåc nhêån höëi löå, seä kiïím soaát àûúåc caác quyïët àõnh kinh 
doanh. Töí chûác cuãa baån seä tiïët kiïåm àûúåc tiïìn maâ leä ra bõ mang ài höëi löå, laâm quaâ tùång hoùåc 
caác caám döî vêåt chêët khaác

Höëi löå laâ phaåm phaáp taåi hêìu hïët caác nûúác, vaâ vò vêåy noá coá thïí bõ coi laâ töåi phaåm hònh sûå, keâm 
theo caác hònh phaåt taâi chñnh nùång nïì, thêåm chñ caác giaám àöëc hoùåc nhaâ quaãn lyá coá thïí bõ phaåt 
tuâ;

Cho duâ quöëc gia núi baån hoaåt àöång kinh doanh hoùåc baán haâng hoaá, dõch vuå khöng coá luêåt 
chöëng höëi löå thò baån vêîn coá thïí phaãi laâm ùn vúái caác quöëc gia khaác núi coá caác hònh phaåt cho 
tham nhuäng.
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Coá nhiïìu saáng kiïën toaân cêìu nhùçm loaåi boã naån höëi löå. Cöng ûúác cuãa Liïn hiïåp quöëc vïì chöëng Tham 
nhuäng, UNCAC, coá hiïåu lûåc tûâ nùm 2005, laâ möåt cöng ûúác toaân cêìu àêìu tiïn bao truâm têët caã caác 
hònh thûác tham nhuäng vaâ seä ngaây caâng trúã nïn quan troång khi àûúåc luêåt hoáa vaâ àûúåc thûåc thi. Töí 
chûác Húåp taác Kinh tïë vaâ Phaát triïín (OECD) chöëng laåi höëi löå trong kinh doanh quöëc tïë bùçng Cöng 
ûúác chöëng Höëi löå cuãa mònh. Cöng ûúác naây àaä àûúåc àûa vaâo luêåt quöëc gia cuãa 37 nûúác kyá kïët Cöng 
ûúác vaâ caác caáo buöåc höëi löå coá thïí àûúåc thöng baáo túái caác àaåi sûá quaán liïn quan. Theo Cöng ûúác: 
“Tham nhuäng khöng coân laâ kinh doanh thöng thûúâng nûäa”.

Nïëu baån muöën laâm ùn trong möåt chuöîi cung cêëp cuãa caác cöng ty lúán, hoå seä muöën biïët xem baån coá 
Chûúng trònh chöëng höëi löå hay khöng, búãi vò caác cöng ty àa quöëc gia chõu sûå àiïìu chónh cuãa luêåt lïå 
riïng vaâ caác nhaâ cung cêëp cuãa hoå phaãi àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu minh baåch. Nhiïìu cöng ty lúán 
nay àaä coá quy trònh raâ soaát cêín troång, vaâ nïëu baån khöng coá Chûúng trònh chöëng höëi löå, doanh 
nghiïåp cuãa baån seä khoá loâng àûúåc choån, hoùåc laâ baån phaãi cam kïët tuên theo chûúng trònh cuãa hoå.

Möåt kïët aán höëi löå coá thïí àöìng nghôa vúái mêët giêëy pheáp xuêët khêíu, chûa kïí àïën nhûäng khoaãn        
phaåt lúán;

Höëi löå laâm ö danh doanh nghiïåp, laâm doanh nghiïåp mêët uy tñn hoùåc thêåm chñ bõ liïåt vaâo danh saách 
àen cuãa möåt söë töí chûác. Caác ngên haâng, töí chûác kiïím toaán, luêåt sû coá traách nhiïåm baáo caáo têët caã 
caác giao dõch kïë toaán khöng roä raâng hoùåc vi phaåm caác qui àõnh cuãa luêåt phaáp vïì chöëng rûãa tiïìn vaâ 
khuãng böë.

Caác quyïët àõnh kinh doanh bõ chi phöëi búãi höëi löå thûúâng khöng saáng suöët vaâ coá thïí dêîn túái kïët quaã 
xêëu. Söë tiïìn àûúåc sûã duång àïí höëi löå laâ möåt khoaãn löî àöëi vúái doanh nghiïåp, vaâ möåt khi doanh nghiïåp 
àaä dñnh vaâo höëi löå thò seä khoá quay àêìu laåi. 
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CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH 

CHỐNG HỐI LỘ
Tài liệu dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Caác Nguyïn tùæc Kinh doanh chöëng Höëi löå (Nguyïn tùæc Kinh doanh) àûúåc xêy dûång búãi caác nhoám doanh 
nghiïåp tû nhên, caác töí chûác phi chñnh phuã vaâ caác töí chûác cöng àoaân vaâ àûúåc sûã duång nhû möåt cöng cuå 
giuáp caác cöng ty xêy dûång caách tiïëp cêån hiïåu quaã chöëng höëi löå trong têët caã caác lônh vûåc hoaåt àöång cuãa 
mònh.

1. CAÁC NGUYÏN TÙÆC KINH DOANH

Laâ caác giaá trõ kinh doanh cuãa doanh nghiïåp baån. Phuå luåc A nïu vñ duå vïì viïåc laâm caách naâo baån coá thïí 
àûa ra cam kïët phuâ húåp vúái caác Nguyïn tùæc naây.

Doanh nghiïåp cuãa baån cam kïët:

Hoaåt àöång kinh doanh cöng bùçng, trung thûåc vaâ minh baåch;

Khöng àûa höëi löå, duâ trûåc tiïëp hay giaán tiïëp, àïí àöíi lêëy caác lúåi thïë kinh doanh;

Khöng nhêån höëi löå, duâ trûåc tiïëp hay giaán tiïëp, àïí cho ài caác lúåi thïë kinh doanh;

Xêy dûång möåt Chûúng trònh thûåc hiïån vaâ uãng höå caác Nguyïn tùæc naây.

2. MỤC ĐÍCH

Muåc àñch cuãa caác Nguyïn tùæc Kinh doanh naây laâ àïí giuáp baån thûåc hiïån töët caác hoaåt àöång kinh doanh, 
baão vïå uy tñn cuãa baån vaâ gúåi yá cho baån caác caách thûác giaãm thiïíu ruãi ro höëi löå.

Àïí àaåt àûúåc Muåc àñch naây, doanh nghiïåp cuãa baån cêìn:

Thöëng nhêët vïì caã giaá trõ vaâ thûåc tiïîn cho hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp mònh;

Raâ soaát doanh nghiïåp cuãa mònh àïí xaác àõnh nhûäng khêu naâo chûáa àûång ruãi ro;

Thöëng nhêët hoaåt àöång àïí chöëng laåi ruãi ro höëi löå cuãa doanh nghiïåp;

Vaåch ra caác quaá trònh maâ doanh nghiïåp baån seä thûåc hiïån.

“Mục đính của các 
Nguyên tắc Kinh doanh 
là để giúp ban thực hiện 
tốt các hoạt động kinh 
doanh, bảo vệ uy tín của 
bạn và gợi ý cho bạn các 
cách thức giảm thiểu rủi 
ro hối lộ”

Àêy laâ nhûäng bûúác thûåc tïë baån coá thïí laâm àïí quyïët àõnh xem doanh nghiïåp cuãa baån tuên theo caác 
Nguyïn tùæc Kinh doanh vaâ àaåt àûúåc muåc tiïu nhû thïë naâo. Möåt söë núi baån coá thïí thu thêåp thöng tin laâ caác 
sûá quaán, töí chûác thûúng maåi, vùn phoâng quöëc gia cuãa TI.

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HỐI LỘ

Taâi liïåu naây laâ möåt hònh thûác àún giaãn hoáa caác qui trònh thuã tuåc nhùçm giuáp àúä caác töí chûác doanh nghiïåp 
coá nguöìn lûåc haån chïë thöng qua giaãi thñch vêën àïì vaâ àûa ra vñ duå thûåc tiïîn. Nhûäng giaá trõ maâ taâi liïåu caác 
Nguyïn tùæc Kinh doanh àûa ra khöng thay àöíi.
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Đánh giá Rủi ro của bạn

Kiïím tra xem caác quöëc gia núi baån kinh doanh coá mûác àöå ruãi ro höëi löå cao hay khöng taåi: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.
Àaánh giaá caác lônh vûåc kinh doanh cuãa doanh nghiïåp baån úã khña caånh ruãi ro höëi löå.

Raâ soaát caác húåp àöìng cuãa baån vúái caác àaåi lyá vaâ caác àöëi taác kinh doanh khaác, kiïím tra xem caác 
àiïìu kiïån thanh toaán vaâ hoa höìng coá roä raâng vaâ phuâ húåp vúái dõch vuå àûúåc cung cêëp hay khöng.
Xaác àõnh caác biïån phaáp kiïím tra naâo laâ cêìn thiïët àïí àaánh giaá sûå liïm chñnh cuãa caác nhaâ cung 
cêëp, àöëi taác vaâ khaách haâng cuãa mònh.

Nïëu baån tham gia trong möåt chuöîi cung cêëp, haäy tòm hiïíu xem caác khaách haâng mong àúåi gò úã 
baån trong viïåc chöëng laåi naån höëi löå.

Tòm hiïíu luêåt phaáp vaâ quy àõnh coá aãnh hûúãng àïën doanh nghiïåp núi baån hoaåt àöång kinh doanh; 
höëi löå laâ haânh àöång phi phaáp taåi hêìu hïët caác quöëc gia.

“HỐI LỘ LÀ HÀNH ĐỘNG PHI PHÁP TẠI HẦU HẾT CÁC QUỐC GIA”

Thống nhất về một Chương trình chống hối lộ
Dûåa trïn caác àaánh giaá ruãi ro, doanh nghiïåp cuãa baån coá thïí xêy dûång möåt Chûúng trònh chöëng höëi löå vaâ 
àaãm baão luön haânh àöång möåt caách trung thûåc vaâ cúãi múã.

4. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH VỀ HỐI LỘ

Àêy laâ nhûäng vêën àïì chñnh coá thïí aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën doanh nghiïåp cuãa baån maâ baån cêìn phaãi 
àaánh giaá vaâ sùæp xïëp ûu tiïn.

Höëi löå coá thïí diïîn ra dûúái nhiïìu hònh thûác khöng phaãi bùçng tiïìn mùåt. Àoá coá thïí laâ möåt khoaãn thanh toaán 
trûåc tiïëp hoùåc nhû möåt phêìn cuãa “hoa höìng” trong möåt húåp àöìng, nhûng cuäng coá thïí àûúåc thûåc hiïån 
dûúái hònh thûác quaâ tùång, lúåi ñch, khoãan ûu àaäi hoùåc àoáng goáp tûâ thiïån. Höëi löå cuäng coá thïí xaãy ra maâ baån 
khöng hay biïët búãi caác àaåi lyá hoùåc bïn thûá ba hoaåt àöång thay mùåt doanh nghiïåp hoùåc cöng ty cuãa baån.

Quà tặng và tiếp khách

Möåt quaâ tùång àùæt tiïìn hoùåc viïåc múâi giaãi trñ xa hoa coá thïí àûúåc hiïíu nhû möåt hònh thûác höëi löå theo luêåt 
phaáp àõa phûúng, nhûng laâ möåt hònh thûác höëi löå kñn àaáo hún tiïìn mùåt, vúái muåc àñch àaåt àûúåc caác lúåi thïë 
kinh doanh khöng àuáng àùæn vaâ coá thïí laâ khúãi àêìu cho caác haânh vi höëi löå nghiïm troång hún. Tuy nhiïn, 
caác moán quaâ tùång húåp lyá vaâ hònh thûác tiïëp khaách cúãi múã trong möåt quaá trònh laâm ùn bònh thûúâng vúái 
muåc àñch tùng cûúâng quan hïå töët vaâ àïí kyã niïåm caác dõp àùåc biïåt thò khöng bõ coi laâ höëi löå. Quan troång 
laâ moåi ngûúâi cêìn hiïíu roä sûå khaác biïåt naây. Àïí baão vïå doanh nghiïåp cuãa baån vaâ nhûäng ngûúâi laâm ùn vúái 
baån, haäy thöëng nhêët xem khi naâo thò töí chûác tùång quaâ vaâ thïët àaäi khaách, cuäng nhû cêìn aáp duång hònh 
thûác ghi cheáp, baáo caáo naâo. Haäy àaãm baão rùçng caác àöëi taác cuãa baån biïët àûúåc quy tùæc cuãa baån.

Phuå luåc B nïu vñ duå vïì caác Quy tùæc tùång quaâ vaâ tiïëp khaách.

Xung đột lợi ích

Xung àöåt lúåi ñch laâ khi lúåi ñch hoùåc möëi quan hïå caá nhên àûúåc àùåt lïn trïn lúåi ñch doanh nghiïåp. Xung 
àöåt lúåi ñch coá thïí boáp meáo caác nhêån àõnh vaâ dêîn túái haânh àöång khöng trung thûåc vaâ khöng minh baåch. 
Àiïìu naây àöi khi dêîn túái tònh huöëng trong àoá caá nhên haânh xûã traái vúái khaã nùng nhêån àõnh töët cuãa hoå, 
thûåc hiïån viïåc trao vaâ nhêån caác lúåi ñch aãnh hûúãng àïën doanh nghiïåp cuãa baån. Caách giaãi quyïët vêën àïì 
naây laâ àïì ra caác quy tùæc xûã lyá caác tònh huöëng maâ xung àöåt lúåi ñch coá thïí xaãy ra. Ngay caã khi khöng coá 
caác haânh àöång laåm duång, xung àöåt lúåi ñch vêîn coá thïí àûúåc coi laâ caác hoaåt àöång tham nhuäng. Àiïìu naây 
gêy töín haåi cuäng giöëng nhû khi coá haânh àöång laåm duång thûåc tïë vêåy.
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Đóng góp từ thiện và tài trợ

Höëi löå coá thïí nuáp boáng àoáng goáp tûâ thiïån hoùåc taâi trúå. Baån haäy àaãm baão rùçng tiïìn àoáng goáp tûâ thiïån khöng 
phuå thuöåc vaâo hoùåc khöng àûúåc duâng àïí daânh lêëy möåt húåp àöìng laâm ùn. Haäy àûa tiïìn cho töí chûác chûá 
àûâng àûa cho caá nhên.

Taâi trúå laâ khi doanh nghiïåp àoáng goáp, bùçng tiïìn mùåt hoùåc hiïån vêåt, àïí quaãng caáo tïn tuöëi cuãa mònh nhên 
möåt sûå kiïån nöíi bêåt naâo àoá, vñ duå nhû möåt sûå kiïån thïí thao, hoùåc liïn quan túái möåt nhên vêåt nöíi tiïëng, vñ duå 
nhû möåt ca syä. Lúåi ñch cuãa doanh nghiïåp àoá laâ  gùæn kïët àûúåc tïn tuöíi cuãa mònh vúái möåt sûå kiïån hoùåc nhên 
vêåt nöíi tiïëng, tuy nhiïn viïåc taâi trúå naây cêìn phaãi àem laåi caác lúåi ñch thiïët thûåc vaâ caãm nhêån àûúåc, vñ duå nhû 
viïåc baá röång raäi hún vïì doanh nghiïåp vaâ tùng sûác maånh cho thûúng hiïåu. Haäy àaãm baão rùçng sûå taâi trúå àûúåc 
thûåc hiïån vò muåc àñch cuãa doanh nghiïåp chûá khöng phaãi nhû voã boåc cuãa höëi löå.

Các khoản “bôi trơn”

Caác khoaãn “böi trún” laâ möåt hònh thûác khaác cuãa höëi löå vaâ vò vêåy laâ bêët húåp phaáp taåi hêìu hïët caác quöëc gia. 
Chuáng coá thïí laâ nhûäng khoaãn tiïìn nhoã àûúåc caác nhaâ cung cêëp dõch vuå yïu cêìu àïí àaãm baão hoùåc “thuác àêíy 
nhanh” dõch vuå maâ leä ra baån hoaân toaân àûúåc hûúãng, vñ duå nhû kïët nöëi àiïån thoaåi hoùåc laâm visa, hoùåc nhûäng 
khoaãn tiïìn àûúåc àûa cho caán böå haãi quan, xuêët nhêåp caãnh hoùåc caác quan chûác khaác àïí “thuác àêíy nhanh” 
viïåc cung cêëp dõch vuå hoùåc cêëp pheáp. Àiïìu naây àaáng tiïëc laâ khaá phöí biïën taåi nhiïìu quöëc gia àïën nöîi chuáng 
àûúåc coi laâ “bònh thûúâng” hoùåc “khöng thïí traánh khoãi”. Tuy nhiïn, vò chuáng bêët húåp phaáp nïn cêìn thiïët vaâ 
coá thïí loaåi boã. Xêy dûång möåt kïë hoaåch roä raâng loaåi boã caác khoaãn “böi trún” seä giuáp baån vaâ caác àöìng nghiïåp 
cuãa baån xûã lyá àûúåc vêën àïì naây.

Ủng hộ chính trị

Höëi löå coá thïí nuáp boáng caác khoaãn uãng höå chñnh trõ. Nïëu doanh nghiïåp cuãa baån muöën àoáng goáp cho möåt 
àaãng phaái chñnh trõ naâo àoá, àiïìu quan troång laâ quyïët àõnh àoáng goáp naây àûúåc thöng qua möåt caách minh 
baåch. Nïëu doanh nghiïåp baån coá Höåi àöìng Quaãn trõ, quyïët àõnh naây cêìn àûúåc thöng qua dûúái hònh thûác nghõ 
quyïët. Nïëu baån laâ möåt doanh nghiïåp nhoã, quyïët àõnh naây coá thïí àûúåc thïí hiïån dûúái daång biïn baãn hoåp laänh 
àaåo. Haäy àaãm baão rùçng moåi ngûúâi trong töí chûác hiïíu rùçng quyïët àõnh uãng höå chñnh trõ thay mùåt doanh 
nghiïåp àûúåc thûåc hiïån vúái sûå àöìng yá cuãa doanh nghiïåp, vaâ khöng bao giúâ laâ möåt quyïët àõnh cuãa caá nhên, 
khöng coá sûå àöìng thuêån cuãa cêëp quaãn lyá. Haäy lûu yá vêën àïì thúâi gian. Nïëu baån àang àaâm phaán cho möåt húåp 
àöìng vúái chñnh phuã hoùåc xin giêëy pheáp, vñ duå nhû giêëy pheáp quy hoaåch, hoùåc baån coá möåt vêën àïì 
nhêåy caãm maâ chñnh phuã àang xem xeát, thò viïåc àoáng goáp cho chñnh phuã hoùåc àaãng phaái chñnh trõ 
coá thïí bõ coi laâ höëi löå. Àûâng bao giúâ àoáng goáp trûåc tiïëp cho möåt caá nhên.
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5. CÁC YÊU CẦU THỰC HIÊN

Àïí thûåc hiïån àûúåc Chûúng trònh cuãa baån, baån nïn coá caác haânh àöång sau, tuyâ thuöåc vaâo quy mö vaâ cêëu 
truác cuãa doanh nghiïåp.

Tổ chức và trách nhiệm

Thöëng nhêët möåt Chûúng trònh vúái caác àöìng nghiïåp hoùåc caác nhên viïn cuãa baån àïí àaãm baão rùçng caác 
Nguyïn tùæc Kinh doanh àûúåc tuên thuã. Tuyâ thuöåc vaâo quy mö doanh nghiïåp, baån coá thïí chó àõnh möåt 
ngûúâi hoùåc möåt nhoám ngûúâi quaãn lyá Chûúng trònh chöëng höëi löå.

Moåi ngûúâi trong doanh nghiïåp cuãa baån, hoùåc têët caã nhên viïn cuãa baån cêìn hiïíu rùçng hoå àïìu coá traách 
nhiïåm àaãm baão Chûúng trònh àûúåc thûåc hiïån vaâ hiïåu quaã.

Moåi ngûúâi trong doanh nghiïåp cuãa baån cêìn àûúåc khuyïën khñch tham gia thaão luêån vaâ 
àöìng yá thûåc hiïån Chûúng trònh.

Các quan hệ kinh doanh

Khi laâm viïåc vúái caác bïn thûá ba, nïëu chó cam kïët khöng àûa hoùåc nhêån höëi löå nhên danh caá nhên baån thò 
chûa àuã.

Doanh nghiïåp cuãa baån cêìn àaãm baão sûå tuên thuã Chûúng trònh khi laâm ùn vúái caác àöëi taác kinh doanh nhû 
àaåi lyá, nhaâ cung cêëp vaâ nhaâ thêìu. Haäy kiïím tra tû caách phaáp nhên cuãa hoå vaâ àaãm baão rùçng hoå chûa tûâng 
dñnh vaâo caác vuå höëi löå.

Cêìn raâ soaát caác khoaãn thanh toaán tiïìn hoa höìng àïí àaãm baão rùçng chuáng phuâ húåp vúái mûác dõch vuå àûúåc 
cung cêëp cho doanh nghiïåp baån. Caác àaåi lyá cêìn hiïíu roä caác Nguyïn tùæc Kinh doanh cuãa baån vaâ kyá húåp 
àöìng cam kïët tuên thuã chuáng.

Haäy duy trò chïë àöå ghi cheáp roä raâng têët caã caác quyïët àõnh cuãa baån, vñ duå nhû khoaãn hoa höìng àûúåc thöëng 
nhêët vaâ caác chó thõ vïì chöëng àûa höëi löå. Àiïìu naây seä giuáp baão vïå doanh nghiïåp cuãa baån.

Haäy àaãm baão rùçng caác àiïìu khoaãn húåp àöìng àoâi hoãi bïn thûá ba phaãi tön troång caác Nguyïn tùæc Kinh 
doanh cuãa baån vaâ baão lûu cho baån quyïìn chêëm dûát húåp àöìng nïëu coá sûå àûa vaâ nhêån höëi löå búãi caác àaåi 
lyá vaâ nhûäng ngûúâi trung gian. 

Nhân viên

Haäy àaãm baão rùçng khöng ai trong doanh nghiïåp cuãa baån bõ trûâng phaåt búãi mêët húåp àöìng laâm ùn do khöng 
chêëp nhêån àûa hoùåc nhêån höëi löå. Àöìng thúâi, Chûúng trònh cuäng phaãi àaãm baão rùçng bêët cûá ai trong töí chûác 
àûúåc phaát hiïån coá àûa hoùåc nhêån höëi löå àïìu seä bõ kyã luêåt. Àïí viïåc thûåc thi hiïåu quaã, nhên viïn cuãa baån 
cêìn biïët rùçng àoá laâ chñnh saách cuãa doanh nghiïåp. Nïëu baån coá quaãn lyá Nhên sûå, ngûúâi àoá cêìn phaãi àûúåc 
trûåc tiïëp tham gia vaâo cöng viïåc naây.

Đào tạo

Haäy àaãm baão rùçng têët caã caác yïëu töë trong Chûúng trònh cuãa baån àûúåc têët caã moåi ngûúâi trong töí chûác cuãa 
baån thaão luêån vaâ àöìng yá, kïí caã nhûäng ngûúâi seä tham gia vaâo töí chûác. Caác nhaâ cung cêëp, caác nhaâ thêìu 
vaâ àöëi taác kinh doanh khaác cuäng cêìn hiïíu roä vaâ àöìng yá thûåc hiïån chûúng trònh. Haäy laâm roä trong quy tùæc 
cuãa baån rùçng moåi quyïët àõnh cêìn àùåt lúåi ñch töët nhêët cuãa doanh nghiïåp lïn trïn lúåi ñch caá nhên.

“Mọi người trong doanh 
nghiệp của bạn, hoặc tất 
cả nhân viên của bạn cần 
hiểu rằng họ đều có trách 
nhiệm đảm bảo Chương 
trình được thực hiện và 
hiệu quả.”
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6. NÊU VẤN ĐỀ VÀ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT

Àêy laâ möåt phêìn thiïët yïëu trong viïåc chöëng höëi löå. Uy tñn cuãa baån seä àïën tûâ caác giaá trõ kinh doanh cuãa baån. 
Haäy quyïët àõnh xem laâm caách naâo doanh nghiïåp cuãa baån coá thïí xûã lyá caác vêën àïì vaâ baáo caáo, vaâ laâm caách 
naâo àïí ruát kinh nghiïåm vaâ caãi tiïën Chûúng trònh cuãa baån.

Nïëu coá thïí, haäy thöëng nhêët vúái moåi ngûúâi trong töí chûác cuãa baån cuäng nhû vúái caác àöëi taác kinh doanh vïì 
caách thûác töët nhêët maâ theo àoá caác vêën àïì vïì höëi löå coá thïí àûúåc baáo caáo maâ khöng súå bõ traã thuâ, cuäng nhû 
núi xin tû vêën àïí àöëi phoá vúái caác tònh huöëng, trûúác khi chuáng trúã thaânh vêën àïì thûåc sûå.

7. TUYÊN TRUYỀN 

Nïëu caác Nguyïn tùæc Kinh doanh vaâ Chûúng trònh chöëng Höëi löå khöng àûúåc ai biïët àïën thò chuáng chùèng coá 
yá nghôa gò caã.

Doanh nghiïåp cuãa baån cêìn àaãm baão rùçng Chûúng trònh àûúåc phöí biïën àïën têët caã moåi ngûúâi trong töí chûác 
cuãa baån, caác àöëi taác kinh doanh vaâ caác khaách haâng. Àiïìu naây seä coá taác àöång tñch cûåc àïën viïåc nêng cao 
uy tñn doanh nghiïåp nhû möåt doanh nghiïåp hoaåt àöång liïm chñnh chöëng laåi naån höëi löå, vaâ cuäng giuáp baão 
vïå baån vaâ caác àöìng nghiïåp cuãa baån nïëu coá caác tònh huöëng höëi löå xaãy ra.

8. KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT NỘI BỘ

Chûúng trònh chöëng höëi löå cêìn àûúåc kiïím tra vaâ theo doäi thûåc hiïån. Àoá cuäng laâ caách höî trúå Chûúng trònh 
vaâ giuáp chûúng trònh vêån haânh töët. Mùåc duâ doanh nghiïåp cuãa baån khöng phaãi thûåc hiïån caác yïu cêìu vïì 
cöng khai minh baåch vaâ kiïím toaán nhû möåt doanh nghiïåp cöng, nhûng möåt doanh nghiïåp hoaåt àöång töët 
nhêët vêîn coá thïí coá vêën àïì. Trong trûúâng húåp coá vêën àïì, möåt chïë àöå ghi cheáp töët seä laâ minh chûáng cho 
hoaåt àöång chöëng höëi löå töët. Haäy thöng baáo vïì Chûúng trònh cuãa baån trïn website, nïëu coá. Haäy lûu giûä biïn 
baãn caác cuöåc hoåp trong àoá caác quyïët àõnh àûúåc àûa ra.

Viïåc lûu giûä söí saách vaâ ghi cheáp chñnh xaác têët caã caác giao dõch taâi chñnh laâ vö cuâng cêìn thiïët. Baån cêìn phaãi 
àaãm baão rùçng khöng coá caác giao dõch ngoaâi söí saách. Haäy nhúá rùçng luêåt phaáp vïì chöëng rûãa tiïìn àoâi hoãi 
caác kïë toaán viïn vaâ luêåt sû baáo caáo têët caã nhûäng gò khöng minh baåch vaâ àaáng nghi ngúâ. Caác höì sú ghi 
cheáp cêín thêån seä giuáp baão vïå doanh nghiïåp cuãa baån trong trûúâng húåp phaãi laâm roä vïì möåt giao dõch naâo 
àoá.

Baån cêìn kiïím soaát nöåi böå töët, coá khaã nùng phaát hiïån sai phaåm. Caác hoaåt àöång kiïím soaát seä chó coá taác 
duång nïëu chuáng àûúåc tñch húåp töët vaâo caác quy trònh cuãa doanh nghiïåp vaâ àûúåc têët caã moåi ngûúâi trong 
doanh nghiïåp tuên thuã. Caán böå kiïím soaát cêìn àûúåc àaâo taåo kyä lûúäng.

Haäy thûúâng xuyïn kiïím tra caác quy trònh cuãa baån, àaãm baão chuáng àûúåc vêån haânh töët thöng qua viïåc àaánh 
giaá laåi. Haäy laâm viïåc naây thûúâng xuyïn vaâ lûu giûä höì sú vïì viïåc baån àaä laâm gò àïí xûã lyá nhûäng vêën àïì phaát 
sinh.

Àaánh giaá laåi Chûúng trònh vaâ thaão luêån noá möåt caách thûúâng xuyïn vúái têët caã moåi ngûúâi trong töí chûác, vaâ 
vúái caác kiïím toaán viïn khi cêìn thiïët. Haäy lûu giûä caác höì sú thaão luêån naây vaâ têët caã caác hoaåt àöång liïn quan. 
Haäy hoaân thiïån hún Chûúng trònh khi àuác ruát àûúåc kinh nghiïåm. 

“Bạn cần kiểm soát nội 
bộ tốt, có khả năng phát 
hiện sai phạm. Các hoạt 
động kiểm soát sẽ chỉ có 
tác dụng nếu chúng 
được tích hợp tốt vào các 
quy trình của doanh 
nghiệp và được tất cả 
mọi người trong doanh 
nghiệp tuân thủ.”
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PHUÅ LUÅC A

CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Chuáng ta seä thûåc hiïån kinh doanh möåt caách cöng bùçng, trung thûåc vaâ cöng khai.
(Vñ duå: coá caác àiïìu khoaãn thanh toaán minh baåch, söí saách ghi cheáp roä raâng)

Chuáng ta seä khöng höëi löå cuäng nhû khöng tha thûá cho haânh àöång höëi löå nhên danh chuáng ta nhùçm 
muåc àñch chiïëm ûu thïë kinh doanh.
(Vñ duå: cêëm àaåi lyá àûa höëi löå)

Chuáng ta seä khöng nhêån höëi löå cuäng nhû khöng àöìng yá viïåc nhêån höëi löå nhên danh chuáng ta àïí taåo 
aãnh hûúãng àïën viïåc kinh doanh.
(Vñ duå: quaãn lyá chùåt viïåc thanh toaán hoa höìng)

Chuáng ta seä tûâ chöëi laâm ùn vúái nhûäng àöëi taác khöng chêëp nhêån caác giaá trõ kinh doanh cuãa chuáng ta vaâ 
nhûäng àöëi taác coá thïí laâm aãnh hûúãng àïën uy tñn cuãa chuáng ta.
(Vñ duå: lûåa choån cêín thêån àöëi taác kinh doanh)

Chuáng ta seä àïì ra caác quy àõnh ngùn chùån höëi löå trûåc tiïëp hoùåc giaán tiïëp, vaâ àïí giûä gòn vaâ àïì cao caác 
giaá trõ cuãa chuáng ta.
(Vñ duå: quy àõnh vïì quaâ tùång vaâ tiïëp khaách)

Chuáng ta seä lûu giûä vaâ cêåp nhêåt söí saách roä raâng.
(Vñ duå: ghi cheáp caác quyïët àõnh vïì àoáng goáp tûâ thiïån hoùåc viïåc xûã lyá caác yïu cêìu höëi löå hoùåc caác xung 
àöåt lúåi ñch)
Chuáng ta seä àaãm baão rùçng moåi ngûúâi trong doanh nghiïåp cuãa chuáng ta hoùåc caác àöëi taác kinh doanh 
cuãa chuáng ta biïët àûúåc caác Nguyïn tùæc cuãa chuáng ta.
(Vñ duå: tuyïn truyïìn vaâ àaâo taåo töët; khöng chêëp nhêån viïåc khöng biïët)

Chuáng ta seä thûúâng xuyïn raâ soaát vaâ cêåp nhêåt Chûúng trònh cuäng nhû caác quy trònh cuãa chuáng ta khi 
cêìn thiïët.
(Vñ duå: hoåc hoãi tûâ kinh nghiïåm vaâ möëi quan hïå vúái caác àöëi taác khaác)
Chuáng ta seä tuên thuã caác Nguyïn tùæc naây kïí caã khi viïåc àoá trúã nïn khoá khùn.
(Vñ duå: khöng chêëp nhêån caác khoaãn “böi trún”).

GỢI Ý CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG 
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PHUÅ LUÅC B
GỢI Ý CÁC QUY TẮC VỀ QUÀ TẶNG  
VÀ TIẾP KHÁCH

CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP:

Doanh nghiïåp chuáng ta àaä cam kïët khöng àûa vaâ nhêån höëi löå. vò àöi khi viïåc tùång quaâ vaâ tiïëp khaách coá 
thïí laâ voã boåc cuãa höëi löå hoùåc àûúåc hiïíu lêìm laâ höëi löå, chuáng ta àaä àûa ra caác quy tùæc sau àêy àïí xaác 
àõnh roä nhûäng gò coá thïí coi laâ húåp lyá vaâ àûúåc chêëp nhêån vaâ nhûäng gò khöng àûúåc chêëp nhêån.

QUÀ TẶNG

Chuáng ta coá thïí chêëp nhêån quaâ tùång laâ nhûäng moán quaâ nhoã coá giaá trõ haån chïë. chuáng ta khöng chêëp 
nhêån nhûäng moán quaâ coá giaá trõ cao. 

Mùåc duâ àöi khi chuáng ta coá thïí chêëp nhêån möåt moán quaâ nhûng chuáng ta khöng chêëp nhêån nhûäng moán 
quaâ àûúåc àûa möåt caách liïn tuåc vaâ thûúâng xuyïn.

Quy tùæc kinh doanh cuãa chuáng ta laâ caác quaâ tùång chuáng ta àûa ra cêìn coá giaá trõ nhoã vaâ phuâ húåp vúái luêåt 
phaáp àõa phûúng, àûúåc ban laänh àaåo phï duyïåt. 

Caác moán àöì giaá trõ àûúåc àûa ra laâm quaâ tùång phaãi àûúåc traã laåi, hoùåc àûúåc xûã lyá theo quyïët àõnh cuãa ban 
laänh àaåo. 

TIẾP KHÁCH

Chuáng ta coá thïí múâi vaâo nhêån lúâi múâi tiïëp khaách nïëu noá húåp lyá vaâ laâ quyïìn lúåi chñnh àaáng cuãa doanh 
nghiïåp.

Chuáng ta seä khöng múâi vaâo nhêån lúâi múâi tiïëp khaách xa xó vaâ thûúâng xuyïn, hoùåc nhûäng cuöåc tiïëp khöng 
coá ngûúâi àûáng ra laâm chuã. 

Baån coá thïí àûa ra möåt giúái haån giaá trõ, vñ duå laâ 30 àö la, hoùåc àûa ra caác vñ duå quaâ tùång nhoã nhû laâ caác hiïån vêåt quaãng caáo, 
hoa hoùåc söcöla. Vñ duå vïì nhûäng quaâ tùång giaá trõ laâ àöì trang sûác, àöìng höì àùæt tiïìn hoùåc veá maáy bay.

Thûúâng thò coá nhûäng luêåt lïå hoùåc quy àõnh vïì viïåc quan chûác chñnh phuã coá thïí nhêån nhûäng gò. Noá seä giuáp baån thaão luêån vaâ 
quyïët àõnh vïì quaâ tùång àûúåc pheáp cho khaách haâng. Haäy nhúá laâ caác khaách haâng cuãa baån coá thïí cuäng coá chñnh saách riïng vïì 
quaâ tùång.

Àöi khi tûâ chöëi quaâ tùång laâ bêët lõch sûå, vñ duå nhû taåi möåt sûå kiïån cöng khai. Töët nhêët laâ suy nghô vaâ coá sûå chuêín bõ trûúác. Trong 
nhûäng tònh huöëng nhû vêåy quaâ tùång coá thïí àûúåc nhêån, nhûng cêìn àûúåc traã laåi sau àoá cuâng vúái möåt thû giaãi thñch. Coá möåt 
caách khaác laâ àem moán quaâ àoá laâm tûâ thiïån. Ngûúâi trao quaâ cêìn àûúåc thöng baáo laâ baån àaä laâm gò vúái moán quaâ àoá vaâ taåi sao, 
àïí traánh lùåp laåi nhûäng moán quaâ nhû vêåy.

Nïëu möåt cuöåc tiïëp khaách khöng coá chuã nhaâ, vñ duå nhû taåi möåt sûå kiïån thïí thao, thò àêy seä laâ möåt moán quaâ chûá khöng phaãi laâ 
tiïëp khaách, vaâ seä chõu sûå àiïìu chónh cuãa quy tùæc quaâ tùång. Trong trûúâng húåp naây, chùæc chùæn phaãi coá yïëu töë kinh doanh, vñ duå 
nhû tùng cûúâng quan hïå hoùåc sau möåt cuöåc gùåp mùåt laâm ùn. Nhûäng cuöåc tiïëp khaách xa xó thûúâng khöng húåp lyá, vñ duå nhû 
nghó cuöëi tuêìn taåi möåt khaách saån sang troång cuâng vúái phu nhên/phu quên. Àiïìu naây coá thïí chêëp nhêån, nhûng doanh nghiïåp 
phaãi tûå thanh toaán chi phñ ài laåi vaâ lûu truá cuãa mònh.
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 Các nguyên tắc kinh doanh 
Chống Hối lộ
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN



 

16

    

   
   

     
   

  
   

THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC 
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Tài liệu hướng dẫn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Taâi liïåu naây giaãi thñch kyä hún caác yïëu töë khaác nhau cuãa Nguyïn tùæc Kinh doanh vaâ caách xêy dûång Chûúng 
trònh cuãa baån. Töët nhêët laâ thöëng nhêët vaâ thûåc hiïån Chûúng trònh cuâng möåt luác, nhûng nïëu baån khöng thïí 
laâm nhû vêåy thò caác bûúác gúåi yá sau àêy seä giuáp baån thûåc hiïån chûúng trònh cuãa mònh theo tûâng giai    
àoaån.

BÛÚÁC 1
THÔNG QUA CÁC NGUYÊN TẮC

Bûúác 1 naây nhùçm àûa ra cam kïët maånh meä chöëng höëi löå bùçng viïåc xaác àõnh caác giaá trõ kinh doanh àïí:

Khöng höëi löå, trûåc tiïëp hay giaán tiïëp, nhùçm coá àûúåc lúåi thïë kinh doanh;

Thûåc hiïån kinh doanh cöng bùçng, trung thûåc vaâ minh baåch;

Khöng nhêån höëi löå, trûåc tiïëp hay giaán tiïëp, àïí trao lúåi ñch kinh doanh;

Phaát triïín möåt Chûúng trònh àïí thûåc hiïån vaâ àïì cao caác Nguyïn tùæc naây.

“VĂN HÓA CHỐNG HỐI LỘ ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH TỪ BÊN TRÊN”

Àiïìu quan troång laâ Höåi àöìng quaãn trõ, nïëu doanh nghiïåp cuãa baån coá Höåi àöìng quaãn trõ, ngûúâi quaãn lyá hoùåc 
chuã doanh nghiïåp, tuây theo quy mö vaâ töí chûác cuãa baån, coá cam kïët thûåc hiïån maånh meä vaâ tñch cûåc vò 
àiïìu naây giuáp hònh thaânh nïn vùn hoaá kinh doanh tûâ bïn trïn. Qua viïåc thöëng nhêët möåt Chûúng trònh 
chöëng höëi löå, baån cuäng seä coá nhûäng bûúác àïí baão vïå doanh nghiïåp vaâ nhên viïn cuãa mònh.

Quyïët àõnh ài Bûúác 1 naây cêìn phaãi àûúåc lûu höì sú. Viïåc naây àûúåc thûåc hiïån ra sao tuây thuöåc vaâo quy mö 
vaâ töí chûác cuãa baån. Nïëu baån coá Höåi àöìng quaãn trõ, viïåc naây cêìn àûúåc àûa ra trûúác Höåi àöìng vaâ quyïët 
àõnh bùçng möåt nghõ quyïët. Nïëu doanh nghiïåp cuãa baån rêët nhoã, chó cêìn thaão luêån vúái caác àöìng nghiïåp 
hoùåc àöëi taác vaâ ài túái möåt sûå thöëng nhêët chung àïí coá möåt Chûúng trònh chöëng höëi löå.

Möåt àiïím quan troång úã àêy laâ quyïët àõnh thöng qua möåt Chûúng trònh chöëng höëi löå àûúåc thïí hiïån bùçng 
vùn baãn. Àiïìu naây cuäng thïí hiïån yá àõnh cuãa baån: baån muöën laâm gò vaâ taåi sao. Ngoaâi ra, khi baån cêìn, baån 
seä coá phûúng tiïån àïí baão vïå doanh nghiïåp cuãa baån chöëng laåi caáo buöåc höëi löå. Laâ möåt töí chûác nhoã, baån 
khöng cêìn phaãi cöng böë nhûäng baáo caáo nhû cuãa caác cöng ty lúán, vò vêåy chó cêìn coá söí saách hoùåc höì sú 
maâ úã àoá baån àaä lûu caác quyïët àõnh cuãa mònh. Phuå luåc A àûa ra vñ duå vïì viïåc laâm caách naâo baån coá thïí àûa 
ra caác cam kïët chöëng höëi löå bùçng vùn baãn.

“Qua việc thống 
nhất một Chương 
trình chống hối lộ, 
bạn cũng sẽ có 
những bước để bảo 
vệ doanh nghiệp và 
nhân viên của 
mình.”
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ĐẶT MỤC TIÊU KINH DOANH

Muåc àñch cuãa caác Nguyïn tùæc Kinh doanh laâ àûa ra möåt khuön khöí giuáp baån laâm ùn trung thûåc vaâ chöëng 
höëi löå thöng qua caác hoaåt àöång kinh doanh töët vaâ quaãn lyá ruãi ro töët.

Trûúác tiïn, doanh nghiïåp cuãa baån cêìn xem xeát tònh hònh cuãa mònh thöng qua viïåc àaánh giaá nhanh ruãi ro. 
Taåi giai àoaån naây, haäy xem doanh nghiïåp cuãa baån cêìn suy nghô vïì àiïìu gò.

Haäy xem doanh nghiïåp cuãa baån kinh doanh úã àêu. Nhûäng luêåt lïå taåi quöëc gia cuãa baån vaâ taåi caác 
quöëc gia núi baån kinh doanh laâ gò? Baån coá thïí biïët àûúåc thöng tin vïì caác quöëc gia tûâ caác àaåi sûá quaán, 
caác töí chûác thûúng maåi, Vùn phoâng quöëc gia cuãa TI vaâ Chó söë Quan niïåm vïì Tham nhuäng cuãa TI 
taåi: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. Baån àang hoùåc coá kïë hoaåch 
kinh doanh taåi caác quöëc gia coá naån tham nhuäng cao hay khöng?

Möåt söë ngaânh cöng nghiïåp àùåc biïåt dïî bõ töín thûúng búãi höëi löå do tñnh chêët àùåc thuâ cuãa haâng hoáa 
hay dõch vuå, hoùåc do àõa àiïím kinh doanh - núi caác haânh vi höëi löå thûúâng phöí biïën hún. Vñ duå nhû 
cöng nghiïåp dêìu khñ, dûúåc phêím vaâ xêy dûång. Haäy nghô xem baån coá thïí gùåp nhûäng kiïíu höëi löå naâo? 
Haäy àaánh giaá caác lônh vûåc maâ baån àang kinh doanh cuäng nhû nhûäng ruãi ro vúái doanh nghiïåp cuãa 
baån.

Höëi löå cuäng coá thïí xaãy ra, liïn quan àïën caác bïn thûá ba nhû caác nhaâ phên phöëi vaâ àaåi lyá. Haäy kiïím 
tra àiïìu khoaãn caác húåp àöìng quan troång nhêët cuãa baån àïí xem xem caác khoaãn thanh toaán coá húåp lyá 
hay khöng, hay coá khoaãn thanh toaán phûác taåp hoùåc àaáng ngúâ naâo khöng. Àùåc biïåt lûu yá mûác phêìn 
trùm hoa höìng, vaâ kiïím tra xem chuáng coá phuâ húåp vúái dõch vuå àûúåc cung cêëp hay khöng. “Phñ quaãn 
lyá” chñnh xaác bao göìm nhûäng gò, caác lúåi ñch maâ viïåc “quaãn lyá” àem laåi cho baån laâ gò? Noá coá thïí rêët 
coá ñch, nhûng haäy nghô xem baån mong àúåi nhêån àûúåc gò vúái chi phñ àoá vaâ haäy àaãm baão rùçng noá àûúåc 
ghi trong thoaã thuêån cuãa baån möåt caách cöng khai vaâ minh baåch. Möåt mûác hoa höìng 5% coá thïí laâ 
húåp lyá, vêåy 15% thò sao? Coá phaãi àoá laâ mûác hoa höìng àûúåc àûa vaâo sau trong quaá trònh àaâm phaán? 
Nïëu tyã lïå hoa höìng àûúåc thïm vaâo, liïåu baån coá biïët muåc àñch cuãa viïåc thïm vaâo àoá? Noá àûúåc traã 
cho ai, möåt töí chûác hay möåt caá nhên? Ai súã hûäu taâi khoaãn maâ chi phñ àoá àûúåc chuyïín vaâo? Thûúâng 
thò giaá húåp àöìng hay bõ nêng lïn àïí laåi quaã cho möåt söë caá nhên. 
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Nïëu baån coá nhên viïn, hoå coá thïí gùåp ruãi ro tûâ thûåc tiïîn laâm ùn vúái caác àöëi taác kinh doanh khöng 
liïm chñnh. Haäy nhòn vaâo àöëi taác cuãa baån, vñ duå nhû nhaâ cung cêëp, phên phöëi, khaách haâng, vaâ àaánh 
giaá xem quan hïå vaâ thoaã thuêån cuãa baån vúái hoå coá cöng khai vaâ minh baåch khöng. Baån biïët gò vïì 
hoå? Caách thûác laâm ùn cuãa hoå hoùåc thoaã thuêån vúái hoå coá thïí gêy nghi ngúâ hoùåc khoá hiïíu khöng? 
Vñ duå, caác thuã tuåc àêëu thêìu hoùåc àiïìu khoaãn thanh toaán coá cöng khai vaâ roä raâng khöng? Àùåc biïåt, 
haäy xem xeát kyä nhûäng àöëi tûúång hoåat àöång nhên danh baån. Baån àaä kiïím tra vïì tñch xaác thûåc cuãa 
hoå chûa? Hoå coá phaãi laâ nhûäng doanh nghiïåp húåp phaáp khöng? Hoå àaä àûúåc kiïím tra vïì uy tñn, vïì 
nùng lûåc thûúng maåi vaâ tñnh liïm chñnh hay chûa? Hoå coá vùn phoâng khöng? Caác thanh toaán coá 
àûúåc thûåc hiïån bïn ngoaâi quöëc gia hay khöng? Nïëu baån laâ möåt doanh nghiïåp nhoã thò thûåc hiïån 
nhûäng viïåc naây quaã coá àaáng ngaåi, nhûng baån coá thïí nhúâ sûå giuáp àúä cuãa caác àaåi sûá quaán, caác töí 
chûác thûúng maåi, caác vùn phoâng TI; internet cuäng laâ möåt nguöìn thöng tin phong phuá.

Doanh nghiïåp cuãa baån àaä bõ aãnh hûúãng búãi höëi löå chûa?

Haäy nhòn vaâo caác quy trònh nöåi böå cuãa mònh nhû caác àiïìu khoaãn húåp àöìng mua sùæm vaâ thanh toaán. 
Baån coá àaãm baão rùçng chuáng àûúåc kiïím tra cêín thêån vaâ àûúåc ghi cheáp laåi hay khöng?

Nhûäng thöng tin naây seä laâm nöíi bêåt caác lônh vûåc cêìn àûúåc caãi thiïån vaâ giuáp baån xaác àõnh khêu naâo cêìn 
xêy dûång quy trònh àïí giuáp doanh nghiïåp baån thûåc hiïån töët Chûúng trònh. Cuäng giöëng nhû vúái caác cam 
kïët cuãa baån vúái Chûúng trònh, haäy ghi cheáp caác Muåc tiïu àûúåc àûa ra bùçng vùn baãn. 

CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH CHỐNG HỐI LỘ - Tài liệu dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ
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BÛÚÁC 2
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Taåi Bûúác 1 baån àaä thöëng nhêët vïì viïåc xêy dûång möåt Chûúng trònh chöëng höëi löå vaâ àaä quyïët àõnh vïì Muåc 
tiïu cuãa mònh cuäng nhû nhûäng lônh vûåc baån cêìn phaãi hoaân thiïån caác quy trònh cuä hoùåc àûa ra caác quy 
trònh múái. Chûúng trònh chöëng höëi löå seä laâm tùng uy tñn cuãa baån vaâ àem àïën cho doanh nghiïåp cuãa baån 
möåt lúåi thïë vúái caác cöng ty lúán àang tòm kiïëm nhaâ cung cêëp. Noá cuäng seä giuáp baån giaãm thiïíu ruãi ro cho 
doanh nghiïåp cuãa mònh, nhû caác hònh phaåt phaáp lyá. Baån cêìn laâm cho Chûúng trònh cuãa mònh coá hiïåu 
lûåc. Haäy nhêët trñ vïì nhûäng viïåc cêìn laâm àïí giaãm thiïíu ruãi ro höëi löå àöëi vúái doanh nghiïåp cuãa baån. Baån coá 
thïí cêìn mêët möåt chuát thúâi gian cho bûúác naây. Haäy bùæt àêìu vúái hai haânh àöång sau àêy:

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Àiïìu naây phuå thuöåc vaâo quy mö töí chûác cuãa baån. Nïëu doanh nghiïåp cuãa baån coá Höåi àöìng quaãn trõ, Höåi 
àöìng coá thïí chó àõnh ai àoá coá traách nhiïåm thûåc hiïån Chûúng trònh.

Nïëu baån laâ möåt töí chûác nhoã hún chó vúái vaâi ngûúâi, seä rêët töët nïëu têët caã moåi ngûúâi àïìu tham gia thaão luêån 
vaâ àöìng yá vïì viïåc laâm thïë naâo coá thïí thûåc hiïån Chûúng trònh.

Àiïìu quan troång laâ chó àaåo laâ tûâ bïn trïn, vaâ moåi ngûúâi àïìu phaãi coá traách nhiïåm.

Haäy nghô xem nhûäng ai cêìn phaãi tham gia, vñ duå caác töí chûác cöng àoaân, luêåt sû hoùåc kiïím toaán, tuyâ 
thuöåc vaâo caách thûác vaâ àõa àiïím hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp baån. Baån cuäng coá thïí muöën coá sûå tham 
gia cuãa caác àöëi taác kinh doanh chñnh cuãa mònh.

Bêët kïí baån töí chûác viïåc naây nhû thïë naâo, àiïìu töëi quan troång laâ têët caã moåi ngûúâi trong töí chûác cuãa baån 
àïìu phaãi coá traách nhiïåm vúái Chûúng trònh chöëng höëi löå nhû möåt phêìn cöët loäi cuãa doanh nghiïåp.

Laâ möåt doanh nghiïåp vûâa hoùåc nhoã, baån coá thïí coá nguöìn lûåc haån chïë nhûng àiïìu quan troång laâ baån búát 
chuát thúâi gian àïí tòm hiïíu luêåt phaáp hiïån haânh vïì höëi löå. Vñ duå nhû baån laâm ùn vúái caác chñnh phuã hoùåc 
chñnh quyïìn àõa phûúng, hoå seä coá nhûäng yïu cêìu cuå thïí. Hêìu hïët caác nûúác àïìu coá luêåt chöëng höëi löå vaâ 
luêåt naây àûúåc aáp duång möåt caách khaác nhau. Caác nûúác àaä tham gia Cöng ûúác Chöëng höëi löå cuãa Töí chûác 
Húåp taác Kinh tïë vaâ Phaát triïín (OECD) àïìu seä coá luêåt chöëng höëi löå, vaâ caác doanh nghiïåp nhoã coá thïí baáo 
caáo vïì caác haânh vi höëi löå cuãa möåt doanh nghiïåp thuöåc caác quöëc gia trong OECD túái caác àaåi sûá quaán cuãa 
hoå. Caác cöng ty Hoa Kyâ coân laâ àöëi tûúång àiïìu chónh cuãa Luêåt chöëng tham nhuäng coá yïëu töë nûúác ngoaâi 
vaâ Luêåt Sarbanes-Oxley- möåt àaåo luêåt quy àõnh xûã lyá haânh vi höëi löå caác quan chûác chñnh phuã vaâ caác yïu 
cêìu vïì baáo caáo. Nhûäng cöng ty naây cuäng muöën àaãm baão rùçng caác nhaâ cung cêëp khöng phaãi laâ mùæt xñch 
yïëu trong chuöîi cung cêëp cuãa hoå.

XÁC ĐỊNH PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH 

Cú súã àïí chöëng höëi löå laâ hiïíu biïët vaâ nhêån thûác àûúåc caác voã boåc höëi löå, vaâ coá caác quy trònh xûã lyá chuáng. 
Haäy cên nhùæc xem möîi hònh thûác höëi löå coá aãnh hûúãng àïën doanh nghiïåp cuãa baån nhû thïë naâo vaâ haäy 
sùæp xïëp àïí xûã lyá chuáng theo thûá tûå ûu tiïn.

Hối lộ

ÚÃ hònh thûác àún giaãn nhêët, höëi löå laâ möåt giao dõch bêët húåp phaáp, khi möåt ngûúâi laåm duång võ trñ cuãa mònh 
àïí thu lúåi caá nhên. Àoá thûúâng laâ möåt khoaãn tiïìn, nhûng cuäng coá thïí laâ möåt lúåi ñch, àûúåc trao hoùåc nhêån 
àïí coá àûúåc möåt lúåi thïë naâo àoá. Lúåi ñch coá thïí laâ sûå chiïu àaäi, quaâ tùång hoùåc möåt sûå laâm ún. Sûå viïåc coá 
thïí thêåm trñ khöng diïîn ra dûúái hònh thûác höëi löå trûåc tiïëp, maâ coá thïí laâ giaán tiïëp. Chuáng coá thïí taác àöång 
àïën viïåc ra quyïët àõnh vaâ àùåt caác nhên viïn vaâo möåt tònh huöëng thoaã hiïåp.
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Quà tặng

Trao quaâ tùång laâ möåt thûåc tïë àûúåc chêëp nhêån taåi hêìu hïët caác quöëc gia nhûng noá cuäng coá nguy cú bõ laåm 
duång vaâ àûúåc duâng àïí múã àûúâng cho möåt sûå höëi löå lúán hún, vò vêåy àiïìu quan troång laâ baån haäy nghô vïì 
viïåc doanh nghiïåp baån muöën laâm gò vúái quaâ tùång. Cêìn kiïím soaát caã viïåc nhêån quaâ vaâ trao quaâ àïí coá 
caách tiïëp cêån vêën àïì nhêët quaán. Vñ duå, baån cêìn hïët sûác thêån troång khi cên nhùæc viïåc trao quaâ trong suöët 
quaá trònh àaâm phaán thûúng maåi, tûâ khêu àêëu thêìu àïën khi truáng thêìu. Haäy luön cêín troång khi trao quaâ 
tùång cho nhûäng ngûúâi coá quyïìn quyïët àõnh hoùåc coá aãnh hûúãng àïën doanh nghiïåp. Haäy lûu yá rùçng caác 
chñnh phuã thûúâng coá nhûäng quy àõnh nghiïm ngùåt vïì viïåc nhêån quaâ tùång.

Haäy nghô àïën giaá trõ, tñnh phuâ húåp vaâ têìn suêët tùång quaâ. Taåi thúâi àiïím naâo thò möåt moán quaâ coá thïí taåo ra 
möåt nghôa vuå vaâ aãnh hûúãng àïën viïåc ra möåt quyïët àõnh? Möåt goái söcöla hay möåt chiïëc buát coá thïí laâ bònh 
thûúâng, nhûng nïëu chiïëc buát maå vaâng hoùåc moán quaâ laâ dêy chuyïìn ngoåc trai coá trõ giaá 1.000 àöla thò 
sao?

Suy nghô vïì caách tiïëp cêån cuãa baån vaâ cöng khai nhûäng gò baån quyïët àõnh laâ húåp lyá trong viïåc trao vaâ 
nhêån quaâ tùång cho doanh nghiïåp cuãa mònh, laâ möåt caách àïí àaãm baão rùçng baån àûúåc baão vïå khoãi nhûäng 
sûå hiïíu lêìm vaâ tònh huöëng khoá xûã. Vñ duå, baån coá thïí quyïët àõnh rùçng möåt moán quaâ hiïëm hoi taåi möåt dõp 
phuâ húåp coá giaá trõ töëi àa laâ 25 àöla coá thïí àûúåc chêëp nhêån, vaâ haäy àaãm baão rùçng têët caã moåi ngûúâi trong 
doanh nghiïåp cuãa baån cuäng nhû caác àöëi taác laâm ùn vúái baån biïët àûúåc quy tùæc naây.

Haäy quyïët àõnh xem cêìn phaãi laâm gò nïëu coá ai àoá trong doanh nghiïåp cuãa baån àûúåc nhêån quaâ tùång coá 
giaá trõ hún hoùåc thûúâng xuyïn hún. Nïëu viïåc tûâ chöëi nhêån quaâ coá thïí taåo nïn möåt caãm giaác xuác phaåm, 
vñ duå nhû nïëu moán quaâ àûúåc trao trong möåt sûå kiïån trûúác cöng chuáng, thò haäy àûa ra chó dêîn cêìn laâm 
gò, vñ duå nhû nhêån röìi ghi cheáp viïåc nhêån naây, vaâ coá thïí duâng moán quaâ vaâo muåc àñch tûâ thiïån. Haäy lõch 
sûå thöng baáo cho ngûúâi tùång biïët baån àaä laâm gò vúái moán quaâ àoá vaâ taåi sao, nïëu khöng baån seä tiïëp tuåc 
phaãi àöëi mùåt vúái möåt tònh huöëng tûúng tûå taåi möåt cuöåc gùåp tiïëp theo. Coá leä baån cuäng muöën an toaân laâ 
ra nguyïn tùæc khöng nhêån bêët cûá quaâ gò bêët kïí giaá trõ cuãa noá laâ bao nhiïu.

Tûúng tûå, baån cuäng nïn nghô vïì viïåc trao quaâ. Baån coá thïí quyïët àõnh möåt söë moán quaâ nhêët àõnh nhû 
chùån giêëy hoùåc buát viïët coá logo cuãa doanh nghiïåp. Trong möåt söë trûúâng húåp, coá thïí nhûäng moán quaâ giaá 
trõ hún seä thñch húåp hún. Bêët kïí baån quyïët àõnh nhû thïë naâo thò cuäng phaãi cöng khai vaâ ra möåt quy tùæc 
vïì chêëp thuêån vaâ àùng kyá quaâ tùång, àaãm baão moåi ngûúâi àïìu hiïíu cêìn phaãi laâm gò.

Vñ duå vïì Quy tùæc Quaâ tùång vaâ Tiïëp khaách àûúåc àûa ra trong Phuå luåc A, Taâi liïåu Nguyïn tùæc Chöëng        
höëi löå.

“Hãy nghĩ đến giá trị, 
tính phù hợp và tần 
suất tặng quà. Tại thời 
điểm nào thì một món 
quà có thể tạo ra một 
nghĩa vụ và ảnh 
hưởng đến việc ra một 
quyết định?”

Tiếp khách

Chiïu àaäi àöi khi coá thïí trúã thaânh möåt moán quaâ. Chiïu àaäi luön luön phaãi do bïn múâi trûåc tiïëp dûå cuâng 
vúái khaách, coân quaâ tùång thò khöng. Nïëu möåt àöëi taác kinh doanh múâi baån ùn töëi hoùåc tham dûå möåt sûå 
kiïån vùn hoaá do cöng ty hoå cuâng tham gia vò muåc àñch kinh doanh hoùåc àún giaãn laâ àïí tùng cûúâng möëi 
quan hïå töët, thò àoá laâ chiïu àaäi vaâ àûúåc chêëp nhêån vúái àiïìu kiïån noá khöng xa xó. Möåt bûäa ùn taåi möåt nhaâ 
haâng àõa phûúng àûúåc cho laâ húåp lyá. Bûäa ùn töëi vúái àöì ùn àùæt tiïìn vaâ lûu truá qua àïm vúái phu nhên/phu 
quên taåi möåt khaách saån nùm sao àûúåc coi laâ xa xó.

Veá tham dûå möåt ngaây höåi cho baån vaâ tuây baån sûã duång maâ khöng coá sûå tham gia cuãa bïn cho, àûúåc coi 
laâ quaâ tùång. Noá coá thïí àûúåc chêëp nhêån, nhûng baån cêìn àöëi chiïëu vúái chñnh saách quaâ tùång cuãa cöng ty 
mònh, tûác laâ xem noá coá vûúåt quaá giaá trõ quaâ tùång àûúåc pheáp nhêån hay khöng? Nïëu quy tùæc cuãa baån haån 
chïë giaá trõ quaâ tùång úã mûác 30 àöla trong khi chiïëc veá coá giaá trõ 200 àöla, thò baån phaãi baáo caáo vaâ thaão 
luêån vúái töí chûác cuãa mònh. Nïëu coá möåt lyá do chñnh àaáng, baån coá thïí nhêån chiïëc veá, vñ duå nhû nïëu ngûúâi 
àûúåc múâi àùåc biïåt hûäu ñch vúái khaách haâng vaâ veá àoá laâ àïí baây toã sûå caãm ún. Tuy nhiïn, quyïët àõnh chêëp 
nhêån naây phaãi àûúåc thaão luêån, thöëng nhêët vaâ àùng kyá vúái doanh nghiïåp.
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Caác cuöåc chiïu àaäi vaâ quaâ tùång, nïëu àûúåc nhêån thûúâng xuyïn, coá thïí àùåt baån vaâo möåt tònh thïë laâ baån seä 
khöng coân tûå do àûa ra nhûäng quyïët àõnh töët nhêët. Haäy tûúãng tûúång baån phaãi noái vúái möåt nhaâ cung cêëp 
rùçng caác tiïu chuêín cuãa hoå àang keám dêìn hoùåc baån khöng coân muöën àùåt haâng cuãa hoå, trong khi baån vûâa 
nhêån cuãa hoå möåt veá xem hoaâ nhaåc maâ chiïëc veá naây laåi rêët khoá kiïëm. Möåt lêìn nûäa, baån cêìn quyïët àõnh 
àiïìu gò laâ àuáng cho doanh nghiïåp cuãa mònh vaâ àiïìu àoá cêìn phaãi àûúåc thöëng nhêët ra sao. Haäy cêín thêån 
ghi cheáp laåi vaâ, tuây theo quy mö vaâ töí chûác cuãa baån, haäy cûã ngûúâi kiïím soaát caác moán quaâ àûúåc trao vaâ 
nhêån. Baån nïn nhúá rùçng khi àûa ra lúâi múâi chiïu àaäi tiïëp khaách, caác chñnh phuã coá nhûäng quy àõnh chùåt 
cheä, vaâ khaách haâng cuãa baån cuäng coá chñnh saách riïng cuãa hoå. Coá thïí chêëp nhêån lúâi àïì nghõ chiïu àaäi 
nhûng trûúác tiïn haäy suy nghô xem taåi sao noá àûúåc àûa ra, ai seä coá lúåi, liïåu noá coá aãnh hûúãng túái caác nghôa 
vuå naâo khöng, coá phuâ húåp vúái caác quy tùæc àaä àûúåc thöng qua cuãa doanh nghiïåp baån khöng?

Chi phí đi lại cho khách hàng

Cuäng coá trûúâng húåp doanh nghiïåp cuãa baån muöën múâi khaách haâng túái möåt sûå kiïån thûúng maåi, ài thùm 
nhaâ maáy hoùåc chûáng kiïën viïåc lùæp àùåt möåt hïå thöëng naâo àoá. Tûúng tûå, baån cuäng coá thïí àûúåc múâi vúái tû 
caách laâ khaách haâng. Trong caã hai truúâng húåp, töët nhêët laâ möîi bïn tûå chõu chi phñ cho chuyïën ài cuãa mònh, 
trûâ khi coá thoaã thuêån trong húåp àöìng nhû viïåc àaâo taåo vïì saãn phêím, khi maâ chi phñ ài laåi laâ möåt phêìn cuãa 
thoãa thuêån. Nïëu baån thêëy cêìn thiïët phaãi traã chi phñ ài laåi cho khaách haâng, haäy àûa ra möåt söë hûúáng dêîn 
àún giaãn nhû vïì söë lûúång khaách, loaåi veá, mûác lûu truá vaâ thúâi gian. Vñ duå, nïëu coá möåt lyá do kinh doanh 
chñnh àaáng, coá thïí chêëp nhêån viïåc chõu chi phñ cho 2 hoùåc 3 nhên viïn khaách haâng bay túái vùn phoâng 
cuãa baån cho möåt cuöåc hoåp hai ngaây, vúái àiïìu kiïån chiïu àaäi húåp lyá nhû ùn töëi. Àïí chõu chi phñ maáy bay 
haång nhêët cho mûúâi ngûúâi dûå möåt cuöåc hoåp hai ngaây coá nghó cuöëi tuêìn taåi möåt khaách saån nùm sao vaâ 
tham dûå möåt sûå kiïån thïí thao nöíi tiïëng coá thïí seä laâ quaá nhiïìu vaâ gêy nghi ngúâ, àùåc biïåt khi moåi ngûúâi 
àïìu biïët.

“VIỆC NGHI NGỜ CÓ HỐI LỘ CŨNG GÂY TỔN HẠI NHƯ CHÍNH HỐI LỘ VẬY”



 

22

     
    

   
    

  
   

    
  

    

 
 

CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH CHỐNG HỐI LỘ - Tài liệu dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các khoản “bôi trơn”

Caác khoaãn “böi trún” thûúâng bêët húåp phaáp. Àoá laâ nhûäng khoaãn tiïìn nhoã àûúåc bïn cung cêëp dõch vuå yïu 
cêìu àïí “thuác àêíy nhanh” dõch vuå maâ baån àûúng nhiïn àûúåc hûúãng, vñ duå nhû khi lùæp àùåt àiïån thoaåi hoùåc 
xin cêëp visa. Tûúng tûå, àoá coá thïí laâ nhûäng khoaãn tiïìn àuát loát maâ doanh nghiïåp àûa cho caán böå haãi quan, 
xuêët nhêåp caãnh vaâ caác quan chûác khaác àïí “khöng phaãi xïëp haâng” hoùåc àïí “laâm nhanh” dõch vuå vaâ giêëy 
pheáp. Duâ laâ hònh thûác gò ài nûäa thò nhûäng khoaãn tiïìn naây cuäng khöng húåp lïå. Sûå khaác nhau giûäa caác khoaãn 
“böi trún” vaâ caác khoaãn thanh toaán cho dõch vuå nhanh hún, nhû dõch vuå chuyïín phaát haång nhêët, úã chöî möåt 
dõch vuå húåp phaáp bao giúâ cuäng àûúåc quaãng caáo vúái möåt mûác phñ àõnh trûúác, aáp duång cho têët caã moåi ngûúâi, 
àûúåc thanh toaán möåt caách minh baåch cho möåt töí chûác vaâ coá biïn nhêån. Coân caác khoaãn “böi trún” àûúåc 
thanh toaán cho caá nhên vaâ bõ che dêëu, khöng coá biïn nhêån. Cuäng coá trûúâng húåp baån bõ àe doåa bùçng vuä 
lûåc phaãi nöåp caác khoaãn böi trún. Trong trûúâng húåp naây, àiïìu quan troång laâ nhên viïn cuãa baån hiïíu rùçng 
nïëu hoå bõ àe doaå, hoå nïn nöåp tiïìn vaâ ruát lui maâ khöng súå bõ caáo buöåc. Nïëu caác khoaãn “böi trún” bõ àoâi hoãi 
hoùåc eáp buöåc, haäy ghi laåi vaâ baáo caáo vúái cêëp quaãn lyá cuãa mònh. Haäy xem xem àiïìu gò àaä xaãy ra, vñ duå nhû 
úã àêu vaâ trong tònh huöëng naâo, tûâ àoá ruát kinh nghiïåm àïí lïn kïë hoaåch, traánh nhûäng ruãi ro tûúng tûå.

“KHÔNG NÊN NỘP CÁC KHOẢN “BÔI TRƠN”-  

CHÚNG CHẲNG QUA LÀ MỘT HÌNH THỨC HỐI LỘ”

Các khoản ưu đãi

Laâ möåt doanh nghiïåp nhoã, coá thïí baån seä biïët vaâ àûúåc biïët àïën búãi caác bïn liïn quan, vaâ möëi quan hïå töët 
seä laâ möåt phêìn giaá trõ hoaåt àöång kinh doanh cuãa baån. Àa phêìn thò viïåc cho ûu àaäi vaâ nhêån ûu àaäi seä laâ 
möåt hònh thûác thïí hiïån thiïån chñ àún thuêìn. Chó cêìn nhúá rùçng sûå haâm ún coá thïí keâm theo caác nghôa vuå 
aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh cuãa baån vaâ laâm cho baån khöng thïí haânh àöång vò lúåi ñch töët nhêët cuãa doanh 
nghiïåp. Sûå haâm ún nhû vêåy coá thïí khöng coân àún thuêìn, vaâ coá thïí dêîn túái caác àöång cú àaáng nghi ngúâ. 
Vñ duå nhû viïåc baão trúå cho möåt chuyïën ài (khöng liïn quan àïën cöng viïåc kinh doanh) àïën nûúác baån qua 
möåt laá thû múâi àïí cho pheáp möåt ngûúâi nûúác ngoaâi xin àûúåc visa; hoùåc vñ duå nhû cho pheáp sûã duång àõa 
chó cuãa baån àïí nhêån möåt moán àöì naâo àoá, hay àöìng yá thanh toaán taåi möåt quöëc gia khaác vúái núi nhaâ cung 
cêëp coá hoaåt àöång kinh doanh hoùåc núi giao dõch àûúåc thûåc hiïån. Haäy nghô túái nguy cú ruãi ro trûúác khi laâm 
ún, hoùåc nïëu khöng chùæc chùæn thò haäy tòm lúâi khuyïn. Vñ duå, viïët möåt bûác thû múâi àïí giuáp ai àoá coá àûúåc 
visa àïën nûúác mònh thò baån seä trúã thaânh ngûúâi baão trúå vaâ chõu traách nhiïåm vïì têët caã nhûäng gò ngûúâi àoá 
laâm taåi àêët nûúác cuãa baån.

Các điều khoản về thanh toán hợp đồng

Àiïìu naây coá veã àaä roä raâng, tuy nhiïn baån cêìn coá khaã nùng àûa ra lyá leä thûúng maåi cho têët caã caác àiïìu 
khoaãn thanh toaán trong thoãa thuêån cuãa baån. Moåi ngûúâi trong töí chûác cuãa baån caâng hiïíu roä chñnh saách 
kinh doanh vïì àiïìu khoaãn thanh toaán bao nhiïu, thò baån caâng ñt coá khùè nùng phaãi àöëi diïån vúái nhûäng thoãa 
thuêån mú höì bêëy nhiïu. Phñ hoa höìng cêìn phaãi cên àöëi vúái giaá trõ thûúng vuå ào àïëm àûúåc. Caác dõch vuå 
àûúåc cung cêëp túái doanh nghiïåp cuãa baån búãi möåt bïn thûá ba cêìn phaãi àûúåc ghi cheáp laåi roä raâng vaâ caác 
àiïìu khoaãn phaãi àûúåc hiïíu roä. Viïåc thanh toaán cêìn phaãi àûúåc thûåc hiïån theo caác luêåt thuïë liïn quan. 
Thanh toaán phaãi àûúåc thûåc hiïån taåi nûúác maâ hoaåt àöång kinh doanh diïîn ra chûá khöng phaãi úã bïn ngoaâi, 
vaâ cêìn àûúåc thûåc hiïån bùçng seác hoùåc chuyïín khoaãn chûá khöng phaãi bùçng tiïìn mùåt. Cêìn àaãm baão rùçng 
nhûäng ngûúâi liïn quan trong doanh nghiïåp cuãa baån thöëng nhêët, ghi nhêån vaâ hiïíu roä caác àiïìu kiïån taâi 
chñnh. Baån cêìn xaác àõnh hoå laâ nhûäng ai. Haäy àaãm baão rùçng caác àiïìu khoaãn húåp àöìng cho pheáp chêëp dûát 
húåp àöìng ngay nïëu bïn kia àûa vaâ nhêån höëi löå liïn quan àïën cöng viïåc kinh doanh vúái baån. Haäy nhúá laâ 
caác nhên viïn kiïím toaán coá traách nhiïåm thöng baáo têët caã nhûäng gò nghi ngúâ liïn quan àïën rûãa tiïìn.

“Phí hoa hồng cần phải 
cân đối với giá trị thương 
vụ đo đếm được. Các dịch 
vụ được cung cấp tới 
doanh nghiệp của bạn bởi 
một bên thứ ba cần phải 
được ghi chép lại rõ ràng 
và các điều khoản phải 
được hiểu rõ.”
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Các khoản ủng hộ chính trị

Doanh nghiïåp coá thïí coi viïåc àoáng goáp cho möåt àaãng phaái chñnh trõ laâ caách thûác àoáng goáp cho nïìn dên 
chuã taåi nûúác hoå. Viïåc àoáng goáp coá thïí trûåc tiïëp vaâo quyä cuãa àaãng, hoùåc giuáp höî trúå möåt chiïën dõch tranh 
cûã. Caác khoaãn àoáng goáp coá thïí àûúåc chuyïín àïën caác àaãng phaái hoùåc túái caác saáng kiïën àõa phûúng. Taåi 
möåt söë nûúác, luêåt phaáp coá qui àõnh vïì sûå àoáng goáp naây. Nïëu doanh nghiïåp cuãa baån muöën uãng höå möåt 
àaãng phaái chñnh trõ naâo àoá, trûúác hïët haäy kiïím tra xem luêåt phaáp àõa phûúng yïu cêìu nhûäng gò, vñ duå nhû 
coá thïí coá möåt sûå haån chïë naâo àoá vïì giaá trõ. Viïåc traã tiïìn cho möåt nhên viïn nghó pheáp (ngoaâi phuå cêëp nghó 
pheáp) àïí uãng höå möåt nhoám chñnh trõ, vñ duå trong thúâi gian bêìu cûã, coá thïí àûúåc coi nhû möåt sûå uãng höå chñnh 
trõ cuãa doanh nghiïåp. Nïëu baån quyïët àõnh àoáng goáp, haäy ghi cheáp laåi quyïët àõnh naây vaâ àaãm baão haåch 
toaán minh baåch. Nïëu baån coá thïí cöng khai caác quyïët àõnh naây trong baáo caáo haâng nùm thò caâng töët (tuy 
nhiïn, baáo caáo nùm thûúâng aáp duång cho caác cöng ty lúán), nïëu khöng thò chó cêìn lûu giûä söí saách. Nïëu baån 
khöng muöën àoáng goáp thò cuäng nïn lûu quyïët àõnh naây.

Baån khöng nïn àoáng goáp cho möåt àaãng phaái chñnh trõ khi àang àaâm phaán vúái chñnh phuã vïì möåt thûúng vuå, 
xin cêëp pheáp, hay bêët cûá möåt viïåc gò coá thïí aãnh hûúãng àïën cöng ty cuãa baån. Àûâng bao giúâ àoáng goáp trûåc 
tiïëp cho möåt caá nhên.

“LƯU GIỮ BẰNG VĂN BẢN VIỆC ĐÓNG GÓP SẼ GIÚP BẢO VỆ UY TÍN”

Các khoản ủng hộ từ thiện

Höëi löå coá thïí àûúåc che àêåy dûúái hònh thûác àoáng goáp tûâ thiïån. Nïëu doanh nghiïåp cuãa baån muöën àoáng goáp, 
baån haäy àûa ra möåt hûúáng dêîn àún giaãn àïí thûåc hiïån. Möåt cú súã tûâ thiïån húåp phaáp thûúâng coá àùng kyá 
theo luêåt cuãa nûúác súã taåi. Haäy cêín thêån xem ai laâ ngûúâi laâm tûâ thiïån. Nïëu ai àoá coá möëi quan hïå vúái ngûúâi 
maâ baån àang tiïëp xuác laâm ùn thò khön ngoan hún caã laâ àûâng àoáng goáp tûâ thiïån. Haäy tòm hiïíu xem tiïìn ài 
àêu vaâ àûúåc sûã duång cho muåc àñch gò. Haäy cêín troång khi baån àûúåc yïu cêìu àoáng goáp tûâ thiïån cho möåt töí 
chûác tûâ thiïån naâo àoá nhû möåt phêìn húåp àöìng kinh doanh cuãa baån. Nïëu baån tham gia vaâo möåt vuå àêëu thêìu 
vaâ khaách haânh cuãa baån coá möëi quan hïå vúái töí chûác tûâ thiïån hoùåc baão trúå cho töí chûác, thò baån khöng nïn 
hûáa hoùåc thûåc hiïån àoáng goáp hoùåc baão trúå cho àïën khi quyïët àõnh húåp àöìng àûúåc àûa ra. Tiïìn àoáng goáp 
luön phaãi àûúåc chuyïín cho möåt töí chûác chûá khöng phaãi cho möåt caá nhên. Coá thïí baån cêìn àïì ra möåt quy 
trònh phï duyïåt viïåc àoáng goáp àïí kiïím tra cheáo têët caã caác khoaãn thanh toaán.

Tài trợ

Möåt doanh nghiïåp taâi trúå cho möåt töí chûác, vñ duå nhû cêu laåc böå thïí thao, khi doanh nghiïåp àoá traã tiïìn cho 
quyïìn àûúåc sûã duång tïn tuöíi cuãa cêu laåc böå vaâo caác muåc àñch kinh doanh cuãa mònh. Vñ duå, möåt doanh 
nghiïåp saãn xuêët duång cuå thïí thao coá thïí coá lúåi tûâ viïåc gùæn thûúng hiïåu cuãa mònh vúái caác ngöi sao cuãa 
mön thïí thao àoá. Trong trûúâng húåp naây thò tiïìn coá thïí àûúåc traã trûåc tiïëp cho caá nhên, nhûng phaãi àaãm 
baão rùçng coá húåp àöìng trong àoá quy àõnh doanh nghiïåp traã bao nhiïu tiïìn vaâ mong àúåi nhêån àûúåc gò, vñ 
duå nhû tïn tuöíi doanh nghiïåp àûúåc in trong caác poster taåi sûå kiïån thïí thao hay caác ngöi sao mang trïn 
ngûúâi lögö doanh nghiïåp taåi möåt söë sûå kiïån àûúåc thoaã thuêån. Viïåc àûa nhûäng àiïìu naây vaâo vùn baãn vaâ 
lûu vùn baãn roä raâng seä laâm cho thoãa thuêån thïm minh baåch.

“HÃY NGHĨ VỀ CÁC RỦI RO VÀ HÃY LÀM CHO CHÍNH SÁCH 

CỦA BẠN ĐƯỢC RÕ RÀNG”
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Xung đột lợi ích

Xung àöåt xaãy ra khi lúåi ñch cuãa caá nhên àûúåc àùåt lïn trïn lúåi ñch cuãa doanh nghiïåp. Vñ duå nhû möåt trong 
caác nhên viïn cuãa doanh nghiïåp coá ngûúâi chaáu laâ chuã möåt doanh nghiïåp trang trñ nöåi thêët vaâ coá chaâo 
giaá khaá caånh tranh àïí laâm möåt söë dõch vuå cho vùn phoâng cuãa doanh nghiïåp. Giaã sûã lúåi ñch cuãa cuãa caá 
nhên àûúåc cöng khai, viïåc lûåa choån nhaâ cung cêëp minh baåch, vaâ cöng viïåc naây àûúåc möåt ngûúâi khaác 
àaãm nhiïåm thò seä khöng coá xung àöåt. Doanh nghiïåp cuãa baån cêìn àûa ra quy tùæc roä raâng laâ doanh nghiïåp 
seä laâm gò trong trûúâng húåp coá xung àöåt lúåi ñch vaâ dûå kiïën caác tònh huöëng tiïìm taâng àïí traánh xung àöåt   
xaãy ra.

“NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ ĐƯA RA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN”

BÛÚÁC 3
THỰC HIỆN

Baån àaä vaåch ra àûúåc Chûúng trònh chöëng höëi löå cho doanh nghiïåp mònh; àaä raâ soaát tònh hònh doanh 
nghiïåp cuäng nhû àaánh giaá caác lônh vûåc coá thïí coá ruãi ro cho doanh nghiïåp. Quaá trònh naây giuáp baån tòm 
ra nhûäng khêu maâ baån cêìn chêën chónh hay àûa ra caác quy trònh múái. Tuyâ thuöåc vaâo viïåc baån quyïët àõnh 
xêy dûång Chûúng trònh cuãa mònh qua Bûúác 2 nhû thïë naâo, àêy laâ luác thûåc hiïån chûúng trònh. Bêët kïí hònh 
thûác töí chûác cuãa baån laâ gò, àiïìu quan troång laâ coá chó àaåo tûâ bïn trïn, tûác laâ Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ, 
Töíng giaám àöëc hoùåc àún giaãn laâ “sïëp”. Chòa khoaá thaânh cöng cuãa Chûúng trònh laâ têët caã moåi ngûúâi àïìu 
tham gia vaâ chõu traách nhiïåm caá nhên chûá khöng phaãi theo kiïíu mïånh lïånh “haäy laâm nhû töi noái”.

Khi thöng qua Chûúng trònh, baån àaä cam kïët thûåc hiïån kinh doanh möåt caách liïm chñnh. Àiïìu naây cuäng 
taác àöång àïën nhûäng ngûúâi khaác trong quyä àaåo kinh doanh cuãa baån, nhû nhên viïn, nhaâ cung cêëp, bïn 
húåp àöìng, vaâ khaách haâng. Nïëu chó àöìng yá khöng àûa hay nhêån höëi löå vúái nhaâ cung cêëp cuãa baån thò chûa 
àuã. Àiïìu quan troång laâ têët caã nhûäng ngûúâi liïn quan biïët àïën caác Nguyïn tùæc vaâ Chûúng trònh cuãa baån.
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Nhân viên hoặc những người cùng kinh doanh 

Haäy àaãm baão rùçng moåi ngûúâi àïìu hiïíu taåi sao baån àûa ra möåt chûúng trònh chöëng höëi löå vaâ nhûäng ruãi ro 
nïëu khöng coá möåt Chûúng trònh nhû vêåy. Moåi ngûúâi cêìn hiïíu rùçng hoå àïìu coá traách nhiïåm caá nhên trong 
viïåc thûåc hiïån chûúng trònh. Bêët kïí cú cêëu töí chûác cuãa baån nhû thïë naâo, möîi nhên viïn hay möåt ngûúâi 
cuâng laâm ùn cêìn phaãi biïët vaâ hiïíu Chûúng trònh. Chûúng trònh chöëng höëi löå phaãi laâ möåt taâi liïåu àún giaãn, 
dïî hiïíu vaâ àûúåc tuyïn truyïìn àïën tûâng ngûúâi. Khi thuï möåt ai àoá hoùåc àïì nghõ möåt ngûúâi thên trong gia 
àònh laâm möåt viïåc gò àoá cho baån, haäy àaãm baão rùçng hoå àaä àoåc taâi liïåu naây vaâ hiïíu vò sao noá laåi quan troång 
àöëi vúái doanh nghiïåp cuãa baån.

Haäy àaãm baão rùçng moåi ngûúâi trong doanh nghiïåp hiïíu caác quy trònh vïì baáo caáo, àùng kyá quaâ tùång vaâ biïët 
cêìn phaãi noái vúái ai vaâ tòm lúâi khuyïn tûâ ai vïì khaã nùng xung àöåt lúåi ñch. Caách baån tiïëp cêån vêën àïì naây nhû 
thïë naâo tuyâ thuöåc vaâo quy mö töí chûác cuãa baån. Nïëu doanh nghiïåp cuãa baån chó coá vaâi ngûúâi, coá thïí töí 
chûác möåt buöíi höåi thaão, coân khöng thò coá thïí töí chûác thaão luêån theo nhoám nhoã. Cuäng coá thïí lêåp möåt söí 
àùng kyá àïí têët caã moåi ngûúâi kyá vaâo laâ àaä tham gia höåi thaão hoùåc tòm hiïíu vïì Chûúng trònh cuãa baån. Nhûäng 
ngûúâi múái vaâo doanh nghiïåp cuäng cêìn tòm hiïíu vaâ biïët rùçng doanh nghiïåp cuãa baån coá möåt Chûúng trònh 
chöëng höëi löå. Trïn hïët, haäy chó ra rùçng àoá laâ khuön khöí cho doanh nghiïåp cuãa baån hoaåt àöång trong viïåc 
chöëng höëi löå, vaâ rùçng Chûúng trònh cuãa baån laâ phûúng thûác hoåat àöång kinh doanh hùçng ngaây. Haäy laâm 
roä caác chïë taâi aáp duång àöëi vúái viïåc vi phaåm Chûúng trònh. Nïëu cöng ty cuãa baån coá quaãn lyá nhên sûå, haäy 
àïí quaãn lyá nhên sûå tham gia thaão luêån vaâ àaãm baão tuên thuã luêåt phaáp àõa phûúng. Vñ duå, nhiïìu nûúác àoâi 
hoãi chñnh saách cuãa cöng ty, vñ nhû Chûúng trònh chöëng höëi löå, phaãi àûúåc dõch ra tiïëng àõa phûúng trûúác 
khi thûåc hiïån.

Möåt àiïìu khöng keám quan troång laâ nhên viïn cuãa baån cêìn biïët rùçng hoå seä khöng bõ trûâng phaåt nïëu tûâ boã 
möåt cú höåi laâm ùn maâ cú höåi àoá gùæn vúái höëi löå.

Các quan hệ kinh doanh

Àêy laâ möåt trong caác phêìn quan troång nhêët trong Chûúng trònh cuãa baån vaâ coá thïí laâ phêìn khoá thûåc hiïån 
nhêët búãi noá liïn quan àïën caác töí chûác khaác vaâ baån khoá kiïím soaát àûúåc, vñ duå nhû caác àaåi lyá, caác bïn húåp 
àöìng, caác nhaâ cung cêëp hoùåc khaách haâng.

Trûúác tiïn, haäy àaãm baão rùçng nhûäng ngûúâi maâ cöng ty baån coá quan hïå laâm ùn àûúåc thöng baáo vïì 
Chûúng trònh chöëng höëi löå cuãa baån. Haäy hoãi xem hoå coá chûúng trònh chöëng höëi löå khöng vaâ xin möåt 
baãn.
Caác àöëi taác kinh doanh cêìn hiïíu rùçng Chûúng trònh chöëng höëi löå cuãa baån cuäng àûúåc aáp duång cho hoå 
khi hoå laâm ùn vúái baån vaâ thay mùåt baån.
Haäy thïí hiïån Chûúng trònh cuãa baån vaâo caác àiïìu khoaãn trong húåp àöìng vaâ thoaã thuêån, trong àoá cho 
pheáp quyïìn chêët dûát húåp àöìng ngay lêåp tûác nïëu caác àöëi taác kinh doanh àûa hoùåc nhêån höëi löå.
Nïëu baån tham gia vaâo möåt liïn doanh, haäy àaãm baão rùçng Chûúng trònh cuãa baån laâ möåt phêìn cuãa möëi 
quan hïå kinh doanh àoá.

Tham gia vào các quan hệ kinh doanh

Doanh nghiïåp cuãa baån khi lûåa choån caác àöëi taác kinh doanh phaãi coá traách nhiïåm trong viïåc xaác minh rùçng 
caác àöëi taác naây laâ nhûäng töí chûác húåp phaáp, coá hoaåt àöång kinh doanh töët vaâ coá Chûúng trònh chöëng höëi löå 
riïng.

Caác yïëu töë sau àêy phaãi laâ troång têm cuãa möëi quan hïå kinh doanh:

Kinh doanh seä àûúåc tiïën haânh möåt caách cöng bùçng vaâ minh baåch;
Seä khöng coá caác haânh àöång àûa hay nhêån höëi löå;

“Hãy đảm bảo rằng 
mọi người trong 
doanh nghiệp hiểu 
các quy trình báo cáo, 
đăng ký quà tặng và 
biết cần phải nói với ai 
và tìm lời khuyên từ ai 
về khả năng xung đột 
lợi ích.”
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Trûúác khi tham gia vaâo möåt quan hïå kinh doanh, haäy:

Cêín troång lûåa choån àöëi taác kinh doanh, xaác àõnh xem liïåu hoå coá “phöët” gò khöng. Àêy laâ sûå cêín troång 
cêìn thiïët xeát úã khña caånh kinh doanh cuäng nhû tûâ quan àiïím liïm chñnh;

Kiïím tra cú cêëu töí chûác vaâ chuã súã hûäu;

Kiïím tra tïn nûúác hoùåc núi àùng kyá vaâ núi thanh toaán;

Xem xeát tònh traång taâi chñnh;

Tòm hiïíu vïì uy tñn àöëi taác;

Noái chuyïån vúái nhûäng àöëi taác khaác;

Kiïím tra xem hoå coá chñnh saách chöëng höëi löå hay khöng;

Àaãm baão àiïìu khoaãn thanh toaán minh baåch;

Lêåp vùn baãn quaá trònh xem xeát cuãa baån. Thónh thoaãng raâ soaát möëi quan hïå àïí xem coá gò thay àöíi 
khöng.

BÛÚÁC 4
NÊU VẤN ĐỀ VÀ TÌM HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT

Viïåc baån quyïët àõnh xûã lyá vêën àïì vaâ àûa ra hûúáng dêîn seä phuå thuöåc vaâo quy mö vaâ töí chûác cuãa baån. Coá 
vaâi àiïím baån cêìn cên nhùæc sau àêy:

Chûúng trònh cuãa baån cêìn àûúåc xem nhû möåt quaá trònh phaát triïín khöng ngûâng. Caác cuöåc thaão luêån 
cöng khai laâ rêët quan troång àïí àaãm baão thaânh cöng vaâ cêìn phaãi àûúåc khuyïën khñch thöng qua àuác 
ruát kinh nghiïåm tûâ viïåc xem xeát caác vêën àïì vaâ quyïët àõnh xûã lyá chuáng ra sao;

Moåi ngûúâi cêìn caãm thêëy coá thïí thaão luêån moåi vêën àïì maâ khöng ngaåi bõ traã thuâ;

Caác àöëi taác kinh doanh cuäng coá thïí muöën nïu ra möåt söë vêën àïì;

Àêy laâ thúâi àiïím maâ caác vêën àïì coá thïí àûúåc phaát hiïån vaâ xûã lyá súám;

Coá thïí phaãi giûä bñ mêåt khi xûã lyá caác baáo caáo vïì caác haânh vi höëi löå vaâ thaão luêån vïì xung àöåt lúåi ñch. 
Haäy nghô àïën viïåc baån seä xûã lyá chuyïån naây ra sao. Uy tñn coá thïí bõ àe doåa vaâ möåt söë baáo caáo coá 
thïí dûåa trïn sûå hiïíu lêìm. Haäy luön tòm hiïíu sûå thêåt trûúác khi haânh àöång.

THÔNG TIN

Thûåc hiïån Chûúng trònh chöëng höëi löå cuãa baån seä àem laåi lúåi ñch tñch cûåc cho doanh nghiïåp cuãa baån, vò thïë 
haäy àaãm baão rùçng chûúng trònh àûúåc thöng tin tuyïn truyïìn töët. Ngoaâi viïåc thöng tin ban àêìu àïën caác 
nhên viïn vaâ àöëi taác kinh doanh, haäy àaãm baão rùçng chûúng trònh àûúåc thöng tin àïën nhûäng ngûúâi múái 
àïën doanh nghiïåp vaâ àöëi taác cuãa baån. Haäy àûa Chûúng trònh chöëng höëi löå cuãa baån lïn website cuãa baån, 
nïëu coá.

“Thực hiện Chương 
trình chống hối lộ 
của bạn sẽ đem lại 
lợi ích tích cực cho 
doanh nghiệp của 
bạn, vì thế hãy đảm 
bảo rằng chương 
trình được thông tin 
tuyên truyền tốt.”

“HÃY ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM CỦA CHÍNH BẠN VÀ SỬ DỤNG 
CHÚNG ĐỂ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG HỐI LỘ CỦA BẠN”
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KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT NỘI BỘ

Caác chiïën lûúåc chöëng höëi löå seä chó hiïåu quaã nïëu àûúåc kiïím soaát hiïåu quaã. Doanh nghiïåp cuãa baån cêìn cên 
nhùæc xem qui trònh naâo seä giuáp kiïím soaát töët nhêët Chûúng trònh vaâ cêìn phaãi thûåc hiïån caác hònh thûác kiïím 
tra naâo àïí giaám saát viïåc thûåc hiïån. Doanh nghiïåp úã quy mö naâo cuäng cêìn caác hoaåt àöång kiïím soaát nöåi böå 
nhêët àõnh, vñ duå nhû cêìn hún möåt chûä kyá cho möîi têëm seác, kiïím soaát chi tiïu vaâ kyá àún àùåt haâng. Coá möåt 
söë àiïím cêìn lûu yá sau àêy:

Kiïím soaát taâi chñnh (bao göìm caã kiïím soaát kïë toaán nöåi böå) laâ viïåc thiïët yïëu vaâ khi àûúåc thûåc hiïån àuáng 
seä giuáp phaát hiïån sai phaåm. Minh baåch vaâ chñnh xaác, trong caã viïåc lûu trûä höì sú vaâ caác taâi liïåu thiïët 
yïëu, laâ àiïìu chuã chöët;

Caác àiïìu khoaãn húåp àöìng, nïëu àûúåc theo doäi töët, seä nïu bêåt caác àiïím thiïëu minh baåch trong thanh 
toaán vaâ kinh doanh;

Quaãn lyá töët seä giuáp xaác àõnh sai phaåm vïì quaâ tùång, tiïëp khaách vaâ caác vêën àïì chi tiïu;

Quan hïå vúái nhên viïn vaâ caác chñnh saách cöng-tû nïëu àûúåc duy trò töët seä khuyïën khñch àûúåc sûå cúãi 
múã vaâ tuên thuã;

Nïëu cêëp laänh àaåo nïu gûúng seä giuáp taåo ra vùn hoaá cuãa töí chûác;

Thûúâng xuyïn raâ soaát Chûúng trònh laâ àiïìu cêìn thiïët, coá thïí àûa chuáng vaâo chûúng trònh nghõ sûå cuãa 
Höåi àöìng quaãn trõ hoùåc caác cuöåc hoåp;

Cêìn lûu giûä söí saách cêín thêån, roä raâng, sùén saâng cho viïåc kiïím tra;

Kiïím tra chó phaát huy taác duång nïëu caác quy trònh àûúåc tuên thuã. 
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KẾT LUẬN

Hûúáng dêîn naây nhùçm giuáp baån thûåc hiïån Chûúng trònh chöëng höëi löåi phuâ húåp vúái cú cêëu, lônh vûåc kinh 
doanh vaâ ruãi ro cuãa baån. Nhûäng àïì xuêët àûúåc àûa ra nhùçm giuáp baån tòm ra àûúåc nhûäng vêën àïì àïí baån 
quyïët àõnh bùçng caách naâo doanh nghiïåp cuãa baån coá thïí xûã lyá chuáng töët nhêët.

Chòa khoaá àïí xêy dûång möåt Chûúng trònh hiïåu quaã chöëng höëi löå nùçm úã chöî:

Nhòn nhêån àûúåc lúåi ñch cuãa noá àöëi vúái doanh nghiïåp cuãa baån;

Xaác àõnh àûúåc ruãi ro;

Thöëng nhêët möåt qui trònh àïí giaãm thiïíu ruãi ro, vñ duå bùçng viïåc àïì ra quy tùæc vïì quaâ tùång vaâ tiïëp 
khaách;

Thöng tin tuyïn truyïìn vïì Chûúng trònh cuãa baån cho caác àöëi taác kinh doanh;

Lûu giûä söí saách roä raâng, chñnh xaác, khöng chó vïì caác vêën àïì taâi chñnh maâ coân vïì caác quyïët àõnh 
cuãa baån thöng qua Chûúng trònh vaâ têët caã caác quy trònh chöëng höëi löå;

Tiïën haânh àaâo taåo thûåc tïë vïì Chûúng trònh cuãa baån;

Xûã lyá hiïåu quaã caác tònh huöëng vaâ caác vêën àïì quan ngaåi àûúåc nïu ra;

Khuyïën khñch thaão luêån cúãi múã vïì caác vêën àïì phaát sinh;

Thûúâng xuyïn raâ soaát laåi hiïåu quaã Chûúng trònh cuãa baån.

“QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, GHI CHÉP, 

ĐÀO TẠO VÀ KIỂM TRA THEO DÕI”
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