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Thông điệp kêu gọi gửi tới các Hiệp hội
doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo
doanh nghiệp
Trên cương vị là lãnh đạo của một Hiệp hội doanh nghiệp và là một doanh nhân chắc hẳn Quý vị sẽ hiểu rõ
hơn ai rằng niềm tin, uy tín và sự minh bạch là rất quan trọng giống như chất lượng hàng hóa, năng suất và
lợi nhuận.
Tuân thủ pháp luật minh bạch, các cam kết được thể hiện bằng hành vi đạo đức và sẵn sàng lên án thẳng thắn
mọi hình thức tham nhũng là những thông lệ tốt không những được quốc tế đề cao mà ngày càng có ý nghĩa
đối với thị trường trong nước.
Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018) có hiệu lực vào ngày 1/7/2019 - là thời điểm phù hợp để cộng đồng
doanh nghiệp cùng hành động nhằm phòng, ngừa tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh và khẳng
định vị thế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua:
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Các lợi ích mang lại cho
Hiệp hội doanh nghiệp/ngành nghề
•
•
•
•
•
•

Nâng cao hiệu suất về môi trường, xã hội và
quản trị nhằm thu hút đầu tư
Giữ chân và chiêu mộ người tài trong và ngoài
nước vào làm việc
Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các
doanh nghiệp địa phương
Củng cố niềm tin của các đối tác kinh doanh
Tác động chính sách và các quy định pháp luật
trong tương lai
Gia tăng hội viên mới

Các lợi ích mang lại cho
doanh ngiệp
•
•
•
•
•
•

Thu hút nhân tài làm việc cho doanh nghiệp
Sẵn sàng ứng phó với các hàng rào phi kỹ thuật
và phi thuế quan quốc tế
Kiểm soát rủi ro, giảm các lệ phí pháp lý và chi
phí kinh doanh
Cải thiện mức xếp hạng doanh nghiệp về tín
dụng và bảo hiểm
Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp bao gồm quyền
sở hữu trí tuệ
Tạo nền tảng tin cậy cho cơ chế khiếu nại

Vì vậy, thông qua ký Cam kết này, Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp sẽ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ “Sáng kiến
Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ - GBII” do VCCI triển khai thực hiện trong khuôn khổ Dự án
vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng tại ASEAN” của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc
(UNDP) với sự tài trợ từ Quỹ thịnh vượng Vương quốc Anh.
Ngay khi nhận được bản Cam kết kinh doanh liêm chính tại Việt Nam, VCCI sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu thông
tin và trao giấy chứng nhận tại một sự kiện. Hơn nữa, Quý Hiệp hội sẽ có cơ hội được lựa chọn cấp khoản ngân
sách dựa trên một bản đề xuất cho kế hoạch tiếp theo để hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên thông qua nâng cao
nhận thức và xây dựng năng lực.

Hãy hành động và ký bản Cam kết ngay hôm nay!
VCCI rất mong Quý Hiệp hội/doanh nghiệp ủng hộ và tham gia ký Cam kết kinh doanh liêm chính tại Việt
Nam. Để được hỗ trợ thêm, Quý Hiệp hội/doanh ngiệp đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.
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Chúng tôi thấy rằng:
•
•
•
•
•
•
•

Niềm tin, sự trung thực và tính minh bạch là những giá trị cốt lõi của mọi tổ chức và doanh nghiệp.
Tham nhũng làm xói mòn niềm tin và gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự tăng trưởng bền vững và bao
trùm.
Tuân thủ pháp luật là nền tảng của các tổ chức và doanh nghiệp.
Giải quyết vấn nạn tham nhũng cần dựa trên hành động tập thể và kinh doanh liêm chính là yếu tố
then chốt.
Chính phủ giữ vai trò lãnh đạo tiên phong trong phòng, chống tham nhũng, giải quyết xung đột lợi
ích và các vi phạm quyền sở hữu.
Tích cực hợp tác với Chính phủ trong các nỗ lực phòng, chống tham nhũng được xem là trách nhiệm
của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng góp phần thực hiện và đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững
Việt Nam (VSDGs).

Chúng tôi cam kết:
•
•
•
•
•
•
•
•

Không ủng hộ mọi hình thức đưa và nhận hối lộ hay các hành vi khác không được kiểm soát.
Nhất trí ủng hộ và khuyến khích các hành vi đạo đức đúng đắn của các hội viên /nhân viên, nhà quản
lý, đại lý và đối tác kinh doanh của chúng tôi.
Vận động, tuyên truyền các hội viên xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (CoC) trong kinh doanh theo tiêu
chuẩn quốc tế có liên quan.
Tích cực thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ (IC).
Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo/tập huấn cho các doanh nghiệp hội viên/nhân viên để thúc đẩy
các ý tưởng thực hiện kinh doanh liêm chính và khả năng áp dụng thực tiễn.
Hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên, đối tác kinh doanh và các doanh nghiệp hội viên nhận biết và giải
quyết vấn đề “xung đột lợi ích”.
Thu thập hành vi sai trái và các giải pháp khắc phục.
Hạn chế thiết lập quan hệ kinh doanh với các đối tác có nghi ngờ vi phạm các thông lệ kinh doanh có
đạo đức và trách nhiệm.

Là một Hiệp hội doanh nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ giữ vai trò là tổ chức tiên phong và hỗ trợ các doanh
nghiệp hội viên theo cách chuyên nghiệp và chuẩn mực.
Chúng tôi là những doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp luôn sẵn sàng hành động vì mục tiêu phát triển
bền vững, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và một xã hội thịnh vượng để không ai bị bỏ lại
phía sau.
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh
Ngày ký:

							

Cung cấp thông tin liên hệ của Hiệp hội/Công ty tại trang sau!
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Thông tin liên hệ của Hiệp hội/Công ty
Tên Hiệp hội/Công ty:

Địa chỉ:

Tên người liên hệ đầu mối:
Chức vụ:
Điện thoại: 					

ĐTDĐ:

Email:
Ngành nghề kinh doanh chính (dành cho doanh nghiệp):

