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LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2015 đƣợc xem là “Năm hành động vì doanh nghiệp” của Việt Nam! Để hiện thực
hóa thông điệp đó, cùng với rất nhiều nỗ lực quan trọng, Chính phủ đã phê duyệt và giao
cho Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng, triển khai Chƣơng
trình hành động Thúc đẩy thực hiện Liêm chính trong kinh doanh (gọi tắt là Đề án 12).
Bƣớc vào năm 2016 với việc khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới của Chính phủ Việt Nam, Thủ
tƣớng Chính phủ cũng đã thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển của cộng
đồng doanh nghiệp. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phƣơng cũng vào cuộc nhằm lắng
nghe, đối thoại và tháo gỡ vƣớng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Điều
đó đã bƣớc đầu tạo ra tâm lý và những tín hiệu tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp trong
nƣớc và nƣớc ngoài về một Chính phủ kiến tạo, liêm chính.
Việc tạo dựng một môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền
vững, nâng cao sức cạnh tranh vẫn còn nhiều thách thức phía trƣớc, xuất phát từ bối cảnh tự
do hóa thƣơng mại ngày càng sâu rộng khi Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thƣơng
mại tự do thế hệ mới. Trong đó, liêm chính và chống tham nhũng là một trong những thách
thức lớn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thói quen và tập quán kinh
doanh, cùng với những rào cản từ bộ máy hành chính hoạt động chƣa hiệu quả vô hình
chung đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế tiến thoái lƣỡng nan buộc phải lựa chọn giữa kinh
doanh “liêm chính” hay kinh doanh “tham nhũng” để khởi nghiệp, duy trì sự tồn tại và phát
triển. Trong khi đó, việc thúc đẩy tự do hóa thƣơng mại cũng đồng nghĩa với việc các doanh
nghiệp Việt Nam phải chấp nhận và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh liêm chính
đòi hỏi từ nhiều nền kinh tế phát triển.
Với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội từ Quỹ Thịnh vƣợng của Vƣơng
quốc Anh, VCCI thực hiện Sáng kiến “Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
phòng ngừa tham nhũng” tại Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa) vƣợt qua các rào cản, rủi ro từ tham nhũng. Trong khuôn khổ dự án,
VCCI đã lựa chọn, tiến hành biên tập lại Bộ công cụ “Hƣớng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và
ngừa phòng ngừa tham nhũng” do các nhà lãnh đạo (B20) thuộc Nhóm các nền kinh tế lớn
(G20) biên soạn dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ công cụ này ngắn gọn, dễ hiểu
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và đang đƣợc triển khai thành công ở nhiều nƣớc thuộc G20. Hy vọng Bộ công cụ này sẽ là
tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nhƣ các bên liên quan nếu có quan
tâm nhằm từng bƣớc xây dựng một môi trƣờng kinh doanh “nói KHÔNG với THAM
NHŨNG”.
VCCI xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Tổ chức IBLF Global và
nhóm chuyên gia chính gồm PGS. TS. Vũ Cƣơng, Trƣởng bộ môn Kinh tế công cộng, Đại
học Kinh tế quốc dân Hà Nội; PGS.TS. Vũ Công Giao, Trƣởng bộ môn Hiến pháp – Hành
Chính, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội; TS. Nguyễn Phƣơng Mai, Giảng viên bộ môn
Quản trị chiến lƣợc, Đại học Kinh tế thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đã tích cực hợp tác với
VCCI hoàn thiện Bộ công cụ này. Đặc biệt, VCCI xin trân trọng cảm ơn TS.Trần Đức
Lƣợng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ThS. Lê Văn Khôi, nguyên Giám đốc quan
hệ công chúng của Coca Cola Việt Nam đã đóng góp ý kiến chuyên môn, kỹ thuật để nhóm
chuyên gia hoàn thiện tốt nhất Bộ công cụ trong thời gian vừa qua.
Mọi quan điểm, thông tin trong Bộ công cụ này là của nhóm chuyên gia và do đó không
thể hiện quan điểm chính thức của VCCI hay Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.
PHÕNG THƢƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
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GIỚI THIỆU

Tại sao nên nói “KHÔNG” với tham nhũng?
Theo báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mỗi năm, nạn hối lộ gây thiệt hại
trong khoảng từ 1.500 đến 2.000 tỷ Đô-la Mỹ, tƣơng đƣơng với khoảng 2% tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) toàn cầu, làm trì trệ nền kinh tế và gây ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh,
cũng nhƣ việc đảm bảo an sinh xã hội cho ngƣời nghèo. Cũng theo báo cáo này, tiền hối lộ
phục vụ mục đích “mờ ám” nên chúng không đƣợc luân chuyển, sử dụng đúng mục đích
trong nền kinh tế và do đó không giúp thúc đẩy tăng trƣởng; tham nhũng kéo dài bất ổn kinh
tế, phá hoại chính sách công và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội. Trên cơ
sở đó, báo cáo kêu gọi các quốc gia có các biện pháp chống tham nhũng hiệu quả, đặc biệt là
trừng phạt các công ty có hành vi tham nhũng tại nƣớc ngoài. Đối với Việt Nam, báo cáo
tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 cho thấy, thiệt hại do
các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra đƣợc phát hiện là gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 ha
đất.
Cũng theo một số báo cáo nghiên cứu trong nƣớc và quốc tế gần đây, doanh nghiệp nhỏ
và vừa là một trong các nhóm đối tƣợng chịu ảnh hƣởng nhiều từ tham nhũng, nhất là trong
các trƣờng hợp khởi nghiệp, do thiếu nguồn lực chi trả các khoản tiền “bôi trơn” để tiếp cận
thị trƣờng. Ở một khía cạnh khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không đủ vị thế và
nguồn lực để tham gia vào những “thỏa thuận ngầm” với các doanh nghiệp lớn nhằm phát
triển và mở rộng thị trƣờng. Do đó, trƣớc những ảnh hƣởng tiêu cực làm hạn chế tự do kinh
doanh và cạnh tranh lành mạnh mà những khoản tiền “bôi trơn” hoặc “thỏa thuận ngầm” nhƣ
vậy gây ra, đòi hỏi các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải hiểu rõ hơn về bản chất, nguyên nhân,
tác hại của tham nhũng để đề ra những biện pháp có thể tự bảo vệ mình và đề nghị sự vào
cuộc, hỗ trợ của các cơ quan nhà nƣớc và tổ chức có liên quan trƣớc vấn nạn tham nhũng.
Năm 2015, Nhóm công tác chống tham nhũng của G20 (các nền kinh tế lớn của Thế giới)
và Nhóm đặc trách chống tham nhũng của Diễn đàn kinh doanh G20 (B20) đã cho công bố
Bộ công cụ chống tham nhũng (dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa) do ông Brook
Horowitz - Tổng Giám đốc Quỹ toàn cầu của Diễn đàn các lãnh đạo doanh nghiệp thế giới
(IBLF Global) và nhóm chuyên gia trực tiếp biên soạn. Bộ công cụ này đƣợc mong đợi là sẽ
tiếp tục phát triển tại mỗi quốc gia trong và ngoài G20 để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa
từng bƣớc loại bỏ tham nhũng ra khỏi hoạt động kinh doanh. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài

chính của Đại sứ quán Vƣơng quốc Anh tại Việt Nam và nhóm chuyên gia tƣ vấn gồm: ông
Brook Horowitz và PGS., TS. Vũ Cƣơng (Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội),
Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiếp tục phát triển Bộ công cụ này
cho phù hợp với chính sách, pháp luật và môi trƣờng kinh doanh ở Việt Nam.
Hy vọng Bộ công cụ này là tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt
Nam từng bước xây dựng được môi trường kinh doanh “nói KHÔNG với THAM
NHŨNG”.

Mục đích của tài liệu hướng dẫn
Mục đích của Tài liệu hƣớng dẫn này là giúp bạn phòng ngừa, ứng phó với tham nhũng
và kiểm soát nguy cơ phát sinh tham nhũng hiệu quả hơn thông qua việc tìm lời giải cho
một số vấn đề cốt yếu sau:
Tham nhũng” thƣờng đƣợc hiểu là “việc lợi dụng
quyền lực công để thu lợi cá nhân”. Theo tổng kết của
nhiều quốc gia trên thế giới, tham nhũng là rào cản lớn
đối với sự phát triển, làm tăng chi phí, giảm cơ hội
kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, các doanh
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Tại sao tôi phải
phòng ngừa
tham nhũng?

nghiệp cần hiểu thấu đáo và rõ ràng hơn về bản chất
của tham nhũng và hậu quả do tham nhũng gây ra đối
với mình, cộng đồng doanh nghiệp, Nhà nƣớc và xã
hội để có những biện pháp kiểm soát rủi ro tham
nhũng hiệu quả. Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và
vừa Việt Nam, cần nắm rõ những nội dung chính của
pháp luật phòng chống tham nhũng ở nƣớc ta nhƣ
kênh quan trọng làm chỗ dựa cho các nỗ lực phòng
ngừa tham nhũng của mình
Các công ty đa quốc gia ngày càng tỏ ra lo ngại về
tình trạng tham nhũng ở những quốc gia mà họ dự
kiến có hoạt động kinh doanh, nên thƣờng lựa chọn
các đối tác địa phƣơng rất kỹ lƣỡng về các tiêu chuẩn
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Tôi cần làm gì
khi tham gia thị
trường quốc tế?

liêm chính và phòng, chống tham nhũng. Bộ công cụ
này trình bày những áp lực mà các đối tác kinh doanh
quốc tế của bạn đang đối mặt, cách thức họ chuyển
những áp lực đó cho bạn, và cách bạn kiểm soát các
yêu cầu phát sinh từ phía họ. Trong bối cảnh Việt Nam
đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các
doanh nghiệp nhỏ và vừa của nƣớc ta sớm hay muộn
cũng sẽ phải tham gia vào cuộc chơi có tính chất toàn
cầu. Khi đó, những hiểu biết về pháp luật quốc tế và
yêu cầu của các công ty đa quốc gia sẽ giúp các bạn

chuẩn bị tốt hơn cho quá trình “vƣơn ra biển lớn”.
Nguy cơ tham nhũng ẩn chứa trong nhiều hoạt
động phổ biến của doanh nghiệp nhƣ tặng quà, tổ chức
sự kiện giải trí, khánh tiết (nhƣ khai trƣơng, động thổ,
tổ chức các giải thể thao…), từ thiện, tài trợ, góp vốn,
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Tôi bảo vệ mình
như thế nào trước
tham nhũng?

thông đồng hay cấu kết trong hoạt động kinh doanh….
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không có nguồn lực
để thành lập và xây dựng bộ phận chuyên trách về tuân
thủ. Tài liệu này sẽ giúp bạn thiết lập cơ chế chống
tham nhũng bƣớc đầu và hƣớng dẫn bạn cách quản lý
những rủi ro có liên quan đến tham nhũng, bao gồm cả
việc đào tạo nhân viên của mình và đối tác kinh doanh
Trong không ít trƣờng hợp doanh nghiệp gặp phải
lựa chọn sống còn: Hoặc chấp nhận đƣa hối lộ hoặc
chấm dứt kinh doanh. Có thể lúc đầu dƣờng nhƣ
không còn phƣơng án nào khác, nhƣng thực tế vẫn có
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Tôi phải đối phó
với tham nhũng
như thế nào?

những lựa chọn giữa đƣa hay không đƣa hối lộ. Dựa
vào hoàn cảnh và kinh nghiệm của các doanh nghiệp
tƣơng tự nhƣ doanh nghiệp của bạn, chúng tôi đƣa ra
một số khuyến nghị về cách thức chống hành vi đòi
hối lộ để các bạn có thể tự bảo vệ mình và từng bƣớc
xây dựng cho mình một môi trƣờng kinh doanh liêm
chính.
Với vai trò lãnh đạo hay nhà quản lý, ƣu tiên hàng
đầu của bạn sẽ là loại trừ tham nhũng khỏi doanh
nghiệp. Nếu bạn cần sự trợ giúp, Tài liệu này giới
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Ai có thể giúp
tôi phòng ngừa
tham nhũng?

thiệu với bạn những kênh đáng tin cậy luôn sẵn sàng
giúp đỡ bạn. Nếu bạn nhận thấy kinh nghiệm của mình
hữu ích đối với ngƣời khác, bạn có thể chia sẻ với họ.
Tài liệu này đang đƣợc đề xuất để trở thành một diễn
đàn cho các doanh nghiệp trong nƣớc cùng trao đổi
thông tin và cùng hành động. Chúng tôi đánh giá cao

nhận xét của bạn về Tài liệu này. Và nếu bạn thấy bổ
ích, xin vui lòng chuyển tiếp Tài liệu này cho nhân
viên và các đối tác kinh doanh, bao gồm cả cơ quan
quản lý nhà nƣớc mà bạn biết hoặc có quan hệ.
Bạn cần luôn nhớ, bạn không đơn độc.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ nguồn
lực để tổ chức các khóa học chuyên biệt thƣờng có nhu
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Thông tin quan
trọng tôi cần
phải biết là gì?

cầu về nguồn thông tin bổ sung mà họ có thể tiếp cận.
Danh sách các địa chỉ liên lạc hữu ích trên khắp thế
giới đƣợc trình bày trong phần Phụ lục. Phòng Thƣơng
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ là đầu mối
hỗ trợ, cung cấp thông tin và thiết lập các diễn đàn đối
thoại trực tuyến về các nội dung có liên quan

TẠI SAO TÔI PHẢI PHÕNG NGỪA TN

1.1. Tham nhũng là gì?
Định nghĩa tham nhũng phổ biến nhất hiện nay đƣợc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế sử
dụng là “việc lạm dụng quyền lực công để thu lợi cá nhân”.
Công ƣớc Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) - một văn kiện pháp lý quốc tế
quan trọng có hiệu lực áp dụng bắt buộc với các quốc gia thành viên (với 178 quốc gia thành
viên) yêu cầu nghiêm cấm các hành vi: đƣa hối lộ, nhận hối lộ, tham ô, gây ảnh hƣởng, lạm
dụng quyền hạn, làm giàu bất chính của các quan chức và các hành vi: đƣa hối lộ, nhận hối
lộ, tham ô và các hành vi chiếm đoạt khác trong khu vực tƣ nhân. UNCAC khuyến nghị các
quốc gia thành viên quy định là tội phạm đối với những hành vi này, mặc dù không đòi hỏi sự
thống nhất về tên gọi và các dấu hiệu cấu thành hành vi vi phạm.

Theo pháp luật Việt Nam, tham nhũng là hành vi của ngƣời có chức vụ, quyền hạn đã lợi
dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Nhƣ vậy, nói đến tham nhũng là nói đến cán bộ, công
chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nƣớc. Tuy nhiên, Bộ luật
hình sự năm 2015 (tại các Điều: 353, 354, 364 và 365) đã quy định việc xử lý hình sự tƣơng

tự trong khu vực nhà nƣớc đối với ngƣời có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, doanh nghiệp
ngoài khu vực nhà nƣớc đối với 04 nhóm tội, gồm: tham ô, nhận hối lộ, đƣa hối lộ và môi
giới hối lộ. Tinh thần này cũng đƣợc thể hiện trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật phòng,
chống tham nhũng ở Việt Nam.
Nhƣ vậy, thông thƣờng trƣớc đây khi nói đến tham nhũng là nói đến các quan chức nhà
nƣớc khi họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lấy tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của Nhà nƣớc,
của doanh nghiệp và cá nhân vào túi riêng của họ.
Tuy nhiên, đến nay tham nhũng không phải lúc nào cũng liên quan đến quan chức
nhà nước mà còn nảy sinh trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Ví dụ nhƣ
giám đốc phụ trách mua sắm của một doanh nghiệp lợi dụng vị trí của mình để đòi hỏi một
khoản tiền từ doanh nghiệp khác nhằm đổi lấy hợp đồng mua sắm. Đây là hành vi nhận hối
lộ, một trong các hình thức tham nhũng hay gặp nhất ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà
chúng tôi sẽ tập trung trình bày trong Bộ công cụ này.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng trong hoạt động kinh doanh nhƣng điều kiện
cơ bản nhất là khả năng mang lại lợi ích cho cá nhân cao trong khi nguy cơ bị trừng phạt là
thấp. Dƣới đây là một số nguyên nhân chính:


Quy định pháp luật thiếu rõ ràng, khó hiểu, phức tạp và không ổn định;



Thực thi pháp luật không triệt để, hiệu lực thấp, không nhất quán và thiếu công bằng;



Ngƣời ra quyết định chƣa làm tốt trách nhiệm, chƣa minh bạch trong khi thiếu cơ chế
kiểm soát, xử lý tốt;



Thị trƣờng cạnh tranh chƣa lành mạnh và thiếu các thiết chế quản lý hiệu quả;



Tiền lƣơng của cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động chƣa đáp ứng các nhu
cầu thiết yếu.



Các chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội bị bóp méo.

1.2. Tác hại của tham nhũng


i với người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hành vi tham nhũng
 Cơ nguy cơ gánh chịu những hậu quả pháp lý nghiêm khắc từ phía cơ quan nhà nƣớc, bao
gồm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự khi có liên quan đến
hành vi tham nhũng;
 Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là trách nhiệm hình sự chắc chắn sẽ dẫn đến
những hậu quả nặng nề, nhƣ chấp hành hình phạt tù, mất việc làm hoặc hạn chế cơ hội tìm
kiếm công việc trong tƣơng lai.



i với doanh nghiệp c xảy ra hoặc liên quan đến hành vi tham nhũng
 Tăng chi phí kinh doanh do phải hạch toán phần chi phí dành cho tham nhũng vào chi phí
chung. Nếu lựa chọn phƣơng thức kinh doanh “tham nhũng” thì chi phí bỏ ra sẽ ngày càng
tăng lên;
 Làm suy yếu năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững khi các doanh nghiệp phải
đầu tƣ nguồn lực dành cho tham nhũng;
 Làm giảm các cơ hội kinh doanh, đặc biệt là khi mới tiếp cận thị trƣờng, tham gia hoạt động
đấu thầu, huy động vốn mở rộng kinh doanh, liên doanh, liên kết khi các đối tác biết đƣợc có
liên quan đến tham nhũng;
 Hủy hoại uy tín của các doanh nghiệp khi bị phát giác hoặc phanh phui có liên quan đến các
vụ việc tham nhũng trong hoạt động kinh doanh.
 Cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nƣớc ngoài, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, gần nhƣ
bằng không.



i với nhà nước và th trường khi để xảy ra hành vi tham nhũng phổ biến
 Cản trở sự phát triển của các thị trƣờng và làm suy giảm dòng vốn đầu tƣ vào thị trƣờng, đặc
biệt là đối với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, do tâm lý thiếu tin tƣởng và cảm giác không an toàn
khi ra các quyết định đầu tƣ;
 Hủy hoại chế độ pháp quyền - với các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, khách quan trong
việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh doanh nói “KHÔNG” với tham
nhũng;
 Tăng chi phí mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trong khi chất lƣợng giảm sút do nhà cung
cấp không đƣợc lựa chọn thông qua một quy trình công bằng và khách quan;
 Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giảm sút, không đủ sức trụ vững trong bối cảnh khi tham
gia vào các khu vực thƣơng mại tự do, thực hiện cam kết cắt giảm hàng rào thuế quan và phi

thuế quan.
Do vậy, cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp, từ thành viên hội đồng quản trị, giám đốc
điều hành, kế toán, kiểm soát viên hay người lao động, bạn cần hiểu rõ về nguyên nhân, dấu hiệu và
hậu quả của tham nhũng để từ đó lựa chọn một cách ứng xử phù hợp nhằm hướng tới một môi trường
kinh doanh trong sạch, liêm chính.

1.3. Dấu hiệu nhận biết tham nhũng?
Chắc chắn bạn sẽ tự hỏi mình rằng “Làm thế nào để tôi nhận biết đƣợc tham nhũng?” Trả
lời câu hỏi này sẽ rất khó khi phải đối diện với những tình huống không rõ ràng, có sự phân
vân giữa hợp pháp hay bất hợp pháp, đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp. Dưới đây là
một số tình huống không rõ ràng:
Quà tặng hoặc chiêu đãi
Câu hỏi “Một món quà hoặc một buổi chiêu đãi có phải là hối lộ không?” sẽ có câu trả lời
khác nhau, phụ thuộc vào sự khác biệt về văn hóa. Mời đối tác ăn tối hay chiêu đãi có thể là
một hành động cần thiết và hoàn toàn hợp pháp trong kinh doanh. Điều này rất bình thƣờng
trong các quan hệ dựa trên sự tự nguyện, bình đẳng. Nhƣng liệu sự hào phóng hay thời điểm
chiêu đãi, tặng quà có bất thƣờng không? Ví dụ nhƣ bạn giành đƣợc hợp đồng chỉ một ngày
sau khi chiêu đãi bữa tối hoặc sau khi tặng quà. Liệu có sự liên hệ nào giữa hai sự việc trên?
Nói tóm lại, nếu quà tặng hay chiêu đãi có tác động đến quyết định kinh tế, lý lẽ của bạn sẽ
mất đáng kể sức thuyết phục. Theo quy định pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới thì
tình huống này có dấu hiệu tham nhũng, trong khi đó ở Việt Nam thì chƣa rõ ràng.
Phí “bôi trơn”/ chi phí không chính thức
Phí “bôi trơn” hay ở Việt Nam thƣờng đƣợc dùng với từ “chi phí không chính thức” đƣợc
xem là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia nhƣng điều này đƣợc coi là hợp pháp hay thông lệ ở
những quốc gia khác. Nếu bạn phải trả thêm tiền để đƣợc khám bệnh dịch vụ nhanh hơn,
thuận tiện hơn thì hành động của bạn hoàn toàn hợp pháp. Nhƣng nếu bạn ngấm ngầm trả
thêm tiền cho bác sỹ để đƣợc hƣởng dịch vụ tốt hơn ngƣời khác (đƣợc khám nhanh hơn, đƣợc
hƣởng dịch vụ tốt hơn), thì hành vi của bạn có thể trở thành hành vi đƣa hối lộ. Mặc dù vậy,
trong nhiều trƣờng hợp, hành vi đó vẫn cứ xảy ra và đƣợc số đông lựa chọn. Vậy, đâu là ranh
giới bạn cần vạch cho mình?
Xung đột lợi ích
Điểm này cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa một công ty đa quốc gia lớn với doanh
nghiệp nhỏ và vừa trong nƣớc. Công ty lớn thƣờng rất cẩn trọng trong việc sử dụng các mối
quan hệ họ hàng, thân thích để giải quyết công việc cho tổ chức - điều này có thể thấy trong
quan hệ nội bộ doanh nghiệp (tuyển chọn lao động) và thậm chí rõ ràng hơn trong quan hệ
kinh doanh với doanh nghiệp khác và cơ quan nhà nƣớc (nhờ vả hoặc ký kết hợp đồng). Các

doanh nghiệp nhỏ hơn lại có cách tiếp cận khác. Họ có thể là một công ty gia đình nơi mọi
ngƣời có quan hệ họ hàng (hôn nhân hoặc huyết thống) với nhau. Có thể đây không phải là
vấn đề nếu điều này mang tính phổ biến nhƣng sẽ là trở ngại lớn nếu công ty này tham gia
vào chuỗi cung ứng lớn hoặc là đại diện cho một thƣơng hiệu quốc tế vì những đối tác này
thƣờng rất thận trọng với những rủi ro tham nhũng do xung đột lợi ích gây ra.
Từ những đặc điểm của một số hành vi cụ thể, để nhận biết đƣợc dấu hiệu của hành vi
tham nhũng trong hoạt động kinh doanh, cần trả lời 02 câu hỏi sau: (i) Bạn có muốn thực hiện
hành vi đó một cách công khai trước tất cả mọi người trong doanh nghiệp không? (ii) Bạn có
thấy vui khi những thông tin về hành vi đó được phát giác và công khai không? Nếu một
trong hai câu trả lời là “Không” thì bạn hãy suy nghĩ lại trƣớc khi tiếp tục!
Trong Chƣơng 4, bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các lĩnh vực hoạt động có
nguy cơ tham nhũng cao và các biện pháp ngăn chặn với các nguy cơ ấy.

1.4. Quy định của pháp luật Việt Nam
Việc nhận biết đƣợc các tình huống có thể dẫn đến hành vi tham nhũng trong hoạt động
kinh doanh nhƣ đề cập tại Phần 1.3 là rất quan trọng. Tuy nhiên, đây chỉ mới đƣợc nhìn từ
góc độ chuẩn mực đạo đức có liên quan đến quy tắc ứng xử để từ đó giúp thay đổi về nhận
thức của cá nhân trong hoạt động kinh doanh. Việc nắm vững các quy định của pháp luật về
chống tham nhũng đề cập trong chƣơng này là rất cần thiết nhằm giúp các cá nhân trong
doanh nghiệp tránh đƣợc những hậu quả do tham nhũng gây ra.
Pháp luật về chống tham nhũng cần đƣợc hiểu bao gồm cả pháp luật của quốc gia sở tại
(nơi doanh nghiệp thành lập) và quốc gia nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Phụ lục I sẽ
cung cấp đƣờng dẫn đến địa chỉ mà doanh nghiệp có thể tìm hiểu pháp luật về chống tham
nhũng của hầu hết các quốc gia trên thế giới (thành viên UNCAC). Do vậy, chƣơng này tập
trung vào quy định của pháp luật Việt Nam về hành vi tham nhũng và việc xử lý ngƣời có
hành vi tham nhũng.
Các dạng hành vi tham nhũng
Theo pháp luật Việt Nam (Bộ luật hình sự năm 2015), các dạng tham nhũng trong hoạt
động kinh doanh bao gồm:
 Đề nghị, chào mời, đưa tiền hoặc một lợi ích (vật chất hoặc phi vật chất) cho quan
chức nhà nước, công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công: Dạng
tham nhũng này xảy ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn, cản trở và trong nhiều trƣờng
hợp là muốn nhanh chóng, thuận tiện trong các giao dịch với cơ quan nhà nƣớc; hoặc
mong muốn đƣợc hƣởng ƣu đãi, tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài hoặc có đƣợc hợp
đồng một cách không chính đáng. Trong một số trƣờng hợp, dạng hành vi này xảy ra
khi doanh nghiệp có vi phạm trong hoạt động kinh doanh song tìm cách trốn tránh
pháp luật.
 Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, tài sản của
doanh nghiệp n i mình làm việc (hành vi tham ô): Dạng tham nhũng này đƣợc thực
hiện bởi ngƣời quản lý hoặc ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ trong doanh nghiệp, nhƣ giám
đốc, phó giám đốc, kế toán trƣởng hoặc các vị trí khác đƣợc giao quản lý tiền, tài sản
của doanh nghiệp... Những ngƣời này đã chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp mà
họ đƣợc giao trực tiếp quản lý cho bản thân hoặc những ngƣời thân thích.
o Đòi hỏi, nhận tiền hoặc một lợi ích bất kỳ từ đối tác hoặc nhân viên dưới quyền trong
doanh nghiệp: Dạng tham nhũng này đƣợc thực hiện bởi những ngƣời giữ cƣơng vị

quản lý trong doanh nghiệp, nhƣ giám đốc, phó giám đốc điều hành, giám đốc tài
chính, giám đốc nhân sự hoặc giám đốc kinh doanh khi đòi hỏi, nhận tiền hoặc một
lợi ích bất kỳ từ nhân viên dƣới quyền để bố trí ngƣời này vào vị trí công tác thuận lợi
hoặc từ một đối tác để mang lại lợi ích cho bản thân hoặc ngƣời thân thích và gây
thiệt hại cho doanh nghiệp.
Xử lý người có hành vi tham nhũng
Theo pháp lu t Việt Nam, chỉ c cá nhân mới b xử lý khi thực hiện hoặc liên quan
đến hành vi tham nhũng. iều này khác biệt so với quy đ nh pháp lu t của nhiều qu c gia
khi áp dụng hình phạt đ i với cả pháp nhân (phạt tiền, tạm định chỉ hoạt động, đình chỉ
hoạt động, cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực, cấm huy động vốn). Hiện tại, Bộ luật hình
sự năm 2015 đã quy định các hình phạt trên đối với pháp nhân nhƣng không áp dụng đối với
nhóm tội phạm tham nhũng. Do vậy, cho dù có liên quan đến vụ việc tham nhũng, thì pháp
nhân cũng chƣa bị áp dụng các hình phạt trên. Thêm vào đó, pháp luật Việt Nam hiện tại
cũng chƣa có quy định cụ thể về việc xử lý hành chính, xử lý về trách nhiệm dân sự đối với
cá nhân, tổ chức thực hiện hoặc có liên quan đến hành vi tham nhũng.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đối với cá nhân, khi thực hiện hành vi tham
nhũng ở Việt Nam, họ có thể sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự (tùy theo tính chất,
mức độ của hành vi) với các mức độ nhƣ sau:


Bị phạt tù từ 02 - 07 năm; 07 - 15 năm; 15 - 20 năm; chung thân hoặc tử hình;



Bị áp dụng các hình phạt bổ sung bao gồm: phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100
triệu đồng hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm;



Không đƣợc áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự trong những
trƣờng hợp phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đối với tội
tham ô và nhận hối lộ);



Trƣờng hợp ngƣời đƣa hối lộ, môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trƣớc khi
bị phát giác, thì đƣợc coi là không có tội và đƣợc trả toàn bộ của đã dùng để
đƣa hối lộ; trƣờng hợp môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trƣớc khi bị phát
giác thì đƣợc xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

TÔI CẦN LÀM GÌ KHI THAM GIA THỊ TRƢỜNG QUỐC TẾ

TÔI

CẦN LÀM GÌ KHI THAM GIA THỊ

2.1. Quy định của luật pháp quốc tế
Doanh nghiệp của bạn có c hội liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn đa
quốc gia lớn. Bạn có thể xuất khẩu sản phẩm hay làm đại lý, phân phối cho họ ở thị trường
trong nước. Bạn cũng có thể tham gia vào công ty liên doanh với họ. Tuy nhiên, để hướng
tới mục đích đó, doanh nghiệp của bạn sẽ phải làm gì?

Trƣớc tiên, doanh nghiệp của bạn sẽ phải đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn tuân thủ khắt khe
của họ, có thể chủ yếu liên quan tới các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng, điều kiện lao động,
y tế và an toàn. Ngoài ra, yêu cầu này chắc chắn sẽ liên quan đến tuân thủ pháp luật về
chống tham nhũng của quốc gia nơi doanh nghiệp đối tác của bạn đƣợc thành lập và các quy
tắc do doanh nghiệp đối tác đƣa ra (trong nhiều trƣờng hợp mang tính toàn cầu). Nói chung,
yêu cầu đối với doanh nghiệp của bạn là không chỉ tuân thủ pháp luật của quốc gia nơi

doanh nghiệp đối tác của bạn đƣợc thành lập mà còn phải tuân thủ quy định của doanh
nghiệp đối tác quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp của bạn phải nắm đƣợc những quy định cơ bản
mà doanh nghiệp đối tác và doanh nghiệp của bạn cùng phải tuân thủ khi hợp tác.
Một số đạo luật về chống tham nhũng có hiệu lực áp dụng ngoài lãnh thổ quốc gia ban
hành. Chính phủ nƣớc bạn có thể cần hợp tác chặt chẽ với chính phủ nƣớc khác để loại trừ
hành vi tham nhũng. Đạo luật chống hối lộ của Hoa Kỳ thuộc loại khắt khe, chặt chẽ nhất
trên thế giới. Theo đó, những quy định của đạo luật này đƣợc áp dụng tại Thụy Sỹ khi cáo
buộc các quan chức cao cấp của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong một số bê bối xảy
ra gần đây.
Vì vậy, bạn có thể cảm thấy rằng mình đang phải trực tiếp tuân thủ Luật chống tham
nhũng ở nƣớc ngoài (FCPA) của Hoa Kỳ và những đạo luật tƣơng tự của các quốc gia phát
triển khác hay phải gián tiếp tuân thủ khi doanh nghiệp đối tác của bạn đến từ Hoa Kỳ hay
các quốc gia tƣơng tự. Để biết thêm thông tin về hai bộ luật có tầm ảnh hƣởng lớn của Hoa
Kỳ và Vƣơng quốc Anh, bạn có thể sử dụng các đƣờng dẫn tới các website lƣu trữ trong phần
Phụ lục I.

2.2. Quan tâm của doanh nghiệp nước ngoài Dù bạn có đang cố tình
Dù bạn có cố tình che giấu thì doanh nghiệp đối tác của bạn có thể sẽ quan tâm đến các dấu
hiệu dƣới đây(*):
 Quyền sở hữu đối với doanh nghiệp bạn có minh bạch không (ai là chủ sở hữu thực
tế, thông tin về ngƣời đó…- nhận diện chủ sở hữu của pháp nhân?
 Có cán bộ, công chức nhà nƣớc nắm cổ phần, góp vốn hay tham gia quản lý doanh
nghiệp, phân chia lợi nhuận không?
 Doanh nghiệp bạn có mối quan hệ gần gũi hoặc đƣợc các cán bộ, công chức nhà nƣớc
tạo điều kiện trong hoạt động không?
 Doanh nghiệp bạn có công bố thông tin về sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán
phổ biến không?
 Doanh nghiệp bạn có công khai, minh bạch thông tin kịp thời trong hoạt động kinh
doanh không?
 Doanh nghiệp bạn có đăng ký hay hoạt động ở một quốc gia khác mà tại đó có hệ
thống pháp luật yếu kém không (để tìm cách rửa tiền hoặc trốn tránh nghĩa vụ trƣớc
pháp luật)?
 Doanh nghiệp bạn đã từng tham gia vào các hoạt động/ giao dịch bất hợp pháp hoặc
đáng ngờ không?
 Doanh nghiệp bạn có đƣợc các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành,
nghề biết tới không?
 Doanh nghiệp bạn muốn đạt đƣợc những thỏa thuận giao dịch bất thƣờng nhƣ có tiền
“hoa hồng”, “lại quả” cao không?
 Doanh nghiệp bạn có điều hành hay đóng góp cho hoạt động từ thiện có liên quan tới
cán bộ, công chức nhà nƣớc đứng ra tổ chức không?
Bạn có thấy doanh nghiệp của mình rơi vào những trƣờng hợp này không? Nếu có, hãy khắc phục
ngay từ bây giờ!



(*)

Đặc biệt chú ý: Trong thời đại phát triển mạng Internet như hiện nay, phần lớn các thông tin trên

đây đều có thể được chia sẻ trên mạng, nên các đối tác dễ dàng tiếp cận nếu họ có quan tâm.

TÔI BẢO VỆ MÌNH

3.1 Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
Cũng giống những doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, bạn có thể không có đủ nguồn lực
để xây dựng hệ thống kiểm toán và tuân thủ phức tạp. Vậy thì các bƣớc cơ bản bạn cần
tiến hành để bảo vệ doanh nghiệp là gì1?

Theo thông lệ chung, hệ thống kiểm soát nội bộ gồm 04 bƣớc chính nhƣ mô hình ở trên,
trong đó:


Bƣớc 1, bạn cần phải có quan điểm hợp lý và phù hợp để hiểu đƣợc rủi ro về
tham nhũng bạn có nguy cơ gặp phải là nguy cơ nào (trong tình huống cụ thể),
có thể xảy ra trong lĩnh vực/ hoạt động nào (trong quan hệ nhân sự; phát triển
kinh doanh; thực hiện hợp đồng hay thanh toán, quyết toán…), có khả năng
xảy ra ở mức độ nào (khả năng rất cao; cao; trung bình hay thấp).



Bƣớc 2, bạn cần phải đƣa ra quy tắc ứng xử trong hoạt động của doanh nghiệp,
làm rõ chuẩn mực ứng xử trong nội bộ; quan hệ với đối tác; quan hệ với khách

1

Nếu bạn muốn biết thêm về cách thức tăng cƣờng hệ thống quản trị của doanh nghiệp nhằm tăng sức đề kháng
với tham nhũng, bạn có thể tham khảo tài liệu Tăng cường quản trị doanh nghiệp để phòng, chống tham và
tài liệu Xây dựng các hệ thống liêm chính doanh nghiệp chống rủi ro tham nhũng tại
http://hotrosmes.dean12.org.vn/tang-cuong-quan-tri-doanh-nghiep-de-phong-chong-tham-nhung.html

hàng; quan hệ với cộng đồng; quan hệ với các cơ quan chính quyền (trả lời cho
các câu hỏi: Đƣợc làm gì? Không đƣợc làm gì?) và biện pháp đảm bảo tuân
thủ quy tắc ứng xử.


Bƣớc 3, bạn cần đƣa ra các biện pháp phòng ngừa phát sinh rủi ro; cơ chế phát
hiện (tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về các tình huống rủi ro hoặc sai
phạm); các biện pháp ứng phó (tự ứng phó; nhờ sự can thiệp của cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền). Đây là nội dung quan trọng nhằm hạn chế, kiểm soát rủi
ro hoặc vƣợt qua tình huống rủi ro khi đã xảy ra.



Bƣớc 4, bạn cần tài liệu hóa và đào tạo, tập huấn cho các nhân viên, đối tác để
họ hiểu đƣợc về quy tắc ứng xử của doanh nghiệp trong các tình huống phát
sinh rủi ro. Đây là quá trình làm quen, trải nghiệp để từ đó hình thành chuẩn
mực trong ứng xử của các nhân viên; trong quan hệ giữa nhân viên với nhau;
giữa nhân viên với các đối tác, cơ quan chính quyền.

3.2. Xác định rủi ro tham nhũng
Có rất nhiều tình huống dẫn đến rủi ro tham nhũng cho doanh nghiệp bạn. Chúng tôi gọi
tình huống đó là “lĩnh vực có rủi ro”. Xác định rủi ro tham nhũng sẽ giúp bạn chỉ ra những
điểm yếu trong quản trị doanh nghiệp nơi tham nhũng có thể xảy ra, và từ đó đƣa ra đối sách
bảo vệ doanh nghiệp trƣớc khi có tham nhũng nảy sinh.
Trong phần này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn về những lĩnh vực nguy cơ tham nhũng cao
mà bạn cần chỉ rõ và đƣa ra giải pháp đối với những nguy cơ nhƣ vậy. Đồng thời, chúng tôi
sẽ giới thiệu một số ví dụ thực tế về “lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng”. Một số liên quan đến
hành vi của bạn và khách hàng, một số lại liên quan đến các đại lý, chi nhánh.



Khách hàng hoặc đại lý đòi tiền hoa hồng cao hay phí cao bất thƣờng



Không có thoả thuận hay hợp đồng bằng văn bản giữa doanh nghiệp bạn và
khách hàng



Hợp đồng không phù hợp với tiêu chuẩn ngành và quy định của pháp luật



Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hay tài chính thiếu sót hay không đầy đủ (trong hợp

đồng, gói thầu)


Khách hàng chỉ định một đại diện khác thƣơng thảo hợp đồng và tiếp nhận
thanh toán



Đại lý/ chi nhánh có nhân viên có quan hệ cán bộ, công chức nhà nƣớc



Bạn không thể đánh giá đầy đủ về khách hàng hay đại diện của họ



Khách hàng hay đại diện của họ muốn nhận tạm ứng, thanh toán từ một tài
khoản ở nƣớc ngoài hoặc từ một tài khoản có chủ tài khoản là một ngƣời
khác



Khách hàng hay đại diện của họ muốn thanh toán bằng tiền mặt đối với

những khoản bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản

3.3. Quản lý rủi ro tham nhũng
Bạn sẽ gặp nhiều rủi ro tham nhũng trong quá trình hoạt động. Dƣới đây là một số tình
huống cụ thể mà bạn có thể gặp phải trong doanh nghiệp và trên thị trƣờng - Bạn có nhận ra
trƣờng hợp nào không(*)?
 Cán bộ hải quan đòi tiền để đẩy nhanh tiến độ thông quan.
 Cán bộ thanh tra, kiểm tra gây khó khăn đối với doanh nghiệp đến thanh tra, kiểm
tra để có đƣợc lợi ích cho riêng mình (yêu cầu xác minh, giải trình hoặc đƣa ra
hình thức xử lý nặng hơn sai phạm thực tế).
 Cán bộ phụ trách mua sắm của cơ quan nhà nƣớc đòi tiền bạn nếu bạn muốn có
hợp đồng.
 Một nhóm doanh nghiệp thông đồng với nhau khi đấu thầu công khai nhằm loại
trừ đối thủ cạnh tranh.
 Cơ quan/ cán bộ cấp phép (y tế và vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trƣờng, phòng
cháy chữa cháy…) có biểu hiện vòi vĩnh khi cấp giấy chứng nhận.
 Cán bộ phụ trách mua sắm của doanh nghiệp khác đòi tiền để giao hợp đồng cho
doanh nghiệp bạn.
 Bạn chiêu đãi ngƣời phụ trách mua sắm của một doanh nghiệp khác một tiệc
thịnh soạn hay mời đi tham quan, du lịch.
 Cơ quan thuế đòi tiền nếu bạn muốn giảm thủ tục hay không xuống kiểm tra.
 Anh, chị, em (ruột hoặc họ) của bạn là lãnh đạo địa phƣơng và trao hợp đồng cho
doanh nghiệp bạn.
(*)

Đặc biệt lưu ý: Trên thực tế, việc xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không trong

các tình huống ở trên là rất khó khăn do thiếu bằng chứng hoặc quy định của pháp luật còn
chưa rõ ràng, trong khi đó, cán bộ thực thi pháp luật lại có xu hướng lợi dụng hoặc tạo ra
“sự không rõ ràng” để thu lợi cho mình và trốn tránh trách nhiệm.
Từ danh sách trên, bạn có thể phân loại các lĩnh vực rủi ro cần chú ý đặc biệt, bao gồm:
 Quà tặng và chiêu đãi
 Đóng góp từ thiện
 Phí “bôi trơn”

 Hối lộ trong mua sắm
 Xung đột lợi ích.
Để phân tích rủi ro, bạn cần nghiên cứu về mức độ ảnh hƣởng của mỗi rủi ro và khả năng
xảy ra rủi ro là cao, trung bình hay thấp. Có một cách nhanh chóng để đánh giá về khả năng
xảy ra rủi ro là tự đặt và trả lời các câu hỏi sau:
 Tôi có hiểu về lĩnh vực có rủi ro tham nhũng trong hoạt động kinh doanh không?
 Tôi có cam kết hoặc có chính sách liêm chính trong mối quan hệ với chính quyền
không?
 Tôi đã hiểu rõ quy định pháp luật Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham
nhũng hay chƣa?
 Tôi có hợp đồng với các điều khoản và điều kiện thanh toán rõ ràng và phù hợp
với các đối tác không?
 Tôi đã kiểm tra thông tin đầy đủ về đối tác kinh doanh, liên doanh của mình hay
chƣa?
Nếu câu trả lời cho những câu hỏi trên là “Có” thì bạn đang đi đúng hƣớng trên con
đƣờng bảo vệ doanh nghiệp và các đồng nghiệp khỏi tham nhũng. Nếu câu trả lời cho bất kỳ
câu hỏi nào ở trên là “Không” thì bạn cần phải thực hiện một số biện pháp bổ sung. Chúng
tôi sẽ trình bày rõ hơn về chủ đề này trong Chƣơng 4.

3.4. Xây dựng quy tắc ứng xử
Sau khi xác định và phân tích đƣợc rủi ro, bạn phải kiểm soát những rủi ro này. Bƣớc đầu
tiên bạn cần làm là thiết lập quy tắc rõ ràng áp dụng cho toàn bộ nhân viên. Bạn cần có một
bộ quy tắc ứng xử hay đạo đức nghề nghiệp.
Bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho toàn bộ nhân viên, chỉ rõ những hành vi đƣợc chấp nhận
ra khi đƣa ra quyết định, tiến hành giao dịch thƣơng mại và thực hiện tất cả các hoạt động
kinh doanh khác trong và ngoài doanh nghiệp. Bộ quy tắc ứng xử cần làm nổi bật các giá trị
và nguyên tắc mà doanh nghiệp cần phải duy trì.
Bộ quy tắc sẽ chỉ dẫn cán bộ quản lý và nhân viên về:
 Các giá trị và nguyên tắc của doanh nghiệp
 Hành vi đƣợc chấp nhận và không đƣợc chấp nhận
 Các bƣớc hành động (ứng phó) trong hoàn cảnh gặp tình huống rủi ro
 Cách thức và quy trình tìm kiếm lời khuyên, chỉ dẫn
 Khen thƣởng khi tuân thủ tốt và hình phạt khi vi phạm
Bạn không cần phải tự tạo một bộ quy tắc riêng. Có rất nhiều bộ quy tắc ứng xử có sẵn
phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Tại sao bạn lại không hỏi một trong những doanh
nghiệp nƣớc ngoài là đối tác kinh doanh của bạn chia sẻ bộ quy tắc ứng xử của họ? Hẳn là họ
sẽ rất vui khi bạn quan tâm đến điều này! Chúng tôi cũng hỗ trợ các bạn bằng cách gợi ý mẫu
một bộ quy tắc ứng xử nhƣ vậy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu Quy tắc ứng xử
(mẫu) tại http://hotrosmes.dean12.org.vn/de-cuong-huong-dan-xay-dung-bo-quy-tac-kinhdoanh.html
Tuy nhiên, bạn không nên bê nguyên một bộ quy tắc ứng xử có sẵn hay sao chép nguyên
văn bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp khác. Nếu doanh nghiệp của bạn chƣa từng có bộ
quy tắc ứng xử nào thì bạn có thể cân nhắc tham khảo ý kiến của ngƣời quản lý và nhân viên.
Điều này sẽ khiến họ cảm thấy có trách nhiệm tuân thủ bộ quy tắc hơn khi bạn ban hành. Nếu

doanh nghiệp của bạn nhỏ, có thể bạn không có đủ nguồn lực để thực hiện bƣớc này. Nếu
vậy, bạn hãy xem xét những lời khuyên ở trang tiếp theo. Chỉ cần sử dụng những điều phù
hợp nhất với doanh nghiệp của bạn thôi.
Bộ quy tắc ứng xử phải đƣợc truyền đạt rõ ràng đến toàn bộ nhân viên. Chỉ thuyết phục
nhân viên ký vào bộ quy tắc khi họ gia nhập doanh nghiệp có thể là chƣa đủ. Các doanh
nghiệp lớn hơn thƣờng tổ chức các khóa đào tạo thƣờng niên cho nhân viên và yêu cầu họ ký
vào bộ quy tắc ứng xử hàng năm. Một số doanh nghiệp thậm chí còn in các quy tắc cơ bản tại
cửa ra vào dành cho nhân viên. Điều này cũng tƣơng tự nhƣ việc buộc họ đọc thuộc bộ quy
tắc ứng xử hằng ngày khi họ bƣớc vào văn phòng làm việc và tự nhủ mình phải tuân thủ
nghiêm túc.
Tất nhiên, họ sẽ không quên bộ quy tắc nếu bạn trình bày ngắn gọn và súc tích. Không gì
có thể đảm bảo rằng nhân viên sẽ tuân thủ các quy tắc nhƣng đây là một cách để họ biết rằng
đây là chính sách trọng tâm của doanh nghiệp và có mức cam kết mạnh mẽ, nghiêm túc của
lãnh đạo cao cấp nhất.
Xử lý vi phạm là một nội dung đặc biệt quan trọng của bộ quy tắc ứng xử. Ở đây, bạn cần
phải làm rõ hậu quả nếu không coi trọng các quy tắc ứng xử - từ cảnh cáo, khiển trách cho tới
phạt tiền, hạ bậc lƣơng đến sa thải và báo cho cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, bạn cần
đảm bảo rằng toàn bộ nhân viên hiểu rằng họ sẽ không bị phạt nếu không thể bán hàng hay bị
mất hợp đồng vì họ từ chối đƣa hối lộ. Đảm bảo rằng bộ quy tắc ứng xử thúc đẩy nhân viên
ứng xử phù hợp trong doanh nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng.
Ngoài việc phổ biến, áp dụng bộ quy tắc trong toàn doanh nghiệp, bạn cũng cần c
một chiến lược truyền thông đ i ngoại chặt chẽ. Điều này cho khách hàng và nhà cung cấp
biết rằng bạn nghiêm túc cam kết tuân thủ các chuẩn mực quốc tế tốt nhất về liêm chính trong
kinh doanh. Bộ quy tắc cần đƣợc chuyển tải tới các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách
hàng để đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp của bạn đều theo chuẩn
mực đạo đức. Bộ quy tắc ứng xử sẽ bị ảnh hƣởng xấu nếu các đại lý hay bên thứ ba đại diện

cho doanh nghiệp của bạn có liên quan đến tham nhũng. Điều này cũng chỉ gây khó dễ nhất
định với cán bộ, công chức nhà nƣớc luôn nghĩ cách đòi hối lộ. Còn về mặt tích cực, điều này
sẽ có lợi cho bạn cùng nhiều khách hàng và đối tác kinh doanh, và trong một số trƣờng hợp,
bạn có thể giành đƣợc lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là khi tiếp cận thị trƣờng quốc tế.

Có rất nhiều cách để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử và chỉ dẫn của Ủy ban Dịch vụ Công cộng
Chính phủ Tây Ôxtrâylia đủ để áp dụng cho tất cả các trƣờng hợp. Mặc dù chỉ dẫn này dành cho
các cơ quan chính phủ lớn, doanh nghiệp tƣ nhân thuộc mọi quy mô cũng có thể áp dụng đƣợc.
Dƣới đây là một số chỉ dẫn cơ bản của Ủy ban:
Yêu cầu chung đ i với bộ quy tắc ứng xử:
• Sử dụng ngôn ngữ tích cực hay có tính bao hàm nhƣ “chúng tôi” hay “của chúng tôi”
• Đảm bảo bộ quy tắc rõ ràng, súc tích và sử dụng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu
• Tránh tạo ra bộ quy tắc giống nhƣ một danh sách liệt kê những hành vi nghiêm cấm nhân viên
• Đảm bảo bộ quy tắc đƣợc trình bày khoa học và chi tiết
• Cung cấp tài liệu tham khảo giải thích chi tiết yêu cầu hoặc đƣờng dẫn tới các chính sách cụ thể
Các yếu t chính cần đưa vào bộ quy tắc ứng xử:
• Thông điệp cá nhân của ngƣời quản lý cao nhất về cam kết của doanh nghiệp
• Lý do doanh nghiệp cần bộ quy tắc ứng xử
• Các giá trị cốt lõi, tầm nhìn và sứ mệnh/định hƣớng chiến lƣợc

• Phạm vi ứng xử:
• Hành vi cá nhân - Giải thích cách doanh nghiệp muốn các nhân viên trong ứng xử
• Hành vi gian lận hoặc tham nhũng - Vạch ra ranh giới rõ ràng giữa những gì được
chấp nhận và không được chấp nhận
• Sử dụng các nguồn lực doanh nghiệp - Trình bày cách bảo vệ tài sản của doanh nghiệp,
bao gồm cả lưu trữ hồ s , sử dụng thông tin, sở hữu trí tuệ và bảo mật
• Xung đột lợi ích, quà tặng và lợi ích: Giải thích cách xử lý quà tặng và các tình huống không rõ
ràng khác (khi có mâu thuẫn giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân)

• Báo cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm bộ quy tắc: Quy định rõ trình tự, thủ tục báo cáo, tiếp
nhận báo cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử
• Xử lý vi phạm bộ quy tắc ứng xử: Quy định rõ về thẩm quyền, quy trình và hình thức xử lý
hành vi vi phạm quy tắc ứng xử
• Địa chỉ khi cần tƣ vấn: Cung cấp thông tin về phư ng thức, địa chỉ tư vấn khi phát sinh tình
huống cần hỏi trong tuân thủ quy tắc ứng xử
• Sửa đổi, bổ sung/ cập nhật bộ quy tắc ứng xử: Nêu rõ về dự kiến thời gian định kỳ hoặc khi có
yêu cầu, căn cứ sửa đổi, bổ sung/ cập nhật bộ quy tắc ứng xử.

3.5. Quản lý tuân thủ
Bộ quy tắc ứng xử sẽ chẳng khác gì mớ giấy lộn nếu không đƣợc thực thi. Các doanh
nghiệp lớn có hệ thống kiểm toán và tuân thủ phức tạp nhƣng hệ thống nhƣ vậy lại là thứ
vƣợt quá khả năng của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, dù thế nào thì bạn cũng
cần có hành động để kiểm soát doanh nghiệp. Dƣới đây là các bƣớc để thực hiện điều đó:
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa
Truyền đạt thông điệp tuân thủ từ cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp
Quản lý tuân thủ cần thiết ở tất cả các cấp độ của doanh nghiệp nhƣng ngƣời đứng đầu và
những ngƣời quản lý doanh nghiệp phải chứng tỏ đƣợc cam kết tuyệt đối việc tuân thủ. Thật
khó để toàn bộ nhân viên tuân thủ quy tắc nếu họ cảm thấy rằng cấp lãnh đạo cao nhất không
quyết tâm. Để thể hiện rõ thông điệp này, ngƣời lãnh đạo doanh nghiệp cần làm những việc
sau:
 Định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt/ thảo luận về đạo đức kinh doanh để lắng
nghe, chia sẻ với nhân viên về tình huống họ gặp phải trong hoạt động kinh
doanh và trao đổi về giải pháp tuân thủ;
 Tuân thủ nghiêm túc và thực hiện công khai, minh bạch về kết quả tuân thủ bộ
quy tắc ứng xử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 Tận dụng cơ hội để tôn vinh những chuẩn mực ứng xử trong kinh doanh, qua
đó thấy rõ thông điệp của lãnh đạo về bảo vệ Bộ quy tắc ứng xử và cam kết
kinh doanh trong sạch.
Bổ nhiệm Trưởng bộ ph n/ Giám đ c tuân thủ hay chỉ đ nh người kiêm
nhiệm về tuân thủ
Nếu bạn có đủ nhân sự, bạn nên bổ nhiệm một Giám đốc/ Trƣởng bộ phận về tuân thủ.
Trƣởng bộ phận tƣ pháp/luật sƣ có thể kiêm nhiệm chức vụ này dù các doanh nghiệp lớn
thƣờng tách riêng bộ phận pháp lý và bộ phận tuân thủ. Dù bạn chọn cách nào thì trọng trách
này phải đƣợc trao cho ngƣời có đủ điều kiện báo cáo trực tiếp lên ngƣời quản lý cao nhất
trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vị trí này thƣờng đƣợc kiêm
nhiệm. Ngƣời kiêm nhiệm không cần phải có kiến thức pháp lý sâu sắc mà chỉ cần kiến thức
pháp lý đủ để làm công việc này và đƣợc toàn bộ nhân viên tin tƣởng. Giám đốc/ Trƣởng bộ
phận tuân thủ nên là ngƣời hƣớng dẫn chứ không phải ngƣời bắt lỗi ngƣời khác. Toàn bộ
nhân viên phải ý thức đƣợc rằng chức vụ này đƣợc tạo ra để thúc đẩy kinh doanh chứ không

phải rào cản kinh doanh.

Xây dựng quy định rõ ràng về việc sử dụng quỹ của doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp của bạn, chỗ có rủi ro tham nhũng cao nhất thƣờng có liên quan đến
một số loại giao dịch sau:
 Những ngƣời có tiếp xúc trực tiếp, gần gũi nhất với giám đốc/ ngƣời phụ trách
mua sắm và giám đốc/ ngƣời phụ trách bán hàng của các doanh nghiệp khác.
 Những ngƣời có tiếp xúc thƣờng xuyên với các quan chức chính phủ đảm trách
nhiệm vụ mua sắm công, cấp phép hay uỷ quyền.
 Những ngƣời tạm ứng, thanh toán, quyết toán hoặc nhận tiền, đặc biệt là tiền mặt.
Để hạn chế phát sinh rủi ro tham nhũng, một số quy tắc đơn giản nhƣng có hiệu quả lâu
dài sau đây cần đƣợc doanh nghiệp cân nhắc áp dụng:
 Tất cả các khoản thanh toán không bằng phƣơng thức điện tử phải đƣợc sao lƣu
kèm theo chứng từ.
 Tất cả các giao dịch rút tiền mặt phải đƣợc ghi chép và ký xác nhận.
 Phải giới hạn quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp và xác định hạn mức chi tiền mặt.
 Quy định loại hàng hóa nào đƣợc mua bằng quỹ công ty.
 Hạn chế ứng tiền cho nhân viên chi tiêu việc riêng.
 Tất cả các khoản thanh toán vƣợt trần cần phải có ít nhất hai ngƣời ký.
 Trƣớc khi mua bất kỳ thứ gì, phải chắc chắn rằng bạn đã tham khảo giá từ nhiều
nhà cung cấp.
Hiểu rõ khách hàng, nhà cung cấp và đ i tác trong hoạt động kinh doanh
Hiểu rõ khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh quan trọng và phổ biến tới mức nó
có từ viết tắt đặc biệt riêng - KYC (Know Your Customer). Trên thực tế, nhiều ngân hàng lớn
thậm chí còn có Giám đốc KYC, ngƣời chịu trách nhiệm đảm bảo rằng khách hàng không sử
dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền.
Phải tìm hiểu thông tin về khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh. Cách đơn
giản nhất là tìm kiếm trên mạng internet. Dù sao, khi tìm hiểu về họ, bạn phải quan tâm tới
tình hình tài chính, uy tín, vấn đề họ gặp phải trên thị trƣờng và ai là chủ sở hữu của họ. Đối
với doanh nghiệp mà bạn có giao dịch lớn hay chuẩn bị thực hiện một thỏa thuận rất lớn,
chẳng hạn nhƣ mua lại hay sáp nhập, bạn có thể cân nhắc việc thuê chuyên gia bên ngoài rà

soát đặc biệt.
Hiểu rõ nhân viên
Phƣơng pháp áp dụng cho nhân viên nên giống nhƣ phƣơng pháp áp dụng cho đối tác
kinh doanh. Khi doanh nghiệp đạt đến một quy mô nhất định, bạn sẽ phải thuê ngƣời ngoài.
Trong trƣờng hợp đó, mối quan tâm của bạn và của họ có phần khác nhau. Bạn quan tâm đến
doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích có thể thu về qua hoạt động kinh doanh.
Khác với bạn, ngƣời đƣợc thuê quan tâm đến tối ƣu hóa lợi ích có đƣợc từ vị trí đƣợc thuê.
Khi tiến hành phỏng vấn, bạn nên tìm hiểu quan điểm của ứng cử viên về vấn đề tham
nhũng. Trong một số trƣờng hợp, bạn phải thực hiện một quyết định khó khăn khi đứng trƣớc
một ứng viên hội đủ tất cả yêu cầu về kinh nghiệm và chuyên môn đang tìm kiếm nhƣng lại
có rất ít kiến thức hoặc không hiểu biết về các quy tắc tuân thủ cơ bản.Nếu nhƣ vậy, bạn nên
tham khảo thêm thông tin từ những doanh nghiệp mà ứng viên từng làm việc trƣớc khi quyết
định. Để làm việc đó, bạn chỉ cần viết thƣ trao đổi là đƣợc - một cách làm mang đậm tính
hình thức. Nhƣng nếu bạn muốn thực sự hiểu rõ điều gì khích lệ hay thúc đẩy nhân viên mới
của mình, bạn nên trao đổi với đồng nghiệp cũ của nhân viên mới.
Khi nhìn thấy lời ghi chú cảnh báo nhƣ ứng viên từng phạm tội hình sự, bạn không nên
vội gạch tên ứng viên đó. Bản lý lịch tƣ pháp cần đƣợc kẹp vào hồ sơ tuyển dụng và đƣợc ghi
chú rõ ràng. Chỉ cần nhân viên không giấu giếm sự việc này thì quá khứ lỗi lầm không nên là
rào cản đối với quyết định tuyển dụng.

Một trong những rủi ro cao nhất xuất phát từ quan hệ với bên thứ ba. Là một phần việc
trong công tác tìm hiểu khách hàng, bạn có thể phân loại các bên thứ ba mà bạn có
quan hệ kinh doanh theo danh sách đơn giản dƣới đây
 Đối tác liên doanh: Một cá nhân hay tổ chức ký thỏa thuận kinh doanh với một cá
nhân hay tổ chức khác (và có thể nhiều bên khác nữa) để thành lập một doanh nghiệp
mới và quản lý tài sản của doanh nghiệp này.


 Đại lý: Một cá nhân hay tổ chức đƣợc ủy quyền thực hiện, nhân danh hay đại diện
một tổ chức khác nhằm thúc đẩy các lợi ích kinh doanh. Đại lý có thể đƣợc phân
thành hai loại sau đây: đại lý bán hàng (doanh nghiệp cần để mang về hợp đồng bán
hàng) và đại diện ủy quyền (ví dụ đại lý cấp visa)
 Cố vấn hoặc nhà tƣ vấn: Một cá nhân hay tổ chức cung cấp dịch vụ và tƣ vấn đại
diện cho một tổ chức khác trƣớc cá nhân, doanh nghiệp và/hoặc cán bộ nhà nƣớc
 Nhà thầu và nhà thầu phụ: Nhà thầu là cá nhân hay tổ chức mà bạn không có quyền
kiểm soát cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho một tổ chức khác theo hợp đồng.
Nhà thầu phụ là cá nhân hoặc tổ chức đƣợc nhà thầu chính thuê thực hiện một
nhiệm vụ cụ thể của một dự án




 Nhà phân phối: Cá nhân hay tổ chức mua sản phẩm từ tổ chức khác, lƣu kho sản
phẩm và bán lại cho các nhà bán lẻ hay bán trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng


Cơ chế phát hiện rủi ro tham nhũng
Bảo đảm sổ sách và hồ sơ kế toán chính xác, minh bạch
Doanh nghiệp của bạn phải lƣu giữ sổ sách kế toán chuẩn xác, minh bạch trong đó có ghi
chép đầy đủ tất cả các giao dịch tài chính. Bạn không nên có giao dịch ngoài sổ sách trong sổ
sách đó. Bảo đảm ghi chép sổ sách và hồ sơ chính xác nhƣ vậy sẽ giúp bạn giám sát kinh
doanh, ngăn chặn giao dịch trái phép, và quản trị rủi ro hiệu quả hơn. Điều này cũng sẽ giúp
bảo vệ doanh nghiệp khi bạn cần giải trình một giao dịch nào đó.
Thuê kiểm toán bên ngoài thực hiện kiểm toán đ nh kỳ
Công ty kiểm toán bên ngoài có thể giúp phát hiện các giao dịch bất thƣờng của nhân
viên. Bạn phải chắc chắn rằng công ty kiểm toán phải có uy tín và phù hợp với chuẩn mực
đạo đức của doanh nghiệp mình. Bạn cũng có thể yêu cầu kiểm toán viên đánh giá kiểm soát
nội bộ của doanh nghiệp và đƣa ra khuyến nghị cải thiện.
Tạo kênh cho việc báo cáo dấu hiệu tham nhũng
Tố cáo sai phạm là một trong việc khó thực hiện và nhạy cảm nhất khi thực thi Bộ quy
tắc ứng xử. Điều này phụ thuộc nhiều vào yếu tố văn hóa, quan niệm về chuẩn mực ứng xử.
Ở một số nƣớc, thông tin hay báo cáo về sai phạm dù là nhỏ nhất của đồng nghiệp đƣợc coi
là hành vi trái đạo đức, gây mất đoàn kết trong khi ở một số nƣớc thì đây lại là “điều phải
làm”. Trong một doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc tố giác nhƣ vậy gần nhƣ là hành động
cực chẳng đã.
Dù truyền thống xã hội là gì và quan hệ của bạn trong doanh nghiệp nhƣ thế nào, bạn
vẫn cần áp dụng cơ chế khách quan cho nhân viên trình thông tin, báo cáo về những dấu hiệu
tham nhũng hay hành vi sai phạm khác mà không sợ bị trả thù từ đồng nghiệp hoặc ngƣời
quản lý. Hệ thống tố cáo hiện đại cần có quy trình nhận thông tin, gửi thông tin, lƣu giữ hồ
sơ và điều tra vụ việc. Đồng thời, quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo cần phải chấp nhận tố
cáo ẩn danh và nặc danh. Bạn có thể thuê bên thứ ba (bên ngoài) vận hành đƣờng dây nóng
của doanh nghiệp để tiếp nhận những thông tin này một cách khách quan.
Có một điều chắc chắn rằng nếu nhân viên tin rằng ngƣời tố cáo sẽ bị lần ra từ đơn tố cáo
thì họ sẽ không bao giờ trình báo việc làm sai trái và bạn sẽ mất đi một nguồn thông tin giúp
bạn phát hiện những bất thƣờng trong hoạt động. Đồng thời, tố cáo nặc danh cần phải đƣợc
kiểm tra bởi bên thứ ba trung lập nhằm ngăn chặn hành vi trả thù. Các đơn tố cáo phải đƣợc
điều tra ngay lập tức và có xử lý thích đáng. Nếu nhân viên nghĩ rằng đơn tố cáo không giải
quyết đƣợc gì thì họ sẽ không thông báo nữa.

HỆ THỐNG BÁO CÁO/ TỐ CÁO THAM NHŨNG HIỆU QUẢ
Một hệ thống hiệu quả cần có lựa chọn về kênh báo cáo, tùy thuộc vào tính chất của vụ việc,
gồm:
 Báo cáo tới các cấp quản lý: Một báo cáo về vi phạm nhỏ có thể gửi trực tiếp lên trƣởng
bộ phận quản lý trực tiếp, luật sƣ, cấp quản lý cao hơn, hoặc cán bộ phụ trách tuân thủ.
Tuy nhiên, quy trình nhƣ thế này không thể áp dụng nếu nhân viên báo cáo vi phạm của
ngƣời trực tiếp quản lý mình. Vì vậy, các kênh khác cần đƣợc thiết lập.


ường dây n ng ẩn danh: Các doanh nghiệp lớn thƣờng thuê công ty chuyên nghiệp
vận hành đƣờng dây nóng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thƣờng không làm cách này
mà thay vào đó họ đặt hòm thƣ ở nơi dễ tới nhƣng kín đáo trong khuôn viên doanh
nghiệp hoặc có hệ thống ghi nhận thông tin tố cáo tự động và ẩn thông tin về ngƣời báo
cáo.

 T cáo c nên để ẩn danh không? Nhân viên phải tin rằng tất cả đơn tố cáo sẽ đƣợc giữ
bí mật. Nếu bạn có thể tạo ra môi trƣờng làm việc mà mọi ngƣời tin cậy lẫn nhau, thẳng
thắn, chuyên nghiệp, thì tố cáo nặc danh có thể không cần thiết. Tố cáo nặc danh chỉ cần
thiết khi vấn đề nghiêm trọng và quan trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng thông tin nặc danh

là không dễ dàng, đặc biệt là khi chứng minh và xử lý sai phạm bị tố cáo. Đồng thời, dù
quy trình có hoàn hảo đến đâu thì vẫn có khả năng ai đó sử dụng kênh nặc danh để gửi
đơn tố cáo ác ý hay bịa đặt.
 Xử lý đơn t cáo: Đơn tố cáo phải đƣợc phân loại theo mức độ nghiêm trọng của sai
phạm bị tố cáo và thông tin về ngƣời bị tố cáo. Một số tố cáo có thể đƣợc xử lý bởi cấp
trên của cá nhân bị tố cáo. Nếu mức độ nghiêm trọng cao hơn thì cần đƣợc xem xét bởi
một ủy ban bao gồm cán bộ pháp lý, nhân sự, tài chính và các bộ phận khác nhằm đảm
bảo tính toàn diện của quá trình giải quyết.
 Phòng tránh việc trả thù, trù d p người t cáo: Dù thông tin về nhân viên tố cáo vi
phạm đƣợc giữ bí mật, sự nghi ngờ giữa các nhân viên có thể nảy sinh, đặc biệt là từ
những ngƣời bị cáo buộc có sai phạm. Bạn cần phải đối phó với hành động trả thù ở bất
cứ hình thức nào và bất kể khi nào nảy sinh.
 Giữ liên lạc với người khiếu nại: Nhân viên sẽ nản chí nếu họ tố cáo sai phạm mà
không biết kết quả nhƣ thế nào. Phải đảm bảo rằng tất cả đơn tố cáo cùng kết quả xử lý
phải đƣợc ghi lại và duy trì liên lạc với ngƣời tố cáo (nếu tố cáo của họ không nặc danh)
hoặc sử dụng phƣơng thức nặc danh để duy trì liên lạc.

Xử lý tham nhũng và vi phạm quy tắc ứng xử
Các hình thức xử lý kỷ lu t
Doanh nghiệp của bạn phải áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc với các nhân viên có
liên quan đến tham nhũng cũng nhƣ vi phạm quy tắc ứng xử khác. Hình thức xử lý phải phù
hợp với quy định của pháp luật về lao động và hợp đồng lao động đã đƣợc ký kết. Theo Bộ
luật lao động Việt Nam, các hình thức xử lý kỷ luật gồm:
 Khiển trách là một phê bình bằng lời nói hoặc văn bản đối với ngƣời vi phạm ít
nghiêm trọng lần đầu.
 Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng áp dụng trong trƣờng hợp vi phạm
nghiêm trọng lần đầu hoặc ít nghiêm trọng nhƣng tái phạm.
 Cách chức là việc không để ngƣời lãnh đạo, quản lý tiếp tục chức vụ lãnh đạo, quản
lý do có vi phạm và áp dụng trong trƣờng hợp vi phạm rất nghiêm trọng lần đầu hoặc
nghiêm trọng nhƣng tái phạm.
 Sa thải là việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên do có vi phạm và áp dụng
trong trƣờng hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng nhƣng tái
phạm. Khi nhân viên bị sa thải, họ có thể bị mất tiền công và trợ cấp thôi việc.
 Tạm đình chỉ công tác là việc nhân viên có thể bị tạm đình chỉ công tác (trong thời
hạn 15 ngày hoặc có thể gia hạn và không quá 90 ngày nếu xét thấy vi phạm phức
tạp) và có căn cứ cho rằng nếu để họ tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác
minh, làm rõ. Khi áp dụng hình thức này, nhân viên vẫn đƣợc hƣởng 50% tiền lƣơng
trƣớc khi bị tạm đình chỉ.
 Chuyển giao vụ việc cho cơ quan c thẩm quyền để xem xét truy cứu trách nhiệm
hình sự khi vi phạm có dấu hiệu tội phạm và đặc biệt nghiêm trọng. Trƣờng hợp này
cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt hợp đồng lao động với ngƣời vi phạm mà có thể
không buộc phải trả trợ cấp thôi việc.
Cần thông báo về hành vi tham nhũng và kết quả xử lý vụ việc một cách rộng rãi trong
toàn doanh nghiệp trong trƣờng hợp áp dụng hình thức sa thải hoặc khi chuyển vụ việc cho
cơ quan có thẩm quyền để răn đe và phòng ngừa tham nhũng đối với các nhân viên khác.
Những trƣờng hợp áp dụng hình thức xử lý khác thì chỉ thông báo về vi phạm và hình thức
xử lý mà không tiết lộ danh tính của ngƣời bị xử lý.

Khuyến khích hành vi chuẩn mực
Khi có cơ hội phù hợp, bạn nên khuyến khích hành vi theo chuẩn mực đạo đức và cần
khen ngợi công khai. Trong một số trƣờng hợp, bạn thậm chí có thể xem xét thƣởng tiền cho
ngƣời lao động.
 Nh n biết hành vi t t: Có nhiều gƣơng nhân viên báo cáo hành vi vòi vĩnh hay từ
chối bắt tay với quan chức tham nhũng. Bạn sẽ biết về điều đó thông qua báo cáo từ
bộ phận tuân thủ. Tên họ nên đƣợc xƣớng lên trong các bài phát biểu của lãnh đạo
doanh nghiệp hay trong các buổi đào tạo về tuân thủ. Một số doanh nghiệp còn trao
huy chƣơng hay danh hiệu hàng tháng hoặc hàng năm cho ngƣời lao động điển hình
nhất. Trong một số trƣởng hợp, chỉ cần cái vỗ vai, bắt tay khuyến khích với tƣ cách
của ngƣời lãnh đạo cũng làm họ cảm thấy rất phấn khích.
 Khen thưởng hành vi t t: Ngày càng nhiều quốc gia chú trọng khen thƣởng ngƣời có
thành tích trong tố cáo tham nhũng. Ở góc độ kinh doanh, điều này có nghĩa là ngƣời
tố cáo đã giúp doanh nghiệp tránh khỏi những thiệt hại về tài chính và uy tín. Tuy
nhiên, trong một số xã hội, tố cáo chƣa đƣợc nhìn nhận với ý nghĩa tích cực và do
vậy, việc khen thƣởng có thể là lợi bất cập hại cho ngƣời tố cáo và làm hoang mang
tinh thần các nhân viên khác.
 Tạo cơ hội thăng tiến: Một trong những điều kiện để lựa chọn và bổ nhiệm nhân viên
vào các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp là ngƣời đó có ý thức, tôn trọng và gìn giữ
đƣợc những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh. Bởi vậy, một ngƣời luôn bảo
vệ những chuẩn mực ứng xử của doanh nghiệp thì họ cần đƣợc ghi nhận và tạo cơ hội
thăng tiến trong công việc.
Tiếp nh n phản hồi và xem xét lại quy trình xử lý vi phạm
Việc rà soát các tình huống thực tiễn để liên tục cập nhật vào Bộ quy tắc ứng xử về dạng
hành vi vi phạm và các hình thức xử lý tƣơng ứng, bao gồm cả quy trình tiếp nhận thông tin,
xác minh vụ việc là rất cần thiết để hoạt động của doanh nghiệp phù hợp hơn với những thay
đổi của chính sách, pháp luật có liên quan và yêu cầu xây dựng môi trƣờng kinh doanh liêm
chính, minh bạch, đặc biệt là từ các đối tác nƣớc ngoài.

3.6. Đào tạo nhân viên và đối tác
Đào tạo nhân viên và đại diện đối tác kinh doanh luôn có vai trò quan trọng trong các
chƣơng trình chống tham nhũng của doanh nghiệp. Một chƣơng trình đào tạo tốt không
những phải giúp doanh nghiệp xây dựng cơ chế bảo vệ mà còn giúp giải quyết những vấn đề
trƣớc mắt, đặc biệt là khi chƣơng trình này trang bị phƣơng pháp phù hợp với nhân viên, đại
diện đối tác kinh doanh của bạn, ví dụ nhƣ trang bị kiến thức và kỹ năng làm việc cần thiết.
Thực tiễn hoạt động kinh doanh cho thấy, đa phần cáo buộc hối lộ liên quan đến bên thứ ba.
Điều này khiến nhiều doanh nghiệp lớn yêu cầu các nhà cung ứng chứng minh rằng họ có
chƣơng trình tuân thủ hiệu quả. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp lớn đƣa ra chƣơng trình đào
tạo của riêng họ và buộc các đối tác kinh doanh theo chƣơng trình đó. Khi phải cung ứng cho
nhiều doanh nghiệp lớn, thì nhân viên của doanh nghiệp cung ứng có thể phải tham gia nhiều
chƣơng trình đào tạo có chủ đề tƣơng đối giống nhau. Điều này không những khiến những
doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hƣởng về nguồn lực mà nội dung đạo tạo đôi khi còn không
thống nhất. Khi đó, một chƣơng trình đào tạo tổng hợp có thể đủ giúp doanh nghiệp bạn đáp
ứng đƣợc yêu cầu của các doanh nghiệp lớn. Nhờ vậy, doanh nghiệp bạn tiết kiệm thời gian
và nguồn lực.
Lựa chọn chương trình đào tạo như thế nào?
Có rất nhiều doanh nghiệp và các tổ chức xã hội có thể cung cấp cơ sở đào tạo, chƣơng
trình đào tạo có sẵn, trợ giúp và hỗ trợ cho bạn. Có cả dịch vụ miễn phí và thu phí. Trong
Phụ lục III, chúng tôi giới thiệu một số các nhà cung cấp sẵn sàng giúp bạn lựa chọn nội
dung phù hợp nhất với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp bạn.
Dù nhiều ngƣời cho rằng nên tạo ra một chƣơng trình đào tạo duy nhất cho tất cả doanh
nghiệp thuộc mọi ngành nghề và quy mô, nhƣng cách này có thể không tạo ra một chƣơng
trình thực sự hiệu quả. Lựa chọn một chƣơng trình phù hợp với lề lối và văn hóa doanh
nghiệp sẽ giúp bạn giảm chi phí và nguồn lực. Nếu ngƣời lao động thấy chƣơng trình đào tạo
phù hợp với công việc họ đảm trách thì họ sẽ tích cực học hỏi hơn và hiệu quả tuân thủ cao
hơn. Nếu bạn sử dụng chƣơng trình đào tạo đã đƣợc doanh nghiệp lớn cùng ngành xây dựng,
phát triển thì bạn có thể tận dụng chƣơng trình đã đƣợc kiểm chứng. Điều này cũng sẽ giúp
ích doanh nghiệp bạn nếu chƣơng trình đào tạo đƣợc chấp nhận. Bạn có thể tham khảo thêm
Tài liệu đào tạo của Dự án tại http://hotrosmes.dean12.org.vn/tai-lieu-du-an.html
Theo dõi, đánh giá kết quả đào tạo
Mỗi nhân viên cần có kiến thức tối thiểu về nguy cơ tham nhũng và đặc biệt cần hiểu

chƣơng trình tuân thủ chống tham nhũng của doanh nghiệp. Trong thực tế, nhân viên trong
doanh nghiệp có khả năng liên quan đến tham nhũng là thiểu số và việc xác định nội dung
đào tạo phụ thuộc vị trí công tác của mỗi nhân viên. Tuy nhiên, tất cả ngƣời lao động phải
đƣợc đào tạo đầy đủ để có thể xác định, đánh giá và ngăn chặn nguy cơ tham nhũng tiềm
tàng. Do vậy, điều tối quan trọng với bạn là phải theo dõi đƣợc nội dung đào tạo, thời gian
đào tạo và đối tƣợng đƣợc đào tạo vì:
 Đảm bảo rằng tất cả nhân viên đã đƣợc đào tạo một cách nhất quán; và
 Đảm bảo rằng bạn có thể chứng minh với đối tác kinh doanh hoặc với cơ quan chức
năng rằng chƣơng trình đào tạo đã đƣợc thực hiện nhất quán trong toàn doanh nghiệp
bạn.
Trên cơ sở đó, thông tin về kết quả đào tạo và đánh giá sau đào tạo cần đƣợc cập nhật
đầy đủ dƣới hình thức biên bản ghi chép hoặc các phƣơng tiện trực tuyến khác với sự xác
nhận đầy đủ của những ngƣời đã qua đào tạo nhƣ hình thành chuyên mục về đào tạo trang
thông tin điện tử của doanh nghiệp. Phƣơng thức này không chỉ giúp theo dõi, đánh giá về
chƣơng trình đào tạo mà còn giúp tạo hiệu ứng lan tỏa về cam kết liêm chính trong kinh
doanh của doanh nghiệp bạn đến các đối tác kinh doanh và cơ quan chức năng khác.
Phương thức đào tạo
Các khóa đào tạo có thể đƣợc thực hiện theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp
cả hai hình thức.
 Đào tạo trực tiếp: là phƣơng pháp hiệu quả nhất vì ngƣời truyền đạt và học viên trực
tiếp tƣơng tác với nhau để cùng chia sẻ, trao đổi. Điều này giúp học viên hiểu rõ vấn
đề hơn. Hình thức rất phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong không
gian địa lý giới hạn. Việc theo dõi cũng dễ dàng hơn vì chỉ cần lấy đánh giá và xác
nhận của ngƣời tham gia đào tạo. Phƣơng thức “đào tạo giảng viên” cũng có thể có
hiệu quả khi một nhân viên đã trải qua khóa đào tạo sẽ truyền đạt lại nội dung khóa
học cho các đồng nghiệp của mình.
 Đào tạo trực tuyến (ví dụ nhƣ hội thảo truyền hình): là phƣơng thức có ƣu điểm nổi
bật với phạm vi bao phủ rộng, có khả năng tiếp cận ở bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm
nào với chi phí thấp. Việc theo dõi học viên cũng dễ dàng hơn thông qua số lƣợt truy
cập và hoàn thành chƣơng trình đào tạo. Mặc dù phƣơng thức này có thể không có
hiệu quả bằng đào tạo trực tiếp nhƣng đây lại là giải pháp tức thì, và thƣờng hiệu quả
hơn, khi cần cung cấp nội dung đào tạo cập nhật cho nhân viên.

Để thu đƣợc hiệu quả, đào tạo phòng ngừa tham nhũng phải đƣợc truyền đạt bằng ngôn
ngữ rõ ràng, dễ hiểu đối với học viên và dựa trên các ví dụ về tình huống thực tiễn. Khi lựa
chọn nội dung đào tạo phù hợp nhất cho công ty, bạn cần phải xem xét ngôn ngữ truyền đạt
trong đào tạo. Một số chƣơng trình đào tạo có thể phải mất phí. Một cách khác là các bạn có
thể tự tìm đọc các tài liệu tham khảo. Trong Phụ lục II, chúng tôi đã liệt kê rất nhiều tài liệu
đọc thêm bằng tiếng Việt, kèm theo đƣờng dẫn.
Đo lường tính hiệu quả của đào tạo
Có nhiều phƣơng thức và chỉ số đo lƣờng tính hiệu quả của chƣơng trình đào tạo. Mỗi
phƣơng thức, chỉ số đều có những điểm mạnh, điểm yếu. Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực
tế và mục tiêu của doanh nghiệp, bạn có thể nghĩ đến phƣơng án kết hợp để có kết quả đánh
giá toàn diện, phù hợp nhất.
 Thi cuối khóa đƣợc xem nhƣ là thƣớc đo tính hiệu quả mặc dù trong thực tế bài thi
này có thể đƣợc sử dụng cho mục đích hạn chế là đo lƣờng mức độ hiểu biết của
nhân viên sau khóa đào tạo.
 Số lƣợng nhân viên có hành vi vi phạm giảm, không xảy ra hoặc việc sử dụng thƣờng
xuyên các công cụ phát hiện vi phạm trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đo lƣờng bằng
phƣơng thức này thƣờng mất thời gian hơn.
Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi hay bài kiểm tra thực tế của nhân viên về sự phù hợp
của chƣơng trình đào tạo hoặc tần suất sử dụng chƣơng trình đào tạo (đặc biệt là với hình
thức đào tạo trực tuyến) của doanh nghiệp.

TÔI PHẢI ĐỐI PHÓ VỚI THAM NHŨNG NHƢ THẾ NÀO

4.1. Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao

Tặng quà hay không tặng quà?

Quà tặng và chiêu đãi

Ở nhiều quốc gia, chiêu đãi hay tặng quà cho khách hàng là việc làm bình thƣờng trong
kinh doanh. Việc này thể hiện sự tôn trọng và xuất phát từ thiện chí. Quà tặng hay chiêu đãi
có thể phải theo nguyên tắc có đi có lại. Bạn đƣợc tặng quà và bạn muốn đáp lễ lại bằng cách
đƣợc tặng lại cái gì đó.
Vấn đề sẽ nảy sinh nếu bạn đi quá giới hạn. Một món quà không hợp lý nhƣ du lịch nƣớc
ngoài hay một bữa tối thịnh soạn có thể gửi đi thông điệp tới khách hàng - cũng nhƣ đối thủ
cạnh tranh hay cơ quan thực thi pháp luật - rằng bạn thực sự đang đƣa hối lộ. Nếu món quà
làm khách hàng thay đổi theo chiều hƣớng có lợi cho bạn, bạn thực sự đang có hành vi cạnh
tranh không lành mạnh. Ngay cả bạn không chủ định nhƣ vậy, ngƣời ta vẫn có thể suy diễn,
nên đây là tình huống không rõ ràng và bạn cần thận trọng để không bƣớc quá giới hạn. Vậy
làm sao để bạn xác định đƣợc giới hạn?
Bạn cần xây dựng một “Chính sách tặng quá” rõ ràng trong Bộ quy tắc ứng xử. Việc này
sẽ giúp bạn xác định những món quà nào là phù hợp, không phù hợp hay có vấn đề. Chính
sách này phải bao gồm cả tặng quà và nhận quà. Trên thực tế, không có một tiêu chuẩn chung

áp dụng đƣợc cho mọi trƣờng hợp hay mọi doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp dễ dàng duy
trì chính sách “không quà tặng” nhƣng những doanh nghiệp khác có thể thích tặng/nhận quà
trong phạm vi đƣợc xác định rõ ràng. Điều này phụ thuộc vào khả năng xác định rủi ro của
bạn và xã hội bạn đang sống quan niệm thế nào về quà tặng. Nhƣng nếu bạn là một mắt xích
trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hoa Kỳ, bạn cần hiểu rằng họ rất nhạy cảm về vấn đề
này. Vì vậy, bạn nên thực hiện theo chỉ dẫn của họ.
Ngay khi giới hạn đƣợc xác lập, hãy quy định chúng trong chính sách của doanh nghiệp
để tất cả mọi ngƣời cùng tuân thủ. Thông thƣờng, việc nhận quà hay tặng quà của nhân viên
nên có sự chấp thuận từ quản lý cấp trên trực tiếp. Khi có đề xuất về việc nhận quà hay tặng
quà từ phía nhân viên, bạn cần đặt ra những câu hỏi sau:
 Liệu việc tặng quà, nhận quà đó có trái với quy định của pháp luật hoặc quy định của
đối tác hay không?
 Liệu món quà đó có ảnh hƣởng tới tính khách quan khi ra quyết định của ngƣời nhận
quà hay không?
 Liệu món quà có tạo tiền lệ trong doanh nghiệp bạn rằng món quà là phù hợp chứ
không có vấn đề?
 Liệu món quà có đƣợc coi là của hối lộ trong mắt ngƣời ngoài doanh nghiệp hay
không?
Nếu bất kỳ câu hỏi nào có câu trả lời là “có”, bạn cần thận trọng trong hành động!
Đóng góp từ thiện, tài trợ sự kiện
Có thể nhiều hợp đồng bạn giành đƣợc thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan nhà
nƣớc. Trong những trƣờng hợp nhƣ vậy, bạn thƣờng sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực từ cơ
quan nhà nƣớc khi thực hiện một số hình thức đóng góp tài chính cho hoạt động từ thiện hoặc
hoạt động tập thể do các quan chức bảo trợ, huy động để đổi lấy hợp đồng hoặc công việc
nhất định.
Ở nhiều quốc gia, các doanh nghiệp thƣờng tạo quan hệ tốt đẹp với chính quyền bằng
cách đóng góp từ thiện do các quan chức huy động hoặc tài trợ sự kiện của cơ quan nhà nƣớc.
Về mặt hình thức, cách này dễ dàng chấp nhận hơn so với cách đƣa “phong bì” và cũng khó
phát hiện hơn. Nhƣng nếu bị phát hiện là chi phối quá trình làm chính sách thì đây vẫn là một
hình thức “hối lộ trá hình”.
Phải đảm bảo rằng tiền tài trợ cho tổ chức từ thiện không liên quan đến hợp đồng kinh
doanh. Luôn tài trợ tiền cho tổ chức, không tài trợ cho cá nhân. Tài trợ cũng mang lại những

lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp vì danh tiếng đƣợc xây dựng thông qua sự kiện hoặc quảng
bá thƣơng hiệu. Phải chắc chắn rằng việc này không gây ra hiểu lầm rằng đây là cách giành
hợp đồng hay vỏ bọc của tham nhũng.
Phí “bôi trơn”/ chi phí không chính thức
Phí “bôi trơn”/ chi phí không chính thức là sự việc cần đƣợc xem xét đặc biệt. Bạn có thể
nghe thấy nhiều ”thuật ngữ” khác nhau để sử dụng cho việc này nhƣ “lót tay”, “cảm ơn”…
Đây thƣờng là khoản tiền nhỏ trả cho cán bộ, viên chức nhằm thúc đẩy tiến độ nhanh hơn
(đăng ký kinh doanh, làm thủ tục thông quan…), thuận tiện hơn (nhƣ không phải xếp hàng,
chờ đợi…) hay bảo đảm kết quả công việc đạt đƣợc nhƣ mong đợi (sử dụng dịch vụ công…).
Thông thƣờng, phí “bôi trơn” đƣợc trả cho dịch vụ do Nhà nƣớc cung cấp vì vậy nó diễn ra
khá phổ biến ở nhiều nƣớc trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây là hành vi bất hợp pháp ở
hầu hết các quốc gia.
Trong trƣờng hợp cơ quan có thẩm quyền có quy định và công bố công khai khoản phí bổ
sung để việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện hơn, thì doanh nghiệp bạn có thể
thanh toán khoản phí bổ sung (mang tính tự nguyện) nếu có hóa đơn, chứng từ và bản sao
bảng biểu phí rõ ràng. Đồng thời, khoản chi này sẽ đƣợc ghi chính xác vào sổ sách kế toán.
Trong một số trƣờng hợp, khoản chi nằm ngoài quy định của chính sách, pháp luật và
không đƣợc niêm yết công khai, thì đây đƣợc coi nhƣ một khoản hối lộ (chi phí không chính
thức). Tuy nhiên, nếu không đƣa doanh nghiệp bạn có thể sẽ bị gây khó dễ ngay lập tức. Khi
đó, bạn không những ghi chép lại vụ việc chính xác mà còn báo cho cơ quan chức năng biết.
Xung đột lợi ích
Xung đột lợi ích xảy ra khi lợi ích cá nhân của nhân viên xung đột với nhiệm vụ và trách
nhiệm công việc đƣợc doanh nghiệp giao phó. Xung đột lợi ích có thể phát sinh khi một nhân
viên, quản lý hay giám đốc có hành động hoặc có lợi ích khiến họ rơi vào tình huống khó xử
khi thực hiện công việc đƣợc giao một cách khách quan, đúng đắn và hiệu quả.
Dƣới đây là ví dụ về xung đột lợi ích đã xảy ra, có khả năng xảy ra hay đã đƣợc nhận diện:
 Cán bộ phụ trách mua sắm của doanh nghiệp bạn trao hợp đồng cung cấp hàng hoá
cho thành viên gia đình mặc dù với giá đắt hơn hay có chất lƣợng kém hơn so với nhà
cung cấp khác.
 Nhân viên của bạn làm thêm cho doanh nghiệp khác hoặc nhận đƣợc bồi dƣỡng từ
nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh, và điều này chi phối quyết định có
liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp bạn.

 Lãnh đạo bộ phận nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp bạn bán thông tin độc
quyền và tài sản trí tuệ của doanh nghiệp cho ngƣời khác để thu lợi cá nhân.
 Giám đốc tài chính của doanh nghiệp bạn tham gia là thành viên Hội đồng quản trị
của doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp bạn.
 Giám đốc bán hàng của doanh nghiệp bạn có quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo Ban quản
lý dự án (Bộ phận quản lý đấu thầu) của địa phƣơng/ bộ, ngành.
Do vậy, khi quy định về xung đột lợi ích, Bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp bạn cần
đƣa vào các nội dung:
 Các tình huống xung đột lợi ích và các hành vi bị nghiêm cấm (mô tả tình huống và
hành vi vi phạm).
 Nghĩa vụ báo cáo và phòng tránh xung đột lợi ích (nghĩa vụ báo cáo, từ chối thực hiện
nhiệm vụ).
 Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin về xung đột lợi ích (biểu mẫu kê khai, hình thức
báo cáo và tiếp nhận báo cáo).
 Các biện pháp đƣợc áp dụng khi có tình huống xung đột lợi ích (nhƣ từ chối không
thực hiện, tạm thời chuyển vị trí công tác hoặc xử lý khi có vi phạm).
Nếu muốn có thêm các ví dụ cụ thể, bạn có thể tham khảo tài liệu Các tình huống tham
nhũng của dự án tại http://hotrosmes.dean12.org.vn/mot-so-tinh-huong-co-dau-hieu-thamnhung-va-phuong-an-ung-pho.html

4.2. Ngăn chặn hối lộ như thế nào?
Đây có lẽ là phần khó nhất của Bộ công cụ này: Biết nói “Không!”
Nội dung trọng tâm của Bộ công cụ này là giúp bạn cùng nhân viên của bạn tránh đƣợc
những tình huống mà bạn bị đòi hối lộ. Trong cuộc sống, bạn có thể thƣờng phải đối mặt với
áp lực khi bị đòi hối lộ hay lôi kéo vào hành vi tham nhũng. “Chỉ cần nói không!” là lời
khuyên đơn giản, phổ biến từ các công ty đa quốc gia toàn cầu tới nhân viên của họ và tới các
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nƣớc thuộc chuỗi cung ứng của họ. Lời khuyên là rất chân
thành nhƣng không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tƣởng.
Về cơ bản, môi trƣờng kinh doanh cụ thể, quy mô và tầm ảnh hƣởng của doanh nghiệp
bạn trên thị trƣờng, loại hàng hóa và dịch vụ, mối quan hệ của doanh nghiệp bạn với công ty
đa quốc gia toàn cầu, hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật sẽ ảnh hƣởng đến quyết
định đƣa hay không đƣa hối lộ. Chỉ duy nhất mình bạn mới quyết định đƣợc chuyện này.
Trong trƣờng hợp khó xử, bạn có thể báo cáo và trao đổi với các nhân viên và ngƣời quản lý
cấp trên bạn để có phƣơng án phù hợp. Hy vọng rằng với sự trợ giúp của hệ thống quản lý rủi
ro đƣợc đề cập trong Bộ công cụ này, bạn sẽ đƣa ra quyết định đúng đắn. Ngoài ra, bạn có thể
đọc thêm tài liệu Nguyên tắc kinh doanh chống hối lộ: Phiên bản cho DNNVV (2012) tại
http://hotrosmes.dean12.org.vn/cac-nguyen-tac-kinh-doanh-chong-hoi-lo.html
Vậy, lựa chọn hiện nay của bạn là gì?
Nói “CÓ”:
Trong thực tế, đƣa hối lộ có thể là lựa chọn khả dĩ duy nhất dù đây không phải là điều các
tác giả Bộ công cụ này hoan nghênh. Đây không phải là lời khuyên mà tác giả có khả năng sẽ
đƣa ra. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định xử lý tình huống của bạn. Bạn có thể
giảm thiểu tác động bằng cách cân nhắc để tìm kiếm một giải pháp tốt hơn. Đồng thời, theo
quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015, trong trƣờng hợp ngƣời bị ép buộc đƣa hối
lộ mà chủ động khai báo trƣớc khi bị phát giác, thì đƣợc coi là không có tội và đƣợc trả lại
toàn bộ của đã dùng để đƣa hối lộ. Ngoài ra, ngƣời đƣa hối lộ tuy không bị ép buộc nhƣng đã
chủ động khai báo trƣớc khi bị phát giác, thì có thể đƣợc miễn trách nhiệm hình sự và đƣợc
trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đƣa hối lộ.
Căn cứ vào quy định trên, trong trƣờng hợp buộc phải đƣa hối lộ, thì bạn cần lƣu giữ
bằng chứng cho thấy mình bị ép buộc và phải chủ động thông báo cho cơ quan có thẩm
quyền (cơ quan công an, viện kiểm sát, cơ quan thanh tra các cấp) để biết và có biện pháp xử
lý phù hợp. Ngoài ra, bạn có thể tham gia trang web nổi tiếng I Paid a Bribe (Tôi từng đƣa

hối lộ), nơi hàng ngàn ngƣời từng đối phó với tình huống nhƣ bạn đã đăng ký tham gia.
Nói “KHÔNG”:
Đây là những cách khi bạn có thể nói không nhƣng không dẫn đến hợp đồng trƣớc mắt đổ
bể hay khiến quan hệ lâu dài với khách hàng xấu đi. Nhiều lựa chọn dƣới đây đƣợc giải thích
trong mối liên hệ với thực tế trong ấn phẩm rất hữu ích là RESIST.
Nhƣ vậy, cách nói “KHÔNG” nhƣ thế nào?
Từ chối trực tiếp là lựa chọn tƣơng đối dễ dàng cho những doanh nghiệp có lợi thế công
nghệ hay lợi thế giá hay có quy mô đủ lớn để bỏ đi những hợp đồng rủi ro ở mức khó chấp
nhận đƣợc. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây là lựa chọn khó khăn. Rủi ro của
doanh nghiệp bạn là mất hợp đồng muốn có và khi hối lộ trở nên phổ biến ở thị trƣờng hay
trong quan hệ xã hội, thì rất có thể bạn không thể tiếp tục kinh doanh đƣợc nữa. Vì vậy, bạn
cần phải nói không làm sao để ngƣời vòi vĩnh hối lộ sẽ không vòi vĩnh bạn nữa. Dƣới đây là
lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc. Không lựa chọn nào đảm bảo chắc chắn rằng sẽ ngăn đƣợc
hối lộ nhƣng những lựa chọn này có thể hạn chế tình trạng vòi vĩnh hối lộ và tiến tới ngăn
chặn hẳn trong dài hạn.
C tình “lảng tránh” yêu cầu đưa h i lộ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp
Có rất nhiều phƣơng cách bỏ ngoài tai các yêu cầu đòi đƣa hối lộ. Thƣờng thì các yêu cầu
này đƣợc đƣa ra một cách “tế nhị” hoặc “kín đáo” và đôi khi là “lòng vòng, khó hiểu”. Vì
vậy, bạn cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp để tránh phải hiểu rằng đó là yêu cầu đƣa hối lộ. Tuy
nhiên, nếu có phải gặp tình huống yêu cầu đƣa hối lộ, bạn cố gắng “tỏ ra không hiểu” hoặc
“chƣa hiểu” và do vậy sẽ “không nói”, “không thể hiện” quan điểm về yêu cầu đó; đồng thời
chuyển sang câu chuyện khác...
Làm “phức tạp h a vấn đề” (để họ thấy nếu đáp ứng sẽ không an toàn)
Bạn có thể nói rằng bạn không phải là ngƣời ra quyết định vì sếp bạn (nếu có) mới là
ngƣời thực hiện việc này. Vì vậy, bạn cần có yêu cầu bằng văn bản và bạn sẽ phải cùng ngƣời
đó tới “đề xuất với lãnh đạo”. Trong trƣờng hợp lãnh đạo đồng ý, sẽ cung cấp biên nhận
thanh toán bằng văn bản. Thêm vào đó, nếu yêu cầu đƣa hối lộ càng nhiều ngƣời biết, thì
nguy cơ bại lộ càng cao và do vậy ngƣời đƣa ra yêu cầu càng phải cân nhắc kĩ và lo ngại hơn
khi quyết định.
Tìm hiểu thêm về người nh n h i lộ và cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc
Trong nhiều trƣờng hợp, lời đề nghị đƣa hối lộ xuất phát từ cán bộ cấp trung hay cấp thấp
để bù đắp lại số tiền lƣơng ít ỏi họ nhận đƣợc. Đôi khi sự việc diễn ra một cách có hệ thống

hơn nhiều. Đòi hối lộ đƣợc lãnh đạo cơ quan chính quyền bật đèn xanh và cán bộ cấp cao sẽ
nhận đƣợc lợi ích từ việc làm đó. Tuy nhiên, cũng có trƣờng hợp yêu cầu đƣa hối lộ lại xuất
phát từ bản thân ngƣời làm trực tiếp. Nếu vậy, bạn có thể gửi lời cảnh báo hoặc tố cáo tới
lãnh đạo của nhân viên đó. Nếu cả những lãnh đạo đó dính líu tới hối lộ, xử lý tình huống
nhƣ vậy sẽ khó khăn hơn nhƣng gửi tới lãnh đạo cấp trên nữa hoặc cơ quan khác có thẩm
quyền tiếp nhận, xử lý sai phạm.
Chuyển thông điệp mạnh mẽ tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử cho đ i tác
Bạn có thể nói rằng doanh nghiệp của bạn có Bộ quy tắc ứng xử rất khắt khe căn cứ quy
định của pháp luật Việt Nam và có một số điều khoản áp dụng nghiêm khắc hơn đối với
chính nhân viên khi vi phạm hoặc tiếp tay cho vi phạm. Bộ quy tắc ứng xử đƣợc kiểm tra,
giám sát và đảm bảo thực thi rất nghiêm ngặt và nếu chấp nhận trả hối lộ, công việc của bạn
sẽ gặp rủi ro và sự việc rất có thể sẽ bị bại lộ trong tƣơng lai. Bạn có thể kể lại một số trƣờng
hợp tƣơng tự đã bị doanh nghiệp xử lý.
Gợi ý thực hiện một phương án khác phù hợp pháp lu t và “trong sáng”
hơn
Theo Bộ luật hình sự Việt Nam, việc đƣa và nhận hối lộ đều là trái pháp luật. Do vậy, hãy
tìm cách khác để tỏ lòng “biết ơn” nhƣ quà tặng, chiêu đãi hay hành thiện bằng cách góp tiền
vào quỹ từ thiện địa phƣơng. Nhƣng quan trọng là các khoản chi này không đƣợc coi là sai
phạm hoặc có ảnh hƣởng tới ngƣời ra quyết định. Bất kỳ loại quà tặng nào cũng phải rõ ràng
và đƣợc ghi chép đúng quy định (nhƣ loại, giá trị, tình trạng…).
T cáo hoặc thông tin, phản ánh cho cơ quan chức năng
Đối với bạn, làm đúng luật vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất. Bạn cần “bí mật” ghi nhận lại
hoặc tìm cách “văn bản hóa” yêu cầu đƣa hối lộ và gửi chúng đến cơ quan nhà nƣớc có thẩm
quyền để giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, trƣớc tiên chƣa nên làm to chuyện mà bạn có
thể gửi tài liệu đến ngƣời có yêu cầu đƣa hối lộ và đề nghị họ không tiếp tục làm nhƣ vậy.
Trong một số trƣờng hợp, bạn có thể gửi hồ sơ vụ việc cho cơ quan báo chí hoặc tổ chức
doanh nghiệp để họ giúp bạn việc này. Đồng thời, bạn nên cân nhắc về tác động tiêu cực của
cách làm này đối với doanh nghiệp bạn.
Tham gia hành động t p thể (cùng thực hiện với các doanh nghiệp khác)
Doanh nghiệp bạn có thể sẽ gặp nhiều rủi ro và ảnh hƣởng nếu “đơn độc” trong cuộc
chiến chống tham nhũng. Tình trạng này sẽ đƣợc cải thiện hơn nếu cùng tham gia với bạn có
doanh nghiệp khác (nhất là các doanh nghiệp lớn), các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các hiệp

hội kinh doanh nhằm tạo sức ép hạn chế tham nhũng. Nội dung này tiếp tục đƣợc cụ thể trong
Chƣơng 5.

AI CÓ THỂ GIÖP TÔI PHÕNG NGỪA THAM NHŨNG

5.1. Tôi có thể lấy thông tin ở đâu?
Danh sách các cơ quan cung cấp thông tin
Danh sách đầy đủ các cơ quan chống tham nhũng và luật pháp quốc gia đƣợc đăng tải tại
cổng thông tin chống tham nhũng TRACK (Công cụ và tài nguyên cho kiến thức chống tham
nhũng) của UNODC và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Đối với các cơ quan có
thẩm quyền của Việt Nam, bạn có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ tại mục 5.2.
Quốc gia

Cơ quan Chính phủ

Các luật chính

Thanh tra Chính phủ (cơ quan chủ trì)
Việt Nam

Bộ Công an (tiếp nhận tin báo, tố giác Bộ luật hình sự năm 2015
tội phạm)
Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (tƣơng (sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012)
trợ tƣ pháp hình sự và thu hồi tài sản)

Argentina

Văn phòng Chống tham nhũng

Nghị định số 466 về Văn phòng Chống
tham nhũng, 2007
Nghị định số 1023 về Chống tham nhũng
(trích Điều 10)

Ủy ban Chống tham nhũng Độc lập

Australia

Bộ Ngoại giao và Thƣơng mại Australia
(DFAT)

Ủy ban Chống tham nhũng Mở rộng Tiền bôi trơn và luật chống tham nhũng
Độc lập - Victoria
Chống tham nhũng và hối lộ
Ủy ban Tội phạm Australian
Ủy ban Tội phạm và Tham nhũng

Quy tắc Ứng xử áp dụng cho công tác
nƣớc ngoài của DFAT

Ủy ban Tội phạm và Hành vi bất chính Bộ luật Hình sự 2002 - Ghi chú
Luật Ủy ban Tội phạm
Luật Chống tham nhũng
Luật Doanh nghiệp Liêm chính - Bản
dịch Tiếng Anh
Brazil

Văn phòng Công tố Liên bang Brazil

Luật thực hiện Công ƣớc điều chỉnh Bộ
luật Hình sự và quy định về tham nhũng
2002
Luật chống rửa tiền 1998

Quốc gia

Canada

Cơ quan Chính phủ

Các luật chính

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada Luật Hình sự 1985 (Sửa đổi năm 2010)
(CIDA)
Luật Tham nhũng của Công chức Nƣớc
Phòng Tội phạm và Khủng bố Quốc tế ngoài 1998
Bộ Tƣ pháp, Canada

Luật Điều tra Hành vi Tham nhũng 1973
Các luật chống tham nhũng

Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Các luật của CHND Trung Hoa
(ICAC) của Hong Kong
Trung Quốc
Hiến pháp của CHND Trung Hoa
Ủy ban Chống tham nhũng (CCAC)
Các luật và quy định
của Macao
Mua sắm công
Loi concurrence et regumation du secetur
des jeux (2010) - Bằng tiếng Pháp
Pháp

Bộ luật mua sắm công 2005
Cơ quan Phòng chống Tham nhũng
Bộ luật hình sự
Trung ƣơng (SCPC)
Loi concurrence et regumation du secetur
des jeux (2010) - Bằng tiếng Pháp
France Arrete Tracfin 2011
Bộ Tƣ pháp và Bảo vệ Ngƣời tiêu
dùng Liên bang

Đức

Bộ Nội vụ Liên bang

Bộ luật Hình sự 1998 (sửa đổi năm 2008)

Bộ luật Tố tụng Hình sự 1987 (sửa đổi
Truy tố tham nhũng là trách nhiệm của năm 1998)
cơ quan thực thi pháp luật cấp tỉnh
(Länder)
Dự thảo chiến lƣợc chống tham nhũng
quốc gia

Ấn Độ

Cục Chống tham nhũng

Luật Cạnh tranh 2002 (sửa đổi năm
2007)
Luật Chống tham nhũng sửa đổi năm
1967

Indonesia

Cổng thông tin kiến thức chống tham Luật Chống rửa tiền số 8 năm 2010
Luật Ủy ban Loại trừ Hành vi Tham
nhũng
nhũng Hình sự 2002
Cảnh sát Quốc gia
Luật Hình sự (sửa đổi năm 1999)

Quốc gia

Italy

Cơ quan Chính phủ

GOPAC
Cơ quan Hải quan

Các luật chính
Kế hoạch đặc biệt chống Mafia 2010
Bộ luật Hình sự
Bộ luật Hình sự (trích dẫn)
Luật 300 Italy, ngày 29/9/2000
Luật cấm cạnh tranh không lành mạnh
Bộ luật Hình sự (Luật 45, 1907)

Nhật Bản

Viện Công tố Tối cao

Luật Chứng khoán và Công cụ Tài chính
Luật Phá sản
Tóm tắt các luật chống tham nhũng của
Nhật Bản

Hàn Quốc

Ủy ban Chống tham nhũng và Dân Bộ luật Hình sự
quyền
Luật Chống tham nhũng
Luật Hành chính (2009) - Tiếng Tây Ban
Nha

Mexico

Chƣơng trình Chống tham nhũng Luật Thành lập CITCC (2005) - Tiếng
Mexico
Tây Ban Nha
Ủy ban Chống tham nhũng Mexico
Hiệp định Thành lập Ủy ban Minh bạch
(2000) Tiếng Tây Ban Nha
Nội quy của Bộ Giám sát công 2002
Chiến lƣợc Quốc gia Chống tham nhũng
2010
Nghị định về biện pháp để thực hiện quy
định cá nhân trong Luật liên bang về
Hội đồng Tổng thống về Chống tham chống tham nhũng - 925
nhũng
Luật liên bang phê chuẩn UNCAC - 40 fz
Bộ nội vụ Liên bang Nga
Luật liên bang phê chuẩn CLCC - 125 fz
Tổng cục An ninh Liên bang

Nga

Luật Chống tham nhũng Liên bang số
273
Dự luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, 2010
(sửa đổi, bổ sung)
Nam Phi

Ủy ban Dịch vụ công

Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, 2008 (sửa
đổi, bổ sung)
Luật Tố tụng Hình sự, 1977 (sửa đổi
năm 2007)

Quốc gia

Cơ quan Chính phủ

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ Thủ tƣớng
Ủy ban Đạo đức Công chức

Các luật chính
Luật Thành lập Hội đồng Đạo đức Công
chức và Sửa đổi một số Luật, 2004
Luật Chống rửa tiền, 2006
Luật về những việc cấm công chức thực
hiện sau khi nghỉ việc, số 2531, 1981

Tổ Trách nhiệm Tài chính và Chống
tham nhũng (FACT) - Vƣơng quốc Luật Chống hối lộ 2010
Vƣơng quốc
Anh
Anh
Hƣớng dẫn Luật Chống hối lộ
Văn phòng Điều tra Lừa đảo Nghiêm
trọng
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Bộ luật Tội phạm Hình sự và Tố tụng
1948 (Trích dẫn)

Hội đồng Đạo đức Liên ngành: Tiêu
Luật Chống tham nhũng và Quản trị tốt
chuẩn ứng xử cho nhân viên liên bang
Quốc tế 2000
IGnet - Tổng Thanh tra Liên bang
Luật Doanh nghiệp Siêu nhỏ vì Tự lực
Cục Phòng chống Ma túy Quốc tế và Cánh sinh và Chống tham nhũng Quốc tế
Thực thi Luật pháp
2000
Cơ quan Liêm chính công - Bộ Tƣ Luật Kiểm soát Rửa tiền 1986
pháp
Hƣớng dẫn Nguồn FCPA
AAG - Vụ Hình sự
Luật FCPA

Cung cấp thông tin bổ sung và phản hồi về Hướng dẫn
chống tham nhũng
Cung cấp thông tin bổ sung
Bộ công cụ hƣớng dẫn phòng ngừa tham nhũng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa này đƣợc
đăng tải trực tuyến tại http://hotrosmes.dean12.org.vn/bo-cong-cu-1.html ) để bạn có thể truy
cập trực tuyến và tham khảo các thông tin có liên quan. Cũng tại địa chỉ trên, trong mục Hỏi
đáp (http://hotrosmes.dean12.org.vn/hoi-dap-1.html), các bạn có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào
có liên quan đến Bộ công cụ và các tình huống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh gặp
phải trên thực tế. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ luôn đồng hành, kịp thời
cùng tháo gỡ khó khăn với các bạn. Bạn luôn nhớ: Bạn không đơn độc.

Phản hồi về Hướng dẫn
Bạn hãy cho chúng biết ý kiến về những gì bạn hài lòng và không hài lòng về Tài liệu này
vì chúng tôi sẽ cập nhật và tiếp tục hoàn thiện Tài liệu này trong tƣơng lai. Có nhiều cách để
bạn có thể phản hồi. Cách chúng tôi mong đợi nhất là các bạn có thể trả lời các câu hỏi điều
tra ý kiến bạn đọc, xuất hiện ngay khi bạn đã đọc Bộ công cụ này trực tuyến. Ngoài ra, bạn có
thể đƣa các ý kiến bình luận của mình ở mục Diễn đàn hoặc trong thanh công cụ ngay bên
dƣới các trang đọc trực tuyến. Cuối cùng, bạn có thể gửi email ý kiến của bạn về
xuandtb@vcci.com.vn hoặc Toolkitfeedback@iblfglobal.org.

5.2. Tổ chức nào có thể giúp tôi?
Danh sách các cơ quan, tổ chức có chức năng về phòng, chống tham nhũng hoặc hỗ trợ
doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.
STT

Tên cơ quan/ tổ chức

Địa chỉ

1

Thanh tra Chính phủ (Cục Chống tham nhũng
Lô D29, đƣờng Phạm Văn Bạch, Yên
– có chức năng quản lý nhà nƣớc về phòng,
Hòa,
Cầu
Giấy,
Hà
Nội
chống tham nhũng và tiếp nhận thông tin, tố
(www.thanhtra.gov.vn )
cáo về tham nhũng)

2

Bộ Công an (Tổng cục cảnh sát - Cục cảnh sát Số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng)
(togiactoipham@canhsat.vn)
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ Thực hành

3

Số 44 Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà
quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham Nội (www.vksndtc.gov.vn )
nhũng, chức vụ)

4

Tòa án nhân dân tối cao

5

Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
(VCCI) (Văn phòng Phát triển bền vững)
(www.vcci.org.vn; www.vcci.com.vn )

6

Liên đoàn Luật sƣ Việt Nam (VBF)

Số 38 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ,
Đống
Đa,
Hà
Nội
(www.liendoanluatsu.org.vn )

7

Hội Luật gia Việt Nam (VLA)

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi Sao (Star
Tower), Dƣơng Đình Nghệ, Yên Hòa,
Cầu
Giấy,
Hà
Nội
(http://hoiluatgiavn.org.vn )

8

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

Tầng trệt, Khách sạn Sofitel Plaza, số 1
đƣờng Thanh
Niên,
Hà
Nội
(http://www.vbf.org.vn/vi/ )

9

Địa chỉ và thông tin của các hiệp hội,
Hiệp hội, hội doanh nghiệp trong nƣớc và hiệp hội doanh nghiệp, phòng thƣơng mại
hội, hội doanh nghiệp nƣớc ngoài, phòng trong nƣớc và nƣớc ngoài đƣợc đăng tải
trên cổng thông tin điện tử của Diễn
thƣơng mại của các quốc gia, vùng lãnh thổ.
đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).

Số 48 Lý Thƣờng Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà
Nội (www.toaan.gov.vn )

5.3. Tôi có thể tham gia như thế nào?
Hành động tập thể
Khi tham nhũng đang ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ, phức
tạp giữa ngƣời có chức quyền trong bộ máy nhà nƣớc và doanh nghiệp, cũng nhƣ vƣợt ra
ngoài biên giới của mỗi quốc gia, thì việc phòng, chống sẽ rất khó khăn nếu không có sự
liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền và các tổ chức xã hội.
Sự kết hợp này ở nhiều quốc gia đƣợc gọi là “Hành động tập thể”. Ý tƣởng này cũng thể
hiện một sự lên án cần thiết của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đối với vấn nạn tham
nhũng và những hậu quả mà nó gây ra. Việc thực hiện “Hành động tập thể” đƣợc thực hiện
dƣới nhiều hình thức. Dƣới đây là một số hình thức để các doanh nghiệp tham khảo:
 Ban đầu bạn có thể liên kết với doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực, ngành nghề
kinh doanh hoặc trên cùng một địa bàn. Bƣớc đầu tiên bạn nên tiến hành là thông qua
hiệp hội doanh nghiệp mà bạn là thành viên để cùng nhau cam kết và xây dựng Bộ
quy tắc ứng xử cho cả ngành.
 Bạn có thể cân nhắc các chƣơng trình đào tạo liên kết với các đối thủ cạnh tranh, có
thể đƣợc tổ chức bởi một doanh nghiệp cung ứng đa quốc gia mà họ cùng phục vụ.
Bằng cách này bạn có thể mở rộng môi trƣờng phi tham nhũng từ công ty bạn cho tới
toàn ngành nói chung..
 Và, bạn cùng các công ty khác trong tỉnh, thành, khu vực hay trong cùng ngành có
thể đối thoại với các cơ quan mua sắm công trực thuộc chính quyền địa phƣơng để
tìm ra cách doanh nghiệp và chính quyền có thể làm việc cùng nhau để tạo ra một sân
chơi bình đẳng. (Danh sách các cơ quan, xem trong mục 5.2).
 Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi và để bình
luận về các giải pháp, kinh nghiệm liên quan đến hành động tập thể đƣợc nêu ở trên,
cũng nhƣ chia sẻ về kinh nghiệm bản thân của bạn với các doanh nghiệp khác về
các hành động tập thể mà mình thực hiện tại Diễn đàn trao đổi theo
http://hotrosmes.dean12.org.vn/dien-dan-1.html
 Trong trƣờng hợp các bạn gặp những tình huống khó xử hoặc muốn nhận đƣợc sự hỗ
trợ, tƣ vấn pháp lý từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật
và/hoặc quản trị kinh doanh, hãy viết thƣ cho chúng tôi và trình bình yêu cầu của bạn
tại mục Hỏi đáp của trang web của Dự án theo đƣờng link… Chuyên gia của chúng
tôi sẽ cho bạn lời khuyên hữu ích.

Để biết thêm về các phƣơng pháp doanh nghiệp tập hợp nguồn lực để chống tham nhũng,
hãy xem tại phần Hành động Tập thể B20.
Các sáng kiến về phòng, chống tham nhũng
Trong những năm qua, Việt Nam (Thanh tra Chính phủ) đã phát động cộng đồng
doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung hiến kế, đƣa ra các sáng kiến về phòng, chống
tham

nhũng

(Chƣơng

trình

VACI

tại

địa

chỉ

http://thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/SangKienPhongChongThamNhung). Doanh nghiệp có
thể đƣa ra bất kỳ sáng kiến nào về phòng, chống tham nhũng mà các bạn cho rằng khả thi
và cần phải làm. Một hội đồng xét duyệt các sáng kiến do Thanh tra Chính phủ chủ trì,
cùng đại diện của một số đối tác phát triển (Ngân hàng thế giới, Đại sứ quán Anh, Chƣơng
trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam) sẽ đánh giá, lựa chọn các sáng kiến tốt và hỗ
trợ kinh phí để triển khai, nhân rộng. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp tham gia phòng,
chống tham nhũng, đối thoại với các cơ quan nhà nƣớc, chia sẻ với cộng đồng doanh
nghiệp về phòng, chống tham nhũng. Tƣơng tự nhƣ vậy, Đề án 12 (tại địa chỉ
http://dean12.org.vn) cũng là diễn đàn hữu ích để doanh nghiệp chia sẻ các sáng kiến hay
về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh.

PHỤ LỤC

I – Thông tin bổ sung về luật pháp quốc tế
Vài thập niên qua đã chứng kiến sự phát triển về phƣơng thức tiếp cận pháp lý mới trong
cuộc chiến chống tham nhũng nhƣ phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ quốc gia ban hành, trong
đó có Luật Chống tham nhũng ở Nƣớc ngoài (FCPA) của Hoa Kỳ và Luật Chống hối lộ của
Vƣơng quốc Anh (UKBA). Các công ty có phạm vi hoạt động với quy mô toàn cầu ngày
càng trở nên ý thức đƣợc những rủi ro phát sinh từ quy định và thực thi của hai công cụ pháp
lý quốc gia quan trọng.
Cả FCPA và UKBA đều có phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ vì có quy định rộng rãi về tài
phán và thi hành. Những rủi ro đối với các DNNVV liên quan đến hai công cụ pháp lý này
rất đáng lƣu tâm vì những bộ luật này áp dụng cho bất kỳ ai và doanh nghiệp nào có quan hệ
và liên kết chính thức tới Vƣơng quốc Anh và Hoa Kỳ. Các hành động thực thi mạnh mẽ và
ngày càng đƣợc gia tăng đƣợc thực hiện bởi chính phủ Hoa Kỳ khiến số vụ đƣợc xét xử và
số tiền phạt áp dụng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và phi Hoa Kỳ ngày càng tăng kể từ đầu
những năm 2000. Điều này khiến doanh nghiệp chú ý nhiều tới FCPA. UKBA chƣa có bất
kỳ cƣỡng chế và truy tố quan trọng nào kể từ khi có hiệu lực vào năm 2010. Tất nhiên, “sự
im lặng” của bộ luật này sẽ bị phá vỡ trong những năm sắp tới.
Rủi ro thực thi pháp luật đối với DNNVV có liên hệ với Hoa Kỳ hoặc Vƣơng quốc Anh
(theo định nghĩa của mỗi bộ luật) hoặc có quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp thuộc diện
phải tuân thủ FCPA và/hoặc UKBA. Thông tin giới thiệu về FCPA và UKBA đƣợc trình bày
dƣới đây.
I. Luật Chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ
Nói một cách ngắn gọn, FCPA cấm đòi hoặc đƣa tiền hối lộ cho quan chức nƣớc ngoài để
nhận đƣợc lợi thế không đúng luật. Bộ luật liên bang này của Hoa Kỳ hình sự hóa tội hối lộ
của quan chức nƣớc ngoài. Đây là luật đầu tiên hình sự hóa tội hối lộ của quan chức nƣớc
ngoài kể khi bộ luật này đƣợc ban hành năm 1977 sau hàng loạt vụ bê bối hối lộ liên quan
đến các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
Kể từ khi ban hành, FCPA đã đƣợc sửa đổi nhiều lần. Lần sửa đổi lớn vào năm 1998 đã
thêm vào Luật Chống hối lộ Quốc tế, đó là sự kết hợp hài hòa giữa FCPA với Công ƣớc
Chống hối lộ của OECD và mở rộng phạm vi áp dụng ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
The FCPA áp dụng cho ba loại đối tƣợng chính:
(i)

“Tổ chức phát hành”, tức là các doanh nghiệp (có nguồn gốc ở Hoa Kỳ hoặc nƣớc
khác) phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào đƣợc giao dịch trên sàn giao dịch

chứng khoán của Hoa Kỳ, hay các doanh nghiệp phải nộp báo cáo cho SEC
(ii)

“Doanh nghiệp trong nƣớc”, là bất kỳ loại hình kinh doanh nào đƣợc tổ chức theo
luật của Hoa Kỳ hay có một địa điểm kinh doanh chính tại Hoa Kỳ. Định nghĩa này
cũng áp dụng cho công dân Hoa Kỳ, ngƣời mang quốc tịch Hoa Kỳ hay ngƣời sinh
sống tại Hoa Kỳ.

(iii) “Pháp nhân”, không phải là “Tổ chức phát hành” hay “doanh nghiệp trong nƣớc”
mà thƣờng là doanh nghiệp “không phải là tổ chức phát hành” nƣớc ngoài hay
ngƣời mang quốc tịch nƣớc ngoài
Ngoài ra, ba loại đối tƣợng này cũng chịu trách nhiệm cho hành động của cán bộ, giám
đốc, nhân viên, và các đại lý thuộc bên thứ ba của họ bất kể tình trạng công dân, quốc tịch
hay nơi cƣ trú. Theo đó, FCPA đƣa ra khái niệm trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với
các hành động của cá nhân và tổ chức liên quan đến những pháp nhân này. FCPA đƣợc giám
sát và thi hành theo luật hình sự do Bộ tƣ pháp Hoa Kỳ (DOJ) thực thi và theo luật dân sự do
Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) thực thi.
FCPA có hai tiêu chí về quyền tài phán chính, đƣợc áp dụng với:
(i) Tất cả các hành vi bất hợp pháp của “tổ chức phát hành” và “doanh nghiệp trong
nƣớc” bất kể vùng lãnh thổ nơi mà hành động phi pháp diễn ra.
(ii) Nếu công dân hay tổ chức nƣớc ngoài thực hiện một trong hai hành vi sau trên lãnh
thổ Hoa Kỳ:
a. Sử dụng một phƣơng tiện hoặc công cụ trong thƣơng mại liên bang, hoặc
b. Có hành vi trợ giúp vi phạm.
Nói cách khác, FCPA áp dụng đối với tất cả các tổ chức và cá nhân không phân biệt tình
trạng công dân, quốc tịch hay nơi cƣ trú miễn là họ có liên hệ với Hoa Kỳ theo cách đƣợc xác
định và trong phạm vi mà các tiêu chí pháp lý đƣợc thỏa mãn.
FCPA nghiêm cấm “tổ chức phát hành”, “doanh nghiệp trong nƣớc” và pháp nhân không
phải là “tổ chức phát hành” hay “doanh nghiệp trong nƣớc” thực hiện thanh toán, cung cấp,
cho phép hay hứa hẹn sẽ trả tiền hay bất kỳ thứ gì có giá trị, trực tiếp hoặc thông qua bên thứ
ba, cho bất kỳ quan chức nƣớc ngoài với mục đích gây tác động tới hành động hay quyết định
chính thức của quan chức đó, lôi kéo quan chức đó thực hiện hay không thực hiện bất kỳ
hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp pháp của mình, đảm bảo bất kỳ lợi thế không đúng luật, hoặc
lôi kéo quan chức đó sử dụng ảnh hƣởng của mình tới chính phủ nƣớc ngoài gây ảnh hƣởng
hay chi phối bất kỳ hành động hay quyết định của chính phủ nhằm trợ giúp giành đƣợc hay

giữ đƣợc công việc kinh doanh hay chỉ đạo kinh doanh cho bất kỳ pháp nhân nào hay giành
một lợi thế không đúng luật.
Ý nghĩa to lớn của FCPA xuất phát từ định nghĩa rộng về phạm vi áp dụng và quyền tài
phán đƣợc mở rộng cũng nhƣ từ số lƣợng ngày càng tăng các vụ điều tra của DOJ và SEC đối
với các công ty lớn của Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ và các hoạt động thực thi đối với các
công ty lớn của Hoa Kỳ và không phải của Hoa Kỳ, dẫn đến các các khoản phạt và dàn xếp
lớn. Kể từ đầu thiên niên kỷ này, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và không phải của Hoa Kỳ đã
chịu các khoản phạt tiền lớn theo phán quyết của DOJ.
Các tập đoàn lớn gia nhập một số thị trƣờng nhất định cần thông qua đại diện bên thứ ba
khi tham gia một số hình thức kinh doanh trong khi họ có thể thâm nhập những thị trƣờng
khác thông qua các công ty con do họ sở hữu 100% vốn. Nhiều cuộc điều tra của DOJ liên
quan đến một bên thứ ba của công ty của Hoa Kỳ hay không phải của Hoa Kỳ vi phạm
FCPA; đó có thể là một đại lý, đại diện, nhà phân phối, nhà cung cấp hay một đối tác liên
doanh. Tình huống nhƣ vậy dẫn tới trách nhiệm của doanh nghiệp. Do quy định về quyền tài
phán của FCPA áp dụng đối với tất cả các hình thức bên thứ ba, các tập đoàn lớn đã xây dựng
thông lệ quan trọng theo FCPA để buộc các đại lý bên thứ ba tuân thủ quy định FCPA.
Khi giao dịch với công ty lớn bị ràng buộc bởi FCPA, các bên thứ ba - chủ yếu là các
DNNVV thuộc mọi quy mô - là đối tƣợng đầu tiên bị rà soát thông qua các thủ tục, quy trình
rà soát đặc biệt mở rộng. Vƣợt qua bƣớc rà soát này sẽ dẫn đến sự ràng buộc bằng hợp đồng
với các nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt của FCPA. Sau đó, các công ty lớn tiến hành các hoạt
động giám sát và thậm chí kiểm toán tại chỗ đối với bên thứ ba một cách thƣờng xuyên.
Theo đó, quy định tuân thủ của FCPA có thể trở nên thiết yếu, quan trọng và phù hợp với
mỗi DNNVV theo hai khía cạnh:
(i) Bản thân mỗi DNNVV có thể nằm trong phạm vi điều chỉnh của FCPA do các
quy định về quyền tài phán. Trong trƣờng hợp này, DNNVV sẽ bị áp dụng phán
quyết trực tiếp của DOJ theo FCPA
(ii) DNNVV có thể là một đại lý thuộc bên thứ ba của một công ty bị ràng buộc bởi
FCPA.
Trong cả hai trƣờng hợp, trong số tất cả ảnh hƣởng xấu của tham nhũng đối với bản thân
DNNVV, hậu quả của việc không tuân thủ FCPA có thể rất lớn. Một DNNVV Thổ Nhĩ Kỳ
trực tiếp nằm trong phạm vi điều chỉnh của FCPA đối mặt với nguy cơ bị áp phán quyết hình
sự và/hoặc hậu quả luật dân sự tại Hoa Kỳ (và nhiều khả năng ở các vùng lãnh thổ khác có
quyền tài phán trong bất kỳ vụ việc tham nhũng tƣơng tự) và hình phạt tiền cao ngay cả khi

thỏa thuận dàn xếp đã đạt đƣợc. Nếu quy định tuân thủ của FCPA đƣợc áp dụng với DNNVV
đó nhƣ một nghĩa vụ hợp đồng thì DNNVV này chỉ phải đối mặt với rủi ro bồi thƣờng thua lỗ
và thiệt hại cao phát sinh do công ty tƣơng ứng là mục tiêu chính trong hành động thực thi
của DOJ.
II. Luật Chống hối lộ của Vương quốc Anh, 2010
Luật Chống hối lộ của Vƣơng quốc Anh (UKBA) đƣợc ban hành vào tháng 4/2010 và có
hiệu lực kể từ ngày 1/7/2011. Mục đích của luật này là thống nhất khuôn khổ pháp lý đối với
hối lộ cũng nhƣ cập nhật và tăng cƣờng pháp luật chống hối lộ ở nƣớc ngoài của Vƣơng quốc
Anh và phù hợp hơn với Công ƣớc Chống hối lộ của OECD. UKBA đã bãi bỏ các vi phạm
luật tập tục và luật pháp định đã tồn tại ở Anh tại thời điểm phát sinh hối lộ và tham nhũng.
Văn phòng Điều tra Lừa đảo Nghiêm trọng (SFO) Vƣơng quốc Anh chịu trách nhiệm thực thi
UKBA.
UKBA có phạm vi áp dụng rộng lớn ngoài lãnh thổ tƣơng tự nhƣ FCPA. Tuy nhiên, khía
cạnh áp dụng ngoài lãnh thổ của UKBA đƣợc quy định rộng lớn hơn so với FCPA. Nói một
cách ngắn gọn, UKBA áp dụng đối với hành vi vi phạm: Do bất kỳ cá nhân hay tổ chức
thƣơng mại có liên hệ chặt chẽ với Vƣơng quốc Anh vi phạm tại Vƣơng quốc Anh và bên
ngoài Vƣơng quốc Anh. Khái niệm “liên hệ chặt chẽ” vẫn chƣa đƣợc kiểm nghiệm trong thực
tế. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng đối với bất kỳ công dân hay ngƣời cƣ trú tại Vƣơng quốc
Anh, doanh nghiệp thành lập tại Vƣơng quốc Anh, hay thực thể tiến hành tối thiểu một phần
kinh doanh tại Vƣơng quốc Anh. Theo đó, một DNNVV Thổ Nhĩ Kỳ đƣợc thành lập theo
pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ và một ngƣời dân Thổ Nhĩ Kỳ có các hoạt động kinh doanh tại
Vƣơng quốc Anh có thể bị truy tố ở Vƣơng quốc Anh vì hành vi đƣa hối lộ (ở Vƣơng quốc
Anh hoặc ở nơi khác) hoặc vì không ngăn chặn hối lộ (ở Vƣơng quốc Anh hoặc ở nơi khác).
Cần nhắc lại rằng do chƣa thấy vụ việc nào đƣợc áp dụng theo UKBA nên vẫn còn tranh cãi
về cách tòa án Vƣơng quốc Anh sẽ áp dụng tiêu chuẩn mang khái niệm kinh doanh và “một
phần kinh doanh” tại Vƣơng quốc Anh. Tuy vậy, vẫn có thể dự đoán rằng tòa án Vƣơng quốc
Anh có khả năng sẽ yêu cầu hiện diện thực tế tại Vƣơng quốc Anh để kết án vi phạm theo
UKBA.
UKBA liệt kê bốn tội danh:
(i)

Hối lộ các quan chức nƣớc ngoài

(ii)

Hối lộ ngƣời khác

(iii) Nhận hối lộ
(iv) Không thể ngăn chặn hối lộ của tổ chức thƣơng mại

Theo đó, UKBA áp dụng với cả hối lộ công chức và tƣ nhân. “Hối lộ” có thể đƣợc định
nghĩa là đề nghị, hứa hẹn hay đƣa ra một lợi thế tài chính hay lợi thế khác trong hoàn cảnh có
liên quan. UKBA còn tiến xa hơn một bƣớc khi áp dụng hình phạt với các tổ chức không
ngăn chặn đƣợc hối lộ. Tội hình sự và hình phạt tiền sẽ đƣợc áp dụng cho bốn tội này mà
không có bất kỳ giới hạn bắt buộc nào.
Tổ chức thƣơng mại có thể bị xử phạt vì tội do bên thứ ba vi phạm để giành đƣợc công
việc kinh doanh vì lợi ích của tổ chức thƣơng mại đó, tƣơng tự nhƣ FCPA. Các bên thứ ba
nhƣ nhân viên, nhà cung cấp (hàng hóa và dịch vụ), đại lý, nhà phân phối, cơ sở kinh
doanh… đƣợc định nghĩa là “ngƣời có liên quan.”
Việc đƣa vào tội danh không ngăn chặn đƣợc hối lộ của tổ chức thƣơng mại là hành vi
phạm tội gây nhiều tranh cãi kể từ khi ban hành UKBA. Lá chắn có sẵn duy nhất đối với các
tổ chức thƣơng mại trƣớc loại tội danh mới này là chứng minh có thủ tục phù hợp đƣợc tạo ra
để ngăn chặn ngƣời có liên quan thực hiện hành vi vi phạm. Tài liệu Hƣớng dẫn của Bộ Tƣ
pháp Vƣơng quốc Anh ban hành vào tháng 3/2011 đƣa ra sáu nguyên tắc về thủ tục phù hợp:
(i)

Tổ chức thƣơng mại có thiết lập thủ tục tƣơng xứng rõ ràng, thiết thực, dễ tiếp
cận, đƣợc triển khai và thực thi có hiệu quả. Tính tƣơng xứng đƣợc đánh giá
bằng cách tham chiếu đến các rủi ro từ hối lộ mà tổ chức thƣơng mại đối mặt
và đến tính chất, quy mô và tính phức tạp của các hoạt động của tổ chức đó.

(ii)

Lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức thƣơng mại (nhƣ là Hội đồng Quản trị, chủ
sở hữu hoặc bất kỳ cơ quan hay cá nhân nào) cam kết ngăn chặn hối lộ của
ngƣời có liên quan.

(iii)

Tổ chức thƣơng mại định kỳ đánh giá bản chất và mức độ rủi ro hối lộ tiềm
tàng từ bên trong và bên ngoài nhân danh tổ chức bởi ngƣời liên quan tới tổ
chức. Tổ chức thƣơng mại nên ghi lại kết quả những đánh giá này.

(iv)

Tổ chức thƣơng mại áp dụng thủ tục rà soát đặc biệt, sử dụng phƣơng pháp tiếp
cận tƣơng xứng và căn cứ theo rủi ro, đối với những ngƣời thực hiện hoặc sẽ
thực hiện nhiệm vụ cho hoặc thay mặt cho tổ chức, nhằm giảm thiểu rủi ro hối
lộ đã đƣợc xác định.

(v)

Tổ chức thƣơng mại nỗ lực đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục phòng
chống hối lộ đƣợc áp dụng và quán triệt trong toàn tổ chức thông qua truyền
thông nội bộ và đối ngoại, bao gồm cả đào tạo phù hợp với những rủi ro tổ
chức đối mặt.

(vi)

Tổ chức thƣơng mại giám sát và xem xét các thủ tục đƣợc tạo ra để ngăn chặn
hối lộ của ngƣời có liên quan với tổ chức và tiến hành cải tiến khi cần thiết.

Nói chung, UKBA đƣợc xem là có phƣơng pháp tiếp cận và khung pháp lý chống tham
nhũng cứng rắn hơn và đầy đủ hơn FCPA. Mặc dù vẫn chƣa có phán quyết nào theo UKBA,
những điều tra đang đƣợc tiến hành bởi Văn phòng Điều tra Lừa đảo Nghiêm trọng dự kiến
sẽ đƣợc hoàn tất trong những năm tới. Đối với FCPA, ngoài bất kỳ tác động tiêu cực của
tham nhũng đối với các DNNVV, hậu quả kinh doanh nghiêm trọng có thể đến từ hành vi
không tuân thủ UKBA của DNNVV nƣớc ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh hay một
phần kinh doanh tại Vƣơng quốc Anh:
(i)

Doanh nghiệp có thể bị truy tố ở Anh và trở thành đối tƣợng bị truy tố hình sự
và/hoặc phạt tiền (và nhiều khả năng ở vùng lãnh thổ khác có quyền tài phán
với những vụ tham nhũng tƣơng tự nhƣ vậy)

(ii)

Doanh nghiệp có đối mặt với rủi ro vi phạm hợp đồng cũng trách nhiệm bồi
thƣờng thua lỗ và thiệt hại lớn cho tổ chức thƣơng mại đang là mục tiêu chính
của cơ quan thực thi Vƣơng quốc Anh.
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