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BÁO CÁO KHẢO SÁT
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KINH DOANH VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ XÂY DỰNG
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:
VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

V

LỜI MỞ ĐẦU

ới chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, Đảng
và Nhà nước ta đã ghi nhận và khuyến khích sự phát triển bình đẳng cho
mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực tư nhân. Trong thời gian gần
đây, được sự quan tâm của Chính phủ và thông qua hoạt động hội nhập
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, khu vực tư nhân đã có bước phát
triển đáng kể. Tuy nhiên, bên trong sự phát triển tích cực đó cũng tiềm ẩn
những dấu hiệu tiêu cực, một trong những biểu hiện tiêu cực xuất hiện
trong khu vực tư đó là vấn đề hối lộ, tham nhũng và thiếu minh bạch.
Tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi và không có sự
khác biệt lớn về tác hại giữa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu
vực ngoài nhà nước. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tham nhũng trong khu
vực tư đang phá vỡ các nguyên tắc vận hành của nền kinh tế, hình thành
những thói quen kinh doanh bất chính, làm suy yếu năng lực cạnh tranh
của chính các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Xét ở góc
độ pháp luật quốc tế, chống hối lộ dưới mọi hình thức đã trở thành nguyên
tắc, yêu cầu luật định và là một trong những điều kiện tiên quyết đặt ra khi
các doanh nghiệp ký kết hợp đồng, thoả thuận hợp tác kinh doanh. Trong
bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước Liên hợp quốc
về chống tham nhũng (UNCAC) và tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái
Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thì yêu cầu về cạnh
tranh, minh bạch và thúc đẩy quản trị tốt là một trong những yêu cầu cần
được quan tâm chú trọng.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD tiến hành thực hiện khảo sát “Hiện
trạng Thực hành Liêm chính trong Kinh doanh và Nhu cầu Hỗ trợ Xây
dựng Năng lực của Doanh nghiệp” tại ba thành phố lớn trên cả nước gồm
Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát, một bức tranh
khái quát về tình hình thực hiện liêm chính trong doanh nghiệp được xem
xét đánh giá, đồng thời xác định được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp,
từ đó giúp thiết kế các chương trình đào tạo có thể đáp ứng mong đợi,
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào chuỗi
cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hội nhập.
Báo cáo khảo sát này cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính của Mạng
lưới Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam
Á (ASEAN CSR Network). Mọi quan điểm, thông tin trong báo cáo khảo
sát này là dựa vào số liệu khảo sát thực tế và ý kiến của nhóm chuyên gia
nghiên cứu, do đó không thể hiện quan điểm chính thức của VCCI.
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT
Trong khuôn khổ hoạt động của Đề án 12 - Chương trình Hành động
Thúc đẩy Thực hiện Liêm chính trong Kinh doanh, một sáng kiến định
hướng doanh nghiệp do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền
vững (SDforB) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy tính liêm chính trong kinh doanh thông
qua hành động tập thể dựa trên các nguyên tắc hoạt động:
Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, thông lệ tốt về minh bạch và liêm chính
trong khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp;
n

Khuyến nghị hoàn thiện khuôn khổ chính sách pháp luật nhằm xây
dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp;
n

Tập hợp, xây dựng khối liên minh các hiệp hội, doanh nghiệp cam kết
áp dụng những thông lệ tốt về minh bạch và liêm chính trong kinh doanh;
n

Khuyến khích doanh nghiệp chủ động hợp tác với các cơ quan chính
phủ và các tổ chức xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng tham nhũng,
hối lộ;
n

Trợ giúp kỹ thuật để từng doanh nghiệp xây dựng và thực hành văn
hóa kinh doanh lành mạnh liêm chính trong nội bộ và với đối tác bên ngoài.
n

Trong giai đoạn 2015 -2019, các hoạt động nâng cao nhận thức, thúc
đẩy hành động tập thể và hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành liêm chính,
minh bạch cho các doanh nghiệp và các bên liên quan là những hoạt động
trọng tâm của Đề án 12. Để có cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào
tạo cho các doanh nghiệp về liêm chính, minh bạch, một nghiên cứu khảo
sát được triển khai nhằm thu thập, phân tích và đánh giá thông tin liên
quan đã được thực hiện nhằm:
Đánh giá mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về liêm chính, minh
bạch;
n

Xác định tình hình, năng lực thực hiện triển khai các chính sách có
liên quan trong doanh nghiệp;
n

Đánh giá, xác định nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp trong việc
hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua hoạt động đào tạo.
n

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT
Việc lựa chọn ngẫu nhiên đối tượng tham gia khảo sát đã được nhóm
chuyên gia đánh giá phân tích, thảo luận, lựa chọn kỹ càng nhằm xác định
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đúng đối tượng doanh nghiệp và đối tượng cá nhân trong doanh nghiệp
mời tham gia khảo sát nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong một thời
gian và kinh phí có hạn. Về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, nghiên cứu
tập trung khảo sát thực tế trong 6 ngành nghề kinh doanh chủ chốt gồm:
chế biến lương thực và thực phẩm, da giày, dệt may, ngành công nghiệp
lắp ráp, ngành điện - điện tử và ngân hàng.
Phạm vi khảo sát nghiên cứu: Dó có nhiều hạn chế như đã nêu, nghiên
cứu này không thể tiến hành khảo sát ở phạm vi diện rộng trên cả nước
mà chỉ tập trung chọn các tỉnh/thành phố lớn trọng điểm, có sự phát triển
kinh tế mạnh mẽ gồm Hà Nội, Đà Nẵng,TP.Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp
trong nước và nước ngoài là hai đối tượng chính tham gia vào quá trình
khảo sát, trong đó doanh nghiệp nước ngoài/liên doanh chiếm 10-40% tùy
theo địa bàn.
Các đối tượng cá nhân được lựa chọn phỏng vấn bao gồm:
n

Cán bộ phụ trách về pháp lý

n

Cán bộ phụ trách quản lý rủi ro/kiểm soát nội bộ

n

Phó giám đốc/Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng/phó phòng nhân sự

3. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
Trong nghiên cứu khảo sát này, nhóm chuyên gia đã sử dụng hai cách
tiếp cận sau:
ü Thu thập và nghiên cứu tài liệu có sẵn: Nhóm nghiên cứu đã thu thập
các báo cáo nghiên cứu về kinh doanh liêm chính minh bạch và phòng
chống tham nhũng, các báo cáo và thông tin từ website Đề án 12 của
VCCI (nội dung bảng hỏi, xem tại website: http/www.dean12.org.vn).
ü Bảng câu hỏi (phiếu điều tra): bảng hỏi được xây dựng căn cứ vào
mục tiêu, nội dung cần khảo sát và thu thập thông tin, ngoài ra chúng tôi có
tham khảo một số bảng hỏi đánh giá nhanh trên website Đề án 12. Bảng
câu hỏi được xây dựng chung cho các loại hình doanh nghiệp gồm doanh
nghiệp trong nước và ngoài nước. Phiếu điều tra được phỏng vấn viên sử
dụng để thu thập thông tin trực tiếp từ 300 doanh nghiệp được lựa chọn
tham gia khảo sát. Tuy nhiên, chỉ có 180 doanh nghiệp đồng ý phỏng vấn
trực tiếp hoặc đề nghị tự trả lời cung cấp lại phiếu, 43 doanh nghiệp đề nghị
tự trả lời nhưng không cung cấp lại phiếu và 77 tổ chức từ chối phỏng vấn.

4. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP KHẢO SÁT
Số lượng doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát gồm 180 doanh nghiệp,
trong đó tại Hà Nội là 70 doanh nghiệp, tại Đà Nẵng là 40 doanh nghiệp và
tại TP. Hồ Chí Minh là 70 doanh nghiệp. Cơ cấu mẫu cụ thể theo địa bàn,
theo loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài và theo lĩnh vực
hoạt động chính được thống kê ở bảng 1 dưới đây:
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Bảng 1. Phân bổ mẫu khảo sát
Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động
chính

DN

Đà Nẵng

DN nước

DN

DN

DN nước

trong ngoài/liên Tổng trong ngoài/liên Tổng trong ngoài/liên Tổng
nước

doanh

nước

doanh

9

3

12

7

2

Da giầy

6

1

7

5

Dệt may

13

2

15

10

2

Ngành điện - điện tử

12

Ngân hàng
Ngành khác

Chế biến lương thực
và thực phẩm

Ngành công nghiệp
lắp ráp

Tổng

TP Hồ Chí Minh

DN nước

nước

doanh

9

8

1

9

1

6

1

3

4

5

1

6

6

4

10

12

6

2

8

12

1

13

3

15

5

3

8

12

0

12

3

4

7

0

0

0

2

0

2

0

2

2

2

1

3

15

5

20

53

17

70

30

10

40

56

14

70

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT
Khảo sát được tiến hành trong tháng 9 và tháng 10 năm 2015.

6. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG MẪU KHẢO SÁT
Các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát có các đặc điểm khác nhau về
loại hình doanh nghiệp, quy mô lao động, lĩnh vực hoạt động và dưới đây
là một số thông tin tóm tắt:
Thông tin về loại hình doanh nghiệp, quy mô và thời gian hoạt
động của các doanh nghiệp
Bảng 2 dưới đây thể hiện cơ cấu của các doanh nghiệp theo loại hình
doanh nghiệp, theo nhóm loại hình doanh nghiệp trong nước và doanh
nghiệp nước ngoài/liên doanh, theo quy mô và thời gian hoạt động của
các doanh nghiệp.
Bảng 2. Cơ cấu các doanh nghiệp theo loại hình, quy mô lao động
và thời gian hoạt động
Các tiêu chí phân chia loại hình doanh nghiệp

Lo i hình DN
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Nhóm lo i hình
DN

Số doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

DN Việt Nam 100% vốn nhà nước

4

2.22

DN Việt Nam có một phần vốn nhà nước

7

3.89

DN Việt Nam 100% vốn tư nhân

21

11.67

DN nước ngoài

36

20.00

Công ty liên doanh

5

2.78

Công ty cổ phần

40

22.22

Hợp tác xã

2

1.11

Công ty trách nhiệm hữu hạn

65

36.11

C ng

180

100.00

DN trong nước

139

77.22

DN nước ngoài, liên doanh

41

22.78

DN Việt Nam có một phần vốn nhà nước

Lo i hình DN

7

3.89

DN Việt Nam 100% vốn tư nhân

21

11.67

DN nước ngoài

36

20.00

5

2.78

40

22.22

Công ty liên doanh
Công ty cổ phần
Hợp tác xã

2

1.11

65

36.11

C ng

180

100.00

DN trong nước

139

77.22

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Nhóm lo i hình
DN

DN nước ngoài, liên doanh

41

22.78

180

100.00

Dưới 10

15

8.33

Từ 10 đến 50

61

33.89

Từ 51 đến 100

41

22.78

Từ 101 đến 200

22

12.22

C ng

Từ 201 đến 500

16

8.89

Từ 501 đến 1000

13

7.22

Từ 1001 đến 3000

1

0.56

Từ 3001 đến 5000

6

3.33

Trên 5000

3

1.67

Không trả lời

2

1.11

180

100.00

Dưới 5 năm

31

17.22

Từ 6 đến 10 năm

69

38.33

Từ 11 đến 15 năm

42

23.33

Th i gian ho t

Từ 16 đến 20 năm

17

9.44

đ ng

Từ 21 đến 30 năm

9

5.00

Từ 31 năm trở lên

8

4.44

Không trả lời

4

2.22

180

100.00

Quy mô lao
đ ng c a DN

C ng

C ng

Trong 180 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có một số nét nổi bật là có
tới 72.22% là doanh nghiệp trong nước; loại hình công ty trách nhiệm hữu
hạn chiếm tới hơn một phần ba trong tổng số (36.11%); có 33.89% doanh
nghiệp có từ 10 đến 50 lao động và 22.78% doanh nghiệp có từ 51 đến
100 lao động; đa số các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 6 đến 15
năm (61.66%). Các đặc điểm này ít nhiều có liên quan đến việc thực hành
liêm chính trong doanh nghiệp.
Trong số 176 doanh nghiệp có thông tin về thời gian hoạt động, có sự
khác nhau giữa số năm hoạt động của các doanh nghiệp (DN) trong nước
và nước ngoài/liên doanh được thể hiện ở hình 1:
Có thể dễ dàng nhận thấy, các doanh nghiệp có thời gian hoạt động
kinh doanh từ 31 năm trở lên trong mẫu khảo sát hoàn toàn là các doanh
nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài và liên doanh có tỷ trọng
lớn hơn đáng kể so với doanh nghiệp trong nước ở các nhóm có thời gian
hoạt động từ 16 đến 20 năm.
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45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

40.4%
35.5%
25.0%
23.5%

20.0%
16.9%

17.5%
7.4%

Dưới 5
năm

Từ 6 đến
10 năm

Từ 11 đến
15 năm

DN trong nước

5.9%

2.5%

5.9%
0.0%

Từ 16 đến Từ 21 đến Từ 31 năm
20 năm
30 năm
trở lên

DN nước ngoài Liên doanh

Hình 1. Thời gian hoạt động của các DN trong nước và nước ngoài
Thông tin về lĩnh vực hoạt động và đối tác chính trong chuỗi cung
ứng của doanh nghiệp
Bảng 3. Cơ cấu các DN theo lĩnh vực hoạt động và đối tác chính
Lĩnh vực hoạt động
Chế biến lương thực và thực
phẩm

Lĩnh v�c ho�t
đ�ng chính

Tỷ trọng (%)

30

16.67

Da giầy

17

9.44

Dệt may

31

17.22

Ngành công nghiệp lắp ráp

33

18.33

Ngành điện - điện tử

35

19.44

Ngân hàng

9

5.00

Ngành khác

25

13.89

C�ng

180

100.00

Một lĩnh vực

156

86.67

S� lĩnh v�c

Hai lĩnh vực

22

12.22

ho�t đ�ng

Ba lĩnh vực

2

1.11

180

100.00

65

36.31

56

31.28

132

73.74

Doanh nghiệp nước ngoài

69

38.55

Liên doanh

45

25.14

8

4.47

C�ng
Doanh nghiệp Việt Nam 100%
vốn nhà nước
Doanh nghiệp Việt Nam có một
Đ�i tác chính
trong chu�i
cung �ng

phần vốn nhà nước
Doanh nghiệp Việt Nam 100%
vốn tư nhân

Đối tác cung ứng khác
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Số doanh nghiệp
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Nhìn chung, các doanh nghiệp khảo sát được rải tương đối đều ở các
lĩnh vực chính cần nghiên cứu, riêng lĩnh vực ngân hàng có tỉ lệ ít hơn
(chiếm 5%). Trong các doanh nghiệp khảo sát có 22 doanh nghiệp hoạt
động trong 2 lĩnh vực (chiếm 12.22%) và chỉ có 2 doanh nghiệp hoạt động
trong 3 lĩnh vực (chiếm 1.11%). Với mẫu này có thể đại diện cho nghiên
cứu và các kết luận rút ra là có cơ sở khoa học.
Mỗi doanh nghiệp có một hoặc một số đối tác chính trong chuỗi cung
ứng, nhưng có tới 73.74% số doanh nghiệp được khảo sát nói rằng đối
tác chính của họ là doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn tư nhân, tiếp đó là
doanh nghiệp nước ngoài (chiếm 38.55%) và doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước (chiếm 36.31%). Hình dưới đây thể hiện sự khác nhau trong việc lựa
chọn đối tác chính của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

ϵϬй

'RDQKQJKLӋS9LӋW1DP
YӕQQKjQѭӟF

ϴϬй

'RDQKQJKLӋS9LӋW1DPFy
PӝWSKҫQYӕQQKjQѭӟF

dӏƚƌҸŶŐ;йͿ

ϳϬй
ϲϬй

'RDQKQJKLӋS9LӋW1DP
YӕQWѭQKkQ

ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй

'RDQKQJKLӋSQѭӟFQJRjL

ϮϬй

/LrQGRDQK

ϭϬй

ĈӕLWiFFXQJӭQJNKiF

Ϭй
'1WURQJQѭӟF

'1QѭӟFQJRjL/LrQ
GRDQK

Hình 2. Đối tác cung ứng của các DN trong nước và nước ngoài



Hình 2 cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa 2 nhóm loại hình doanh
nghiệp trên về việc chọn đối tác chính trong chuỗi cung ứng: có tới gần
85% doanh nghiệp trong nước chọn đối tác là doanh nghiệp Việt nam
100% vốn tư nhân, trong khi đó tỷ lệ này chỉ là 35% đối với doanh nghiệp
nước ngoài/liên doanh. Ngược lại, các doanh nghiệp nước ngoài/liên
doanh chủ yếu chọn đối tác chính là doanh nghiệp nước ngoài (75%), tỷ lệ
này đối với doanh nghiệp trong nước chỉ là 28%. Doanh nghiệp Việt Nam
100% vốn nhà nước không phải là đối tác mà các doanh nghiệp nước
ngoài quan tâm (chỉ chiếm 18%) và có 42% doanh nghiệp trong nước lựa
chọn đối tác này.
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CHƯƠNG II:
HIỆN TRẠNG THỰC HÀNH LIÊM CHÍNH
TRONG DOANH NGHIỆP
1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ LIÊM CHÍNH, MINH BẠCH
TRONG KINH DOANH
1.1. Liêm chính trong hoạt động kinh doanh
Nhận thức và hiểu biết của doanh nghiệp về liêm chính trong hoạt
động kinh doanh
Về cách hiểu liêm chính trong hoạt động kinh doanh là “Việc cá nhân,
doanh nghiệp có hành vi ứng xử trong hoạt động kinh doanh phù hợp
và nhất quán với các quy tắc, chuẩn mực được thừa nhận chung trong
tập quán thương mại hoặc được quy định trong văn bản pháp luật nhằm
phòng ngừa tham nhũng hiệu quả” được 98.33% các doanh nghiệp đồng
tình, thể hiện cụ thể ở bảng sau:
Bảng 4. Ý kiến về cách hiểu liêm chính trong hoạt động kinh doanh

Ý kin

Không đồng ý
Đồng ý
Không trả lời
Cng

T tr ng trong t ng

T tr ng trong s

s (%)

DN có tr li (%)

1

0.56

0.56

177

98.33

99.44

2

1.11

180

100.00

S doanh nghip

100.00

Đây là câu hỏi đồng ý/không đồng ý với ý nghĩa câu hỏi khá rõ ràng và
nếu không kể hai doanh nghiệp không bày tỏ quan điểm thì có tới 99.44%
doanh nghiệp đồng tình với quan điểm đã nêu, chỉ có một doanh nghiệp
không đồng tình, đó là doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực chế biến
thực phẩm.
Tuy nhiên, khi hỏi tiếp về các đặc điểm của liêm chính trong hoạt động
kinh doanh với phương án cho phép chọn nhiều câu trả lời có mức độ khó
cao hơn, thì kết quả khảo sát về cách hiểu của doanh nghiệp chưa cao,
thể hiện như bảng dưới đây:
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Bảng 5. Ý kiến về đặc điểm của liêm chính trong kinh doanh
Đ�c đi�m c�a liêm chính trong kinh doanh

S� doanh nghi�p

T� tr�ng (%)

40

22.47

40

22.47

Chọn cả 2 đặc điểm trên

98

55.06

C�ng

178

100.00

Gắn liền với chuẩn mực đạo đức và quy phạm pháp luật
Gắn liền với yêu cầu tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực ứng xử
được quy định chung của các cá nhân và các bên có liên quan
trong hoạt động kinh doanh.

Trong số 178 doanh nghiệp có ý kiến thì chỉ có 55% doanh nghiệp “đồng
ý” với cách hiểu đúng về liêm chính trong hoạt động kinh doanh phải bao
gồm cả hai đặc điểm là: “Gắn liền với chuẩn mực đạo đức và quy phạm
pháp luật” và “Gắn liền với yêu cầu tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực ứng
xử được quy định chung của các cá nhân và các bên có liên quan trong
hoạt động kinh doanh”. Còn lại có 40 doanh nghiệp (chiếm 22.47%) chỉ
đồng ý với đặc điểm thứ nhất và tương tự như vậy với đặc điểm thứ hai.
Tuy nhiên, các loại hình doanh nghiệp khác nhau lại có các quan điểm
khác nhau, thể hiện ở hình sau:


*ҳQOLӅQYӟLFKXҭQPӵFÿҥRÿӭFYj
TX\SKҥPSKiSOXұW



*ҳQOLӅQYӟL\rXFҫXWXkQWKӫFiF
TX\WҳFFKXҭQPӵFӭQJ[ӱÿѭӧF
TX\ÿӏQKFKXQJFӫDFiFFiQKkQYj
FiFErQFyOLrQTXDQWURQJKRҥWÿӝQJ
NLQKGRDQK






&KӑQFҧKDLÿһFÿLӇP

Ϭ͘ϬϬй



ϭϬ͘ϬϬй

ϮϬ͘ϬϬй

ϯϬ͘ϬϬй

'1QѭӟFQJRjL/LrQGRDQK

ϰϬ͘ϬϬй

ϱϬ͘ϬϬй

ϲϬ͘ϬϬй

'1WURQJQѭӟF

Hình 3. Ý kiến theo loại hình DN về đặc điểm của liêm chính
Hình 3 cho thấy có hơn 50% số doanh nghiệp của cả hai loại hình
doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đồng ý quan điểm cho rằng
liêm chính bao gồm cả hai đặc điểm trên, nhưng doanh nghiệp trong
nước có tỷ lệ đồng tình với quan điểm này nhiều hơn (đặc biệt tất cả
các doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn nhà nước nước đều đồng tình
với quan điểm này).
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Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nước ngoài và công ty liên doanh
cho rằng đặc điểm của liêm chính chỉ “gắn liền với chuẩn mực đạo đức và
quy phạm pháp luật”, chiếm 28.21%, tỷ lệ này đối với doanh nghiệp trong
nước chỉ là 20.86%.
Những nhận xét trên cho thấy có sự khác biệt giữa doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài trong nhận thức về vấn đề liêm chính trong hoạt động
kinh doanh. Do đó, cần có hoạt động hỗ trợ, đào tạo để các doanh nghiệp
thống nhất nhận thức trong các vấn đề này.
1.2. Minh bạch trong hoạt động kinh doanh
Về cách hiểu “Minh bạch trong hoạt động kinh doanh là việc công bố,
cung cấp thông tin hoặc giải trình, làm rõ về hoạt động kinh doanh nói
chung và của doanh nghiệp nói riêng theo quy định, quy chế của doanh
nghiệp hoặc theo luật định” và “Bộ Quy tắc ứng xử - CoC là các cam kết
mang tính tự nguyện được tạo ra bởi chính các công ty, hội, đoàn thể
nhằm đưa ra các chuẩn mực, nguyên tắc ứng xử trong các hoạt động
kinh doanh” được hầu hết các doanh nghiệp đồng tình, thể hiện cụ thể ở
bảng sau:
Bảng 6. Quan điểm về minh bạch trong kinh doanh và Bộ quy tắc
ứng xử - CoC
Ý kin

S doanh nghip

T tr ng trong
t ng s (%)

T tr ng trong
s DN có tr li
(%)

Đồng ý

168

93.33

94.38

Không đồng ý

10

5.56

5.62

Không trả lời

2

1.11

T ng

180

100.00

100.00

Đồng ý

167

92.78

93.82

B quy t c ng Không đồng ý

11

6.11

6.18

x - CoC

2

1.11

180

100.00

Minh bch
trong kinh
doanh

Không trả lời
T ng

100.00

Bảng trên cho thấy có tới 93.33% trong tổng số doanh nghiệp tham gia
khảo sát và 94.38% trong tổng số doanh nghiệp có ý kiến trả lời đồng ý với
quan điểm về minh bạch trong kinh doanh. Cũng gần tương tự như vậy với
quan điểm về Bộ quy tắc ứng xử - CoC (với các tỷ lệ là 92,78% và 93.82%)
đã cho thấy có sự đồng thuận cao trong nhận thức về các vấn đề liên quan
đến minh bạch trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
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Mức độ đồng tình với quan điểm về minh bạch và quy tắc ứng xử của
các loại hình doanh nghiệp hầu như không có sự khác nhau đáng kể.
Tuy nhiên, mức độ đồng tình của các doanh nghiệp hoạt động trong các
lĩnh vực khác nhau sẽ có sự khác nhau (tuy không quá nhiều), thể hiện
ở hình sau:

&KӃELӃQOѭѫQJWKӵFYj
WKӵFSKҭP

ϴϵ͘ϳй

'DJLj\

ϴϴ͘Ϯй

ϵϲ͘ϲй
ϭϬϬ͘Ϭй

'ӋWPD\

ϵϲ͘ϴй

ϭϬϬ͘Ϭй
ϭϬϬ͘Ϭй
ϵϲ͘ϵй

&{QJQJKLӋSOҳSUiS
ϵϭ͘ϰй
ϵϰ͘ϯй

ĈLӋQĈLӋQWӱ
ϴϴ͘ϵй

1JkQKjQJ
/ƭQKYӵFNKiF

ϭϬϬ͘Ϭй
ϭϬϬ͘Ϭй

ϴϰ͘Ϭй

ϳϱ͘Ϭй

ϴϬ͘Ϭй

ϴϱ͘Ϭй

ϵϬ͘Ϭй

0LQKEҥFKWURQJNLQKGRDQK

ϵϱ͘Ϭй

ϭϬϬ͘Ϭй

ϭϬϱ͘Ϭй

%ӝTX\WҳFӭQJ[ӱ&R&

Hình 4. Ý kiến của các DN theo lĩnh vực về minh bạch
Có thể nhận thấy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày,
công nghiệp lắp ráp và các lĩnh vực khác hoàn toàn đồng ý (100%) với
quan điểm về minh bạch trong kinh doanh nhưng lại không hoàn toàn đồng
ý với quan điểm về bộ quy tắc ứng xử - CoC (lĩnh vực khác chiếm 84%,
da giày chiếm 88.2%). Ngược lại, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân
hàng, chế biến lương thực và thực phẩm có mức độ đồng tình với quan
điểm về bộ quy tắc ứng xử cao (100% và 96.6%) nhưng lại không hoàn
toàn đồng ý với quan điểm về minh bạch trong kinh doanh (dưới 90%).
1.3. Hiểu biết về yêu cầu liên quan tới tính minh bạch và cạnh
tranh trong Hiệp định Thương mại tự do (FTA)
Hiểu biết của các doanh nghiệp về các yêu cầu liên quan tới tính minh
bạch và cạnh tranh trong khuôn khổ các Hiệp định Thương mại tự do
(FTA) mà Việt Nam sắp ký kết được thể hiện ở bảng sau:
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Bảng 7. Hiểu biết của DN về các yêu cầu minh bạch trong FTA
Ý kin

S Doanh nghip

T tr ng trong t ng T tr ng trong s DN
s (%)

có tr li (%)

97

53.9

55.4

Không biết

78

43.3

44.6

Không trả lời

5

2.8

180

100.0

Có biết hay từng
được nghe

Cng

100.0

Chỉ 53.9% doanh nghiệp được khảo sát hoặc 55.4% doanh nghiệp cho
biết là họ có biết đến hoặc đã từng nghe về những yêu cầu liên quan tới
tính minh bạch và cạnh tranh trong khuôn khổ các hiệp định thương mại
tự do (FTA). Một số doanh nghiệp không trả lời thì có thể hiểu là họ chưa
biết đến và cũng không quan tâm đến vấn đề này.
%LӃW
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Hình 5. Mức độ nhận biết của DN về các yêu cầu liên quan đến minh
bạch, cạnh tranh trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do
Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp trong khu vực nhà nước biết
về những yêu cầu liên quan đến tính minh bạch và cạnh tranh trong khuôn
khổ các hiệp định thương mại tự do cao hơn doanh nghiệp trong khu vực
tư nhân. Doanh ngiệp Việt Nam 100% vốn tư nhân và doanh nghiệp nước
ngoài là hai loại hình doanh nghiệp có tỷ lệ cao các doanh nghiệp chưa
biết yêu cầu về minh bạch và cạnh tranh trong khuôn khổ các Hiệp định
Thương mại tự do (FTA).
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Hình 6. Mức độ nhận biết các yêu cầu liên quan đến minh bạch, cạnh
tranh trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do theo lĩnh vực
Tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và ngành điện - điện tử
biết về những yêu cầu liên quan đến minh bạch và cạnh tranh trong khuôn
khổ các hiệp định thương mại tự do cao hơn so với các lĩnh vực kinh
doanh khác. Trong khi đó, chế biến lương thực và thực phẩm, da giày và
dệt may là những ngành chịu ảnh hưởng lớn khi Việt Nam tham gia ký kết
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại
tự do (FTA) lại có tỷ lệ khá cao (trên 50%) các doanh nghiệp không biết về
những yêu cầu liên quan đến tính minh bạch và cạnh tranh trong khuôn
khổ các hiệp định thương mại này.
Do vậy, cần có chương trình đẩy mạnh việc phổ biến đến các doanh
nghiệp về những yêu cầu liên quan đến minh bạch, cạnh tranh và tầm
quan trọng của kinh doanh liêm chính, minh bạch trong việc nâng cao
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam
tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định
Thương mại tự do (FTA).

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH
SÁCH CÓ LIÊN QUAN TRONG DOANH NGHIỆP
2.1. Hiện trạng thực hiện các biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ
Về các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với gian
lận nội bộ, ý kiến của các doanh nghiệp được thể hiện như đồ thị dưới
đây:
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Kiểm soát chi tiêu, bao gồm
nhiều cấp độ đánh giá, giới hạn
chỉ tiêu và yêu cầu tài liệu hóa

64%

61%

Có cơ chế báo cáo

Các tiêu chuẩn ứng xử được
viết thành văn bản

52%

Đào tạo nhân viên

52%

Có cơ chế điều tra và ngăn chặn
hành vi sai trái của nhân viên

47%
0%

20%

40%
Tỷ lệ đã triển khai

60%

80%

Hình 7. Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ
Theo kết quả khảo sát, hiện nay các doanh nghiệp thường tập trung
vào việc phát hiện và xử lý, thay vì tập trung vào các biện pháp ngăn chặn
các hành vi sai trái trong kinh doanh, cụ thể:
Đối với năm biện pháp được hỏi nêu trên có hơn 60% các doanh nghiệp
đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chi tiêu bao gồm nhiều cấp độ đánh
giá, giới hạn chi tiêu, yêu cầu tài liệu hóa và có cơ chế báo cáo nhằm phát
hiện, hạn chế gian lận nội bộ.
Mặc dù, có sự ảnh hưởng lớn đến việc ứng xử của nhân viên về vấn
đề kinh doanh liêm chính minh bạch, nhưng các biện pháp như xây dựng
các tiêu chuẩn ứng xử hay đào tạo nhân viên mới chỉ có khoảng 50% các
doanh nghiệp thực hiện.
Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ theo loại hình doanh nghiệp
Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ đã triển khai
Các tiêu chuẩn ứng xử
được viết thành văn bản

Đào tạo nhân viên

100%

75%

100%

Có cơ chê báo cáo
Có cơ chê điều tra và
ngăn chặn hành vi sai trái
của nhân viên
Kiểm soát chỉ tiêu, giới
hạn chỉ tiêu và yêu cầu tài
liệu hóa

50%

75%
50% 100% 150%

Doanh nghiệp
Việt Nam 100%
vốn nhà nước

100%

86%

86%

71%

100%
50% 100% 150%

Doanh nghiệp
Việt Nam có một phần
vốn nhà nước

38%

74%

33%

69%

57%

38%

48%

74%

60%

71%

50% 100% 150%

50% 100% 150%

Doanh nghiệp
Việt Nam 100%
vốn tư nhân

Doanh nghiệp
nước ngoài

80%

100%

80%

80%

80%
50% 100% 150%

Công ty liên doanh

54%

44%

59%

39%

35%

46%

51%

42%

68%
50% 100% 150%

Công ty cổ phần

58%
50% 100% 150%

Công ty TNHH

Hình 8. Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ theo loại hình doanh nghiệp
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Khi đánh giá các biện pháp được áp dụng theo loại hình doanh nghiệp
cho thấy doanh nghiệp trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp nước
ngoài chú trọng hơn so với các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân trong
việc triển khai các biện pháp kiểm soát ngăn chặn, phát hiện và ứng phó
với gian lận nội bộ. Các doanh nghiệp 100% vốn tư nhân có tỉ lệ áp dụng
các biện pháp khá thấp (33% - 57% tùy theo từng biện pháp) và chú trọng
nhiều vào cơ chế báo cáo (57%).
Doanh nghiệp tư nhân là loại hình chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế
và tham gia vào hầu hết tất cả các lĩnh vực và chiếm tỷ trọng lớn trong
các giao dịch kinh tế. Do vậy, khi thực hiện chương trình đào tạo nâng cao
năng lực về kinh doanh liêm chính minh bạch, nhóm chuyên gia khuyến
nghị cần chú trọng hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam 100%
vốn tư nhân.
Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ theo lĩnh vực kinh doanh
Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ đã triển khai
Các tiêu chuẩn ứng
xử được viết thành
văn bản

55%

Đào tạo nhân viên

58%

68%

Có cơ chế báo cáo
Có cơ chế điều tra và
ngăn chặn hành vi sai
trái của nhân viên

55%

Kiểm soát chi tiêu
giới hạn chi tiêu và
yêu cầu tài liệu hóa

71%
0% 50% 100% 0%
Chế biên lương thực
và thực phẩm

53%

44%

41%

44%

29%

79%

44%

35%

33%

53%
100% 0%

Da giày

50%

59%

52%

34%

24%

50%

42%

54%

72%

51%

70%

64%

80%

56%

80%

56%

90%

80%

90%

64%

48%

64%

100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
Lĩnh vực kinh doanh
Ngành công nghiệp
Ngân hàng
khác
Ngành điện - điện tử
lắp ráp

Dệt may

Hình 9. Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ theo lĩnh vực kinh doanh
Khi nhìn ở góc độ các lĩnh vực thì ngân hàng là lĩnh vực áp dụng các
biện pháp với tỉ lệ cao nhất, hầu hết các biện pháp đều có tỉ lệ áp dụng
trên 80%. Tỉ lệ này có thể liên quan đến đặc thù của lĩnh vực ngân hàng là
thực hiện các giao dịch tài chính hàng ngày và liên quan đến hầu hết cán
bộ nhân viên.
Các lĩnh vực khác như chế biến lượng thực và thực phẩm, công nghiệp
lắp ráp, điện - điện tử có tỉ lệ triển khai các biện pháp trung bình khoảng
60%, lĩnh vực dệt may và da giày có tỉ lệ triển khai các biện pháp kiểm soát
gian lận nội bộ thấp nhất trong các lĩnh vực khảo sát (dưới 50%).
Tuy nhiên, các lĩnh vực như dệt may, da giày, chế biến lương thực và
thực phẩm lại là các ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao và sẽ chịu tác động
trực tiếp bởi các yêu cầu từ các hiệp định thương mại quốc tế như TPP,
FTA về các điều kiện liên quan tới kinh doanh liêm chính, minh bạch. Do
vậy, khi triển khai chương trình đào tạo, cũng cần nên chú trọng hơn đối
với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này.
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2.2. Hiện trạng thực hiện các biện pháp kiểm soát gian lận nhà
cung cấp
7ӹOӋÿmWULӇQNKDL
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Hình 10. Biện pháp kiểm soát gian lận liên quan đến nhà cung cấp
Biện pháp kiểm soát gian lận của nhà cung cấp đã được triển khai
Xem xét quá trình đánh
giá nhà cung cấp

100%

Xem xét điều kiện hợp
đồng với nhà cung cấp

100%

Giáo dục nhà cung cấp 0%

Xem xét quá trình quản
lý hợp đồng

86%

67%

100%

29%

75%

74%

90%

0%

86%

100%

94%

26%

62%

76%

100%

40%

71%

88%

2%

100%

58%

78%

6%

73%

65%

0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150%
Doanh nghiệp
Việt Nam 100%
vốn nhà nước

Doanh nghiệp Việt
Doanh nghiệp
Nam có một phần
Việt Nam
vốn nhà nước
100% vốn tư nhân

Doanh nghiệp
nước ngoài

Công ty liên doanh

Công ty cổ phần

Công ty TNHH

Hình 11. Biện pháp kiểm soát gian lận liên quan đến nhà cung cấp
theo loại hình doanh nghiệp
Biện pháp kiểm soát gian lận của nhà cung cấp đã được triển khai
Xem xét quá trình đánh
giá nhà cung cấp

65%

Xem xét điều kiện hợp
đồng với nhà cung cấp

90%

Giáo dục nhà cung cấp

Xem xét quá trình quản
lý hợp đồng

10%

47%

71%

6%

68%
0% 50% 100%
Chế biến lương thực
và thực phẩm

56%

72%

0%

59%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
Dệt may

85%

94%

18%

59%

Da giày

76%

92%

5%

76%
0% 50% 100%
Ngành công nghiệp
lắp ráp

80%

80%

40%

79%

72%

96%

8%

90%

68%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

Ngành điện điện tử

Ngân hàng

Lĩnh vực
kinh doanh

Hình 12. Biện pháp kiểm soát gian lận liên quan đến nhà cung cấp
theo lĩnh vực kinh doanh
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Các biện pháp về quản lý nhà cung cấp liên quan đến đánh giá nhà
cung cấp và hợp đồng có tỉ lệ các doanh nghiệp thực hiện khá cao, trong
đó các doanh nghiệp chú trọng vào biện pháp xem xét các điều kiện hợp
đồng với nhà cung cấp. Tuy nhiên, biện pháp giáo dục nhà cung cấp
không được doanh nghiệp sử dụng nhiều trong việc kiểm soát, ngăn chặn,
phát hiện và ứng phó với gian lận của nhà cung cấp.
Như vậy, có thể thấy hiện tại các doanh nghiệp được khảo sát chủ
yếu căn cứ vào pháp lý để kiểm soát nhà cung cấp mà chưa có các hoạt
động đào tạo, giáo dục nhà cung cấp. Do vậy, trong chương trình đào tạo
và nâng cao năng lực về kinh doanh liêm chính minh bạch nên có các
chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về kinh
doanh liêm chính minh bạch và kinh doanh có trách nhiệm.
2.3. Thực trạng xây dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan
đến kinh doanh liêm chính, minh bạch
Thực trạng triển khai quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến
kinh doanh liêm chính, minh bạch
ĈmWULӇQNKDL
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Hình 13. Thực trạng về xây dựng, triển khai quy chế, chính sách,
quy trình liên quan đến kinh doanh liêm chính, minh bạch
ĈmWULӇQNKDL

&yNӃKRҥFKWULӇQNKDL

&KѭDWULӇQNKDL



&KӃELӃQOѭѫQJWKӵFYjWKӵFSKҭP



'DJLj\



'ӋWPD\



1JjQKF{QJQJKLӋSOҳSUiS


1JjQKÿLӋQÿLӋQWӱ



1JkQKjQJ


/ƭQKYӵFNLQKGRDQKNKiF












Hình 14. Thực trạng về xây dựng, triển khai quy chế, chính sách, quy
trình liên quan đến kinh doanh liêm chính, minh bạch theo lĩnh vực KD

22

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

Theo kết quả khảo sát, hiện mới chỉ có 29% doanh nghiệp trong số
doanh nghiệp được khảo sát đã triển khai các quy chế, chính sách, quy
trình liên quan đến kinh doanh liêm chính, minh bạch. Như vậy, trong bối
cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên của Công ước Liên hợp quốc về
chống tham nhũng và ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thì tỷ lệ doanh nghiệp đã xây
dựng quy chế, chính sách, quy trình liên quan đến kinh doanh liêm chính,
minh bạch ở mức thấp.
Do vậy, khi triển khai chương trình đào tạo và nâng cao năng lực, nhóm
chuyên gia cũng khuyến nghị nên tập trung vào phần xây dựng quy chế,
chính sách nhằm thúc đẩy tính liêm chính trong kinh doanh nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh và hướng đến sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp đặc biệt là các giao dịch quốc tế có sự ràng buộc bởi các điều
khoản của các hiệp định thương mại. Trong các lĩnh vực này, lĩnh vực
ngân hàng là lĩnh vực đã thực hiện khá tốt, có quy trình hơn so với các lĩnh
vực, ngành nghề khác như dệt may, gia giày, chế biến lương thực thực
phẩm, công nghệ lắp ráp, điện-điện tử, vv.
Thực trạng triển khai quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
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QKkQYLrQWUөFOӧLEҩWFKtQKWӯGRDQKQJKLӋS
&KӃÿӝWKѭӣQJÿӕLYӟLFiQKkQQKyPNêNӃW
KӧSÿӗQJ





4X\ÿӏQKYӅWLӃSNKiFK


4X\ÿӏQKYӅPXDVҳPÿҩXWKҫX
4X\ÿӏQKYӅOXkQFKX\ӇQYӏWUtFiQEӝWURQJ
GRDQKQJKLӋS
4X\ÿӏQKFKtQKViFKFKӕQJJLDQOұQWURQJNLQK
GRDQK




4X\ÿӏQKYӅYLӋFWһQJTXjYjQKұQTXjWһQJ



4X\ÿӏQKYӅNKLӃXQҥLWӕFiRYjÿѭӡQJGk\
QyQJ



         

Hình 15. Thực trạng triển khai các quy định trong hoạt động KD
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Theo hình 15, có hơn 50% các doanh nghiệp đã chú trọng triển khai
các quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ, tuyển dụng đào tạo, đánh giá,
đề bạt, chế độ đãi ngộ, tiếp khách.
Các chính sách khác như mua sắm-đấu thầu, luân chuyển cán bộ,
chống gian lận trong kinh doanh, tặng quà và nhận quà, khiếu nại và tố
cáo chưa được nhiều doanh nghiệp xây dựng và áp dụng. Đây là các nội
dung mà VCCI có thể cân nhắc hỗ trợ các doanh nghiệp trong chương
trình đào tạo và nâng cao năng lực về kinh doanh liêm chính minh bạch.
Thực trạng về việc phổ biến, thực hiện quy chế, chính sách và quy
trình
7KӵFWUҥQJSKәELӃQ

ĈmSKәELӃQ

7KӵFWUҥQJWKӵFKLӋQ

ĈmÿѭӧFÿѭDYjR
WKӵFKLӋQ



ĈDQJFyNӃKRҥFK
&KѭDSKәELӃQ

.K{QJELӃWNK{QJ
FyWK{QJWLQ



&KѭDÿѭDYjRWKӵF
KLӋQ
.K{QJELӃWNK{QJFy
WK{QJWLQ








Hình 16. Thực trạng phổ biến, thực hiện các quy chế, chính sách và
quy trình tại các doanh nghiệp
Đối với các quy chế, chính sách và quy trình đã có, 73% doanh nghiệp
khảo sát trả lời là đã phổ biến cho cán bộ công nhân viên và 62% doanh
nghiệp đã đưa vào thực hiện.
ÈSGөQJFKtQKViFKÿӕLYӟL
WҩWFҧFiQEӝQKkQYLrQ

&y

.K{QJ

ĈiQKJLiWtQKSKKӧS KLӋXTXҧÿӏQKNǤ





.K{QJWKӵFKLӋQ
ÿiQKJLiÿӏQKNǤ



&yWKӵFKLӋQÿiQK
JLiÿӏQKNǤ



.K{QJELӃWNK{QJ
FyWK{QJWLQ
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Hình 17. Thực trạng áp dụng thực hiện các quy chế, chính sách và
quy trình tại các doanh nghiệp
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Hơn 90% doanh nghiệp trả lời các quy chế, chính sách, quy trình được
áp dụng cho tất cả cán bộ/nhân viên trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, có
44% doanh nghiệp trả lời chưa có các đánh giá định kỳ về tình hình thực
hiện cũng như hiệu quả của quy chế, chính sách, quy trình và 12% doanh
nghiệp còn lại trả lời không có thông tin.
Như vậy, số lượng doanh nghiệp chưa thực hiện đánh giá định kỳ chiếm
khá lớn trong tổng số các doanh nghiệp khảo sát. Trong chương trình đào
tạo, chương trình có thể cân nhắc đưa vào nội dung giám sát, đánh giá
thực hiện quy chế, quy trình nói chung và về kinh doanh liêm chính minh
bạch nói riêng.
Kết quả về thực hiện quy chế, chính sách và quy định trong kinh
doanh liêm chính, minh bạch của các doanh nghiệp
7XkQWKӫWKӵFKLӋQWKHRTX\FKӃ
FKtQKViFKTX\WUuQKFӫDFiQEӝQKkQYLrQ

7ҩWFҧӫQJKӝ



ĈDSKҫQӫQJKӝ
.K{QJELӃWNK{QJFy
WK{QJWLQ

6ӵӫQJKӝWӯSKtDNKiFKKjQJ
QKjFXQJFҩSÿӕLWiFNLQKGRDQK

ĈDSKҫQӫQJKӝ
7ҩWFҧӫQJKӝ



.K{QJELӃWNK{QJFy
WK{QJWLQ






7ҩWFҧNK{QJӫQJKӝ



ĈDSKҫQNK{QJӫQJKӝ





7ҩWFҧNK{QJӫQJKӝ



ĈDSKҫQNK{QJӫQJKӝ






Hình 18. Mức độ ủng hộ của cán bộ nhân viên và đối tác kinh doanh
với các chính sách kinh doanh liêm chính, minh bạch
Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện quy chế, chính sách và quy định
liên quan đến hoạt động kinh doanh liêm chính, minh bạch cho thấy phần
lớn các doanh nghiệp trả lời rằng được tất cả hoặc đa phần cán bộ công
nhân viên lẫn đối tác, khách hàng, nhà cung cấp ủng hộ là rất cao, chiếm
từ 70% trở lên.
7KjQKF{QJ



&KѭDWKjQKF{QJ



.K{QJELӃW.K{QJFyWK{QJWLQ












Hình 19. Tỷ lệ thành công trong việc thực hiện chính sách, quy định
về kinh doanh liêm chính, minh bạch
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Theo kết quả trên, trong nhóm các doanh nghiệp đã thực hiện quy
chế, chính sách và quy định liên quan đến kinh doanh liêm chính, minh
bạch, tỷ lệ các doanh nghiệp triển khai thành công ở mức cao (chiếm
68%), còn lại là các doanh nghiệp triển khai chưa thành công hoặc
người được phỏng vấn không có thông tin.
Theo ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp được phỏng vấn, yếu
tố giúp các doanh nghiệp triển khai thành công quy chế, chính sách và
quy định về kinh doanh liêm chính, minh bạch bao gồm:
• Các quy chế chính sách được xây dựng rõ ràng;
• Ý thức và đạo đức chấp hành của cán bộ công nhân viên;
• Nhân viên thực hiện đầy đủ các chính sách, nội quy của công ty;
• Quản lý tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên;
• Công khai, phổ biến các chính sách cho mọi nhân viên trong
công ty;
• Cấp trên luôn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội quy,
chính sách;
• Lãnh đạo công minh và liêm khiết trong quản lý.
Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn mà
doanh nghiệp gặp phải dẫn đến chưa triển khai thành công quy chế,
chính sách và quy định liên quan đến kinh doanh liêm chính, minh bạch
trong doanh nghiệp:
• Chưa kiểm soát được hết các quy định về hoạt động của doanh
nghiệp;
• Chưa có đủ nhân lực để thực hiện sát sao;
• Không phổ biến các chính sách về kinh doanh liêm chính, minh
bạch trong công ty.

3. SO SÁNH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LIÊM CHÍNH, MINH
BẠCH GIỮA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC VÀ DOANH
NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Để có thể xác định đối tượng mà chương trình đào tạo cần chú
trọng, chúng tôi tiến hành phân tích so sánh tình hình thực hiện kinh
doanh liêm chính minh bạch giữa doanh nghiệp trong nước và doanh
nghiệp nước ngoài, căn cứ vào tình hình thực hiện, kết quả thực hiện
và các nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại.
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ĈDQJFyNӃKRҥFK




&KѭDÿѭDYjRWKӵF
KLӋQ
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Hình 20. So sánh về thực trạng thực hiện quy chế, chính sách & quy
định liên quan đến kinh doanh liêm chính, minh bạch
Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ đã triển khai
Các tiêu chuẩn ứng xử
được viết thành văn bản

47%

Đào tạo nhân viên

47%

73%

71%

59%

Có cơ chế báo cáo

Có cơ chế điều tra và
ngăn chặn hành vi sai trái
của nhân viên

73%

43%

Kiểm soát chi tiêu, giới
hạn chi tiêu và yêu cầu tài
liệu hóa

71%
0% 10%

20%

30% 40% 50% 60% 70%
Doanh nghiệp trong nước

80%

90%

0% 10%

20%

30% 40% 50% 60% 70%
Doanh nghiệp nước ngoài

80%

90%

Hình 21. So sánh về thực trạng triển khai các biện pháp nhằm kiểm
soát, ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các gian lận nội bộ
Biện pháp kiểm soát gian lận nội bộ đã triển khai
Xem xét quá trình đánh
giá nhà cung cấp

68%

86%

Xem xét điều kiện hợp
đồng với nhá cung cấp

Giáo dục nhà cung cấp

76%

93%

5%

27%

Xem xét quá trình quản
lý hợp đồng

70%
0%

20%

40%
60%
80%
Doanh nghiệp trong nước

73%
100%

0%

20%

40%
60%
80%
Doanh nghiệp nước ngoài

100%

Hình 22. So sánh về thực trạng triển khai các biện pháp nhằm kiểm
soát, ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các gian lận liên quan
đến nhà cung cấp
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Theo các đồ thị trên, chúng ta nhận thấy rằng các doanh nghiệp nước
ngoài triển khai các quy chế, quy trình kinh doanh liêm chính minh bạch
cao hơn hẳn các doanh nghiệp trong nước. Các biện pháp kiểm soát gian
lận nội bộ và kiểm soát gian lận liên quan đến nhà cung cấp được các
doanh nghiệp nước ngoài triển khai đồng bộ hơn, trong đó bao gồm cả
nội dung đào tạo nhân viên và giáo dục nhà cung cấp ít được các doanh
nghiệp trong nước chú trọng.
So sánh về kết quả triển khai quy chế, chính sách và quy định liên
quan đến kinh doanh liêm chính, minh bạch
'RDQKQJKLӋSWURQJQѭӟF

7KjQKF{QJ

'RDQKQJKLӋSQѭӟFQJRjL
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Hình 23. So sánh về kết quả triển khai chương trình kinh doanh liêm
chính, minh bạch của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

Theo kết quả khảo sát, trong nhóm các doanh nghiêp triển khai thực
hiện quy chế, chính sách và quy định liên quan đến kinh doanh liêm chính,
minh bạch, tỷ lệ các doanh nghiệp triển khai thành công ở mức cao (trên
65%). Doanh nghiệp nước ngoài có tỷ lệ triển khai thành công chương
trình kinh doanh liêm chính, minh bạch cao hơn so với doanh nghiệp trong
nước. Các yếu tố giúp các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài triển khai thành công hoặc chưa thành công chương
trình kinh doanh liêm chính, minh bạch được tổng kết theo bảng dưới đây:

28

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

Bảng 8 Bảng tổng kết lí do thành công và lí do chưa thành công
trong việc triển khai chương trình kinh doanh liêm chính, minh bạch
Doanh nghiệp trong nước

Doanh nghiệp nước ngoài

Lí do thành công

Lí do thành công

- Sự ủng hộ của cấp lãnh đạo cao nhất công ty và

- Cấp trên luôn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện

các thành viên: cam kết và quyết tâm;

các nội quy, chính sách;

- Cấp trên luôn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện - Chính sách được phổ biến với toàn bộ nhân viên
các nội quy, chính sách;

để nhân viên hiểu được tầm quan trọng của các

- Quản lý tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân chính sách;
viên;

- Lãnh đạo công minh và liêm khiết trong quản lý;

- Ý thức và sự tuân thủ của cán bộ công nhân viên;

- Đặt ra các chuẩn mực cao về tính nhất quán và

- Công khai, phổ biến các chính sách cho mọi nhân

tuân thủ mà mọi cán bộ, nhân viên ở mọi quốc gia

viên trong công ty;

nghiêm túc thực hiện;

- Tính kỷ luật trong việc thực hiện tốt và đúng tiến độ - Sử dụng cách tiếp cận có tính hệ thống, được thiết
các phần việc;

kế để thúc đẩy một văn hóa nhất quán và tuân thủ;

- Không làm theo phong trào.

- Tăng cường vai trò của các nhà lãnh đạo và tính
trách nhiệm trong kinh doanh, và được hỗ trợ bởi
các công cụ và các quá trình, cộng với một chính
sách không cho phép vi phạm nào xảy ra;
- Thường xuyên nâng cao yêu cầu về các chuẩn
mực liên quan đến tính nhất quán;
- Tính nhất quán và tuân thủ phải được thúc đẩy bởi
chính các doanh nghiệp. Tính nhất quán và tuân thủ
phải là một công việc có tính bắt buộc thường xuyên
cho mọi cuộc kiểm tra, rà soát và là một phần quan
trọng trong các đánh giá chất lượng hoạt động của
các bộ phận kinh doanh;
- Trưởng các bộ phận và các nhà kiểm soát tài chính
của công ty phải thường xuyên rà soát và báo cáo
về tình hình liên quan đến tính nhất quán và tuân thủ
trong phòng/ban/đơn vị của họ.

Lí do chưa thành công
- Chưa kiểm soát được hết các quy định về hoạt

Lí do chưa thành công
- Không có ý kiến.

động của doanh nghiệp;
- Chưa có đủ nhân lực để thực hiện sát sao;
- Không phổ biến, đào tạo thường xuyên các chính
sách về kinh doanh liêm chính, minh bạch trong
công ty;
- Khó khăn trong việc xác định giá trị cốt lõi;
- Đối mặt với sự phản ứng về một văn bản mang
tính chế tài.

Qua phản hồi trên, chúng ta nhận thấy rằng các doanh nghiệp nước
ngoài có một số điểm khác biệt dẫn tới thành công đó là chú trọng vào việc
xây dựng chính sách quy trình rõ ràng, đào tạo phổ biến cho toàn bộ cán
bộ nhân viên, tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ và lãnh đạo luôn đi đầu
trong việc thực hiện. Còn các doanh nghiệp trong nước vẫn còn dựa vào ý
thức tự giác chấp hành và đạo đức của các cá nhân. Ngoài ra, các doanh
nghiệp trong nước cũng trả lời chưa phân bổ đủ nguồn lực, chưa phổ biến
đầy đủ và kiểm soát tốt các quy chế, chính sách ban hành.
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Do vậy, trong thời gian tới, chương trình cũng nên cân nhắc tiến hành
các nghiên cứu về mô hình, cách thức thực hiện liên quan đến kinh doanh
liêm chính minh bạch của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, từ
đó học hỏi kinh nghiệm để xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng
lực cho các doanh nghiệp trong nước, nhằm từng bước góp phần cải thiện
môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

4. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP
KHI GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHƯ THUẾ,
HẢI QUAN, NGÂN HÀNG, VV
7ӹOӋJһSKjQKYLJk\NKyNKăQNKL
JLDRGӏFKYӟLFѫTXDQTXҧQOêQKjQѭӟF
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Hình 24. Tỷ lệ gặp hành vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan
quản lý nhà nước
Tỷ lệ “thỉnh thoảng” gặp hành vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan
quản lý nhà nước (thuế, hải quan…) ở mức tương đối cao chiếm 43%.
+LӃPNKL
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Hình 25. Tỷ lệ gặp hành vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan
quản lý nhà nước theo loại hình doanh nghiệp
Không có sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp trong khu vực nhà
nước và các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân về tần suất gặp hành
vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước. Công ty liên
doanh là loại hình doanh nghiệp có tỷ lệ doanh nghiệp thừa nhận “thỉnh
thoảng” gặp hành vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan quản lý nhà
nước (thuế, hải quan …) ở mức cao nhất, 60%.
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Hình 26. Tỷ lệ gặp hành vi gây khó khăn khi giao dịch với cơ quan
quản lý nhà nước theo lĩnh vực kinh doanh
Da giày, ngân hàng và chế biến lương thực và thực phẩm có tần suất
gặp hành vi gây khó khăn của cơ quan quản lý nhà nước cao nhất. Theo
kết quả khảo sát, ngân hàng là lĩnh vực có tần suất gặp hành vi gây khó
khăn của cơ quan quản lý nhà nước ở mức cao và cũng là lĩnh vực chú
trọng nhất trong việc xây dựng triển khai những quy chế, chính sách, các
biện pháp nhằm kiểm soát, phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn hành vi
gian lận nội bộ và gian lận của nhà cung cấp. Ngược lại, ngành da giày,
chế biến lương thực và thực phẩm có nhiều doanh nghiệp chưa thực sự
chú trọng đến xây dựng quy chế, chính sách, quy định liên quan đến kinh
doanh liêm chính, minh bạch.
Theo các kết quả khảo sát trên thì tỉ lệ các doanh nghiệp thường xuyên
hoặc thỉnh thoảng gặp các hành vi gây khó khăn của các cơ quan nhà
nước ở mức cao (phần lớn trên 40%). Đây là một thách thức lớn. Do vậy,
nhóm chuyên gia khuyến nghị cần cân nhắc đưa vào chương trình đào
tạo các cách thức xử lý tình huống làm sao cho phù hợp và hiệu quả cho
doanh nghiệp khi gặp một số tình huống gây khó khăn của các cá nhân
trong cơ quan nhà nước.
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CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH NHU CẦU CỦA
DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC HỖ TRỢ
XÂY DỰNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH
LIÊM CHÍNH TRONG KINH DOANH
1. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ MÀ DOANH NGHIỆP CÓ MONG
MUỐN ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG NĂNG LỰC
Nhu cầu đào tạo về xây dựng chính sách, quy trình về kinh doanh
liêm chính minh bạch
Xây dựng chính sách và quy trình kinh
doanh liêm chính minh bạch tổng quát
của doanh nghiệp
Xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát
nội bộ

Mức độ ưu tiên

Cách thức kiểm soát giám sát để xác định
những giao dịch có tính rủi ro cao
Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong
doanh nghiệp; trách nhiệm giải trình,
đánh giá và thẩm định trách nhiệm cấp
cao nhất liên quan đến tham nhũng
Xây dựng các điều khoản về phòng ngừa
tham nhũng trong hợp đồng với
nhà cung cấp
Cách thức kiểm soát và quản lý nhà
cung cấp
Xây dựng chính sách cụ thể cho đại diện
của công ty khi tham gia quá trình mua
sắm/đấu thầu
Cách thức kiểm soát bổ sung cho mua
sắm và đấu thầu
0%
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60%
70%
Nhu cầu đào tạo Liêm chính Minh bạch

80%

90%

100%

Hình 27. Nhu cầu đào tạo về xây dựng chính sách, quy trình về kinh
doanh liêm chính, minh bạch
Theo kết quả khảo sát, tỉ lệ các doanh nghiệp trả lời có nhu cầu đào tạo
cao cho các nội dung sau:
- Xây dựng chính sách và quy trình kinh doanh liêm chính minh bạch
tổng quát của doanh nghiệp;
- Xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát nội bộ;
- Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, trách nhiệm giải
trình, đánh giá và thẩm định trách nhiệm cấp cao nhất liên quan đến tham
nhũng;
- Cách thức kiểm soát giám sát để xác định những giao dịch có tính
rủi ro cao và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, trách
nhiệm giải trình, đánh giá và thẩm định trách nhiệm cấp cao nhất liên quan
đến tham nhũng.

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

33

Tuy nhiên, mức độ cấp thiết mà các doanh nghiệp mong muốn được
đào tạo trước mắt (thể hiện ở mức độ ưu tiên mà các doanh nghiệp trả lời
gồm các nội dung đào tạo sau:
- Xây dựng chính sách và quy trình kinh doanh liêm chính minh bạch
tổng quát của doanh nghiệp;
- Xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát nội bộ;
- Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, trách nhiệm giải
trình, đánh giá và thẩm định trách nhiệm cấp cao nhất liên quan đến tham
nhũng;
- Xây dựng chính sách cụ thể cho đại diện của công ty khi tham gia quá
trình mua sắm đấu thầu.
Xây dựng chính sách và quy trình
kinh doanh liêm chính minh bạch
tổng quát của doanh nghiệp

39%

Xây dựng hệ thống kiểm soát,
giám sát nội bộ

26%

Cách thức kiểm soát giám sát để
xác định những giao dịch có tính
rủi ro cao

29%

Xây dựng hệ thống quản lý rùi ro
trong doanh nghiệp; trách nhiệm
giải trình, đánh giá và thẩm định
trách nhiệm cấp cao nhất liên quan

29%

Cách thức kiểm soát và quản lý
nhà cung cấp

26%

Xây dựng các điều khoản về
phòng ngữa tham nhũng trong
hợp đồng với nhà cung cấp

32%

47%

34%

70%

46%

50%

47%

34%

70%

44%

50%

40%

50%

36%

29%

25%

41%

18%

25%

41%

47%

34%

Cách thức kiểm soát bổ sung cho
mua sắm và đấu thầu

39%

47%

34%

50% 100% 0%

52%

22%

39%

Chế biến lương
thực và thực phẩm

58%

13%

Xây dựng chính sách cụ thể cho
đại diện của công ty khi tham gia
quá trình mua sắm/đấu thầu

0%

67%

52%

48%

36%

50% 100% 0%

50% 100% 0%

Da giày

Dệt may

50% 100% 0%

49%

46%

44%

31%

36%

41%
50% 100% 0%

Ngành công nghiệp Ngành điện-điện tử
lắp ráp

48%

60%

36%

50%

32%

40%

36%

40%

28%

40%

24%

50% 100% 0%
Ngân hàng

50% 100%

Lĩnh vực kinh
doanh khác

Hình 28. Nhu cầu đào tạo về xây dựng chính sách, quy trình về kinh
doanh liêm chính, minh bạch theo lĩnh vực kinh doanh
Hầu hết các doanh nghiệp ở các lĩnh vực đều mong muốn các nội dung
đào tạo về:
- Xây dựng chính sách và quy trình kinh doanh liêm chính minh bạch
tổng quát của doanh nghiệp;
- Xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát nội bộ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp ở lĩnh vực ngân hàng quan tâm đến nội
dung xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, trách nhiệm
giải trình, đánh giá và thẩm định trách nhiệm cấp cao nhất liên quan đến
tham nhũng.
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Các doanh nghiệp ở ngành điện - điện tử đặc biệt chú trọng đến nội
dung cách thức kiểm soát, giám sát để xác định những giao dịch có tính
rủi ro cao.
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến lương thực và thực phẩm và
da giày, điện - điện tử thể hiện quan tâm cao đến nội dung xây dựng chính
sách cụ thể cho đại diện của công ty khi tham gia quá trình mua sắm đấu
thầu so với các nội dung khác.
Nhu cầu đào tạo về thực hiện kinh doanh liêm chính minh bạch
Cách thức nâng cao nhận thức của
nhân viên hoặc những người cùng
kinh doanh

85%

Tổng quan các văn bản luật Việt Nam
về phòng, chống tham nhũng

77%

Hứng dẫn Hệ thống, quy trình và kế
hoạch triển khai Kiểm soát và giám
sát nội bộ

Mức độ ưu tiên

70%

Giám sát thực hiện quy chế,
chính sách, quy trình kinh doanh
liêm chính, minh bạch

64%

Phương pháp và cách thức đánh giá
hiệu quả của chương trình kinh
doanh liêm chính, minh bạch

61%

Tổng quan các công ước quốc tế
Việt Nam đã tham gia về chống
tham nhũng, chống rửa tiền

61%

Cách thức giới thiệu chương trình
với các bên liên quan

38%
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Nhu cầu đào tạo Liêm chính minh bạch

Hình 29. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo thực hiện KD liêm chính, minh bạch

Về các nội dung liên quan đến hỗ trợ đào tạo thực hiện kinh doanh liêm
chính, minh bạch, doanh nghiệp có mong muốn cao được đào tạo về các
lĩnh vực sau:
• Cách thức nâng cao nhận thức của nhân viên hoặc những người cùng
kinh doanh;
• Tổng quan các văn bản luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng;
• Hướng dẫn hệ thống, quy trình và kế hoạch triển khai kiểm soát và
giám sát nội bộ;
• Giám sát thực hiện quy chế, chính sách, quy trình kinh doanh liêm
chính, minh bạch.
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Cách thức nâng cao nhận thức
của nhân viên hoặc người cùng
kinh doanh

100%

Tổng quan các văn bản
luật Việt Nam về phòng,
chống tham nhũng

75%

67%

Hướng dẫn Hệ thống, quy trình
và kế hoạch triển khai Kiểm soát
và giám sát nội bộ

100%

100%

Tổng quan các công ước quốc tế
Việt Nam đã tham gia về chống
tham nhũng, chống rửa tiền

67%

Giám sát thực hiện quy chế,
chính sách, quy trình kinh doanh
liêm chính, minh bạch

67%

Phương pháp và cách thức
đánh giá hiệu quả của chương trình
kinh doanh liêm chính, minh bạch

50%

50%

100%

Doanh nghiệp
Việt Nam 100%
vốn nhà nước

71%

38%

67%

50%

75%
0%

50%

100%

Doanh nghiệp
Việt Nam có một phần
vốn nhà nước

50%

0%

Doanh nghiệp
Việt Nam 100%
vốn tư nhân

100%

80%

Doanh nghiệp
nước ngoài

50%

100%

Công ty liên doanh

56%

67%

80%

0%

66%

52%

66%
59%

56%

80%

50%

75%

74%

100%

29%
100%

81%

70%

80%

63%

38%
0%

85%

100%

71%

38%

50%

100%

83%

63%

75%

67%
0%

92%

63%

50%

100%

Cách thức giới thiệu chương trình
với các bên liên quan

63%

26%
0%

41%

50%

100%

0%

Công ty cổ phần

50%

100%

Công ty TNHH

Hình 30. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo thực hiện kinh doanh liêm chính,
minh bạch theo loại hình doanh nghiệp
Ngoài xu thế chung của các doanh nghiệp có mong muốn đào tạo thực
hiện kinh doanh liêm chính minh bạch, doanh nghiệp Việt Nam có 100%
vốn nhà nước đặc biệt chú trọng đến nội dung phương pháp và cách thức
đánh giá hiệu quả của chương trình kinh doanh liêm chính, minh bạch.
Cách thức nâng cao nhận thức
của nhân viên hoặc những
người cùng kinh doanh

69%

Hướng dẫn Hệ thống, quy
trình và kế hoạch trển khai
Kiểm soát và giám sát nội bộ

82%

63%

Tổng quan các công ước
quốc tế Việt Nam đã tham
gia về chống tham nhũng,
chống rửa tiền

31%

Tổng quan các văn bản luật
Việt Nam về phòng, chống
tham nhũng

73%

44%

Cách thức giới thiệu
chương trình với các bên
liên quan

64%

38%
0%

50%

27%
100% 0%

Chế biến lương
thực và thực phẩm

50%
Da giày

88%

76%

50%

72%

21%
100% 0%

74%

50%

50%
Dệt may

48%
100% 0%

50%

78%

57%

43%

86%

86%

93%

43%

74%

50%

86%

86%

70%

39%
100%0%

71%

78%

68%

64%

45%

78%

76%

64%

82%

63%

Phương pháp và cách thức
đánh giá hiệu quả của
chương trình kinh doanh
kiêm chính, minh bạch

96%

64%

36%

50%

Giám sát thực hiện quy chế,
chính sách, quy trình kinh
doanh liêm chính, minh bạch

100%

64%

86%

50%

43%
100% 0%

Ngành công nghiệp Ngành điện-điện tử
lắp ráp

50%

36%
100%0%

Ngân hàng

50%

100%

Lĩnh vực
kinh doanh khác

Hình 31. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo thực hiện kinh doanh liêm chính,
minh bạch theo lĩnh vực kinh doanh
Doanh nghiệp hiện nay chủ yếu mong muốn được hỗ trợ đào tạo về
những nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng, triển khai, giám sát
thực hiện kinh doanh liêm chính, minh bạch trong doanh nghiệp và chưa
thực sự quan tâm đến công tác đánh giá hiệu quả của chương trình kinh
doanh liêm chính, minh bạch với doanh nghiệp. Ngân hàng, ngành công
nghiệp lắp ráp và ngành điện - điện tử là các lĩnh vực kinh doanh đặc biệt
chú trọng đến nội dung phương pháp và cách thức đánh giá hiệu quả của
chương trình kinh doanh liêm chính, minh bạch.
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Nhu cầu hỗ trợ đào tạo về thực hành đối phó, phòng chống tham
nhũng (PCTN)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tỷ lệ

85%

Mức độ ưu tiên
69%

68%

50%

Cách thức ứng phó Phòng chống tham Phòng chống tham Phòng chống tham
với tham nhũng
nhũng trong quá
nhũng trong quá
nhũng liên quan
trình lựa chọn nhà trình thực hiện hợp đến nhà nước hoặc
cung cấp
đồng
bên thứ ba khác

4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
.50
.00

Hình 32. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo về thực hành đối phó, PCTN
Các nội dung đào tạo liên quan đến vấn đề thực hành đối phó, phòng
chống tham nhũng đều được các doanh nghiệp quan tâm, cao nhất là nội
dung đào tạo về cách thức đối phó với tham nhũng (85%).
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Hình 33. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo về thực hành đối phó, phòng chống
tham nhũng theo loại hình doanh nghiệp
Các doanh nghiệp 100% vốn tư nhân quan tâm nhiều đến nội dung đào
tạo phòng chống tham nhũng trong quá trình thực hiện hợp đồng và cách
thức ứng phó với tham nhũng. Trong khi đó doanh nghiệp Việt Nam có một
phần vốn nhà nước lại quan tâm đến nội dung ứng phó với tham nhũng.
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Hình 34. Nhu cầu hỗ trợ đào tạo về thực hành đối phó, phòng chống
tham nhũng theo lĩnh vực kinh doanh
Theo đồ thị trong hình 34, các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực đều
quan tâm đến cách thức ứng phó với tham nhũng.

2. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THÍCH HỢP THAM GIA
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
2.1. Đối tượng tham gia các hoạt động đào tạo
Đối tượng nên tham gia chương trình kinh doanh liêm chính,
minh bạch
%DQJLiPÿӕF
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Hình 35. Đối tượng nên tham gia chương trình KD liêm chính, minh bạch
61% các doanh nghiệp được khảo sát phản hồi rằng “Tất cả các cán
bộ, nhân viên trong công ty nên tham gia vào chương trình kinh doanh
liêm chính và minh bạch”.

38

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đề cao vai trò của ban giám đốc,
hội đồng quản trị và cán bộ quản lý trong việc tham gia chương trình kinh
doanh liêm chính và minh bạch.

Hình 36. Đối tượng nên tham gia chương trình kinh doanh liêm
chính, minh bạch theo loại hình doanh nghiệp
Theo loại hình doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp phản hồi rằng
tất cả các cán bộ, nhân viên trong công ty nên tham gia vào chương trình
kinh doanh liêm chính và minh bạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam
100% vốn nhà nước đặc biệt đề cao vai trò của cán bộ quản lý trong việc
tham gia vào chương trình kinh doanh liêm chính và minh bạch.

Hình 37. Đối tượng nên tham gia chương trình kinh doanh liêm
chính, minh bạch theo lĩnh vực kinh doanh
Theo lĩnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nghiệp phản hồi rằng
tất cả các cán bộ, nhân viên trong công ty nên tham gia vào chương trình
kinh doanh liêm chính và minh bạch. Bên cạnh đó, dệt may, công nghiệp
lắp ráp và điện tử là những ngành đề cao vai trò của cán bộ quản lý và
ban giám đốc trong việc tham gia vào chương trình kinh doanh liêm chính,
minh bạch.

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

39

Đối tượng thích hợp tham gia các hoạt động đào tạo

Hình 38. Cán bộ tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm
chính, minh bạch theo loại hình doanh nghiệp
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, cán bộ phụ trách về pháp lý,
trưởng phòng nhân sự và cán bộ phụ trách quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ
nên tham gia đào tạo kinh doanh liêm chính minh bạch.

Hình 39. Cán bộ tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm
chính, minh bạch theo lĩnh vực kinh doanh
Theo lĩnh vực kinh doanh, các doanh nghiệp nhận định: Giám đốc, cán
bộ phụ trách về pháp lý, trưởng phòng nhân sự và cán bộ phụ trách quản
lý rủi ro, kiểm soát nội bộ là đối tượng chính nên tham gia đào tạo kinh
doanh liêm chính minh bạch.
2.2. Thời gian thích hợp tham gia các hoạt động đào tạo
Thời gian phù hợp tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm
chính, minh bạch

40

KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN VỮNG BỀN

Hình 40. Thời gian phù hợp tham gia chương trình đào tạo

Theo kết quả khảo sát, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng
11 là thời gian phù hợp cho đào tạo nói chung, tuy nhiên thời gian cụ thể
trên từng địa bàn có sự khác nhau nhất định, do đó cần căn cứ vào kết
quả của Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để sắp xếp thời gian đào tạo
tại từng địa bàn.

3. MỨC ĐỘ QUAN TÂM, THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP VỀ
LIÊM CHÍNH VÀ MINH BẠCH TRONG DOANH NGHIỆP
7ӹOӋWKDPJLDÿjRWjR
NLQKGRDQKOLrPFKtQKPLQKEҥFK
&yQKXFҫX
.K{QJFyQKXFҫX




Hình 41. Nhu cầu tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm
chính, minh bạch
Theo kết quả khảo sát, 59% doanh nghiệp trong số các doanh nghiệp
được khảo sát có nhu cầu tham gia chương trình và mong muốn được hỗ
trợ về chương trình liêm chính trong doanh nghiệp. Đây là kết quả khả
quan cao cho thấy doanh nghiệp đã nắm bắt và hiểu được tầm quan trọng
của liêm chính trong kinh doanh.
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Hình 42. Nhu cầu tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm
chính, minh bạch theo loại hình doanh nghiệp
Doanh nghiệp trong khu vực nhà nước có mức độ quan tâm đến
chương trình đào tạo kinh doanh liêm chính, minh bạch cao hơn so với
doanh nghiệp trong khu vực tư nhân. Doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn
tư nhân có tỷ lệ doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo
kinh doanh liêm chính, minh bạch thấp nhất (38%). Công ty liên doanh là
loại hình doanh nghiệp có tỷ lệ doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương
trình đào tạo kinh doanh liêm chính, minh bạch ở mức cao nhất.
&yQKXFҫX

.K{QJFyQKXFҫX

&KӃELӃQOѭѫQJWKӵFYjWKӵFSKҭP
'DJLj\





/ƭQKYӵFNLQKGRDQKNKiF






1JjQKÿLӋQÿLӋQWӱ
1JkQKjQJ





'ӋWPD\
1JjQKF{QJQJKLӋSOҳSUiS













        

Hình 43. Nhu cầu tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm
chính, minh bạch theo lĩnh vực kinh doanh
Công nghệ lắp ráp, ngân hàng và da giày là những ngành có tỷ lệ doanh
nghiệp sẵn sàng tham gia chương trình đào tạo kinh doanh liêm chính,
minh bạch cao nhất. Trong khi đó, dệt may và chế biến lương thực, thực
phẩm là những ngành có tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng tham gia chương
trình đào tạo kinh doanh liêm chính, minh bạch thấp nhất.
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CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN
VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
Qua kết quả khảo sát thu được phần nào đã cho thấy bức tranh chung
về hiện trạng thực hành liêm chính trong doanh nghiệp còn tương đối mờ
nhạt, tính cam kết chưa cao. Tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai, xây dựng quy
chế, chính sách kinh doanh liêm chính, minh bạch đang ở mức thấp. Doanh
nghiệp trong khu vực tư nhân chưa thực sự chú trọng trong việc xây dựng
triển khai quy chế, chính sách và các biện pháp nhằm kiểm soát, phòng
chống gian lận nội bộ, phòng chống gian lận của nhà cung cấp,vv.
Ngoài các kết quả khảo sát được tổng hợp và phân tích ở trên, nhóm
chuyên gia cũng khuyến nghị có thể cân nhắc lựa chọn các nội dung dưới
đây vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo.
Nội dung đào tạo mà các doanh nghiệp có nhu cầu cao
Chính sách, quy trình về kinh doanh liêm chính minh bạch
4 Xây dựng chính sách và quy trình kinh doanh liêm chính minh bạch
tổng quát của doanh nghiệp.
4 Xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát nội bộ.
4 Cách thức kiểm soát giám sát để xác định những giao dịch có tính rủi
ro cao.
4 Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong doanh nghiệp; trách nhiệm giải
trình, đánh giá và thẩm định trách nhiệm cấp cao nhất liên quan đến tham
nhũng.
Thực hiện kinh doanh liêm chính minh bạch
4 Cách thức nâng cao nhận thức của nhân viên hoặc những người cùng
kinh doanh.
4 Tổng quan các văn bản luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng.
4 Hướng dẫn hệ thống, quy trình và kế hoạch triển khai kiểm soát và
giám sát nội bộ.
4 Giám sát thực hiện quy chế, chính sách, quy trình kinh doanh liêm
chính, minh bạch.
Thực hành đối phó, phòng chống tham nhũng
4 Cách thức ứng phó với tham nhũng (phản ứng tức thời, cách thức tài
liệu hóa và báo cáo nội bộ, cách thức khảo sát và xử phạt, cách thức thảo
luận với đại diện hợp pháp của nhà thầu.
4 Phòng chống tham nhũng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
4 Phòng chống tham nhũng trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp.
Nội dung đào tạo mà các doanh nghiệp có nhu thấp hơn
Chính sách, quy trình về kinh doanh liêm chính minh bạch
4 Cách thức kiểm soát giám sát để xác định những giao dịch có tính rủi
ro cao.
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4 Xây dựng các điều khoản về phòng ngừa tham nhũng trong hợp đồng
với nhà cung cấp.
4 Cách thức kiểm soát và quản lý nhà cung cấp.
4 Cách thức kiểm soát bổ sung cho mua sắm và đấu thầu.
Thực hiện kinh doanh liêm chính minh bạch
4 Giám sát thực hiện quy chế, chính sách, quy trình kinh doanh liêm
chính minh bạch.
4 Phương pháp và cách thức đánh giá hiệu quả của chương trình kinh
doanh liêm chính, minh bạch.
Thực hành đối phó, phòng chống tham nhũng
4 Cách thức giới thiệu chương trình với các bên liên quan.
Khuyến nghị cho chương trình
n
Cần tiếp tục có chương trình phổ biến, tuyên truyền đến các doanh
nghiệp về những yêu cầu liên quan đến minh bạch, cạnh tranh và tầm quan
trọng của kinh doanh liêm chính, minh bạch trong việc nâng cao năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do
(FTA).

Tăng cường hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng
đồng doanh nghiệp về kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm.
Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đưa liêm chính vào trọng tâm hoạt
động sản xuất kinh doanh, sự cần thiết xây dựng bộ quy tắc ứng xử với giá
trị cốt lỗi nhằm phòng, ngừa các hành vi gian lận trong nội bộ, tăng cường
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh
thuận lợi, bình đẳng.
n

Tiến hành các nghiên cứu về mô hình, cách thức thực hiện liên quan
đến kinh doanh liêm chính minh bạch của các doanh nghiệp nước ngoài
tại Việt Nam hiện đã làm tốt, để từ đó học hỏi các kinh nghiệm, xây dựng
chương trình đào tạo, nâng cao năng lực liên quan cho các doanh nghiệp
trong nước, nhằm từng bước đóng góp vào việc cải thiện môi trường kinh
doanh tại Việt Nam.
n

n
Huy động cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hành động để cải
thiện môi trường kinh doanh và đạt được sự đồng thuận chống lại nạn tham
nhũng, hối lộ thông qua hành động tập thể, tham gia ký kết thỏa ước liêm
chính.

Việc thực hiện chương trình liêm chính trong doanh nghiệp không chỉ
giúp doanh nghiệp thể hiện giá trị liêm chính và trách nhiệm của mình mà
còn để ngăn chặn các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn. Nguy cơ này biểu hiện khác
nhau trong các ngành nghề và không doanh nghiệp nào có thể bảo đảm
rằng mình không gánh chịu nguy cơ. Một chương trình liêm chính hiệu quả
không chỉ giúp củng cố uy tín doanh nghiệp mà còn giúp tạo lập sự tôn trọng
của nhân viên, tăng niềm tin của các bên liên quan và hỗ trợ doanh nghiệp
trong việc thực hiện cam kết về trách nhiệm của mình.
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PHỤ LỤC
MỘT SỐ THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG KHU
VỰC TƯ (1)
Về tăng cường minh bạch, trách nhiệm, giảm thiểu rủi ro, tiêu
cực, gian lận:
n

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 có nhiều quy định nhằm công khai,
minh bạch hóa tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, nghĩa vụ
của doanh nghiệp là công khai thông tin về thành lập và hoạt động của
doanh nghiệp; trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp là trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông
tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị,
chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi
ích của tổ chức, cá nhân khác…
- Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định 8 loại thỏa thuận hạn chế cạnh
tranh. Các hành vi tham nhũng trong khu vực tư có thể được sử dụng
trong cả 8 loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này. Luật cũng quy định 10
loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có nhiều hành vi có thể
được thực hiện thông qua các hành vi tham nhũng trong khu vực tư.
Về tăng cường các chuẩn mực kế toán và kiểm toán trong khu
vực tư
n

- Luật Kế toán năm 2003; Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt
động kinh doanh.
Về các giải pháp tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức
và hoạt động của doanh nghiệp; và hệ thống các chuẩn mực kế toán,
kiểm toán
n

- Luật Doanh nghiệp; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật các tổ chức
tín dụng; Luật Kế toán; Mẫu điều lệ ngân hàng…
Các thiết chế Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực
tư nhân
n

- Ban Kiểm soát tại các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm
hữu hạn lớn

Nghiên cứu về “Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt
Nam”, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, năm 2015
1
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- Đối với quan hệ người lao động, các doanh nghiệp tự xây dựng các
cơ chế để tự kiểm soát người lao động như kế toán, kiểm toán, kiểm tra
nội bộ.
- Trong quan hệ với đối tác, doanh nghiệp có thể tự kiểm tra, giám sát
hoặc sử dụng các dịch vụ kiểm tra, giám sát chuyên nghiệp đối với những
hoạt động phức tạp, ví dụ như tư vấn giám sát trong xây dựng, thẩm định
giá, giám định…
- Kiểm toán độc lập.
- Các bộ quy tắc xử sự của từng nghề nghiệp hoặc từng ngành nghề
kinh doanh.
n

Định hướng PCTN trong khu vực tư trong thời gian tới

- Hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật về quản trị nội bộ doanh
nghiệp về quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin điều
hành doanh nghiệp.
- Đa dạng hóa việc hình thành các Ban Kiểm soát, quyền và nghĩa vụ
của Ban Kiểm soát, tăng cường nhận thức và năng lực của các Ban Kiểm
soát tại các doanh nghiệp có nhiều cổ đông hoặc có vốn nhà nước.
- Ban hành và thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật về chống giao
dịch nội gián, tăng cường áp dụng hình phạt đối với các hành vi này.
- Tăng cường thực thi các tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với kiểm toán
độc lập, nhằm đảm bảo trách nhiệm của kiểm toán viên đối với kết quả
công việc của mình.
- Ban hành và thực thi các bộ quy tắc nghề nghiệp, quy tắc ứng xử
đối với những nghề có chuyên môn cao, bao gồm cả những quy định về
chống xung đột lợi ích.
- Trao quyền cho các hội nghề nghiệp trong việc cấp thẻ, chứng chỉ
hành nghề để từ đó có cơ chế thực thi các quy định về đạo đức nghề
nghiệp, quy tắc ứng xử.
- Đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường các cơ chế khoán thu, khoán chi
nhằm tạo sự thông thoáng, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể được ủy
quyền, từ đó giảm các động lực tham nhũng.
- Đơn giản hóa điều kiện và thủ tục xử lý kỷ luật lao động, đặc biệt là
trường hợp gây thiệt hại vì lỗi cố ý.
- Áp dụng cơ chế bồi thường thiệt hại trừng phạt trong các giao dịch
hợp đồng dân sự khi một bên có lỗi cố ý gây thiệt hại.
- Hỗ trợ các loại hình dịch vụ mang bản chất giám sát, thẩm định, giám
định nhằm thu hẹp khoảng cách về thông tin giữa hai bên trong quan hệ
hợp đồng.
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