
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Code of 
Conduct 
Quy tắc Ứng xử 
  WALK YOUR TALK 
     NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why do we need a 
Code of Conduct? 
 
Vì sao chúng ta cần Quy 

tắc Ứng xử? 

Our Code of Conduct guides us through a set of standards to 

ensure that we all do the right thing and act in line with our six 

values:  people, interconnectivity, open dialogue, 

sustainability, integrity and innovation. This code of conduct 

applies to all employees, volunteers, interns and third-party 

entities such as consultants, partners and donors. Furthermore, 

this Code aims to promote, strengthen and support an ethical 

culture throughout Rikolto, which will help us to make ethical 

decisions in the context of our work. Finally, it enables us to 

find the right person to contact if assistance or guidance is 

needed. 

Thông qua bộ tiêu chuẩn, Quy tắc Ứng xử hướng dẫn chúng ta để 

đảm bảo tất cả chúng ta làm đúng và hành xử phù hợp với sáu giá trị 

của Rikolto: con người, tính kết nối, đối thoại mở, tính bền vững, 

minh bạch và đổi mới. Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho tất cả nhân 

viên, tình nguyện viên, thực tập sinh và các bên thứ ba như tư vấn 

viên, đối tác và nhà tài trợ. Hơn thế nữa, quy tắc này giúp thúc đẩy, 

củng cố và hỗ trợ văn hóa đạo đức trong Rikolto, giúp chúng ta đưa 

ra các quyết định đúng đắn trong công việc của mình. Cuối cùng, nó 

cho phép chúng ta liên hệ đúng người nếu cần được hỗ trợ hoặc 

hướng dẫn.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is expected of….? 
Điều gì được mong đợi ở….? 

 

1. Each one of us 

Mỗi chúng ta 

We need to familiarise ourselves with the Code of Conduct. 

We all have a shared responsibility to comply with this Code 

and the law wherever we are. Use good judgement and avoid 

the appearance of improper behaviour. Violations destroy 

trust in Rikolto (and in all the stakeholders) and may result in 

individual disciplinary action, up to and including 

termination of employment, and perhaps legal liability. If 

you are ever in doubt, ask yourself the following questions: 

• Is/Are my behaviour/actions consistent with the values and 

Code of Conduct of Rikolto? 

• Do they respect the law? 

• Will they reflect positively on me and on Rikolto? 

• Would my family, friends and colleagues react positively if 

they knew about this? 

• Would I be happy to read about this in the newspaper or on 

social media? 

 Chúng ta cần làm quen với Quy tắc Ứng xử, có trách nhiệm tuân thủ 

Quy tắc này và pháp luật mọi lúc mọi nơi. Cần hành xử đúng và 

tránh những hành vi không phù hợp. Việc vi phạm Quy tắc sẽ phá 

hủy niềm tin vào Rikolto (và các bên liên quan), dẫn đến có thể bị kỷ 

luật cá nhân, mất việc làm và trách nhiệm pháp lý. Nếu còn nghi ngờ, 

hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau đây: 

• Hành vi/hành động của tôi có phù hợp với các giá trị và Quy tắc 

Ứng xử của Rikolto không? 

• Hành vi này có tôn trọng luật pháp không? 

• Hành vi này có phản ánh tích cực về tôi và Rikolto không? 

• Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của tôi có phản ứng tích cực nếu 

họ biết về hành vi này của tôi không? 

• Tôi có vui khi đọc được điều này trên báo hay các phương tiện 

truyền thông xã hội không? 

 

If the answer is “no” to any of these questions, don’t do it. If 

you are still uncertain, ask for guidance. If you observe 

behaviour that concerns you, or that may constitute a 

violation of our Code of Conduct (and policies), raise the 

issue promptly. Don’t hesitate to discuss it with your 

colleagues. 

Nếu câu trả lời là “không” cho bất kỳ câu hỏi nào, đừng thực hiện. 

Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy yêu cầu được hướng dẫn. Nếu 

bạn thấy những hành vi đáng ngờ hoặc có thể cấu thành vi phạm Quy 

tắc Ứng xử (và chính sách) của chúng ta, hãy nêu vấn đề ngay lập 

tức. Đừng ngần ngại thảo luận với các đồng nghiệp của bạn.
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2. Management  
Quản lý 

 
The organisation needs to create an environment that promotes a 

culture of “doing the right thing”, prevents unethical behaviour 

and puts people at ease, allowing them to speak up in the 

workplace. 

In order to do so, Rikolto stresses the importance of the role of 

management. Managers need to set a good example, implement 

this policy in the workplace, follow up on the conduct of co- 

workers and ensure that all members of staff feel comfortable 

enough to discuss issues in the workplace. If necessary, they 

should give advice, report breaches and respond in an 

appropriate manner. 

Tổ chức cần tạo ra một môi trường thúc đẩy văn hóa “làm điều đúng”, 

ngăn chặn hành vi phi đạo đức, giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái 

và cho phép họ lên tiếng ở nơi làm việc. 

Để làm được như vậy, Rikolto nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò 

quản lý. Người quản lý cần nêu gương tốt, thực hiện Quy tắc Ứng xử này 

tại nơi làm việc, bao quát hành vi của đồng nghiệp và đảm bảo rằng tất 

cả các thành viên cảm thấy đủ thoải mái để thảo luận các vấn đề tại nơi 

làm việc. Nếu cần thiết, họ nên đưa ra lời khuyên, báo cáo vi phạm và 

phản hồi một cách thích hợp. 

 

What about local standards, policies and laws? 
Các tiêu chuẩn, chính sách và luật pháp địa phương thì sao? 

 

Rikolto is aware of the different cultures and local laws in the 

individual regions. This document sets out the minimum 

international standards with which everyone has to comply1. 

Consequently, this list of rules of conduct is by no means 

exhaustive. Each region is free to include more rules in its local 

policy if needed. Each member of staff has a responsibility to 

become acquainted with the local laws, policies and Code of 

Conduct when travelling on business. Please also note that this 

Code of Conduct is simply a supplement to the legal provisions 

and does not in any way replace them. 

Rikolto nhận thức được mỗi khu vực có nền văn hóa và luật pháp địa 

phương khác nhau. Tài liệu này đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu 

mà mọi người phải tuân thủ.  

Theo đó, danh sách các quy tắc ứng xử này có thể chưa đầy đủ. Mỗi khu 

vực có thể bổ sung thêm quy tắc vào chính sách khu vực của mình nếu 

cần. Mỗi nhân viên có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, chính 

sách và Quy tắc Ứng xử khi đi công tác. Xin lưu ý, Quy tắc Ứng xử chỉ 

bổ sung thêm cho các quy định pháp luật chứ không thay thế chúng. 

 

Do you need any information about the integrity 

policy? 
Bạn có cần thêm bất kỳ thông tin gì về chính sách minh bạch 

không? 
 

Please contact your supervisor or HR Manager or the Integrity 

Manager2   of Rikolto (integrity.manager@rikolto.org) with any 

mailto:%28integrity.manager%40rikolto.org?subject=
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questions related to the  regional and  global  integrity policy, 

procedures, integrity training and  relevant person to contact. 

Vui lòng liên hệ với người giám sát trực tiếp của bạn, Quản lý nhân sự 

hoặc Quản lý minh bạch của Rikolto (integrity.manager@rikolto.org) 

nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách minh bạch khu vực 

và toàn cầu, quy trình, đào tạo về tính minh bạch và người liên hệ. 
 

Rikolto’s Code of Conduct comprises the 
following six standards: 
Quy tắc Ứng xử của Rikolto bao gồm sáu tiêu chuẩn sau: 

 
 
 
RIKOLTO’S STANDARDS  
NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA RIKOLO 
 

•    We treat people with respect and promote inclusion 

Chúng ta đối xử với mọi người một cách tôn trọng và thúc đẩy sự 

hòa nhập 

 

•  We respect the environment and connect all stakeholders of 

the food system we work with 

      Chúng ta tôn trọng môi trường và kết nối tất cả các bên liên quan 

của hệ thống thực phẩm mà chúng ta làm việc cùng. 

 

•  We ensure total transparency and operate in line with our 

standards, values and responsibilities 

      Chúng ta đảm bảo hoàn toàn minh bạch và hoạt động phù hợp với 

các tiêu chuẩn, giá trị và trách nhiệm của chúng ta. 

 

•     We protect Rikolto’s resources 

       Chúng ta bảo vệ những nguồn lực của Rikolto 

 

•     We protect Rikolto’s interests and reputation 

       Chúng ta bảo vệ lợi ích và danh tiếng của Rikolto 

 

•     We speech up and report Code breaches 

       Chúng ta lên tiếng và báo cáo cáo khi quy tắc bị vi phạm 

 
 

Each standard will be explained in the section that follows and 

apply to all employees, volunteers, interns and third-party 

entities such as consultants, partners and donors. Once again, 

this is by no means exhaustive but reflects our minimum 

standards for ethical behaviour. More details can be found in 

the global policy of the organisation.  

Mỗi tiêu chuẩn sẽ được giải thích trong phần sau và áp dụng cho tất cả 

nhân viên, tình nguyện viên, thực tập sinh và các bên thứ ba như tư vấn 

viên, đối tác và nhà tài trợ. Một lần nữa, danh sách này có thể chưa đầy 

đủ nhưng phản ánh các tiêu chuẩn tối thiểu của chúng ta về hành vi đạo 

đức. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong chính sách toàn 

cầu của tổ chức. 
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We treat people with respect and promote 
inclusion 
Chúng ta đối xử với mọi người một cách tôn trọng và thúc 

đẩy sự hòa nhập 
C 

 

Respect for diversity and equality 

Tôn trọng sự đa dạng và bình đẳng 
 

Rikolto believes in diversity as added value for the 

organisation and beyond. We treat people equally and with 

respect. Rikolto strongly believes that the contribution of 

each one of us (drivers, programme managers, 

communication officers, etc.) is needed to fulfil Rikolto’s 

mission. We disapprove of any unwelcome comments or 

actions regarding race, colour, ethnicity, creed, sexual 

orientation, age, gender, religion, nationality, marital status, 

pregnancy, medical condition, etc.  Any form of 

discrimination, harassment or verbal or physical violence 

towards any individual will not be tolerated. 

Rikolto tin sự đa dạng là một giá trị gia tăng cho tổ chức và hơn thế 

nữa. Chúng ta đối xử bình đẳng và tôn trọng mọi người. Rikolto tin 

tưởng mạnh mẽ rằng sự đóng góp của mỗi người chúng ta (tài xế, 

quản lý chương trình, nhân viên truyền thông v.v...) là cần thiết để 

hoàn thành sứ mệnh của Rikolto. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ 

nhận xét hoặc hành động không mong muốn nào liên quan đến chủng 

tộc, màu da, dân tộc, tín ngưỡng, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, giới 

tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, mang thai, tình trạng y 

tế, v.v ... Bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, quấy rối, bạo lực bằng lời 

nói hoặc thể xác đối với bất kỳ cá nhân nào sẽ không được tha thứ. 
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Safe and healthy working environment 

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh 
 

To create and maintain a safe working environment where 

people are treated respectfully, we will: 

• Treat colleagues, stakeholders and partners fairly and with 

dignity 

• Abide by all health, safety, tax, social security and 

employment- related laws and regulations of the 

countries where we work 

• Promote a positive and harassment-free working 

environment with zero tolerance for discrimination 

• Protect the occupational health, safety and 

welfare of all employees. 

 

Để tạo và duy trì một môi trường làm việc an toàn, nơi mọi người 

được đối xử tôn trọng, chúng ta sẽ: 

• Đối xử một cách công bằng và có nhân phẩm với đồng nghiệp, các 

bên liên quan và đối tác. 

• Tuân thủ tất cả các luật và quy định về sức khỏe, an toàn, thuế, 

bảo hiểm xã hội và lao động của các quốc gia nơi chúng ta làm 

việc 

• Thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực, không quấy rối và không 

có sự phân biệt đối xử 

• Bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi của tất cả 

nhân viên 
 

 

Open and connected organization 

Một tổ chức mở và kết nối 
 

As a network organisation, we believe strongly in 

constructive cooperation, teamwork, taking initiative, 

dialogue and trust.  Rikolto promotes an environment in 

which people feel free to experiment, be creative, fail and 

learn from their mistakes. We share information and work 

closely with all stakeholders in the different regions. In this 

way, we develop our expertise, keep an open mind and 

become innovative. 

Là một tổ chức mạng lưới, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ vào sự hợp tác 

mang tính xây dựng, làm việc nhóm, chủ động, đối thoại và tin tưởng. 

Rikolto thúc đẩy một môi trường mà mọi người cảm thấy thoải mái để 

thử nghiệm, sáng tạo, thất bại và học hỏi từ những sai lầm của chính 

mình. Chúng ta chia sẻ thông tin và làm việc chặt chẽ với tất cả các 

bên liên quan ở các khu vực khác nhau. Bằng cách này, chúng ta phát 

triển chuyên môn, giữ tinh thần cởi mở và trở nên đổi mới. 
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This requires an open environment in which people 

treat each other with respect and are able to give and 

receive honest feedback. We can be ourselves and 

respect each other’s identity.  We can safely admit 

mistakes and can openly deal with problems and 

challenges. Rikolto invites everyone to contribute and 

speak up. 

Điều này đòi hỏi một môi trường cởi mở, trong đó mọi người đối 

xử tôn trọng lẫn nhau và có thể đưa và nhận phản hồi trung thực. 

Chúng ta có thể là chính mình và tôn trọng bản sắc của nhau. 

Chúng ta có thể an toàn thừa nhận những sai lầm và cởi mở đối 

mặt với các vấn đề và thách thức. Rikolto khuyến khích mọi 

người đóng góp ý kiến và lên tiếng. 

 
 

Zero tolerance for exploitation 

Không khoan nhượng đối với hành vi bóc lột 
 

Rikolto regards any form of abuse or exploitation 

(economic, sexual, etc.) as a violation of human rights.  

The act of treating someone unfairly for your own 

advantage is not tolerated. We refrain from any form of 

humiliating, degrading or exploitative behaviour. 

Rikolto coi bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc bóc lột nào (kinh tế, 

tình dục, v.v...) là vi phạm nhân quyền. Hành động đối xử bất 

công với ai đó vì lợi ích của bạn sẽ không được dung thứ. Chúng 

ta ngăn cấm mọi hành vi sỉ nhục, hạ thấp hoặc bóc lột. 

 
Examples of disrespectful 

behaviour include, but are not 

limited to: 

Ví dụ cho những hành vi 

thiếu tôn trọng bao gồm, 

nhưng không chỉ giới hạn ở: 

 
Uncontrollable and 

threatening anger directed at 

an individual. 

Sự tức giận không thể kiểm 

soát và đe dọa nhắm vào một 

người 

 

Visual forms of harassment, 

such as displaying denigrating 

posters, cartoons, or drawings 

that are offensive. 

Các hình thức quấy rối trực 

quan, chẳng hạn như treo các 

áp phích chê bai, chiếu phim 

hoạt hình hoặc những hình vẽ 

gây khó chịu. 

 

Requests for sexual favours 

and other verbal or physical 

conduct or communication or 

sexual advances. 

Yêu cầu đền đáp bằng tình 

dục hoặc những hành vi bằng 

lời nói, thể chất hoặc giao 

tiếp tình dục khác. 

 

Repeated unwanted attention, 

such as phone calls, texts or 

messages to an individual 

without a work-related reason 

for the contact. 

Gây sự chú ý một cách khó 

chịu nhiều lần, chẳng hạn 

như gọi điện thoại hoặc nhắn 

tin đến một người không vì lý 

do liên quan đến công việc. 

 
Comments that stereotype an 

individual 

Nhận xét một cách định kiến về 

một cá nhân khác. 
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2 We respect the environment and connect all 
stakeholders of the food system we work with. 
Chúng ta tôn trọng môi trường và kết nối tất cả các bên liên quan 

của hệ thống thực phẩm mà chúng ta làm việc cùng. 
 

Environmental sustainability 

Bền vững về môi trường 
 

Rikolto stresses the importance of protecting the environment. We 

respect our planet by disseminating and applying the culture of the three 

Rs: reduce, re-use, and recycle. In our daily work at office level, we 

minimise waste (paper, food, etc.), make the office energy- efficient, 

apply a specific policy regarding air travel and promote local transport. 

Each year we monitor a number of key indicators in order to improve 

and to create awareness about our ecological footprint. 

Rikolto nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Chúng ta tôn trọng 

hành tinh của chúng ta bằng cách phổ biến và áp dụng văn hóa 3T: Tiết giảm, tái 

sử dụng và tái chế. Trong công việc hàng ngày tại văn phòng, chúng ta giảm thiểu 

chất thải (giấy, thực phẩm, v.v...), tiết kiệm năng lượng, áp dụng một chính sách cụ 

thể liên quan đến đi lại bằng phương tiện hàng không và khuyến khích sử dụng 

phương tiện địa phương. Mỗi năm chúng ta giám sát một số chỉ số chính để cải 

thiện và tạo ra nhận thức về dấu chân sinh thái. 

 
Environmental sustainability is also an important issue in our 

daily work in the field. At programme level, we use renewable 

resources, minimise toxic substances, conserve resources, manage 

ecological relationships, adjust to local environments and diversify 

crops. 

Bền vững về môi trường cũng là một vấn đề quan trọng trong công việc hàng 

ngày của chúng ta ở thực địa. Ở cấp độ chương trình, chúng ta sử dụng nguồn tài 

nguyên tái tạo, giảm thiểu các chất độc hại, bảo tồn tài nguyên, quản lý các mối 

quan hệ sinh thái, điều chỉnh các môi trường địa phương và đa dạng hóa cây 

trồng. 

 

However, every day, we have to make decisions in response to changes 

in our environment. Each time, new questions arise about what the “true 

sustainable choice” would be. At programme level, the global 

sustainability working group guides Rikolto’s work in this area, 

deciding on our global strategy on climate change, natural resource 

management, agrobiodiversity, valuable ecosystems, genetically 

modified organisms (GMOs) and agro-ecology. This group has also 

developed a scoring tool per commodity (rice, cocoa, coffee and fruit & 

vegetables), which helps us to move towards more environmental 

sustainability in our programmes. For further information, please visit 

our website. 

Tuy nhiên, hàng ngày, chúng ta phải đưa ra quyết định để đáp ứng những thay đổi 

trong môi trường. Mỗi lần, các câu hỏi mới về việc "sự lựa chọn thực sự bền 

vững" là gì được đặt ra. Ở cấp độ chương trình, nhóm làm việc bền vững toàn cầu 

làm việc trong lĩnh vực này của Rikolto quyết định chiến lược toàn cầu về biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hệ sinh thái có giá trị, 

sinh vật biến đổi gen (GMOs) và sinh thái nông nghiệp. Nhóm này cũng đã phát 

triển một công cụ chấm điểm cho mỗi mặt hàng (gạo, ca cao, cà phê và trái cây & 

rau quả), giúp chúng ta hướng tới sự bền vững môi trường hơn trong các chương 

trình của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Rikolto. 
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Working with farmers’ organisations and all other 

stakeholders of the food system, their members and 

communities 

Làm việc với các tổ chức nông dân và các bên liên quan 

khác của hệ thống thực phẩm, các thành viên và cộng đồng 

của họ 

 
We commit ourselves to implementing our programmes in 

a way that is honest, decent and respectful of local culture. 

We are aware that we have responsibilities towards all our 

stakeholders. On 

the one hand we coach farmers organisation to become 

strong business partners. 

Chúng ta cam kết thực hiện các chương trình của mình theo cách 

trung thực, đàng hoàng và tôn trọng văn hóa địa phương. Chúng 

ta nhận thức được cần có trách nhiệm đối với tất cả các bên liên 

quan. Mặt khác, chúng ta huấn luyện tổ chức nông dân để trở 

thành đối tác kinh doanh mạnh. 

 

On the other hand, we harvest new ideas together with 

farmers, companies, scientists and governments to feed a 

growing world population in a sustainable way. Rikolto is 

the bridgebuilder and each stakeholder of the food system 

are equally regarded as partners. Rikolto is looking for new 

ways to do business in the long term, where profits and 

risks are fairly distributed. Because a better world starts 

with our food. 

Mặt khác, chúng ta gặt hái những ý tưởng mới cùng với nông dân, công 

ty, nhà khoa học và chính phủ để nuôi sống một cách bền vững dân số 

thế giới đang tăng. Rikolto là cầu nối và các bên liên quan của hệ 

thống thực phẩm đều được coi là đối tác. Rikolto đang tìm kiếm những 

cách làm việc mới trong dài hạn, nơi lợi nhuận và rủi ro được phân 

phối công bằng. Vì một thế giới tốt đẹp hơn khởi nguồn từ thực phẩm 

của chúng ta. 
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3. We ensure total transparency and operate in line 

with our standards, values and responsibilities. 
Chúng ta đảm bảo hoàn toàn minh bạch và hoạt động phù hợp với 

các tiêu chuẩn, giá trị và trách nhiệm của chúng ta. 

Zero tolerance for any form of corruption 

Không khoan dung đối với bất kỳ hình thức tham nhũng nào 

 
Rikolto will not tolerate any form of corruption. 

Corruption is an act involving the isuse of a person’s 

position or authority for personal interests or the interests 

of another person or entity.  Corruption is not limited 

solely to illegal acts and can occur in different forms 

(bribery, fraud, favouritism, kickbacks, abuse of position, 

abuse of power and money laundering) and at different 

levels (governmental versus administrative). Corruption 

must be avoided at all costs. It not only has a negative 

impact on the organisation and the individuals involved, 

but also has a much larger impact on society. We will 

discuss some forms below (note that this list is by no 

means all Inclusive).                                                                     

Rikolto sẽ không khoan dung cho bất kỳ hình thức tham nhũng nào. 

Tham nhũng là hành vi liên quan đến việc lạm dụng vị trí hoặc quyền 

hạn của một người vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của người hoặc tổ 

chức khác. Tham nhũng không chỉ giới hạn ở các hành vi bất hợp 

pháp mà có thể xảy ra dưới các hình thức khác nhau (hối lộ, lừa đảo, 

thiên vị, lạm dụng chức vụ, lạm dụng quyền lực và rửa tiền) và ở các 

cấp độ khác nhau (chính phủ và hành chính). Phải tránh tham nhũng 

bằng mọi giá. Nó không chỉ có tác động tiêu cực đến tổ chức và các 

cá nhân liên quan, mà còn có tác động lớn hơn nhiều đối với xã hội. 

Chúng ta sẽ thảo luận về một số hình thức dưới đây (lưu ý rằng danh 

sách này không bao gồm tất cả các trường hợp). 

 

Fraud 

Gian lận 

 
Fraud is an act of deception intended to achieve unfair, 

unjustified or unlawful gain. The general criminal offence 

of fraud can include: deception whereby someone 

knowingly makes false representations, fails to disclose 

information or abuses a position. Fraud may also be 

committed by omission or purposeful failure to state 

material facts, the non-disclosure of which makes other 

statements misleading. 

Gian lận là một hành vi lừa dối nhằm đạt được lợi ích không công 

bằng, bất chính hoặc bất hợp pháp. Hành vi phạm tội hình sự nói 

chung có thể bao gồm: lừa dối, nhờ ai đó giả làm đại diện, không 

tiết lộ thông tin hoặc lạm dụng một vị trí. Gian lận cũng có thể 

được thực hiện do sự phớt lờ hoặc lỗi có chủ đích trong những vấn 

đề trọng yếu, việc không tiết lộ thông tin gây ra sự hiểu lầm.
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To reduce the risk of fraud, we should always ensure the 

accuracy of all Rikolto’s business and financial records. This 

includes not only financial accounts but also other records, 

such as donor reports, time records, expense reports and 

submissions (such as benefit claim forms).  All of us, not just 

accounting and finance personnel, have a responsibility to 

ensure accurate and complete records. Not having accurate 

records reflects on our reputation and credibility. 

Để giảm bớt rủi ro về gian lận, chúng ta luôn luôn cần đảm bảo tính 

chính xác của tất cả các hồ sơ về tài chính và hoạt động của Rikolto. 

Không chỉ sổ sách tài chính mà cả các tài liệu khác như báo cáo cho nhà 

tài trợ, ghi chép về thời gian, báo cáo chi phí (ví dụ như phiếu đề nghị 

thanh toán). Không chỉ nhân viên kế toán và tài chính, mà tất cả chúng 

ta đều có trách nhiệm đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của tất cả các hồ 

sơ. Sự không chính xác sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của chúng 

ta. 

 

Furthermore, we should always record and classify 

transactions in the proper accounting period and in the 

appropriate account and department. Estimates must be 

supported by appropriate documentation and be based on your 

best judgement. Ensure that all reports to regulatory 

authorities are full, fair, accurate, timely and understandable. 

Never falsify any document; do not distort the true nature of 

any transaction. 

Hơn thế nữa, chúng ta luôn luôn phải ghi chép và phân loại các giao dịch 

trong đúng kỳ kế toán, hạch toán vào tài khoản và bộ phận phù hợp. Ước 

tính/dự trù (ngân sách) phải được căn cứ trên tài liệu phù hợp và được 

dựa trên sự phán đoán tốt nhất của bạn. Đảm bảo rằng tất cả các báo cáo 

cho nhà chức trách theo quy định phải đầy đủ, công bằng, chính xác, kịp 

thời và dễ hiểu. Không làm sai lệch bất kỳ tài liệu nào; không bóp méo 

bản chất thực sự của bất kỳ giao dịch nào. 

 

Bribery 

Hối lộ 
 

Rikolto staff need to be vigilant not to engage in any bribery 

or improper dealings with government officials. A bribe or 

bribery is giving or offering anything of value or any 

advantage, whether directly or indirectly, to any person, in 

order to induce that person or any other person to perform a 

function or activity improperly. 

A bribe can be financial or otherwise (donations, travel, 

goods, services, etc.). Offering something of value can be 

against the law. As such, Rikolto prohibits engaging in 

bribery. 

Nhân viên Rikolto cần cảnh giác để không tham gia vào bất kỳ giao dịch 

hối lộ nào với các quan chức chính phủ. Một hành vi hối lộ là đưa ra 

hoặc biếu bất cứ thứ gì có giá trị hoặc bất kỳ lợi thế nào, dù trực tiếp 

hay gián tiếp, cho bất kỳ người nào, để khiến người đó hoặc bất kỳ 

người nào khác thực hiện chức năng hoặc hoạt động không đúng đắn. 

Hối lộ có thể có hoặc không liên quan đến tài chính (quyên góp, du lịch, 

hàng hóa, dịch vụ, v.v...). Biếu một vật có giá trị có thể là trái pháp luật. 

Rikolto cấm tham gia những hành động hối lộ như vậy. 
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Favouritism  

Thiên vị 
 

All employees are entitled to and expect to be treated equally. 

Favouritism in the workplace can jeopardise this. We will not 

take advantage of our position at Rikolto to accord privileges 

to family members, friends or acquaintances. 

Tất cả nhân viên đều có quyền và mong muốn được đối xử bình đẳng. Sự 

thiên vị ở nơi làm việc sẽ phá vỡ điều này. Chúng ta sẽ không tận dụng 

vị trí của mình ở Rikolto để dành các đặc quyền cho người thân, bạn bè 

hoặc người quen. 

 

Everyone is well within his/her right to assume a fair process 

will be followed. Favouritism can adversely affect working 

relationships between colleagues and can lead tocomplaints 

about unfair treatment and discrimination. 

Tất cả mọi người đều có quyền yêu cầu sự công bằng được tuân thủ. Sự 

thiên vị có thể gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ trong công việc 

giữa các đồng nghiệp và có thể dẫn đến kiếu nại về việc đối xử bất bình 

đẳng và phân biệt đối xử. 
 
 

We protect Rikolto’s resources  
Chúng ta bảo vệ những nguồn lực của Rikolto 

 

The organisation expects all of Rikolto’s assets to be 

protected and used in the manner intended. These 

assets must not be used for personal benefit or for the 

benefit of anyone other than Rikolto. Use common 

sense. Câu cuối không rõ nghĩa 

Tổ chức mong muốn toàn bộ tài sản của Rikolto được gìn giữ và sử dụng 

đúng mục đích. Không được phép sử dụng cho lợi ích cá nhân hay cho 

lợi ích của bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Rikolto.  

 

Use of physical and non-physical assets 

Sử dụng tài sản vật chất (hữu hình) và phi vật chất (vô hình) 
 

Physical assets such as phones, laptops, vehicles, facilities, 

equipment, etc. must not be used improperly. Personal use of 

certain assets is allowed when it is reasonable, is in line with 

Rikolto’s interests and has no impact on your own 

productivity. Misuse and/or overuse will not be tolerated. 

Examples include excessive use of the phone for private calls, 

as well as breaking road traffic laws while driving a Rikolto 

vehicle. 

Các tài sản hữu hình như điện thoại, máy tính xách tay, xe cộ, phương 

tiện, thiết bị, v.v ... không được sử dụng sai cách. Việc sử dụng cho mục 

đích cá nhân đối với một số tài sản là được phép khi hợp lý, phù hợp với 

lợi ích của Rikolto, và không ảnh hưởng đến năng suất của chính bạn. Sử 

dụng sai và/hoặc lạm dụng sẽ không được dung thứ, ví dụ sử dụng điện 

thoại cho quá nhiều các cuộc gọi riêng tư, hoặc vi phạm luật giao thông 

đường bộ khi điều khiển phương tiện của Rikolto. 
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Furthermore, do not engage in personal activities 

during working hours. Do not use computers, laptops, 

slide projectors or other Rikolto equipment for 

business or activities outside the organisation, or for 

illegal or unethical activities such as gambling and 

pornography or other offensive subject matter. 

Không làm việc riêng trong giờ làm việc. Không sử dụng máy 

tính, máy tính xách tay, máy chiếu hoặc các thiết bị khác của 

Rikolto cho công việc hay hoạt động không phải của tổ chức, 

cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc phi đạo đức như cờ bạc, 

khiêu dâm hoặc các hành động công kích khác. 

 

Theft of assets, whether physical theft such as 

unauthorised removal of products, equipment or 

information, or theft through embezzlement or 

intentional misreporting of time or expenses, may 

result in termination of employment and criminal 

prosecution. Workplace theft of assets belonging to 

other employees will be treated in the same way. 

Trộm cắp tài sản, cho dù là hành vi trộm cắp cụ thể như di dời 

trái phép tài sản, thiết bị hoặc thông tin, trộm cắp thông qua 

tham ô hoặc cố ý báo cáo sai thời gian hoặc chi phí, có thể dẫn 

đến chấm dứt việc làm và truy tố hình sự. Hành vi trộm cắp 

những tài sản thuộc về nhân viên khác ở nơi làm việc sẽ được 

xử lý tương tự. 

 

We must protect our intellectual property rights and 

secure all confidential information and proprietary 

information. Each member of staff must safeguard 

non-public information belonging to Rikolto, 

including contracts, business plans, employee 

information, etc. We must ensure that unauthorised 

people cannot gain access to it. Due care must be 

taken to ensure the security of personal and business 

data.  Even if we no longer work for Rikolto, we 

should not make any confidential information public 

without authorisation. 

Chúng ta phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật tất cả 

thông tin bí mật và thông tin độc quyền. Mỗi thành viên phải 

bảo vệ thông tin nội bộ của Rikolto, bao gồm hợp đồng, kế 

hoạch làm việc, thông tin nhân viên, v.v. Cần chắc chắn rằng 

những người không được ủy quyền không thể truy cập được. 

Phải thận trọng để đảm bảo bảo mật cho dữ liệu cá nhân và 

công việc. Ngay cả khi chúng ta không còn làm việc cho 

Rikolto, không công khai bất kỳ thông tin bí mật nào mà không 

được phép. 

 

Use of money 

Sử dụng tiền 
 

The money we receive from donors must be spent 

wisely. For each item of expenditure, we must ask 

ourselves the following questions: is it in line with our 

core values and objectives, have we got value for 

money and did we follow the procurement 

procedures? 



14 Code of conduct  

5 

Tiền mà chúng ta nhận được từ các nhà tài trợ phải được sử 

dụng một cách khôn ngoan. Đối với mỗi khoản mục chi tiêu, 

chúng ta phải tự hỏi mình những câu hỏi sau: nó có phù hợp 

với các giá trị và mục tiêu cốt lõi của chúng ta không, giá trị 

mà nó mang lại như thế nào, và chúng ta có tuân thủ các thủ 

tục mua sắm không? 

 
When submitting a claim for work-related expenses 

(e.g. travel expenses, perdiems, etc.), a benefit (e.g. 

sick leave) or entitlements (e.g. parental leave), it 

must be supported by official evidence that is 

reasonable and correct (see section on fraud). 

Khi yêu cầu thanh toán cho các chi phí liên quan đến công việc 

(ví dụ: chi phí đi lại, phụ cấp công tác, v.v.), hưởng các quyền 

lợi (ví dụ như nghỉ ốm hoặc nghỉ phép của cha mẹ), phải được 

kèm theo bởi những chứng từ hợp lý và chính xác (xem phần 

gian lận). 
 

 
 
 

We protect Rikolto’s 
interests and reputation 
Chúng ta bảo vệ lợi ích và danh tiếng 

của Rikolto 
 

Avoiding and managing conflicts of interest 

Tránh và quản lý các xung đột lợi ích,  
 

Conflicts of interest arise where private interests (e.g. 

financial, personal, or other non-Rikolto interests, 

commitments or convictions) could potentially affect 

professional judgement. It is important for all Rikolto 

staff to be able to carry out their role objectively and 

impartially. 

Xung đột lợi ích xuất hiện khi lợi ích cá nhân (ví dụ về tài 

chính, việc riêng tư, những cam kết hoặc phán quyết ở bên 

ngoài tổ chức) có thể ảnh hưởng đến sự quyết định trong công 

việc. Việc mọi nhân viên của Rikolto thực hiện vai trò của mình 

một cách khách quan và vô tư là rất quan trọng. 

 

Conflict of interest can occur, but it is important that 

the organisation is aware of its existence. It is still 

open for Rikolto to collaborate with the colleague 

under certain terms and condition or per policy. If an 

undisclosed conflict is discovered, or not managed 

properly, the integrity of the person involved and the 

organisation is in question. 

Xung đột lợi ích có thể xảy ra, điều quan trọng là tổ chức nhận 

thức được sự tồn tại của nó. Rikolto sẵn sàng hợp tác với đồng 

nghiệp dựa vào các điều khoản và điều kiện nhất định hoặc 

chính sách của tổ chức. Nếu một mâu thuẫn lợi ích không khai 

báo bị phát hiện, hoặc không được quản lý hợp lý, tính chính 

trực của người liên quan và tổ chức sẽ bị nghi ngờ. 

 

Acceptance of gifts and other advantages 

Nhận quà tặng và các lợi thế khác 
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Staff should not offer gifts or hospitality to a government official 

in return for any advantage or favourable treatment or to 

influence a government decision. However, hospitality aimed at 

establishing cordial relations with a government official that is 

reasonable, proportionate and made in good faith is permissible. 

If you are unsure, seek advice. 

Nhân viên không nên tặng quà hoặc một đặc ân cho một quan chức chính 

phủ để đổi lấy bất kỳ lợi thế, sự đối xử thuận lợi hay gây ảnh hưởng đến 

quyết định của chính phủ. Tuy nhiên, lòng hiếu khách nhằm thiết lập quan 

hệ thân ái với một quan chức chính phủ mà hợp lý, tương xứng và được 

thực hiện với thiện chí là được phép. Nếu không chắc chắn, hãy tìm lời 

khuyên. 

 

When government officials are invited to attend a workshop, 

conference, field visit or meeting organised by Rikolto or one of 

our partners, they can never be paid a per diem or other financial 

contribution except when it is in line with the local government 

regulation. 

 

Khi các quan chức chính phủ được mời tham dự hội thảo, hội nghị, tham 

quan thực tế hoặc cuộc họp do Rikolto hoặc một trong các đối tác của 

chúng ta tổ chức, họ không được trả công tác phí hoặc tiền công trừ khi nó 

phù hợp với quy định của chính quyền địa phương. 

 

We should not make payments or give any other advantage to 

government officials beyond what is required by law or local 

regulations, to obtain a permit, licence or other necessary 

approval. We can  avoid paying  by planning in advance: know  

permit requirements, solve  problems proactively, make it clear  

that  Rikolto does not  pay bribes as a way of doing business and  

that  breaking this rule will subject us to disciplinary 

proceedings. 

Chúng ta không thanh toán hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào khác cho các 

quan chức chính phủ, trừ những gì được yêu cầu theo luật pháp hoặc quy 

định của địa phương, để có được sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt cần 

thiết khác. Để tránh việc này chúng ta cần lên kế hoạch trước: tìm hiểu các 

yêu cầu về giấy phép, giải quyết vấn đề một cách chủ động, làm rõ việc 

Rikolto không trả tiền hối lộ và chúng ta sẽ bị kỷ luật nếu phá vỡ quy tắc 

này. 

 

Sometimes it is customary to exchange gifts, meals and 

entertainment with business partners or representatives of 

farmers’ organisations, suppliers or political partners. Avoid 

anything excessive that may give the appearance of undue policy. 

Đôi khi, việc trao đổi quà, ăn uống và sự tiếp đãi với các đối tác, đại diện 

của các tổ chức nông dân, nhà cung cấp hoặc nhà chức trách là tập quán 

thông thường. Tránh bất cứ điều gì quá mức, không phù hợp với chính sách. 

 

Do not accept gifts, meals or entertainment in exchange for doing, 

or promising to do, anything for a supplier or other business 

partner. If you are offered a gift, meal or entertainment that 

exceeds the guidelines noted above, politely decline and explain 

the Rikolto rules. 
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Không nhận quà cáp, ăn uống hay sự tiếp đãi để trao đổi một việc hoặc lời 

hứa sẽ làm bất cứ điều gì cho nhà cung cấp hoặc đối tác khác. Nếu ai đó đề 

nghị tặng bạn một món quà, mời một bữa ăn hoặc một sự tiếp đãi vượt quá 

các hướng dẫn đã nêu ở trên, hãy lịch sự từ chối và giải thích các quy tắc 

của Rikolto. 
 
Media and public speaking 

Truyền thông và diễn thuyết trước công chúng 
 

We may speak on behalf of Rikolto only if we have authority to 

do so, in which case we must be truthful, accurate and respectful. 

The communication must be in line with Rikolto’s vision. 

Chúng ta chỉ có thể phát ngôn thay mặt cho Rikolto nếu chúng ta được ủy 

quyền làm như vậy, trong trường hợp đó chúng ta phải trung thực, chính xác 

và tôn trọng. Sự giao tiếp phải phù hợp với tầm nhìn của Rikolto. 

 

If we are not speaking on behalf of the  organisation, we must 

first ask for authorisation when using  traditional and  digital 

media for personal purposes (for example, publishing a book, 

writing  an article,  posting a message/picture on Facebook, etc. 

related to Rikolto’s work). If authorised, we must make it clear 

that we are expressing our personal views and we must make sure 

that we do not harm the reputation of the organisation. 

Nếu chúng ta phát ngôn không thay mặt cho tổ chức, trước tiên phải xin 

phép khi sử dụng phương tiện truyền thông và kỹ thuật số cho mục đích cá 

nhân (ví dụ: xuất bản sách, viết bài, đăng tin/ hình ảnh trên Facebook, v.v. 

liên quan đến công việc của Rikolto). Nếu được cho phép, phải làm rõ chúng 

ta đang bày tỏ quan điểm cá nhân và đảm bảo rằng không làm tổn hại đến 

uy tín của tổ chức. 

 

We do not share inaccurate information about Rikolto, e-mails or 

other information about work in progress. These kinds of 

documents can be easily misused when the context or origin is 

not mentioned clearly.  Only policy documents or agreed 

documents can be shared. 

Chúng ta không chia sẻ thông tin không chính xác về Rikolto, e-mail hoặc 

thông tin khác về công việc đang tiến hành. Những loại tư liệu này có thể dễ 

dàng bị sử dụng sai khi bối cảnh hoặc nguồn gốc không được đề cập rõ 

ràng. Chỉ các tài liệu về chính sách hoặc được sự đồng ý mới có thể được 

chia sẻ. 

 

Both at work and outside work, we must comply with Rikolto’s 

values and standards to avoid any negative impact on our 

reputation and brand. Our integrity and trust must be beyond 

reproach. Not only how we act, but also what we say on the 

internet, in e-mails or on social media outside work can harm the 

Rikolto brand. Think before making something public.  

Remember that our statements should reflect our independence, 

impartiality and loyalty to the organisation. Make it clear that we 

are not speaking on behalf of the organisation. 

 

Kể cả trong và ngoài công việc, chúng ta phải tuân thủ các giá trị và chuẩn 

mực của Rikolto, để tránh mọi tác động tiêu cực đến danh tiếng của chúng 

ta. Tính chính trực và sự tín nhiệm của chúng ta không thể bị tổn hại. Không 
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chỉ cách chúng ta hành động, mà cả những gì chúng ta nói trên internet, 

trong e-mail hoặc trên phương tiện truyền thông ngoài giờ làm việc cũng có 

thể ảnh hưởng đến uy tín của Rikolto. Hãy suy nghĩ trước khi công khai một 

điều gì đó. Hãy nhớ rằng các tuyên bố của chúng ta cần phản ánh sự độc 

lập, vô tư và trung thành đối với tổ chức. Phải làm rõ rằng chúng ta đang 

không phát ngôn thay mặt cho tổ chức. 
 

Dealing with third parties 

Giao thiệp với bên thứ 3 
 

Partnerships are part of Rikolto’s DNA: we partner with a wide 

variety of stakeholders across the world. As such, private 

companies, their corporate foundations and governments are 

important stakeholders in the accomplishment of Rikolto’s 

mission, contributing to both the implementation and the funding 

of our programmes. 

Quan hệ với đối tác là một phần của DNA của Rikolto: chúng ta hợp tác với 

nhiều bên liên quan trên toàn thế giới. Do đó, các công ty tư nhân, các tổ 

chức liên hiệp của họ và chính phủ là các bên liên quan quan trọng trong 

việc hoàn thành sứ mệnh của Rikolto, góp phần vào việc thực hiện và tài trợ 

cho các chương trình của chúng ta. 

 

Rikolto must manage ethical risks associated with partnering up 

with and receiving funds from companies, corporate foundations 

and government officials. Each region must conduct due 

diligence before becoming a partner and must use our Ethical 

Fundraising methodology. In short, our partners’ ethical 

behaviour must be in line with our set of ethical standards. For 

more information, please consult the Ethical Fundraising Policy. 

Rikolto phải quản lý rủi ro về đạo đức liên quan đến việc hợp tác và nhận 

nguồn tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp và quan chức chính phủ. Mỗi khu 

vực phải tiến hành thẩm định trước khi trở thành đối tác và phải sử dụng 

phương pháp gây quỹ một cách có đạo đức của chúng ta. Nói tóm lại, hành 

vi đạo đức của các đối tác của chúng ta phải phù hợp với bộ tiêu chuẩn đạo 

đức của chúng ta. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo Chính sách 

gây quỹ có đạo đức.
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6 

 

We speak up and report Code breaches 
Chúng ta lên tiếng và báo cáo khi các quy tắc bị vi phạm 

 

Seek advice in the event of uncertainty 

Tìm kiếm lời khuyên khi không chắc chắn 

If you observe behaviour that concerns you, or that 

may constitute a violation of our policies, raise the 

issue promptly. If you are not sure, please talk it 

through with your supervisor, director, HR, financial 

manager or a member of the Board of Directors. 

Nếu bạn quan sát thấy hành vi hoặc có thể cấu thành hành vi vi phạm 

chính sách của chúng ta, hãy nêu vấn đề kịp thời. Nếu bạn không 

chắc chắn, vui lòng nói chuyện với người Quản lý trực tiếp, Giám 

đốc, Quản lý nhân sự, Quản lý tài chính hoặc thành viên của Hội 

đồng quản trị. 

 

If confidentiality is required, you can  always  contact the  

integrity adviser,  whose role is to provide a sympathetic 

ear, offering advice on possible integrity issues,  helping 

you decide the  next  steps to take  and  referring you to the  

right person for lodging an integrity complaint. Rikolto 

encourages you to get to know your integrity adviser and to 

speak up if you have any doubts. 

Nếu có vấn đề cần bảo mật, bạn luôn có thể liên hệ với Cố vấn minh 

bạch, người có vai trò thông cảm, đưa ra lời khuyên về các vấn đề 

liên quan đến tính chính trực, giúp bạn quyết định các bước tiếp theo 

để thực hiện và giới thiệu bạn đến đúng người để khiếu nại về vấn đề 

minh bạch. Rikolto khuyến khích bạn làm quen với Cố vấn minh bạch 

của bạn và lên tiếng nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. 

 

Speak up about any breaches 

Lên tiếng về bất cứ vi phạm nào 
 

Rikolto promotes a “speak-up” culture. There are three 

channels for lodging an integrity complaint. You can check 

table 1 to meet those channels. 

Rikolto khuyến khích văn hóa “lên tiếng”. Có ba kênh để gửi khiếu nại 

về vấn đề minh bạch. Bạn có thể tham khảo bảng 1 (dưới đây) để biết 

các kênh đó. 

 

Zero tolerance for retaliation 

Không khoan dung cho sự trả đũa 
 

Rikolto very much appreciates the help of employees who 

identify potential problems. Any retaliation against an 

employee who raises an issue honestly is a violation of this 

Code of Conduct. The fact that an employee has raised  a 

concern or has informed his/her management of a case of 

fraud  cannot be the  basis for any adverse employment 

action, including separation, demotion, suspension, loss of 

benefits, threats, harassment or discrimination. 

Rikolto đánh giá rất cao sự giúp đỡ của những nhân viên xác định 

các vấn đề tiềm ẩn. Bất kỳ sự trả thù nào đối với nhân viên, người đã 

nêu ra vấn đề một cách trung thực, là vi phạm “Quy tắc Ứng xử” 
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này. Việc một nhân viên nêu lên mối quan ngại hoặc thông báo cho 

quản lý của mình về trường hợp gian lận không thể là cơ sở cho bất 

kỳ sự bất lợi nào, bao gồm chia rẽ, giáng chức, đình chỉ, mất quyền 

lợi, đe dọa, quấy rối hoặc phân biệt đối xử. 

 

 

Rikolto will protect any employee who raises a concern 

honestly, but it is a breach of the Code of Conduct to 

knowingly make a false accusation, lie to investigators or 

auditors, or interfere or refuse to cooperate with an 

investigation. Honest reporting does not mean that we have 

to be right when we raise a concern; we just have to believe 

that the information we are providing is accurate. The same 

protection applies for all kind of whistle-blowers within 

Rikolto. 

Rikolto sẽ bảo vệ bất kỳ nhân viên nào nêu lên mối quan ngại một 

cách trung thực, nhưng sẽ là vi phạm Quy tắc Ứng xử khi tố cáo sai, 

nói dối với các điều tra viên hoặc kiểm toán viên, can thiệp hoặc từ 

chối hợp tác với một cuộc điều tra. Báo cáo trung thực không có 

nghĩa là chúng ta phải đúng khi chúng ta nêu lên mối quan tâm; 

chúng ta chỉ cần tin rằng thông tin chúng ta đang cung cấp là chính 

xác. Áp dụng tương tự cho những người tố giác ở tất cả các lĩnh vực 

khác tại Rikolto. 

 

Each complaint will be treated with due care and 

discretion 

Mỗi khiếu nại sẽ được xử lý tận tâm và cẩn trọng 
 

Rikolto guarantees that any claim will be investigated with 

appropriate diligence and complete discretion. The 

complaints manager is responsible for the investigation and 

will protect the rights of all those involved by all means 

available.  Furthermore, any investigation will adhere to 

data protection legislation. As a result, the reports will be 

shared only to the extent strictly necessary for the 

investigation and the subsequent procedures. The complaint 

manager will provide general feedback to the integrity 

managers so she/he can improve the implemention of the 

integrity policy. Please be aware that any violation of the 

Code can result in disciplinary action, up to and including 

termination of employment. 

 

Rikolto đảm bảo rằng bất kỳ khiếu nại nào cũng sẽ được điều tra tích 

cực và thận trọng. Cán bộ Quản lý khiếu nại chịu trách nhiệm điều 

tra và bảo vệ quyền của tất cả những người liên quan mọi cách có 

thể. Hơn thế nữa, bất kỳ cuộc điều tra nào cũng phải tuân thủ luật 

bảo vệ thông tin. Do đó, các báo cáo sẽ chỉ được chia sẻ ở mức độ 

cần thiết cho quá trình điều tra và các thủ tục liên quan. Cán bộ 

Quản lý khiếu nại sẽ cung cấp phản hồi cho cán bộ Quản lý minh 

bạch để giúp cải thiện việc thực hiện chính sách minh bạch. Xin lưu ý 

rằng bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy tắc cũng có thể bị kỷ luật dẫn 

đến chấm dứt việc làm.
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Table 1: Channels for lodging an integrity complaint 

Bảng 1: Các kênh khiếu nại về vấn đề minh bạch 
 

Management/ Quản lý 

 

You can always raise any concerns with: 

Bạn luôn có thể nêu bất kỳ mối lo lắng nào với: 

 

•     Your manager or director 

     Quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc của bạn 

•     HR at Regional Office or within the Global Support Team 

Quản lý nhân sự của văn phòng khu vực hoặc của Nhóm hỗ trợ toàn cầu. 

•    The financial manager at Regional Office or within the Global 

       Support Team 

Quản lý tài chính của văn phòng khu vực hoặc của Nhóm hỗ trợ toàn cầu 

•     The Executive Director: chris.claes@rikolto.org or +32 16 31 65  80 

      Giám đốc thường trực: email chris.claes@rikolto.org hoặc sđt +32 16 31 65 80 

•    The Chair of the  International Board  of Directors:   

stephanie.daniels@rikolto.org 

Chủ tịch Ban giám đốc quốc tế: email stephanie.daniels@rikolto.org  

•    The Chair of the  Belgium  Board  of Directors: 

kristof.debrabandere@yahoo.com  

Chủ tịch Ban giám đốc tại Bỉ: kristof.debrabandere@yahoo.com  

 

Contact details for the different regions can be found on the website. 

Thông tin liên lạc chi tiết của các khu vực khác nhau có thể tìm thấy trên website. 
 

Internal Integrity Manager 

Quản lý tính minh bạch nội bộ 

If you do not receive an acceptable response from your first point of 

contact or your identity needs to be protected, you can also contact the 

integrity manager: integrity.manager@rikolto.org 

The Operational Manager of the Global Support Team 

currently performs this role. 

Nếu bạn không nhận được phản hồi hợp lý từ người bạn đã liên hệ đầu 

tiên hoặc nếu danh tính của bạn cần được bảo vệ, có thể liên hệ với cán 

bộ Quản lý minh bạch: intergrity.manager@rikolto.org. Hiện nay, cán bộ 

Quản lý hoạt động của Nhóm hỗ trợ toàn cầu đang nắm giữ vai trò này. 

mailto:chris.claes%40rikolto.org?subject=
mailto:chris.claes@rikolto.org
mailto:stephanie.daniels@rikolto.org
mailto:stephanie.daniels@rikolto.org
mailto:kristof.debrabandere@yahoo.com
mailto:kristof.debrabandere@yahoo.com
mailto:integrity.manager@rikolto.org
mailto:intergrity.manager@rikolto.org
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External Hotline 

Đường dây nóng bên ngoài 

 

If the person reporting the complaint has no confidence in the first two 

channels (Management and Internal Integrity Manager), he/she can 

contact the external hotline (TBC by NGO federation). 

Nếu người báo cáo các khiếu nại không tin tưởng vào hai kênh nêu trên (nhóm 

Quản lý và Quản lý minh bạch nội bộ), có thể liên hệ với đường dây nóng bên 

ngoài (Tham khảo Liên hiệp các tổ chức phi chính phủ) 

 
Approved by the International Board of Directors of Rikolto International on the 7th of June 2019 

Được phê duyệt bởi Ban giám đốc quốc tế của Rikolto International ngày 07 tháng 6 năm 2019 

 
 
 

 

 
 
 

1 After research (by reading the code of conduct from several organisations/firms like Oxfam, 

UN, WWF, Coca-Cola Company, Pfizer and JPMorgan Chase & Co, KPMG, ING, ….) 

Rikolto selected 6 standards which reflects our minimum standards for ethical behaviour. 

Thereafter Rikolto has laid his accents by the interpretation of those 6 standards. 

Sau khi nghiên cứu (bằng cách tham khảo Quy tắc Ứng xử của một vài tổ chức/công ty như Oxfam, UN, 

WWF, Công ty Coca-cola, Pfizer and PJMorgan Chase & CO, KPMG, ING,…) Rikolto đã chọn 6 tiêu chuẩn 

là các tiêu chuẩn tối thiểu của chúng ta cho hành vi đạo đức. Sau đó, 6 tiêu chuẩn đã được giải thích và nhấn 

mạnh như trên.  

 

2 The integrity Manager defines and implement the integrity policy and maintains the 

integrity culture. He/ She is the single point of contact for the integrity adviser and the 

complaints manager in case of questions regarding the integrity policy and support them to 

be succesfull in their role. 

Cán bộ Quản lý minh bạch xây dựng, thực hiện chính sách minh bạch và duy trì văn hóa minh bạch. Anh/ Chị 

ấy là người liên lạc duy nhất cho cán bộ Cố vấn minh bạch và cán bộ Quản lý khiếu nại trong trường hợp có 

câu hỏi liên quan đến chính sách minh bạch và hỗ trợ họ hoàn thành tốt vai trò của mình. 

 

 
 
 

 

 

 

 


