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Dear reader 

Quý độc giả thân mến          With more than 40 years’ experience in partnering with farmers’ 

organisations and food chain stakeholders across  

Africa, Asia, Europe and Latin America, Rikolto (formerly 

VECO/Vredeseilanden) has become an international network 

organisation that aims is to provide affordable food for all, now and 

in the future. 

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc hợp tác với các tổ chức nông 

dân và các bên liên quan với chuỗi thực phẩm trên khắp Châu Phi, 

Châu á, Châu Âu và châu Mỹ Latinh. Rikolto (trước đây là 

VECO/Vredeseilanden) đã trở thành một tổ chức mạng lưới quốc tế 

với mục tiêu tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được thực phẩm có 

giá cả hợp lý, cả hiện tại và trong tương lai. 

 

The success of Rikolto has always been largely due to the skill, 

talent and dedication of our people, which over the years has 

earned us the trust of our donors, partners and supporters. 

Thành công của Rikolto phần lớn nhờ vào kỹ năng, năng lực và sự tận 

tụy của chúng tôi, nhờ đó chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của các 

nhà tài trợ, đối tác và những người ủng hộ Rikolto trong suốt những 

năm qua. 

 

We believe that Rikolto is its people and that upholding the 

Code of Ethics and the Code of Conduct is one of the 

keystones to achieving our goals. 

Chúng tôi tin rằng Rikolto chính là những con người trong tổ chức, và 

việc nêu cao Quy tắc Đạo đức và Quy tắc Ứng xử là một trong những 

cơ sở để chúng tôi đạt được mục tiêu. 



 

 

For Rikolto, the Code of Ethics is not just a buzzword. It is part 

of our DNA. We promote an environment in which members 

of staff take ownership in developing and defining Rikolto’s core 

values. 

Với Rikolto, Quy tắc Đạo đức không chỉ là một thuật ngữ chuyên môn. 

Nó là một phần của DNA của chúng tôi. Chúng tôi thúc đầy một môi 

trường mà trong đó mỗi thành viên đều làm chủ trong việc xác xây 

dựng và xác định những giá trị cốt lõi của Rikolto. 

 

 

We believe that this bottom-up approach encourages 

regular dialogue, ensuring that the organisation’s values 

can be understood and owned within each cultural setting. This 

enables us to understand and adapt our practices in a 

participatory and effective way 

Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận từ dưới lên này sẽ khuyến khích việc 

đối thoại thường xuyên, đảm bảo rằng các giá trị của tổ chức có thể 

được hiểu và làm chủ trong từngi môi trường văn hóa. Điều này cho 

phép chúng tôi hiểu và điều chỉnh các hoạt động của chúng tôi một 

cách thiết thực và hiệu quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Global Support Team and all regions in East Africa, West Africa, the Democratic Republic of 
Congo, Central America, South America, Indonesia, Vietnam and Belgium wholeheartedly 
embrace the six values outlined below. 

Nhóm hỗ trợ toàn cầu và tất cả các khu vực ở Đông Phi, Tây Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung Mỹ, 

Nam Mỹ, Indonesia, Việt Nam và Bỉ hoàn toàn đồng ý sáu giá trị sau đây: 

 
 

 
 
 

Rikolto’s six values  
Sáu giá trị của Rikolto 

 
 

           People             Interconnectivity               Innovation  

      Con người                                  Tính kết nối                                Sự đổi mới 

 
 

 
 

Rikolto is its people; we 

are the power of change. 

We are an organisation 

that lives its values:  belief 

in people, inclusivity, 

sustainability and 

constant open dialogue 

to achieve transformation 

in food systems. 

 

Rikolto là con người của 

Rikolto, chúng ta là sức mạnh 

của sự thay đổi. Chúng ta sống 

với các giá trị của mình: niềm 

tin vào con người, tính toàn 

diện, tính bền vững và liên tục 

đối thoại mở để đạt được sự 

chuyển đổi trong hệ thống thực 

phẩm. 

Sharing is caring. Rikolto 

is an international network 

organisation in which 

connection and collaboration 

are vital. This helps us to open 

our minds and learn from each 

other 

Chia sẻ là quan tâm. Rikolto là 

một tổ chức có mạng lưới quốc 

tế, trong đó kết nối và hợp tác 

là rất quan trọng. Điều này 

giúp chúng ta mở mang đầu óc 

và học hỏi lẫn nhau. 

 

We are determined and 

passionate explorers who are 

not afraid to get our hands dirty 

looking for practical solutions. 

We dare to innovate 

Chúng ta là những nhà thám 

hiểm đầy quyết tâm và đam 

mê, những người không sợ làm 

bẩn đôi tay khi tìm kiếm giải 

pháp thiết thực. Chúng ta dám 

đổi mới. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Open dialogue                  Sustainability                    Integrity 

     Đối thoại mở                                     Tính bền vững                                 Tính minh bạch 
 

 

Rikolto is a safe space 

where people can 

experiment, be creative, fail 

and learn from their mistakes 

without any judgement. 

Externally we value our 

contacts with the usual 

actors as well as with the less 

obvious ones. 

Rikolto là một không gian an 

toàn nơi mọi người có thể thử 

nghiệm, sáng tạo, thất bại và 

học hỏi từ những sai lầm của 

chính mình mà không bị phán 

xét. Trong công tác đối ngoại, 

chúng ta trân trọng các mối 

quan hệ với tất cả các tác nhân 

và đối tác. 

 

We are striving for a world 

in which sustainable 

development is an 

integral part of the way 

people think and act. 

Chúng ta đang phấn đấu cho 

một thế giới trong đó sự phát 

triển bền vững là một phần 

không thể thiếu trong cách 

mọi người suy nghĩ và hành 

động. 

 

 

 

Doing the right thing even 

if no-one is looking. We 

must all maintain the highest 

standards of moral and 

financial integrity, which 

includes truthfulness, fairness 

and honesty. Rikolto therefore 

promotes safety, trust and 

authenticity so people will 

speak up and encourage others 

to make the right decisions. 

Làm điều đúng đắn ngay cả khi 

không ai nhìn thấy. Tất cả 

chúng ta phải duy trì các tiêu 

chuẩn cao nhất về sự minh bạch 

trong đạo đức và tài chính, bao 

gồm sự công bằng và trung thực. 

Từ đó, Rikolto thúc đẩy sự an 

toàn, niềm tin và tính xác thực để 

mọi người lên tiếng và khuyến 

khích những người khác đưa ra 

những quyết định đúng đắn. 
 

 
 
 

We are all responsible for safeguarding these values and living by these principles. Working for 
or with Rikolto means practising these values: “walk your talk” is an important baseline for 
everything we do. Acting in line with our core values is more than caring about our image or 
reputation or avoiding legal issues.  It’s about each of us knowing that we are doing the right 
thing. 

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ những giá trị và sống theo những nguyên tắc này. Làm việc 

cho (hoặc với) Rikolto có nghĩa là cần tuẩn thủ các giá trị này: “Nói đi đôi với làm” là một cơ sở quan 

trọng cho tất cả mọi việc chúng ta làm. Hành động phù hợp với các giá trị cốt lõi của chúng ta là quan 

tâm đến hình ảnh hoặc uy tín của chúng ta, tránh các vấn đề pháp lý và hơn thế nữa. Đó là cách để mỗi 

chúng ta biết rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn.

 

 

The aim of the  Code of Ethics and  the  Code of Conduct is to help  us to make informed 
decisions in response to the  ethical dilemmas that  we all face  at work, to promote an ethical 
culture throughout the organisation and  to show what  we stand for as Rikolto members. 
These shared values and principles apply to all employees, volunteers, interns and third-party 
entities such as consultants, partners and donors. 

Mục đích của Quy tắc Đạo đức và Quy tắc Ứng xử là giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt để ứng 

phó với những tình huống khó xử về đạo đức mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong công việc, thúc đẩy 

một văn hóa có đạo đức xuyên suốt tổ chức và thể hiện những gì chúng ta, những thành viên của Rikolto 

làm đại diện. Những giá trị và nguyên tắc chung 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. 



 
 
We encourage each of you to familiarise yourself with the Code of Ethics and the Code of 
Conduct. If you have any queries about anything, don’t hesitate to contact us. 

Chúng tôi khuyến khích các bạn làm quen với Quy tắc Đạo đức và Quy tắc Ứng xử. Nếu bạn có bất kỳ thắc 

mắc nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi. 

 
Thank you for joining us in this effort. 

Cám ơn bạn đã nỗ lực cùng với chúng tôi! 
 
 
 
 

Stephanie Daniels       Chris Claes 

Chair of the Board       Executive Director 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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            The Code of Ethics is a value statement, while the Code of Conduct is a 

translation of those values by outlining specific behaviour. 

Quy tắc Đạo đức là một tuyên bố về giá trị, trong khi Quy tắc Ứng xử là sự thực hiện của các giá trị 

đó bằng các hành vi cụ thể. 
 

2             The definitions of the six values are not set in stone and can still be adapted once 

all the feedback from the individual regions has been collected. The current definitions 

already provide an indication of how Rikolto puts these values into practice. 

Các định nghĩa về sáu giá trị chưa phải là quyết định cuối cùng mà vẫn có thể được điều chỉnh sau khi 

nhận được phản hồi từ các vùng. Các định nghĩa hiện tại đã có thể giúp Rikolto thực hành các giá trị 

này.. 


