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1. Purpose & Scope 
1. Mục đích & Phạm vi hoạt động 
 
This policy aims to prevent fraud and corruption through strong commitment to integrity, and, to reduce risks 
through strong response to suspicions or events. Our ability to demonstrate best practices in prevention and 
response to fraud builds trust in our supporters and safeguard our brand.  
 
Chính sách này nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và tham nhũng thông qua cam kết mạnh mẽ về sự chính trực 
và, để giảm rủi ro thông qua phản ứng mạnh trước những sự vụ đáng ngờ. Khả năng chứng minh thực tiễn tốt 
nhất trong công tác phòng chống và ứng phó với gian lận giúp chúng tôi xây dựng niềm tin vào những người ủng 
hộ và bảo vệ thương hiệu của tổ chức. 
 
This policy applies to all activities managed by WWF International and the offices it directly manages (the 
“Offices”), and to their employees and co-contractors, defined as consultants, volunteers, staff of organizations 
engaged by WWF, and any person hosted by a WWF office.   It complies with the WWF Network Standard on the 
Prevention of Fraud & Corruption, for which WWF International is the steward.  
 
Chính sách này áp dụng cho tất cả các hoạt động do WWF International quản lý và các văn phòng (gọi tắt là 
“Văn phòng”)  được tổ chức này trực tiếp quản lý, đồng thời áp dụng cho nhân viên và nhà thầu chung, được xác 
định là tư vấn viên, tình nguyện viên, nhân viên của các tổ chức do WWF quản lý, và bất kì ai có mặt tại một văn 
phòng WWF. Điều này tuân thủ theo Tiêu chuẩn Mạng lưới WWF về Phòng chống Gian lận & Tham nhũng, mà 
WWF International là người quản lý. 

  

2. Definitions 

2.  Định nghĩa 

 
Fraud is a wrongful, ill intended or criminal act of deception by anyone entrusted with an organization’s funds or 
assets, which aims to result in unfair gain.   
 
Gian lận là hành vi lừa dối nhằm phạm tội, có mục đích xấu hoặc sai trái của bất kỳ ai được giao phó  các quỹ 
hoặc tài sản của tổ chức, nhằm mục đích trục lợi. 
 
Corruption is an act of obtaining an advantage from a third party by abusing an entrusted power for private gain. 
Bribery (below) and kickbacks (asking for money in exchange for offering work) are forms of corruption.   
 
Tham nhũng là một hành động hưởng lợi từ một bên thứ ba bằng cách lạm dụng quyền lực được giao để giành 
lợi ích cá nhân. Hối lộ (định nghĩa bên dưới) và, Lại quả (yêu cầu trả tiền rồi mới duyệt công việc) là những hình 
thức tham nhũng. 
 
 
Bribery is the act of giving or receiving something of value in exchange for some kind of influence or action in 
return, that the recipient would otherwise not provide. 
 
Hối lộ là hành vi cho hoặc nhận một vật có giá trị để đổi lại một số sự ảnh hưởng hoặc hành động mà người nhận 
lẽ ra sẽ không cung cấp. 
 
Neither fraud nor corruption are restricted to monetary or material benefit, but could also include intangible 
benefits such as status or information.  Examples are, but are not limited to, the following: 
 
Gian lận hay tham nhũng không giới hạn trong lợi ích tiền tệ hoặc vật chất, mà cũng có thể bao gồm các lợi ích 
vô hình như địa vị hoặc thông tin. Ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây: 
 
 

● Theft, misappropriation, extortion or embezzlement of WWF’s funds or assets, whether by a WWF 
employee, contracting party, partner or supplier. 
Trộm cắp, chiếm đoạt, tống tiền hoặc tham ô các quỹ hoặc tài sản của WWF, cho dù là nhân viên 
WWF, bên ký kết, đối tác hoặc nhà cung cấp. 

 
● Paying a third party to bribe a government official on behalf of WWF 

Thanh toán cho bên thứ ba để hối lộ một quan chức chính phủ, trên danh nghĩa WWF 
 

● Misuse of the organization’s assets (e.g. non-permitted, private use of WWF vehicles) 
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Lạm dụng tài sản của tổ chức (ví dụ: sử dụng phương tiện WWF cho mục đính cá nhân mà không 
được cho phép) 

 
● Misrepresentation of qualifications to obtain employment 

Đưa bằng chứng giả mạo về trình độ để được tuyển dụng 
 

● Falsified financial or technical (e.g., conservation) records, reports, statements 
Làm giả các báo cáo, hồ sơ, những tuyến bố về kỹ thuật (ví dụ: về bảo tồn) hay tài chính  

 
● Theft or misuse of proprietary data or Intellectual Property 

Trộm cắp hoặc lạm dụng dữ liệu độc quyền hoặc sở hữu trí tuệ 
 

● Providing favours or money to judges or other government officials to pursue personal or WWF goals 
Cung cấp ưu đãi hoặc tiền cho thẩm phán hoặc các quan chức chính phủ khác để theo đuổi các mục 
tiêu cá nhân hoặc mục tiêu của WWF 

 
● Concealment of material facts,  forgery, collusion or conspiracy to accomplish any of the above, 

including hiding a conflict of interest 
Che giấu các yếu tố vật chất, giả mạo, thông đồng hoặc âm mưu để thực hiện bất kỳ điều nào ở trên, 
bao gồm cả việc che dấu xung đột lợi ích 
 

In most circumstances, a “facilitation payment” made to a government official to facilitate approval of a legal 
business transaction or activity would be considered a bribe and treated as such.  
 
Trong hầu hết các trường hợp, một "khoản chi phí bôi trơn" được thực hiện cho một quan chức chính phủ để tạo 
thuận lợi cho việc phê duyệt một giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh hợp pháp sẽ được coi là hối lộ và được xử 
lý theo quy định. 
 
In this Policy, the term “fraud” is used for convenience, but refers to all the above. 
 
Trong Chính sách này, thuật ngữ "gian lận" được sử dụng để thuận tiện trong văn bản, nhưng từ này đề 
cập đến tất cả những hình thức trên. 
 

3. Policy 
3.  Chính sách 
 
3.1   We prevent, and conduct ourselves with integrity 
3.1  Chúng tôi ngăn chặn và hành xử với sự chính trực 

 
WWF employees must have, and be seen to have, high standards of personal integrity in accordance with our 
Network Code of Ethics, and WWF International Staff Code of Conduct.  All staff must make efforts to prevent 
fraud by complying with any and all policies related to the use of WWF funds and assets, as reflected in (but not 
limited to): 
 
Nhân viên của WWF phải có và được xem là có tiêu chuẩn cao về sự chính trực của bản nhân theo Bộ Quy tắc 
Đạo đức của Mạng lưới và Bộ  Quy tắc Ứng xử của Nhân viên của WWF International. Tất cả nhân viên phải nỗ 
lực để ngăn chặn gian lận bằng cách tuân thủ bất kỳ và tất cả các chính sách liên quan đến việc sử dụng các 
quỹ và tài sản của WWF, như được nêu đơn cử (nhưng không giới hạn) tại đây: 
 

● Procurement of services and goods  

Mua sắm dịch vụ và hàng hóa 

● Travel, gifts, hospitality, meeting, and other expense policies 
Chính sách du lịch, quà tặng, khách sạn, cuộc họp và các chính sách chi tiêu khác 

● Vehicle usage policies 
Chính sách sử dụng phương tiện đi lại 

● Engaging consultants and other implementing parties 
Thuê tư vấn và các bên thực hiện khác 

● Conflict of interests  
Xung đột lợi ích 
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All consultants and other WWF funded contracted parties (e.g., project partners) should as part of their 
agreement with WWF sign a Fraud & Corruption Prevention for Contracted Parties (see link here) or similar 
commitment. 
 
Tất cả các chuyên gia tư vấn và các bên hợp đồng khác mà WWF tài trợ (ví dụ, các đối tác dự án) phải - một 
phần trong thỏa thuận của họ với WWF - ký kết Ngăn chặn Gian lận & Tham nhũng cho các Bên ký kết (xem liên 
kết tại đây) hoặc cam kết tương tự. 
 
Avoiding bribery:  Under no circumstances should any payments or anything of value be made, promised or 
offered to any government employee or official in contravention of applicable laws. No payments or gifts of value 
should be made, promised, or offered to, or accepted by any government employee or official to: influence any 
official government act or decision; induce a government employee/official to do or omit to do anything in violation 
of their lawful duty; or to obtain or retain business for, or direct business to any individual or entity. 
 
Tránh hối lộ: Trong mọi trường hợp, mọi khoản thanh toán hoặc bất kỳ vật có giá trị nào đều không được phép 
làm, hứa hẹn hoặc đề nghị cho bất kỳ nhân viên hoặc quan chức nào của chính phủ trái với luật hiện hành. 
Không cho phép khoản thanh toán hoặc quà tặng có giá trị nào được thực hiện, hứa hẹn hoặc đề nghị hoặc chấp 
nhận bởi bất kỳ nhân viên hoặc quan chức chính phủ nào để: ảnh hưởng đến bất kỳ hành động hoặc quyết định 
chính thức nào của chính phủ; thuyết phục một nhân viên chính phủ/quan chức thực hiện hoặc không thực hiện 
bất cứ điều gì vi phạm nghĩa vụ theo pháp luật của họ; hoặc sở hữu hay hoặc dành công việc cho, hoặc trực tiếp 
đưa công việc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. 
 

3.2  We encourage detection.   Offices will maintain strong oversight and controls to aid in the 

detection of fraud. 

3.2  Chúng tôi khuyến khích bạn phát hiện các trường hợp trên. Văn phòng sẽ duy trì sự 

giám sát mạnh mẽ và kiểm soát để hỗ trợ khi có phát hiện gian lận. 

3.3   We escalate issues immediately 
3.3  Chúng tôi sẽ đi đến cùng khi nhận thấy vấn đề 

WWF is committed to responding quickly and robustly to all allegations and events of misconduct including fraud. 
An employee or contracting party who witnesses a fraudulent act is required to immediately report it to any 
Country Director, the employee’s line manager, or through the channels noted in our “Speak Up” policy.  
Directors are required to escalate immediately all concerns to WWF International COO or Compliance Head, as 
well as the Regional Director.   Not reporting an issue, obstructing another from reporting an issue, or 
retaliating against an informant may be cause for disciplinary action  
 
WWF cam kết ứng phó nhanh chóng và quyết liệt với tất cả các cáo buộc và các vụ việc về hành vi sai trái kể cả 
gian lận. Một nhân viên hoặc bên ký kết hợp đồng chứng kiến hành vi lừa đảo cần phải báo cáo ngay cho bất kỳ 
Giám đốc Quốc gia, người quản lý trực tiếp của nhân viên hoặc thông qua các kênh được ghi trong chính sách 
"Lên tiếng" của chúng tôi. Các giám đốc được yêu cầu phải thông báo ngay lập tức tất cả các mối quan ngại cho 
Giám đốc điều hành của WWF International hoặc Trường ban Pháp chế, cũng như Giám đốc khu vực. Không 
phản ánh vấn đề, cản trở người khác phản ánh hoặc trả đũa người cung cấp thông tin có thể được xem 
là nguyên nhân khiến người làm điều này bị xử lí kỷ luật 

 
3.4   We respond  
3.4  Cách ứng phó 

Senior managers must take key steps in addition to investigating to respond to a concern or event: 
 
Các nhà quản lý cấp cao phải thực hiện các bước quan trọng ngoài việc điều tra để ứng phó với một lo ngại hoặc 
một vụ việc: 
 

● Treat the allegation or incident and all evidence as highly confidential: 
Bảo mật tối đa trong việc xử lý cáo buộc hoặc sự việc và đối với tất cả các bằng chứng: 
 

● Protect informants from retaliation; 
Bảo vệ người cung cấp thông tin không bị trả đũa; 
 

● Treat suspects in line with the principle “innocent until proven guilty;” 
Đối xử với các nghi phạm theo nguyên tắc "suy đoán vô tội (cho đến khi chứng minh là có tội)"; 
 

● Protect evidence (place documents, laptops etc. in locked area); 
Bảo vệ bằng chứng (để tài liệu, máy tính xách tay, vv trong khu vực có khóa); 
 

● Prevent further loss or damage (e.g., stop payments; change signatories etc.); 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_fcp_policy___contracted_party_version___sept_2015clean.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_fcp_policy___contracted_party_version___sept_2015clean.pdf
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Ngăn chặn tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra thêm (ví dụ: ngừng thanh toán; thay đổi chữ ký đăng ký, 
vv); 
 

● Maintain daily functions as best as possible and inform those needing to know if operations must be 
suspended or changed; 
Duy trì hoạt động hàng ngày tốt nhất có thể và thông báo cho những người cần biết nếu các hoạt động 
phải được dừng hoặc thay đổi; 

 
● Inform impacted donors (if known).  

Thông báo cho các nhà tài trợ bị ảnh hưởng (nếu biết những người này). 
 

● Be informed of and abide by donor rules, which may require being informed at the earliest sign of 
potential fraud.  
Được thông báo và tuân thủ các quy tắc của nhà tài trợ, có thể yêu cầu được thông báo khi có dấu hiệu 
sớm nhất về một vụ gian lận tiềm ẩn. 
 

● Assure satisfactory investigation of the facts (see below) 
Đảm bảo điều tra thỏa đáng về các sự kiện (xem bên dưới) 

 

3.5    We investigate and report findings promptly 
3.5  Chúng tôi điều tra và báo cáo kết quả kịp thời 
 
The Office Director (or higher in case the Office Director is implicated) ideally commissions an investigation 

within one week. Investigations may be performed by an internal or external party: they must have proven, 
appropriate skills and independence from implicated parties. Investigations may be made in phases, e.g., an 
initial phase to substantiate allegations, then more in-depth review to fully verify facts. Normally an investigation 
should be completed and report submitted within 45 days of an allegation or concern is raised, and delays 
beyond this should be informed in writing to WWF International’s COO.   
 
Giám đốc Văn phòng (hoặc cấp cao hơn trong trường hợp Giám đốc Văn phòng có liên quan đến vụ gian lận) 
thực hiện điều tra với thời gian lý tưởng là một tuần. Các cuộc điều tra có thể được thực hiện bởi một các bên 
bên trong hoặc bên ngoài: họ phải chứng minh được mình có đủ kỹ năng phù hợp và làm việc độc lập với từ các 
bên liên quan. Điều tra có thể được thực hiện theo từng giai đoạn, ví dụ: giai đoạn đầu để chứng minh các cáo 
buộc, sau đó xem xét sâu hơn để xác minh đầy đủ các sự kiện. Thông thường một cuộc điều tra nên được hoàn 
thành và báo cáo trong vòng 45 ngày sau khi một cáo buộc hoặc quan ngại được nêu lên, và sự chậm trễ theo 
khung thời gian này sẽ phải được thông báo bằng văn bản cho COO của WWF International. 
 
The type of investigation will depend on many factors including materiality and seriousness of the event. We may, 
but are not obliged to, engage a forensic investigation, which uses techniques to find evidence for civil or criminal 
investigations, and may include searching computers, drives and mobile phones, reviewing large amount of data, 
interviewing suspects, etc.  
 
Các loại hình điều tra sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm cả tính chất và mức độ nghiêm trọng của sự việc. 
WWF có thể, nhưng không bắt buộc phải tham gia điều tra pháp y, một dạng sử dụng kỹ thuật để tìm bằng 
chứng về điều tra dân sự hoặc hình sự, và có thể bao gồm rà soát trên máy tính, ổ đĩa và điện thoại di động, xem 
xét số lượng lớn dữ liệu, phỏng vấn nghi phạm, v.v. 
 
Investigations must be documented in a report which includes the following: 
 
Điều tra phải được ghi lại trong một báo cáo bao gồm những điểm sau: 
 

● Exact allegation and how it was detected; 
Cáo buộc chính xác và cách cáo buộc được phát hiện; 
 

● Background, details (dates, places, transactions, etc.) and intent of related actions; 
Bối cảnh, chi tiết (ngày, địa điểm, giao dịch, v.v.) và mục đích của các hành động liên quan; 
 

● Investigation procedures (review transactions, interview, site visits, etc.); 
Thủ tục điều tra (xem xét giao dịch, phỏng vấn, thăm viếng hiện trường, vv); 
  

● Likely reasons the event was able to take place; 
Các lý do có khả năng xảy ra vụ việc; 

 
● Loss to the organization and per impacted donor (if relevant);  

Tổn thất cho tổ chức và mỗi nhà tài trợ bị ảnh hưởng (nếu có liên quan); 
 

● Lessons learned and actions recommended or taken to prevent recurrence. Even if fraud is not 
confirmed, poor controls and management should be reported.  
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Bài học kinh nghiệm và hành động được khuyến cáo hoặc thực hiện để ngăn ngừa tái diễn. Ngay cả 
khi gian lận không được xác nhận, thì cũng phải báo cáo về sự yếu kém trong khâu kiểm soát và quản 
lý. 

 

3.6    We promptly respond to findings 
3.6  Chúng tôi ứng phó kịp thời với những phát hiện 
 
As a minimum follow up to an investigation, certain actions must be taken: 
 
Theo yêu cầu tối thiếu khi theo dõi một cuộc điều tra, một số hành động sau đây nhất định phải được thực hiện: 
 

● Recover lost assets and funds where possible. 
Khôi phục tài sản và quỹ bị mất nếu có thể. 
 

● Prevent recurrence and fix poor controls or processes 
Ngăn chặn sự tái diễn và khắc phục sự yếu kém trong khâu kiểm soát hoặc quy trình 
 

● Inform all donors impacted 
Thông báo cho tất cả các nhà tài trợ bị ảnh hưởng 
 

● Refund any losses to impacted donors 
Hoàn trả mọi tổn thất cho các nhà tài trợ bị ảnh hưởng 
 

● Communicate as confidentiality allows and is appropriate to other staff, donors, stakeholders 
Việc truyền đạt phải phù hợp với tính bảo mật, cũng như với các nhân viên, nhà tài trợ khác, các bên 
liên quan 
 

● Seek guidance with regard to any external communications with the Response Team. 
Tìm sự hướng dẫn về công tác truyền thông ra bên ngoài, với Nhóm ứng phó. 
 

 
3.7    We discipline those involved, recover losses, and close the case 
3.7  Chúng tôi kỷ luật những người liên quan, thu hồi tổn thất và kết thúc vụ việc 

Proven fraudulent activity will be treated as gross misconduct and appropriate disciplinary action will always be 
taken, including termination of contract, attempting to retrieve funds defrauded, and assuring that the person 
cannot be engaged again by WWF. Whether an outsider or an employee commits the fraud, WWF retains 
the right to take civil or even criminal action to recover losses.  Disciplinary actions should also be taken on 
those guilty of negligence, collusion, cover up, etc. 
 
Hoạt động gian lận được chứng minh sẽ được coi là hành vi sai trái và hành động kỷ luật thích hợp sẽ luôn được 
thực hiện, bao gồm chấm dứt hợp đồng, nỗ lực lấy lại số tiền bị lừa đảo, và đảm bảo rằng người đó không thể 
được WWF thuê tiếp. Cho dù một người ngoài hay một nhân viên nội bộ đã phạm tội gian lận, WWF vẫn 
có quyền thực hiện hành động dân sự hoặc thậm chí hình sự để thu hồi tổn thất. Các biện pháp kỷ luật 
cũng nên được thực hiện đối với những người phạm tội bất cẩn, thông đồng, che đậy, v.v. 
 
Offices should save all correspondence, reports and evidence in an organized file, and keep an up to date log of 
cases, respecting confidentiality, information security or personal data protection rules and regulations.   
 
Văn phòng nên lưu trữ tất cả thư từ, báo cáo và bằng chứng một cách có hệ thống, và luôn cập nhật các vụ việc, 
tôn trọng tính bảo mật, an ninh thông tin hoặc các quy tắc và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. 
 

 

3.8   We monitor compliance with this policy 
3.8  Chúng tôi giám sát việc tuân thủ chính sách này 
 
Office Directors shall create procedures to monitor that this policy is implemented and respected on a regular 
basis. Any related indicators requested by WWF International to assure compliance shall be respected. 
 
Giám đốc Văn phòng sẽ đề xuất các thủ tục để giám sát việc chính sách này được thực hiện và tôn trọng một 
cách thường xuyên. Bất kỳ dấu hiệu liên quan nào được yêu cầu bởi WWF International để đảm bảo sự tuân thủ 
sẽ được tôn trọng. 
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4.  Responsibilities  
4.  Trách nhiệm 
 
 
WWF International Trustees through its Audit, Risk, & Compliance Committee (ARCC), and the Director 
General (DG) bear overall responsibility for assuring that management maintains and enforces sound systems of 
risk management and internal controls in line with this policy. ARCC and the DG are promptly informed by the 
head of Compliance or the COO of allegations and results of cases. Trustees are required to annually disclose 
any related party transactions and conflicts interests as per Swiss GAAP regulations (see Conflicts of Interest 
policy). 
 
Ban quản trị của WWF International, thông qua bởi Ủy ban Kiểm soát, Rủi ro và Pháp chế (ARCC) và 
Tổng giám đốc (DG) chịu trách nhiệm chung về việc đảm bảo rằng các quản lý duy trì và thực thi các hệ thống 
quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với chính sách này. ARCC và DG được thông báo kịp thời bởi Trưởng 
ban Pháp chế hoặc COO về các cáo buộc và kết quả của vụ việc. Ủy viên Ban quản trị được yêu cầu hàng năm 
phải tiết lộ mọi giao dịch của bên liên quan và các xung đội lợi ích theo các điều lệ của trong Các Nguyên tắc Kế 
toán GAAP của Thụy Sĩ (xem chính sách Xung đột lợi ích). 
 
The WWF International Executive Director, Operations (COO)  is responsible for:   
Giám đốc điều hành của WWF International phải chịu trách nhiệm: 

 
● Leading a permanent Response Team – see below; 

Lãnh đạo Nhóm Ứng phó thường trực - xem bên dưới; 
 

● Reporting allegations to the Director General 
Báo cáo về các cáo buộc cho Tổng giám đốc  
 

● Assuring procedures are in place to require staff and co-contractors read and commit to this Policy; 
respond appropriately to allegations and incidents; and take legal and/or disciplinary action against 
perpetrators of actual or attempted fraud as well as those complicit in such acts. 
Đảm bảo các thủ tục được thực hiện để yêu cầu nhân viên và các nhà thầu chung đọc và cam kết với 
Chính sách này; ứng phó thích hợp trong các trường hợp cáo buộc và sự cố; và có hành động pháp lý 
và / hoặc kỷ luật đối với thủ phạm gian lận thực sự hoặc tìm cách gian lận cũng như những hành vi 
gian lận phức tạp. 

 
The WWF International head of Compliance is responsible for: 
Trường ban Pháp chế của International WWF chịu trách nhiệm: 
 

● Receiving and logging reports from whistleblower hotlines and internal sources; 
Nhận và ghi nhận các báo cáo từ các đường dây nóng cho tố cáo và nguồn nội bộ. 

 
● Providing advice to WWF International and Office management on trends, lessons and best practices 

Tư vấn cho WWF International và Văn phòng quản lý về xu hướng, bài học và phương pháp hay nhất 
 

● Monitoring adherence to this Policy (e.g., monitoring processes, carrying out checks to ensure required 
training and commitments are completed, etc.) 
Giám sát tuân thủ theo Chính sách này (ví dụ: giám sát quy trình, thực hiện kiểm tra để đảm bảo đào 
tạo và cam kết bắt buộc được hoàn thành, v.v.) 
 

● Supporting response processes as Deputy of the Response Team (see below); 
Hỗ trợ các quy trình ứng phó với tư cách là cấp phó Nhóm Ứng phó (xem bên dưới); 
 

● Updating this policy from time to time in line with legal requirements and best practices. 
Cập nhật chính sách này theo thời gian phù hợp với các yêu cầu pháp lý và thực tiễn tốt nhất. 
 

● Keeping abreast of regulatory changes which may impact this or other related internal policies. 
Theo sát các thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đến chính sách này hoặc các chính sách nội bộ có 
liên quan. 
 

● Informing the Chair, Audit, Risk & Compliance Committee of allegations and compliance of the policy. 
Thông báo cho Chủ tịch, Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro & Pháp chế các cáo buộc và tuân thủ chính sách. 

 
WWF International Director of Human Resources 
Giám đốc nhân sự của WWF International phải: 
 

● Assures appropriate capacity and skills to address disciplinary proceedings. When requested by COO, 
directly engage in disciplinary processes; 
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Đảm bảo đội nhóm có đủ năng lực và kỹ năng phù hợp để giải quyết các thủ tục kỷ luật. Khi COO yêu 
cầu, thì Giám đốc nhân sự phải trực tiếp tham gia vào các quy trình kỷ luật; 

 
● Leads staff training, awareness of and commitment to this and other related policies. 

Chỉ đạo đào tạo nhân viên về nhận thức và cam kết với điều khoản này và các chính sách có liên quan 
 
Response Team includes the COO (lead) and Head of Compliance (Deputy), as well as experienced 
communications, finance and HR leaders appointed from time to time by the COO.  The team: 
 
Nhóm Ứng phó bao gồm COO (nhóm trưởng) và Trưởng ban Pháp chế (nhóm phó), cũng như các trưởng bộ 
phận truyền thông, tài chính và nhân sự có kinh nghiệm được COO chỉ định theo từng thời điểm. Nhóm này sẽ: 
 

● Reviews allegations; 
Xem xét cáo buộc; 
 

● Guides Directors in response including investigation, and in some situations may lead the investigation. 
Hướng dẫn các Giám đốc đối phó, bao gồm việc điều tra và trong một số trường hợp khác, những sự 
việc có thể dẫn đến điều tra. 
 

● Manages reputational risks including leading on related external communications. 
Quản lý rủi ro về danh tiếng bao gồm truyền thông, liên quan đến các thông báo truyền thông ra bên 
ngoài. 

 
 
WWF International Directors and Directors of Offices must ensure:  
Các Giám đốc và Trường phòng ban của WWF International phải đảm bảo: 
 

● They demonstrate the right “tone at the top,” e.g., by visibly supporting this policy, using funds wisely, 
respecting procurement rules, disclosing conflicts of interest, etc. 
Họ cho thấy sự “thống nhất đối với bên trên”, ví dụ: bằng cách hỗ trợ rõ ràng chính sách này, sử dụng 
quỹ một cách khôn ngoan, tôn trọng quy tắc mua sắm, khai báo xung đột lợi ích, v.v. 
 

● Speak Up reporting mechanisms are readily available to all staff (e.g., publish on office's intranet site, 
posters in a common work area, presented at meetings). 
Cơ chế báo cáo “Lên tiếng” sẵn có cho tất cả nhân viên (ví dụ: xuất bản trên trang web mạng nội bộ 
của văn phòng, áp phích trong khu vực làm việc chung, được trình bày tại cuộc họp). 
 

● Staff know about this policy and are trained to comply with its obligations. 
● Nhân viên biết về chính sách này và được đào tạo để tuân thủ các nghĩa vụ của mình. 

 
● Controls recommended in audits, reviews or investigations are promptly implemented. 

Các việc kiểm soát được khuyến nghị trong kiểm toán, đánh giá hoặc điều tra được triển khai nhanh 
chóng. 
 

● Co-contractors are informed of and commit to the Policy (ie through contracting), and if deemed 
appropriate receive awareness training. 
Các nhà thầu chung đồng ý được thông báo và cam kết với Chính sách (tức là thông qua hợp đồng) và 
tham gia đào tạo nâng cao nếu phù hợp. 
 

● Escalate immediately any suspected or actual fraud event as per procedures herein. 
Phản ánh ngay lập tức bất kỳ sự kiện gian lận đáng ngờ hoặc thực tế nào theo các thủ tục tại 
đây 
 

● Investigations are done in line with policy, and funds are made available to pay for investigations and 
response costs. 
Các điều tra được thực hiện phù hợp với chính sách và các quỹ được thực hiện để thanh toán cho các 
chi phí điều tra và ứng phó. 
 

● Offices maintain a log of fraud and other integrity related allegations and events. 
Văn phòng duy trì nhật ký về các sự vụ gian lận, các cáo buộc và sự kiện liên quan đến sự chính trực. 
 

● On an annual basis, staff confirm commitment to policy; new staff are inducted on this policy 
Hàng năm, nhân viên phải xác nhận đã cam kết với chính sách này; còn nhân viên mới phải được giới 
thiệu về chính sách này 
 

● Offices carry out fraud risk assessment and maintain a fraud risk register which is reviewed regularly  
Các văn phòng thực hiện đánh giá rủi ro gian lận và duy trì một danh sách rủi ro gian lận, được cập 
nhật thường xuyên 
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Internal Audit gives independent assurance on the effectiveness of related processes including:  
Bộ phận kiểm toán nội bộ cho phép đảm bảo độc lập về tinhs hiệu quả của các quy trình liên quan bao gồm: 
 

● Review prevention and detection processes put in place by management. 
Xem xét các quy trình ngăn ngừa và phát hiện do ban quản lý đưa ra. 
 

● Make recommendations to improve processes. 
Đề xuất cải thiện quy trình. 
 

● Lead or assist such investigations when requested by senior management. 
Chỉ đạo hoặc hỗ trợ các cuộc điều tra về gian lận khi được quản lý cấp cao yêu cầu. 
 

● Consider fraud risk in every audit. 
Xem xét rủi ro gian lận trong mọi khâu kiểm toán. 

 
Each WWF staff member must fully comply with this policy, including 
Mỗi thành viên của WWF phải tuân thủ đầy đủ chính sách này, bao gồm 
 

● Ensure WWF’s assets under their control are safeguarded and used in line with policies; 
Đảm bảo tài sản của WWF dưới sự kiểm soát của họ được an toàn và sử dụng phù hợp với chính sách; 
 

● Report immediately if they suspect a fraud has been committed or if they see weak procedures which 
may provide an opportunity for fraud;  
Báo cáo ngay lập tức nếu họ nghi ngờ có gian lận đã được thực hiện hoặc nếu họ thấy các những lỗ 
hổng trong thủ tục có thể tạo ra cơ hội gian lận; 
 

● Cooperate in any fraud investigation actions (e.g., interviews, provision of documentation); 
Hợp tác trong bất kỳ hành động điều tra gian lận nào (ví dụ: phỏng vấn, cung cấp tài liệu); 
 

● Read and commit to this Policy on an annual basis, or as frequently as management directs,  
Đọc và cam kết Chính sách này hàng năm hoặc thường xuyên theo cấp quản lý hướng dẫn, 
 

● Complete a Conflict of Interest Disclosure on an annual basis or when a new potential conflict of interest 
arises. 
Hoàn thành Khai báo xung đột lợi ích hàng năm hoặc khi có xung đột lợi ích mới tiềm ẩn xuất hiện. 

 
 
Failure to comply with this policy may lead to disciplinary action, including up to summary dismissal. If you are 
consultant or co-contractor failure to comply with this policy shall constitute breach of contract and will result in 
immediate termination of your agreement with WWF. In addition, such violations may lead to criminal and/or civil 
action being initiated against you.  Any questions about this Policy should be raised with your supervisor, General 
Counsel, or head of Compliance. 
 
Hành động không tuân thủ chính sách có thể sẽ bị xử lý kỷ luật, bao gồm mức phạt nặng nhất là sa thải không 
cần thông báo. Nếu cố vấn hay nhà thầu hợp tác mà không tuân theo chính sách này và có những hành vi vi 
phạm hợp đồng, thì hợp đồng giữa hai bên sẽ lập tức bị hủy bỏ theo thỏa thuận giữa bên tương ứng với WWF. 
Thêm vào đó, WWF có thể sẽ tố cáo bên hợp đồng về những hành vi vi phạm trên theo luật hình sự và/hoặc dân 
sự. Bất kì câu hỏi nào về chính sách này đều phải tham vấn người giám sát, Đại Hội đồng hoặc Trưởng ban 
pháp chế. 
 
WWF will review this policy from time to time and update it to comply with changes in legislation, internal 
organization and procedures. Updated versions will be communicated in a timely manner. 
 
WWF sẽ xem xét và điều chỉnh chính sách thường xuyên, cũng như cập nhật để chính sách phù hợp với những 
thay đổi về mặt pháp lý, cơ cấu nội bộ và các thủ tục. Phiên bản cập nhật sẽ được thông báo sớm nhất ngay khi 
được chỉnh sửa. 
 

5.  Other Related Policies for WWF International & reporting Offices 
 
- WWF Code of Ethics 
- Staff Code of Conduct 
- Speak Up!  
- Conflict of Interest Disclosure and Management Policy 
- Information & Data Security Policy – Contact Donna Lusti: dlusti@wwfint.org. 
- Policies related to the good use of funds and assets – seek guidance with Finance Unit. 

 
- Bộ quy tắc đạo đức của WWF 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_code_of_ethics.pdf
https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/code-of-conduct
https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/speak-up
https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/conflict-of-interest
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_code_of_ethics.pdf
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- Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên 
- Chính sách Speak Up! 
- Khai báo xung đột lợi ích và chính sách quản lý 
- Chính sách bảo mật dữ liệu và thông tin – Liên hệ Donna Lusti: dlusti@wwfint.org. 
- Những chính sách liên quan đến việc sử dụng tốt quỹ và tài sản – tìm thông tin hướng dẫn tại Đơn vị Tài 

Chính 
 
VERSION CONTROL:   This 1 August 2018 version updates and replaces the WWF International policy 
most recently updated December 2016 
QUẢN LÝ PHIÊN BẢN: Phiên bảo tháng 8/2018 đã cập nhật và thay thế chính sách của WWF International 
được cập nhật gần nhất vào tháng 12/2016 
 
 
This policy is approved by 
Chính sách được thông qua bởi  
 
 

Dominic O’Neill, Executive Director, Operations  Date 
Dominic O’Neill, Giám đốc điều hành, Hoạt động  Ngày 

https://www.google.com/a/wwf.panda.org/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/code-of-conduct&followup=https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/code-of-conduct&ul=1
https://www.google.com/a/wwf.panda.org/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/speak-up&followup=https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/speak-up&ul=1
https://www.google.com/a/wwf.panda.org/ServiceLogin?service=jotspot&passive=1209600&continue=https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/conflict-of-interest&followup=https://sites.google.com/a/wwf.panda.org/ethics/our-policies/conflict-of-interest&ul=1

