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Tháng Mười năm 2017. Bạn là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Dược phẩm 

Malicuria Inc. (PAMI). Hiệp hội được thành lập năm 2013, và cho đến nay đã có 20 doanh 

nghiệp thành viên hoạt động trong ngành dược, trong đó chủ yếu là các công ty con trong 

nước của các tập đoàn đa quốc gia, nhưng cũng có 1-2 công ty thành lập trong nước. 

Trong một hội thảo APEC gần đây, bạn đã có cơ hội biết đến các Nguyên tắc Mexico City về 

Quy tắc Đạo đức Kinh doanh Tự nguyện trong lĩnh vực Sinh Dược. Bạn nhận thấy việc thiết 

lập các chuẩn mực thực hành phù hợp đạo đức cho các doanh nghiệp hội viên sẽ hữu ích vì sẽ 

tạo được sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp dược tại Malicuria. Tuy nhiên, bạn là 

thành viên duy nhất trong Hội đồng Quản trị quan tâm đến vấn đề này.   

1. Đâu là bước đi đầu tiên để giúp hiệp hội của bạn thiết lập Quy tắc Thực hành dựa trên 

các Nguyên tắc Mexico City? 

2. Bạn cần có sự tham gia của những ai để hỗ trợ cho sáng kiến này?  

3. Bạn sẽ làm thế nào để có được bản dự thảo đầu tiên cho bộ Quy tắc của Hiệp hội?  

4. Bạn sẽ làm thế nào để bộ Quy tắc đó được thông qua và được triển khai bởi các doanh 

nghiệp thành viên Hiệp hội?  

5. Bạn ước tính cần bao nhiêu thời gian để bộ Quy tắc của Hiệp hội được thông qua và 

triển khai?  

 

Hãy tóm tắt các nội dung khuyến nghị của bạn trên giấy khổ lớn và cử một thành viên trong 

nhóm trình bày kết quả thảo luận.  
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