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Tháng Chín năm 2019. Bob làm việc tại một công ty Dược phẩm là thành viên của Hiệp hội 

Dược phẩm Malicuria Inc. (PAMI).  Hiệp hội được thành lập năm 2013, và hiện có 33 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 một vài công ty thành lập trong nước. 

Năm 2018, PAMI đã xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử Đạo đức mới, và đã được tất cả các 

thành viên PAMI thông qua. Bộ Quy tắc mới này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh 

nghiệp thành viên – bao gồm cả các công ty con trong nước của các tập đoàn đa quốc gia và các 

công ty trong nước – và phản ánh được các Nguyên tắc APEC Mexico City. Tuy nhiên, Bob biết 

rằng từng doanh nghiệp thành viên cũng có những cơ chế nội bộ riêng để tăng cường tuân thủ. 

Khi Bộ Quy tắc mới của PAMI bắt đầu có hiệu lực vào năm ngoái (2018), các doanh nghiệp 

thành viên cần có thời gian và nguồn lực để thiết lập các chính sách, quy trình vận hành chuẩn, 

các chương trình đào tạo và các biện pháp thực thi mới trong nội bộ từng doanh nghiệp. Bob ý 

thức rằng, các doanh nghiệp thành viên đang ở những giai đoạn phát triển khác nhau trong việc 

triển khai Quy tắc PAMI tại doanh nghiệp. Để hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình chuyển tiếp này 

nhằm “nội bộ hóa” việc áp dụng bộ Quy tắc mới, Bob đã thành lập một Tiểu ban bao gồm đại 

diện của các doanh nghiệp thành viên nhằm lập đề xuất để hỗ trợ và khuyến khích các doanh 

nghiệp thành viên. 

1. Tiểu ban của Bob có thể xây dựng và kiến nghị những hoạt động gì giúp các doanh 

nghiệp thành viên PAMI tăng cường tuân thủ bộ Quy tắc PAMI? 

2. Bạn làm thế nào để đánh giá xem các doanh nghiệp thành viên đã áp dụng Quy tắc PAMI 

trong doanh nghiệp của họ hay chưa?  

3. Nếu tư duy theo phương pháp “củ cà rốt và cây gậy”, có thể áp dụng những biện pháp 

nào để khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng và nội bộ hóa Quy tắc PAMI và/hoặc có 

chế tài gì đối với các doanh nghiệp không áp dụng Quy tắc PAMI một cách phù hợp?  

4. Đâu sẽ là quy trình để toàn bộ các doanh nghiệp thành viên PAMI chấp nhận các ý kiến 

khuyến nghị của Tiểu ban?  
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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. 

  


