CHIA NHÓM PHIÊN 2 (KHÓA HỌC A)
Thúc đẩy Triển khai Quy tắc Đạo đức
- Những Cân nhắc về môi trường bên ngoài -

Khi tổ chức của bạn thông qua và triển khai Nguyên tắc APEC Mexico City
thành Bộ Quy tắc Đạo đức tại Hiệp hội của bạn, một yêu cầu rất quan trọng là
cần hợp tác trong nội bộ cũng như với các bên liên quan bên ngoài tổ chức:
chính phủ, nhân viên y tế, các tổ chức phi chính phủ (đặc biệt là các tổ chức
của người bệnh), các tổ chức, đơn vị khác trong lĩnh vực thiết bị y tế và dược
phẩm, v.v.
Chúng ta sẽ chia phiên làm việc này thành ba phần:
1. Một bài trình bày ngắn;
2. Một thảo luận nhóm nhỏ để xác định các bên liên quan bên ngoài, cơ hội
và thách thức liên quan đến những bên đó, và thảo luận mục đích để tạo
sự gắn kết và làm việc với họ trong tương lai; và
3. Trình bày kết quả thảo luận của từng nhóm về những thông lệ tốt nhất và
thách thức mà nhóm đã nhận diện được.
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Phần 2 – Thảo luận nhóm

Phiếu bài tập
Anh/Chị hãy điền vào bảng dưới đây để xác định các bên liên quan bên ngoài
đối với tổ chức của mình, tình trạng làm việc (đã làm việc chặt chẽ với họ hay
chưa), những thách thức, mục đích và kế hoạch hành động trong 12 tháng tới.

Bên liên quan
bên ngoài

Trạng thái
tiếp cận/
làm việc
(ĐÃ/
CHƯA)

Thách thức

Mục đích

Kế hoạch hành động

Nếu ĐÃ, hãy
nêu rõ phương
pháp làm việc
bằng những
gạch đầu dòng
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Bảng kiểm Thông lệ Tốt nhất (để tham khảo)
TÀI LIỆU HÓA & QUY TRÌNH THỦ TỤC

 Tổ

chức của bạn đã có những tài liệu bằng văn bản phác thảo các Nguyên tắc APEC
Mexico City chưa? Nếu có, tài liệu đó đã được dịch ra tiếng bản ngữ chưa?

o

Những tài liệu đó có nêu rõ các Nguyên tắc APEC Mexico City và các mục đích
của Hiệp hội thống nhất với nhau ra sao không?

o

Những tài liệu đó có được thể hiện bằng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, dễ hiểu đối
với các bên liên quan trong và ngoài hiệp hội và ở tất cả các cấp trong tổ chức
không?

o

Các tài liệu đó có trình bày sơ đồ cây quyết định hoặc các cơ chế tương tự (ví dụ
các nghiên cứu trường hợp) để hướng dẫn người đọc cách xử lý khi đối mặt với
những câu hỏi liên quan đến việc thực thi không?

 Hiệp hội của Bạn có thông tin cho các doanh nghiệp thành viên về những tài liệu văn bản
này một cách thường xuyên không, ví dụ qua hình thức:

o
o
o
o
o

Bản tin Hiệp hội
Các lớp tập huấn nhắc lại về bộ Quy tắc
Tập huấn ban đầu cho các thành viên mới
Website hoặc bảng thông tin của Hiệp hội
Khác?

 Tổ chức của Bạn có chủ động tiếp cận cộng đồng bên ngoài để tăng cường nhận thức về
các Nguyên tắc APEC Mexico City không, ví dụ qua hình thức:

o
o
o

Mời cộng đồng tham dự tập huấn hoặc các buổi thảo luận
Phổ biến sách giới thiệu đến các doanh nghiệp chưa phải là thành viên Hiệp hội
Khác?

ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG

 Tổ chức của bạn có hướng dẫn cho đội ngũ giảng viên cách thức và nội dung cần sử dụng
trong đào tạo và truyền thông không?

 Các hoạt động của tổ chức có khuyến khích sự tham gia và phản hồi từ các bên liên quan
bên ngoài tổ chức không?

 Tài liệu đào tạo và truyền thông của tổ chức có nêu rõ sự thống nhất giữa các Nguyên tắc
APEC Mexico City với các mục đích tương ứng của các bên liên quan bên ngoài tổ chức
không?

 Tổ chức của bạn có cho phép các bên liên quan bên ngoài tổ chức tiếp cận các nguồn lực
như đường dây nóng hay trang web của tổ chức không?

 Tổ chức của Bạn có lịch/ lịch biểu đào tạo và truyền thông về lịch đào tạo đó đến các bên
liên quan bên ngoài tổ chức để họ có thể bố trí thời gian tham dự không?

3

