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Uỷ ban Công vụ, ISBN 978-0-478-30309-4. Quy tắc ứng xử trong Công vụ - 

Chuẩn mực Liêm chính và Ứng xử- có hiệu lực vào ngày 30/11/2007. Quy tắc 

Ứng xử mới này thay thế Ứng xử trong Công vụ trước đây. 

Chuẩn mực về Liêm chính và Ứng xử 

Quy tắc Ứng xử do Ủy ban Công vụ Ban hành theo Chương 57, Luật Khu vực 

Công 1988. 

Chúng ta phải công bằng, văn minh, có trách nhiệm và đáng tin cậy 

Nền Công vụ được cấu thành bởi nhiều tổ chức có quyền thực thi công việc 

của chính phủ dân chủ Newzealand do dân bầu lên. 

Dù làm việc trong các Bộ hay trong các cơ quan sự nghiệp, chúng ra phải 

hành động trên tinh thần phục vụ cộng đồng và đáp ứng chuẩn mực cao về sự 

thanh liêm và ứng xử trong mọi công việc chúng ta làm. 

Chúng ta phải tuân thủ các chuẩn mực về sự thanh liêm và ứng xử được ghi 

trong Quy tắc này. Ngoài việc tuân thủ quy tắc, các tổ chức của chúng ta cần 

phải duy trì các chính sách và quy trình nhất quán với quy tắc này. 

Công bằng 

Chúng ta phải 

 Đối xử với mọi người một cách công bằng và tôn trọng 

 Chuyên nghiệp và có trách nhiệm 

 Làm việc để làm cho các dịch vụ của chính phủ dễ tiếp cận và hiệu quả 

 Nỗ lực để cải thiện phúc lợi của đất nước và nhân dân Newzealand 

Công minh 

Chúng ra phải 

 Giữ gìn sự trung lập về chính trị cần thiết, cho phép chúng ta làm việc 

với Chính phủ hiện tại và tương lai 

 Thực hiện chức năng của tổ chức, không chịu ảnh ưởng bởi niềm tin cá 

nhân 



 Hỗ trợ tổ chức đưa ra những ý kiến tham mưu thẳng thắn và không 

thiên vị 

Có trách nhiệm 

Chúng ta phải 

 Hành động đúng luật và khách quan 

 Sử dụng nguồn lực của tổ chức một cách cẩn trọng và đúng mục đích 

dự kiến 

 Xử lý thông tin một cách cẩn trọng và sử dụng thông tin đúng mục đích 

 Làm việc để cải thiện chất lượng công tác và hiệu quả của tổ chức 

Đáng tin cậy 

Chúng ta phải 

 Trung thực 

 Làm việc hết sức mình 

 Bảo đảm rằng hành động của chúng ta không chịu ảnh hưởng của lợi 

ích và các quan hệ cá nhân 

 Không bao giờ lạm dụng vị trí của mình vì lợi ích cá nhân 

 Từ chối quà biếu hoặc những lợi ích đòi hòi chúng ta phải thực hiện bất 

cứ yêu cầu hoặc ảnh hưởng có thể nhận thấy 

 Tránh bất cứ hoạt động nào, trong hoặc ngoài công việc, ảnh hưởng đến 

uy tín của tổ chức và nền Công vụ của chúng ta. 

 

Chủ tịch Uỷ ban Công vụ Ban hành Quy tắc Ứng xử 

Chủ tịch Ủy ban Công vụ Mark Prebble đã ban hành quy tắc ứng xử mới của 

công chức nhà nước, mang tên Chuẩn mực về sự Thanh liêm và Ứng xử. 

Sự điều chỉnh Luật Khu vực công năm 2004 đã mở rộng nhiệm vụ của Uỷ 

ban, theo đó Uỷ ban có trách nhiệm xác định các chuẩn mực về sự thanh liêm 

và ứng xử, đưa nhiều cơ quan của Sự nghiệp trở thành các cơ quan thuộc 

Công vụ. 

Mục đích chủ yếu của quy tắc ứng xử này là khuyến khích các hành vi tốt và 

tăng cường mức độ tin tưởng cao mà công chúng, các Bộ trưởng và Nghị viện 

đã dành cho các cơ quan nhà nước. Ông Mark Prebble nói: 



“Newzealand vốn giữ kỷ lục cao trong việc có một nền Công vụ cởi mở và 

trung thực. Quy tắc Ứng xử này không phải nhằm đáp ứng bất cứ sự khủng 

hoảng hoặc thất bại nào trong Hệ thống. 

Trên thực tế, tất cả chúng ta đều rất biết ơn nếu hiện trạng này tiếp tục và các 

cơ quan Nhà nước tiếp tục hoạt động với mức độ thanh liêm rất cao”. 

“Tôi đã cân nhắc kỹ càng khi soạn thảo Quy tắc Ứng xử này ngắn gọn và rõ 

ràng – Quy tắc tồm 01 trang tài liệu, trng đó chi rằng chúng ta phải công 

bằng, công minh, có trách nhiệm và đáng tin cậy”. 

“ Quy tắc này được xây dựng để tăng cường tinh thần công vụ hiện đang tồn 

tại trong các cơ quan nhà nước và sẽ là tài liệu thống nhất cho tất cả các bộ và 

cơ quan Sự nghiệp áp dụng quy tắc này”. 

Điều quan trọng là Quy tắc sẽ góp phần vào Mục tiêu phát triển “Tăng cường 

lòng tin vào các Cơ quan Nhà nước”- bà là một trong nhiều sáng kiến của Ủy 

ban Công vụ (SSC) nhằm đạt được Mục tiêu này. 

“Trong những tháng tới đây, tôi sẽ tham dự một loạt các cuộc họp khu vực để 

quảng bá Quy tắc này. Tôi sẽ tiếp tục gây ấn tượng cho các nhà lãnh đạo và 

quản lý trong các cơ quan Nhà nước về tầm quan trọng của việc nêu gương 

trong việc thực hiện quy tắc đạo đức và áp dụng Quy tắc này”. Mark Prebble 

phát biểu. 

Quy tắc Ứng xử do Uỷ ban Công vụ ban hành – “Các chuẩn mực về sự thanh 

liêm và ứng xử” – bắt đầu có hiệu lực ngày 30/11. 

 

 


