
 

 

 

Quà tặng, lợi ích và khoản đãi 

DELWP tạo ra môi trường và cộng đồng 

phát triển 

Các chính sách và quy trình của chúng tôi tạo cho công chúng niềm tin vào việc ra quyết định 
của chúng tôi. 

 

Chúng tôi không muốn quý vị đề nghị tặng một món quà, quyền lợi hoặc khoản đãi (đề nghị 
tặng quà) cho nhân viên của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi không thể nhận một món quà 
có thể làm cho sự chính trực của họ hoặc của bộ phận, mang tiếng xấu. 

Chính sách 

Chính sách và quy trình của chúng tôi đáp ứng các Trách nhiệm giải trình tối thiểu đối với việc 
quản lý quà tặng, lợi ích và khoản đãi. 

• Quà tặng, lợi ích và khoản đãi (PDF, 612.5 KB) 

• Quà tặng, lợi ích và khoản đãi (DOCX, 156.5 KB) 

Tuyên bố thu thập thông tin riêng tư 

Nhân viên của chúng tôi phải báo cho người quản lý trực tiếp của họ về mọi ý muốn tặng quà 
có giá trị mà họ nhận được, ngay cả khi họ từ chối. 

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin này để giúp đảm bảo chính sách của chúng tôi 
có hiệu lực và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. 

• Tuyên bố về thu thập thông tin riêng tư (DOCX, 116.7 KB) 

• Tuyên bố về thu thập thông tin riêng tư (PDF, 34.4 KB) 

Vào sổ các đề nghị tặng quà có thể báo cáo 

Các đề nghị tặng quà: 

• giá trị ít (không quan trọng, nhỏ nhặt và có giá trị dưới 50 đô-la), hoặc 

• có thể báo cáo (quà có giá trị). 

Chúng tôi phải: 

• ghi lại tất cả các đề nghị tặng quà có thể báo cáo 

• phát hành một bản sao không xác định danh tính tuân thủ luật về quyền riêng tư. 

Hồ sơ ghi chép quà tặng, lợi ích và khoản đãi: 

 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/427644/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0029/427646/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0019/325801/Privacy-collection-statement.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/325802/GBH-Privacy-collection-statement.pdf
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• Hồ sơ về Quà tặng, Lợi ích và Khoản đãi Bên ngoài 2019-20 (PDF, 445.4 KB) 

• Hồ sơ Quà tặng, Lợi ích và Khoản đãi Bên ngoài 2018-19 (PDF, 461.2 KB) 

• Hồ sơ Quà tặng, Lợi ích và Khoản đãi Bên ngoài 2017-18 (PDF, 431.9 KB) 

 

Tránh đưa ra gợi ý tặng quà 

Tránh đưa ra đề nghị tặng các món quà mà nhân viên của chúng tôi không thể chấp nhận. 

Ví dụ: quý vị quan tâm đến một quyết định kinh doanh mà nhân viên có thể sẽ thực hiện hoặc 
có ảnh hưởng. 

Nếu quý vị là một đối tác kinh doanh (ví dụ: nhà cung cấp hoặc nhà thầu), có thể bị áp dụng các 
hệ quả nếu quý vị hành động trái với: 

• chính sách của chúng tôi 

• bất kỳ quy tắc ứng xử của nhà cung cấp nào của chính phủ Victoria. 

 

Tránh đưa ra nhiều đề nghị 

Nếu quý vị đưa ra nhiều đề nghị quà tặng, hiệu ứng tổng thể có thể làm nảy sinh các vấn đề về 
tính chính trực. 

 

Thêm thông tin 

Để biết thêm thông tin về chính sách của chúng tôi, vui lòng gửi email đến 
integrity@delwp.vic.gov.au 

 

Cơ quan của chúng tôi 

 

 

 

Các cơ quan của chúng tôi có nghĩa vụ giống nhau về các đề nghị quà tặng. Trang mạng On 
Board cung cấp chính sách mẫu, mẫu khai báo và đăng ký. Ghi chú hướng dẫn cũng được 
cung cấp. Hãy vào thăm trang  Hội đồng Quản trị và quản trị - quà tặng, phúc lợi và khoản đãi. 

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc với Translating and Interpreting Service (TIS) để được 
giúp đỡ về biên dịch và thông dịch. Liên hệ với TIS National qua số 131 450 (trong 
nước Úc) hoặc truy cập www.tisnational.gov.au 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/482339/DELWP-GBH-public-register-2019-20.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/427645/Register-of-reportable-gifts-2018-19-FINAL.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/333816/Register-of-reportable-offers-2017-18.pdf
mailto:integrity@delwp.vic.gov.au
https://www.delwp.vic.gov.au/doing-business-with-us/gifts-benefits-and-hospitality
http://www.tisnational.gov.au/
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