
 

THÔNG BÁO TRƯỜNG RENUNAKHONWITTAYANUKUL 

VỀ VIỆC : SỰ TRUNG THỰC TRONG VIỆC QUẢN LÝ TRƯỜNG 

RENU NAKHONWITTAYANUKUL 

 

                Trường Renunakhonwittayanukul quyết tâm mạnh mẽ trong quản lý công việc theo sứ 

mệnh quản trị tốt, bằng cách tập trung vào việc phòng chống, loại bỏ tham nhũng và các hành vi sai 

trái, nhằm tạo niềm tin cho hội rằng, Trường Renunakhonwittayanukul là một tổ chức quản trị tốt. 

  Với tư cách là Ban quản lý của trường Renunakhonwittayanukul , chúng tôi xin công bố về 

công cuộc quản lý tổ chức với tính trung thực, minh bạch, sẵn sàng chịu trách nhiệm và chống 

tham nhũng dưới mọi hình thức như sau: Chúng tôi mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên phấn 

đấu thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, liêm chính, có đạo đức, và không tham nhũng theo 

các quy định sau : 

  1. Tính minh bạch: Tiết lộ thông tin về hoạt động và nhiệm vụ trong tổ chức, cho đến 

thông tin về các dự án thu mua, tạo cơ hội cho công chúng hoặc các bên có liên quan tham gia vào 

các cuộc điều tra,  có hệ thống quản lý khiếu nại rõ ràng. 

 2. Sẵn sàng chịu trách nhiệm: Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ với đầy đủ khả năng dưới 

quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về các quyết định và quản lý công việc, sẵn sàng cho việc 

bị điều tra nhằm tạo niềm tin cho công chúng. 

 3. Không tham nhũng: Thực hiện nhiệm vụ một cách liêm chính, không sử dụng chức vụ 

để tư lợi hoặc đòi hối lộ. 

 4. Văn hóa đạo đức trong tổ chức: Không dung túng cho bất kỳ hình thức tham nhũng nào 

và không bỏ qua các hành động để răn đe sự tham nhũng trong tổ chức. 

 5. Đạo đức nghề nghiệp trong tổ chức: thiết lập các tiêu chuẩn hoạt động rõ ràng, tạo sự 

công bằng trong công việc,  tạo sự công bằng và minh bạch trong quản lý nhân sự, quản lý ngân 

sách và phân công công việc. 

 Thông báo này được công bố tới tất cả toàn thể cán bộ nhân viên nhằm bắt tay vào thực 

hiện chung. 
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     Hiệu trưởng trường Renunakhonwittayanukul 


