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BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC 
VÀ CHÍNH SÁCH MÂU THUẪN QUYỀN LỢI CỦA SEIU 

PHẦN A:  PHẦN MỞ ĐẦU 

Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Viên Dịch Vụ (Service Employees International Union 
 SEIU) tin vào phẩm cách và giá trị của mọi người lao động. Chúng tôi đã làm việc hết 
mình trong việc cải thiện cuộc sống của người lao động và gia đình của họ và tạo ta một 
xã hội công bằng và nhân văn hơn. Chúng tôi cam kết theo đuổi công lý cho tất cả, và đặc 
biệt đem lại công bằng kinh tế và xã hội cho những người bị bóc lột trong cộng đồng 
chúng ta. Để đạt được sứ mệnh này, chúng tôi phải phát triển những nhà lãnh đạo được 
đào tạo cao và nhiệt huyết tại mọi cấp của Liên Đoàn phản ánh tính đa dạng thành viên.

Thành viên Liên Đòan đặt niềm tin to lớn vào các nhà lãnh đạo của họ. Những 
viên chức và quản lý được bầu chọn của SEIU không chỉ có nghĩa vụ ủy thác với thành 
viên liên đoàn; theo mục đích đạo đức trong sứ mệnh của chúng tôi, các nhà lãnh đạo 
SEIU còn có nghĩa vụ với thành viên về cấp độ hành vi đạo đức cao nhất trong việc thực 
hành mọi quyết định lãnh đạo và quan hệ tài chính thay mặt cho thành viên. Thành viên 
có quyền nhận được tinh thần quản lý phù hợp đối với các quỹ của liên đoàn và tính minh 
bạch trong việc chi tiêu lệ phí liên đoàn. Việc sử dụng sai trái hay không thích hợp các 
nguồn tài nguyên hay thẩm quyền chỉ đạo sẽ hủy hoại niềm tin mà các thành viên đặt nơi 
Liên Đoàn và làm cho nó suy yếu. Tham nhũng dưới mọi hình thức sẽ không được dung 
thứ tại SEIU. Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Chính Sách Mâu Thuẫn Quyền Lợi (“Bộ Quy 
Tắc” hay “Bộ Quy Tắc SEIU”) giúp củng cố các quy định hành xử đạo đức của Liên 
Đoàn, các thực hành có tổ chức và các tiêu chuẩn thi hành và do đó tăng cường khả năng 
đạt được sứ mệnh quan trọng của mình.

Chúng tôi nhận thấy rằng không có bộ quy tắc đạo đức nào có thể ngăn cản một 
số cá nhân vi phạm các tiêu chuẩn hành vi. Chúng tôi cũng biết rằng một Bộ Quy Tắc 
SEIU cũng không đủ để duy trì một văn hóa đạo đức trên toàn Liên Đoàn. Để đạt được 
những mục đích mà qua đó Bộ Quy Tắc đã được lập ra, chúng tôi phải thiết lập những hệ 
thống về trách nhiệm pháp lý cho mọi nhà lãnh đạo được bầu chọn và nhân viên. Những 
hệ thống này phải bao gồm các chi phiếu và số dư và thủ tục hoạt động nội bộ phù hợp 
giúp hạn chế khả năng sử dụng sai trái hay lạm dụng, cũng như việc nhận thức trong việc 
chi tiêu các quỹ liên đoàn và thực hành quyền đưa ra quyết định. Các hệ thống này cũng 
phải bao gồm việc cung cấp đầy đủ các tập huấn về sự hiểu biết và thực hiện Bộ Quy Tắc 
này. Nói rộng hơn, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của phạm trù các tiêu chuẩn, 
thực hành và giá trị được mô tả trong “Một Nền Văn Hóa Đạo Đức Mạnh Mẽ,” Mục A 
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thuộc Chính Sách của SEIU về Đạo Đức và Tiêu Chuẩn được ban hành cùng với Bộ Quy 
Tắc vào năm 2009.

Đặc biệt, SEIU cam kết cung cấp những hành trình ý nghĩa cho thành viên tham 
gia vào Công đoàn của chúng tôi. Bộ Luật Quyền và Trách Nhiệm Thành Viên SEIU tại 
Liên Đoàn là một nguồn thông tin quan trọng về quyền và nghĩa vụ của thành viên SEIU. 
Việc thi hành độc đáo của nó thông qua các quy trình được nêu ra tại Điều Khoản XVII 
thuộc Bộ Luật và Quy Chế SEIU phản ánh một sự cam kết với các nguyên tắc dân chủ 
mà đã luôn luôn kiểm soát SEIU. Nhiều sự bảo vệ trong Điều Khoản XVII chống lại cách 
kỷ luật thành viên một cách độc đoán và bất hợp pháp cũng giúp hình thành một thành 
phần cần thiết trong đời sống dân chủ của Liên Đoàn. Một cách tương tự, những quy định 
mà các Liên Kết đưa ra cho các cuộc họp thường lệ về tư cách thành viên, được nêu ra 
trong Điều Khoản XV, Mục 5 thuộc Bộ Luật, là một yếu tố quan trọng khác trong việc 
thực hành chức năng dân chủ của SEIU. Cuối cùng, các điều khoản chống lại việc phân 
biệt đối xử và quấy rối trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, giới tính, thể 
hiện giới tính, xu hướng tình dục, nguồn gốc tôn giáo, tình trạng công dân, tình trạng hôn  
nhân, tổ tiên, tuổi tác, và tình trạng khuyết tật trong Điều Khoản III, Mục 4 thuộc Bộ Luật 
SEIU và trong Bộ Luật và Quy Chế của các Liên Kết, Chính Sách và Thủ Tục Chống 
Phân Biệt Đối Xử và Chống Quấy Rối của SEIU, và những chính sách tương tự của các 
Liên Kết nghiêm cấm cách hành xử vi phạm niềm tin vô cùng quan trọng của SEIU rằng 
sức mạnh của chúng tôi đến từ sự hợp nhất và đa dạng của chúng ta và chúng ta không 
được bị chia rẽ bởi những thế lực phân biệt đối xử.

   Những cá nhân thuộc Bộ Quy Tắc này cần tuân thủ luật pháp Tiểu Bang và Liên 
Bang, Bộ Luật và Quy Chế của SEIU và các Liên Kết, và các chính sách chống phân biệt 
đối xử và chống quấy rối của SEIU và các Liên Kết như một phần trong cam kết của 
chúng tôi trong việc giữ lại một nền văn hóa đạo đức và các tiêu chuẩn hành xử cao nhất 
trên toàn Liên Đoàn. Những vi phạm đối với những quy định và chính sách này là những 
vi phạm đạo đức; tuy nhiên, những vi phạm này cần được giải quyết thông qua những lộ 
trình được quy định theo luật và chính sách áp dụng và không thông qua Bộ Quy Tắc trừ 
khi chúng cũng viện dẫn những vi phạm Bộ Quy Tắc này. Đặc biệt, cơ cấu thi hành duy 
nhất cho những vấn đề được bao hàm trong các Bộ Luật và Quy Chế của SEIU và Liên 
Kết là những điều được đề ra trong những tài liệu đó, trừ khi những vi phạm Bộ Quy Tắc 
cũng được viện dẫn. Cuối cùng, những than phiền phát sinh theo các thỏa thuận thương 
tập thể được loại trừ thi hành theo Bộ Quy Tắc này, trừ khi chúng cũng viện dẫn những vi 
phạm Bộ Quy Tắc này.

Phạm vi và tiêu chuẩn của Bộ Quy Tắc này được đề ra trong các Mục sau đây:

MỤC 1.   Khả Năng Áp Dụng với Liên Đoàn Quốc Tế.Từ nay trở đi Bộ Quy Tắc SEIU 
có thể áp dụng hoàn toàn cho mọi viên chức, thành viên ban điều hành và nhân viên của 
SEIU. Những cá nhân này được nói đến tại đây như “những cá nhân tham gia.” SEIU sẽ 
ghép vào hay đính kèm toàn bộ Bộ Quy Tắc này vào Bộ Luật và Quy Chế trong ấn bản 
sắp tới và mọi ấn bản trong tương lai.
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MỤC 2. Khả năng Áp Dụng cho các Liên Kết SEIU. Bằng việc ban hành của Ban Điều 
Hành Liên Đoàn Quốc Tế SEIU, Bộ Quy Tắc SEIU có thể áp dụng hoàn toàn cho mọi 
viên chức, thành viên ban điều hanh và nhân viên của mọi đoàn thể liên kết và liên đoàn 
địa phương được SEIU cấp bản điều lệ (tại đây là “Liên Kết”). Những cá nhân này được 
nói đến như “những cá nhân tham gia.”

(a) Mỗi Liên Kết sẽ bảo đảm rằng Bộ Quy Tắc được mở rộng cho mọi nhân viên 
trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không trễ hơn cuối năm 2020.

(b) Mỗi Liên Kết sẽ đưa vào hoặc đính kèm toàn bộ Bộ Quy Tắc vào Bộ Luật của 
nó và Quy Chế trong ấn bản sắp tới và mọi ấn bản trong tương lai.

(c) Bất cứ phần dẫn chứng nào trong tài liệu này được làm với SEIU hay một 
chương trình, bộ phận hay vị trí thuộc SEIU, phần dẫn chứng tương ứng cũng sẽ 
được làm với Liên Kết cụ thể hay chương trình, bộ phận hay vị trí của Liên kết 
đó.

(d) Mỗi Liên Kết chịu trách nhiệm việc thi hành Bộ Quy Tắc và giáo dục những cá 
nhân tham gia của mình về Bộ Quy Tắc theo một cách thức nhất quán với các 
điều khoản của Bộ Quy Tắc, theo sự trợ giúp và giám sát từ SEIU.

(e) Bộ Quy Tắc không có chủ ý giới hạn bất cứ Liên Kết nào thông qua các tiêu 
chuẩn cao hơn và thực hành tốt nhất, theo sự phê chuẩn của Thanh Tra Viên 
Đạo Đức của SEIU.

PHẦN B. NGHĨA VỤ CHUNG 

MỤC 3.   Nghĩa Vụ của những Cá Nhân Tham Gia.

(a) Cam kết với Bộ Quy Tắc.  SEIU và mỗi Liên Kết sẽ cung cấp một bản sao Bộ 
Quy Tắc cho mỗi cá nhân tham gia. Nhiệm vụ và nghĩa vụ của những cá nhân 
tham gia là xác nhận hàng năm rằng họ đã xem lại và hiểu nó, và họ đồng ý tuân 
thủ nó..  

(b) Nhiệm vụ Tiết Lộ.  Những cá nhân tham gia sẽ tiết lộ cho Thanh tra Viên Đạo 
Đức của SEIU và Liên Lạc Viên Đạo Đức Liên Kết, được mô tả trong PHẦN F 
của Bộ Quy Tắc này, bất cứ  mâu thuẫn quyền lợi nào hay có một mâu thuẫn, 
phát sinh khi nhiệm vụ tối cao của họ cho quyền lợi của thành viên có khả năng 
bị làm hại vì một quyền lợi cạnh tranh, bao gồm nhưng không giới hạn với, 
quan hệ hay giao dịch được dẫn chứng trong Bộ Quy Tắc này. Những mâu 
thuẫn thực tế, được tiếp nhận và tiềm năng cần được tiết lộ vào lúc những cá 
nhân tham gia nhận thức được nó.  

(c) Tuyên Bố Không Đủ Tư Cách Phục Vụ với SEIU hay Liên Kết.  Không một 
người nào sẽ phục vụ như một viên chức hay nhân viên quản lý của SEIU hay 
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bất cứ Liên Kết nào mà đã bị truy tố vì bất cứ trọng tội nào liên quan đến gây 
chấn thương cơ thể, hay lạm dụng hay sử dụng sai trái vị trí hay công việc của 
người đó trong một tổ chức lao động nhằm tìm kiếm hay thu lợi bất hợp pháp 
với chi phí của thành viên, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được giới hạn 
được nêu ra trong luật liên bang.

PHẦN C: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

MỤC 4.  Nhiệm Vụ Chung để Bảo Vệ các Quỹ của Thành Viên; Quyền Xem Xét Hồ 
Sơ của Thành Viên. 

(a) Tài sản và các quỹ của một tổ chức lao động được giữ ủy thác vì quyền lợi của 
của toàn bộ thàn thể. Các thành viên được quyền được bảo đảm rằng những tài 
sản và quỹ đó được chi dùng cho những mục đích chính đáng và phù hợp. Liên 
Đoàn sẽ tiến hành những chức năng thuộc quyền sở hữu, bao gồm mọi hợp 
đồng mua hoặc bán hoặc cho việc cung cấp các dịch vụ quan trọng, theo một 
cách thức nhất quán với Bộ Quy Tắc này. Mọi viên chức, thành viên ban điều 
hành và nhân viên của SEIU và các Liên Kết SEIU, cho dù được bầu chọn hay 
bổ nhiệm, đều có nhiệm vụ ủy thác cao để phục vụ một cách thành thực và trung 
thành cho quyền lợi của toàn thể thành viên.  

(b) Nhất quán với Mục 201 của Đạo Luật Báo Cáo và Tiết Lộ Quản Lý Lao Động, 
SEIU sẽ cho phép một thành viên có lý do hợp lý xem xét mọi sổ sách, hồ sơ, 
bản kê khai cần thiết để xác minh báo cáo tài chính hàng năm của SEIU theo 
mục đó của Bộ Lao Động Hoa Kỳ.

(c) Các Liên Kết mà chỉ bao gồm những thành viên làm việc cho  các đoàn thể 
chính quyền sẽ cho phép một thành viên xem xét báo cáo tài chính của họ được 
trình cho một cơ quan tiểu bang và, nhất quán với luật tiểu bang và với lý do 
chính đáng, để xem xét bất cứ sổ sách, hồ sơ và bản kê khai cần thiết để xác 
minh báo cáo tài chính của Liên Kết.

MỤC 5.   Quyền Lợi và Giao Dịch Tài Chính bị Cấm.  Những thành viên tham gia, theo 
sự hiểu biết tốt nhất của họ, sẽ không có quyền sở hữu hay quyền lợi tài chính đáng kể 
mâu thuẫn với nhiệm vụ ủy thác của họ.  

(a) Vì mục đích của những quy định này, một “quyền sở hữu hay quyền lợi tài 
chính đáng kể” là một yếu tố đóng góp đáng kể vào sự phúc lợi tài chính của cá 
nhân đó hoặc làm cho cá nhân đó có tác động hay ảnh hưởng đáng kể vào quy 
trình đưa ra quyết định của tổ chức kinh doanh đó. 
 

(b) Một “quyền sở hữu hay quyền lợi tài chính đáng kể” không bao gồm cổ phần 
trong một chương trình mua, chương trình chia sẻ lợi nhuận, chương trình 
quyền sở hữu cho nhân viên (Employee Stock Ownership Plan – ESOP) hay ủy 
thác kín. Nó không cấm các cá nhân liên quan này sở hữu, thông qua một quỹ 
chung, hay hình thức đầu tư tương tự khác, cổ phần giao dịch công cộng của bất 
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cứ doanh nghiệp nào mà SEIU hay một Liên Kết tham gia thương thuyết tập thể 
hay làm kinh doanh hay SEIU hay một Liên Kết tìm kiếm tổ chức, với điều kiện 
rằng mọi giao dịch tác động đến các quyền lợi đó nhất quán với tỉ lệ và điều 
khoản được thiết lập bởi thị trường mở.

(c) Mọi cá nhân tham gia không được phép:

(1) Có quyền sở hữu hay quyền lợi tài chính đáng kể tại bất cứ tổ chức 
nào có tham gia thương thuyết tập thể với SEIU hay bất cứ Liên Kết nào 
của nó một cách có chủ ý.  

(2) Thực hiện hay toan tính làm ảnh hưởng hay tham gia một cách nào 
đó vào một quyết định về những quan hệ của SEIU hay một Liên Kết với 
một nhà cung cấp, công ty hay tổ chức hay cá nhân khác trong đó cá nhân 
tham gia đó hay người thân, vợ/chồng hay đối tác kinh doanh của cá nhân 
đó có một quyền sở hữu hay quyền lợi tài chính đáng kể; hoặc 
 

(3) Tham gia vào bất cứ giao dịch tư lợi với SEIU hay bất cứ Liên Kết 
nào của nó, như việc mua hay bán tài sản cho SEIU, mà không có sự tán 
thành của Thư KýThủ Quỹ Liên Đoàn Quốc Tế (hay Thư KýThủ Quỹ 
của Liên Kết, nếu có), đạt được sau toàn bộ tiết lộ, bao gồm một sự thẩm 
định độc lập về giá trị thị trường hợp lý của tài sản đó để được bán hay 
mua.

(d) Để đảm bảo sự tuân thủ với Mục này, các cá nhân tham gia phải tiết lộ bất cứ 
quyền lợi, giao dịch hay quyền lợi được bao gồm trong Mục này theo Mục 3(b) 
của Bộ Quy Tắc này.

MỤC 6.  Các Thanh Toán và Quà Tặng từ các Doanh Nghiệp, Nhà Cung Cấp và 
Thành Viên.  

(a) Những cá nhân tham gia sẽ không được nhận một cách có chủ ý bất cứ khoản 
thanh toán, quyền lợi hay quà tặng có trị giá cao hơn giá trị tài chính tối thiểu 
theo những tình huống được trình bày từ bất cứ chủ doanh nghiệp tham gia hay 
tìm kiếm cơ hội tham gia vào thương thuyết tập thể với SEIU hay một Liên Kết, 
hay từ bất cứ doanh nghiệp hay công ty chuyên nghiệp làm kinh doanh hoặc tìm 
kiếm cơ hội làm ăn với SEIU hay một Liên Kết.   

(1) Mục này không mở rộng ra các khoản thanh toán hay quyền lợi 
được những chủ doanh nghiệp bị cấm cung cấp cho những cá nhân tham 
gia như phần bồi thường cho công việc chính và thông thường của họ. 

(2) Mục này không mở rộng ra công việc và dịch vụ mà những cá 
nhân liên quan thực hiện cho những chủ doanh nghiệp hay doanh nghiệp 
bị cấm trên cơ sở bán thời gian, thông qua một giao dịch mua bán ngoài và 
với mức lương bình thường hay thông lệ cho công việc hoặc dịch vụ đó.
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(3) Mục này không mở rộng ra việc tham gia vào những sự kiện được 
những viên chức công cộng tổ chức liên quan đến việc thảo luận những 
vấn đề chính trị công cộng.

(4) Liên quan đến những vật dụng dễ bị hỏng mà có trị giá cao hơn giá 
trị tối thiểu nhưng không thể trả lại, như thực phẩm, sẽ được xem là tuân 
thủ  Mục này khi vứt vật đó đi hay để chúng tại một nơi thông thường cho 
thành viên hay nhân viên văn phòng thưởng thức. Nếu quà tặng đó được 
bỏ đi hay để lại cho mọi người cùng thưởng thức, người cho cần được cố 
vấn về khả năng này để xua tan sự hiện diện của bất cứ mâu thuẫn quyền 
lợi nào về phía cá nhân tham gia và để ngăn chặn việc tái diễn. 

(b) Những cá nhân tham gia sẽ không được nhận có chủ ý các khoản thanh tóan cá 
nhân hay quà tặng từ bất cứ thành viên nào, không phải là một quan hệ cá nhân 
độc lập với quan hệ giữa Liên Đoàn và thành viên đó, không phải một quà tặng 
có giá trị tài chính tối thiểu. Điều khoản này không áp dụng cho những đóng 
góp cho cuộc vận động cho văn phòng công đoàn được thực hiện theo Bộ Luật 
và Quy Chế SEIU. 

MỤC 7.   Chuyển Đổi các Quỹ và Tài Sản Liên Đoàn.  Cá nhân tham gia sẽ không được 
sử dụng, chuyển đổi hay chuyến hướng bất cứ quỹ hay tài sản khác thuộc về SEIU thành 
quyền lợi riêng của cá nhân đó.

MỤC 8.  Khả Năng Áp Dụng cho các Bên Thứ Ba.  Những quy tắc của Bộ Quy Tắc 
này áp dụng cho những khoản đầu tư và hoạt động của các bên thứ ba mà chung quy là 
một thủ đoạn gian trá nhằm che giấu các quyền lợi tài chính của viên chức hay nhân viên 
SEIU hay nhằm phá hỏng các tiêu chuẩn của Bộ Quy Tắc. 

MỤC 9.  Mộ Số Khoản Vay Bị Cấm.  SEIU sẽ không thực hiện các khoản vay cho bất 
cứ viên chức hay nhân viên nào, hay cho bất cứ người thân của họ, bất cứ lúc nào số tiền 
vượt quá $ 2,000 tổng số tiền nợ của viên chức, nhân viên hay người thân đó.

PHẦN D:  QUỸ QUYỀN LỢI VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

MỤC 10.  Nghĩa Vụ của Thành Viên Tham Gia.

(a) Quỹ Quyền Lợ. 

(1) Vì mục đích của Mục này:  

a. Một “quỹ hay chương trình quyền lợi” có nghĩa là một quỹ hay 
chương trình hưu trí, y tế hay phúc lợi được tài trợ bởi SEIU hay một 
Liên Kết, hay SEIU hay một Liên Kết tham gia trong đó.
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b. Định nghĩa của “quyền sở hữu hay quyền lợi tài chính đáng kể” được 
cho tại Mục 5 sẽ được áp dụng.

(2) Cá nhân tham gia phục vụ trong vị trí ủy thác liên quan đến hay 
thực hành trách nhiệm hay ảnh hưởng trong việc quản lý một quỹ hay 
chương trình quyền lợi sẽ không:

a. Có bất cứ quyền lợi tài chính đáng kể nào trong, hay bất cứ quan hệ cá 
nhân có thỏa hiệp ; bất cứ quản lý đầu tư, công ty bảo hiểm, nhà môi 
giới, cố vấn hay công ty hay cá nhân khác làm kinh doanh hay tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh với quỹ hay chương trình;

b. Chấp nhận bất cứ khoản thanh toán cá nhân từ bất cứ công ty kinh 
doanh hay chuyên nghiệp mà làm kinh doanh hoặc tìm kiếm để làm 
việc với quỹ hay chương trình đò, ngoài khoản thanh toán theo hợp 
hồng cho công việc được thực hiện; hoặc

c. Tiếp nhận bồi thường mọi loại cho việc phục vụ như một người đại 
diện nhân viên hay ủy viên quản trị lao động được chỉ định cho một 
quỹ hay chương trình, ngoại trừ việc hoàn trả những chi phí hợp lý 
được chi một cách thực sự và chính xác và được cung cấp một cách 
đồng bộ cho những người đại diện hay ủy viên quản trị đó, với điều 
kiện đó không là một vi phạm với điều khoản này cho một viên chức 
hay nhân viên quản lý mà không phải là một nhân viên toàn thời gian 
của SEIU hay một Liên Kết để trở thành một nhân viên được trả lương 
hợp pháp của một quỹ hay chương trình nếu công việc đó nhất quán 
với các giới hạn pháp luật tương ứng và được tiết lộ hoàn toàn thông 
qua các báo cáo thích hợp..

(3) Để đảm bảo việc tuân thủ Mục này, mọi cá nhân tham gia sẽ tiết lộ 
bất cứ quyền lợi, giao dịch hay quan hệ được bao hàm trong Mục này theo 
Mục 3 (b) của Bộ Quy Tắc này. 

(4) Không có người nào sẽ được phục vụ trong tư cách ủy thác hay 
thực hành trách nhiệm trong việc quản lý một quỹ hay chương trình quyền 
lợi mà đã bị truy tố một trọng tội liên quan đến việc gây tổn thương đau 
đớn cơ thể hay việc lạm dụng hay sử dụng sai trái chức vụ hay công việc 
của người đó trong một chương trình quyền lợi nhân viên nhằm tìm kiếm 
hay thu lợi bất hợp pháp với chi phí của những người thụ hưởng của quỹ 
hay chương trình quyền lợi nhân viên, ngoại trừ những trường hợp ngoại 
lệ được giới hạn theo luật áp dụng liên bang. 

(b) Tổ Chức LiênQuan.
 

(1) Vì mục đích của Mục này, một tổ chức “liên quan đến” SEIU hay 
một Liên Kết có nghĩa là một tổ chức  
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x trong đó 25 phần trăm thành viên hay nhiều hơn trong ban kiểm 
soát là viên chức hay nhân viên của SEIU hay một Liên Kết, hay 

x trong đó 50 phần trăm khoản tài trợ của nó hay nhiều hơn được 
SEIU hay một Liên Kết cung cấp. 

(2) Cá nhân tham gia phục vụ trong vị trí ủy thác liên quan đến hay 
thực hành trách nhiệm hay ảnh hưởng trong việc quản lý của một tổ chức 
liên quan đến SEIU sẽ tuân thủ các điều khoản và các tiêu chuẩn của Bộ 
Quy Tắc SEIU trong khi họ hành động cho hay thay mặt tổ chức liên hệ 
đó. 

PHẦN E:  QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN

MỤC.  Mục đích của các Quy ĐịnhKiểm Soát Quan Hệ Gia Đình và Cá Nhân. SEIU 
không cấm tuyển dụng người thân đủ điều kiện của viên chức hay nhân viên hiện đang 
làm, hoặc của những cá nhân mà viên chức hay nhân viên có quan hệ tình cảm hay cá 
nhân thân thiết. SEIU cũng không cấm việc sử dụng những nhà cung cấp đủ điều kiện mà 
tuyển dụng người thân của các viên chức hay nhân viên SEIU hay cá nhân mà một viên 
chức hay nhân viên có quan hệ cá nhân. 

Tuy nhiên, SEIU nhận thấy rằng việc tồn tại những quan hệ đó có thể dẫn đến 
những vấn đề, bao gồm sự thiên vị hay có vẻ là thiên vị đối với người thân hay những 
người tham gia vào một quan hệ cá nhân. Việc đem lại cho những cá nhân này sự đối xự 
đặc biệt – hay tạo ấn tượng là họ được đối xử đặc biệt – không nhất quán với quy tắcvề 
vai trò người quản lý và trách nhiệm giải trình và với nhiệm vụ thực hiện có trách nhiệm 
công việc của SEIU. Những điều khoản trong PHẦN này được thiết lập để đảm bảo rằng 
các quan hệ gia đình và cá nhân không ảnh hưởng đến những tương tác chuyên nghiệp 
giữa nhân viên liên quan và các viên chức, nhân viên khác và các bên thứ ba.

MỤC 12.  Định Nghĩa. Với mục đích của PHẦN này:
(a) “Người thân” có nghĩa là cha/mẹ, vợ/chồng, quan hệ tương đương vợ chồng, 

con gái, con trai, ông/bà, cháu, anh/em trai, chị/em gái, dì/cô/bác, cậu/chú/bác, 
cháu gái, cháu trai, người bà con thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai, các quan hệ do 
hôn nhân, các quan hệ do cuộc hôn nhân trước, cha/mẹ nuôi, con nuôi, và bất cứ 
thành viên nào trong gia đình của nhân viên đó. Nhưng người thân quan hệ bạn 
đời sống chung thuộc cùng phạm vi với quan hệ vợ chồng.  

(b) “Quan hệ cá nhân” có nghĩa là một mối quan hệ tình cảm hay cá nhân thân thiết 
đang diễn ra mà có thể bao gồm nhưng không hạn chế đối với quan hệ hẹn hò, 
sống chung hay làm bạn đời hay một người quan trọng khác. Định nghĩa này 
được áp dụng bất kể giới tính, nhận dạng giới tính, hay xu hướng tình dục của 
những cá nhân trong mối quan hệ đó. Giới hạn này không mở rộng ra với bạn 
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bè, người quen hay đồng nghiệp cũ mà không được tập hợp vào phạm vi “quan 
hệ cá nhân.”

MỤC 13.  Hành Xử Bị Cấm. Những quy tắc chung sau đây sẽ được áp dụng:

(a) Đơn xin việc của những người thân và những người có quan hệ cá nhân sẽ được 
đánh giá trên cùng một tiêu chuẩn trình độ như được dùng để đánh giá các ứng 
viên khác. Việc chuyển đơn xin việc đến bộ phận tuyển dụng thẩm quyền thay 
mặt cho những cá nhân có quan hệ gia đình và cá nhân sẽ không cấu thành việc 
toan tính làm ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng. Tuy nhiên việc tham gia 
sâu hơn vào trong quy trình tuyển dụng có thể được xem là không phù hợp.

(b) Những cá nhân tham gia sẽ không thực hiện những quyết định tuyển dụng về 
người thân hay những người mà họ có quan hệ cá nhân với, hoặc cố gắng làm 
ảnh hưởng các quyết định tuyển dụng do người khác thực hiện. 

(c) Nhân viên giám sát sẽ không giám sát một người thân hay một người mà họ có 
quan hệ cá nhân với. Nếu không có báo cáo trực tiếp hay quan hệ giám sát viên 
với nhân viên dưới quyền, người thân hay nhân viên mà có quan hệ gia đình và 
cá nhân thường được phép làm việc trong cùng một bộ phận, với điều kiện rằng 
không có những khó khăn trong hoạt động cụ thể.  

(d) Những cá nhân tham gia sẽ không thực hiện những quyết định liên quan đến 
công việc, hoặc tham gia vào hay góp ý kiến vào những quyết định liên quan 
đến công việc do người khác đưa ra, liên quan đến người thân hay nhân viên mà 
họ có quan hệ cá nhân, ngay cả khi họ không trực tiếp giám sát cá nhân đó. 
Những quyết định bị nghiêm cấm bao gồm nhưng không hạn chế đối với những 
quyết định về việc thuê làm, tiền công, giờ làm, quyền lợi, phân công việc, đánh 
gián, tập huấn, kỷ luật, thăng chức và thuyên chuyển.

(e) Để bảo đảm việc tuân thủ Mục này, mọi cá nhân tham gia phải tiết lộ cho Thanh 
Tra Viên Đạo Đức hay Liên Lạc Viên Đạo Đức Liên Kết, khi thích hợp, bất cứ 
quan hệ nào được bao gồm trong Mục này theo Mục 3(b) của Bộ Quy Tắc này.

PHẦN F: THI HÀNH 

MỤC 14.  Viên Chức Đạo Đức.  Chức vụ Viên Chức Đạo Đức được thiết lập 
để cung cấp sự trợ giúp độc lập cho SEIU trong việc thực hiện và thi hành Bộ 
Quy Tắc. Viên Chức Đạo Đức sẽ là một cá nhân không thể bị nghi ngờ về tính 
trung thực và uy tín, ưu tiên có kinh nghiệm về lãnh vực đạo đức, thi hành luật 
và làm việc trong phòng trào lao động. Viên Chức Đạo Đức sẽ cung cấp dịch vụ 
theo hợp đồng và sẽ không là nhân viên của Liên Đoàn Quốc Tế hay bất cứ Liên 
Kết trực thuộc. Viên Chức Đạo Đức sẽ được bổ nhiệm bởi Chủ Tịch Liên Đoàn 
Quốc Tế và được xác nhận bởi Ban Điều Hành Liên Đoàn Quốc Tế. Chủ Tịch 
Liên Đoàn Quốc Tế, Thư KýThủ Quỹ Liên Đoàn Quốc Tế, và Ban Điều Hành 
Liên Đoàn Quốc Tế SEIU có thể chuyển những vần liên quan đến Bộ Quy Tắc 
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cho Viên Chức Đạo Đức duyệt xét và/hoặc cố vấn, nhất quán với các Mục 22 và 
23. 

MỤC 15. Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức. Chức vụ Thanh Tra Viên phụ trách Đạo 
Đức của SEIU được thiết lập để giám sát việc thực hiện và thi hành Bộ Quy Tắc và 
những nỗ lực liên tục nhằm tăng cường văn hóa đạo đức trên toàn Liên Đoàn. Thanh Tra 
Viên phụ trách Đạo Đức chịu trách nhiệm trợ giúp Liên Đoàn Quốc Tế và các Liên Kết 
về những vấn đề và quan ngại liên quan đến Bộ Quy Tắc và văn hóa đạo đức; hướng dẫn 
việc tập huấn của SEIU và các viên chức và nhân viên của Liên Kết về Bộ Quy Tắc và 
văn hóa đạo đức; phản hồi những quan ngại và khiếu nại về đạo đức nhất quán với các 
Mục 1723, tiếp nhận và giải quyết những tiết lộ về mâu thuẫn quyền lợi, trợ giúp Viên 
Chức phụ trách Đạo Đức, và hỗ trợ khác khi cần thiết cho toàn bộ chương trình đạo đức 
của SEIU. Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức, có tham khảo ý kiến với Viên Chức phụ 
trách Đạo Đức, sẽ đưa ra một báo cáo cho Ban Điều Hành Liên Đoàn Quốc Tế hàng năm, 
tóm lược việc tuân thủ, tập huấn, thi hành, xây dựng văn hóa và hoạt động liên quan, và 
đưa ra những đề nghị để sửa đổi đối với chương trình đạo đức mà ông ta hay bà ta tin sẽ 
thúc đẩy tính hiệu quả của chương trình. Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức cũng có thể 
tiến hành các duyệt xét định kỳ với mục đích giám sát việc tuân thủ Bộ Quy Tắc này, và 
xác định các đối tác, liên doanh, và những sắp xếp với các tổ chức quản lý có tuân thủ Bộ 
quy Tắc này không, được ghi chép chính xác, cho thấy phần đầu tư hay thanh toán hợp lý 
cho hàng hóa và dịch vụ, xúc tiến các mục đích miễn thuế của SEIU, và không gây ra 
việc lợi dụng, lợi ích cá nhân không được cho phép, hay vượt quá những giao dịch lợi 
ích. Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức sẽ được làm việc tại Ban Pháp Lý của SEIU.

MỤC 16.  Liên Lạc Viên Đạo Đức Liên Kết. Mỗi Liên Kết sẽ bổ nhiệm một Liên Lạc 
Viên Đạo Đức mà có thể đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn về đạo đức, sẽ phục vụ 
như người liên lạc chính của một Liên Kết với Thanh Tra Viên Đạo Đức của Liên Đoàn 
Quốc Tế, sẽ trợ giúp trong việc thi hành Bộ Quy Tắc, sẽ giám sát việc phẩn bổ việc tập 
huấn liên quan đến vấn đề đạo đức, sẽ trợ giúp Liên Kết trong việc củng cố vấn văn hóa 
đạo đức, và sẽ phục vụ như một lãnh đạo về đạo đức tại Liên Kết.

(a) Các chủ tịch, trưởng ban điều hành, thư kýthủ quỹ, trưởng ban tài chính, trưởng 
ban, và các vị trí tương đương được đề cập ở trên sẽ không hội đủ điều kiện để 
phục vụ với tư cách Liên Lạc Viên Đạo Đức. 

(b) Các Liên Kết được khuyến khích cân nhắc luân phiên vị trí Liên Lạc Viên Đạo 
Đức theo định kỳ, ngăn chặn những khó khăn hoạt động, để phát triển vai trò 
lãnh đạo về đạo đức rộng rãi trong Liên Kết. Các Liên Kết sẽ báo cho Thanh 
Tra Viên Đạo Đức của SEIU trong thời gian sớm nhất có thể về việc bổ nhiệm 
các Liên Lạc Viên Đạo Đức và bất cứ chức vụ còn trống cho vị trí đó.

(c) Liên Lạc Viên Đạo Đức sẽ thường xuyên được tập huấn từ Liên Đoàn Quốc Tế 
một cách cụ thể cho vai trò đó. Các Liên Kết cần thực hiện mọi nỗ lực để bảo 
đảm việc tham gia của các Liên Lạc Viên Đạo Đức của họ. 

MỤC 17.   Khiếu Nại.
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(a) Bất cứ cá nhân hay thành viên tham gia có thể nộp văn bản khiếu nại về những 
vị phạm được viễn dẫn đối với Bộ Quy Tắc. Những quan ngại và khiếu nại được 
trình bày bằng lời nói sẽ được chuyển thành văn bản để xử lý sau này như một 
khiếu nại. Những khiếu nại cần được ký tên hoặc có tên của (những) người 
khiếu nại, và sẽ được giữ bảo mật theo Mục 24. Các khiếu nại viện dẫn những 
vi phạm Bộ Quy Tắc sẽ không được thi hành theo SEIU hoặc bộ luật và quy chế 
của Liên Kết trừ khi chúng cũng viện dẫn những vi phạm bộ luật và quy chế. 

(b) Liên Đoàn Quốc Tế sẽ đăng thông tin liên lạc để trình các khiếu nại về đạo đức 
tại trang mạng SEIU và sẽ cung cấp thông tin đó theo yêu cầu. 

(c) Mỗi Liên Kết sẽ cung cấp cho nhân viên và thanh viên của họ thông tin liên lạc 
của Liên Lạc Viên Đạo Đức của họ. 

MỤC 18. Những Khiếu Nại được Xử Lý bởi Liên Đoàn Quốc Tế. Những khiếu nại viện 
dẫn việc vi phạm Bộ Quy Tắc được trình cho Liên Đoàn Quốc Tế hay Viên Chức phụ 
trách Đạo Đức ban đầu sẽ được chuyển cho Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức SEIU. 
Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức sẽ duyệt xét các khiếu nại về đạo đức được trình cho 
Liên Đoàn Quốc Tế và sẽ phản hồi cho những khiếu nại đó theo sự suy xét của mình, bao 
gồm nhưng không hạn chế đối với việc đưa ra lời khuyên và hướng dẫn, giải quyết chúng 
một cách không chính thức, chuyển hướng dẫn đến những nguồn tài nguyên bên ngoài 
văn phòng đạo đức, và chuyển chúng đến Viên Chức hay Liên Kết phụ trách Đạo Đức để 
được xử lý thêm. Cá nhân trình khiếu nại sẽ được thông báo về tình trạng khiếu nại khi 
thích hợp theo sự suy xét của Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức nhưng trong mọi 
trường hợp về kết luận của họ.

MỤC 19. Khiếu Nại được Xử Lý bởi Liên Kết; Thông Báo cho Thanh Tra Viên phụ 
trách. Đạo Đức. Những khiếu nại đạo đức được nêu lên hay được chuyển cho một Liên 
Kết sẽ được điều tra bởi Liên Kết bị ảnh hưởng đó và, nếu thích hợp, có thể lập cơ sở kỷ 
luật nhân viên hay những cáo buộc liên đoàn nội bộ chính thức để được xử lý trước một 
đoàn thể xét xử theo các quy định được đề ra trong bộ luật và quy chế của Liên Kết đó 
và/hoặc Bộ Luật và Quy Chế của SEIU. Thanh Tra Viên phụ trách Đạo đức có thể cố vấn 
cho một Liên Kết về những vấn đề liên quan đến việc điều tra và xử lý các khiếu nại và 
cáo buộc viện dẫn việc vi phạm Bộ Quy Tắc. Trong trường hợp một khiếu nại liên quan 
đến một chủ tịch, trưởng ban điều hành, hay trưởng ban, thư kýthủ quỹ, trưởng ban tài 
chính, hay các vị trí tương đương, Liên Kết này sẽ thông báo cho Thanh Tra Viên phụ 
trách Đạo Đức trong thời gian sớm nhất có thể. Thanh Tra Viên phụ trách Đạo Đức có 
thể tham khảo ý kiến với Viên Chức phụ trách Đạo Đức về bất cứ vấn đề nào do một 
Liên Kết chuyển đến.

MỤC 20. Không Hợp Tác; Khiếu Nại có Ý Đồ Xấu. Việc một cá nhân liên quan không 
chịu hợp tác đầy đủ với một tiến trình hay điều tra liên quan đến một khiếu nại đạo đức 
hay những vi phạm được viện dẫn đối với Bộ Quy Tắc này mà không có lý do hợp lý sẽ 
cấu thành một vi phạm độc lập đối với Bộ Quy Tắc này. SEIU giữ quyền, theo thông báo, 
điều tra và quy trình thích đáng, để kỷ luật những người thực hiện những khiếu nãi, báo 
cáo hay điều tra có ý đồ xấu, sai lầm, quấy rối hay hiềm khích có chủ ý.
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MỤC 21. Thẩm Quyền Ban Đầu.

(a) Yêu Cầu Thẩm Quyền Ban Đầu: Nếu một Liên Kết hay một thành viên ban điều 
hành, viên chức, hay thành viên của Liên Kết tin rằng những cáo buộc liên đoàn 
nội bộ chính thức chống lại một cá nhân liên quan mà cũng viện dẫn những vi 
phạm Bộ Quy Tắc này liên quan đến một tình huống mà có thể làm nguy hại 
nghiêm trọng đến quyền lợi của Liên Kết đó hay Liên Đoàn Quốc Tế, hay thủ 
tục điều trần của Liên Kết đó sẽ không bảo vệ hoàn toàn quyền lợi của Liên Kết 
đó, một viên chức hay thành viên, cá nhân đó có thể yêu cầu Chủ Tịch Liên 
Đoàn Quốc Tế đảm nhận thẩm quyền ban đầu theo Điều Khoản XVII, Mục 2(f) 
thuộc Bộ Luật và Quy Chế SEIU.

(b) Đảm nhận Thẩm Quyền Ban Đầu bởi Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Tế. Theo Điều 
Khoản XVII, Mục 2(f) thuộc Bộ Luật và Quy Chế SEIU, Chủ Tịch Liên Đoàn 
Quốc Tế có thể, theo sự suy xét của mình, đảm nhận thẩm quyền ban đầu đối 
với những cáo liên đoàn nội bộ chính thức có viện dẫn sự vi phạm Bộ Quy Tắc 
này nếu là kết quả của một cuộc điều tra mà ông ta hay bà ta tin rằng những cáo 
buộc được lập chống lại một cá nhân liên quan có liên hệ đến một tình huống có 
thể làm nguy hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Liên Kết hay Liên Đoàn Quốc 
Tế. Theo sự suy xét của mình, Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Tế có thể chuyển vấn 
đề đó cho Viên Chức phụ trách Đạo Đức để được đề nghị về việc có thể đảm 
nhận thẩm quyền ban đầu.

MỤC 22.  Chuyển những Cáo Buộc Chính Thức cho Viên Chức Đạo Đức.Nếu những 
cáo buộc từ liên đoàn nội bộ chính thức được lập với Liên Đoàn Quốc Tế theo Điều 
Khoản XVII, Mục 3 thuộc Bộ Luật và Quy Chế SEIU cũng viện dẫn sự vi phạm Bộ Quy 
Tắc của một viên chức hay thành viên ban điều hành của Liên Đoàn Quốc Tế hay một 
Liên Kết, những cáo buộc đó có thể được chuyển cho Viên Chức Đạo Đức để duyệt xét 
và đề nghị.

MỤC 23. Duyệt Xét Khiếu Nại bởi Viên Chức Đạo Đức  
(a) Nếu sau khi duyệt xét các viện dẫn về những vi phạm Bộ Quy Tắc trong một 

khiếu nại hay cáo buộc chính thức, Viên Chức Đạo Đức nhận thấy rằng những 
viện dẫn đó đáng được và/hoặc bảo đảm được điều tra thêm, ông ta sẽ đề nghị 
một phản hồi hay quy trình hành động để Liên Đoàn Quốc Tế trả lời khiếu nại 
hay cáo buộc, bao gồm nhưng không hạn chế đối với những hành động sau:  
(1) Điều tra thêm được thực hiện bởi viên chức SEIU và/hay (các) điều tra viên 

bên ngoài; 
(2) Lập các cáo buộc chính thức theo Điều Khoản XVII thuộc Bộ Luật và Quy 

Chế SEIU; 
(3) Đảm nhận thẩm quyền ban đầu bởi Chủ Tịch Liên Đoàn Quốc Tế theo Điều 

Khoản XVII, Mục 2(f) thuộc Bộ Luật và Quy Chế SEIU; 
(4) Bổ nhiệm một viên chức điều trần bên ngoài để tiến hành việc xét xử theo 

Điều Khoản XVII, Mục 3 của Bộ Luật và Quy Chế SEIU;
(5) Kỷ luật những nhân viên liên quan; 
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(6) Trừng phạt các viên chức hay thành viên liên quan bị tố cáo trong các vụ 
kiện chính thức; và 

(7) Hành động khác được cho là thích hợp theo ý của Viên Chức Đạo Đức. 

(b) Nếu Viên Chức phụ trách Đạo Đức kết luận, sau khi duyệt xét các viện dẫn về 
việc vi phạm Bộ Quy Tắc, rằng mọi viện dẫn không đáng được hay không cần 
thiết phải điều tra thêm, ông ta hay bà ta sẽ báo cho Liên Đoàn Quốc Tế về 
những kết quả điều tra của mình.

 
PHẦN G. BẢO VỆ NGƯỜI TỐ GIÁC 
 
MỤC 24. Tính Bảo Mật.SEIU sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để giữ bảo mật thông tin 
nhận dạng của bất kỳ người nào nêu lên một quan ngại, câu hỏi, báo cáo, hay khiếu nại 
về đạo đức theo Bộ Quy Tắc trừ khi việc tiết lộ thông tin được cho phép bởi người khiếu 
nại hay được yêu cầu cho SEIU thực hiện các nhiệm vụ ủy thác hay pháp lýcủa mình. 
SEIU cũng sẽ xử lý các trao đổi thông tin về các khiếu nại và quan ngại đạo đức với sự 
bảo mật và thận trọng cao nhất có thể , với điều kiện là SEIU vẫn có thể tiến hành một 
cuộc điều tra đầy đủ và công bằng, thực hiện các nhiệm vụ ủy thác và pháp lý của mình, 
và duyệt xét hoạt động của mình khi cần thiết.

MỤC 25. Không Trả Đũa. SEIU khuyến khích mọi viên chức và nhân viên nêu lên 
những quan ngại và khiếu nại về đạo đức trong đó Bộ Quy Tắc bị vi phạm , như được đề 
ra đầy đủ hơn trong PHẦN F ở trên.

(a) SEIU tuyệt đối cấm sự trả đũa chống lại những cá nhân và thành viên liên quan 
vì:
(1) Thực hiện những than phiền, báo cáo hay điều tra thiện chí theo Bộ Quy 
Tắc này; 
(2) Phản đối bất cứ việc thực hành nào mà Bộ Quy Tắc này nghiêm cấm; 
(3) Cung cấp bắng chứng, lời chứng hay thông tin liên quan đến, hoặc hợp tác 
khác với, bất cứ quy trình điều tra hay thi hành Bộ Quy Tắc; và
(4) Tham gia vào quy trình thi hành được nêu ra tại PHẦN F ở trên.

(b) Đặc biệt, SEIU sẽ không tha thứ bất cứ hình thức trả đũa nào chống các Liên Lạc 
Viên Đạo Đức Liên Kết  

(c) Bất cứ hành động trả đũa được xác nhận cần được báo cáo cho Thanh Tra Viên 
phụ trách Đạo Đức SEIU hay Liên Lạc Viên Đạo Đức Liên Kết và sẽ được phản 
ứng nhanh chóng.


