
 
 
 

 
 

 
Thông báo từ cơ quan giáo dục cấp trung học tỉnh Udonthani, khu vực 4 

Chủ đề: Sự minh bạch trong công việc tại từng khu vực giáo dục 
cấp trung học tỉnh Udonthani, khu vực 4 

------------------------------------------------------------------ 
  Cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4  xin cam kết sẽ 
hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng quy trình tránh các trường hợp không  minh bạch 
để tạo niềm tin cho cộng đồng và xã hội rằng cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh 
Udonthani, khu vực 4  là cơ quan gương mẫu với tư cách là giám đốc cơ quan quản lí giáo dục 
cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4  xin thông báo về sự minh bạch trong công tác bằng sự 
trung thực có thể kiểm chứng đồng thời chịu trách nhiệm và dốc sức chống lại sự không minh 
bạch dưới mọi hình thức. Chúc cho các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao phó một 
cách trung thực, minh bạch, có đạo đức, và phòng tránh  các trường hợp không minh bạch theo 
các quy định sau đây: 

1. Minh bạch là công khai thông tin quá trình tác nghiệp của tổ chức cho đến 
thông tin chi tiêu tạo cơ hội cho người dân và các cá nhân liên quan có thể kiểm tra và có hệ 
thống xử lí các khiếu nại rõ ràng. 

2. Chịu trách nhiệm là sự cam kết thực thi quyền và nghĩa vụ theo quy định của  
pháp luật. Chịu trách nhiệm với các quyết định và sẵn sàng cho sự thanh tra, tạo niềm tin của 
nhân dân đối với cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4. 

3. Phòng tránh khỏi sự thiếu minh bạch là việc thực hiện nhiệm vụ bằng sự trung  
thực, không dùng chức quyền để thu lợi cho bản thân hoặc mưu đồ chiếm đoạt tài sản. 

4. Văn hóa đạo đức trong tổ chức là nhất định không thực hiện các hành vi thiếu  
trung thực hoặc thiếu minh bạch và không che dấu, bảo vệ các hành vi đó trong tổ chức. 

5. Đạo đức trong công việc là việc thành lập các quy định trong việc thực hiện  
công việc một cách rõ ràng  có tình có lí khi thực hiện. Ủng hộ sự công bằng và minh bạch trong 
công tác từ nhân viên quản lí ngân sách cho đến người phân công việc. 

Xin thông báo để mọi người biết và thực hiện theo 

Thông báo ngày 4 tháng 1 năm 2018.  

 

            Ông Vitthaya Pravacho 
                         Giám đốc cơ quan quản lí giáo dục cấp tiểu học tỉnh Udonthani, khu vực 4 


