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Các	  thành	  viên	  đảm	  bảo	  những	  khoản	  đóng	  góp	  được	  sử	  dụng	  phù	  hợp	  với	  ý	  định	  của	  nhà	  tài	  trợ.	  
	  
HƯỚNG	  DẪN	  
	  

a. Thành	  viên	  sẽ	  đảm	  bảo	  văn	  bản	  nêu	  rõ	  ý	  định	  và	  kỳ	  vọng	  của	  nhà	  tài	  trợ	  được	  cung	  cấp	  cho	  tất	  cả	  
những	  nhân	  viên	  và	  phòng	  ban	  liên	  quan	  trong	  tổ	  chức	  nhận	  tài	  trợ	  (bộ	  phận	  gây	  quỹ,	  kế	  toán).	  
Những	  tài	  liệu	  này,	  bao	  gồm	  bản	  sao	  của	  các	  tài	  liệu	  hỗ	  trợ,	  cần	  được	  lưu	  tại	  từng	  phòng	  ban.	  

b. Thành	  viên	  sẽ	  đảm	  bảo	  những	  khoản	  đóng	  góp	  được	  sử	  dụng	  theo	  sự	  xác	  định	  của	  nhà	  tài	  trợ.	  Nếu	  
nhà	  tài	  trợ	  cho	  rằng	  tiền	  tài	  trợ	  được	  sử	  dụng	  không	  hợp	  lý,	  các	  thành	  viên	  trao	  đổi	  với	  nhà	  tài	  trợ	  
để	  quyết	  định	  việc	  sử	  dụng	  phù	  hợp	  với	  mong	  muốn	  của	  nhà	  tài	  trợ	  và	  	  sứ	  mệnh	  của	  tổ	  chức.	  
Trong	  trường	  hợp	  hai	  bên	  không	  xác	  định	  được	  cách	  sử	  dụng	  thoả	  đáng,	  thành	  viên	  sẽ	  trả	  lại	  
khoản	  tài	  trợ.	  	  

c. Thành	  viên	  xem	  xét	  tài	  liệu	  hướng	  dẫn	  được	  nêu	  trong	  mục	  'a’	  bên	  trên	  thường	  xuyên	  để	  đảm	  bảo	  
rằng	  những	  người	  chịu	  trách	  nhiệm	  quản	  lý	  nguồn	  quỹ	  tiếp	  tục	  tuân	  thủ	  đúng	  ý	  định	  của	  nhà	  tài	  
trợ.	  

d. Cũng	  xem	  Tiêu	  chuẩn	  số	  10	  và	  11.	  
	  

VÍ	  DỤ	  VỀ	  CÁC	  THỰC	  HÀNH	  CÓ	  TRÁCH	  NHIỆM	  
	  
1.	  Xem	  các	  điều	  khoản	  của	  văn	  bản	  mô	  tả	  những	  giới	  hạn	  của	  nhà	  tài	  trợ	  như	  một	  hợp	  đồng,	  chiếu	  theo	  
các	  luật	  liên	  quan.	  	  
2.	  Sử	  dụng	  các	  khoản	  đóng	  góp	  có	  giới	  hạn	  của	  nhà	  tài	  trợ	  phù	  hợp	  với	  phạm	  vi	  được	  giới	  hạn.	  	  
3.	  Từ	  chối	  sử	  dụng	  các	  nguồn	  quỹ	  có	  giới	  hạn	  cho	  mục	  đích	  hoạt	  động	  chung,	  trừ	  một	  trong	  các	  trường	  
hợp	  sau:	  

(a)	  nhà	  tài	  trợ	  đã	  đưa	  ra	  hướng	  dẫn	  rõ	  ràng	  bằng	  văn	  bản	  đồng	  ý	  làm	  như	  vậy;	  hoặc	  
(b)	  văn	  bản	  tài	  trợ	  bao	  gồm	  một	  điều	  khoản	  cho	  chi	  phí	  hoạt	  động	  hay	  hành	  chính.	  	  

4.	  Thiết	  kế	  một	  tài	  liệu	  hay	  mẫu	  chuẩn	  để	  ghi	  lại	  tất	  cả	  các	  thông	  tin	  tài	  trợ	  liên	  quan,	  do	  bộ	  phận	  gây	  quỹ	  
điền	  vào,	  và	  cung	  cấp	  cho	  các	  bộ	  phận	  liên	  quan	  trong	  tổ	  chức.	  	  
5.	  Tiến	  hành	  một	  cuộc	  họp	  (hàng	  năm	  hoặc	  thường	  xuyên	  hơn)	  với	  đại	  diện	  của	  tất	  cả	  các	  phòng	  ban	  liên	  
quan	  trong	  tổ	  chức	  để	  xem	  lại	  tình	  trạng	  và	  việc	  sử	  dụng	  nguồn	  quỹ	  được	  đóng	  góp	  và	  các	  tài	  khoản	  liên	  
quan.	  	  
6.	  Duy	  trì	  việc	  lưu	  văn	  bản	  và	  hồ	  sơ	  của	  những	  việc	  sử	  dụng	  mà	  nguồn	  quỹ	  đã	  được	  phân	  bổ.	  	  
 

VÍ	  DỤ	  VỀ	  CÁC	  THỰC	  HÀNH	  THIẾU	  TRÁCH	  NHIỆM	  
	  
1.	  Quyết	  định	  thay	  đổi	  khoản	  tài	  trợ	  dành	  cho	  loạt	  bài	  giảng	  1	  lần/năm	  thành	  2	  lần/năm,	  và	  sử	  dụng	  
nguồn	  quỹ	  dành	  cho	  việc	  đi	  lại	  trong	  năm	  của	  các	  nhân	  viên	  trong	  bộ	  phận	  cho	  một	  cuộc	  họp	  thường	  niên.	  
2.	  Chấp	  nhận	  một	  khoản	  tài	  trợ	  cho	  một	  mục	  đích	  sử	  dụng	  cụ	  thể,	  (ví	  dụ,	  "	  nghiên	  cứu	  lâm	  sàng	  di	  truyền	  
nhi")	  sau	  đó	  bỏ	  chương	  trình	  này	  và	  sử	  dụng	  khoản	  tài	  trợ	  cho	  chương	  trình	  khác	  trong	  khoa	  nhi	  mà	  
không	  có	  sự	  đồng	  ý	  của	  nhà	  tài	  trợ.	  
3.	  Mượn	  quỹ	  từ	  khoản	  tài	  trợ	  có	  giới	  hạn	  cho	  các	  mục	  đích	  khác.	  	  
4.	  Chuyển	  một	  khoản	  đóng	  góp	  có	  giới	  hạn	  vào	  ngân	  sách	  hoạt	  động	  chung	  nhằm	  trang	  trải	  chi	  phí	  hành	  
chính	  cho	  chương	  trình.	  
5.	  Sử	  dụng	  tiền	  tài	  trợ	  còn	  thừa	  sau	  khi	  	  các	  mục	  tiêu	  được	  giới	  hạn	  đã	  hoàn	  thành	  mà	  không	  có	  sự	  đồng	  ý	  
của	  nhà	  tài	  trợ.	  


