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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN BANG 

BỘ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH  

 

Trong trường hợp có liên quan (cụ thể bao gồm mọi khoản chi được tài trợ bởi quỹ cứu trợ 

COVID-19 hoặc quỹ y tế công cộng), Nhà thầu hoặc Bên nhận (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải 

tuân thủ các Yêu cầu Quản trị Thống nhất, Nguyên tắc Chi phí và Yêu cầu Kiểm toán đối với 

các gói hỗ trợ của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) được quy định tại 45 CFR, Phần 75 có 

hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2014, Tuyên bố Chính sách Tài trợ của HHS và các Điều 

khoản Hợp đồng dưới đây. 

 

1. THANH TOÁN LƯƠNG ĐIỀU HÀNH 
Nhà thầu đồng ý rằng bất kỳ khoản tiền nào thông qua hợp đồng này không được sử dụng để 

trả lương cho một cá nhân, thông qua một khoản trợ cấp hoặc cơ chế khác, theo định mức 

vượt Cấp độ II. (Mục 202) 

2. ỦNG HỘ KIỂM SOÁT SÚNG ĐẠN 
Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào thông qua hợp đồng này không được sử dụng, 

toàn bộ hoặc một phần, để vận động hoặc thúc đẩy việc kiểm soát súng đạn. (Mục 210) 

3. VẬN ĐỘNG HÀNH LANG 
(a) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào thông qua hợp đồng này không được sử 

dụng, ngoài các mối quan hệ lập pháp-hành pháp thông thường và được công nhận, cho mục 

đích công bố hoặc tuyên truyền, để chuẩn bị, phân phát hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu, tờ rơi, 

sách giới thiệu cỡ nhỏ, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông điện tử, đài phát thanh, truyền hình 

hoặc bài trình bày trực tuyến được xây dựng với mục đích ủng hộ hoặc phản đối việc ban 

hành luật trước Quốc hội hoặc bất kỳ cơ quan lập pháp nào của Tiểu bang hoặc địa phương, 

ngoại trừ các tài liệu trình bày trước Quốc hội hoặc bất kỳ cơ quan lập pháp nào của Tiểu 

bang hoặc địa phương, hoặc được xây dựng với mục đích ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ quy 

định, hành động hoặc lệnh nào được đề xuất hoặc đang chờ quyết định bởi cơ quan hành 

pháp của bất kỳ chính quyền Tiểu bang hoặc địa phương nào, ngoại trừ các tài liệu trình bày 

trước cơ quan hành pháp của chính quyền Tiểu bang hoặc địa phương đó. 

(b) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền được thanh toán nào thông qua hợp đồng này 
không được sử dụng để trả lương hoặc chi phí của bất kỳ khoản tài trợ hoặc bên nhận hợp 
đồng nào, hoặc cơ quan đại diện bên nhận hợp đồng đó, liên quan đến bất kỳ hoạt động nào 
được xây dựng với mục đích tác động đến việc ban hành luật, dự thảo luật về giải ngân, quy 
định, hành động hành chính, hoặc lệnh hành pháp được đề xuất hoặc đang chờ xử lý bởi 
Quốc hội hoặc chính quyền Tiểu bang, cơ quan lập pháp Tiểu bang hoặc địa phương, ngoài 
các mối quan hệ lập pháp-hành pháp thông thường và được công nhận hoặc sự tham gia của 
một cơ quan hoặc cán bộ của Tiểu bang, địa phương hoặc bộ lạc trong hoạch định chính sách 
và các quy trình hành chính thuộc phạm vi của cơ quan hành pháp trong chính quyền đó. 
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(c) Các lệnh cấm tại các tiểu mục (a) và (b) bao gồm mọi hoạt động nhằm ủng hộ hoặc thúc 

đẩy các đề xuất, dự thảo hoặc kế hoạch tăng thuế Liên bang, Tiểu bang hoặc địa phương 

trong tương lai hoặc các đề xuất, dự thảo hoặc yêu cầu hoặc hạn chế trong tương lai đối với 

bất kỳ sản phẩm tiêu dùng hợp pháp nào, bao gồm hoạt động bán hoặc tiếp thị, bao gồm, 

nhưng không giới hạn ở việc vận động hoặc thúc đẩy kiểm soát súng đạn. (Mục 503) 

4. PHÁ THAI 
(a) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán trong hợp đồng này cũng 

như bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ ủy thác được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được sử dụng cho mục đích phá thai. 

(b) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này 

cũng như bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ ủy thác được thanh toán thông qua hợp đồng này 

không được sử dụng để chi trả phúc lợi y tế, bao gồm chi trả bảo hiểm phá thai. 

(c) Khái niệm ''chi trả phúc lợi y tế'' có nghĩa là gói dịch vụ được cung cấp bởi một nhà cung 

cấp hoặc tổ chức về dịch vụ chăm sóc theo hợp đồng hoặc thỏa thuận khác. (Mục 506) 

5. NGOẠI LỆ VỚI QUY ĐỊNH CẤM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CHO MỤC ĐÍCH PHÁ THAI 
(a) Các quy định cấm được xác lập trong phần trước sẽ không áp dụng với trường hợp phá 

thai—  

(1) nếu việc mang thai là hệ quả của hành vi hiếp dâm hoặc loạn luân; hoặc  

(2) trong trường hợp người phụ nữ bị rối loạn thể chất, chấn thương thể chất hoặc bệnh tật 

thể chất, bao gồm bệnh nguy hiểm đến tính mạng do hoặc phát sinh từ quá trình mang thai, 

theo xác nhận của bác sĩ, khiến người phụ nữ có nguy cơ tử vong nếu không tiến hành phá 

thai. 

(b) Không quy định nào trong phần trước được hiểu là cấm giải ngân đối với chính quyền Tiểu 

bang, địa phương, tổ chức hoặc cá nhân của Tiểu bang, địa phương hoặc quỹ tư nhân (ngoài 

đóng góp của Tiểu bang hoặc địa phương vào các quỹ tài trợ đối xứng của Medicaid). 

(c) Không quy định nào trong phần trước được hiểu là cấm các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc cung cấp gói bảo hiểm phá thai hoặc cấm Tiểu bang hoặc địa phương ký hợp đồng riêng 

với một nhà cung cấp với gói bảo hiểm đó trong khuôn khổ các quỹ của Tiểu bang (ngoài 

đóng góp của Tiểu bang hoặc địa phương vào các quỹ tài trợ đối xứng của Medicaid). 

(d)(1) Nhà thầu đồng ý rằng: Nhà thầu sẽ không ép buộc bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe cá 
nhân hoặc tổ chức nào tiến hành phân biệt đối xử dưới hình thức cơ sở chăm sóc sức khỏe 
đó không cung cấp, thanh toán, chi trả bảo hiểm hoặc giới thiệu phá thai. 

(2) Trong tiểu mục này, thuật ngữ ''cơ sở chăm sóc sức khỏe'' bao gồm bác sĩ cá nhân 

hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, tổ chức được nhà cung cấp bảo trợ, tổ 

chức thăm khám sức khỏe, chương trình bảo hiểm y tế hoặc bất kỳ loại hình cơ sở chăm 

sóc sức khỏe, tổ chức, hoặc chương trình y tế nào khác. (Mục 507) 
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6. NGHIÊN CỨU PHÔI THAI 
(a) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào thông qua hợp đồng này không được sử dụng 

để—  

(1) tạo ra một hoặc nhiều phôi người cho mục đích nghiên cứu; hoặc  

(2) nghiên cứu, trong đó một hoặc nhiều phôi người bị hủy, vứt bỏ hoặc cố ý để bị thương 

hoặc tử vong ngoài phạm vi cho phép của một nghiên cứu về thai nhi trong tử cung theo 45 

CFR 46.204(b) và mục 498(b) của Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng (42 U.S.C. 289g(b)). 

(b) Với mục đích của phần này, thuật ngữ ''phôi người'' bao gồm bất kỳ một sinh vật nào 

không được bảo vệ như một chủ thể con người theo 45 CFR 46, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 

12 năm 2019, mà được tạo ra từ quá trình thụ tinh, trinh sinh, sinh sản vô tính hoặc bất kỳ 

hình thức nào khác từ một hoặc nhiều giao tử người hoặc tế bào lưỡng bội của con người. 

(Mục 508) 

7. KHUYẾN KHÍCH HỢP PHÁP HÓA CÁC CHẤT CẤM 
(a) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này 

không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động nào nhằm thúc đẩy hợp pháp hóa các loại thuốc 

hoặc chất nào khác được liệt kê trong Biểu I, Danh mục các biểu chất cấm, được ban hành 

theo mục 202 của Đạo luật về Chất cấm, ngoại trừ mục đích thông tin liên lạc thông thường, 

được chấp thuận giữa quốc hội và cơ quan hành pháp. 

(b) Quy định cấm trong tiểu mục (a) không được áp dụng khi nhiều bằng chứng y tế quan 

trọng đã chứng minh lợi ích điều trị của các loại thuốc hoặc chất đó, hoặc các thử nghiệm lâm 

sàng do liên bang tài trợ đang được tiến hành để xác minh lợi ích điều trị. (Mục 509) 

8. PHỔ BIẾN THÔNG TIN SAI LỆCH CÓ MỤC ĐÍCH 
Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được sử dụng để phổ biến thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. (Mục 515(b)) 

9. NỘI DUNG KHIÊU DÂM 
(a) Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này 

không được sử dụng để duy trì hoặc thiết lập mạng máy tính, trừ khi mạng đó nhằm ngăn 

chặn việc xem, tải xuống và trao đổi nội dung khiêu dâm. 

(b) Không quy định nào trong tiểu mục (a) sẽ hạn chế việc sử dụng kinh phí cần thiết cho bất 

kỳ cơ quan thực thi pháp luật Liên bang, Tiểu bang, bộ lạc hoặc địa phương hoặc bất kỳ thực 

thể nào khác đang thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố hoặc xét xử hình sự. (Mục 520) 

10. HIỆP HỘI CẢI CÁCH CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG HIỆN NAY (ACORN) HOẶC TỔ 
CHỨC LIÊN KẾT HOẶC CHI NHÁNH CỦA HIỆP HỘI 

Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được cung cấp cho Hiệp Hội Cải Cách Các Tổ Chức Cộng Đồng Hiện nay (ACORN) hoặc bất 

kỳ tổ chức liên kết, chi nhánh, tổ chức đồng minh hoặc tổ chức kế thừa. (Mục 521) 

11. MUA KIM TIÊM 
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Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được sử dụng để mua kim tiêm hoặc ống tiêm vô trùng cho mục đích tiêm dưới da của bất kỳ 

loại thuốc bất hợp pháp nào: Với điều kiện, quy định cấm đó không hạn chế sử dụng kinh phí 

cho các mục đích mua những hàng hóa đó trong một chương trình nếu Sở Y tế Tiểu bang 

hoặc đơn vị quản lý y tế địa phương có liên quan, sau khi tham vấn ý kiến của Trung tâm 

Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, xác định rằng chính quyền Tiểu bang hoặc địa phương, 

tùy từng trường hợp, đang, hoặc có nguy cơ, phải đối phó với số ca viêm gan hoặc số người 

nhiễm HIV tăng nhanh do sử dụng thuốc theo đường tiêm và chương trình này đang được 

thực hiện theo luật pháp Tiểu bang và địa phương. (Mục 527) 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CHÍNH PHỦ 

(PL 116-93, ngày 20 tháng 12 năm 2019, 133 Stat 2317 - Phần C, Chương VII) 

12. TUYÊN TRUYỀN 
Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm sử dụng bởi các nhà thầu phụ, cho các mục 

đích tuyên truyền tại Hoa Kỳ mà không được Quốc hội cho phép. (Mục 718) 

13. ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ 
Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được sử dụng trái với quy định tại mục 552a, Chương 5, Bộ luật Hoa Kỳ (thường được gọi là 

Đạo luật về Quyền riêng tư) và các quy định thực hiện mục này. (Mục 732) 

14. THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN 
(a) Nhà thầu đồng ý rằng: với những nhân viên hoặc nhà thầu phụ muốn báo cáo tình trạng 
gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, Nhà thầu sẽ không yêu cầu họ ký thỏa thuận hoặc tuyên bố 
về bảo mật thông tin nội bộ nhằm cấm hoặc ngăn cản những nhân viên hoặc nhà thầu phụ 
đóbáo cáo tình trạng lãng phí, gian lận, hoặc lạm dụng cho nhân viên điều tra hoặc thực thi 
pháp luật được chỉ định của một tổ chức hoặc cơ quan liên bang có vai trò tiếp nhận những 
báo cáo đó. 
(b) Quy định trong tiểu mục (a) không đi ngược lại với các yêu cầu theo Biểu tiêu chuẩn 312, 

Biểu 4414 hoặc các biểu khác do tổ chức hoặc cơ quan Liên bang ban hành, quy định về việc 

không tiết lộ thông tin mật. (Mục 742) 

15. THỎA THUẬN KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN 
Các điều khoản này phù hợp và không thay thế, mâu thuẫn hoặc làm thay đổi nghĩa vụ, quyền 
hoặc trách nhiệm của nhân viên được quy định trong luật hiện hành hoặc lệnh hành pháp liên 
quan đến (1) thông tin mật, (2) thông tin gửi tới Quốc hội, (3) báo cáo cho Tổng thanh tra về 
hành vi vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào, hoặc hành vi quản lý yếu kém, lãng phí 
trong chi tiêu, lạm dụng quyền lực hoặc gây nguy hiểm nghiêm trọng và cụ thể đối với sức 
khỏe và sự an toàn công cộng, hoặc (4) việc bảo vệ người tố giác. Các định nghĩa, yêu cầu, 
nghĩa vụ, quyền lợi, chế tài xử phạt và trách nhiệm pháp lý được quy định theo các lệnh hành 
pháp và quy định pháp luật được đưa vào thỏa thuận này và có hiệu lực thực hiện. (Mục 743) 
 
16. NGHĨA VỤ THUẾ LIÊN BANG CHƯA HOÀN THÀNH 
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Nhà thầu đồng ý rằng: Nhà thầu đã được đánh giá và xác nhận hoàn thành tất cả các nghĩa 

vụ thuế liên bang, trong đó tất cả các biện pháp pháp lý và hành chính đã được thực hiện và 

không còn hiệu lực, đồng thời không chậm thực hiện thanh toán các nghĩa vụ thuế theo thỏa 

thuận với cơ quan có thẩm quyền về thu thuế, trừ trường hợp một cơ quan Liên bang đã xem 

xét đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động của Nhà thầu và đã đưa ra quyết định rằng, hành động 

này không cần thiết để bảo vệ lợi ích của Chính phủ.  

Nhà thầu đồng ý rằng: Nhà thầu sẽ không ký hợp đồng thầu phụ với bất kỳ tổ chức nào mà, 

theo đánh giá, chưa hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế liên bang, trong đó tất cả các biện 

pháp pháp lý và hành chính đã được thực hiện, đồng thời chậm thực hiện thanh toán các 

nghĩa vụ thuế theo thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền về thu thuế, trừ trường hợp một cơ 

quan Liên bang đã xem xét đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động của tổ chức đó và đã đưa ra 

quyết định rằng, hành động này không cần thiết để bảo vệ lợi ích của Chính phủ. (Mục 744)  

17. QUY ĐỊNH VỀ TỘI HÌNH SỰ NGHIÊM TRỌNG 
Nhà thầu đồng ý rằng: Nhà thầu không bị kết tội hình sự nghiêm trọng theo bất kỳ luật Liên 

bang nào trong vòng 24 tháng gần nhất, trừ trường hợp một cơ quan Liên bang đã xem xét 

đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động của Nhà thầu và đã đưa ra quyết định rằng, hành động này 

không cần thiết để bảo vệ lợi ích của Chính phủ.  

Nhà thầu đồng ý rằng: Nhà thầu sẽ không ký kết hợp đồng thầu phụ với bất kỳ tổ chức nào bị 

kết tội hình sự nghiêm trọng theo bất kỳ luật Liên bang nào trong vòng 24 tháng gần nhất, trừ 

trường hợp một cơ quan Liên bang đã xem xét đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động của tổ chức 

đó và đã đưa ra quyết định rằng, hành động này không cần thiết để bảo vệ lợi ích của Chính 

phủ. (Mục 745) 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ BẮT GIỮ 

18. TINH TINH 
Nhà thầu đồng ý rằng: bất kỳ khoản tiền nào được thanh toán thông qua hợp đồng này không 

được sử dụng cho bất kỳ dự án nào đòi hỏi phải bắt giữ hoặc mua tinh tinh tự nhiên. (42 

U.S.C., ghi chú mục 289d)  

Các quy định khác theo luật định  

19. BUÔN BÁN NGƯỜI 
Hợp đồng này tuân thủ các yêu cầu của Mục 106 (g), Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Buôn bán 

người năm 2000, đã được sửa đổi (22 U.S.C. 7104)  

(a) Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu và bất kỳ nhà thầu phụ hoặc nhân viên của nhà thầu 

phụ nào không được:  

(1) Tham gia vào các hình thức buôn bán người nghiêm trọng trong thời gian hiệu lực của 

hợp đồng này; 

(2) Thực hiện hành vi tình dục thương mại trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này; hoặc 
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(3) Sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện hợp đồng này hoặc các hợp đồng thầu phụ. 

(b) Vi phạm các điều cấm theo điểm (a) bao gồm –  

(1) Vi phạm theo cam kết của Nhà thầu; hoặc 

(2) Vi phạm theo cam kết của nhân viên Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ thông qua hành vi -  

i. Liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này; hoặc 

ii. Đổ lỗi cho Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và quy 

trình tố tụng để đổ lỗi hành vi của một cá nhân cho một tổ chức theo quy định tại 2 

CFR, phần 180, "Hướng dẫn OMB về Đình chỉ và Hạn chế Hoạt động theo Thẩm quyền 

của Chính phủ (Không thu mua)", được tổ chức của chúng tôi thực hiện theo mục 2 

CFR, phần 376. 

(c) Nhà thầu phải thông báo cho King County ngay lập tức về bất kỳ thông tin nào Nhà thầu 

nhận được từ bất kỳ nguồn thông tin nào liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định tại điểm 

(a). 

(d) Định nghĩa. Trong hợp đồng này: 

(1) "Nhân viên" có nghĩa là:  

i. Một cá nhân được tuyển dụng bởi quý vị hoặc nhà thầu phụ có tham gia thực hiện dự 

án hoặc chương trình theo hợp đồng này; hoặc  

ii. Một cá nhân khác tham gia thực hiện dự án hoặc chương trình theo hợp đồng này và 

không được quý vị bồi hoàn chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tình nguyện 

viên hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ qua một bên thứ ba dưới hình thức đóng góp bằng 

hiện vật theo các yêu cầu chia sẻ chi phí. 

(2) "Lao động cưỡng bức” có nghĩa là lao động được sử dụng bằng bất kỳ phương pháp 

nào sau đây: tuyển dụng, chứa chấp, vận chuyển, cung cấp hoặc thuê một người cung cấp 

công lao động hoặc dịch vụ, bằng cách sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc với mục 

đích bắt ép làm việc, lao động để trừ nợ, lao động gán nợ, hoặc bắt làm nô lệ. 

(3) “Các hình thức buôn bán người nghiêm trọng”, "hành vi tình dục thương mại” và "ép 

buộc” được định nghĩa tại mục 103, TVPA, và quy định sửa đổi (22 U.S.C. 7102). (Mục 

106 (g), Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Buôn bán người năm 2000, đã được sửa đổi (22 

U.S.C. 7104))  

20. BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO  
Nhà thầu được thông báo rằng: 48 CFR phần 3.908, nhằm thực hiện phần 828, có tiêu đề 

“Chương trình Thí điểm Tăng cường các Biện pháp Bảo vệ Người Tố cáo là Nhân viên Nhà 

thầu”, của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2013 (Luật Công 112-

239, ban hành ngày 2 tháng 1 năm 2013) áp dụng với hợp đồng này. 
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21. BẢO VỆ CON NGƯỜI 
Nếu bất kỳ hoạt động nào trong hợp đồng này đòi hỏi sự tham gia của con người trong bất kỳ 

hoạt động nghiên cứu nào, Nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ thỏa đáng các yêu cầu về bảo vệ 

người tham gia của Văn phòng Bảo vệ Đối tượng Nghiên cứu là Con người (OHRP) của Văn 

phòng Trợ tá Bộ trưởng đặc trách Y tế Hoa Kỳ (OASH)/Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ 

(HHS) trước khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu đó. Thư đảm bảo này phải được gửi đến 

OHRP theo các quy định liên quan. 

22. GIAN LẬN, LẠM DỤNG VÀ LÃNG PHÍ 
Tổng Thanh tra của HHS sẽ tiếp nhận các khuyến nghị, khiếu nại từ tất cả các nguồn về các 

hành vi nghi ngờ là gian lận, lãng phí, lạm dụng và quản lý sai quy định trong các chương trình 

của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. 


