
HỘI THẢO CHỐNG THAM NHŨNG 

DÀNH CHO TƯ VẤN VIÊN, NHÀ 

THẦU VÀ NHÀ CUNG CẤP 
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VĂN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LIÊM CHÍNH 
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Mục tiêu chính 

Nâng cao hiểu biết và tuân thủ chính sách 

Chống Tham nhũng của ADB 

Nâng cao nhận thức về các dấu hiệu bất 

thường tiềm ẩn trong quá trình thực hiện mua 

sắm và hợp đồng 
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Cấu trúc bài thuyết trình 

1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận và Tham nhũng là gì? 

3. Ở đâu có Gian lận và Tham 

nhũng 

4. Làm thê ́ nào để Chống 

tham nhũng 



Country 
CPI 

Rank 

Denmark 1 

Japan  18 

France 23 

United States 16 

South Korea 37 

Mongolia 72 

India 76 

Thailand 76 

PR China 83 

Indonesia 88 

Philippines 95 

Viet Nam 112 

Pakistan 117 

Laos 139 

Afghanistan 166 

North Korea 167 
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Chỉ số Nhận thức Tham nhũng 

Minh bạch Quốc tế 2015 
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Vòng tròn luẩn quẩn 

Tham nhũng Đói nghèo 



Source: Transparency International 
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Tham nhũng và Nguồn nhân lực và Phát triển 



7 

Vì sao chúng ta ở đây? 

Tóm tắt 

 

 Gian lận và tham nhũng gây ra hậu quả là 

các dự án không đầy đủ. không đạt tiêu 

chuẩn. hoặc không được thực hiện 

 Tham nhũng có liên quan đến sự thất bại 

của dịch vụ công. và kém phát triển về 

nguồn nhân lực  
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1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận và Tham nhũng là gì? 
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Ngân hàng Phát triển Châu Á 

Khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương không còn đói 

nghèo 

Giúp đỡ các nước đang phát 

triển thành viên giảm nghèo và 

cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho người dân 
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> $ 220 

billion 

Cho vay và Trợ giúp Tài chính cấp cao của ADB  

(1983-2016) 

Nông nghiệp 
12% 

Giáo dục 
5% 

Năng lượng 
21% Tài chính 

11% 

Y tếh 
2% 

Công nghiệp và 
Thương mại 

3% 
Multisector 

1% 

Quản lý công 
11% 

Giao thông và 
CNTT  
31% 

Ngành nước 
0% 



11 

ADB và Việt Nam (1970-2016) 

 Ngành 
Các khoản 

vay và tài trợ 
Số tiền (US$) % 

1 Giao thông và CNTT 46 5.400,852,000 35.6% 

2 Năng lượng 16 2,261,688,000 14.9% 

4 Quản trị công 19 1.779.080.000 11.7% 

3 Nước 22 1.550.320.000 10.2% 

5 Nông nghiệp 42 1.528.532.354 10.1% 

6 Giáo dục 20 1,015,800,000 6.7% 

7 Tài chính 15 763.500.000 5.0% 

8 Y tế 21 552,813,900 3.6% 

9 Công nghiệp và Thương mại 6 159.500.000 1.1% 

10 Đa ngành 5 152.000.000 1% 

TOTAL 212 15,164,086,254 100% 
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Top 5 nhà thầu / nhà cung cấp từ Việt Nam có liên quan 

đến hàng hoá, Công trình và Dịch vụ liên quan đến hợp 
đồng thuộc vốn vay ADB và Dự án Grant (2010-2014) 

Nhà thầu/ Nhà cung cấp Lĩnh vực Giá trị hợp 

đồng 

Hoàng An – Tuấn Lộc – Thăng Long Vận tải 87,490,000 

Phương Thanh – Quyết Tiến - Ánh Giang - 

Thăng 

Vận tải 59,390,000 

Tập đoàn Samwhan- Văn Cương – Liên 

doanh 

Vận tải 45,650,000 

Ngân hàng cổ phần Thương mại Quân đội  Lĩnh vực quản 

lý công khai 

30,080,000 

Xây dựng giao thông vận tải Phương Thanh Vận tải 26,820,000 

Các công ty/ tổ chức khác 1,667,460,000 

Tổng 1,916,900,000 
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Top những nhà tư vấn  của Việt Nam tham gia vào các dịch 

vụ tư vấn hợp đồng thuộc vốn vay ADB, Grant, và Dự án Hỗ 

trợ kỹ thuật (2010-2014) 

Nhà tư vấn Lĩnh vực Giá trị hợp đồng 

Công ty TNHH Tư vấn 

Dasan với thiết kế Kunhwa 

Vận tải 14,910,000 

Công ty TNHH Tư vấn 

Quốc tế Vica 

Nông nghiệp, Năng lượng, 

Công nghiệp và Thương 

mại, Giao thông vận tải 

9,490,000 

Tư vấn xây dựng Linh Gia Nông nghiệp 2,700,000 

Tư vấn thiết kế thủy lực & 

Tư vấn Phương Đông 

Nông nghiệp 2,380,000 

Vitens Evides International 

 

Nước 1,880,000 

Tư vấn Cá nhân 9,780,000 

Các tổ chức tư vấn khác 39,020,000 

Tổng 80,170,000 
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Cải thiện các hệ thống quản trị và 

năng lực thể chế nhằm hỗ trợ cung 

cấp dịch vụ công hiệu quả. kịp thời 

và không tham nhũng 
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CHÍNH SÁCH 

16 
http://www.adb.org/site/integrity/publications 

Chính sách chống tham nhũng của ADB 

Áp dụng cho các cơ quan điều hành và thực hiện, các nhà thầu, tư 

vấn, nhà cung cấp, nhân viên ADB, và bất cứ ai có liên quan đến các 

hoạt động do ADB tài trợ, quản lý hoặc hỗ trợ. 
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Chính sách chống tham nhũng của ADB 

 Hướng dẫn Mua sắm (Đoạn 1.14) 

 Hướng dẫn sử dụng tư vấn (Đoạn 1.23)  

 Các thỏa thuận vay và Tài trợ 

 Các tài liệu đấu thầu tiêu chuẩn (Phần 1, 

Khoản 3, 4)  

 Các hợp đồng 

 Các tài liệu ứng thầu 

 Các hướng dẫn Quản trị Dự án  

 Prequalification Documents 

 Project Administration Instructions 
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Vai trò và Trách nhiệm của OAI 

tiếp xúc ban đầu với cáo 
buộc vi phạm liêm chính 

Tiến hành các đánh 
giá liên quan đến mua 
sắm dự án (PPRRs) 

Điều tra các cáo 
buộc gian lận và 

tham nhũng 

Nâng cao nhận 
thức về các Chính 
sách chống tham 

nhũng 

Rà soát đặc 
biệt về liêm 

chính 



Tham Nhũng 
Gian lận 

Ép buộc  Thông đồng 

MDB harmonized definitions 
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Vi phạm liêm chính 
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Tham nhũng 

 Hối lộ 

 Lại quả 
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Gian lận 

 Khai khống 

 Chứng cứ giả mạo 

 Mạo danh 

 Tiết lộ thông tin 



 Hăm dọa 

 Ép buộc 

 Đe dọa 

 Tra tấn 
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Ép buộc 

“Nếu anh không giao hợp 

đồng cho tôi anh sẽ hối tiếc 

đấy” 



 Thỏa thuận 

trước về số tiền 

 Quay vòng thầu 

 Sắp đặt thầu 

 Rò rỉ thông tin 

thầu và các 

thông số kỹ 

thuật 
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Thông đồng 



 Trộm cắp thiết bị và 

vật tư mua sắm cho 

các hoạt động của 

ADB 

 Sử dụng sai hoặc 

dùng cho mục đích 

cá nhân các thiết bị 

và vật tư do ADB 

mua sắm 
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Lạm dụng 



 Lợi ích gia đình 

hoặc bà con 

thân thích 

 Các công ty 

tham gia thầu 

có liên quan 

 Tư vấn tự soạn 

điều khoản 

tham chiếu cho 

chính mình 
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Mâu thuẫn lợi ích 



 Dối trá với các 

điều tra viên 

của ADB 

 Phá hủy, làm 

giả mạo hoặc 

che giấu bằng 

chứng 

26 

Các hành vi gây ách tắc 
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Các vụ vi phạm liêm chính 

Tổng số khiếu nại (1998-2016)  3324 

Tổng số các cuộc điều tra (1998-2016)  1616 

Khiếu nại về các dự án Vie (1998-2016)  155 

Các cuộc điều tra về các dự án Vie (1998-

Jan 2016)  

65 



 

Vi phạm liêm chính ở các dự án do ADB tài 

trợ (1998- Tháng 1 năm 2016) 

 

28 

Coercion 
2% 

Thông đồng 
10% 

Conflict of Interest 
1% 

Tham nhũng 
30% 

Gian lận 
39% 

Gian lận / Tham 
nhũng 

2% 
Khác 
16% 
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Các vụ vi phạm liêm chính 

Tổng số Việt Nam 

Các công ty vi 

phạm 
1261 16 

Các cá nhân vi 

phạm 
787 13 
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Vi phạm liêm chính ở các dự án do ADB tài 

trợ tại Việt Nam (1998-2016) 

 

Thông đồng 
16% 

Tham nhũng 
28% 

Gian lận 
42% 

Lạm dụng chức vụ 
1% 

Ép buộc 
3% 

Khác 
11% 



   

Khiển trách  

Tạm đình chỉ 

Các hành động cứu vãn nhằm chống lại các vi 

phạm liêm chính đã được kết luận 

Cảnh cáo 

Ngăn cấm 

Bồi thường / Phục 
hồi 

 Ngăn cấm vô 

thời hạn 

 Ngăn cấm với 

Phục hồi có điều 

kiện 

 Không ngăn 

cấm có điều 

kiện 
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 Tác hại gây ra. dự án / vấn đề 

đáng ngờ. hoặc lợi ích của ADB 

 Tính phức tạp của vi phạm liêm 

chính 

 Mức độ giám sát và tham gia 

 Mức độ ảnh hưởng của đương 

sự 

 Nếu sự vi phạm liêm chính tiếp 

tục hoặc chấm dứt do kết quả 

của cuộc điều tra 

 Mức độ hợp tác trong quá trình 

điều tra 

 Trước đây hoặc đang bị xử 

phạt 

 Khác 

Các hành động cứu vãn nhằm chống lại các vi 

phạm liêm chính đã được kết luận 

Tối đa đối với cá nhân: Không 

Tối đa đối với công ty: 7 

Các tình  

huống tăng nặng 

Các tình  

huống giảm nhẹ 
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Khi bị xử 
phạt 

biến thể hợp 
đồng 

hợp đồng hiện 
tại 

đấu thầu trong 
tương lai 

Khôi phục 
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Khi bị xử 
phạt 

biến thể hợp 
đồng 

hợp đồng hiện 
tại 

đấu thầu trong 
tương lai 

Khôi phục 

? 

? 

X 
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Hậu quả của việc vi phạm liêm chính 

trong các dự án do ADB tài trợ 

 Xử phạt các công ty hoặc cá nhân 

 Đình chỉ việc phân bổ vốn vay hoặc tài trợ 

 Chấm dứt việc phân bô ̉ cho vay hoặc tài trợ 

 Trả lại khoản vay hoặc nguồn tài trợ bị lạm 

dụng cho ADB 

 Những thay đổi của các thoả thuận hành 

chính 

 Yêu cầu điều tra hoặc thay đổi nhân viên 

chính phủ 



www.adb.org/integrity 

36 



Tóm lược 

 

 Chính sách chống tham nhũng của ADB 

 Vai trò và trách nhiệm của OAI 

 Vi phạm liêm chính và hậu quả 

 Khiếu nại. điều tra. và xử phạt 

 Truy cập danh sách xử phạt của ADB 

 

 

 37 

Gian lận và tham nhũng là gì? 
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1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận và Tham nhũng là gì? 

3. Ở đâu có Gian lận và Tham 

nhũng 
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Vòng dự 

án 

Thực hiện dự án 

Phê duyệt cho 

vay 

Chuẩn bị va ̀ 

thiết kế dự án 
Hoàn thành và Đánh 

giá 

Giám sát. 

Kiểm tra & 

Báo cáo 

Xây dựng các dự án 
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Thực hiện dự án 

1.Mua sắm 

2.Giá trị Hợp đồng 

3.Quản ly ́ hợp đồng va ̀ giám sát 

4.Thanh lý hợp đồng (Công trình, hàng 

hóa, dịch vụ được chấp nhận) 

5.Quản ly ́ tài chính 
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Mua sắm 

1. Kế hoạch đấu thầu chuẩn bị bởi EA / IA 

2. Tài liệu mời thầu chuẩn bị bởi EA / IA 

3. Các đề xuất dự thầu do nhà thầu/ nhà cung 

cấp/ nhà tư vấn nộp 

4. Đánh giá thầu được tiến hành bởi EA / IA 

5. Ký được hợp đồng với EA 
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2. Tài liệu đấu thầu (cảnh báo) 

Mục 3. Điều kiện và chỉ tiêu chất lượng thiết lập bởi 

EA/IA 

 Kinh nghiệm xây dựng 

 Tình hình tài chính 

Mục 6. Yêu cầu tuyển dụng do EA / IA đặt ra 

 Thông số kỹ thuật - độc quyền 

 Bản vẽ - độc quyền 

 Yêu cầu về nhân viên và thiết bị 

 Yêu cầu có giới hạn về dịch vụ địa phương  
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2. Các tài liệu đấu thầu chuẩn bị bởi EA 

Vi phạm liêm chính 

Hành vi Tham nhũng (hối lộ. lại quả) 

Hành vi cấu kết (sắp xếp giữa EA và nhà thầu. 

Giữa các nhà thầu) 

Xung đột lợi ích (giữa EA và nhà thầu. Giữa 

các nhà thầu) 
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3. Các đề xuất thầu từ nhà thầu (cảnh 

báo) 

Mục 3. Điều kiện thỏa mãn và Tiêu chí chất 

lượng 

2. Chất lượng  

     2.1 Điều kiện thỏa mãn 

     2.2 Vẫn còn vướng kiện tụng (theo báo cáo 

tài chính) 

     2.3 Tình hình tài chính 

     2.4 Kinh nghiệm xây dựng (địa điểm "khó 

xác minh") 



Mục 3. Điều kiện thỏa mãn va ̀ Tiêu chí chất lượng 

3.1 Điều kiện thỏa mãn 

   3.1.1 Quốc tịch (Điều khoản phu ̣ ITB -khoản 4.2) 

   3.1.2 Xung đột lợi ích (Điều khoản phu ̣ ITB -

khoản 4.3) 

   3.1.3 Điều kiện thỏa mãn của ADB (Điều khoản 

phu ITB -khoản 4.4) 

   3.1.4 Các thể chế thuộc nhà nước (Điều khoản 

phụ ITB -khoản 4.5) 

   3.1.5 Xử phạt của Liên Hợp Quốc(Điều khoản 

phu ̣ ITB-khoản 4.7)  

45 

3. Các Đề xuất Dự thầu 



46 

3. Các Đề xuất Dự thầu 

2.1.3 Điều kiện thỏa mãn của ADB (Điều khoản 

phu ̣ ITB -khoản 4.4) 
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3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 

2.2 Vẫn vướng kiện tụng 
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2.3 Tình hình tài chính 

 2.3.1 Lịch sử Hoạt động tài chính 

 

  

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 
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2.3.2 Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm  

 

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 
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Mẫu trình bày tình hình tài chính 

 

 

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 
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2.3.3 Nguồn lực tài chính 

 

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 



2.4 Kinh nghiệm xây dựng 

 2.4.1 Các hợp đồng cùng quy mô và bản chất 
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3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 
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2.4.2 Kinh nghiệm xây dựng trong các hoạt động 

chính 

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo) 
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3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo) 

Các hình thức Đấu thầu 
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Các hình thức Đấu thầu 

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo) 
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Các hình thức Đấu thầu 

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo) 
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Các hình thức Đấu thầu 

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo) 
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Các hình thức Đấu thầu 

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo) 



3. Các đề xuất dự thầu của các nhà thầu 

59 

Vi phạm liêm chính 

Hành vi Tham nhũng (hối lộ. lại quả) 

Hành vi gian dối (mạo danh, dấu giếm) 

Hành vi ép buộc (đe dọa, gây hại) 

Hành vi cấu kết (sắp xếp giữa EA và nhà thầu. 

Giữa các nhà thầu) 

Xung đột lợi ích (giữa EA và nhà thầu. Giữa 

các nhà thầu) 
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4. Thực hiện Hợp đồng (Cảnh báo) 

Sự chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng 
Thiếu kiểm tra thực địa và giám sát các hợp 

đồng 
Công trình, dịch vụ, hàng hóa kém chất 

lượng. 

Việc thực thi yếu kém, không đạt tiêu chuẩn 

chuyên nghiệp. 

Thiếu thiết bị cần thiết và nhân viên có trình 

độ 
Hợp đồng vượt quá giá trị hợp đồng ban đầu 
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Sự chênh lệch lệch từ thiết kế xây dựng 

hoặc điều khoản tham chiếu 
Nộp giấy chứng nhận hoạt động tạm 

thời và cuối cùng không đúng quy cách. 

Nộp biến thể của hợp đồng (giá trị hợp 

đồng phóng đại, phạm vi của hợp đồng) 

không đúng quy cách 

Giả mạo số lượng hàng trên hóa đơn  

4. Thực hiện Hợp đồng (Cảnh báo) 



  Thẩm định đặc biệt là quá 
trình đánh giá có hệ thống và 
toàn diện và xác minh tính 
chuẩn xác của thông tin. 

62 
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Thẩm định đặc biệt là trách nhiệm của mỗi chúng ta 

Đừng nên ỷ lại vào việc người khác đã 

 thực hiện trách nhiệm đó 
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1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận và Tham nhũng là gì? 

3. Ở đâu có Gian lận và Tham 

nhũng 

4. Làm thê ́ nào để Chống 

tham nhũng 



 

KHÔNG NÊN: Báo cáo 
không đúng hoặc đưa 
ra thông tin sai lệch 

http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud 
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Bạn nên hành động như 

thế nào… 

 Tuân thủ chính sách chống tham nhũng của ADB 

 Báo cáo cáo buộc hành vi vi phạm toàn vẹn đến 

OAI 

NÊN: Báo cáo trung thực 
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Bảo mật 
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Người tố giác và Bảo vệ nhân chứng 

 Người khiếu nại hoặc báo cáo 

cáo buộc về gian lận và tham 

nhũng hoặc hành vi sai trái 

được gọi là người tố giác. 

 OAI sẽ nỗ lực hết sức mình để 

khuyến khích và bảo vệ người tố 

cáo và các nhân chứng 
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Đảm bảo nguồn tài trợ được 
phân bổ đúng mục đích 



Tiết kiệm thời gian 

Tiết kiệm tiền 

Cải thiện hiệu quả dự án 

Cải thiện hiệu lực dự án 

Giảm việc thực hiện chậm trễ 

Tăng lợi ích cho người hưởng lợi 

Tăng cường phát triển kinh tế 

Góp phần xóa đói giảm nghèo 
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Ngăn chặn Tham nhũng và Gian lận có 
thể… 



Nâng cao hiểu biết và tuân thủ 

chính sách chống tham nhũng của 

ADB 

Nâng cao nhận thức về những vi 

phạm tiềm ẩn trong công tác mua sắm 

và thực hiện hợp đồng 
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Tóm lược 



Website:     www.adb.org/integrity 

Email:         anticorruption@adb.org 

         integrity@adb.org 

Điện thoại:   +63-2-632 5004 

Fax:         +63-2-636 2152 
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Mọi câu hỏi xin vui lòng liên 

hê ̣: 

VĂN PHÒNG CHỐNG THAM 

NHŨNG VÀ LIÊM CHÍNH 




