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VĂN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LIÊM CHÍNH 

HỘI THẢO CHỐNG THAM 
NHŨNG DÀNH CHO CÁC 
CƠ QUAN THỰC HIỆN VÀ 
ĐIỀU HÀNH 
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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 

Cải thiện kỹ năng điều tra và phòng ngừa những 
bất thường về liêm chính 



3 

Cấu trúc bài thuyết trình 

1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận và Tham nhũng là gi ̀? 

3. Ở đâu có Gian lận va ̀ Tham nhũng 

4. Làm thế nào để Chống tham nhũng 

5. Bạn sẽ LÀM thế nào? 

Các trường hợp điển hình 
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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 
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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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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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Chiến lược ưu tiên của ADB giai đoạn 2014-2020: 
Cải thiện năng suất và hiệu quả 
 



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 10 

Tham nhũng và Nguồn nhân lực và Phát triển 
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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 va ̀ Tham nhũng là gi ̀? 
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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% 
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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% 



CHÍNH SÁCH 

15 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 

 

 

 



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 

22 

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 

24 

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 
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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 



 

Vi phạm liêm chính ở các dự án do ADB tài 

trợ (1998- Tháng 1 năm 2016) 

 

27 

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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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 

34 



www.adb.org/integrity/sanctions 

35 
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Có mật khẩu bảo vệ và cấp quyền truy cập cho: 

 Nhân viên ADB  

 Ban Giám đốc 

 Các bên liên quan khác có “nhu cầu được biết”: các tổ 

chức quốc tế, các đối tác Chính phủ hoặc  song phương 

Công chúng có thể truy cập công khai 
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Có mật khẩu bảo vệ và cấp quyền truy cập cho: 

 Nhân viên ADB  

 Ban Giám đốc 

 Các bên liên quan khác có “nhu cầu được biết”: các tổ 

chức quốc tế, các đối tác Chính phủ hoặc  song phương 

Công chúng có thể truy cập công khai 



Truy cập EA / IAs Danh sách Xử phạt của 

ADB 
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Tổng sô ́ truy cập EAs/IAs 169 

Lượng truy cập EAs/IAs ở 

Việt Nam 
23 
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Truy cập vào danh sách xử phạt của ADB 

Bước 1: Truy cập 

trang web 

sanctions.adb.org  
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Bước 2: Bấm vào Complete list (authorized users only*) 

Truy cập vào danh sách xử phạt của ADB 
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Bước 3: Bấm vào sign-up 



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 

 

 

 42 

Gian lận và tham nhũng là gì? 



43 

1. Tại sao chúng ta 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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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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1. Kế hoạch đấu thầu (cảnh báo) 

Phân chia-Đóng gói – hạn chê ́ cạnh tranh 

 Mua bán với. NCB với. ICB 

 Ưu tiên các nha ̀ thầu quen thuộc 

 Ưu tiên mọi nha ̀ thầu 

Hợp đồng lớn. tất cả-trong-một (ví dụ xây dựng 

trường học + phòng thí nghiệm thiết bị + giáo 

trình + Đào tạo + vv) – ưu tiên "thương nhân" 

Yêu cầu phức tạp không cần thiết. ví dụ. công 

nghệ mới 
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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)  
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3. Các Đề xuất Dự thầu 
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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) 



2. Tiêu chuẩn chất lượng 

 2.1 Điều kiện thỏa mãn 

  2.1.2 Xung đột lợi ích 

         2.1.3 Điều kiện thỏa mãn của ADB  

         2.1.4 Các thể chế thuộc nhà nước 

         2.2 Vẫn vướng kiện tụng  
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3. Các Đề xuất thầu từ nhà thầu (cảnh 
báo) 
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3. Các Đề xuất Dự thầu 

2.3 Tình hình tài chính 

2.3.1 Đặc trưng lịch sử tài chính 

2.3.2 Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm 

2.3.3 Nguồn lực tài chính 

2.4 Kinh nghiệm xây dựng 

2.4.1 Các hợp đồng cùng quy mô và bản chất 

2.4.2 Kinh nghiệm xây dựng trong những hoạt 

động chính 
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3. Các Đề xuất Dự thầu 

Xác nhận kinh nghiệm xây dựng so với yêu cầu 

trình độ chuyên môn của gói thầu bằng cách: 

 Xem xét trang web của nhà thầu 

 Liên hệ với công ty cũ để xác minh số lượng hợp 

đồng trong quá khứ. phạm vi công việc. Thời hạn 

hợp đồng và thực hiện 

 Yêu cầu giấy chứng nhận hoàn thành công việc  

 Hợp đồng qua Google để xác minh sử dụng lao 

động 

 Google Earth để kiểm tra toàn bô ̣ cơ sở hạ tầng 
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Bài học rút ra  
 

 Sự tích cực của EA trong đánh giá thầu 

dẫn đến việc phát hiện ra giấy chứng 

nhận công trình giả. 

 Không chấp nhận hành vi chối bỏ của kẻ 

lừa đảo về mặt giá trị. 

 Kẻ lừa đảo. khi bị ép bởi các bằng chứng 

không thể chối cãi. sẽ thừa nhận và nhận 
trách nhiệm. 
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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)  



65 

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 
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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) 



4. Đánh giá dự thầu (cảnh báo) 

Thành viên trong ủy ban đánh giá thầu 

Không minh bạch hoặc chủ quan / đánh giá 

không phù hợp các đề xuất thầu 

Không tuân theo nguyên tắc thầu và dịch vụ tư 

vấn 

Thiên vị. Chủ nghĩa thân hữu 

Cô ́ ý để thiếu sót những thông tin quan trọng 
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Vi phạm toàn vẹn 

Thực hành hành vi tham nhũng (hối lộ. Lại 

quả) 

Thực hành gian lận (trình bày sai. Thiếu sót) 

Thực hành cấu kết 

Xung đột lợi ích 
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4. Đánh giá dự thầu (cảnh báo) 



Để đảm 
bảo hợp 

đồng 

Để tạo các 
quy ̃ 

Để tự đặt 
lại vị trí 
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Hành vi giả mạo được thực hiện 
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Các công ty (và cá nhân) làm gì để có 

thể cạnh tranh về mặt kỹ thuật 

Giả mạo về kinh nghiệm 

Giả mạo về nhân sự (kỹ năng sẵn có.) 

Đối tác chiến lược cho việc bổ sung kinh 

nghiệm cần thiết. chỉ để cho có 

Hợp đồng thầu với giá rẻ hơn 
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Hợp đồng đàm phán 

Công ty tìm cách đàm phán các điều kiện 
sinh lợi nhất của hợp đồng. ví dụ .. sửa đổi. 
Thanh toán trước khi giao hàng 

Các công ty thay thế phê duyệt các chuyên 
gia không có lý do hợp lệ (1 có thể là "tai 
nạn" 2+. là đáng ngờ) 

Công ty tìm cách "hạ cấp" những khía cạnh 
nhất định của các đầu ra hợp đồng hoặc yêu 
cầu báo cáo 
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Trong Thực thi Hợp đồng 

Công ty giảm thiểu chi phí và tối đa hóa thu 

phí 

Thay thế nhân sự 

Bảng chấm công giả. chi phí 

Yêu cầu chi phí biến đổi 

Sản phẩm công việc được tái chế từ hợp 

đồng hoặc các dự án trước đó 
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“Nhử mồi và Lật lọng” 

Trong ngành công nghiệp 

Thay thế các nhân viên hứa hẹn 

Bệnh 

Được chấp nhận ở một vị trí khác 

Nguyên nhân khác 



Thiếu trang web theo dõi và giám sát 

Chấp nhận những công trình. dịch vụ hoặc hàng 

hóa chất lượng kém 

Cấp giấy chứng nhận hoạt động không thường 

xuyên tạm thời / chính thức 

Chấp nhận các biến thể hợp đồng vô căn cứ. esp. 

từ dưới nhà thầu – gia ́ trị hợp đồng. phạm vi công 

việc. số lượng. vv) 
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Giám sát hợp đồng (cảnh báo) 



Khi nghi ngờ  

Giám định 

 Xem trang web thường xuyên 

 Gặp gỡ nhân viên nhà thầu chính 

 Đảm bảo kỹ sư hợp đồng có mặt đúng lúc 

 Trước khi cấp Giấy chứng nhận chấp nhận. 

kiểm tra lần cuối tất cả các trang web 
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Giám sát hợp đồng 
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Giám sát hợp đồng 

Vi phạm liêm chính 

Hành vi tham nhũng (hối lộ. lại quả) 

Hành vi gian lận (trình bày sai. thiếu sót) 

Hành vi cấu kết (giữa EA/PMO và nhà thầu) 

Xung đột lợi ích (giữa EA/PMO va ̀ nhà thầu) 



Khi nghi ngờ. tiến hành xem xét lại nguyên tắc cũ 

 6-12 tháng sau khi bàn giao. trong thời ki ̀ 

thông báo khiếm khuyết của hợp đồng 

 Kiểm tra kỹ thuật - với kỹ sư có trình độ/ 

chuyên gia 

 Sử dụng các quy định của hợp đồng. Khiếm 

khuyết và thiệt hại 

 Sử dụng các cơ chế xử phạt quốc gia cũng 

như của ADB 
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Kiểm tra Hợp đồng-Nguyên tắc 



Không thu được 
kinh nghiệm tìm 

kiếm 

Không thu được giá 
trị tiền bo ̉ ra 

Chi phí cơ hội 

81 

Tác động đối với các dự án 
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Ở đâu có gian lận và tham nhũng? 

Tóm lược 

 Chuẩn bị kế hoạch thầu 

 Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 

 Nộp đề xuất thầu 

 Đánh giá đề xuất thầu 

 Đàm phán hợp đồng 

 Trong thời gian thực hiện hợp đồng 

 Trong giám sát hợp đồng 

 Trong kiểm tra hợp đồng nguyên tắc 
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1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận va ̀ Tham nhũng là gi ̀? 

3. Ở đâu có Gian lận va ̀ Tham nhũng 

4. Làm thê ́ nào để phát hiện gian 

lận va ̀ tham nhũng? 
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Đánh giá liên quan đến Đấu thầu dự án (PPRR) 

Để xác nhận 
sự tuân thủ 

Xem xét 

Tập trung vào việc ngăn ngừa 
và phát hiện vi phạm liêm 

chính 

Các dự án do 
ADB tiếp tục 

tài trợ 

Đánh giá kiểm soát nội bộ tại chỗ. Xác định 
những vi phạm và các trường hợp không 

tuân thủ. Kiểm tra kết quả đầu ra của dự án. 
khuyến nghị cải tiến 

Không phải là một đánh giá để xem xét hiệu 
quả phát triển của các dự án do ADB tài trợ. 

Không xem xét kết quả dự án hoặc tác động 
phát triển 
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Khu vực nằm trong PPRRs 

ĐÁNH GIÁ EA 



http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review 
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GMS Kunming-Hải Phòng Hành lang Vận tải– 
Dự án Đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai (2012) 

Dự án Phát triển Giáo dục sau 
Trung học (2009) 

Dự án cải thiện đường thứ ba (2006) 

Dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn 
(2005) 

PPRR của những dự án ở VIET NAM 



Các hành vi mua sắm không đúng quy cách và không 

tuân thủ thường gặp (Nhìn chung) 
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Các phát hiện vê ̀ Quản ly ́ tài chính 

thường gặp (Nhìn chung) 
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Các vấn đề kiểm tra tài sản thường gặp (Nhìn 
chung) 
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Làm thế nào để phát hiện Gian lận va ̀ 

Tham nhũng? 

Tóm lược 

 

Xem lại dự án Đấu thầu liên quan 
 Đánh giá của các cơ quan thực hiện 

 Đánh giá quá trình thầu 

 Đánh giá quản lý tài chính và giải ngân 

 Thanh tra và các tài sản và kết quả dự án 
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Thẩm định Liêm chính đặc 

biệt 



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

Staff Role 

Protect the 
interests of ADB 

Board interest 

Impact on all 
ADB projects 
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Vì sao chúng ta nên tiến hành thẩm định 

đặc biệt? 

Phòng bệnh hơn 
chữa bệnh 

Vai tro ̀ của nhân 
viên 

Mối quan tâm của 
ban giám đốc 

Tác động lên tất 
cả các dự án của 

ADB 

Bảo vệ lợi ích 
của ADB 
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Khi nào chúng ta tiến hành thẩm 

định đặc biệt? 

Trước dự án 

 

Liên tục trong suốt quá 

trình dự án 

 

Bất cứ lúc nào có sự thay 

đổi đáng kể hoặc có kha ̉ 

năng xảy ra thay đổi - 

chẳng hạn như thay đổi 

nhà thầu. quyền sở hữu. vv 
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Tiến hành thẩm định đặc biệt như 

thế nào? 

Nghiên cứu 

Những câu hỏi 

Nơi lưu trữ 



Lấy thông tin từ đâu để thẩm định đặc 

biệt? 

 Danh sách xử phạt của ADB 

 Danh sách xử phạt của bên thứ ba 

 Cơ sở dữ liệu 

 Tài nguyên từ bên thứ ba 

 Trang web tự xây dựng nội dung 

 Công cụ tìm kiếm 
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Đối tượng nào nên tiến hành thẩm 

định đặc biệt? 

 Nhóm thực hiện dự 

án 

 

 Nhân viên ADB 

 

 OAI tư vấn. hỗ trợ. 

và xem xét 

 

 Những nơi lưu trữ 

cần thiết 
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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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Chống rửa tiền / Chống tài 

trợ cho khủng bố 



 Quá trình tiền của tội phạm được chuyển thành 

tiền mặt hoặc tài sản hợp pháp 

 Bao gồm các tội phạm tài chính khác (lạm 

dụng hệ thống tài chính): 

 Khủng bố tài chính 

 Trốn thuế 

 Trốn tránh xử phạt quốc tế 
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Rửa tiền là gi ̀?  
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Vì sao cần AML / CFT?  

 Nguồn lực của ADB được sử dụng cho các mục 

tiêu 

 Rủi ro về rửa tiền và khủng bố tài chính là có 

thật 



 Sets AML and CTL international standards 

 An intergovernmental policy-making body (1998) 

 36 members  

 34 jurisdictions 

 2 regional organizations 

 8 associate members 

 25 observers (ADB is one of them) 

103 

Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính(FATF) 
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Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính(FATF) 

Các khuyến nghi ̣ của FATF được quốc tế thông 

qua các tiêu chuẩn toàn cầu về chống gia tăng rửa 

tiền và khủng bố tài chính và cho phép các nước 

hành động toàn diện để chống lại việc sử dụng bất 

hợp pháp hệ thống tài chính của họ 

 



40 Khuyến nghi ̣ của FATF (Tháng 2 năm 2012)  

 Nhận biết khách hàng của bạn 

 Hệ thống kiểm soát và báo cáo 

 Tính minh bạch và quyền sở hữu lợi ích 

 Quy định. giám sát. thi hành 

 Hợp tác quốc tế 
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Lực lượng đặc nhiệm tài 

chính(FATF) 



 Iran 
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Rủi ro cao và bất hợp tác 

Khu vực pháp lý 

Tính đến ngày 23 Tháng 10 năm 2015. Tuyên bố chung của 

FATF. xác định: 

1) Đối tượng khu vực pháp lý 

dùng một cuộc gọi FATF để cài 

đặt biện pháp truy cập 

 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Triều Tiên 

2) Khu vực pháp lý thiếu chiến 

lược AML/CFT đã không thực 

hiện được bước tiến đầy đủ 

trong việc giải quyết những thiếu 

sót hoặc không cam kết được vê ̀ 

một kế hoạch hành động để giải 

quyết những thiếu sót 



Khu vực pháp lý thiếu chiến lược  AML / CFT đã phát triển 

một kế hoạch hành động với FATF: 

• Afghanistan 

• Bosnia and 

Herzegovina 

• Iraq 

• Lao PDR 

• Syria 

• Uganda 

• Yemen 
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• Guyana 

Cải thiện việc tuân thủ AML / CFT toàn 

cầu - Quá trình đang thực hiện 

Quyền hạn không làm đủ tiến độ 
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Chính sách của ADB về AML / CFT 

 Thúc đẩy quản trị tốt thông qua các chương trình 

hỗ trợ vùng và quốc gia cụ thể ở các nước thành 

viên đang phát triển 

 

 Hỗ trợ phát triển các nước thành viên thiết lập và 

thực hiện các chế độ pháp lý và thể chế của AML / 

CFT 



    Thanh toán của ADB 

 Đến nhà thầu. các nhà cung cấp. chuyên gia tư vấn. và các nhà 

cung cấp dịch vụ (người thụ hưởng) 

 Việc thanh toán có phải thông qua khu vực pháp lý “rủi ro cao và 

bất hợp tác"? 

 Ai là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng? 

 Chúng ta có thỏa thuận với các đối tượng bị xử phạt? 

 Chúng ta có thỏa thuận với các đối tượng làm các hoạt động bất 

hợp pháp ngoài ý muốn? 

 Chúng ta có thỏa thuận với các đối tượng sử dụng "mặt trận" ngoài 

ý muốn? 

 Chúng ta đã giải quyết những rủi ro ML và FT hay chưa? 
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Thẩm định đặc biệt AML/CFT 



 Kiểm tra danh sách xử phạt của ADB trong quá trình 

“thầu" 

 Tham khảo ý kiến của OAI khi có nghi ngờ 

 Yêu cầu giấy tờ đăng ký kinh doanh từ người thụ 

hưởng 

 Kiểm tra nếu các ngân hàng của người thụ hưởng 

'không nằm trong khu vực pháp lý “rủi ro cao và bất 

hợp tác" 

 Đảm bảo chi tiết về ngân hàng trong các ứng dụng 

thu hồi là phù hợp với hợp đồng 
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Làm thế nào để ngăn chặn và giảm 

thiểu? 
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1. Vì sao chúng ta lại ở đây? 

2. Gian lận va ̀ Tham nhũng là gi ̀? 

3. Ở đâu có Gian lận va ̀ Tham nhũng 

4. Làm thê ́ nào để phát hiện Gian 

lận va ̀ Tham nhũng? 

5. 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 

Nâng cao kỹ năng trong việc phát hiện và 

ngăn chặn những vi phạm liêm chính 
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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 


