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Trang 1/6 

Số hiệu Khoản vay/Viện 
trợ của ADB  

Tên dự án 

Người chuẩn bị 

Ngày 

Người thẩm tra/ghi nhận 

Ngày 

Hướng dẫn: 
Quản lý dự án đưa ra khuôn khổ để giúp đạt được các mục tiêu. Việc đề xuất, lập kế hoạch, 
thực thi, giám sát/kiểm soát và kết thúc mỗi dự án đều đòi hỏi có kiến thức và hiểu rõ các đơn vị 
chịu trách nhiệm đang thực thi công việc ra sao. Với các cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp và 
đội ngũ cán bộ dự án chủ chốt được đào tạo, khả năng đạt được kết quả mong đợi sẽ cao hơn.   

Mục đích của danh mục kiểm tra này là để hỗ trợ cơ quan chủ quản, cơ quan thực thi, ban quản 
lý dự án, và/hoặc ban thực thi dự án (nếu có) đánh giá các năng lực quản lý dự án, gồm cả sự 
phù hợp của đội ngũ cán bộ. 

Danh mục này, tốt nhất, nên được hoàn thành bởi cán bộ dự án chủ chốt của cơ quan chủ 
quản, cơ quan thực thi hoặc ban quản lý dự án trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động đấu thầu 
nào, và cần được cập nhật liên tục khi có thay đổi về quy trình, nhân sự chủ chốt hoặc tái tổ 
chức. 

STT Câu hỏi Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét/Hành động 

A. Môi trường quản lý 

1 Chúng ta có sơ đồ tổ chức liên quan 
tới quản lý dự án của ADB hay 
không?  

 Cơ cấu tổ chức hiện thời có dựa
trên các sắp xếp tổ chức thực thi
được nêu trong Hiệp định vay/tài
trợ hay không?

 Vai trò và trách nhiệm của từng
cán bộ được cử tham gia dự án
của ADB có được làm rõ cho từng
người thông qua các bản mô tả
công việc và/hoặc phân công công
việc phù hợp?

 Tất cả các cán bộ tham gia dự án
ADB đều làm việc toàn thời gian
cho dự án hay không?

 Các vị trí về quản lý dự án của
ADB còn khuyết cán bộ nào hay
không?
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STT Câu hỏi Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét/Hành động 

 

2 Chúng ta có sổ tay hướng dẫn quy 
trình dự án hoặc các hướng dẫn 
bằng văn bản để cán bộ thực hiện dự 
án tuân thủ hay không?  
 

  

  Các quy trình then chốt về đấu 
thầu, bao gồm trao thầu, quản lý 
tài chính và quản lý hợp đồng có 
được mô tả đầy đủ và rõ ràng hay 
không?  
 

  

3 Chúng ta có các quy trình quản lý hồ 
sơ dự án thích hợp hay không? 
 

  

  Lưu trữ/sắp xếp bản gốc và bản 
sao các tài liệu quan trọng của dự 
án có dễ dàng truy xuất hay 
không? 

 Các tài liệu mà cơ quan (chủ quản, thực thi, 
PMU, PIU) lưu trữ: đấu thầu, giải ngân, 
chứng nhận kiểm định, nghiệm thu, hoàn 
thành, các file thông tin liên lạc chung, báo 
cáo tiến độ dự án và các tài liệu quản lý 
hợp đồng khác. 

4 Chúng ta có lưu trữ một danh sách 
tên (chức vụ) của người được ủy 
quyền ký và chữ ký mẫu có liên quan 
của họ cho các đơn rút vốn cũng như 
các khoản thanh toán tiến độ giữa kỳ, 
chứng nhận kiểm định, nghiệm thu và 
hoàn thành hay không? 
 

  

  Cấp có thẩm quyền phê duyệt đối 
với các mức ngưỡng chi trả có 
được nêu cụ thể hay không?  

 

  

5 Chúng ta có các kỹ sư đủ năng lực và 
kinh nghiệm để giám sát và kiểm tra 
các công trình xây dựng hay không?  
 

  

  Các kỹ sư có định kỳ kiểm tra các 
địa điểm dự án hay không?  

 

 Chỉ rõ mức độ thường xuyên kiểm tra các 
địa điểm dự án của kỹ sư. 

  Báo cáo trong thời gian kiểm tra 
thực địa có được chuẩn bị hay 
không? 

 

  

6 Chúng ta có lưu trữ danh mục đăng 
ký tài sản đối với các hàng hóa được 
mua từ ngân sách Dự án hay không?  
 

  

  Danh mục đăng ký tài sản có đầy 
đủ thông tin không (ví dụ như mô 
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STT Câu hỏi Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét/Hành động 

tả hàng hóa, số lượng, người phụ 
trách, địa điểm/bố trí, v.v.)? 
 

  Có tiến hành kiểm kê định kỳ đối 
với các hàng hóa được mua từ 
ngân sách Dự án và cập nhật 
danh mục tài sản, nếu cần?  
 

 Nêu rõ ai tiến hành kiểm kê định kỳ. 

  Các danh mục kiểm kê tài sản có 
được lập thành văn bản, ký và ghi 
nhận bởi cơ quan có thẩm quyền 
phù hợp hay không?  

 Nêu cụ thể những nội dung sau:  

 ngày kiểm kê gần nhất; 

 tên người thực hiện kiểm kê  

 tên người ghi nhận tài liệu kiểm kê  
 

B. Quy trình đấu thầu 

7 Chúng ta có các tài liệu cập nhật nhất 
của ADB (a) Hướng dẫn đấu thầu, (b) 
Hướng dẫn sử dụng tư vấn, và (c) 
Hướng dẫn đánh giá thầu để hỗ trợ 
cho ban đánh giá thầu hay không? 
 

  

  Cán bộ dự án chủ chốt, nhất là 
những người tham gia đấu thầu 
dự án, đã được tập huấn về quy 
trình đấu thầu của ADB hay chưa? 
  

 Nêu rõ (các) ngày tập huấn/hội thảo của 
ADB và tên của cán bộ dự án tham dự. 

8 Chúng ta có bản sao của các hướng 
dẫn đấu thầu trong nước (trong 
trường hợp áp dụng hướng dẫn này 
cho hoạt động đấu thầu) hay không?   
 

  

9 Các hồ sơ dự thầu nhận được trước 
thời điểm đóng thầu có được lưu giữ 
bảo mật hay không? 
 

  

  Có hệ thống ghi nhận và phê 
duyệt bằng văn bản đối với việc 
tiếp cận các hồ sơ dự thầu chưa 
mở hay không?   

 

 Nêu rõ ai được tiếp cận hồ sơ dự thầu 
chưa mở. 

10 Chúng ta có Ban đánh giá thầu (BEC) 
được thành lập riêng trong suốt thời 
gian đấu thầu của dự án hay không? 
 

 Nêu rõ thành phần của Ban đánh giá thầu  

  Có phải BEC được thành lập trên 
cơ sở từng gói thầu? 

 

 Nêu rõ thành phần của Ban đánh giá thầu 

  Các thành viên BEC có được tập 
huấn để đánh giá hồ sơ dự thầu 
cho các gói thầu do ADB tài trợ?  
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STT Câu hỏi Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét/Hành động 

  BEC có bao gồm một thành viên 
có chuyên môn về tài chính/kế 
toán để đánh giá phù hợp các yêu 
cầu tài chính của hồ sơ dự thầu?  
 

  

  Có các tư vấn để hỗ trợ BEC 
chấm hồ sơ dự thầu và xây dựng 
báo cáo đánh giá thầu hay không?  

 

  

C. Hệ thống bảo đảm tuân thủ quy trình 

11 Chúng ta có một quy tắc đạo đức và 
ứng xử hay không? 
 

  

12 Chúng ta có phải chịu các chế tài từ 
cơ quan quản lý cấp trên đối với các 
vi phạm (ví dụ đấu thầu sai, không 
tuân thủ hướng dẫn, phân bổ ngân 
sách sai, lạm dụng ngân sách sai 
mục đích, hoặc sử dụng ngân sách 
dự án cho các hoạt động không liên 
quan tới dự án) hay không?   
 

  

13 Chúng ta có các văn bản hướng dẫn 
xử lý những khiếu nại nội bộ và/hoặc 
bên ngoài, gồm cả hành vi vi phạm 
đạo đức hay không?  
 

  

14 Chúng ta có một hệ thống để lưu trữ 
về quan hệ và các bên liên quan của 
cán bộ (ví dụ như xung đột lợi ích 
tiềm tàng) hay không? 
 

 Trong trường hợp có các mối liên hệ và 
quan hệ như vậy, nêu rõ cách thức xử lý 
chúng.  

D. Hệ thống kế toán và quản lý tài chính  
15 Thành phần của nhóm quản lý tài 

chính dự án đã phù hợp chưa (ví dụ 
có kế toán đủ năng lực làm việc toàn 
thời gian)?  
 

  

16 Chúng ta sử dụng kế toán trên cơ sở 
dồn tích để ghi nhận các giao dịch có 
đúng không?   
 

 Nếu không, hãy nêu rõ hệ thống kế toán 
được sử dụng (ví dụ theo dòng tiền)  

  Chúng ta có sao lưu dự phòng các 
hồ sơ tài chính hay không?  

 

 Nêu rõ các quy trình sao lưu dự phòng hiện 
có. 

  Chúng ta có kiểm soát việc tiếp 
cận hồ sơ tài chính để bảo đảm 
không có sự thao túng hay không? 

 

 Nêu rõ các hình thức kiểm soát tiếp cận 
hiện có. 
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STT Câu hỏi Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét/Hành động 

17 Chúng ta có bản mới nhất của Sổ tay 
hướng dẫn giải ngân vốn vay của 
ADB hay không? 
 

  

  Cán bộ dự án chủ chốt, đặc biệt là 
những người tham gia giải ngân 
dự án, đã được tập huấn về các 
quy trình giải ngân của ADB hay 
chưa? 

 

 Nêu rõ (các) ngày tập huấn/hội thảo của 
ADB và tên của cán bộ dự án tham dự. 

18 Chúng ta có sự phân công nhiệm vụ 
tách biệt thích hợp (ví dụ như người 
kiểm tra hóa đơn sẽ không phê duyệt 
hóa đơn, trả cho các nhà thầu, hoặc  
thực hiện đối chiếu với ngân hàng) 
hay không? 
 

 Nêu rõ ai là người (i) kiểm tra các hóa đơn 
nhận được, (ii) phê duyệt séc thanh toán, 
(iii) phát hành séc, và (iv) thực hiện đối 
chiếu với ngân hàng. 

19 Chúng ta có yêu cầu các chứng nhận 
để xác thực việc cung cấp hàng 
hóa/dịch vụ hoặc chứng nhận kiểm 
tra để xác thực tiến độ thực thi công 
việc trước khi tiến hành thanh toán 
hay không?  
 

  

  Chúng ta có yêu cầu thẩm quyền 
phê duyệt kép cho việc thanh toán 
hay không?  
 

 Nêu rõ những người có thẩm quyền phê 
duyệt việc thanh toán. 
 

  Chúng ta có thanh toán cho nhà 
thầu/nhà cung cấp bằng séc 
không?  

 

 Nếu không, hãy nêu rõ phương thức thanh 
toán được sử dụng. 
 

  Séc chưa sử dụng có được cất 
giữ an toàn hay không?  

 Nêu rõ việc cất giữ séc chưa sử dụng. 
 
 

20 Chúng ta có định kỳ thực hiện việc 
đối chiếu (các) tài khoản tạm ứng ở 
ngân hàng hay không? 
 

  

  Chúng ta có xử lý các hạng mục 
đối chiếu chưa khớp trong bản 
sao kê đối chiếu một cách kịp thời 
hay không?  

 

 Nêu rõ “thời gian tồn tại” của các hạng mục 
đối chiếu chưa khớp và lý do chưa xử lý 
chúng. 

21 Chúng ta có định kỳ đối chiếu hiệu 
chỉnh hồ sơ giải ngân cho phù hợp 
với các báo cáo giải ngân của ADB 
(trên hệ thống LFIS) hay không? 
 

  

  Còn các hạng mục đối chiếu chưa  Nêu “thời gian tồn tại” của các hạng mục 
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STT Câu hỏi Có/ 
Không/ 
Không 

áp dụng 

Nhận xét/Hành động 

khớp hay không? 
 

đối chiếu chưa khớp và lý do chưa xử lý 
chúng. 
 

22 Các báo cáo kiểm toán dự án có đưa 
ra những khuyến nghị hay không?  
 

 Nêu rõ năm của các báo cáo kiểm toán dự 
án 

  Chúng ta có thực hiện tất cả các 
khuyến nghị nêu trong các báo 
cáo kiểm toán dự án hay không?  

 Liệt kê các khuyến nghị không được thực 
hiện và nêu rõ kế hoạch để thực hiện 
chúng. 
 

  Chúng ta có lưu trữ hồ sơ về các 
hành động đã tiến hành để thực 
hiện các khuyến nghị hay không? 

  

 


