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Số hiệu Khoản vay/Viện 
trợ của ADB và tên dự án 

Số hợp đồng và mô tả 

Tên nhà cung cấp/ 
nhà thầu/ tư vấn  

Người chuẩn bị 

Ngày 

Người thẩm tra/ghi nhận 

Ngày 

Hướng dẫn: 
Cơ quan chủ quản, cơ quan thực thi, ban quản lý dự án và ban thực thi dự án (nếu có) cần bảo 
đảm rằng ngân sách của dự án được sử dụng đúng kế hoạch.   

Mục tiêu của danh mục kiểm tra này là nhằm xác thực (i) có đủ các tài liệu và chứng từ hỗ trợ 
cho các khoản chi tiêu; (ii) các khoản thanh toán hợp đồng là đúng, và được chi trả kịp thời theo 

các điều khoản thanh toán nêu trong hợp đồng; (iii) tất cả các giao dịch đều là thật, hợp lệ, đã 

được rà soát và phê duyệt phù hợp; và (iv) tất cả các giao dịch đều thích hợp đối với tài trợ của 

ADB. 

Danh mục này, tốt nhất, nên được cán bộ dự án chủ chốt, nhất là cán bộ quản lý tài chính dự 
án, của cơ quan chủ quản, cơ quan thực thi hoặc ban quản lý dự án hoàn thành theo định kỳ 
cho từng hợp đồng dựa trên các giao dịch/đơn rút vốn mẫu. 

TT. Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

1 Chúng ta có sổ kế toán/hồ sơ theo 
dõi cho từng hợp đồng không?  

Nêu rõ tổng số giải ngân của hợp 
đồng này vào ngày kiểm tra. 

 Chúng ta có thường xuyên đối
chiếu tổng số giải ngân cho
từng hợp đồng trong sổ theo
dõi với tổng số giải ngân được
ADB ghi nhận (từ LFIS) và các
tài trợ khác (nếu có các nhà tài
trợ khác bên cạnh ADB)?

Nêu rõ tần suất đối chiếu số liệu 
giải ngân hợp đồng với hệ thống 
của ADB. 

 Đối với một hợp đồng được
cấp vốn bởi nhiều nhà tài trợ
(ví dụ ADB, JICA, AusAid, v.v.),
sổ kế toán có thể hiện số giải
ngân theo từng tổ chức/cơ
quan cấp vốn?

2 Kiểm tra một số đơn rút vốn và các chứng từ hỗ trợ thanh toán cho hợp đồng này để bảo đảm tiến 
độ và các khoản thanh toán cuối cùng là chính xác, hợp lệ, gồm cả việc thanh quyết toán các 
khoản tạm ứng một cách phù hợp. Bao gồm sử dụng các quy trình SOE. 

 Các khoản thanh toán đã được
chi trả chính xác dựa trên kế
hoạch thanh toán của hợp

Nếu chưa, hãy nêu rõ số thứ tự 
đơn giải ngân, số tiền chênh lệch 
so với kế hoạch thanh toán, và lý 
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TT. Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

đồng hay chưa?  
 

do có sự chênh lệch này 
 

  Các khoản chi trả không theo 
kế hoạch thanh toán của hợp 
đồng có được giải trình và phê 
duyệt phù hợp hay không?  
 

   Nêu rõ nội dung giải trình và tên 
cán bộ phê duyệt. 

  Các chứng từ hỗ trợ giải ngân 
như hóa đơn, biên nhận, xác 
nhận chi trả theo tiến độ, và 
các chứng nhận nghiệm thu 
(đối với các khoản thanh toán 
cuối cùng) đã hoàn thiện hay 
chưa?  

 
Ví dụ về các chứng từ hỗ trợ bao 
gồm: chứng nhận kiểm tra, hóa 
đơn/biên nhận cho các thiết bị 
được cung cấp, bản chấm công 
của tư vấn, bằng chứng về việc 
giao hàng. 
 

   Nếu chưa, hãy nêu rõ số thứ tự 
đơn rút vốn, mô tả khoản thanh 
toán còn thiếu chứng từ, loại 
chứng từ còn thiếu. 
 
 
 

  Các khoản thanh toán mà 
chứng từ chưa hoàn thiện có 
được giải trình và phê duyệt 
phù hợp hay không? 
  

   Nêu rõ nội dung giải trình và tên 
cán bộ phê duyệt. 

  Có các chứng từ hỗ trợ “nghi 
vấn” như dưới đây hay không?  

   Đây có thể là các “dấu hiệu cảnh 
báo”. Nếu nhận thấy bất cứ điều gì 
trong số này, xin hãy báo cáo tới 
Văn phòng chống tham nhũng và 
liêm chính của ADB, kèm theo một 
bản sao chứng từ. 

  
o tẩy xóa và/hoặc sửa chữa?  

   

  
o không có tiêu đề công ty 

hoặc có tiêu đề bất thường? 

   

  
o việc mua sắm lặp lại dường 

như không hợp lý?  

   

  
o mua sắm không theo hợp 

đồng hoặc dường như 
không hợp lý?  

   

  
o thiếu các tài liệu hoặc tài 

liệu bị sửa đổi?  

   

  
o bản sao các chứng từ hỗ trợ 

thay vì chứng từ gốc?  

   

  
o các hóa đơn hoặc biên nhận 

chính thức có vẻ khác so 
với các hóa đơn và biên 
nhận khác? 
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TT. Câu hỏi Có Không Không 
áp 

dụng 

Nhận xét/Hành động 

 

  Quy định của các cơ quan phê 
duyệt trong đơn rút vốn có 
được tuân thủ hay không? 

 

   Nếu không, hãy nêu rõ các cơ 
quan nào không được tuân thủ. 

  Đối với gói thầu xây lắp, các 
chứng nhận tiến độ/hoàn thành 
có được kỹ sư phụ trách ký 
theo quy định để xác nhận rằng 
công trình đã được kiểm tra 
trước khi tiến hành thanh toán 
hay không? 
 

   Nêu rõ kỹ sư được phân công ký 
các báo cáo tiến độ/hoàn thành 
hoặc kiểm tra. 
 
Nếu không được ký, hãy nêu rõ lý 
do. 

  Đối với các hợp đồng tư vấn, 
có tài liệu nào chứng tỏ rằng 
các sản phẩm đầu ra của tư 
vấn đã được giao nộp và phê 
duyệt, bên cạnh các nội dung 
khác, làm cơ sở cho các khoản 
thanh toán đã thực hiện?  

 

   Nếu không, hãy nêu rõ lý do. 

  Đối với các hợp đồng tư vấn, 
các đề nghị thanh toán của tư 
vấn được chi trả có hợp lệ và 
đầy đủ chứng từ (ví dụ bản 
chấm công có chữ ký của tư 
vấn) hay không?  

 

   Nếu không, hãy nêu rõ các khoản 
thanh toán đối với những đề nghị 
thanh toán không hợp lệ và không 
có đủ chứng từ. 

  Đối với các hợp đồng hàng 
hóa, hàng hóa được giao có 
được kiểm tra trước khi tiếp 
nhận và thanh toán hay không?  
  

    

  Đối với các hợp đồng hàng 
hóa, việc thanh toán có được 
đưa vào trong các báo cáo 
kiểm tra hay không?  

 

   Nêu rõ ai là người kiểm tra các 
hàng hóa được giao và xác nhận 
việc tiếp nhận hàng hóa. 
 
 

 o Dựa trên báo cáo kiểm tra, 
có khả năng nào về xung 
đột lợi ích của cán bộ/thành 
viên đội kiểm tra hay 
không? 

 

   Trong trường hợp có khả năng 
xung đột lợi ích, hãy nêu rõ và 
thay thế thành viên đội kiểm tra. 
Ghi lại thay đổi này. 
 

 


