
DANH MỤC KIỂM TRA 5: DANH MỤC THẨM TRA TÀI SẢN 
CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

1 

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 ngân sách dự án được sử dụng như dự kiến. 

Mục tiêu của Danh mục kiểm tra này là nhằm xác nhận: (i) hiện trạng công việc phù hợp với tỷ 
lệ phần trăm hoàn thành trong báo cáo; (ii) hàng hóa được cung cấp là có trên thực tế và được 
gìn giữ thỏa đáng; và (iii) các tài sản phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong hợp đồng.   

Danh mục này tốt nhất nên được cán bộ dự án chủ chốt của cơ quan chủ quản, cơ quan thực 
thi hoặc ban quản lý dự án hoàn thành định kỳ đối với từng địa điểm dự án tới kiểm tra. 

Quy trình công việc dưới đây dành cho cả hoạt động xây lắp và hàng hóa, ngoại trừ các mục 
đánh dấu (*) áp dụng cho hàng hóa, còn các mục đánh dấu (**) áp dụng cho xây lắp. 

TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp 
dụng 

Nhận xét để hành động 

1 Chúng ta có sử dụng các tiêu chuẩn 
và/hoặc các bản vẽ kỹ thuật được 
phê duyệt mới nhất trong hợp đồng 
mẫu làm cho sở cho hoạt động thanh 
kiểm tra hay không? 

2 Chúng ta có báo cáo tiến độ gần nhất 
của tư vấn giám sát hay không?  

Đối với hàng hóa hoặc tài sản cố định
1

3 Chúng ta có duy trì các danh sách 
kiểm kê/sổ ghi tài sản cập nhật hay 
không?  

 Chúng ta có bảo đảm thực hiện
định kỳ việc kiểm kê/kiểm đếm
các tài sản hay không?

 Chúng ta có kiểm tra xem sổ ghi
tài sản có bao gồm các thông tin
quan trọng, như mô tả tài sản, tên
nhà cung cấp, ngày mua, địa

1
 Bao gồm đồ gỗ, đồ đạc cố định, thiết bị, phương tiện đi lại và máy móc. 
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp 
dụng 

Nhận xét để hành động 

điểm, người chịu trách nhiệm, và 
tình trạng, hay không?  

4 Dựa trên việc kiểm tra, chúng ta có 
thể kết luận như sau hay không: 

 tài sản là có thực; 

  

  tài sản đang ở địa điểm phù hợp;   

  tài sản phù hợp với các tiêu 
chuẩn kỹ thuật của hợp đồng (ví 
dụ như xuất xứ, nhà sản xuất, 
tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng và 
công suất, thế hệ công nghệ); 

  

  tài sản có chất lượng phù hợp và 
đang được sử dụng đúng mục 
đích; và  

  

  tài sản được giữ gìn thỏa đáng.   

5 Chúng ta có thấy các tài sản bị hỏng 
hóc và đang cần phải sửa chữa hay 
không?  

  

Đối với xây lắp 

6 Chúng ta có duy trì hồ sơ/danh sách 
cập nhật tất cả các hợp đồng xây lắp 
cho thấy hiện trạng (tiến độ) thực tế 
(ngoài các báo cáo tiến độ hằng quý 
theo yêu cầu) hay không? 

  

  Danh sách của chúng ta có khớp 
với thông tin trong các báo cáo 
tiến độ hay không?  

  

7 Dựa trên việc kiểm tra, chúng ta có 
thể kết luận như sau hay không: 

 dự án thực sự tồn tại trên thực tế; 

  

  địa điểm dự án giống như trong 
hợp đồng;  

  

  dự án nhìn bề ngoài phù hợp với 
các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hợp 
đồng - xét về loại hình tổng thể, 
chất lượng, độ dài, bề dày, sức 
mạnh và công suất;  

  

  các công trình được xây dựng có 
thể được sử dụng cho mục đích 
dự kiến; và 

  

  hiện trạng công việc thực tế khớp 
với tỷ lệ hoàn thành được báo 
cáo. 

  

8 Chúng ta có thấy các công trình/ vật 
liệu có chất lượng không đạt tiêu 
chuẩn hay không? 

  

9 Chúng ta có thấy các sản phẩm đầu 
ra của dự án đang được sử dụng cho 
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TT Câu hỏi 

Có/ 
Không/ 
Không 

áp 
dụng 

Nhận xét để hành động 

mục đích khác với dự kiến hay 
không? 

10 Đối với các công trình đang được 
thực hiện, chúng ta có tuân thủ quy 
định về bảo hộ lao động và không sử 
dụng lao động trẻ em hay không?  

  

11 Chúng ta có ký vào các chứng nhận 
tiến độ công việc để phục vụ mục 
đích thanh toán hay không?  

  

  Chúng ta có kiểm tra để xác nhận 
liệu công việc được chứng nhận 
đã thực sự hoàn thành hay chưa? 

  

  Chúng ta có kiểm tra liệu các 
chứng nhận hỗ trợ cho việc thanh 
toán này đã có chữ ký phù hợp 
của (các) kỹ sư được ủy quyền 
hay chưa?  

  

 


