iACT to fight corruption!
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Các hành vi sau đây cấu thành vi phạm Chính sách Chống
Tham nhũng của ADB. Nếu được xác thực, một công ty/
cá nhân có thể bị ngăn cấm (xử phạt) không được tham
gia các hoạt động do ADB tài trợ, quản lý và hỗ trợ.
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HÀNH VI THAM NHŨNG: hiến, cho, nhận, hoặc gạ gẫm, trực tiếp hoặc gián
tiếp, bất cứ thứ gì có giá trị để gây ảnh hưởng không đúng các hành động của người
khác
HÀNH VI GIẢ MẠO: bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào, bao gồm trình
bày giả mạo, do vô tình hay cố ý nhằm đánh lừa, hoặc có ý định đánh lừa một
bên nhằm đạt được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc để trốn tránh một
nghĩa vụ
HÀNH VI CƯỠNG ÉP: làm suy yếu hoặc làm thiệt hại, hoặc đe dọa nhằm làm suy
yếu hoặc gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp tới bất kỳ bên nào hoặc các tài sản
của bên đó, gây ảnh hưởng thiên lệch đến các hành động của một bên
HÀNH VI THÔNG ĐỒNG: một sự sắp xếp giữa hai bên hoặc nhiều bên được
thiết kế để đạt được một mục đích không phù hợp, bao gồm cả ảnh hưởng thiên
lệch lên các hành động của một bên khác
LẠM DỤNG: trộm cắp, lãng phí, hoặc sử dụng không đúng cách các tài sản liên
quan đến hoạt động của ADB, dù là do cố ý hoặc do coi thường một cách liều lĩnh
MÂU THUẪN LỢI ÍCH: bất kỳ tình huống nào mà trong đó một bên có lợi ích có
thể ảnh hưởng thiên lệch đến việc thi hành công vụ hoặc trách nhiệm của bên đó,
bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, hay việc tuân thủ pháp luật và các quy
định hiện hành
HÀNH VI CẢN TRỞ: (a) cố tình phá hoại, làm sai lệch, thay đổi, hoặc che giấu
các tài liệu chứng cứ cho một cuộc điều tra của ADB; (b) đưa ra các nhận định
sai lệch cho các điều tra viên nhằm cản trở một cuộc điều tra của ADB; (c) không
thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, hoặc các hồ sơ liên quan đến
một cuộc điều tra của ADB; (d) đe dọa, quấy rối, dọa dẫm bất kỳ bên nào để ngăn
chặn bên đó tiết lộ hiểu biết của họ về các vấn đề có liên quan đến cuộc điều tra
hoặc ngăn chặn họ theo đuổi điều tra; hoặc (e) cản trở quyền theo hợp đồng của
ADB về kiểm toán hoặc điều tra hoặc truy cập thông tin

Nếu bạn có thông tin về hành vi có thể vi phạm Chính sách Chống Tham nhũng của ADB,
hãy liên hệ với Văn phòng Chống Tham nhũng và Liêm chính tại:
 +63 2 632 5004
 +63 2 636 2152

 integrity@adb.org, anticorruption@adb.org
 www.adb.org/integrity

