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Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các chủ cửa 
hàng phải dỡ bỏ cửa hàng của họ vì một 
dự án đường cao tốc được Ngân hàng Phát 
triển Châu Á hỗ trợ. Tuy nhiên, một tổ chức 
phi chính phủ cho họ biết là Ngân hàng 
Phát triển Châu Á có cơ chế an toàn và họ có 
quyền khiếu nại nếu cảm thấy bị tổn hại bởi 
dự án.

Tổ chức phi chính phủ đã giúp họ viết đơn 
thư khiếu nại lên Ngân hàng Phát triển 
Châu Á.

Ngân hàng Phát triển Châu Á cử đại diện từ Văn 
phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt tiến hành 
đánh giá và xác định các vấn đề sau:

	 ■  Vấn đề đã rõ ràng với bên khiếu nại chưa?

	 ■  Bên khiếu nại có thực sự bị tổn hại bởi dự án 
được Ngân hàng Phát triển Châu Á hỗ trợ hay 
không?

	 ■  Họ đã có những nỗ lực ban đầu nhằm giải 
quyết vấn đề của họ với vụ tác nghiệp của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á, nơi chịu trách 
nhiệm đảm bảo việc tuân thủ các chính sách 
an toàn, hay chưa?



Trong trường hợp này, đơn thư khiếu nại được cho 
là hợp lệ, và vấn đề là việc đền bù hợp lý cho những 
tổn hại của bên khiếu nại và về chia sẻ thông tin.

Sau gần một năm, các vấn đề của bên khiếu 
nại được giải quyết thỏa đáng, và các khoản 
đền bù hợp lý đã được thanh toán.

Sau một thời gian và một số buổi làm việc, mọi 
người hiểu rằng tốt hơn hết là cùng nhau tìm ra giải 
pháp. Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt 
đã tổng hợp lại kết quả của các buổi làm việc cũng 
như những khuyến nghị về cách thức giải quyết vấn 
đề, đồng thời cử một tư vấn địa phương đến giải 
thích về báo cáo đó, và giúp những người khiếu nại 
hiểu rõ các phương án của họ.



Những người chịu ảnh hưởng bởi dự án có thể tiếp cận Cơ chế Trách nhiệm Giải 
trình của Ngân hàng Phát triển Châu Á bằng cách viết đơn thư khiếu nại, giải 
thích về vấn đề của mình.

Trong trường hợp các chủ cửa hàng, một số buổi làm việc cần được tổ chức để 
thống nhất về cách thức giải quyết các vấn đề của những người khiếu nại. Một số 
buổi làm việc sau đó cần được tổ chức để triển khai các hoạt động đã được thống 
nhất. Theo chức năng giải quyết vấn đề của Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án 
Đặc biệt, các buổi làm việc đó đã được tổ chức và ghi chép thành văn bản, đồng 
thời được dịch thuật để mọi người đều có thông tin. Văn phòng Cán bộ Hướng 
dẫn Dự án Đặc biệt đảm bảo rằng Chính phủ và vụ tác nghiệp của Ngân hàng 
Phát triển Châu Á đã giải thích cho các chủ cửa hàng về cách thức tính toán mức 
đền bù cho họ.

Bên khiếu nại, Chính phủ và vụ tác nghiệp của Ngân hàng Phát triển Châu Á đã 
học được cách làm sao để truyền thông cho tốt và cung cấp thông tin rõ ràng. Họ 
còn được tập huấn về cách thức quản lý các buổi trao đổi mà không gây phiền 
lòng cho nhau. Dân làng tham gia vào các biện pháp đó cần phải xác định ra số 
tiền đền bù. Văn phòng Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc biệt đã có mặt khi các chủ 
cửa hàng được thanh toán đền bù.

Nhìn chung, phải mất gần một năm từ lúc người dân khiếu nại cho đến khi nhận 
được tiền đền bù. Cuối cùng, những người khiếu nại cho biết họ rất hài lòng với 
kết quả đó. Họ cũng nhận thực được nhiều hơn về quyền của mình trong quá 
trình giải quyết vấn đề.
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