
Bước 1: Yêu cầu phản hồi từ Ban Điều hành
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thực	hiện	đánh	giá	sơ	bộ	đơn	thư	khiếu	nại	và	xác	định	xem	đơn	thư	đó	có	

thuộc	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	mình	hay	không.

Bước 3: Ban Giám đốc ra quyết định đánh giá sự tuân thủ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	trình	báo	cáo	về	tính	hợp	lệ	của	đơn	thư	lên	Ban	Giám	đốc	qua	Ủy	ban	

Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.
	 •	 	Nếu	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xác	định	đơn	thư	khiếu	nại	là	hợp	lệ,	họ	sẽ,	qua	Ủy	ban	Thẩm	định	

việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc,	đề	nghị	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	đánh	giá	sự	tuân	thủ.

Bước 6: Báo cáo cuối cùng của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	chỉnh	sửa	báo	cáo	của	mình	nếu	thấy	đã	đảm	bảo.
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	ra	báo	cáo	cuối	cùng	gửi	lên	Ban	Giám	đốc,	qua	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	

tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.

Bước 7: Ban Giám đốc cân nhắc báo cáo của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Giám	đốc	cân	nhắc	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định.

Bước 4: Tiến hành đánh giá sự tuân thủ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	soạn	thảo,	và	được	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	

Ban	Giám	đốc	thông	qua,	điều	khoản	giao	việc	(TOR)	về	đánh	giá	sự	tuân	thủ.
	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	bản	điều	khoản	giao	việc	lên	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	

thông	tin,	và	gửi	một	bản	sao	cho	Ban	Điều	hành.
	 •	 Việc	đánh	giá	sự	tuân	thủ	có	thể	bao	gồm	xem	xét	tài	liệu	tại	văn	phòng,	tổ	chức	các	buổi	làm	việc,	thảo	luận,	và	một	

chuyến	thăm	thực	địa.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	tham	vấn	với	tất	cả	các	bên	liên	quan.
	 •	 Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	bắt	đầu	đánh	giá	sự	tuân	thủ	trên	cơ	sở	điều	khoản	giao	việc	được	Ủy	ban	

Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc	thông	qua.

	 •	 	Nếu	đơn	thư	khiếu	nại	thuộc	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	mình,	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	chuyển	đơn	thư	
lên	Ban	Điều	hành	để	xin	ý	kiến,	và	gửi	một	bản	cho	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	
đốc	để	thông	báo	thông	tin.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	vay	và	thành	viên	Ban	Giám	đốc,	đại	diện	cho	quốc	gia	
bên	vay	liên	quan	về	việc	tiếp	nhận	đơn	thư	khiếu	nại.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	của	bên	khiếu	nại,	nếu	được	yêu	cầu.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

Bước 2: Xác định tính hợp lệ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xem	xét	đơn	thư	khiếu	nại,	phản	

hồi	của	Ban	Điều	hành,	và	các	tài	liệu	liên	quan	khác,	đồng	thời	xác	định	tính	
hợp	lệ	của	đơn	thư	khiếu	nại.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại,	bên	
vay,	thành	viên	Ban	Giám	đốc	đại	diện	cho	quốc	gia	liên	quan,	Ban	Điều	hành,	
và	vụ	tác	nghiệp	về	quyết	định	của	mình	liên	quan	đến	tính	hợp	lệ.

Ban Thẩm định việc tuân 
thủ các quy định sẽ chuyển 
đơn thư khiếu nại cho vụ tác 
nghiệp nếu bên khiếu nại 
chưa thực hiện những nỗ 
lực thiện chí để giải quyết 
vấn đề cùng vụ tác nghiệp.

Bước 5: Dự thảo báo cáo của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	dự	thảo	báo	cáo	về	kết	luận	của	

mình	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	Ban	Điều	hành	để	xin	ý	kiến	và	phản	hồi.
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	lập	dự	thảo	báo	cáo	gửi	Ủy	ban	

Thẩm	định	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc	xem	xét.

Các ý kiến góp ý và phản 
hồi phải được gửi trong 
vòng 45 ngày kể từ khi 
ban hành dự thảo báo cáo.

Ban Điều hành phải phản hồi trong 
vòng 21 ngày

Trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận 
được phản hồi của Ban Điều hành

	 •	 	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	xem	có	đánh	giá	sự	tuân	thủ	hay	không.
Trong vòng 21 ngày theo lịch kể 
từ ngày nhận được đề nghị của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	về	quyết	định	của	Ban	Giám	đốc.Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận 
được quyết định của Ban Giám đốc

Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận 
được quyết định của Ban Giám đốc

Thời gian cần thiết để đánh giá 
tuân thủ phụ thuộc và tính chất, 
độ phức tạp và phạm vi của dự án 
cũng như mức độ vi phạm theo 
tố cáo

Sau khi hoàn tất việc đánh giá sự 
tuân thủ

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày 
nhận được báo cáo cuối cùng của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Cơ chế  
Trách nhiệm Giải trình

Cơ chế Trách nhiệm Giải trình của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là gì?
Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	(ADB)	là	một	diễn	đàn	độc	lập	dành	cho	những	người	dân	chịu	tác	động	
bất	lợi	bởi	các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Nó	cho	phép	những	người	dân	chịu	tác	động	bởi	dự	án	nêu	lên	những	
quan	ngại	và	tìm	kiếm	giải	pháp	cho	những	vấn	đề	của	họ.	Người	dân	cũng	có	thể	yêu	cầu	đánh	giá	sự	tuân	thủ	của	những	khiếu	nại	về	
việc	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	vi	phạm	những	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	ADB.	Thông	qua	quy	trình	thiết	kế	dự	án	và	thủ	
tục	triển	khai	của	mình,	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	sẽ	dành	mọi	nỗ	lực	để	ngăn	ngừa	vấn	đề	xảy	ra	ngay	từ	đầu.	Cơ	chế	Trách	nhiệm	
Giải	trình	là	cứu	cánh	cuối	cùng.
Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	có	hai	chức	năng.	Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	do	Cán	bộ	Hướng	dẫn	các	Dự	án	Đặc	biệt	(SPF)	phụ	trách,	
còn	chức	năng	đánh	giá	tuân	thủ	do	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	(CRP)	đảm	nhiệm.	Những	người	chịu	tác	động	bởi	dự	án	
có	thể	lựa	chọn	hoặc	là	đến	với	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề,	hoặc	là	đến	với	chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ.	
Để	tạo	điều	kiện	tiếp	cận	dễ	dàng	qua	đầu	mối	duy	nhất,	một	cán	bộ	tiếp	nhận	sẽ	đứng	ra	tiếp	nhận	toàn	bộ	các	đơn	thư	khiếu	nại.	

Các nguyên tắc định hướng
	 •	 	Phản	hồi	mọi	quan	ngại	của	những	người	dân	chịu	tác	động	bởi	dự	án
	 •	 	Công	bằng	với	tất	cả	các	bên	liên	quan
	 •	 	Độc	lập	và	minh	bạch
	 •	 	Hiệu	quả	kinh	tế	và	hiệu	suất	thực	hiện
	 •	 Bổ	sung	cho	các	hệ	thống	khác	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	(bao	gồm	giám	sát,	kiểm	toán,	kiểm	soát	chất	lượng,	và	đánh	giá)

Chức năng giải quyết vấn đề là gì?
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	nhằm	phản	hồi	các	vấn	đề	của	những	người	dân	địa	phương	chịu	ảnh	hưởng	bởi	các	dự	án	được	
Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Chức	năng	này	hỗ	trợ	những	người	dân	chịu	ảnh	hưởng	bất	lợi	về	vật	chất	trực	tiếp	bởi	các	
vấn	đề	gây	ra	qua	các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Chức	năng	này	giải	quyết	vấn	đề	qua	việc	áp	dụng	các	cách	tiếp	
cận	phi	chính	thức	và	linh	hoạt,	dựa	trên	sự	đồng	thuận.	Chức	năng	này	không	phải	để	qui	lỗi,	mà	để	tập	trung	tìm	cách	giải	quyết	vấn	
đề	cho	những	người	dân	chịu	ảnh	hưởng	bởi	dự	án.	Cán	bộ	hướng	dẫn	các	dự	án	đặc	biệt	phụ	trách	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	và	báo	
cáo	trực	tiếp	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	trong	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	không	thay	thế	cho	các	chức	năng	quản	trị	dự	án	và	giải	quyết	vấn	
đề	của	các	vụ	tác	nghiệp.	

Chức năng đánh giá sự tuân thủ là gì?
Chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ	nhằm	điều	tra	những	khiếu	nại	về	việc	ADB	vi	phạm	các	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	mình.	Ban	
Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gồm	ba	thành	viên,	trong	đó	có	một	chủ	tịch.	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	là	một	
cơ	quan	điều	tra	thực	tế	thay	mặt	cho	Ban	Giám	đốc	Điều	hành	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	Họ	điều	tra	những	khiếu	nại	về	việc	Ngân	
hàng	Phát	triển	Châu	Á	vi	phạm	các	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	mình	tại	những	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	
trợ.	Đó	có	thể	là	những	vi	phạm	diễn	ra	trong	quá	trình	hoạch	định,	xử	lý,	hoặc	triển	khai	một	dự	án,	gây	ảnh	hưởng	bất	lợi,	vật	chất,	
trực	tiếp	đến	người	dân	địa	phương.	Đánh	giá	tuân	thủ	không	nhằm	điều	tra	riêng	về	quốc	gia	bên	vay,	đơn	vị	triển	khai	hoặc	khách	hàng	
thuộc	khu	vực	tư	nhân.

	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	ban	hành	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	
định	gửi	cho	bên	khiếu	nại	và	bên	vay.

	 •	 Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	nhận	xét	về	các	biện	pháp	sửa	chữa	đề	xuất	của	Ban	Điều	hành.

	 •	 	Ban	Điều	hành	ra	báo	cáo	về	các	biện	pháp	sửa	chữa	đề	xuất	gửi	Ban	Giám	đốc,	kèm	theo	nhận	xét	của	Ban	Thẩm	
định	việc	tuân	thủ	các	quy	định.

Trong vòng 7 ngày sau khi Ban 
Giám đốc cân nhắc báo cáo của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Trong khoảng 60 ngày kể từ khi 
Ban Giám đốc xem xét báo cáo của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Trong vòng 5 ngày kể từ khi Ban 
Điều hành đưa ra dự thảo về các 
biện pháp sửa chữa

Trong khoảng 60 ngày kể từ bước 7

Trong vòng 21 ngày theo lịch kể 
từ khi nhận được báo cáo của Ban 
Điều hành

Nhìn chung không kéo dài quá 3 
năm

Bước 8: Các biện pháp sửa chữa của Ban Điều hành
	 •	 	Nếu	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	kết	luận	rằng	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	đã	vi	phạm	và	

gây	ra	tổn	hại	vật	chất	và	trực	tiếp,	Ban	Điều	hành	sẽ	phải	đề	xuất	các	biện	pháp	sửa	chữa.
	 •	 	Ban	Điều	hành	phải	có	được	sự	đồng	ý	của	bên	vay	về	các	biện	pháp	sửa	chữa.

Bước 10: Giám sát và kết thúc
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	giám	sát	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa	và	lập	báo	cáo	giám	sát	

hàng	năm	(hoặc	theo	khung	thời	gian	khác	theo	quy	định	của	Ban	Giám	đốc).
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	hoàn	thiện	dự	thảo	báo	cáo	qua	tham	vấn	với	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	

thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	báo	cáo	cho	bên	
khiếu	nại,	bên	vay,	Ban	Giám	đốc,	Ban	Điều	hành,	các	cán	bộ	và	công	chúng.

Bước 9: Quyết định của Ban Giám đốc
	 •	 	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	về	các	hành	động	sửa	chữa	đề	xuất	của	Ban	Điều	hành.
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Ai có thể gửi đơn thư khiếu nại?
Đối	với	cả	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	và	chức	năng	đánh	giá	tuân	thủ,	đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	gửi	bởi
	 •	 	Một	nhóm	bất	kỳ	gồm	từ	hai	người	trở	lên	ở	quốc	gia	bên	vay,	tại	địa	bàn	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	

trợ	hoặc	tại	một	quốc	gia	thành	viên	liền	kề	với	quốc	gia	bên	vay,	là	những	người	chịu	ảnh	hưởng	bất	lợi,	vật	chất,	trực	
tiếp;	

	 •	 Một	đại	diện	địa	phương	của	những	người	chịu	ảnh	hưởng	đó;	
	 •	 Một	đại	diện	không	ở	địa	phương	trong	các	trường	hợp	ngoại	lệ	khi	không	tìm	đại	diện	địa	phương	và	được	Cán	bộ	

Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hoặc	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	đồng	ý;	hoặc	
	 •	 	Một	hoặc	nhiều	thành	viên	Ban	Giám	đốc	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	gửi	cho	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	

định.	

Bảo mật
Nhận	dạng	của	người	khiếu	nại	được	bảo	mật	nếu	người	khiếu	nại	yêu	cầu	giữ	bảo	mật.	Nhận	dạng	của	các	đại	diện	sẽ	
không	được	giữ	bảo	mật.	Đơn	thư	khiếu	nại	nặc	danh	không	được	chấp	nhận.

Thời hạn chấm dứt gửi đơn thư khiếu nại
Ngày	cuối	cùng	có	thể	gửi	đơn	thư	khiếu	nại	là	2	năm	sau	ngày	đóng	khoản	vay	hoặc	viện	trợ	không	hoàn	lại.	Đó	là	ngày	
được	biết	từ	trước,	đã	được	công	khai	ra	công	chúng,	và	được	đăng	tải	trên	trang	web	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Cách thức gửi đơn thư khiếu nại
Đơn	thư	khiếu	nại	phải	gửi	bằng	văn	bản	và	nên	gửi	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	(CRO)	tại	địa	chỉ	amcro@adb.org.	
Đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	được	gửi	bằng	đường	thư,	fax,	email,	hoặc	chuyển	tay	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	hoặc	
qua	văn	phòng	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	Đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	trình	bằng	ngôn	ngữ	chính	thức	hoặc	ngôn	
ngữ	quốc	gia	của	nước	thành	viên	đang	phát	triển	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Những vấn đề nào không phù hợp để khiếu nại lên chức năng giải quyết  
vấn đề và chức năng đánh giá tuân thủ?
	 •	 	Những	vấn	đề	không	liên	quan	đến	những	hành	động	hoặc	sai	sót	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á;
	 •	 Những	vấn	đề	mà	người	khiếu	nại	chưa	thể	hiện	nỗ	lực	thiện	chí	để	giải	quyết	với	các	vụ	tác	nghiệp	liên	quan;
	 •	 	Các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ	đã	kết	thúc	từ	2	năm	trở	lên,	kể	từ	ngày	đóng	khoản	vay	hoặc	

khoản	viện	trợ	không	hoàn	lại;
	 •	 	Những	quyết	định	liên	quan	đến	mua	sắm	hàng	hóa	và	dịch	vụ,	bao	gồm	cả	dịch	vụ	tư	vấn;
	 •	 	Những	khiếu	nại	vô	cớ,	ác	ý	hoặc	vặt	vãnh,	hoặc	những	đơn	thư	chỉ	khiếu	nại	để	dành	lợi	thế;	và
	 •	 	Những	tố	cáo	về	gian	lận	và	tham	nhũng.

Những vấn đề khác không hợp lệ với chức năng giải quyết vấn đề
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	sẽ	không	xử	lý	các	vấn	đề	đang	được	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xử	lý	
hoặc	đã	xử	lý,	ngoại	trừ	các	khiếu	nại	được	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	coi	là	không	hợp	lệ	để	đánh	giá	
tuân	thủ.

Những vấn đề khác không hợp lệ với chức năng đánh giá tuân thủ
Chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ	sẽ	không	xử	lý	các	vấn	đề	đang	được	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	xử	lý	trước	khi	hoàn	
thành	bước	3	trong	quy	trình	giải	quyết	vấn	đề	(xem	biểu	đồ).	

Người khiếu nại phải làm gì trước khi nộp đơn thư khiếu nại
Thể	hiện	nỗ	lực	thiện	chí	để	giải	quyết	vấn	đề	cùng	vụ	tác	nghiệp	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Bước 1: Xác định tính hợp lệ
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	(OSPF)	rà	soát	đơn	thư	khiếu	nại	để	

xác	định	tính	hợp	lệ.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	tham	vấn	với	bên	khiếu	nại,	bên	

vay,	và	vụ	tác	nghiệp	liên	quan.	
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	

của	người	khiếu	nại	nếu	được	yêu	cầu.
	 •	 	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	báo	cáo	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng	quyết	định	của	

mình	về	tính	hợp	lệ,	và	gửi	kèm	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch,	vụ	tác	nghiệp	liên	quan,	
và	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	để	thông	báo	thông	tin.

	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	quyết	
định	của	họ	về	tính	hợp	lệ.

Cán bộ Hướng dẫn Dự 
án Đặc biệt chuyển đơn 
thư khiếu nại cho vụ tác 
nghiệp nếu bên khiếu 
nại chưa thực hiện trước 
những nỗ lực thiện chí để 
giải quyết vấn đề với vụ 
tác nghiệp đó.

Bước 2: Rà soát và đánh giá đơn thư khiếu nại hợp lệ
	 •	 	Việc	rà	soát	có	thể	bao	gồm	thăm	thực	địa;	phỏng	vấn;	gặp	gỡ	với	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	các	bên	khác	nếu	Cán	bộ	

Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	cảm	thấy	hữu	ích	và	có	lợi.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	tiếp	nhận	thông	tin	từ	vụ	tác	nghiệp,	và	nếu	cần,	sẽ	đề	nghị	vụ	tác	nghiệp	

đưa	ra	ý	kiến	tham	mưu	và	hỗ	trợ.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	triển	khai	các	đoàn	công	tác	thực	tế	tại	thực	địa	một	cách	chủ	động;	

hoặc	tham	gia	vào	các	đoàn	công	tác	quản	lý	dự	án	đặc	biệt	của	vụ	tác	nghiệtp,	qua	tham	vấn	với	vụ	tác	nghiệp.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hoàn	tất	việc	rà	soát	và	đánh	giá,	đồng	thời	gửi	báo	cáo	kết	luận	của	mình	

lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	và	gửi	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch	liên	quan.	
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	gửi	kết	luận	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	vụ	tác	nghiệp,	cùng	yêu	cầu	xin	

ý	kiến	nhận	xét	của	các	bên	đó.
	 •	 	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	(i)	quyết	định	tiến	hành	giải	quyết	vấn	đề,	hoặc	là	(ii)	xác	định	các	nỗ	lực	giải	quyết	vấn	

đề	tiếp	theo	sẽ	không	giải	quyết	được	việc	gì	và	chấm	dứt	quy	trình	ở	đây.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bước 4: Triển khai và giám sát
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	giám	sát	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa	đã	được	thống	nhất	của	tất	

cả	các	bên.
	 •	 	Trong	quá	trình	giám	sát,	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	tham	vấn	với	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	

vụ	tác	nghiệp.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	lập	báo	cáo	giám	sát	về	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa,	để	gửi	cho	

bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	vụ	tác	nghiệp;	đồng	thời	để	trình	lên	Chủ	tịch	và	Ban	Giám	đốc	Ngân	hàng	để	thông	báo	thông	tin.

Bước 5: Kết thúc quy trình giải quyết vấn đề
	 •	 	Sau	khi	hoàn	tất	việc	giám	sát	các	biện	pháp	sửa	chữa,	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	

biệt	sẽ	lập	báo	cáo	cuối	cùng	và	trình	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	vụ	tác	nghiệp,	
Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	
Giám	đốc,	và	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	thông	tin.

Trong vòng 21 ngày kể từ khi 
Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc 
biệt nhận được đơn thư khiếu 
nại

Hoàn tất việc rà soát và đánh 
giá trong khoảng 120 ngày kể 
từ khi xác định tính hợp lệ

Thời gian cần thiết để giải quyết 
vấn đề phụ thuộc vào tính chất, 
độ phức tạp và phạm vi của 
vấn đề

Nhìn chung không kéo dài quá 
2 năm

Bước 3: Giải quyết vấn đề
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hỗ	trợ	tất	cả	các	bên	tham	gia	giải	

quyết	vấn	đề.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	có	thể	hỗ	trợ	đối	thoại	tham	vấn,	tăng	

cường	chia	sẻ	thông	tin,	thực	hiện	các	nỗ	lực	tìm	hiểu	thực	tế	chung,	hỗ	trợ	việc	thiết	
lập	một	cơ	chế	hòa	giải,	và/hoặc	sử	dụng	các	phương	thức	khác	để	giải	quyết	vấn	đề.

	 •	 	Các	biện	pháp	sửa	chữa,	bao	gồm	thay	đổi	về	dự	án	đòi	hỏi	phải	có	sự	phê	duyệt	
theo	thủ	tục	liên	quan	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á,	và	sự	đồng	ý	của	bên	vay.

	 •	 	Sau	khi	hoàn	tất	bước	3	(cho	dù	có	sự	đồng	ý	hay	không),	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	
Đặc	biệt	trình	báo	cáo	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	và	gửi	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch	và	vụ	
tác	nghiệp	liên	quan,	trong	đó	tổng	hợp	thông	tin	về	đơn	thư	khiếu	nại,	các	bước	giải	
quyết	vấn	đề,	quyết	định	của	các	bên,	và	thỏa	thuận	giữa	các	bên,	nếu	có.	Văn	phòng	
Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	gửi	báo	cáo	này	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	
Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	và	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	thông	tin.	
Nếu	không	đạt	được	thỏa	thuận	gì,	quy	trình	giải	quyết	vấn	đề	sẽ	chấm	dứt	ở	đây.

Một bên có thể từ bỏ hoặc 
ngừng tham gia quy trình 
giải quyết vấn đề bất kỳ 
lúc nào. Điều này sẽ chấm 
dứt quy trình.

Sau khi hoàn tất bước 3, 
bên khiếu nại có thể yêu 
cầu đánh giá sự tuân thủ, 
được thực hiện song song 
với việc triển khai và giám 
sát thực hiện các biện 
pháp sửa chữa (bước 4).

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI

Bước 1: Tiếp nhận và đăng nhập đơn thư khiếu nại
	 •	 Đơn	thư	khiếu	nại	được	nộp	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại.
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	gửi	thông	báo	cho	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	

thủ	các	quy	định,	và	vụ	tác	nghiệp	(OD)	về	đơn	thư	khiếu	nại,	kèm	bản	sao	đơn	thư	khiếu	nại.
	 •	 Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	đăng	nhập	đơn	thư	khiếu	nại	vào	trang	web	về	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình.

Lưu ý:
	 i.	 Đơn	thư	khiếu	nại	được	các	bộ	phận	khác	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	tiếp	nhận	sẽ	được	chuyển	cho	Cán	bộ	

Tiếp	nhận	Khiếu	nại.
	 ii.		 Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	của	người	khiếu	nại	nếu	được	yêu	cầu.

Bước 3: Chuyển xử lý đơn thư khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	ra	quyết	định	chuyển	xử	lý	đơn	thư	khiếu	nại	cho	(i)	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	

hoặc	(ii)	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	hoặc	(iii)	các	bộ	phận	hoặc	vụ	khác	(nếu	đơn	thư	khiếu	
nại	nằm	ngoài	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình).

	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	gửi	quyết	định	của	mình	cho	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	hoặc	(ii)	Chủ	tịch	Ban	
Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	(iii)	Vụ	tác	nghiệp	và	(iv)	các	bộ	phận	hoặc	văn	phòng	khác,	nếu	cần.

	 •	 	Nếu	không	có	ai	phản	đối	quyết	định	của	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	(xem	lưu	ý	dưới	đây),	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	
nại	sẽ	chuyển	tiếp	đơn	thư	khiếu	nại	cho	bên	liên	quan	để	xử	lý.

LƯU Ý: Trong	vòng	3	ngày	kể	từ	khi	cán	bộ	tiếp	nhận	ra	quyết	định,	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	
việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Vụ	tác	nghiệp,	hoặc	các	văn	phòng	hoặc	vụ	liên	quan	khác	có	thể	phản	đối	nếu	thấy	Cán	bộ	Tiếp	nhận	
Khiếu	nại	hiểu	sai	lựa	chọn	về	chức	năng	xử	lý	của	người	khiếu	nại.

Trả lại đơn thư cho người khiếu nại (nếu cần)
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	trả	lại	đơn	thư	cho	người	khiếu	nại,	đồng	thời	yêu	cầu	làm	rõ	về	lựa	chọn	chức	năng	xử	

lý	nếu	 
i.	lựa	chọn	trong	đó	chưa	rõ	ràng;	hoặc	 
ii.	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Vụ	tác	nghiệp,	hoặc	các	văn	
phòng	hoặc	vụ	liên	quan	khác	có	ý	kiến	phản	đối	về	lựa	chọn	chức	năng	xử	lý.

	 •	 	Bên	khiếu	nại	phải	làm	rõ	về	lựa	chọn	của	mình	trong	vòng	60	ngày	theo	lịch	theo	yêu	cầu	làm	rõ	của	Cán	bộ	Tiếp	
nhận	Khiếu	nại.

Lưu ý: Nếu	cần	phải	trả	lại	đơn	thư	khiếu	nại,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	cũng	phải	gửi	kèm	gói	thông	tin	để	giải	thích	về	hai	
chức	năng	xử	lý	hiện	có.

Bước 2: Ghi nhận đơn thư khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	ghi	nhận	việc	tiếp	nhận	đơn	

thư	khiếu	nại	và	gửi	lại	một	gói	thông	tin	cho	người	khiếu	
nại.

	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	cho	phép	người	khiếu	nại	đã	
lựa	chọn	rõ	ràng	là	theo	đuổi	giải	quyết	vấn	đề	hoặc	đánh	
giá	tuân	thủ	có	một	khoảng	thời	gian	21	ngày	theo	lịch	để	
thay	đổi	lựa	chọn	của	mình	và	thông	báo	lại	cho	Cán	bộ	
Tiếp	nhận	Khiếu	nại.

	 •	 	Nếu	lựa	chọn	chưa	rõ	ràng,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	
yêu	cầu	bên	khiếu	nại	làm	rõ	lựa	chọn	của	mình.

Bước 4: Thông báo cho bên khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	và	(các)	đại	diện	của	họ,	nếu	có,	bên	nào	sẽ	đứng	ra	xử	lý	đơn	

thư	khiếu	nại	cùng	thông	tin	của	(những)	người	liên	hệ.
	 •	 	Nếu	bên	khiếu	nại	không	làm	rõ	lựa	chọn	của	mình	trong	vòng	60	ngày	theo	lịch,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	

thông	báo	cho	họ	về	việc	chấm	dứt	quy	trình	về	Trách	nhiệm	Giải	trình.

Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại

Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại

Trong vòng 5 ngày sau thời hạn 21 
ngày để bên khiếu nại thay đổi lựa 
chọn của mình

Trong vòng 2 ngày kể từ khi chuyển 
tiếp đơn thư khiếu nại cho bên liên 
quan xử lý, hoặc khi bên khiếu nại 
không làm rõ được lựa chọn của họ



Ai có thể gửi đơn thư khiếu nại?
Đối	với	cả	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	và	chức	năng	đánh	giá	tuân	thủ,	đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	gửi	bởi
	 •	 	Một	nhóm	bất	kỳ	gồm	từ	hai	người	trở	lên	ở	quốc	gia	bên	vay,	tại	địa	bàn	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	

trợ	hoặc	tại	một	quốc	gia	thành	viên	liền	kề	với	quốc	gia	bên	vay,	là	những	người	chịu	ảnh	hưởng	bất	lợi,	vật	chất,	trực	
tiếp;	

	 •	 Một	đại	diện	địa	phương	của	những	người	chịu	ảnh	hưởng	đó;	
	 •	 Một	đại	diện	không	ở	địa	phương	trong	các	trường	hợp	ngoại	lệ	khi	không	tìm	đại	diện	địa	phương	và	được	Cán	bộ	

Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hoặc	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	đồng	ý;	hoặc	
	 •	 	Một	hoặc	nhiều	thành	viên	Ban	Giám	đốc	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	gửi	cho	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	

định.	

Bảo mật
Nhận	dạng	của	người	khiếu	nại	được	bảo	mật	nếu	người	khiếu	nại	yêu	cầu	giữ	bảo	mật.	Nhận	dạng	của	các	đại	diện	sẽ	
không	được	giữ	bảo	mật.	Đơn	thư	khiếu	nại	nặc	danh	không	được	chấp	nhận.

Thời hạn chấm dứt gửi đơn thư khiếu nại
Ngày	cuối	cùng	có	thể	gửi	đơn	thư	khiếu	nại	là	2	năm	sau	ngày	đóng	khoản	vay	hoặc	viện	trợ	không	hoàn	lại.	Đó	là	ngày	
được	biết	từ	trước,	đã	được	công	khai	ra	công	chúng,	và	được	đăng	tải	trên	trang	web	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Cách thức gửi đơn thư khiếu nại
Đơn	thư	khiếu	nại	phải	gửi	bằng	văn	bản	và	nên	gửi	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	(CRO)	tại	địa	chỉ	amcro@adb.org.	
Đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	được	gửi	bằng	đường	thư,	fax,	email,	hoặc	chuyển	tay	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	hoặc	
qua	văn	phòng	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	Đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	trình	bằng	ngôn	ngữ	chính	thức	hoặc	ngôn	
ngữ	quốc	gia	của	nước	thành	viên	đang	phát	triển	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Những vấn đề nào không phù hợp để khiếu nại lên chức năng giải quyết  
vấn đề và chức năng đánh giá tuân thủ?
	 •	 	Những	vấn	đề	không	liên	quan	đến	những	hành	động	hoặc	sai	sót	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á;
	 •	 Những	vấn	đề	mà	người	khiếu	nại	chưa	thể	hiện	nỗ	lực	thiện	chí	để	giải	quyết	với	các	vụ	tác	nghiệp	liên	quan;
	 •	 	Các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ	đã	kết	thúc	từ	2	năm	trở	lên,	kể	từ	ngày	đóng	khoản	vay	hoặc	

khoản	viện	trợ	không	hoàn	lại;
	 •	 	Những	quyết	định	liên	quan	đến	mua	sắm	hàng	hóa	và	dịch	vụ,	bao	gồm	cả	dịch	vụ	tư	vấn;
	 •	 	Những	khiếu	nại	vô	cớ,	ác	ý	hoặc	vặt	vãnh,	hoặc	những	đơn	thư	chỉ	khiếu	nại	để	dành	lợi	thế;	và
	 •	 	Những	tố	cáo	về	gian	lận	và	tham	nhũng.

Những vấn đề khác không hợp lệ với chức năng giải quyết vấn đề
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	sẽ	không	xử	lý	các	vấn	đề	đang	được	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xử	lý	
hoặc	đã	xử	lý,	ngoại	trừ	các	khiếu	nại	được	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	coi	là	không	hợp	lệ	để	đánh	giá	
tuân	thủ.

Những vấn đề khác không hợp lệ với chức năng đánh giá tuân thủ
Chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ	sẽ	không	xử	lý	các	vấn	đề	đang	được	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	xử	lý	trước	khi	hoàn	
thành	bước	3	trong	quy	trình	giải	quyết	vấn	đề	(xem	biểu	đồ).	

Người khiếu nại phải làm gì trước khi nộp đơn thư khiếu nại
Thể	hiện	nỗ	lực	thiện	chí	để	giải	quyết	vấn	đề	cùng	vụ	tác	nghiệp	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Bước 1: Xác định tính hợp lệ
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	(OSPF)	rà	soát	đơn	thư	khiếu	nại	để	

xác	định	tính	hợp	lệ.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	tham	vấn	với	bên	khiếu	nại,	bên	

vay,	và	vụ	tác	nghiệp	liên	quan.	
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	

của	người	khiếu	nại	nếu	được	yêu	cầu.
	 •	 	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	báo	cáo	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng	quyết	định	của	

mình	về	tính	hợp	lệ,	và	gửi	kèm	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch,	vụ	tác	nghiệp	liên	quan,	
và	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	để	thông	báo	thông	tin.

	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	quyết	
định	của	họ	về	tính	hợp	lệ.

Cán bộ Hướng dẫn Dự 
án Đặc biệt chuyển đơn 
thư khiếu nại cho vụ tác 
nghiệp nếu bên khiếu 
nại chưa thực hiện trước 
những nỗ lực thiện chí để 
giải quyết vấn đề với vụ 
tác nghiệp đó.

Bước 2: Rà soát và đánh giá đơn thư khiếu nại hợp lệ
	 •	 	Việc	rà	soát	có	thể	bao	gồm	thăm	thực	địa;	phỏng	vấn;	gặp	gỡ	với	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	các	bên	khác	nếu	Cán	bộ	

Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	cảm	thấy	hữu	ích	và	có	lợi.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	tiếp	nhận	thông	tin	từ	vụ	tác	nghiệp,	và	nếu	cần,	sẽ	đề	nghị	vụ	tác	nghiệp	

đưa	ra	ý	kiến	tham	mưu	và	hỗ	trợ.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	triển	khai	các	đoàn	công	tác	thực	tế	tại	thực	địa	một	cách	chủ	động;	

hoặc	tham	gia	vào	các	đoàn	công	tác	quản	lý	dự	án	đặc	biệt	của	vụ	tác	nghiệtp,	qua	tham	vấn	với	vụ	tác	nghiệp.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hoàn	tất	việc	rà	soát	và	đánh	giá,	đồng	thời	gửi	báo	cáo	kết	luận	của	mình	

lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	và	gửi	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch	liên	quan.	
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	gửi	kết	luận	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	vụ	tác	nghiệp,	cùng	yêu	cầu	xin	

ý	kiến	nhận	xét	của	các	bên	đó.
	 •	 	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	(i)	quyết	định	tiến	hành	giải	quyết	vấn	đề,	hoặc	là	(ii)	xác	định	các	nỗ	lực	giải	quyết	vấn	

đề	tiếp	theo	sẽ	không	giải	quyết	được	việc	gì	và	chấm	dứt	quy	trình	ở	đây.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bước 4: Triển khai và giám sát
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	giám	sát	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa	đã	được	thống	nhất	của	tất	

cả	các	bên.
	 •	 	Trong	quá	trình	giám	sát,	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	tham	vấn	với	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	

vụ	tác	nghiệp.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	lập	báo	cáo	giám	sát	về	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa,	để	gửi	cho	

bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	vụ	tác	nghiệp;	đồng	thời	để	trình	lên	Chủ	tịch	và	Ban	Giám	đốc	Ngân	hàng	để	thông	báo	thông	tin.

Bước 5: Kết thúc quy trình giải quyết vấn đề
	 •	 	Sau	khi	hoàn	tất	việc	giám	sát	các	biện	pháp	sửa	chữa,	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	

biệt	sẽ	lập	báo	cáo	cuối	cùng	và	trình	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	vụ	tác	nghiệp,	
Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	
Giám	đốc,	và	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	thông	tin.

Trong vòng 21 ngày kể từ khi 
Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc 
biệt nhận được đơn thư khiếu 
nại

Hoàn tất việc rà soát và đánh 
giá trong khoảng 120 ngày kể 
từ khi xác định tính hợp lệ

Thời gian cần thiết để giải quyết 
vấn đề phụ thuộc vào tính chất, 
độ phức tạp và phạm vi của 
vấn đề

Nhìn chung không kéo dài quá 
2 năm

Bước 3: Giải quyết vấn đề
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hỗ	trợ	tất	cả	các	bên	tham	gia	giải	

quyết	vấn	đề.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	có	thể	hỗ	trợ	đối	thoại	tham	vấn,	tăng	

cường	chia	sẻ	thông	tin,	thực	hiện	các	nỗ	lực	tìm	hiểu	thực	tế	chung,	hỗ	trợ	việc	thiết	
lập	một	cơ	chế	hòa	giải,	và/hoặc	sử	dụng	các	phương	thức	khác	để	giải	quyết	vấn	đề.

	 •	 	Các	biện	pháp	sửa	chữa,	bao	gồm	thay	đổi	về	dự	án	đòi	hỏi	phải	có	sự	phê	duyệt	
theo	thủ	tục	liên	quan	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á,	và	sự	đồng	ý	của	bên	vay.

	 •	 	Sau	khi	hoàn	tất	bước	3	(cho	dù	có	sự	đồng	ý	hay	không),	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	
Đặc	biệt	trình	báo	cáo	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	và	gửi	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch	và	vụ	
tác	nghiệp	liên	quan,	trong	đó	tổng	hợp	thông	tin	về	đơn	thư	khiếu	nại,	các	bước	giải	
quyết	vấn	đề,	quyết	định	của	các	bên,	và	thỏa	thuận	giữa	các	bên,	nếu	có.	Văn	phòng	
Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	gửi	báo	cáo	này	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	
Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	và	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	thông	tin.	
Nếu	không	đạt	được	thỏa	thuận	gì,	quy	trình	giải	quyết	vấn	đề	sẽ	chấm	dứt	ở	đây.

Một bên có thể từ bỏ hoặc 
ngừng tham gia quy trình 
giải quyết vấn đề bất kỳ 
lúc nào. Điều này sẽ chấm 
dứt quy trình.

Sau khi hoàn tất bước 3, 
bên khiếu nại có thể yêu 
cầu đánh giá sự tuân thủ, 
được thực hiện song song 
với việc triển khai và giám 
sát thực hiện các biện 
pháp sửa chữa (bước 4).

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI

Bước 1: Tiếp nhận và đăng nhập đơn thư khiếu nại
	 •	 Đơn	thư	khiếu	nại	được	nộp	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại.
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	gửi	thông	báo	cho	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	

thủ	các	quy	định,	và	vụ	tác	nghiệp	(OD)	về	đơn	thư	khiếu	nại,	kèm	bản	sao	đơn	thư	khiếu	nại.
	 •	 Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	đăng	nhập	đơn	thư	khiếu	nại	vào	trang	web	về	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình.

Lưu ý:
	 i.	 Đơn	thư	khiếu	nại	được	các	bộ	phận	khác	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	tiếp	nhận	sẽ	được	chuyển	cho	Cán	bộ	

Tiếp	nhận	Khiếu	nại.
	 ii.		 Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	của	người	khiếu	nại	nếu	được	yêu	cầu.

Bước 3: Chuyển xử lý đơn thư khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	ra	quyết	định	chuyển	xử	lý	đơn	thư	khiếu	nại	cho	(i)	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	

hoặc	(ii)	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	hoặc	(iii)	các	bộ	phận	hoặc	vụ	khác	(nếu	đơn	thư	khiếu	
nại	nằm	ngoài	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình).

	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	gửi	quyết	định	của	mình	cho	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	hoặc	(ii)	Chủ	tịch	Ban	
Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	(iii)	Vụ	tác	nghiệp	và	(iv)	các	bộ	phận	hoặc	văn	phòng	khác,	nếu	cần.

	 •	 	Nếu	không	có	ai	phản	đối	quyết	định	của	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	(xem	lưu	ý	dưới	đây),	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	
nại	sẽ	chuyển	tiếp	đơn	thư	khiếu	nại	cho	bên	liên	quan	để	xử	lý.

LƯU Ý: Trong	vòng	3	ngày	kể	từ	khi	cán	bộ	tiếp	nhận	ra	quyết	định,	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	
việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Vụ	tác	nghiệp,	hoặc	các	văn	phòng	hoặc	vụ	liên	quan	khác	có	thể	phản	đối	nếu	thấy	Cán	bộ	Tiếp	nhận	
Khiếu	nại	hiểu	sai	lựa	chọn	về	chức	năng	xử	lý	của	người	khiếu	nại.

Trả lại đơn thư cho người khiếu nại (nếu cần)
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	trả	lại	đơn	thư	cho	người	khiếu	nại,	đồng	thời	yêu	cầu	làm	rõ	về	lựa	chọn	chức	năng	xử	

lý	nếu	 
i.	lựa	chọn	trong	đó	chưa	rõ	ràng;	hoặc	 
ii.	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Vụ	tác	nghiệp,	hoặc	các	văn	
phòng	hoặc	vụ	liên	quan	khác	có	ý	kiến	phản	đối	về	lựa	chọn	chức	năng	xử	lý.

	 •	 	Bên	khiếu	nại	phải	làm	rõ	về	lựa	chọn	của	mình	trong	vòng	60	ngày	theo	lịch	theo	yêu	cầu	làm	rõ	của	Cán	bộ	Tiếp	
nhận	Khiếu	nại.

Lưu ý: Nếu	cần	phải	trả	lại	đơn	thư	khiếu	nại,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	cũng	phải	gửi	kèm	gói	thông	tin	để	giải	thích	về	hai	
chức	năng	xử	lý	hiện	có.

Bước 2: Ghi nhận đơn thư khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	ghi	nhận	việc	tiếp	nhận	đơn	

thư	khiếu	nại	và	gửi	lại	một	gói	thông	tin	cho	người	khiếu	
nại.

	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	cho	phép	người	khiếu	nại	đã	
lựa	chọn	rõ	ràng	là	theo	đuổi	giải	quyết	vấn	đề	hoặc	đánh	
giá	tuân	thủ	có	một	khoảng	thời	gian	21	ngày	theo	lịch	để	
thay	đổi	lựa	chọn	của	mình	và	thông	báo	lại	cho	Cán	bộ	
Tiếp	nhận	Khiếu	nại.

	 •	 	Nếu	lựa	chọn	chưa	rõ	ràng,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	
yêu	cầu	bên	khiếu	nại	làm	rõ	lựa	chọn	của	mình.

Bước 4: Thông báo cho bên khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	và	(các)	đại	diện	của	họ,	nếu	có,	bên	nào	sẽ	đứng	ra	xử	lý	đơn	

thư	khiếu	nại	cùng	thông	tin	của	(những)	người	liên	hệ.
	 •	 	Nếu	bên	khiếu	nại	không	làm	rõ	lựa	chọn	của	mình	trong	vòng	60	ngày	theo	lịch,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	

thông	báo	cho	họ	về	việc	chấm	dứt	quy	trình	về	Trách	nhiệm	Giải	trình.

Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại

Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại

Trong vòng 5 ngày sau thời hạn 21 
ngày để bên khiếu nại thay đổi lựa 
chọn của mình

Trong vòng 2 ngày kể từ khi chuyển 
tiếp đơn thư khiếu nại cho bên liên 
quan xử lý, hoặc khi bên khiếu nại 
không làm rõ được lựa chọn của họ



Ai có thể gửi đơn thư khiếu nại?
Đối	với	cả	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	và	chức	năng	đánh	giá	tuân	thủ,	đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	gửi	bởi
	 •	 	Một	nhóm	bất	kỳ	gồm	từ	hai	người	trở	lên	ở	quốc	gia	bên	vay,	tại	địa	bàn	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	

trợ	hoặc	tại	một	quốc	gia	thành	viên	liền	kề	với	quốc	gia	bên	vay,	là	những	người	chịu	ảnh	hưởng	bất	lợi,	vật	chất,	trực	
tiếp;	

	 •	 Một	đại	diện	địa	phương	của	những	người	chịu	ảnh	hưởng	đó;	
	 •	 Một	đại	diện	không	ở	địa	phương	trong	các	trường	hợp	ngoại	lệ	khi	không	tìm	đại	diện	địa	phương	và	được	Cán	bộ	

Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hoặc	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	đồng	ý;	hoặc	
	 •	 	Một	hoặc	nhiều	thành	viên	Ban	Giám	đốc	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	gửi	cho	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	

định.	

Bảo mật
Nhận	dạng	của	người	khiếu	nại	được	bảo	mật	nếu	người	khiếu	nại	yêu	cầu	giữ	bảo	mật.	Nhận	dạng	của	các	đại	diện	sẽ	
không	được	giữ	bảo	mật.	Đơn	thư	khiếu	nại	nặc	danh	không	được	chấp	nhận.

Thời hạn chấm dứt gửi đơn thư khiếu nại
Ngày	cuối	cùng	có	thể	gửi	đơn	thư	khiếu	nại	là	2	năm	sau	ngày	đóng	khoản	vay	hoặc	viện	trợ	không	hoàn	lại.	Đó	là	ngày	
được	biết	từ	trước,	đã	được	công	khai	ra	công	chúng,	và	được	đăng	tải	trên	trang	web	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Cách thức gửi đơn thư khiếu nại
Đơn	thư	khiếu	nại	phải	gửi	bằng	văn	bản	và	nên	gửi	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	(CRO)	tại	địa	chỉ	amcro@adb.org.	
Đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	được	gửi	bằng	đường	thư,	fax,	email,	hoặc	chuyển	tay	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	hoặc	
qua	văn	phòng	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	Đơn	thư	khiếu	nại	có	thể	trình	bằng	ngôn	ngữ	chính	thức	hoặc	ngôn	
ngữ	quốc	gia	của	nước	thành	viên	đang	phát	triển	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Những vấn đề nào không phù hợp để khiếu nại lên chức năng giải quyết  
vấn đề và chức năng đánh giá tuân thủ?
	 •	 	Những	vấn	đề	không	liên	quan	đến	những	hành	động	hoặc	sai	sót	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á;
	 •	 Những	vấn	đề	mà	người	khiếu	nại	chưa	thể	hiện	nỗ	lực	thiện	chí	để	giải	quyết	với	các	vụ	tác	nghiệp	liên	quan;
	 •	 	Các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ	đã	kết	thúc	từ	2	năm	trở	lên,	kể	từ	ngày	đóng	khoản	vay	hoặc	

khoản	viện	trợ	không	hoàn	lại;
	 •	 	Những	quyết	định	liên	quan	đến	mua	sắm	hàng	hóa	và	dịch	vụ,	bao	gồm	cả	dịch	vụ	tư	vấn;
	 •	 	Những	khiếu	nại	vô	cớ,	ác	ý	hoặc	vặt	vãnh,	hoặc	những	đơn	thư	chỉ	khiếu	nại	để	dành	lợi	thế;	và
	 •	 	Những	tố	cáo	về	gian	lận	và	tham	nhũng.

Những vấn đề khác không hợp lệ với chức năng giải quyết vấn đề
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	sẽ	không	xử	lý	các	vấn	đề	đang	được	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xử	lý	
hoặc	đã	xử	lý,	ngoại	trừ	các	khiếu	nại	được	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	coi	là	không	hợp	lệ	để	đánh	giá	
tuân	thủ.

Những vấn đề khác không hợp lệ với chức năng đánh giá tuân thủ
Chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ	sẽ	không	xử	lý	các	vấn	đề	đang	được	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	xử	lý	trước	khi	hoàn	
thành	bước	3	trong	quy	trình	giải	quyết	vấn	đề	(xem	biểu	đồ).	

Người khiếu nại phải làm gì trước khi nộp đơn thư khiếu nại
Thể	hiện	nỗ	lực	thiện	chí	để	giải	quyết	vấn	đề	cùng	vụ	tác	nghiệp	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.

Bước 1: Xác định tính hợp lệ
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	(OSPF)	rà	soát	đơn	thư	khiếu	nại	để	

xác	định	tính	hợp	lệ.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	tham	vấn	với	bên	khiếu	nại,	bên	

vay,	và	vụ	tác	nghiệp	liên	quan.	
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	

của	người	khiếu	nại	nếu	được	yêu	cầu.
	 •	 	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	báo	cáo	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng	quyết	định	của	

mình	về	tính	hợp	lệ,	và	gửi	kèm	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch,	vụ	tác	nghiệp	liên	quan,	
và	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	để	thông	báo	thông	tin.

	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	quyết	
định	của	họ	về	tính	hợp	lệ.

Cán bộ Hướng dẫn Dự 
án Đặc biệt chuyển đơn 
thư khiếu nại cho vụ tác 
nghiệp nếu bên khiếu 
nại chưa thực hiện trước 
những nỗ lực thiện chí để 
giải quyết vấn đề với vụ 
tác nghiệp đó.

Bước 2: Rà soát và đánh giá đơn thư khiếu nại hợp lệ
	 •	 	Việc	rà	soát	có	thể	bao	gồm	thăm	thực	địa;	phỏng	vấn;	gặp	gỡ	với	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	các	bên	khác	nếu	Cán	bộ	

Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	cảm	thấy	hữu	ích	và	có	lợi.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	tiếp	nhận	thông	tin	từ	vụ	tác	nghiệp,	và	nếu	cần,	sẽ	đề	nghị	vụ	tác	nghiệp	

đưa	ra	ý	kiến	tham	mưu	và	hỗ	trợ.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	triển	khai	các	đoàn	công	tác	thực	tế	tại	thực	địa	một	cách	chủ	động;	

hoặc	tham	gia	vào	các	đoàn	công	tác	quản	lý	dự	án	đặc	biệt	của	vụ	tác	nghiệtp,	qua	tham	vấn	với	vụ	tác	nghiệp.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hoàn	tất	việc	rà	soát	và	đánh	giá,	đồng	thời	gửi	báo	cáo	kết	luận	của	mình	

lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	và	gửi	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch	liên	quan.	
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	gửi	kết	luận	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	vụ	tác	nghiệp,	cùng	yêu	cầu	xin	

ý	kiến	nhận	xét	của	các	bên	đó.
	 •	 	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	(i)	quyết	định	tiến	hành	giải	quyết	vấn	đề,	hoặc	là	(ii)	xác	định	các	nỗ	lực	giải	quyết	vấn	

đề	tiếp	theo	sẽ	không	giải	quyết	được	việc	gì	và	chấm	dứt	quy	trình	ở	đây.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bước 4: Triển khai và giám sát
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	giám	sát	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa	đã	được	thống	nhất	của	tất	

cả	các	bên.
	 •	 	Trong	quá	trình	giám	sát,	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	tham	vấn	với	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	

vụ	tác	nghiệp.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	lập	báo	cáo	giám	sát	về	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa,	để	gửi	cho	

bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	vụ	tác	nghiệp;	đồng	thời	để	trình	lên	Chủ	tịch	và	Ban	Giám	đốc	Ngân	hàng	để	thông	báo	thông	tin.

Bước 5: Kết thúc quy trình giải quyết vấn đề
	 •	 	Sau	khi	hoàn	tất	việc	giám	sát	các	biện	pháp	sửa	chữa,	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	

biệt	sẽ	lập	báo	cáo	cuối	cùng	và	trình	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	vụ	tác	nghiệp,	
Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	
Giám	đốc,	và	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	thông	tin.

Trong vòng 21 ngày kể từ khi 
Cán bộ Hướng dẫn Dự án Đặc 
biệt nhận được đơn thư khiếu 
nại

Hoàn tất việc rà soát và đánh 
giá trong khoảng 120 ngày kể 
từ khi xác định tính hợp lệ

Thời gian cần thiết để giải quyết 
vấn đề phụ thuộc vào tính chất, 
độ phức tạp và phạm vi của 
vấn đề

Nhìn chung không kéo dài quá 
2 năm

Bước 3: Giải quyết vấn đề
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	hỗ	trợ	tất	cả	các	bên	tham	gia	giải	

quyết	vấn	đề.
	 •	 	Văn	phòng	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	có	thể	hỗ	trợ	đối	thoại	tham	vấn,	tăng	

cường	chia	sẻ	thông	tin,	thực	hiện	các	nỗ	lực	tìm	hiểu	thực	tế	chung,	hỗ	trợ	việc	thiết	
lập	một	cơ	chế	hòa	giải,	và/hoặc	sử	dụng	các	phương	thức	khác	để	giải	quyết	vấn	đề.

	 •	 	Các	biện	pháp	sửa	chữa,	bao	gồm	thay	đổi	về	dự	án	đòi	hỏi	phải	có	sự	phê	duyệt	
theo	thủ	tục	liên	quan	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á,	và	sự	đồng	ý	của	bên	vay.

	 •	 	Sau	khi	hoàn	tất	bước	3	(cho	dù	có	sự	đồng	ý	hay	không),	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	
Đặc	biệt	trình	báo	cáo	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng,	và	gửi	một	bản	cho	Phó	chủ	tịch	và	vụ	
tác	nghiệp	liên	quan,	trong	đó	tổng	hợp	thông	tin	về	đơn	thư	khiếu	nại,	các	bước	giải	
quyết	vấn	đề,	quyết	định	của	các	bên,	và	thỏa	thuận	giữa	các	bên,	nếu	có.	Văn	phòng	
Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt	sẽ	gửi	báo	cáo	này	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	
Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	và	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	thông	tin.	
Nếu	không	đạt	được	thỏa	thuận	gì,	quy	trình	giải	quyết	vấn	đề	sẽ	chấm	dứt	ở	đây.

Một bên có thể từ bỏ hoặc 
ngừng tham gia quy trình 
giải quyết vấn đề bất kỳ 
lúc nào. Điều này sẽ chấm 
dứt quy trình.

Sau khi hoàn tất bước 3, 
bên khiếu nại có thể yêu 
cầu đánh giá sự tuân thủ, 
được thực hiện song song 
với việc triển khai và giám 
sát thực hiện các biện 
pháp sửa chữa (bước 4).

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI

Bước 1: Tiếp nhận và đăng nhập đơn thư khiếu nại
	 •	 Đơn	thư	khiếu	nại	được	nộp	cho	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại.
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	gửi	thông	báo	cho	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	

thủ	các	quy	định,	và	vụ	tác	nghiệp	(OD)	về	đơn	thư	khiếu	nại,	kèm	bản	sao	đơn	thư	khiếu	nại.
	 •	 Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	đăng	nhập	đơn	thư	khiếu	nại	vào	trang	web	về	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình.

Lưu ý:
	 i.	 Đơn	thư	khiếu	nại	được	các	bộ	phận	khác	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	tiếp	nhận	sẽ	được	chuyển	cho	Cán	bộ	

Tiếp	nhận	Khiếu	nại.
	 ii.		 Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	của	người	khiếu	nại	nếu	được	yêu	cầu.

Bước 3: Chuyển xử lý đơn thư khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	ra	quyết	định	chuyển	xử	lý	đơn	thư	khiếu	nại	cho	(i)	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	

hoặc	(ii)	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	hoặc	(iii)	các	bộ	phận	hoặc	vụ	khác	(nếu	đơn	thư	khiếu	
nại	nằm	ngoài	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình).

	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	gửi	quyết	định	của	mình	cho	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	hoặc	(ii)	Chủ	tịch	Ban	
Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	(iii)	Vụ	tác	nghiệp	và	(iv)	các	bộ	phận	hoặc	văn	phòng	khác,	nếu	cần.

	 •	 	Nếu	không	có	ai	phản	đối	quyết	định	của	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	(xem	lưu	ý	dưới	đây),	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	
nại	sẽ	chuyển	tiếp	đơn	thư	khiếu	nại	cho	bên	liên	quan	để	xử	lý.

LƯU Ý: Trong	vòng	3	ngày	kể	từ	khi	cán	bộ	tiếp	nhận	ra	quyết	định,	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	
việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Vụ	tác	nghiệp,	hoặc	các	văn	phòng	hoặc	vụ	liên	quan	khác	có	thể	phản	đối	nếu	thấy	Cán	bộ	Tiếp	nhận	
Khiếu	nại	hiểu	sai	lựa	chọn	về	chức	năng	xử	lý	của	người	khiếu	nại.

Trả lại đơn thư cho người khiếu nại (nếu cần)
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	trả	lại	đơn	thư	cho	người	khiếu	nại,	đồng	thời	yêu	cầu	làm	rõ	về	lựa	chọn	chức	năng	xử	

lý	nếu	 
i.	lựa	chọn	trong	đó	chưa	rõ	ràng;	hoặc	 
ii.	Cán	bộ	Hướng	dẫn	Dự	án	Đặc	biệt,	Chủ	tịch	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định,	Vụ	tác	nghiệp,	hoặc	các	văn	
phòng	hoặc	vụ	liên	quan	khác	có	ý	kiến	phản	đối	về	lựa	chọn	chức	năng	xử	lý.

	 •	 	Bên	khiếu	nại	phải	làm	rõ	về	lựa	chọn	của	mình	trong	vòng	60	ngày	theo	lịch	theo	yêu	cầu	làm	rõ	của	Cán	bộ	Tiếp	
nhận	Khiếu	nại.

Lưu ý: Nếu	cần	phải	trả	lại	đơn	thư	khiếu	nại,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	cũng	phải	gửi	kèm	gói	thông	tin	để	giải	thích	về	hai	
chức	năng	xử	lý	hiện	có.

Bước 2: Ghi nhận đơn thư khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	ghi	nhận	việc	tiếp	nhận	đơn	

thư	khiếu	nại	và	gửi	lại	một	gói	thông	tin	cho	người	khiếu	
nại.

	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	cho	phép	người	khiếu	nại	đã	
lựa	chọn	rõ	ràng	là	theo	đuổi	giải	quyết	vấn	đề	hoặc	đánh	
giá	tuân	thủ	có	một	khoảng	thời	gian	21	ngày	theo	lịch	để	
thay	đổi	lựa	chọn	của	mình	và	thông	báo	lại	cho	Cán	bộ	
Tiếp	nhận	Khiếu	nại.

	 •	 	Nếu	lựa	chọn	chưa	rõ	ràng,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	
yêu	cầu	bên	khiếu	nại	làm	rõ	lựa	chọn	của	mình.

Bước 4: Thông báo cho bên khiếu nại
	 •	 	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	và	(các)	đại	diện	của	họ,	nếu	có,	bên	nào	sẽ	đứng	ra	xử	lý	đơn	

thư	khiếu	nại	cùng	thông	tin	của	(những)	người	liên	hệ.
	 •	 	Nếu	bên	khiếu	nại	không	làm	rõ	lựa	chọn	của	mình	trong	vòng	60	ngày	theo	lịch,	Cán	bộ	Tiếp	nhận	Khiếu	nại	sẽ	

thông	báo	cho	họ	về	việc	chấm	dứt	quy	trình	về	Trách	nhiệm	Giải	trình.

Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại

Trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại

Trong vòng 5 ngày sau thời hạn 21 
ngày để bên khiếu nại thay đổi lựa 
chọn của mình

Trong vòng 2 ngày kể từ khi chuyển 
tiếp đơn thư khiếu nại cho bên liên 
quan xử lý, hoặc khi bên khiếu nại 
không làm rõ được lựa chọn của họ



Bước 1: Yêu cầu phản hồi từ Ban Điều hành
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thực	hiện	đánh	giá	sơ	bộ	đơn	thư	khiếu	nại	và	xác	định	xem	đơn	thư	đó	có	

thuộc	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	mình	hay	không.

Bước 3: Ban Giám đốc ra quyết định đánh giá sự tuân thủ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	trình	báo	cáo	về	tính	hợp	lệ	của	đơn	thư	lên	Ban	Giám	đốc	qua	Ủy	ban	

Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.
	 •	 	Nếu	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xác	định	đơn	thư	khiếu	nại	là	hợp	lệ,	họ	sẽ,	qua	Ủy	ban	Thẩm	định	

việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc,	đề	nghị	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	đánh	giá	sự	tuân	thủ.

Bước 6: Báo cáo cuối cùng của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	chỉnh	sửa	báo	cáo	của	mình	nếu	thấy	đã	đảm	bảo.
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	ra	báo	cáo	cuối	cùng	gửi	lên	Ban	Giám	đốc,	qua	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	

tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.

Bước 7: Ban Giám đốc cân nhắc báo cáo của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Giám	đốc	cân	nhắc	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định.

Bước 4: Tiến hành đánh giá sự tuân thủ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	soạn	thảo,	và	được	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	

Ban	Giám	đốc	thông	qua,	điều	khoản	giao	việc	(TOR)	về	đánh	giá	sự	tuân	thủ.
	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	bản	điều	khoản	giao	việc	lên	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	

thông	tin,	và	gửi	một	bản	sao	cho	Ban	Điều	hành.
	 •	 Việc	đánh	giá	sự	tuân	thủ	có	thể	bao	gồm	xem	xét	tài	liệu	tại	văn	phòng,	tổ	chức	các	buổi	làm	việc,	thảo	luận,	và	một	

chuyến	thăm	thực	địa.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	tham	vấn	với	tất	cả	các	bên	liên	quan.
	 •	 Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	bắt	đầu	đánh	giá	sự	tuân	thủ	trên	cơ	sở	điều	khoản	giao	việc	được	Ủy	ban	

Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc	thông	qua.

	 •	 	Nếu	đơn	thư	khiếu	nại	thuộc	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	mình,	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	chuyển	đơn	thư	
lên	Ban	Điều	hành	để	xin	ý	kiến,	và	gửi	một	bản	cho	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	
đốc	để	thông	báo	thông	tin.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	vay	và	thành	viên	Ban	Giám	đốc,	đại	diện	cho	quốc	gia	
bên	vay	liên	quan	về	việc	tiếp	nhận	đơn	thư	khiếu	nại.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	của	bên	khiếu	nại,	nếu	được	yêu	cầu.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

Bước 2: Xác định tính hợp lệ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xem	xét	đơn	thư	khiếu	nại,	phản	

hồi	của	Ban	Điều	hành,	và	các	tài	liệu	liên	quan	khác,	đồng	thời	xác	định	tính	
hợp	lệ	của	đơn	thư	khiếu	nại.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại,	bên	
vay,	thành	viên	Ban	Giám	đốc	đại	diện	cho	quốc	gia	liên	quan,	Ban	Điều	hành,	
và	vụ	tác	nghiệp	về	quyết	định	của	mình	liên	quan	đến	tính	hợp	lệ.

Ban Thẩm định việc tuân 
thủ các quy định sẽ chuyển 
đơn thư khiếu nại cho vụ tác 
nghiệp nếu bên khiếu nại 
chưa thực hiện những nỗ 
lực thiện chí để giải quyết 
vấn đề cùng vụ tác nghiệp.

Bước 5: Dự thảo báo cáo của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	dự	thảo	báo	cáo	về	kết	luận	của	

mình	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	Ban	Điều	hành	để	xin	ý	kiến	và	phản	hồi.
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	lập	dự	thảo	báo	cáo	gửi	Ủy	ban	

Thẩm	định	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc	xem	xét.

Các ý kiến góp ý và phản 
hồi phải được gửi trong 
vòng 45 ngày kể từ khi 
ban hành dự thảo báo cáo.

Ban Điều hành phải phản hồi trong 
vòng 21 ngày

Trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận 
được phản hồi của Ban Điều hành

	 •	 	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	xem	có	đánh	giá	sự	tuân	thủ	hay	không.
Trong vòng 21 ngày theo lịch kể 
từ ngày nhận được đề nghị của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	về	quyết	định	của	Ban	Giám	đốc.Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận 
được quyết định của Ban Giám đốc

Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận 
được quyết định của Ban Giám đốc

Thời gian cần thiết để đánh giá 
tuân thủ phụ thuộc và tính chất, 
độ phức tạp và phạm vi của dự án 
cũng như mức độ vi phạm theo 
tố cáo

Sau khi hoàn tất việc đánh giá sự 
tuân thủ

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày 
nhận được báo cáo cuối cùng của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Cơ chế  
Trách nhiệm Giải trình

Cơ chế Trách nhiệm Giải trình của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là gì?
Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	(ADB)	là	một	diễn	đàn	độc	lập	dành	cho	những	người	dân	chịu	tác	động	
bất	lợi	bởi	các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Nó	cho	phép	những	người	dân	chịu	tác	động	bởi	dự	án	nêu	lên	những	
quan	ngại	và	tìm	kiếm	giải	pháp	cho	những	vấn	đề	của	họ.	Người	dân	cũng	có	thể	yêu	cầu	đánh	giá	sự	tuân	thủ	của	những	khiếu	nại	về	
việc	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	vi	phạm	những	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	ADB.	Thông	qua	quy	trình	thiết	kế	dự	án	và	thủ	
tục	triển	khai	của	mình,	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	sẽ	dành	mọi	nỗ	lực	để	ngăn	ngừa	vấn	đề	xảy	ra	ngay	từ	đầu.	Cơ	chế	Trách	nhiệm	
Giải	trình	là	cứu	cánh	cuối	cùng.
Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	có	hai	chức	năng.	Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	do	Cán	bộ	Hướng	dẫn	các	Dự	án	Đặc	biệt	(SPF)	phụ	trách,	
còn	chức	năng	đánh	giá	tuân	thủ	do	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	(CRP)	đảm	nhiệm.	Những	người	chịu	tác	động	bởi	dự	án	
có	thể	lựa	chọn	hoặc	là	đến	với	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề,	hoặc	là	đến	với	chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ.	
Để	tạo	điều	kiện	tiếp	cận	dễ	dàng	qua	đầu	mối	duy	nhất,	một	cán	bộ	tiếp	nhận	sẽ	đứng	ra	tiếp	nhận	toàn	bộ	các	đơn	thư	khiếu	nại.	

Các nguyên tắc định hướng
	 •	 	Phản	hồi	mọi	quan	ngại	của	những	người	dân	chịu	tác	động	bởi	dự	án
	 •	 	Công	bằng	với	tất	cả	các	bên	liên	quan
	 •	 	Độc	lập	và	minh	bạch
	 •	 	Hiệu	quả	kinh	tế	và	hiệu	suất	thực	hiện
	 •	 Bổ	sung	cho	các	hệ	thống	khác	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	(bao	gồm	giám	sát,	kiểm	toán,	kiểm	soát	chất	lượng,	và	đánh	giá)

Chức năng giải quyết vấn đề là gì?
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	nhằm	phản	hồi	các	vấn	đề	của	những	người	dân	địa	phương	chịu	ảnh	hưởng	bởi	các	dự	án	được	
Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Chức	năng	này	hỗ	trợ	những	người	dân	chịu	ảnh	hưởng	bất	lợi	về	vật	chất	trực	tiếp	bởi	các	
vấn	đề	gây	ra	qua	các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Chức	năng	này	giải	quyết	vấn	đề	qua	việc	áp	dụng	các	cách	tiếp	
cận	phi	chính	thức	và	linh	hoạt,	dựa	trên	sự	đồng	thuận.	Chức	năng	này	không	phải	để	qui	lỗi,	mà	để	tập	trung	tìm	cách	giải	quyết	vấn	
đề	cho	những	người	dân	chịu	ảnh	hưởng	bởi	dự	án.	Cán	bộ	hướng	dẫn	các	dự	án	đặc	biệt	phụ	trách	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	và	báo	
cáo	trực	tiếp	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	trong	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	không	thay	thế	cho	các	chức	năng	quản	trị	dự	án	và	giải	quyết	vấn	
đề	của	các	vụ	tác	nghiệp.	

Chức năng đánh giá sự tuân thủ là gì?
Chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ	nhằm	điều	tra	những	khiếu	nại	về	việc	ADB	vi	phạm	các	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	mình.	Ban	
Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gồm	ba	thành	viên,	trong	đó	có	một	chủ	tịch.	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	là	một	
cơ	quan	điều	tra	thực	tế	thay	mặt	cho	Ban	Giám	đốc	Điều	hành	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	Họ	điều	tra	những	khiếu	nại	về	việc	Ngân	
hàng	Phát	triển	Châu	Á	vi	phạm	các	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	mình	tại	những	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	
trợ.	Đó	có	thể	là	những	vi	phạm	diễn	ra	trong	quá	trình	hoạch	định,	xử	lý,	hoặc	triển	khai	một	dự	án,	gây	ảnh	hưởng	bất	lợi,	vật	chất,	
trực	tiếp	đến	người	dân	địa	phương.	Đánh	giá	tuân	thủ	không	nhằm	điều	tra	riêng	về	quốc	gia	bên	vay,	đơn	vị	triển	khai	hoặc	khách	hàng	
thuộc	khu	vực	tư	nhân.

	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	ban	hành	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	
định	gửi	cho	bên	khiếu	nại	và	bên	vay.

	 •	 Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	nhận	xét	về	các	biện	pháp	sửa	chữa	đề	xuất	của	Ban	Điều	hành.

	 •	 	Ban	Điều	hành	ra	báo	cáo	về	các	biện	pháp	sửa	chữa	đề	xuất	gửi	Ban	Giám	đốc,	kèm	theo	nhận	xét	của	Ban	Thẩm	
định	việc	tuân	thủ	các	quy	định.

Trong vòng 7 ngày sau khi Ban 
Giám đốc cân nhắc báo cáo của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Trong khoảng 60 ngày kể từ khi 
Ban Giám đốc xem xét báo cáo của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Trong vòng 5 ngày kể từ khi Ban 
Điều hành đưa ra dự thảo về các 
biện pháp sửa chữa

Trong khoảng 60 ngày kể từ bước 7

Trong vòng 21 ngày theo lịch kể 
từ khi nhận được báo cáo của Ban 
Điều hành

Nhìn chung không kéo dài quá 3 
năm

Bước 8: Các biện pháp sửa chữa của Ban Điều hành
	 •	 	Nếu	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	kết	luận	rằng	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	đã	vi	phạm	và	

gây	ra	tổn	hại	vật	chất	và	trực	tiếp,	Ban	Điều	hành	sẽ	phải	đề	xuất	các	biện	pháp	sửa	chữa.
	 •	 	Ban	Điều	hành	phải	có	được	sự	đồng	ý	của	bên	vay	về	các	biện	pháp	sửa	chữa.

Bước 10: Giám sát và kết thúc
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	giám	sát	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa	và	lập	báo	cáo	giám	sát	

hàng	năm	(hoặc	theo	khung	thời	gian	khác	theo	quy	định	của	Ban	Giám	đốc).
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	hoàn	thiện	dự	thảo	báo	cáo	qua	tham	vấn	với	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	

thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	báo	cáo	cho	bên	
khiếu	nại,	bên	vay,	Ban	Giám	đốc,	Ban	Điều	hành,	các	cán	bộ	và	công	chúng.

Bước 9: Quyết định của Ban Giám đốc
	 •	 	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	về	các	hành	động	sửa	chữa	đề	xuất	của	Ban	Điều	hành.
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Bước 1: Yêu cầu phản hồi từ Ban Điều hành
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thực	hiện	đánh	giá	sơ	bộ	đơn	thư	khiếu	nại	và	xác	định	xem	đơn	thư	đó	có	

thuộc	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	mình	hay	không.

Bước 3: Ban Giám đốc ra quyết định đánh giá sự tuân thủ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	trình	báo	cáo	về	tính	hợp	lệ	của	đơn	thư	lên	Ban	Giám	đốc	qua	Ủy	ban	

Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.
	 •	 	Nếu	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xác	định	đơn	thư	khiếu	nại	là	hợp	lệ,	họ	sẽ,	qua	Ủy	ban	Thẩm	định	

việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc,	đề	nghị	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	đánh	giá	sự	tuân	thủ.

Bước 6: Báo cáo cuối cùng của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	chỉnh	sửa	báo	cáo	của	mình	nếu	thấy	đã	đảm	bảo.
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	ra	báo	cáo	cuối	cùng	gửi	lên	Ban	Giám	đốc,	qua	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	

tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.

Bước 7: Ban Giám đốc cân nhắc báo cáo của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Giám	đốc	cân	nhắc	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định.

Bước 4: Tiến hành đánh giá sự tuân thủ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	soạn	thảo,	và	được	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	

Ban	Giám	đốc	thông	qua,	điều	khoản	giao	việc	(TOR)	về	đánh	giá	sự	tuân	thủ.
	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	bản	điều	khoản	giao	việc	lên	Ban	Giám	đốc	để	thông	báo	

thông	tin,	và	gửi	một	bản	sao	cho	Ban	Điều	hành.
	 •	 Việc	đánh	giá	sự	tuân	thủ	có	thể	bao	gồm	xem	xét	tài	liệu	tại	văn	phòng,	tổ	chức	các	buổi	làm	việc,	thảo	luận,	và	một	

chuyến	thăm	thực	địa.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	tham	vấn	với	tất	cả	các	bên	liên	quan.
	 •	 Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	bắt	đầu	đánh	giá	sự	tuân	thủ	trên	cơ	sở	điều	khoản	giao	việc	được	Ủy	ban	

Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc	thông	qua.

	 •	 	Nếu	đơn	thư	khiếu	nại	thuộc	phạm	vi	nhiệm	vụ	của	mình,	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	chuyển	đơn	thư	
lên	Ban	Điều	hành	để	xin	ý	kiến,	và	gửi	một	bản	cho	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	
đốc	để	thông	báo	thông	tin.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	vay	và	thành	viên	Ban	Giám	đốc,	đại	diện	cho	quốc	gia	
bên	vay	liên	quan	về	việc	tiếp	nhận	đơn	thư	khiếu	nại.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	đảm	bảo	giữ	bảo	mật	nhận	dạng	của	bên	khiếu	nại,	nếu	được	yêu	cầu.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

Bước 2: Xác định tính hợp lệ
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	xem	xét	đơn	thư	khiếu	nại,	phản	

hồi	của	Ban	Điều	hành,	và	các	tài	liệu	liên	quan	khác,	đồng	thời	xác	định	tính	
hợp	lệ	của	đơn	thư	khiếu	nại.

	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại,	bên	
vay,	thành	viên	Ban	Giám	đốc	đại	diện	cho	quốc	gia	liên	quan,	Ban	Điều	hành,	
và	vụ	tác	nghiệp	về	quyết	định	của	mình	liên	quan	đến	tính	hợp	lệ.

Ban Thẩm định việc tuân 
thủ các quy định sẽ chuyển 
đơn thư khiếu nại cho vụ tác 
nghiệp nếu bên khiếu nại 
chưa thực hiện những nỗ 
lực thiện chí để giải quyết 
vấn đề cùng vụ tác nghiệp.

Bước 5: Dự thảo báo cáo của Ban Thẩm định việc tuân thủ các quy định
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	dự	thảo	báo	cáo	về	kết	luận	của	

mình	cho	bên	khiếu	nại,	bên	vay,	và	Ban	Điều	hành	để	xin	ý	kiến	và	phản	hồi.
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	lập	dự	thảo	báo	cáo	gửi	Ủy	ban	

Thẩm	định	tuân	thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc	xem	xét.

Các ý kiến góp ý và phản 
hồi phải được gửi trong 
vòng 45 ngày kể từ khi 
ban hành dự thảo báo cáo.

Ban Điều hành phải phản hồi trong 
vòng 21 ngày

Trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận 
được phản hồi của Ban Điều hành

	 •	 	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	xem	có	đánh	giá	sự	tuân	thủ	hay	không.
Trong vòng 21 ngày theo lịch kể 
từ ngày nhận được đề nghị của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	thông	báo	cho	bên	khiếu	nại	về	quyết	định	của	Ban	Giám	đốc.Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận 
được quyết định của Ban Giám đốc

Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận 
được quyết định của Ban Giám đốc

Thời gian cần thiết để đánh giá 
tuân thủ phụ thuộc và tính chất, 
độ phức tạp và phạm vi của dự án 
cũng như mức độ vi phạm theo 
tố cáo

Sau khi hoàn tất việc đánh giá sự 
tuân thủ

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày 
nhận được báo cáo cuối cùng của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Cơ chế  
Trách nhiệm Giải trình

Cơ chế Trách nhiệm Giải trình của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là gì?
Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	(ADB)	là	một	diễn	đàn	độc	lập	dành	cho	những	người	dân	chịu	tác	động	
bất	lợi	bởi	các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Nó	cho	phép	những	người	dân	chịu	tác	động	bởi	dự	án	nêu	lên	những	
quan	ngại	và	tìm	kiếm	giải	pháp	cho	những	vấn	đề	của	họ.	Người	dân	cũng	có	thể	yêu	cầu	đánh	giá	sự	tuân	thủ	của	những	khiếu	nại	về	
việc	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	vi	phạm	những	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	ADB.	Thông	qua	quy	trình	thiết	kế	dự	án	và	thủ	
tục	triển	khai	của	mình,	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	sẽ	dành	mọi	nỗ	lực	để	ngăn	ngừa	vấn	đề	xảy	ra	ngay	từ	đầu.	Cơ	chế	Trách	nhiệm	
Giải	trình	là	cứu	cánh	cuối	cùng.
Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	có	hai	chức	năng.	Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	do	Cán	bộ	Hướng	dẫn	các	Dự	án	Đặc	biệt	(SPF)	phụ	trách,	
còn	chức	năng	đánh	giá	tuân	thủ	do	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	(CRP)	đảm	nhiệm.	Những	người	chịu	tác	động	bởi	dự	án	
có	thể	lựa	chọn	hoặc	là	đến	với	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề,	hoặc	là	đến	với	chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ.	
Để	tạo	điều	kiện	tiếp	cận	dễ	dàng	qua	đầu	mối	duy	nhất,	một	cán	bộ	tiếp	nhận	sẽ	đứng	ra	tiếp	nhận	toàn	bộ	các	đơn	thư	khiếu	nại.	

Các nguyên tắc định hướng
	 •	 	Phản	hồi	mọi	quan	ngại	của	những	người	dân	chịu	tác	động	bởi	dự	án
	 •	 	Công	bằng	với	tất	cả	các	bên	liên	quan
	 •	 	Độc	lập	và	minh	bạch
	 •	 	Hiệu	quả	kinh	tế	và	hiệu	suất	thực	hiện
	 •	 Bổ	sung	cho	các	hệ	thống	khác	của	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	(bao	gồm	giám	sát,	kiểm	toán,	kiểm	soát	chất	lượng,	và	đánh	giá)

Chức năng giải quyết vấn đề là gì?
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	nhằm	phản	hồi	các	vấn	đề	của	những	người	dân	địa	phương	chịu	ảnh	hưởng	bởi	các	dự	án	được	
Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Chức	năng	này	hỗ	trợ	những	người	dân	chịu	ảnh	hưởng	bất	lợi	về	vật	chất	trực	tiếp	bởi	các	
vấn	đề	gây	ra	qua	các	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	trợ.	Chức	năng	này	giải	quyết	vấn	đề	qua	việc	áp	dụng	các	cách	tiếp	
cận	phi	chính	thức	và	linh	hoạt,	dựa	trên	sự	đồng	thuận.	Chức	năng	này	không	phải	để	qui	lỗi,	mà	để	tập	trung	tìm	cách	giải	quyết	vấn	
đề	cho	những	người	dân	chịu	ảnh	hưởng	bởi	dự	án.	Cán	bộ	hướng	dẫn	các	dự	án	đặc	biệt	phụ	trách	chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	và	báo	
cáo	trực	tiếp	lên	Chủ	tịch	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	
Chức	năng	giải	quyết	vấn	đề	trong	Cơ	chế	Trách	nhiệm	Giải	trình	không	thay	thế	cho	các	chức	năng	quản	trị	dự	án	và	giải	quyết	vấn	
đề	của	các	vụ	tác	nghiệp.	

Chức năng đánh giá sự tuân thủ là gì?
Chức	năng	đánh	giá	sự	tuân	thủ	nhằm	điều	tra	những	khiếu	nại	về	việc	ADB	vi	phạm	các	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	mình.	Ban	
Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gồm	ba	thành	viên,	trong	đó	có	một	chủ	tịch.	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	là	một	
cơ	quan	điều	tra	thực	tế	thay	mặt	cho	Ban	Giám	đốc	Điều	hành	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á.	Họ	điều	tra	những	khiếu	nại	về	việc	Ngân	
hàng	Phát	triển	Châu	Á	vi	phạm	các	thủ	tục	và	chính	sách	hoạt	động	của	mình	tại	những	dự	án	được	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	hỗ	
trợ.	Đó	có	thể	là	những	vi	phạm	diễn	ra	trong	quá	trình	hoạch	định,	xử	lý,	hoặc	triển	khai	một	dự	án,	gây	ảnh	hưởng	bất	lợi,	vật	chất,	
trực	tiếp	đến	người	dân	địa	phương.	Đánh	giá	tuân	thủ	không	nhằm	điều	tra	riêng	về	quốc	gia	bên	vay,	đơn	vị	triển	khai	hoặc	khách	hàng	
thuộc	khu	vực	tư	nhân.

	 •	 	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	ban	hành	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	
định	gửi	cho	bên	khiếu	nại	và	bên	vay.

	 •	 Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	nhận	xét	về	các	biện	pháp	sửa	chữa	đề	xuất	của	Ban	Điều	hành.

	 •	 	Ban	Điều	hành	ra	báo	cáo	về	các	biện	pháp	sửa	chữa	đề	xuất	gửi	Ban	Giám	đốc,	kèm	theo	nhận	xét	của	Ban	Thẩm	
định	việc	tuân	thủ	các	quy	định.

Trong vòng 7 ngày sau khi Ban 
Giám đốc cân nhắc báo cáo của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Trong khoảng 60 ngày kể từ khi 
Ban Giám đốc xem xét báo cáo của 
Ban Thẩm định việc tuân thủ các 
quy định

Trong vòng 5 ngày kể từ khi Ban 
Điều hành đưa ra dự thảo về các 
biện pháp sửa chữa

Trong khoảng 60 ngày kể từ bước 7

Trong vòng 21 ngày theo lịch kể 
từ khi nhận được báo cáo của Ban 
Điều hành

Nhìn chung không kéo dài quá 3 
năm

Bước 8: Các biện pháp sửa chữa của Ban Điều hành
	 •	 	Nếu	báo	cáo	của	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	kết	luận	rằng	Ngân	hàng	Phát	triển	Châu	Á	đã	vi	phạm	và	

gây	ra	tổn	hại	vật	chất	và	trực	tiếp,	Ban	Điều	hành	sẽ	phải	đề	xuất	các	biện	pháp	sửa	chữa.
	 •	 	Ban	Điều	hành	phải	có	được	sự	đồng	ý	của	bên	vay	về	các	biện	pháp	sửa	chữa.

Bước 10: Giám sát và kết thúc
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	giám	sát	việc	triển	khai	các	biện	pháp	sửa	chữa	và	lập	báo	cáo	giám	sát	

hàng	năm	(hoặc	theo	khung	thời	gian	khác	theo	quy	định	của	Ban	Giám	đốc).
	 •	 	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	hoàn	thiện	dự	thảo	báo	cáo	qua	tham	vấn	với	Ủy	ban	Thẩm	định	việc	tuân	

thủ	quy	định	trực	thuộc	Ban	Giám	đốc.	Văn	phòng	Ban	Thẩm	định	việc	tuân	thủ	các	quy	định	gửi	báo	cáo	cho	bên	
khiếu	nại,	bên	vay,	Ban	Giám	đốc,	Ban	Điều	hành,	các	cán	bộ	và	công	chúng.

Bước 9: Quyết định của Ban Giám đốc
	 •	 	Ban	Giám	đốc	ra	quyết	định	về	các	hành	động	sửa	chữa	đề	xuất	của	Ban	Điều	hành.
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