
Tại sao cán bộ cơ quan triển khai dự án cần 
truy cập Danh sách Áp dụng Chế tài Đầy đủ 
của ADB?
•	 Để	đảm	bảo	chỉ	có	các	doanh	nghiệp	và	cá	nhân	đủ	

điều	kiện	mới	được	sơ	tuyển,	chấm	thầu,	đưa	vào	danh	
sách	ngắn	và	được	trao	hợp	đồng	của	ADB

•	 Để	theo	dõi	các	thực	thể	bị	cấm	hoặc	đình	chỉ	tạm	thời	
nhưng	đang	có	các	nghĩa	vụ	hợp	đồng	hiện	hành

•	 Để	đảm	bảo	quy	trình	đấu	thầu	mua	sắm	được	thực	
hiện	theo	cách	cạnh	tranh	và	công	bằng,	đồng	thời	
giảm	mua	sắm	sai	quy	định

•	 Để	tránh	chậm	tiến	độ	triển	khai	do	trao	hợp	đồng	
không	đúng	cho	thực	thể	bị	cấm	hoặc	đình	chỉ	tạm	thời

Khi nào cơ quan triển khai dự án cần kiểm tra 
Danh mục Áp dụng Chế tài Đầy đủ của ADB?
Kiểm	tra	trong	quá	trình	đấu	thầu,	bao	gồm	sơ	tuyển,	
chấm	thầu/hồ	sơ	dự	thầu,	trước	khi	lập	danh	sách	ngắn,	
trao	hợp	đồng,	lập	đơn	rút	vốn,	cũng	như	trong	quá	trình	
xử	lý	điều	chỉnh,	gia	hạn	hoặc	sửa	đổi	hợp	đồng

Làm thế nào để quản lý việc các cơ quan 
triển khai dự án truy cập vào Danh sách Áp 
dụng Chế tài Đầy đủ của ADB?
Các	cơ	quan	triển	khai	cần
•	 Phân	công	(các)	cá	nhân	phù	hợp	trong	cơ	quan/đơn	vị	

có	nhu	cầu	truy	cập	trên	cơ	sở	“cần	được	biết”
•	 Không	chia	sẻ	tài	khoản	truy	cập	hoặc	mật	khẩu	-	mỗi	

người	sử	dụng	đều	phải	đăng	ký	mã	định	danh	riêng	cho	
người	sử	dụng	đó

•	 Cung	cấp	thông	tin	chi	tiết	và	chính	xác	để	có	thể	định	
danh	người	sử	dụng	duy	nhất	bằng	mã	số	định	danh	
riêng	của	người	sử	dụng	đó

•	 Thông	báo	cho	ADB	(integrity@adb.org)	hoặc	cán	bộ	dự	
án	của	ADB	trong	trường	hợp	có	thay	đổi	về	chi	tiết	hồ	
sơ	người	sử	dụng	kể	từ	khi	yêu	cầu	lần	đầu	hoặc	yêu	cầu	
bỏ	kích	hoạt	(trong	trường	hợp	không	cần	truy	cập	nữa	
hoặc	không	còn	liên	hệ	gì	nữa	với	cơ	quan	triển	khai	đó)

Biện pháp cấm và đình chỉ tạm thời của 
ADB là gì? 
•	 Là	những	biện	pháp	áp	dụng	cho	các	thực	thể*	có	vi	

phạm	bất	kỳ	về	liêm	chính	(bao	gồm	gian	lận,	tham	
nhũng,	thông	đồng,	ép	buộc,	ngược	đãi,	có	hành	vi	gây	
cản	trở,	hoặc	xung	đột	lợi	ích)

•	 Thực	thể	bị	cấm	hoặc	đình	chỉ	tạm	thời	không	đủ	điều	
kiện	tham	gia	vào	các	hoạt	động	được	ADB	cung	cấp	
tài	chính,	quản	lý	hoặc	hỗ	trợ

Chế tài có thể được áp dụng cho cá nhân 
không?
•	 Cá	nhân	cũng	có	thể	bị	cấm	hoặc	đình	chỉ	tạm	thời
•	 Lý	do	có	thể	vì	cá	nhân	đó	có	vai	trò	trong	vi	phạm	

về	liêm	chính	hoặc	vì	biện	pháp	chế	tài	được	áp	dụng	
cho	nhân	sự	của	doanh	nghiệp	bị	cấm

Các biện pháp chế tài áp cho doanh nghiệp 
có được áp dụng cho người lao động của 
doanh nghiệp đó hoặc các doanh nghiệp 
liên kết hay không?
•	 Người	lao	động	được	nêu	tên	rõ	ràng	và	bị	cấm	do	liên	

quan	đến	doanh	nghiệp	đang	bị	áp	dụng	biện	pháp	
cấm	thì	không	được	tham	gia	vào	các	hoạt	động	được	
ADB	cung	cấp	tài	chính,	quản	lý	hoặc	hỗ	trợ

•	 Người	lao	động	không	bị	áp	dụng	biện	pháp	cấm	rõ	
ràng	nhưng	vẫn	là	nhân	sự	của	doanh	nghiệp	đang	bị	
áp	dụng	biện	pháp	cấm	thì	không	đủ	điều	kiện	tham	
gia	vào	các	hoạt	động	được	ADB	cung	cấp	tài	chính,	
quản	lý	hoặc	hỗ	trợ

•	 Các	doanh	nghiệp	liên	kết	không	thuộc	kiểm	soát	hoặc	
sở	hữu	của	doanh	nghiệp	bị	cấm,	kể	cả	khi	không	được	
nêu	tên	rõ	ràng,	cũng	không	được	tham	gia	vào	các	hoạt	
động	được	ADB	cung	cấp	tài	chính,	quản	lý	hoặc	hỗ	trợ

*  Thực thể có nghĩa là cá nhân và doanh 
nghiệp (bao gồm nhưng không hạn chế 
ở doanh nghiệp đăng ký thành lập theo 
quy định pháp luật, doanh nghiệp hợp 
danh, hoặc quỹ)

Câu hỏi 
thường gặp 

 về các biện pháp 
chế tài của ADB

Văn phòng Liêm chính và Chống Tham nhũng
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Điều gì xảy ra với những hợp đồng trước đó 
được trao cho bên bị áp dụng chế tài nhưng 
vẫn đang được triển khai? 
•	 Các	biện	pháp	cấm	hoặc	đình	chỉ	tạm	thời	có	thể	

không	ảnh	hưởng	đến	những	nghĩa	vụ	hiện	hành	của	
bên	bị	cấm

•	 Ban	Giám	sát	Liêm	chính	có	thể	kiến	nghị	các	vụ	tác	
nghiệp	về	sửa	đổi	các	nghĩa	vụ	hợp	đồng	hiện	hành

•	 Việc	điều	chỉnh	hợp	đồng,	bao	gồm	sửa	đổi	hoặc	gia	
hạn	bất	kỳ,	cần	được	Văn	phòng	Liêm	chính	và	Chống	
Tham	nhũng	(OAI)	thông	qua	để	đảm	bảo	đó	không	
phải	là	nỗ	lực	nhằm	né	tránh	biện	pháp	cấm	hoặc	đình	
chỉ	tạm	thời	đối	với	thực	thể	đó

•	 Thực	thể	bị	cấm	hoặc	đình	chỉ	tạm	thời	được	yêu	cầu	
thông	báo	cho	cơ	quan	triển	khai	hoặc	cơ	quan	thực	
hiện	dự	án	về	việc	bị	cấm	hoặc	bị	đình	chỉ	và	cần	được	
ADB	thông	qua	nếu	có	nhu	cầu	điều	chỉnh	bất	kỳ	điều	
gì	trong	hợp	đồng

Điều gì xảy ra sau khi giai đoạn cấm đã kết thúc?
•	 Để	khôi	phục	tư	cách	tham	gia,	bên	bị	cấm	phải	tìm	

cách	được	tái	tục	tư	cách	tham	gia
•	 Yêu	cầu	tái	tục	quyền	lợi	cần	được	lập	bằng	văn	bản,	

gửi	cho	Giám	đốc,	Phòng	Điều	tra,	Văn	phòng	Liêm	
chính	và	Chống	Tham	nhũng	(OAI),	trong	đó	nêu	rõ	
căn	cứ	để	ADB	cân	nhắc	tái	tục	quyền	lợi

Văn phòng Liêm chính và Chống Tham 
nhũng (OAI) sẽ đánh giá xem yêu cầu tái 
tục tư cách tham gia có đủ tin cậy và đáng 
xem xét không, qua cân nhắc hàng loạt các 
yếu tố, bao gồm nhưng không hạn chế ở:*
•	 Mức	độ	tuân	thủ	với	điều	kiện	tái	tục	tư	cách	tham	gia
•	 Lý	do	áp	chế	tài
•	 Mức	độ	khắc	phục	hậu	quả
•	 Thay	đổi	về	cơ	cấu	quản	lý	hoặc	sở	hữu	của	doanh	nghiệp
•	 Các	biện	pháp	khác	đã	thực	hiện

*	Để	tìm	hiểu	chi	tiết	đầy	đủ,	đề	nghị	tham	khảo	đoạn	104	trong	Hướng 
dẫn và Nguyên tắc về Liêm chính của ADB (2015,	và	các	lần	sửa	đổi).	
(www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines).
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Danh sách Áp dụng Chế tài Đầy đủ của 
ADB gồm những gì?   
Danh	sách	các	thực	thể	bị	ADB	cấm	bao	gồm	các	trường	
hợp	bị	ADB	đình	chỉ	tạm	thời	hoặc	cấm	chéo	theo	Thỏa	
thuận	về	Cấm	Chéo	(www.crossdebarment.org)

Ai có thể truy cập vào danh sách áp dụng 
chế tài của ADB?
•	 Danh	sách	Áp	dụng	Chế	tài	Công	khai	-	mọi	người	đều	

có	thể	truy	cập
•	 Danh	sách	Áp	dụng	Chế	tài	Đầy	đủ	-	bao	gồm	Danh	

sách	Áp	dụng	Chế	tài	Công	khai;	được	công	bố	cho	
mọi	nhân	sự	của	ADB	và	những	người	tham	gia	các	
hoạt	động	của	ADB	hoặc	những	người	có	nhu	cầu	cần	
biết	thông	tin	được	ADB	cho	phép	truy	cập,	bao	gồm	
cả	các	cơ	quan	triển	khai	và	thực	hiện	dự	án

Có khác biệt gì giữa Danh sách Áp dụng 
Chế tài Công khai và Danh sách Áp dụng 
Chế tài Đầy đủ?
• Danh	sách	Áp	dụng	Chế	tài	Công	khai	(không	cần	

đăng	nhập)	gồm
•	 Vi	phạm	chế	tài	trong	khi	chưa	đủ	điều	kiện	tham	gia
•	 Vi	phạm	lần	thứ	hai	và	các	lần	sau	đó
•	 Thực	thể	bị	cấm	không	thể	liên	hệ
•	 Thực	thể	bị	cấm	chéo
•	 Nhóm	con	của	danh	sách	đầy	đủ

• Danh	sách	Áp	dụng	Chế	tài	Đầy	đủ	(dành	cho	người	
sử	dụng	có	quyền	truy	cập)	gồm
•	 Danh	sách	công	khai
•	 Vi	phạm	lần	đầu
•	 Đình	chỉ	tạm	thời

Truy cập vào Danh sách Áp dụng Chế tài của ADB 
bằng cách nào?

Vào	trang	http://sanctions.adb.org
Điền	thông	tin	vào	mẫu.

Sau	khi	điền	đủ	thông	tin	vào	trang	đăng	
nhập,	đề	nghị	đánh	dấu	vào	ô	“Chấp	nhận	các	
Điều	khoản	(Accept	Terms)”	để	nộp	đề	nghị	
của	bạn.	Bạn	sẽ	nhận	được	thông	báo	bằng	
thư	điện	tử.	Nếu	bạn	gặp	vấn	đề	khi	nộp	đề	
nghị	trực	tuyến,	bạn	có	thể	tải	mẫu	đơn	xuống	
và	gửi	bằng	thư	điện	tử	cho	integrity@adb.org.
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Đảm	bảo	bạn	điền	tên	và	địa	chỉ	thư	
điện	tử	cán	bộ	dự	án	của	ADB	là	
người	có	thể	xác	nhận	bạn	tham	gia	
dự	án	của	ADB.

Nhấn	nút	đăng	nhập	
(Sign-up)	để	đề	nghị	
được	truy	cập
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