
Xây dựng Lòng tin
thông qua 
Minh bạch và trách nhiệm giải trình là cơ sở thiết yếu để Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đạt được mục tiêu của mình 
về một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không còn nghèo khổ. Đây cũng là những nền tảng về hiệu quả phát triển.

Kể từ năm 2005, Chính sách Truyền thông (PCP) của ADB đã hình thành nên khuôn khổ truyền thông và công khai một 
cách chủ động, nhằm đáp ứng các yêu cầu về thông tin cũng như để tiếp nhận phản hồi và góp ý của các bên liên quan.

Chính sách Truyền thông năm 2011 củng cố thêm cho Chính sách Truyền thông năm 2005, qua việc áp dụng những 
bài học kinh nghiệm và những phản hồi của hàng trăm đối tượng liên quan của ADB tại các quốc gia thành viên của 
chúng tôi. Chính sách này đưa ra cam kết của ADB về một chương trình truyền thông tích hợp tổng thể cho tất cả các 
dự án của ADB nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho các bên liên quan và cho những người chịu tác động của dự án.

Bằng cách đẩy mạnh và công bố thông tin sớm, ADB có khả năng xây dựng quan hệ đối tác phát triển một cách hiệu 
quả hơn với sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan, dẫn đến cải thiện các kết quả phát triển.

Trên hết, Chính sách Truyền thông năm 2011 đưa ra cam kết của ADB nhằm đem lại cho tất cả các bên liên quan khả 
năng tiếp cận công bằng đối với các thông tin được phép công bố theo chính sách, ghi nhận quyền của người dân 
trong việc tìm kiếm, tiếp nhận, và chia sẻ thông tin. Chính sách này cũng giữ vững vị trí tiên phong của ADB về các thông 
lệ tốt nhất về minh bạch.

Những thay đổi chính trong Chính sách Truyền thông năm 2011 nhằm mở rộng và đẩy nhanh khả năng
tiếp cận thông tin
Sau đây là một số thay đổi lớn trong Chính sách Truyền thông năm 2011 nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin 
cho các bên liên quan của chúng tôi.

Công bố sớm hơn •	 Các tài liệu chính sách và chiến lược ở dạng dự thảo và hoàn thiện đã qua tham vấn 
với công chúng sẽ được đăng tải trên trang web của ADB vào thời điểm được trình 
lên Ban Giám đốc của ADB xem xét.

•	 Các đề xuất cuối cùng về chiến lược đối tác quốc gia, chiến lược hợp tác khu vực, 
và các khoản vay dự án của nhà nước sẽ được đăng tải trên trang web của ADB vào 
thời điểm được trình lên Ban Giám đốc của ADB, nếu có sự đồng ý của quốc gia đó.

Công bố rộng hơn •	 Các báo cáo quyết toán dự án hàng năm đã được kiểm toán trong các dự án đầu tư 
công được ADB tài trợ sẽ được công bố.

•	 Biên bản toàn văn các cuộc họp của Ban Giám đốc ADB có thể được công bố, theo yêu 
cầu, trong vòng 10 năm sau ngày lập biên bản, ngoài trừ những trường hợp ngoại lệ.

Truyền thông dự án •	 Phương pháp truyền thông tổng thể cho các dự án sẽ được áp dụng, bao gồm cả 
công bố thông tin một cách chủ động hơn.

•	 Công tác truyền thông trong nước được mở rộng cho toàn bộ chu trình dự án nhằm 
cung cấp nhiều thông tin hơn cho những người chịu tác động – đặc biệt là phụ nữ 
và người nghèo – về các dự án và các hoạt động khác của ADB có thể ảnh hưởng 
đến cuộc sống của họ.

Tăng cường dịch 
thuật 

•	 Các bảng dữ liệu dự án sử dụng vốn vay, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật 
chuẩn bị dự án sẽ được dịch thuật ra ngôn ngữ chính thức của quốc gia liên quan.

Quy trình khiếu nại 
độc lập

•	 Ban Khiếu nại Độc lập được thành lập nhằm tạo kênh khiếu nại bổ sung cho các bên 
gửi yêu cầu xin thông tin nhưng bị ADB từ chối.

Có hiệu lực
Ngày 2 tháng 4 

năm 2012

Minh bạch



Thông tin được công khai trong chu trình dự án của ADB

Trong quá trình tác nghiệp, ADB sẽ tự lập hoặc yêu cầu bên vay và khách hàng soạn lập ra các loại tài liệu và thông tin 
khác nhau. Chính sách Truyền thông 2011 đề ra các loại tài liệu cần được công khai tại các giai đoạn nhất định trong 
chu trình của một dự án.

Phương tiện chủ yếu để chủ động công bố thông tin vẫn là trang web của ADB. Cả ADB cũng như bên vay và khách 
hàng của mình có thể sử dụng các phương tiện khác, tùy theo đối tượng dự kiến và lý do công bố thông tin. Ví dụ, các 
công nghệ mới như mạng xã hội và các ứng dụng di động, có thể tạo ra những cơ hội trao đổi thông tin thú vị. Đồng 
thời, do các nhóm liên quan lớn có thể không được tiếp cận về công nghệ, các phương pháp truyền thông mang tính 
truyền thống hơn sẽ được sử dụng khi cần thiết.

Chính sách Truyền thông năm 2011 công nhận quyền của người dân trong việc tìm kiếm, tiếp nhận, và chia sẻ thông tin về các hoạt động của ADB.

Minh bạch và Trách nhiệm Giải trình lớn hơn

Chính sách Truyền thông năm 2011 cho phép các bên liên quan của ADB được tham gia tốt hơn vào những quyết định 
có ảnh hưởng đến họ.

Các nguyên tắc chính trong Chính sách Truyền thông
- Ý thức ủng hộ công khai

- Trách nhiệm giải trình và minh bạch trong toàn bộ các hoạt động của ADB

- Chủ động chia sẻ kiến thức, thông tin, và những bài học đúc kết

- Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin hoạt động

- Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều nhằm thúc đẩy phát triển có sự tham gia

- Phản hồi kịp thời cho những yêu cầu xin thông tin và tài liệu

- Thúc đẩy văn hóa chia sẻ thông tin và kiến thức

Các loại tài liệu dự án thuộc phạm vi công bố Chính sách Truyền thông 2011
NGoại lệ lý Do NGoại lệ 

Quá trình thảo luận và ra quyết 
định

Trong đó việc công khai có thể cản trở việc giao tiếp trao đổi ý tưởng một 
cách thẳng thắn trong nội bộ ADB cũng như giữa ADB và/hoặc các bên liên 
quan của mình

Thông tin cung cấp ở dạng bảo 
mật

Trong đó việc công khai có thể gây định kiến nghiêm trọng về quan hệ của 
ADB với bên đó hoặc thành viên khác bất kỳ của ADB

Thông tin cá nhân Trong đó việc công khai có thể làm hại đến lợi ích cá nhân hợp pháp của 
người liên quan

Thông tin tài chính Trong đó việc công khai có thể làm hại đến lợi ích tài chính hoặc thương mại 
hợp pháp hoặc khả năng quản lý nền kinh tế của một thành viên

An ninh và an toàn Trong đó việc công khai có thể gây tổn hại đến sự sống, sự an toàn, hoặc an 
ninh của cá nhân bất kỳ

Các vấn đề điều tra hoặc pháp lý Trong đó thông tin có thể gây định kiến nghiêm trọng cho cuộc điều tra hoặc 
tiến trình tư pháp 

Các Báo cáo Kiểm toán Nội bộ và 
Báo cáo Kiểm toán Quỹ Tín thác

Trong đó việc công khai ra công chúng sẽ vi phạm các chuẩn mực kiểm toán 
hiện hành 

Tham khảo thêm chi tiết các 
quy định về công khai tài liệu 
tại Chương 6 trong Chiến lược 

Truyền thông năm 2011, có hiệu 
lực từ ngày 2 tháng 4 năm 2012, 

tại www.adb.org/disclosure.

Kể từ năm 
2005 ADB đã 
công khai tài 
liệu cho 95% 
các yêu cầu 
nhận được.

Minh bạch là tất cả trong 
Chính sách Truyền thông của ADB.

Đề nghị tìm hiểu thông tin  
đầy đủ về những ngoại lệ công 

khai tại Chính sách Truyền 
thông năm 2011, có hiệu lực từ 

ngày 2 tháng 4 năm 2012, tại 
www.adb.org/disclosure.

Trao đổi thông tin hai chiều

Chính sách Truyền thông năm 2011 đưa ra cam kết của ADB nhằm duy trì nhận biết của bên vay, khách hàng, đối tác, 
những người chịu ảnh hưởng, và các bên liên quan khác về các hoạt động của chúng tôi. Chính sách cũng đưa ra cam 
kết của chúng tôi về việc tìm kiếm và cho phép cân nhắc quan điểm của các bên liên quan trong việc thiết kế dự án và 
trong suốt chu trình dự án. Điều này tạo ra cách thức trao đổi thông tin hai chiều, rất quan trọng trong việc xây dựng 
lòng tin và hiểu biết chung làm cơ sở cho quan hệ đối tác vững chắc và hiệu quả phát triển.

Các loại thông tin có thể không được công khai

Mặc dù ADB công nhận công chúng có quyền được biết và cam kết theo ý thức ủng hộ công khai, nhưng việc công khai 
đầy đủ không phải lúc nào cũng khả thi. Có những trường hợp, ví dụ như, có lúc ADB cần xem xét ý tưởng, chia sẻ thông 
tin, và thảo luận thẳng thắn trong nội bộ hoặc cùng với các thành viên của mình. Trong một số trường hợp, việc công 
bố những thông tin cá nhân có thể gây hại đến sự an toàn của nhân viên. Một số thông tin tài chính cụ thể cũng mang 
tính nhạy cảm, nếu công khai có khả năng gây tổn hại đến công việc kinh doanh hoặc đến nền kinh tế của thành viên.

ADB bảo lưu quyền không công khai một số thông tin như được quy định trong một danh mục các ngoại lệ. Những 
ngoại lệ đó được đặt ra trên cơ sở là ADB xác định việc công khai những thông tin đó sẽ hoặc sẽ có thể gây tổn hại nhiều 
hơn lợi ích của việc công khai.

Những ngoại lệ trong công khai

Chính sách Truyền thông năm 2011 làm rõ một số ngoại lệ trong công khai và trong một số trường hợp đã chỉ ra những 
tổn hại của việc công bố thông tin đối với những lợi ích được bảo vệ bởi ngoại lệ đó. Sau đây là danh mục những loại 
thông tin được miễn trừ công khai cùng biện minh ngắn gọn cho mỗi trường hợp ngoại lệ. Đoạn 97 trong Chính sách 
Truyền thông 2011 nêu rõ những thông tin cần phải đề cập khi xem xét trường hợp ngoại lệ cụ thể.

Số lượng Tài 
liệu được đăng 
tải trên trang 
web của ADB 

tăng đến 145% 
kể từ năm 2005.

Chu trình 
dự án của 

ADB

ĐÁNH GiÁ/ HoÀN TẤT

•	Các Báo cáo Hoàn tất/ 
Báo cáo Tổng kết Hàng 
Năm Mở rộng

•	Các Báo cáo Đánh giá

CHiẾN lƯỢC QUAN Hệ ĐỐi TÁC 
QUỐC GiA (CPS)/

CHiẾN lƯỢC HỢP TÁC  
KHU VỰC (RCS)

•	Các phân tích và đánh giá CPS/RCS
•	Dự thảo CPS/RCS
•	 Bản CPS/RCS hoàn thiện
•	 Kế hoạch Hoạt động Quốc gia/ Kế 

hoạch Hoạt động Hợp tác Khu vực

GiAi ĐoạN CHUẨN BỊ

•	 Bảng dữ liệu dự án
•	 Thông tin chung về chương 

trình/dự án
•	Đánh giá Xã hội và Mức 

nghèo Ban đầu
•	Các Đánh giá Môi trường
•	Các Tài liệu Kế hoạch Tái 

định cư Không tự nguyện
•	Các Tài liệu Kế hoạch Người 

Bản địa
•	Các Báo cáo Cuối cùng từ 

hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị 
dự án

GiAi ĐoạN PHÊ DUYệT
•	Các Báo cáo và Khuyến Nghị của 

Chủ tịch
•	Các Báo cáo Hỗ trợ Kỹ thuật 
•	Các Hiệp định và Thỏa thuận 

Pháp lý

GiAi ĐoạN TRiỂN KHAi 

•	Quyết toán Dự án đã 
Kiểm toán

•	Những Thay đổi lớn
•	 Báo cáo Tiến độ về Đợt 

Giải ngân
•	Các Báo cáo Giám sát 

Môi trường và Xã hội
•	Các Báo cáo Cuối cùng 

từ hỗ trợ kỹ thuật



ADB sẽ đăng tải trên trang web của mình một danh mục toàn bộ các đơn thư khiếu nại nhận được, tính chất của mỗi 
khiếu nại, và quyết định đưa ra cho từng trường hợp. Danh mục này sẽ được cập nhật mỗi lần ban hành quyết định.

Chính sách Truyền thông năm 2011 của ADB định hướng cho những nỗ lực của chúng tôi nhằm trở  
nên minh bạch, có trách nhiệm giải trình và giao tiếp với những người dân mà chúng tôi phục vụ.  
Chúng tôi khuyến khích các bạn vào thăm trang web www.adb.org/disclosure, tại đó bạn có thể  
tải xuống một bản Chính sách Truyền thông 2011 và tìm hiểu thêm về tiếp cận thông tin tại ADB.

làm thế nào để hỏi thông tin

Mọi yêu cầu xin thông tin và tài liệu cần phải gửi bằng văn bản qua thư điện tử (email), thư tín, mẫu phản hồi qua 
internet, hoặc fax. Đề nghị tham khảo các đoạn từ 131—135 trong mục “Các thủ tục tiếp cận thông tin” trong Chính 
sách Truyền thông năm 2011 để có hướng dẫn về cách thu thập dữ liệu lịch sử và dịch thuật, cũng như để có thông tin 
cụ thể hơn về yêu cầu và cách điền yêu cầu.

Số  lưu chiểu ARM124588      Tháng 3 năm 2012

In trên giấy tái chế

ADB tiếp nhận và 
ghi nhận yêu cầu 

trong vòng  
5 ngày làm việc

Nếu được thông qua
Bên yêu cầu sẽ nhận được tài 

liệu trong vòng 20 ngày làm việc

Giai đoạn 2: Ban Khiếu nại Độc lập
Bên yêu cầu có thể nộp đơn thư 

khiếu nại lên Ban Khiếu nại  
Độc lập (IAP) gồm ba người,  

trình bày lý do việc từ chối thông 
tin đó gây vi phạm chính sách

Ban Khiếu nại Độc lập (IAP) sẽ ra 
quyết định trong vòng 45 ngày 

theo lịch về việc từ chối hay cung 
cấp thông tin

Nếu được 
thông qua

Nếu được 
thông qua

Nếu bị từ 
chối

Nếu bị từ 
chối

Cách thức xử lý yêu cầu và khiếu nại

ADB xem xét yêu 
cầu và cân nhắc về 

các ngoại lệ trong Chính 
sách Truyền 

thông

Người dân càng 
biết nhiều, họ 

càng đóng góp 
nhiều hơn cho 

phát triển.

Khi trả lời cho bên yêu cầu thông tin, ADB sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu, trừ khi thông tin đó thuộc ngoại lệ bất kỳ 
trong Chính sách Truyền thông. Khi từ chối cung cấp thông tin, ADB sẽ thông báo cho bên yêu cầu thông tin về lý do từ 
chối, cũng như quyền khiếu nại hai cấp theo chính sách mới. Chi tiết về tiến trình khiếu nại và cách thức khiếu nại được 
trình bày tại các đoạn từ 136–141 trong Chính sách Truyền thông năm 2011. 

Giai đoạn 1: Khiếu nại lên ADB
Bên yêu cầu có thể khiếu nại lên 

Ban Tư vấn về Công bố  
Công khai Thông tin (PDAC) trong 

nội bộ ADB

Ban Tư vấn về Công bố Công khai 
Thông tin (PDAC) sẽ ra quyết định 
trong vòng 20 ngày làm việc sau 

khi nhận được khiếu nại

Có hiệu lực
Ngày 2 tháng 4 

năm 2012

CáC yêu Cầu Có Thể ĐượC GửI BằnG CáC yêu Cầu CũnG Có Thể ĐượC GửI Đến

•	 thư tín đến Bộ phận 
Public Information and Disclosure unit 
Department of External Relations
Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines

•	 thư điện tử 
(e-mail) đến
disclosure@adb.org

•	gửi fax đến
+63 2 636 2649

•	Phái đoàn thường trú,
•	Văn phòng đại diện, hoặc
•	Vụ hoặc văn phòng liên quan của ADB

Tham khảo thông tin liên hệ tại
www.adb.org/contacts

ADB sẽ thông 
báo cho bên yêu 
cầu trong vòng 

20 ngày làm 
việc về lý do từ 

chối và về quyền 
khiếu nại hai cấp

Chi tiết hơn về yêu cầu và công 
khai trong Chính sách Truyền 
thông năm 2011, có hiệu lực 

ngày 02 tháng 04 năm 2012, có 
thể tìm thấy tại địa chỉ 

www.adb.org/disclosure.


