
MẪU ĐƠN YÊU CẦU XEM XÉT VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH 

Dưới đây là mẫu thư gửi lên Ban xem xét việc tuân thủ quy định (CRP) trong đó có những chỗ 
trống để điền các thông tin cần thiết yêu cầu CRP thực hiện xem xét để kết luận liệu ADB đã 
tuân thủ các chính sách và thủ tục hoạt động của mình hay không. Không nhất thiết phải dùng 
mẫu đơn này, tuy nhiên nếu cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu đơn sẽ giúp CRP kết luận một 
cách nhanh chóng liệu yêu cầu xem xét có hợp lý hay không và từ đó sẽ đẩy nhanh quá trình 
chấp nhận đơn yêu cầu xem xét việc tuân thủ quy định. Một số thông tin có thể đã được cung 
cấp trước cho Hướng dẫn viên Dự án đặc biệt, khi đó những thông tin này chỉ cần được nhắc 
lại. Thông tin cung cấp cần được nêu càng chi tiết và càng nhiều càng tốt. 

Nếu có thể, hãy chỉ ra chính sách hoặc thủ tục hoạt động mà bạn cho rằng ADB đã vi phạm, tuy 
nhiên việc này là không bắt buộc. 

  
 

Ngày viết đơn: ____________________ 

Kính gửi:  Secretary, Compliance Review Panel  
Asian Development Bank  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City 1550  
Philippines  
Tel: +632 632 4149  
Fax: +632 636 2088  
Email: crp@adb.org 

Kính thưa Ban thư ký, 

Chúng tôi, những người ký tên dưới bức thư này, sống ở [ĐIỀN ĐỊA CHỈ NƠI CU TRÚ} 
________, bị ảnh hưởng từ những dự án sau đây của ADB [ĐIỀN TÊN DỰ ÁN CỦA ADB]____ 
(“Dự án”). 
 
Chúng tôi viết thư này kính đề nghị Ban xem xét việc tuân thủ quy định (CRP) giúp đỡ chúng tôi 
bằng cách kiểm tra xem ADB có tuân thủ các chính sách và thủ tục hoạt động của mình đối với 
Dự án hay không. Chúng tôi hiểu rằng việc đầu tiên CRP thực hiện sẽ là xác minh xem liệu đơn 
yêu cầu này có hợp lý hay không. 
 
Chúng tôi tin rằng ADB đã không tuân thủ chính sách và thủ tục hoạt động của mình, đặc biệt là 
các thủ tục chính sách liên quan đến [ĐIỀN DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC 
HOẠT ĐỘNG CỦA ADB ĐƯỢC CHO LÀ BỊ VI PHẠM]_______________________________ 
 
Do ADB không tuân thủ các chính sách và các thủ tục hoạt động này nên chúng tôi đã phải chịu 
hoặc có thể phải chịu những thiệt hại hoặc nguy cơ như sau: [ĐIỀN NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC 
NGUY CƠ ĐƯỢC CHO LÀ DO VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ CỦA ADB GÂY 
RA]________________________ 
 

Chúng tôi kính mong ADB giúp đỡ khắc phục những thiệt hại đó bằng cách sau:___________ 



Trước khi viết thư này, chúng tôi đã nêu những lo ngại của mình với các nhân viên của ADB và 
với Hướng dẫn viên Dự án đặc biệt của ADB. Sau đây là tóm tắt sự việc đã xảy 
ra:______________ 

Nay chúng tôi kính đề nghị Ban xem xét việc tuân thủ quy định kiểm tra xem liệu ADB có tuân 
thủ các chính sách và thủ tục hoạt động của mình hay không bởi vì [chúng tôi không tin rằng 
những cố gắng giải quyết vấn đề đã đạt được mục đích] HOẶC [chúng tôi tin rằng vẫn còn có 
việc không tuân thủ của ADB] HOẶC [chúng tôi chưa thỏa mãn với kết quả hiện tại của qui trình 
giải quyết khiếu nại vì những lý do sau: NÊU NHỮNG LÝ DO CỦA VIỆC KHÔNG THỎA MÃN 
ĐỐI VỚI KẾT QUẢ THAM VẤN VỚI ADB] 

Bên cạnh những thông tin được cung cấp ở trên còn có những tài liệu khác có thể giúp CRP 
đánh giá yêu cầu xem xét sự không tuân thủ của chúng tôi. Chúng tôi gửi kèm theo danh sách 
các tài liệu đó và nguồn của chúng. 

Họ tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của chúng tôi như sau: 

 ________________  ____________________ 
  Chữ kí              Chữ kí 
 

[Địa chỉ, số điện thoại và số fax, địa chỉ email của từng người nếu có] 
 
(Trong trường hợp người yêu cầu được đại diện bởi một tổ chức hoặc một nhóm khác, đề nghị 
bổ sung thêm dòng sau đây) 
 
Chúng tôi, _______________________________ (tên của người đại diện), đại diện cho những 
người yêu cầu có tên trên. Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: 
 
Tên, Chức vụ, Tổ chức 
Địa chỉ:  
Thông tin liên lạc bổ sung:  
 

   


