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Sở Cấp Nước có hành động về các xung đột lợi ích, các thủ tục thu mua mới 

Theo Dõi Đường Dây Nóng Về Gian Lận 

Văn Phòng Kiểm Toán vào năm 2019 đã điều tra các cáo buộc về xung đột lợi ích trong các giao dịch thu 
mua của Sơ ̉ Cấp Nươ ́c. Sự theo sát này xem xét tiến độ mà Sơ ̉ Cấp Nươ ́c đã tiến hành để thực hiện các thay 
đổi được khuyến nghị. 

 

Văn Phòng Kiểm Toán vào năm 2019 đã điều tra các cáo buộc về xung đột lợi ích trong các giao dịch thu 
mua của Sơ ̉ Cấp Nươ ́c. Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng về việc cung ứng và vi phạm đạo đức, đồng thời 
khuyến nghị các hành động khắc phục và phòng ngừa. Văn Phòng đã loại bỏ xung đột và bây giờ yêu cầu 
nhân viên tiết lộ các xung đột lợi ích. Sở đã làm việc với nhân viên Cung Ứng để phát triển một chính sách 
mới cho các tình huống khi cần mua thiết bị bên ngoài của một quá trình cạnh tranh. 

 

Tình Trạng Đề Xuất: Đã Triển Khai 

Sở đã điều tra và thực hiện các hành động khắc phục 

Chúng tôi đã đề nghị Sở điều tra thêm bằng chứng mà chúng tôi đã phát triển để đáp lại các cáo buộc xung 
đột lợi ích chống lại một người quản lý. Sở với sự giúp đỡ của Bộ Phận Nhân Sự đã hoàn thành cuộc điều tra 
và kết luận không có kỷ luật. Sở đã loại bỏ người quản lý khỏi việc phê duyệt và giám sát các quyết định thu 
mua hàng liên quan đến chủ  của chồng cô ấy. Người quản lý cũng trình bày mâu thuẫn của cô ấy bằng văn 
bản. 

Tình Trạng Đề Xuất: Đã Triển Khai 

Hệ Thống Công Bố Lợi Ích Xung Đột Được Triển Khai 

Chúng tôi khuyến nghị rằng Sở triển khai hệ thống tiết lộ xung đột lợi ích cho tất cả nhân viên và cung cấp 
các khóa đào tạo cập nhật, đào tạo thường xuyên. Sở đã thêm thông tin về xung đột lợi ích vào cẩm nang 
nhân viên. Giờ đây yêu cầu tất cả nhân viên phải tiết lộ xung đột bằng văn bản. Sở báo cáo rằng họ đã bắt 
đầu thu thập các xác nhận có chữ ký của cẩm nang từ các nhân viên hiện có và sẽ yêu cầu việc này theo chu 
kỳ thường xuyên trong tương lai. Tất cả nhân viên mới sẽ ký xác nhận khi họ đã đọc cuốn cẩm nang. Sở cho 
biết rằng các khóa đào tạo liên quan có sẵn khi được cung cấp bởi Thành Phố. 

 

 

 



 

Tình Trạng Đề Xuất: Đã Triển Khai 

Sở Tăng Cường Các Thủ Tục Thu Mua Hàng 

Chúng tôi đề nghị Sở tham khảo ý kiến của các chuyên gia cung ứng để phát triển các quy trình hợp lý 
nhằm cân bằng nhu cầu thiết bị thường xuyên và việc tuân thủ luật thu mua hàng. Sở đã đưa ra một chính 
sách mới để chính thức hóa vai trò của nhân viên thu mua hàng của Sở trong việc đảm bảo tuân thủ luật thu 
mua hàng. Sở cũng đã làm việc với nhân viên Văn Phòng Cung Ứng Thành Phố về một chính sách mới khác 
để giải quyết các tình huống khi Sở không sử dụng quy trình mua thu hàng cạnh tranh trong khi thử 
nghiệm thiết bị hoặc vật liệu cụ thể. 

Xem mẹo đường dây nóng báo cáo và tóm tắt các đề xuất 
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