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I. GIỚI THIỆU CHUNG  

1. Mục tiêu nghiên cứu 

ðánh giá nhanh nhận thức, quan ñiểm, thái ñộ và hành ñộng của thanh niên Việt Nam trước các 

vấn ñề tham nhũng/thiếu minh bạch. 

 
2. ðối tượng nghiên cứu 

Thanh niên trong ñộ tuổi từ 18 – 35 sinh hoạt tại các câu lạc bộ tình nguyện tại Hà Nội  
 

3. Phương pháp nghiên cứu 

� Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang  

� Phương pháp: ðánh giá nhanh nhận thức, quan ñiểm, thái ñộ và hành ñộng của ñối tượng với 
công cụ là bộ câu hỏi ñịnh lượng 

- Bộ câu hỏi ñược gửi ñến hòm thư các câu lạc bộ tình nguyện và các bạn tự nguyện trả lời  

- Cỡ mẫu: Không áp ñặt cỡ mẫu tối thiểu vì dựa trên sự tham gia hoàn toàn tự nguyện của 
ñối tượng.  

- Phần mềm thống kê: Excel. 

Ưu ñiểm của phương pháp này là ñối tượng tham gia khảo sát hoàn toàn tự nguyện nhưng 
nhược ñiểm là số lượng ñối tượng tham gia nhỏ. 

 

II. TỔNG QUAN KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

� ðặc ñiểm chung của ñối tượng 

Trong số 169 ñối tượng tham gia khảo sát có 64% người là nữ giới, 36% là nam giới. Gần 

80% người vẫn ñang ñi học (học sinh/sinh viên) và chủ yếu là những người dưới 25 tuổi. Từ 
phương pháp nghiên cứu có thể rút ra thêm một số ñặc ñiểm của ñối tượng tham gia khảo sát: 

họ là những người có khả năng tiếp cận với internet, nhiệt tình và quan tâm ñến vấn ñề xã hội.  

 

� Hiểu và Nhận diện tham nhũng 

Tham nhũng là 1 trong 5 vấn ñề ñược nhiều ñối tượng quan tâm nhất bên cạnh các vấn ñề về 

Ô nhiễm môi trường, Quyền con người, Công nghệ và Nghệ Thuật. 

Tiêu cực trong giáo dục, y tế và Thủ tục là những vấn ñề khiến nhiều ñối tượng quan tâm và 

bức xúc nhất ở thời ñiểm hiện tại lẫn trong 10 năm tới.  Một số vấn ñề về Thiếu minh bạch 

trong quản lý ñất ñai, thuế ñược nhiều ñối tượng quan tâm hơn trong 10 năm tới so với thời 
ñiểm hiện tại. ðiều này có thể hiểu rằng các ñối tượng hiện tại chủ yếu ở ñộ tuổi ñi học nên 

nhiều người trong số họ chưa thấy vấn ñề về ðất ñai và Thuế  ảnh hưởng nhiều ñến cuộc sống 

của họ. Nhưng trong 10 năm tới, khi họ ñã trưởng thành thì những vấn ñề này sẽ ảnh hưởng 
rất nhiều ñến họ. 
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� Tham nhũng – Có hay Không 

Với một số tình huống cụ thể liên quan ñến tham nhũng, có rất nhiều quan ñiểm trái chiều 

trong số những người tham gia khảo sát. 

- Gần 60% ñối tượng Không ñồng ý với việc làm theo ñám ñông  - “Thực hiện hành vi tham 
nhũng/thiếu minh bạch nếu có nhiều người thực hiện hành vi ñó” và khoảng 15% ñối 

tượng ðồng ý với việc làm theo ñám ñông. 

- Trong khi ñó, tỷ lệ ñối tượng ðồng ý và Không ñồng ý lại tương ñương nhau (khoảng 

40%) ở tình huống “Sẵn sàng ñưa phong bì cho ai ñó ñể giải quyết nhanh chóng vấn ñề 

của mình”. 

- Với tình huống “Bạn sẽ nhận ñược khoản tiền 200 triệu nếu tham gia vào một vụ tham 
nhũng”, gần 70% ñối tượng trả lời Sẵn sàng thực hiện hành vi tham nhũng này, và 27% 
ñối tượng nói Không. 

- ðối với một số hành vi hay gặp trong cuộc sống thường nhật mà không biết ñó có phải 
hành vi tham nhũng hay không, các ñối tượng có sự nhìn nhận khá khác biệt. ða số các 

tình huống ñược nhiều ñối tượng lựa chọn là “Tùy hoàn cảnh” mới xác ñịnh ñược ñó là 

tham nhũng hay không (chẳng hạn hành vi ñưa “phong bì” bác sỹ khi ñi khám bênh, tặng 
quà giáo viên, …). Một số hành vi ñược nhiều người khẳng ñịnh là Tham nhũng gồm: 

Chạy trường, chạy ñiểm; Chat, sử dụng internet cơ quan vì việc riêng (tham nhũng thời 

gian); Khai man số hộ nghèo ñược ñể hưởng nhiều trợ cấp.  

 

� Hành ñộng 

- Khi biết ñến một hành vi tham nhũng, cách ðưa ra lời khuyên với người xung quanh 
không thực hiện hành vi tương tự ñược nhiều ñối tượng lựa chọn nhất. Một số ñối tượng 
chọn cách Tố cáo hành vi ñó nhưng chiếm tỷ lệ không cao (khoảng 20%). 

- Trong trường hợp người thân có hành vi tham nhũng, phương án ðưa ra lời khuyên vẫn 
ñược nhiều ñối tượng lựa chọn nhất (gần 65%); khoảng 33% ñối tượng cảm thấy Xấu hổ 
trong trường hợp này. 

- ðối với cam kết hành ñộng góp phần làm giảm tham nhũng, việc Tìm hiểu kỹ các quy 
ñịnh, thủ tục về hành chính, giấy tờ ñể tránh việc “ñi cửa sau” ñược nhiều ñối tượng lựa 
chọn nhất; tiếp theo là Không thực hiện hành vi tham nhũng/thiếu minh bạch từ những việc 
nhỏ; những hành ñộng còn lại cũng ñược nhiều người lựa chọn. ðiều này cho thấy có 
nhiều bạn trẻ sẵn sàng thực hiện các hành ñộng nhằm góp phần làm giảm tình trạng tham 
nhũng. 

  



 

III.  KẾT QUẢ CHI TIẾT  

1. Thông tin chung về ñối tượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hiểu và Nhận diện tham nhũng  

� Các vấn ñề ñối tượng quan tâm 

Trong các vấn ñề ñược liệt kê, Tham 
nhũng là 1 trong 5 vấn ñề ñược nhiều 

ñối tượng quan tâm nhất. vấn ñề Ô 

nhiễm môi trường và Biến ñổi khí 
hậu nhận ñược sự quan tâm của 

nhiều người nhất với hơn 60% người 

lựa chọn. Tiếp ñó là các vấn ñề liên 

quan ñến Quyền con người và Công 
nghệ. Các vấn ñề về người dân tộc 

ñược ít người quan tâm nhất (khoảng 

9% người chọn)  

36%

64%

Nam

Nữ

78.2%

17.6%

4.2%

Học sinh/Sinh viên

ði làm

Khác

50.9%
41.8%

6.7%

0.6%
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31-35 tuổi

Bi�u ñ� t	 l� gii tính 
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74
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71

70

62
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32
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Ô nhiễm MT và BðKH

Quyền con người

Công nghệ

Nghệ thuật

Tham nhũng

Khủng hoảng kinh tế

Tình yêu

Thời trang

Bệnh dịch

Dân tộc

Khác

Bi�u ñ� tình tr�ng ngh� nghi�p 

Bi�u ñ� t	 l� nhóm tu�i 



� Vấn ñề thiếu minh bạch ñối tượng quan tâm nhất trong hiện tại và trong 10 năm tới 

 

Ở thời ñiểm hiện tại và trong 10 năm tới, “Tiêu cực trong giáo dục” và “Thủ tục”  là vấn ñề nhiều 

ñối tượng quan tâm và bức xúc nhất. Hiện nay, các vấn ñề về “Cắt xén hỗ trợ cho người nghèo”, 

“Rút ruột công trình” là những vấn ñề ñược rất nhiều ñối tượng quan tâm. Và trong 10 năm tới 

“Tiêu cực trong y tế”, “Thiếu minh bạch trong quản lý ñất ñai” và “Thiếu minh bạch về thuế” 
ñược nhiều ñối tượng quan tâm hơn thời ñiểm hiện tại.  

3. Tham nhũng – Có hay Không 

� Quan ñiểm về hành vi tham nhũng 
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Tiêu cực trong giáo dục

Cắt xén hỗ trợ cho người nghèo

Thủ tục

Rút ruột công trình

Tiêu cực trong Y tế

Bòn rút công quỹ

Thiếu minh bạch QL ñất ñai

Thiếu minh bạch về thuế

Khác

10 năm nữa

Hiện nay

4.2%

30.3%

42.3%

23.2%

4.4%
10.0%

57.5%

28.1%

Rất ñồng ý

ðồng ý

Không ñồng ý

Không biết

3.1%

68.1%

27.0%

1.8%

Bạn sẽ thực hiện hành vi tham 
nhũng/ thiếu minh bạch nếu có 
nhiều người thực hiện hành vi ñó 

Bạn sẵn sàng ñưa “phong bì” cho ai 
ñó ñể giải quyết nhanh chóng vấn 
ñề của mình 
 

Bạn sẽ sẵn sàng dính líu vào một 
vụ tham nhũng nếu khoản tiền bạn 
nhận ñược là 200 triệu 
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� Xác ñịnh các hành vi tham nhũng, thiếu minh bạch 

Các hành vi Có Không 
Tùy hoàn 

cảnh 

Không 

biết 
Tổng 

1. ðưa phong bì cho bác sỹ khi ñi khám bệnh 39.3% 6.1% 53.4% 1.2% 100% 

2. Giáo viên nhận quà biếu của phụ huynh học sinh 15.3% 14.7% 70% 0% 100% 

3. Chạy trường, chạy ñiểm 80.5% 3% 15.2% 0.3% 100% 

4. Kiếm ñược việc làm nhờ sự quen biết 27.3% 26.1% 46.1% 0.5% 100% 

5. Làm thủ tục hành chính thông qua dịch vụ 34.8% 36.6% 25.6% 3% 100% 

6. Chat, sử dụng internet, ñiện thoại cơ quan cho các 
mục ñích riêng tư trong giờ làm việc 

43% 21.9% 34.5% 0.6% 100% 

7. Nấu nướng thức ăn cho gia ñình, ñun thuốc bắc tại 
cơ quan 

70.5% 11.4% 15.7% 2.4% 100% 

8. Khai man số hộ nghèo ñể ñược nhận hỗ trợ 94% 1.8% 3.6% 0.6% 100% 

9. “Phong bì” cho những người dự họp 37% 22.4% 38.2% 2.4% 100% 

10. Người mua hàng cho cơ quan nhận tiền “hoa hồng” 29.7% 32.7% 32.7% 4.9% 100% 

11. Người phục vụ khách sạn nhận tiền “tip” từ khách 5.5% 76.7% 17.8% 0% 100% 

 
 

4. Hành ñộng 

� Hành ñộng khi biết một hành vi tham nhũng 

Trước một hành vi tham nhũng, việc  Khuyên 

những người xung quanh không nên thực hiện 
hành vi ñó nữa ñược nhiều ñối tượng lựa chọn 

nhất; tiếp theo là phương án Tố cáo hành vi tham 

nhũng với 36 ñối tượng lựa chọn (chiếm 21,3%); 

17 ñối tượng sẽ lờ ñi (chiếm 10%). 

 

 

� Cảm nghĩ/hành ñộng khi biết người thân 
thực hiện hành vi tham nhũng 

Trong trường hợp biết người thân thực hiện hành 

vi tham nhũng, ña số ñối tượng tham gia khảo sát 

lựa chọn phương án ðưa ra lời khuyên nhất (108 
người, chiếm 63,9%); 56 ñối tượng (chiếm 

khoảng 33%) cảm thấy xấu hổ khi biết hành vi 

tham nhũng của người thân; một số ñối tượng 
cảm thấy bình thường trước hành vi ñó (chiếm tỷ 

lệ dưới 1%). 
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� Những việc có thể làm góp phần làm giảm tham nhũng 

Hành vi Số lượng % 

Tìm hiểu kỹ các quy ñịnh, thủ tục về hành chính, giấy tờ ñể 
tránh việc “ñi cửa sau” 

112 25.2% 

Không thực hiện hành vi tham nhũng/thiếu minh bạch từ 
những việc nhỏ  

85 19.1% 

Không sử dụng “phong bì” ñể giải quyết nhanh  
chóng các vấn ñề 

75 16.8% 

Khuyên người khác không nên thực hiện hành vi tham 
nhũng/thiếu minh bạch 

50 11.2% 

ðưa ra sáng kiến thích hợp nhằm giảm tham nhũng/thiếu 
minh bạch trong xã hội 

47 10.6% 

Thu thập và phổ biến các thông tin về vấn ñề thiếu minh 
bạch trên blog cá nhân báo chí, … 

41 9.2% 

Lên án, tố cáo hành vi thiếu minh bạch 35 7.9% 

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Từ kết quả cuộc khảo sát này có thể thấy rằng nhiều thanh niên quan tâm và mong muốn giải 
quyết vấn ñề tham nhũng tuy nhiên nhận thức còn chưa ñầy ñủ. Vì vậy, cần thúc ñẩy các 

chương trình giáo dục về chủ ñề minh bạch sâu rộng hơn nữa cho thanh niên ñể họ thực sự 

Hiểu và sẵn sàng Hành ñộng vì một xã hội minh bạch và bền vững hơn. 

Nghiên cứu khảo sát về nhận thức của thanh niên về chủ ñề tham nhũng/thiếu minh bạch là 

khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong 

tay thế hệ trẻ”, cuộc nghiên cứu khảo sát này mang tính thử nghiệm và bước ñầu tiếp cận với 
các ñối tượng tham gia các câu lạc bộ tình nguyện tại Hà Nội. Vì vậy, báo cáo chỉ ñưa ra kết 

luận dựa trên số lượng ñối tượng tự nguyện tham gia khảo sát mà không ñại diện cho thanh 

niên Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Do ñó, ñể kết quả thống kê có ý nghĩa hơn thì nên có cuộc khảo sát trên quy mô rộng với cỡ 

mẫu ñại diện và kết hợp nhiều phương pháp, hình thức khác nhau ñể ñưa ra ñược bức tranh 

chung về nhận thức, thái ñộ và hành ñộng của thanh niên Việt Nam trước các vấn ñề thiếu 
minh bạch.   
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V. PHỤ LỤC 

Bộ câu hỏi khảo sát 

 

I. Thông tin của người ñược phỏng vấn: (Dấu * là thông tin bắt buộc) 

Họ và tên:                      Giới tính (*): Hãy chọn 

Nghề nghiệp (*):                      

(Ví dụ học sinh, sinh viên, ñi làm, tự do,...) 

Tuổi (*):                      

ðơn vị công tác/học tập:                      ðiện thoại:                      

Nhóm/CLB:                      Email:                     

II. Nội dung chính 

1. Trong các chủ ñề sau ñây, bạn quan tâm nhất ñến chủ ñề nào? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) 

Chủ ñề Bạn quan tâm nhất 

Nghệ thuật (ñiện ảnh, âm nhạc, múa, hội họa,…)  

Thời trang, mua sắm  

Tình yêu, sức khỏe sinh sản  

Công nghệ  

Bệnh dịch (HIV/AIDS, H1N1, …)  

Tham nhũng, dân chủ  

Quyền con người, bình ñẳng giới  

Dân tộc thiểu số  

Khủng hoảng kinh tế   

Ô nhiễm môi trường, biến ñổi khí hậu  

Khác (Ghi rõ)                       

2. Bạn quan tâm/bức xúc nhất tới vấn ñề nào sau ñây ở thời ñiểm hiện tại và trong 10 năm tới? 
(ðánh dấu nhiều nhất 3 ô ở mỗi cột) 

Vấn ñề  Hiện tại Trong 10 năm tới 

Tiêu cực trong giáo dục   

Tiêu cực trong y tế   

Thủ tục hành chính rườm rà   

Thiếu minh bạch trong quản lý ñất ñai   

Rút ruột công trình xây dựng   

Cắt xén trong các khoản hỗ trợ cho người nghèo   

Bòn rút công quỹ   

Thiếu minh bạch trong hải quan, thuế   

Khác (Ghi rõ)                        
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3. Hãy ñánh dấu vào ô phù hợp với quan ñiểm của bạn trong các nhận ñịnh sau ñây: 

Quan ñiểm 
Rất ñồng 

ý 
ðồng ý 

Không 
ñồng ý 

Không 
biết 

1. Bạn sẽ thực hiện hành vi tham nhũng/ thiếu minh 

bạch nếu có nhiều người thực hiện hành vi ñó. 
    

2. Bạn sẵn sàng ñưa “phong bì” cho ai ñó ñể giải quyết 

nhanh chóng vấn ñề của mình. 
    

3. Bạn sẽ sẵn sàng dính líu vào một vụ tham nhũng nếu 
khoản tiền bạn nhận ñược là 20 triệu VNð  

    

 

4. Theo bạn, các hành vi sau có phải hành vi thiếu minh bạch (tham nhũng, hối lộ,…) không? (Hãy 

ñánh dấu vào ô phù hợp với quan ñiểm của bạn) 

Các hành vi Có Không 
Tùy hoàn 

cảnh 
Không 

biết 

1. ðưa phong bì cho bác sỹ khi ñi khám bệnh     

2. Giáo viên nhận quà biếu của phụ huynh học sinh     

3. Chạy trường, chạy ñiểm     

4. Kiếm ñược việc làm nhờ sự quen biết     

5. Làm thủ tục hành chính thông qua dịch vụ     

6. Chat, sử dụng internet, ñiện thoại cơ quan cho các mục 
ñích riêng tư trong giờ làm việc 

    

7. Nấu nướng thức ăn cho gia ñình, ñun thuốc bắc tại cơ 

quan 
    

8. Khai man số hộ nghèo ñể ñược nhận hỗ trợ     

9. “Phong bì” cho những người dự họp     

10. Người mua hàng cho cơ quan nhận tiền “hoa hồng”     

11. Người phục vụ khách sạn nhận tiền “tip” từ khách     

 

5. Bạn sẽ làm gì trước một hành vi tham nhũng/thiếu minh bạch?  

     Tố cáo 

      Lờ ñi 

      Làm theo 

      Khuyên những người xung quanh không nên thực hiện hành vi ñó 

      Không biết 

      Khác (Ghi rõ)       
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6. Nếu biết người thân của bạn thực hiện hành vi tham nhũng/thiếu minh bạch, bạn sẽ làm gì? 

      Thấy bình thường  

      Cảm thấy xấu hổ  

      Khuyên bảo người thân không nên thực hiện hành vi ñó nữa 

      Không biết 

      Khác (Ghi rõ)      

 

7. Bạn sẵn sàng thực hiện những ñiều gì sau ñây ñể góp phần làm giảm tham nhũng/thiếu minh bạch 

trong xã hội? (ðánh dấu vào ô phù hợp) 

 

Hành ñộng Sẵn sàng thực hiện 

Không sử dụng “phong bì” ñể giải quyết nhanh 
chóng các vấn ñề  

 

Tìm hiểu kỹ các quy ñịnh, thủ tục về hành chính, 
giấy tờ ñể tránh việc “ñi cửa sau” 

 

Không thực hiện hành vi tham nhũng/thiếu minh 

bạch từ những việc nhỏ (như tham nhũng về thời 

gian, gian lận trong thi cử,…) 

 

Khuyên người khác không nên thực hiện hành vi 

tham nhũng/thiếu minh bạch 
 

ðưa ra sáng kiến thích hợp nhằm giảm tham 
nhũng/thiếu minh bạch trong xã hội 

 

Thu thập và phổ biến các thông tin về vấn ñề 

thiếu minh bạch (nạn tham nhũng, hối lộ,…) trên 

blog cá nhân báo chí, … 

 

Lên án, tố cáo hành vi thiếu minh bạch (tham 

nhũng, hối lộ,…) 
 

Khác (Ghi rõ)                       

 

 

 

 

 

 

 

 


