
0 

 

 

     

 

BÁO CÁO DIỄN ðÀN 

 
“XÃ HỘI MINH BẠCH VÀ BỀN VỮNG NẰM TRONG TAY THẾ HỆ TRẺ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Thời gian trước em có làm cho 
một công ty và ñược giao tiền 
mua test thử HIV/AIDS. Thực tế 
với 9 triệu thì có thể mua 120 test 
thử HIV/AIDS nhưng em ñã khai 
tăng giá 1 test thử HIV/AIDS lên 
ñể lấy tiền chênh lệch.” 
 
Một bạn chia sẻ về hành vi tham 
nhũng vặt mà mình từng thực hiện 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 04/02/2010, Diễn ñàn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” trong 
khuôn khổ Dự án cùng tên ñã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi 
trường và Cộng ñồng (Live&Learn) và Trường ðại học Y tế Công cộng.  
 
Diễn ñàn ñã thu hút hơn 100 bạn sinh viên ñăng ký tham gia nhưng ñể ñảm bảo chất lượng của diễn 
ñàn, ban tổ chức chỉ lựa chọn 50 bạn sinh viên có thành tích tốt trong học tập và tham gia các hoạt 
ñộng xã hội. Diễn ñàn ñã kết thúc tốt ñẹp với sự tham gia tích cực của các bạn sinh viên và giáo viên 
trẻ của trường ðại học Y tế Công cộng.  
 

Mục tiêu của diễn ñàn nhằm giúp thanh niên: (1) Hiểu: khái niệm và nguyên nhân của tham nhũng, 
thanh niên có thể làm gì trong công cuộc chống tham nhũng; và (2) ðề xuất ý tưởng và tham gia tích 
cực vào các hoạt ñộng xây dựng xã hội minh bạch và bền vững. 

 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ DIỄN ðÀN 

Trước khi bắt ñầu nội dung chính của diễn ñàn, một hoạt ñộng khởi ñộng nhỏ diễn ra mà qua ñó thể 
hiện ñược cái nhìn tổng quan về nhận ñịnh của các bạn trẻ tham gia diễn ñàn về chủ ñề tham nhũng. 
Sau ñây là kết quả: 
 

Nội dung/Mức ñộ Rất ít Ít Vừa phải Nhiều Rất nhiều Tổng 

1. Tình trạng tham nhũng ở Việt 
Nam hiện nay 

0% 0% 0% 54,2% 45,8% 100% 

2. Tác ñộng của tham nhũng ñến 
cuộc sống của bạn 

32,7% 32,7% 30,6% 4% 0% 100% 

3. Mức ñộ quan tâm của giới trẻ về 
chủ ñề tham nhũng 

18,4% 12,2% 42,9% 14,3% 12,2% 100% 

4. Bạn ñã từng tham nhũng chưa? 
Có Không 

100% 
47,9% 52,1% 

 

Tất cả các bạn tham gia ñều cho rằng tình trạng tham nhũng ở 
Việt Nam hiện nay là nhiều và rất nhiều. Và ña số các bạn nghĩ 
rằng tham nhũng tác ñộng không nhiều ñến cuộc sống của bản 
thân mình. ðối với câu hỏi về mức ñộ quan tâm của giới trẻ về 
chủ ñề tham nhũng, hơn 1/3 người tham gia chọn mức ñộ vừa 
phải, các mức ñộ khác ñều có hơn 5 bạn lựa chọn. Khoảng ½ 
các bạn tham gia diễn ñàn nghĩ mình ñã từng tham nhũng. 

 

1. Nhận diện tham nhũng 

1.1. Tìm hiểu về tham nhũng 

Với câu hỏi: “Theo bạn, tham nhũng là gì”, một số bạn ñã ñưa ra quan ñiểm của cá nhân về hành vi 
này. Các quan ñiểm khá ña dạng nhưng tựu chung ñều cho rằng tham nhũng là sử dụng tiền không 
phải của mình vào lợi ích riêng; là lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm lợi cho các nhân. Khi ñược hỏi 

“Ngày xưa, khi còn học phổ thông 
em là người giữ phấn và giẻ lau bảng 
của lớp, phấn ñó là phấn không bụi. 
Trong khi ñó nhà em lại bán phấn có 
bụi. Một lần lớp hết phấn nhưng quỹ 
lớp không ñủ tiền mua phấn không 
bụi nên em mang phấn của nhà tới 
và lấy tiền quỹ lớp coi như phấn 
mang tới là phấn không bụi.” 
 
Một bạn chia sẻ về hành vi tham 
nhũng vặt mà mình từng thực hiện 
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Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong bản ñồ Tham nhũng thế giới, các bạn khá dè dặt và im lặng, chỉ có 
một bạn thanh niên phát biểu: “Chắc Việt Nam thuộc nhóm 10 nước tham nhũng nhiều nhất”. 

ðề tổng kết, chị ðỗ Vân Nguyệt ñã giới thiệu 03 khái niệm về tham nhũng theo Pháp lệnh chống 
tham nhũng 1998, Luật phòng chống tham nhũng Việt Nam 2005 và ñịnh nghĩa của Tổ chức Minh 
bạch Quốc tế: 

• “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn ñã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñó 
ñể tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì ñộng cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho tài sản của 
Nhà nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt ñộng ñúng ñắn của các cơ quan, tổ chức”.  
(Pháp lệnh chống tham nhũng) 

• Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn ñã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñó 
vì vụ lợi”. (Luật Phòng, chống tham nhũng) 

• “Tham nhũng là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp 
luật ñể phục vụ cho lợi ích cá nhân”. (Tổ chức Minh bạch Quốc tế) 

 

1.2. Nhận diện tham nhũng 

Tất cả các bạn trẻ tham gia diễn ñàn ñược chia làm 05 nhóm ñể thảo luận và trả lời các câu hỏi khác 
nhau. Nhìn chung, các nhóm ñều có cách hiểu sâu sắc, ña chiều về các vấn ñề liên quan ñến tham 
nhũng trong y tế. Sau ñây là kết quả: 

Câu hỏi 1: Hãy liệt kê các hành vi tham nhũng trong ngành y tế 

Nhóm 1 ñã liệt kê ñược 17 hành vi tham nhũng trong ngành y tế và giải thích rõ ràng về từng hành vi 
xảy ra như thế nào trên thực tế. Những hành vi tham nhũng các bạn liệt kê khá ña dạng và ñề cập ñến 
các khía cạnh nhỏ trong hệ thống y tế.  
 

Trong khám chữa bệnh Trong tuyển dụng 
Dược phẩm và trang thiết 

bị y tế 
Khác 

- Lợi dụng bảo hiểm ñể lấy thuốc 
- ðưa tiền cho bác sỹ, y tá ñể ñược 

chăm sóc cẩn thận hơn 
- Bắt bệnh nhân làm xét nghiệm 

không cần thiết 
- Bệnh nhân kẹp tiền vào sổ khám 

bệnh ñể khám bệnh, ñược lấy kết 
quả xét nghiệm sớm 

- Bác sỹ liên kết với các phòng 
khám tư 

- Lợi dụng mối quan hệ ñể khám 
bác sỹ tốt, khám trước… 

- Bác sỹ y tá gợi ý bệnh nhân bồi 
dưỡng/ñặt áp lực tâm lý ñể người 
nhà bệnh nhân biết ý. Ví dụ: khi 
tiêm cho bệnh nhân mặc dù không 
ñau nhưng bác sỹ vân nói là tiêm 
ñau lắm 

- Lợi dụng chức 
quyền ñể xin việc. 
Ví dụ: bác hoặc cô 
chú làm trong bệnh 
viện do ñó có thể 
lợi dụng mối quen 
biết ñể xin việc 
 

- Bác sĩ và dược sỹ móc 
nối với nhau: Do có 
móc nối với nhau nên 
bác sỹ kê ñơn thuốc và 
dược sỹ sẽ bán với giá 
cao hơn bình thường 

- Làm khống sổ sách 
trong việc mua trang 
thiết bị, nhập thuốc 

- “Ăn cắp” thuốc, vắc xin 
- Nhận tiền từ các nhà 

thầy xây dựng, trang 
thiết bị. 

- Cho thuê bằng dược sỹ 
ñể bán thuốc 
 

- Hối lộ thanh tra y tế 
- Quà cáp ngày lễ tết 

cho sếp 
- Quà “cảm ơn” sau 

khi ra viện 
- Rút ngắn thời gian 

làm việc, ca trực 
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Sau khi liệt kê các hành vi tham nhũng, nhóm 01 ñã ñặt ra câu hỏi, “Khi nào là quà, khi nào là tham 
nhũng”. Câu hỏi này ñã ñược một số bạn trong Diễn ñàn trả lời: “ðể xác ñịnh tham nhũng hay 
không phụ thuộc vào giá trị của món quà: 

- Nếu tặng quà với ý ñịnh tình cảm thì ñược coi là quà tặng 
- Nếu mục ñích ñể khám chữa bệnh cho người thân hoặc móc nối thì không ñược coi là quà” 

Do người Việt Nam có xu hướng thấy bạn bè, ñồng nghiệp có người tặng quà thì cũng muốn ñược 
tặng nên tìm mọi cách ñể ñược tặng quà. Chính ñiều này ñã trở thành thói quen, trở thành một dạng 
“văn hóa”. 
 

Câu hỏi 2: Hãy nêu ra những nguyên nhân dẫn ñến tham nhũng trong y tế. Sau ñó, hãy chọn ra hai 
nguyên nhân nhóm bạn thấy quan trọng nhất? Tại sao?  

Nhóm 02 ñã ñưa ra 8 nguyên nhân dẫn ñến tham nhũng trong y tế, bao gồm: Lương cơ bản thấp; Xu 
hướng của xã hội; Cung cấp dịch vụ y tế thầu công bằng; ðạo ñức nghề nghiệp; Công tác thanh tra, 
kiểm tra chưa tốt; Xử phạt chưa nghiêm; Muốn có sự ưu tiên; Mức sống cao.  
Trong ñó, hai nguyên nhân quan trọng nhất ñó là: Xu hướng xã hội và Công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử phạt chưa tốt. Chính hai nguyên nhân này ñã tạo cơ hội cho tham nhũng xảy ra lan tràn trong hệ 
thống y tế. 
 

Câu hỏi 3: Hãy nêu ra những hậu quả của tham nhũng trong y tế. Sau ñó, hãy chọn ra hai hậu quả 
nhóm bạn thấy quan trọng nhất? Tại sao? 

Theo nhóm 03 tham nhũng trong y tế gây ra rất nhiều hậu quả, bao gồm: Bất 
công bằng và bình ñẳng trong sử dụng dịch vụ y tế; Tha hóa ñạo ñức nhân 
viên y tế; Làm mất lòng tin vào hệ thống y tế, chính phủ và Nhà nước; Ảnh 
hưởng ñến sức khỏe của người dân ñặc biệt là người nghèo (do chất lượng y 
tế không ñồng ñều, nên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ñến ñược tay người 
nghèo rất là hạn chế);   
Trong ñó, hai hậu quả quan trọng nhất là: Tha hóa ñạo ñức của nhân viên y 
tế và Ảnh hưởng ñến sức khỏe của người dân. Hậu quả này khiến cho người 
dân, ñặc biệt là người nghèo hạn chế cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản, 
làm gia tăng bất công trong xã hội. 

 

Câu 4: Theo bạn trong các ñối tượng sau ñây: nam và nữ. Ai dễ tham nhũng hơn? Ai chịu tác ñộng 
nhiều hơn? Ai có thể ñóng góp gì vào cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao? 

Trong nội bộ nhóm 04 chia làm hai quan ñiểm khác nhau. Các 
bạn nữ trong nhóm có chung một quan ñiểm là: Cả nam và nữ 
ñều tham nhũng và chịu tác ñộng bởi tham nhũng như nhau vì 
bây giờ là thời kỳ nam nữ bình ñẳng nên khi gặp ñiều kiện thuận 
lợi thì cả hai ñều có thể tham nhũng. Nam chỉ bị tác ñộng nhiều 
hơn ở những vụ có quy mô lớn, còn nữ bị ảnh hưởng nhiều do số 
lần tham nhũng nhiều 
Trong khi ñó, các bạn nam trong nhóm cho rằng: Nữ giới tham 
nhũng nhiều nhất vì nếu nam giới làm quan to thì thường mọi 
người ñi cửa sau chứ không ñi cửa trước (ñi cửa bà chứ không ñi 
cửa ông). Nam giới bị tác ñộng bởi tham nhũng nhiều hơn nữ 
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giới vì trong các vụ việc tham nhũng, nam giới bị bắt nhiều hơn. 
Nhóm 04 cũng cho rằng cả hai giới có thể ñóng góp như nhau trong cuộc chiến chống tham nhũng, 
cụ thể là nữ có thể khuyên bảo chồng con nói không với tham nhũng; nam giới chứng kiến nhiều 
trường hợp tham nhũng bị phanh phui mà sợ không dám tham nhũng. 

Sau phần trình bày của nhóm 04, chị Vân Nguyệt ñã chia sẻ một số kết quả ñiều tra về mối quan hệ 
giữa giới và tham nhũng, thì xu hướng là nam giới dễ tham nhũng hơn nhưng nữ giới lại chịu tác 
ñộng bởi tham nhũng nhiều hơn. Và khuyến nghị ñược ñưa ra là nữ giới nên ñược tham gia vào vị trí 
lãnh ñạo và quá trình ra quyết ñịnh nhiều hơn ñể góp phần chống tham nhũng. 

 

Câu 5: Theo bạn trong các ñối tượng: người giàu và người nghèo. Ai dễ tham nhũng hơn? Ai chịu 
tác ñộng nhiều hơn? Ai có thể ñóng góp gì vào cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao? 

Theo nhóm 05, người giàu dễ tham nhũng hơn do người giàu có 
quyền, có tiền và có quan hệ rộng nhưng người nghèo lại chịu tác 
ñộng nhiều hơn vì là người yếu thế trong xã hội. Về khả năng ñóng 
góp trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhóm 05 cho rằng toàn dân 
ñều có thể thực hiện hành ñộng chẳng hạn: tích cực tham gia tố giác 
(lập hòm thư tố giác); không tham gia hay tiếp tay cho tham nhũng. 
ðối với những nhà hoạch ñịnh chính sách thì có thể: Xã hội hóa công 
tác chống tham nhũng; Tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát; Tạo 
ñiều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác (khen thưởng, biểu 
dương…). 

 

2. Tham nhũng: CÓ hay KHÔNG, KHÔNG HAY CÓ? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? 

Các nhóm bốc thăm tình huống của nhóm mình và ñưa ra câu trả lời cho tình huống nhận ñược. Các 
tình huống ñưa ra ñều là những tình huống dễ gặp trong lĩnh vực y tế (tiêm chủng, mua bán trang 
thiết bị y tế, …). Phần trả lời cho thấy sự sáng tạo của các nhóm trong cách ñóng vai tình huống và 
phản ánh khá chân thật suy nghĩ của các bạn về ranh giới giữa việc có góp tay vào tham nhũng hay 
không khi ở trong những hoàn cảnh thực tế.  

Tình huống 1: Nhóm bạn ñang ñi thực ñịa tại xã A và phải cư trú tại trạm y tế xã. Một lần nhóm bạn 
tình cờ thấy một số người dân ñưa con dưới 5 tuổi ñi tiêm phòng tại trạm (tiêm phòng 6 bệnh có 
trong chương trình tiêm chủng mở rộng) và cán bộ trạm ñề nghị phải trả tiền mới ñược tiêm. Nhóm 
bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Tại sao? 
 

Có hai nhóm trả lời tình huống này. Nhóm thứ nhất ñưa ra 3 phương án giải quyết: 
1. Trao ñổi với cán bộ trạm: Chờ cán bộ tiêm xong, sau khi người dân ñã về nhóm sẽ tới nói 

chuyện với y tá “Chị có biết trẻ em dưới 6 tuổi tiêm chủng ñược miễn phí không?”. Nếu cán 
bộ ñó lờ ñi thì nhóm sẽ báo cáo với trạm trưởng trạm y tế ñể chỉnh ñốn lại nhân viên. Trong 
trường hợp trạm y tế xã A cố tình bưng bít thông tin về chương trình tiêm chủng mở rộng thì 
nhóm sẽ dán thông tin này tại xã cho người dân biết. 

2. Im lặng: Do nhóm ñang ở tại trạm y tế nên giữ im lặng trong trường hợp này ñể ñảm bảo an 
toàn cho nhóm.Tuy nhiên, nhóm sẽ tiến hành quay phim, chụp ảnh và hỏi người dân (nhưng 
không nói là tiêm chủng là miễn phí) mà hỏi xem người dân phải mất bao nhiêu tiền cho 
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những mũi tiêm, tiêm những mũi nào. ðến buổi cuối cùng của chuyến thực ñịa nhóm sẽ nói 
với trạm trưởng, thông báo với người dân và với thày cô giáo. 

3. Nói chuyện với người dân: Sát ngày kết thúc chuyến thực ñịa, nhóm sẽ cung cấp các thông 
tin và nói chuyện với người dân. Sau ñó sẽ ñưa thực trạng ở ñây vào trong báo cáo thực ñịa 
và hỏi ý kiến thày cô ñể ñưa ra cách giải quyết thích hợp. 

 
Một nhóm cũng nhận ñược tình huống này lại ñưa ra quy trình giải quyết như sau: 
1. Phỏng vấn người dân tại xã A: Thực trạng này có diễn ra thường xuyên không? Có phải với 

tất cả mọi trường hợp không? Việc thu tiền tiêm phòng các bệnh trong chương trình tiêm 
chủng mở rộng có phải là chỉ ñạo của trạm trưởng? 

2. Tìm bằng chứng: Chụp ảnh, quay phim; Phỏng vấn người dân 
3. Phản ánh tình hình với cơ quan có thẩm quyền: Nếu việc thu tiền là vi phạm của cá nhân 

cán bộ tiêm phòng thì nhóm sẽ phản ánh với trưởng trạm y tế. Nếu ñó là chỉ ñạo của trưởng 
trạm y tế thì nhóm sẽ phản ánh với Trung tâm y tế, Ủy ban nhân dân xã A,… 

4. Thông tin với người dân về chương trình tiêm chủng mở rộng 
 

Tình huống 2: Chị D ñược phân công mua thiết bị y tế cho trung tâm y tế ABC. Do mối quen biết 
và tài khéo léo của mình, chị D ñược cửa hàng chiết khấu 20% nhưng hóa ñơn vẫn ghi giá bình 
thường như chưa ñược chiết khấu. Chị D băn khoăn không biết nên làm như thế nào với số tiền chiết 
khấu ñó. 

 
Trường hợp 1: Nếu bạn là chị D, bạn sẽ 
làm gì?Tại sao? 

Trường hợp 2: Nếu bạn là giám ñốc trung tâm ñó, biết 
ñược các vụ việc mua bán có hoa hồng và chiết khấu trên 
bạn sẽ làm gì?  Và sẽ xây dựng chính sách cho trung tâm 
như thế nào? 

Có 02 phương án cho trường hợp này: 
� Im lặng là vàng: khi công ty ñã giao việc ñi 

mua trang thiết bị chắc chắn ñã tham khảo 
giá chung và mức chiết khấu nên khi mua 
nếu do tài khéo léo của mình mà ñược giảm 
giá thì không hề vi phạm bất kỳ quy ñịnh 
nào. 

� Quay lại cơ sở ñó thương lượng ñể họ ghi 
hóa ñơn theo giá ñã ñược chiết khấu. 

 

� Tìm hiểu ñể xem thông tin nhân viên ñược chiết khấu có 
chính xác không. Sau ñó sẽ mời nhân viên ñó tới nói 
chuyện. ðầu tiên cảm ơn về những thành tích ñã ñạt ñược 
của nhân viên ñó sau ñó sẽ khéo léo hỏi vụ chiết khấu: Nếu 
nhân viên ñó nói về mức chiết khấu thì sẽ nói tình hình hiện 
tại của trung tâm là ñang gặp khó khăn và ñề nghị chiết 
khấu lại 1 phần cho Trung tâm. Ngoài ra, chị D sẽ ñược cân 
nhắc trong công việc và lấy ñược lòng tin của mọi người; 
Trong trường hợp nhân viên ñó không nói vì ñây là do tài 
khéo léo của cá nhân ñấy mà ñược nên sẽ bỏ qua và rút kinh 
nghiệm. 

� Xây dựng chính sách cho Trung tâm: Quy ñịnh mức chiết 
khấu tối ña ñược nhận (tối ña 5 %), nếu ai vi phạm sẽ bị có 
hình thức xử phạt 

� Theo phương án của một số bạn trong Diễn ñàn công ty ñó 
thì nên: Lập 1 nhóm ñiều tra thị trường ñể từ ñó có ñược 
bảng giá và % chiết khấu trên thị trường. Dựa trên bản ñiều 
tra ñó sẽ họp với Trung tâm ñể ñưa ra hình thức xử phạt ñối 
với những nhân viên không trung thực; ðưa cho nhân viên: 
ai ñàm phán ñược hợp ñồng thấp nhất ñược giao việc và có 
thưởng; Nên ñề xuất ban giám ñốc nếu nhân viên thương 
thuyết ñược với cửa hàng ñể có chiết khấu � có chính sách 
hoa hồng cho nhân viên trích 5% số tiền mà nhân viên ñó 
ñem lại cho công của một ty. 
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Tình huống 3: Câu lạc bộ X huy ñộng ñược rất nhiều sách vở, quà tặng và 15 triệu ñồng - tiền hỗ trợ 
người dân trồng rừng cho một bản người Mông ở Tây Bắc. Hiện nay câu lạc bộ cần chuyển số tiền 
và quà tặng cho dân bản. Nếu giao cho một nhóm tình nguyện lên tặng quà và làm hoạt ñộng hỗ trợ 
trồng rừng, sẽ tốn 8 triệu cho cho các chuyến ñi lại và sinh hoạt cho các bạn tình nguyện. Nếu 
chuyển tiền qua các cơ quan huyện, câu lạc bộ sợ rằng cả số tiền và quà sẽ không ñến tay người nhận 
và sử dụng không ñúng mục ñích. 

Trường hợp 1: Sau khi thảo luận, nhóm bạn 
cho rằng nên tự ñi tặng quà và tiến hành hỗ trợ 
trồng rừng. Hãy ñưa ra lý do thuyết phục nhất 
cho các bạn trong câu lạc bộ ủng hộ phương 
án này. 

Trường hợp 2: Sau khi thảo luận, nhóm bạn cho rằng 
nên chuyển tiền trực tiếp cho ñịa phương. Hãy trình 
bày phương án làm ñể ñảm bảo tính minh bạch và ñưa 
ra lý do thuyết phục nhất cho các bạn trong câu lạc bộ 
ủng hộ phương án này. 

Việc tự ñi tặng quà sẽ có rất nhiều ưu ñiểm: 
� ðảm bảo tiền + quà ñến tay người dân 
� Trực tiếp hướng dẫn giúp ñỡ người dân tại 

bản sử dụng ñúng và hiệu quả số tiền 
� Thể hiện ñược tấm lòng của câu lạc bộ 
Phương án thực hiện: 
� Cử nhóm ñại diện cho câu lạc bộ 
� Tình nguyện viên ñược tập huấn về kiến 

thức trồng rừng và giúp người dân 
� Liên hệ với nhiều ñoàn thể, cá nhân… 

 

Nhóm nhận ñược trường hợp 2 cho rằng chuyển tiền 
trực tiếp cho ñịa phương dễ gây thất thoát qua từng cấp 
vận chuyển (tỉnh, huyện, xã,...); sẽ mất nhiều thời gian 
và phụ thuộc vào chính quyền ñịa phương. Vì vậy, 
nhóm cũng lựa chọn phương án tặng quà trực tiếp và 
tiến hành hỗ trợ trồng rừng vì những ưu ñiểm sau: 
� Hạn chế tình trạng tham nhũng của các cán bộ ñịa 

phương 
� Nâng cao kỹ năng tiếp cận cộng ñồng của các thành 

viên trong câu lạc bộ 
� Gắn kết tình cảm của ñồng bào dân tộc ñối với các 

thành viên câu lạc bộ 
� Biết rõ ñược tình hình thực tế của người dân ñịa 

phương 
� ðảm bảo sách và quà ñến tay người dân 

Sau các tình huống, chị Nguyệt tổng kết các giải pháp chống tham nhũng hiện nay Việt Nam và 
nhiều nước ñang sử dụng, thông qua 3 công cụ “Phòng ngừa - Giáo dục - Thực thi pháp luật”. Và 
chia sẻ các giải pháp mà doanh nghiệp và các tổ chức dân sự ñang làm, nhấn mạnh vào hệ thống và 
các giá trị công khai, minh bạch mà một tổ chức xây dựng từ bên trong. 

 

3. Ngày mai bắt ñầu từ hôm nay 

Sau khi cùng tìm hiểu và nhận diện tham nhũng, các bạn trẻ cùng tham gia trả lời câu hỏi “Trong 
quá khứ, hiện tại và tương lai Bạn có tham nhũng hay không?. Và sau ñây là kết quả:   

Câu hỏi Có Không Tổng 
Bạn ñã tham nhũng hay chưa? 81,6% 18,4% 100% 
Sau 15 năm nữa bạn có tham 
nhũng hay không? 

76,3% 23,7% 100% 

Sau 15 năm nữa tình trạng tham 
nhũng sẽ tăng hay giảm? 

Tăng Giảm 
100% 

44,7% 55,3% 
 
Lúc bắt ñầu diễn ñàn, khoảng 50% bạn tham gia cho rằng mình chưa bao giờ có hành vi tham nhũng 
nhưng sau khi tìm hiểu và nhận diện tham nhũng qua các tình huống ñã có hơn 80% bạn cho rằng 
mình ñã tham nhũng. Với câu hỏi “Sau 15 năm nữa bạn có tham nhũng hay không?” có khoảng 
76% bạn nghĩ rằng mình sẽ tham nhũng, 24% khẳng ñịnh sẽ không tham nhũng. Nhận ñịnh về tình 
trạng tham nhũng ở Việt Nam trong 15 năm tới, hơn 55% bạn trẻ cho rằng sẽ giảm ñi do nhiều 
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nguyên nhân, trong ñó có sự can thiệp của nhà nước trong việc ñưa ra các chính sách nhằm hạn chế 
tình trạng này. 

 

4. Giới trẻ có thể làm gì 

Từ bức tranh hiện tại và tương lai, những người tham gia 
ñứng thành vòng tròn ñể chia sẻ những hành ñộng mình 
sẵn sáng thực hiện ñể xây dựng một xã hội minh bạch hơn. 
ðây ñược xem như cam kết của các cá nhân và thể hiện 
ñược sự nhiệt tình và tính sáng tạo của họ trong các hành 
ñộng xây dựng xã hội minh bạch.  

Nhiều bạn trẻ cho rằng nên tổ chức nhiều hơn các buổi 
thảo luận, diễn ñàn, hội thảo cho thanh niên về chủ ñề minh 
bạch ñể thu hút ñược sự quan tâm của họ. Ngoài ra, những 

người ñã tham gia các hoạt ñộng này nên chia sẻ, lan tỏa cho những người xung quanh ñể chủ ñề 
minh bạch ngày càng ñược nhiều người quan tâm hơn nữa.   

Về hành ñộng, giới trẻ có thể làm rất nhiều việc về chủ ñề này, từ việc tu dưỡng ñạo ñức bản thân, 
sẵn sàng nói không với tham nhũng cho ñến việc tuyên truyền với người xung quanh về chủ ñề này. 

Cam kết với bản thân Lan tỏa chủ ñề 

- Kiên quyết không có hành vi tham nhũng ví dụ là một cán 
bộ lớp sẽ cố gắng minh bạch trong thanh toán tiền cho các 
bạn 

- Khi có con sẽ dạy cho con nói không với tham nhũng  
- Săn lùng và phanh phui các vụ tham nhũng 
- Nếu có quyền sẽ quyết ñịnh mức tham nhũng nào thì xử 

bắn 
- ðảm bảo tài chính ñể không tham nhũng 
- Cha mẹ làm gương cho con cái 
- Tránh những công việc liên quan ñến tham nhũng 
- Làm thủ tướng ñể tạo dựng chính sách 
- Người trẻ nên ñứng trên ñôi chân của mình, không nên tiếp 

tay cho tham nhũng 
- Cố gắng hạn chế hành vi tham nhũng 
- Cố gắng minh bạch với mọi người về tiền bạc 
- Giảm thiểu không nên hối lội người khác và nhận hối lộ 
- Xác ñịnh mục tiêu từ ñó trang bị kiến thức và thông tin cho 

bản thân 
- Sau khi tốt nghiệp ñại học sẽ kiếm bằng thanh tra chống 

tham nhũng 
- Sau này em sẽ tham nhũng ít ít thôi 
- Tự nuôi sống bằng chính năng lực của mình 
- Về kiểm tra bài con xem tham nhũng là gì? Các hình thái 

tham nhũng... 
- Cố gắng tự thân vận ñộng trong mọi tình huống 
- Khuyến khích chú em không nhận tiền của sinh viên 
- Hạn chế tiếp tay cho tham nhũng 
- ði xe bus cố gắng lấy cuống vé 
- Sống và lao ñộng hết mình không phải phụ thuộc vào 

người khác 
- Cố gắng không ñưa hối lộ cho ai và không nhận hối lộ 

- Tuyên truyền cho mọi người không 
tham nhũng và tạo niềm tin cho mọi 
người 

- Cổ vũ các bạn khác tham gia các buổi 
như thế này, kêu gọi và khuyến khích 
mọi người không nên tham nhũng 

- Chia sẻ cho bạn bè và thế hệ sau về 
chủ ñề chống tham nhũng 
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III. ðÁNH GIÁ DIỄN ðÀN 

1. Diễn ñàn này có hữu ích với bạn không? 

Rất hữu ích Có hữu ích Bình thường Ít Tổng 

45,7% 51,4% 2.9% 0% 100% 

 
 

2. Hiểu biết của bạn về các nội dung sau ñây có thay ñổi gì sau khi tham gia diễn ñàn? 
 

Nội dung Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Tổng 

Khái niệm về tham nhũng 14,3% 65,7% 20% 0% 100% 

Các hành vi tham nhũng 28,6% 57,1% 14,3% 0% 100% 

Nguyên nhân của tham nhũng 17,1% 65,7% 11,4% 5,8% 100% 

Hậu quả tham nhũng 20% 51,4% 20% 8,6% 100% 

Hành ñộng xây dựng xã hội minh 
bạch, chống tham nhũng 

17,1% 54,3% 25,7% 2,9% 100% 

 
3. Diễn ñàn ñã làm thay ñổi nhìn nhận của bạn về tham nhũng như thế nào? 

 

Rất khác Khác Không khác lắm Vẫn thế Tổng 

22,9% 60% 14,3% 2,8% 100% 

 
 

4. Theo bạn, cách tốt nhất giới trẻ có thể làm ñể chống tham nhũng là gì? 
 

Thay ñổi nhận 
thức bản thân 

Khuyến nghị các 
cơ quan chức năng 

Tuyên 
truyền 

Tố cáo hành vi 
tham nhũng 

Tổng 

59,5% 2,4% 28,6% 9,5% 100% 

 
5. Nhận xét chung về diễn ñàn 

 
ðiểm thích nhất Không thích ñiểm gì nhất Nhận xét khác 

- Thẳng thắn, phương pháp tiếp cận tốt 
- Mọi người trao ñổi cởi mở 
- Vui vẻ, thoải mái ñể chia sẻ thông tin và sự 

cảm nhận 
- Thoải mái bộc lộ ý kiến cá nhân 
- Trao ñổi thẳng thắn ý kiến bản thân. Có sự 

hòa ñồng giữa người tổ chức và người 
tham gia 

- Sự cởi mở, hòa ñồng. Tất cả mọi người có 
thể bày tỏ quan ñiểm của bản thân 

- Tạo sự thoải mái, cởi mở khi tham gia 
- ðóng góp ý kiến một cách chủ quan 
- Trao ñổi cởi mở, học hỏi lẫn nhau 

- Chưa phỏng vấn cá nhân 
khi làm ñánh giá về diễn 
ñàn 

- Thiếu minh họa và ít nội 
dung hấp dẫp 

- Một số tình huống ñặt ra 
còn thiểu số, ít xảy ra trên 
thực tế 

- Khâu chuẩn bị 

- Chưa ñủ ñộ sôi nổi 

- Nên cung cấp nhiều thông tin 
hơn nữa 

- Cần tổ chức nhiều hơn diễn 
ñàn tương tự cho sinh viên và 
thanh niên ở nhiều trường 
khác nữa 

- Nên liên kết các diễn ñàn tại 
các trường khác nhau ñể 
nâng cao nhận thức tổng thể 
chứ không chỉ riêng lẻ cá 
nhân 

- Mở rộng chương trình hơn 
nữa, có thể ñưa chương trình 
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- ðược biết thêm thông tin về tham nhũng 
và cách phòng chống tham nhũng 

- Sôi nổi, nhiều hoạt ñộng có thể huy ñộng 
sự tham gia của các thành viên 

- Hiểu hơn về tham nhũng 
- Chủ ñề khá mới mẻ, giới trẻ còn chưa hiểu 

biết 
- Kích thích suy nghĩ, kỹ năng làm việc 

nhóm 
- Các hoạt ñộng dựa trên làm việc nhóm nên 

huy ñộng ñược tinh thần tập thể 
- Sắp xếp và chia nhóm 
- Hòa ñồng, có khả năng chủ ñộng ñóng góp 

ý kiến và lắng nghe ý kiến từ các bạn khác 
- Diễn ñàn sôi ñộng 
- Phần câu hỏi tình huống 
- Diễn ñàn cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 

giúp cho nhiều người có thể nhận biết cũng 
như hiểu rõ hơn về tham nhũng, có khả 
năng ñể nói lên những suy nghĩ cùng bản 
thân về vấn ñề 

- Thảo luận nhóm và biết ñược nhiều kiến 
thức mới về tham nhũng 

- Thời gian dài 

- Phần cuối ñứng thành vòng 
tròn hơi lâu 

- Thời gian còn hạn chế 
trong lĩnh vực chia sẻ 
thông tin nên các thông tin 
thu ñược không sâu sắc 

- Hơi ít người 

lên sóng truyền hình 
- Triển khai tích cực thêm diễn 

ñàn ở nhiều ñịa ñiểm nữa 
- Cần có nhiều ñối tượng khác 

nhau cùng tham gia trong 1 
diễn ñàn sẽ nhận ñược ý kiến 
từ nhiều luồng, nhiều phía 
hơn 

- Thêm nội dung cho diễn ñàn 
- Cần có nhiều hoạt ñộng 

tương tự như thế nào nhiều 
hơn với nhiều hoạt ñộng hơn 
nữa 

- Cần huy ñộng thêm nhiều 
sinh viên tham gia hơn nữa 
ñể trao ñổi, chia sẻ nhiều 
thông tin hơn 

- Nên bổ sung thêm các video 
và thêm trường khác nữa 

- Nên có nhiều clip ñể xem 
- Nên rút gọn xuống khoảng 

2�2,5 tiếng 

 


