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I. GIỚI THIỆU CHUNG: 

Ngày 11/4/2010, Diễn ñàn “Tham nhũng – một vấn nạn nguy hiểm” trong khuôn khổ dự án “Xã 

hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” ñã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung tâm 

Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng ñồng (Live&Learn) và Câu lạc bộ Tiếng Anh kinh tế 

trường ðH Kinh tế Quốc dân (EEC). Diễn ñàn ñã kết thúc tốt ñẹp với sự tham gia của 35 bạn 

sinh viên trường ðH KTQD, ðH Bách Khoa và ðH Ngoại Thương. 

Mục ñích của diễn ñàn: 

• Trang bị cho sinh viên (nhất là sinh viên khối ngành Kinh tế) những kiến thức cơ bản về 

tham nhũng cũng như thực trạng này ở nước ta hiện nay. 

• Truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên ñấu tranh chống tham nhũng – một vấn ñề nóng 

hổi trong xã hội hiện nay. 

• Mở ñầu cho chuỗi diễn ñàn dự kiến sẽ ñược tổ chức ở các CLB khác của trường ðH 

KTQD, cũng như bắt ñầu cho dự án nâng cao nhận thức về vấn ñề chống tham nhũng mà 

EEC sẽ thực hiện trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG DIỄN ðÀN: 

1. Lịch trình của diễn ñàn: 

• Thời gian tổ chức: 14h30 – 17h00 ngày 11/4/2010 

• ðịa ñiểm: Giảng ñường K402 – Kí túc xá ðH KTQG 

• ðơn vị tổ chức: Câu lạc bộ Tiếng Anh kinh tế trường ðH Kinh tế Quốc dân (EEC) phối 

hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng ñồng (Live&Learn) 

• Lịch trình diễn ñàn: 
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Thời gian Nội dung 

14h30 – 14h40 ðăng kí tham dự  

14h40 – 14h45 Giới thiệu về diễn ñàn:  

14h45 – 15h00 Tìm hiểu về tham nhũng 

15h00 – 15h10 Trò chơi 

15h10 – 15h40 Thảo luận nhóm 

15h40 – 16h15 Tranh luận và phản biện 

16h15 – 16h55 Trải nghiệm tình huống 

16h55 – 17h00 Tổng kết và Bế mạc 

 

2. Nhận diện tham nhũng: 

Bắt ñầu chương trình là một vở kịch nhỏ của thành viên Ban tổ chức, lấy ý tưởng từ truyện ngắn 

“ðồng hào có ma” của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tiếp ñó, các thành viên ñược giới thiệu clip 

ngắn “Fire rescue”.  

2.1. Tìm hiểu về tham nhũng: 

Với câu hỏi về ñịnh nghĩa “tham nhũng”, các bạn sinh viên ñã ñưa ra nhiều ý kiến khác nhau. 

Tuy nhiên tất cả ñều nhấn mạnh ñây là hoạt ñộng “lợi dụng chức vụ kiếm lợi cá nhân”, ó người 

cho rằng “ñây là một biểu hiện cao hơn của sự ăn cắp”. ða số cho rằng hành ñộng tham nhũng 

chỉ xảy ra với những người có ñịa vị, chức vụ cao trong xã hội. 

ðể tổng kết, người dẫn chương trình ñã ñưa ra một số khái niệm:  

� Thuật ngữ tham nhũng trong tiếng anh corruption bắt nguồn từ một từ Latin corruptus có 

nghĩa là phá hoại. 

� Tham nhũng là việc lợi dụng quyền hạn công cho mục ñích cá nhân. (World Bank) 

� Công thức tham nhũng của UNDP 

Tham nhũng = ðộc quyền + Bưng bít thông tin – Trách nhiệm giải trình 
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2.2. Chia sẻ các câu chuyện cá nhân: 

Bạn Lê Minh Hoàng (ðH KTQD) ñã chia sẻ câu chuyện mà ở ñó bạn ñã chứng kiến hành ñộng 

tham nhũng. Cách ñây mấy năm, khi vào viện mổ ruột thừa, gia ñình bạn ñã phải ñưa tiền cho 

bác sĩ ñể ca mổ có thể tiến hành sớm. Mặc dù có bảo hiểm ý tế, gia ñình bạn cũng phải chi thêm 

một khoản tiền cho bác sĩ và y tá bệnh viện. 

Bạn Nguyễn Mai Hà Linh (ðH KTQD) lại cho biết bạn rất ít khi gặp các hành vi tham nhũng 

trong cuộc sống. Bằng chứng là khi bạn ñến UBND phường ñể công chứng, các thủ tục ñược giải 

quyết rất nhanh, không có hành vi chen ngang.  

3. Thảo luận nhóm: 

3.1. Thảo luận các vấn ñề ñược ñưa ra:  

Trong phần này, những người tham gia ñược chia làm 4 nhóm thảo luận (gồm 2 phe: ðồng ý và 

Không ñồng ý). Các bạn sẽ tìm những lí luận hợp lý ñể bảo vệ lập trường của mình. Do thời 

lượng chương trình có hạn, BTC chỉ ñưa ra 2 câu hỏi ñể các nhóm có thể thảo luận. 

3.2. Tranh luận và phản biện: 

Câu hỏi 1: Tình trạng tham nhũng hiện nay ở Việt Nam thật sự nghiêm trọng. Bạn có ñồng ý hay 

không? 

ðỒNG Ý KHÔNG ðỒNG Ý 

- Hành vi tham nhũng diễn ra ở khắp mọi nơi: từ 

cấp làng xã trở ñi. 

- Do mức sống còn thấp, những người nắm giữ 

quyền hạn có xu hướng tham nhũng ñể làm giàu 

cho bản thân. 

- Có rất nhiều vụ việc liên quan ñến tham nhũng 

ñược phơi bày trên báo chí thời gian gần ñây. 

- Là một trong 3 nước ở Châu Á ñược cho là tham 

nhũng xuất hiện nhiều nhất. 

- Do mức sống còn thấp, người dân không có tiền ñể ñi 

ñút lót. 

- Rất nhiều nhà ñầu tư nước ngoài vẫn chọn ñầu tư ở 

Việt Nam, chứng tỏ họ tin tưởng vào sự minh bạch 

trong lĩnh vực tài chính ở nước ta. 

- Chính phủ ñang có những biện pháp thắt chặt quản lý 

ñể chống tham nhũng 

- Người dân Việt Nam có phong tục tặng quà cho cấp 

trên, những người giúp ñỡ mình…, ñấy là truyền 

thống chứ không thể hiện là hành vi tham nhũng 
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Câu hỏi 2: Có ý kiến cho rằng “Nếu phụ nữ tham gia vào lĩnh vực ñiều hành hay chính trị sẽ 

giúp giảm bớt tỉ lệ tham nhũng”. Bạn có ñồng ý với ý kiến trên hay không? 

ðỒNG Ý KHÔNG ðỒNG Ý 

- Phụ nữ có ít ham muốn quyền lực và lòng 

tham hơn so với ñàn ông. 

- Phụ nữ thường không ñủ can ñảm ñể tham 

nhũng vì lo sợ hậu quả khi vụ việc bị bại lộ 

- Phụ nữ quan tâm ñến việc tiêu tiền hơn là 

kiếm thật nhiều tiền. 

- Lòng tham ở mỗi người không phụ thuộc 

vào giới tính. 

- Phụ nữ dễ bị tác ñộng vào cảm xúc nên dễ 

tham gia vào các hành vi tham nhũng hơn. 

- Thấy xuất hiện trong phim ảnh vợ của các 

quan là những người tham nhũng nhiều tiền 

nhất. 

- Có nhiều vụ việc tham nhũng mà trong ñó 

phụ nữ ñóng vai trò chính (VD: vụ án Lã 

Thị Kim Oanh) 

Số liệu thực tế, có 7/35 bạn tham gia diễn ñàn ñồng ý với ý kiến trên. 

Sau phần thảo luận, người dẫn chương trình ñã ñưa ra một số số liệu thực tế ñể giúp thành viên 

tham gia có cái nhìn ñúng ñắn hơn về vấn ñề này. 

ðối với câu hỏi 1, người dẫn chương trình ñã ñưa ra thực tế xếp hạng chỉ số nhận thức tham 

nhũng (CPI) của Việt Nam (Nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch Thế giới). Theo số liệu năm 

2007, Việt Nam ñứng thứ 111, cùng thứ hạng với Lào, ñứng trên Campuchia, Myanmar trong 

khu vực. Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là ñáng báo ñộng (Ở châu Á, Việt Nam là 

nước có tỉ lệ tham nhũng thứ 3). 

ðối với câu hỏi 2, người dẫn chương trình ñã ñưa ra một số nghiên cứu trên thế giới (nghiên cứu 

của ðH Maryland – Mỹ) về vấn ñề này. Theo ñó, các cơ quan có người lãnh ñạo là nữ có tỉ lệ 

liên quan ñến tham nhũng ít hơn. 

3.3. Giải quyết tình huống: 

Ở phần này, những người tham gia ñược chia thành 3 nhóm ñể giải quyết 3 tình huống thực tế có 
thể dễ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày.  
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Tình huống 1: Bạn là sinh viên năm thứ 1 trường ðH KTQD. Sắp ñến kỳ thi, các bạn ñược các 
anh chị khoá trước “mách" là cần mời các thầy cô tổ chức dạy phụ ñạo ñể chuẩn bị tốt các nội 
dung thi, và lớp nào trả tiền càng cao thì càng ñược ưu tiên. Hôm nay lớp bạn họp nội bộ và trao 
ñổi xem có nên mời thầy cô dạy hay không. Trong tình huống này, bạn sẽ làm gì?  

Phương án giải quyết: Nhóm 1 vẫn chưa thống nhất giữa các thành viên về phương án giải 
quyết. Tuy nhiên phần ñông nghiêng về phương án sẽ không mời thầy cô tổ chức dạy phụ ñạo 
mà sẽ cố gắng ôn tập thật kĩ chuẩn bị cho kì thi. 

Tình huống 2: Nhóm bạn gồm 5 người lên xe bus ñi chơi. Bạn ñưa cho người bán vé 20.000 
VND ñể mua 5 vé. Tuy nhiên người bán vé chỉ trả lại 5.000 mà không hề ñưa lại 5 vé (nếu làm 
như vậy tức là người bán vé sẽ không ñưa cho công ty số tiền này mà ñược hưởng). Trong tình 
huống này, bạn sẽ làm gì. 

Phương án giải quyết: Nhóm 2 nhất trí sẽ yêu cầu người bán vé xé 5 vé. Trong trường hợp 
người bán vé không ñồng ý, các bạn sẽ có hình thức ñể thông báo chuyện này cho công ty. 

Tình huống 3: T ñang vội ñi thi, tới ngã tư thì vượt qua ñèn xanh khi ñèn còn 3 giây. Tuy nhiên 
qua ngã tư tương ñối chậm và T bị giữ anh công an giữ lại. Anh công an nhìn thấy T vượt qua 
vạch vôi trắng khi ñã chuyển sang ñèn vàng. Anh bắt giữ T, kiểm tra giấy tờ, thông báo lỗi và 
yêu cầu nộp phạt.Nếu bạn ở trong trường hợp của T, bạn sẽ làm gì?  

Phương án giải quyết: Nhóm 3 ñồng ý sẽ ñưa tiền cho cảnh sát giao thông ñể có thể ñến kịp giờ 
thi. Theo nhóm 3, số tiền bị mất nếu bị thi lại sẽ còn nhiều hơn số tiền phải nộp phạt mặc dù biết 
số tiền ñó có thể sẽ vào túi cảnh sát giao thông chứ không ñược nộp lên kho bạc. 

 


