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LỜI TỰA 
 

Ảnh hưởng xấu của tham nhũng ñến phát triển ñã còn bị tranh luận. Các 
bằng chứng trên toàn thế giới chứng minh rằng tham nhũng ảnh hưởng 
ñến người nghèo ko ñều. Tham nhũng cản trở sự phát triển kinh tế, hạn 
chế dịch vụ xã hội, chuyển hướng ñầu tư vào cơ sở hạ tầng, các cơ quan 
và các dịch vụ xã hội. Hơn thế, nó lại cổ vũ cho 1 môi trường ko dân chủ 
thể hiện qua sự mập mờ, hay thay ñổi và suy thoái các giá trị ñọa ñức, ko 
tuân thủ các luật lệ truyền thống & luật pháp. Nó có thể làm xói mòn nỗ 
lực ñạt ñến mục tiêu thiên niên kỉ. Vì vậy mà tham nhũng phản ánh 1 nền 
dân chủ, quyền con người, sự thiếu hụt quản lý mà ảnh hướng tiêu cực 
ñến ñói nghèo và an toàn của con người 
 
Từ năm 1997, UNDP ñã tham gia vào chương trình chịu trách nhiệm, 
minh bạch, trung thực (ATI) như là 1 phần của sự can thiệp nhằm ñẩy 
mạnh sự quản lý dân chủ, bắt ñầu bằng chương trình về sự chịu trách 
nhiệm và tính minh bạch (PACT). Tài liệu chính sách doanh nghiệp của 
UNDP, ðấu tranh chống tham nhũng ñể nâng cao sự quản lý (1998), 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện tham nhũng như là 1 xu 
hướng của phát triển. Tuy nhiên, nó ko chỉ rõ làm thế nào ñể phát triển 
ATI và các chính sách chống tham nhũng, ñưa vào hiệu quả các ý tưởng 
này cho những chương trình phát triển lớn hơn. 
 
Sự can thiệp ATI và chống tham nhũng của UNDP trong vòng 5 năm qua 
(1998-2003) ñã phát triển từ việc chủ yếu hỗ trợ nâng cao nhận thức 
sang tư vấn cho các nước thành viên trợ giúp bởi những phương pháp 
toàn diện hơn mà ñược phát triển trong những bài học trước kia và những 
công cụ chính sách phát triển nội bộ. Mặc dù còn rất nhiều vấn ñề cần 
làm, cụ thể trong việc phát triển nội lục của UNDP và xem xét lại cấu trúc 
doanh nghiệp ñể có thể ñủ sức hỗ trợ và tiếp thu sự vận hành, làm việc 
của tổ chức trong vấn ñề này, UNDP ñã tiến 1 bước dài trong việc soạn 
thảo luật lệ và chia sẻ các kiến thức phát triển chương trình ATI và chống 
tham nhũng.  Ghi chép thực tế này, cùng với Sách nguồn về ATI và 
nghiên cứu tình huống là sự ñóng góp cho nỗ lực này. 
 
Trong “Chống tham nhũng ñể nâng cao sự ñiều hành”, sự công bằng 
chính trị của tổ chức, tập trung vào các ñối tác và ñiều hàng ñược chỉ rõ 
như là 1 giá trị bổ sung cho sự ñóng góp trong lĩnh vực chống tham 
nhũng. Nó giữ lại lợi thế so sánh hàng ñầu của chúng tôi. Ghi chép này 
xây dựng trên khả năng của tổ chức ñể xây dựng kiến thức và các sáng 
kiến, và ñê xây dựng lòng tin nhằm giúp chính phủ nhận thức và theo 
ñuổi các chính sách phù hợp thông qua ñối thoại mở & mang tính chất 
tham gia giữa những bên liên quan chủ yếu. Ghi chép này cũng tận dụng 
ñộng lực thu ñược thông qua sự quản lý và những sáng kiến giảm ñói 
nghèo ñể ñưa ra luận cương cho 1 bước tiến toàn diện và thống nhất. Nó 
cũng ñề cập ñến lập trường của những người trung lập, ñiều mà giúp 
chúng ta có thể giải quyết những vấn ñề chính trị của 1 số nước nhất 
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ñịnh, trong khi xúc tiến sự phát triển dân chủ và tham gia tích cực. ðể làm 
ñược ñiều này, UNDP có thể lợi dụng những quan ñiểm ban ñầu khác 
nhau sự dụng ATI như là 1 chủ ñề xuyên suốt 
 
Thách thức chính là phải xác ñịnh ñược tính khả thi của việc thực hiện 
những thay ñổi ñưa ra trong môi trường chính trị. Có 1 phạm vi to lớn cho 
những chương trình sáng tạo ở những nước tương ñối “sạch” và ñược 
ñiều hành bởi các thủ lĩnh chính trị cam kết ñổi mới. Tuy nhiên, ñiều ñó là 
ko thể ở những nước mà tham nhũng tràn lan và ñã trở thành 1 ñiều bình 
thường. Giới hạn nhận thức chính trị cũng như tư tưởng chính trị thoáng 
vô cùng quan trọng. Như ñược chỉ ra trong những nghiên cứu tình huống, 
cơ hội này có tồn tại và cần ñược tận dụng cẩn thận. 
 
Cuối cùng, UNDP chỉ có vị trí duy nhất trong việc liê kết 1 mạng lưới rộng 
lớn các nước liên quan trong một phương pháp toàn diện chống tham 
nhũng và cung cấp hỗ trợ, tư vấn chất lượng trong 8 lĩnh vực ưu tiên sau: 
(1): bắt ñầu, phát triển và vận hành các chiến lược ở các quốc gia, ñịa 
phương chống tham nhũng; (2) Phát triển tính tự chịu trách nhiệm trong 
nội bộ; (3) Khả năng xây dựng của ATI và thể chế quốc gia trung thực; 
(4) Cung cấp trọng tâm ñặc biệt ñến việc củng cố ATI trong tình huống 
sau xung ñột; (5) Lôi kéo sự tham gia của các tổ chức xã hội vào chươgn 
trình và chính sách ATI; (6) ðiều phối các sáng kiến chống tham nhũng 
cấp quốc gia; (7) Thực thi và ñiều hành Công ước LHQ chống tham 
những và (8) Hệ thống hóa kiến thức và ñánh giá thực hiện. 
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LỜI MỞ ðẦU 
Ảnh hưởng xấu của tham nhũng ñến phát triển ñã còn bị tranh luận. Các 
bằng chứng trên toàn thế giới chứng minh rằng tham nhũng ảnh hưởng 
ñến người nghèo ko ñều. Tham nhũng cản trở sự phát triển kinh tế, hạn 
chế dịch vụ xã hội, chuyển hướng ñầu tư vào cơ sở hạ tầng, các cơ quan 
và các dịch vụ xã hội. Hơn thế, nó lại cổ vũ cho 1 môi trường ko dân chủ 
thể hiện qua sự mập mờ, hay thay ñổi và suy thoái các giá trị ñọa ñức, ko 
tuân thủ các luật lệ truyền thống & luật pháp. Nó có thể làm xói mòn nỗ 
lực ñạt ñến mục tiêu thiên niên kỉ. Vì vậy mà tham nhũng phản ánh 1 nền 
dân chủ, quyền con người, sự thiếu hụt quản lý mà ảnh hướng tiêu cực 
ñến ñói nghèo và an toàn của con người 
 
Trong thời buổi toàn cầu hóa và áp lực nặng nề cho phát triển “thể chế 
ñiều hành”, cung cấp trợ giúp phát triển ñã bắt ñầu chuyển hướng, vào 
ñầu những năm 90s, từ những quan tâm cải cách hành chính công 
truyền thống (trung lập), thành ñối diện với những lĩnh vực chính trị nhạy 
cảm mà ñó là trọng tâm của sự ñiều hành tốt. Kể từ ñó, phát triển ATI 
cũng như ñấu tranh chống tham nhũng ñã trở thành một lĩnh vực trợ giúp 
phát triển nhanh chóng (Tham khảo phụ lục 1: ðịnh nghĩa về ATI và Phụ 
lục 2: Tổng quan chung về các nhân tố cơ bản tham gia và chống tham 
nhũng và vị trí của chúng) 
 
Nhu cầu toàn cầu cho sự ñiều hành có trách nhiệm và minh bạch ñã phát 
triển ñộng lực mới tại Hội nghị quốc tế về tài chính cho phát triển tại 
Monterry (Tháng 3 năm 2002), ở ñó những nhà lãnh ñạo từ các nước 
phát triển và ñang phát triển cùng nhất trí về nguyên tắc “chịu trách 
nhiệm và có trách nhiệm chung”,  ñặt nền tảng cho 1 thỏa thuận quốc tế 
mà bảo cải cách chính trị và kinh tế hiện có sẽ ñược làm cho phù hợp bởi 
những hỗ trợ từ cộng ñồng tài trợ.  
 
Thành công trong việc ñạt ñược mục tiêu thiên niên kỉ (MDGs) sẽ phục 
thuộc vào chất lượng của sự ñiều hành và mức ñộ hiệu quả, công bằng 
trong khai thác nguồn lực, phân bổ và quản lý. Vì vậy, nỗ lực chống tham 
nhũng sẽ trực tiếp thúc ñẩy mục tiêu về xóa ñói nghèo và xúc tiến an 
toàn con người cho tất cả và ñóng góp vào kế hoạch toàn cầu của LHQ 
về trợ giúp các nước hoàn thành MDGs. Mặc dù vậy, rất rõ ràng ñể nhận 
ra rằng tham nhũng là 1 vấn ñề quan trọng cần quan tâm cho cả những 
nước phát triển và ñang phát triển và nó ko còn là 1 vấn ñề khó khăn cho 
riêng 1 mình nước nào. 
 
ðến cuối năm 2003, LHQ ñã hoàn thành thỏa thuận về hiệp ước LHQ 
chống tham nhũng. Khi ñược công nhận, các nước thành viên sẽ ñược 
yêu cầu xem xét hoặc vận hành luật pháp quốc gia về chống tham nhũng 
sao cho tương thích với công ước quốc tế này. Với những nước thành 
viên hoàn thành sự tham gia tích cực hay các ñiều kiện bắt buộc của 
công ước LHQ, UNDP COs sẽ ñược sử dụng ñể trợ giúp các nước ñối 
tác, từ ñó tạo thêm ñộng lực cho những hành ñộng xa hơn và nhận thức 



CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG 
 

UNDP 

20046 
 

 

của các doanh nghiệp trong lĩnh vực trách nhiệm, minh bạch và trung 
thực. 
 
Ghi chép này hướng tơi mục tiêu chung cấp 1 khung ñể phát triển những 
biện pháp và can thiệp của UNDP và tăng cường những hiểu biết hệ 
thống về ATI và chống tham nhũng, như là 1 chủ ñề xuyên suốt trong tất 
cả những cộng ñồng thực thi sự ñiều hành dân chủ. 
 
Những mục tiêu cụ thể là: 
(1) Nâng cao nhận thức của những bên tham gia thực hiện nguyên tắc 
ATI và chống tham nhũng của UNDP liên quan ñến sự phát triển và ñiều 
hành cả ở cấp quốc tế và quốc gia. 
(2) Giới thiệu kinh nghiệm và những bài học của UNDP nhận ñược trong 
lĩnh vực này. 
(3) Chia sẻ những biện pháp cụ thể của UNDP, vận hành và những gợi ý 
cho hành ñộng. 
 
Ghi chép này, ñược phát triển qua sự tư vấn của các tổ chức, cũng như 
lời khuyên của các chuyên gia và ñối tác, xây dựng trên: bản ñồ hiểu biết 
nội bộ và phát triển nghiên cứu tình huống; nghiên cứu về các vấn ñề 
ñang nổi lên; và sự xem xét của những ñồng nghiệp bên ngoài 
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THAM NHŨNG CHỐNG LẠI SỰ PHÁT 

TRIỂN: VẤN ðỀ VÀ TÁC ðỘNG 
Trong tài liệu chính sách doanh nghiệp, “ðấu tranh chống tham nhũng ñể 
nâng cao hiệu quả quản lý” ñược chấp nhận bởi Ủy Ban ñiều hành Tháng 
7 năm 1988, UNDP ñã ñịnh nghĩa tham nhũng là: sự lạm dụng quyền 
hạn, chức vụ cho mục ñích cá nhân – thông qua ñưa hối lộ, nhận hối lộ, 
tham nhũng vặt, gia ñình trị, lừa gạt, bòn rút tiền hay tham ô. Mặc dù thm 
nhũng thường bị coi là việc làm sai trái của khu vực chính phủ hay khu 
vực công, nó còn ñang hiện hữu ở cả những khu vực tư nhân (Bản sao 
của tài liệu có thể xem ở .... Tài liệu miêu tả rõ hơn những loại tham 
nhũng (tham nhũng vặt & tham nhũng lớn), cũng như sự khác nhau trong 
nhận thức và hoạt ñộng ở các nền văn hóa khác nhau  mà ko ñc thảo 
luận trong ghi chép này)   
 

2.1: NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY RA THAM NHŨNG 
 
Tham  nhũng chủ yếu là 1 vấn ñề  trong quản lý – sự thất bại của các thể 
chế và sự thiếu hụt năng lực kiểm soát xã hội bằng các cách thức của 
khung xã hội, pháp luật, chính trị, sự cân bằng và cẩn thận kinh tế. Khi 
những hệ thống nguyên tắc và không nguyên tắc này bị phá vỡ, việc áp 
dụng và thực thi luật pháp và các chính sách ñảm bảo sự chịu trách 
nhiệm và tính minh bạch trở nên khó khăn. 
 
Trên quan ñiểm pháp luật, tham nhũng xuất hiện khi quan chức nhà 
nước có quyền hạn rộng lớn, sự chịu trách nhiệm thấp và có mục ñích ko 
trong sáng, hoặc là khi sự chịu trách nhiệm của họ liên quan ñến sự ñiều 
chỉnh ko nguyên tắc hơn là có nguyên tắc (Box 1). 
 
Nghiên cứu chỉ ra rằng cơ cấu khen thưởng trong quản lý ñất nước là 1 
nhân tố quan trọng cho sự phát triển của tham nhũng. Tham nhũng có xu 
hướng phát triển mạnh mẽ khi các cá nhân chỉ nhận ñược tiền lương ít 
ỏi, có nhiều cơ hội ñể tham nhũng, ít có khả năng bị bắt hay trừng trị 
thích ñáng nếu bị phát hiện (Quah, 1999, 7). 
 
Tuy nhiên, tiền lương cao hơn, thúc ñẩy cả phát triển kinh tế và/hoặc sự 
thích ứng giá cả hiệu quả với sự yêu cầu về dịch vụ cần thiết của lực 
lượng lao ñộng, sẽ ko ñạt ñến hiệu quả mong muốn, trừ khi có 1 cam kết 
chính trị mạng mẽ ñể chuyển biến thái ñộ, tạo lập 1 cơ chế thăng tiến 
dựa trên năng lực và ñiều hành chặt chẽ các ñiều lệ chống tham nhũng. 
Những nhân tố khác ñóng góp vào việc xảy ra tham nhũng còn gồm có 
khả năng bị phát giác (xác suất bị bắt) và hậu quả cho công chức nếu họ 
bị bắt. Sự tự do trong các tổ chức và của báo chí tạo ñiều kiện cho xã 
hội, các nhóm xã hội quan tâm ñến vấn ñề này, các nhà báo ñiều tra và 
những người khác với 1 nhiệm vụ và quyền hạn ñể tố cáo sự lạm dụng. 
Sự tham gia lớn hơn của xã hội có thể ñưa ñến sự giám sát gần hơn, vì 
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vậy trong những ñiều kiện mà ko cho phép cộng ñồng giám sát kĩ lưỡng 
có thể tạo ra nhiều cơ hội cho tham nhũng hơn.  
Thêm vào ñó, sự trừng phạt cho loại tội phạm này rõ ràng là 1 nhân tố 
phù hợp ñể ñiều chỉnh các hành vi tham nhũng. Nếu các quan chức tham 
nhũng ko bị xử phạt ngay lập tức, ko mất việc, ko phải ñối mặt vs chỉ trích 
xã hội  khi bị phát giác, họ có thể thức ñẩy những việc làm sai trái và tạo 
nên 1 môi trường phạm tội mà có thể gây ra tình trạng tham nhũng nhiều 
hơn. 
 
Một tập hợp nhân tố cũng phức tạp ko kém ñược cho rằng ảnh hưởng 
ñến lợi ích kì vọng từ tham nhũng, thứ mà 1 công chức cần ñể cân bằng 
với với chi phí yêu cầu. Hầu hết những hành ñộng tham nhũng bao gồm 
sự mặc cả giữa 1 công chức nhà nước với 1 chủ thể khác. Công chức sử 
dụng quyền hạn của mình ñể lập ra những lợi ích có ñược cho ñối tác tư 
nhân mà ngoài những ñiều này họ ko thể ñạt ñược nếu ko có các ñiều 
kiện can thiệp (Treisman 1999). Rõ ràng nhất, một khi ñiều kiện càng lớn 
và phạm vi can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế càng lớn, những sự 
lựa chọn có thể sẽ càng nhiều (Tanzi 1994). 
 
Thứ hai, khả năng 1 công chức có thể tạo cho ñối tác tư nhân sự bảo 
ñảm lợi nhuận trong thị trường nội ñịa sẽ phụ thuộc vào ñộ mờ của nền 
kinh tế ñối với sự cạnh tranh với bên ngoài trong nhập khẩu. Các chuyên 
gia cho rằng những nước mà ngoại thương phát triển sẽ có xu hướng ít 
tham nhũng. Thứ ba, một số lệ phí có thể là “tự nhiên” hơn là nhân tạo, 
nhưng có thể thích ñẩy tham nhũng trong việc phân phối. VD, ở những 
nước mà ñầu tư nhiều cho các nguyên liệu thô có giá trị - xăng dầu, 
khoáng sản, kim loại – tham nhũng có thể ñưa lại tiềm năng lợi nhuận lớn 
hơn cho công chức những người mà phân bổ quyền hạn ñể khai thác 
nguồn lực này (Ades and Di Tella 1999). 
 
Danh sách những nhân tố có thể trài dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ 
cấu thị trường cho sự tham gia của tham nhũng mà ở ñó cá nhân công 
chức có thể hoạt ñộng, cũng như sự ổn ñịnh hay bất ổn ñịnh của 1 ñất 
nước. VD, nghiên cứu gần ñây cho thấy thời gian sau xung ñột tạo ñiều 
kiện cho những hành vi tham nhũng, và những ñiều kiện cụ thể xung 
quanh thời gian chuyển tiếp từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị 
trường ñã làm cho xuất hiện sự chi phối chính phủ và tham nhũng trong 
hành chính có ñể phát triển trong chế ñộ Xô viết cũ.  
 
Liên quan ñến vấn ñề này, sẽ rất quan trọng ñể hiểu ñược nguyên nhân 
của tham nhũng trong hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia ñể bảo ñảm 
những dự ñịnh can thiệp và ñổi mới hướng ñến ñúng gốc rễ của vấn ñề, 
ñiều mà phần tiếp theo của ghi chép này sẽ giải quyết (Box 2 xác ñịnh 
một số ñặc ñiểm ñiển hình 1 hệ thống quản lý dễ dẫn ñến tham nhũng) 

 
2.2: HẬU QUẢ CỦA THAM NHŨNG: 
 

Tham nhũng làm mất của thế giới hàng tỉ ñô la hàng năm. Nó lấy ñi 
nguồn lực khan hiếm và làm giảm khả năng phát triển trong tương lai của 
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1 quốc gia. Ở ñất nước mà tham nhũng ñã trở thành 1 ñại dịch, hậu quả 
của tham nhũng, một cách ko cân ñối và tàn nhẫn, sẽ bị hứng chịu bởi 
những người nghèo những người ko hề có nguồn lực  ñể ñấu tranh với 
những người có khả năng và sẵn sàng chi cho việc hối lộ. Cuối cùng, 
tham nhũng sẽ làm cho những nước vốn có ít khả năng chi phí cho tham 
nhũng nhất hay những xã hội cần từng ñô la ñể chi cho những chương 
trình kinh tế - xã hội, trở nên ñói nghèo hơn. Tham nhũng cũng phá hoại 
nỗ lực ñể ñạt ñược mục tiêu thiên niên kỉ, và là 1 trở ngại chủ yếu trong 
việc phân bố dịch vụ công 1 cách hiệu quả. 
 
 
Box 1: Nguyên nhân gây ra tham nhũng 
 
Robert Klitgaard, 1 chuyên gia hàng ñầu trong lĩnh vực này, lập nên 1 
công thức ñơn giản chỉ rõ nguyên nhân gây ra tham nhũng: ñộc quyển 
kiểm soát của công chức nhà nước vận hành sức mạnh tự quyết ñịnh 
cùng với sự thiếu vắng của hệ thống tự chịu trách nhiệm: 
 
C(Tham nhũng) = M(ðộc quyền) + D(Bưng bít thông tin) – A(Trách nhiệm 
giải trình) 
 
Hoặc 
 
Tham nhũng = (ðộc quyển + Bưng bít thông tin) – (Chịu trách nhiệm + 
Trung Thực + Minh bạch) 
 
Công thức này ñề cập rằng với sự vắng mặt của ATI (vấn ñề chủ yếu 
như là hậu quả của quản lý kém) cùng với sự ðộc quyền và Tự quyết 
ñịnh gây ra tham nhũng. Do ñó, tham nhũng chủ yếu là do sự thất bại của 
quản lý. 
 
 
Hậu quả là, tham nhũng sẽ : 

 Giảm sự phát triển kinh tế và làm mất nguồn ñầu tư nước ngoài 
chính thức (FDI). Tham nhũng phá hoại sự vận hành, tính trung 
thực và có hiệu quả của khu vực tư nhân. Théo nghiên cứu của 
quỹ tiền tệ quốc tế, sự méo mó ñược tạo nên từ tham nhũng có 
thể dẫn ñến kết quả là sự suy giảm ñầu tư và phát triển kinh tế. 

 
 Làm giảm và chuyền hướng thu nhập của chính phủ. Tham nhũng 

ở những cơ quan tạo nguồn thu cho chính phủ ñồng nghĩa với 
việc sẽ có ít tiền hơn trong ngân sách nhà nước, vì vậy, quỹ cho 
những nhu cầu cần thiết của xã hội, cụ thể của những người 
nghèo sẽ ít ñi. 

 
 Phân phối ko hiệu quả các nguồn lực khan hiếm. Tham nhũng 

trong quá trình rải ngân sẽ làm giảm những chi tiêu quan trọng 
cho sự phát triển và cho sự an toàn xã hội nói chung. Nó ñối 
hướng quỹ có hạn cho những vấn ñề xã hội ưu tiên cho những 
lĩnh vực chỉ có lợi cho 1 bộ phận nhỏ số người. 
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 Làm giảm tính hiệu quả của các sự ñiều chỉnh của chính phủ. Sự 

mất ñi của các yêu cầu cho sức khỏe cộng ñồng, bảo vệ môi 
trường, etc có thể gây nên hậu quả ngiêm trọng cho sự sống của 
con người và môi trường, sự ña  dạng sinh học ở ñất nước hay 
những vùng.  

 
 Tạo ñiều kiện cho sự ko bị trừng phạt và làm giảm sự trung thực 

trong xã hội. Công chức những người chấp nhận việc ñưa hối lộ 
sẽ củng cố sức mạnh quyền lực và ảnh hướng ñến những nhân 
tố tội phạm và tham nhũng trong xã hôi. Tham nhũng trong bộ 
máy tư pháp có thể gây nên tội phạm, tạo nên sự ko chắc chắn, 
ko ñoán biết trước ñược cho những người tòm kiếm sự công 
bằng, cụ thể là những người nghèo và những người ko có ñiều 
kiện.  

 
Box 2: 1 số ñặc ñiểm nổi bật của hệ thống dễ dẫn ñến tham nhũng 
• Sự tập trung quyền lực của các nhà quản lý và kiểm tra yếu kém 
hoặc ko kiểm tra cân ñối 
• Tính minh bạch kém xung quanh những quyết ñịnh của những 
người ñiều hành cộng với sự kìm hãm nguồn thông tin. 
• Hệ thống pháp luật ñiều chỉnh cho phép sự quyết ñịnh tùy ý. 
• Hệ thống giám sát và thi hành pháp luật yếu kém 
• Hệ thống xã hội kiểm soát lỏng/chấp nhận các hành ñộng tham 
nhũng 
 
 
Xâm phạm quyền con người. Một ñất nước có tham nhũng sẽ tạo ra 1 
vòng nguy hiểm mà ở ñó chính quyền sẽ nhanh chóng mất ñi quyền lực 
và khả năng ñiều hành ñất nước. Tham nhũng có thể làm cho những 
người chỉ trích im lịch, bởi vì sự công bằng bị lật ñổ và vì sự lạm dụng 
quyền con người ñể có thể ko bị trừng phạt. Khi mà tham nhũng kiểm 
soát, những quyền cơ bản của con người và sự tự do ñứng trước nguy 
cơ bị ñe dọa và những cam kết xã hội lẫn kinh tế trở nên ko thể ñoán 
ñược.  
 
Box 3: ðo lường sự thất thoát từ tham nhũng 
1 nghiên cứu của Revenue Authority của 1 nước châu Phi cho thấy sự 
thất thoát thu từ những việc ko ñược chi trả là 70 tỉ - theo tiền tệ ñịa 
phương (hay 134.5 ñô la Mỹ) trong khoảng thời gian năm 93-94. So sánh 
chỉ 28.4 tỉ - theo tiền tệ ñịa phương của những nghĩa vụ truyền thống 
ñược thực sự chi trả, có nghĩa là cho mỗi 1 ñơn vị tiền tệ ñược chi trả 
cho các nghĩa vụ truyền thống, 2.5 ñơn vị ñã bị mất do tham nhũng.  
Ở 1 nước châu Á, ñộ lớn của tham nhũng ñc ước tính từ 30-45% của 
ngân sách chính phủ hàng năm (APBN). Tổng 30%, hay xấp xỉ 12 nghìn 
tỉ - tiền tệ ñịa phương cho quỹ phát triển trong kế hoạch 5 năm lầm thứ 5 
(89-93) ñã bị tham ô. Khu vực tư nhân ước tính rằng ít nhất 30% chi phí 
sản xuất ñược chi cho các lệ phí ko chính thức. Hơn 100 nghìn tỷ từ Quỹ 
hỗ trợ tiền tệ ngân hàng biến mất trong khi hàng tá ngân hàng tư nhân 
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phá sản ñã bị bòn rút bởi những ông chủ và những người ñiều hành nó. 
Theo số liệu tiêu dùng tài sản và sự ước lượng của các chuyên gia về 
phần trăm của tham nhũng trong hợp ñồng, sự tham gia của tham nhũng 
ở 1 nước Arab biến ñộng từ 20-70%, vào khoảng 1.5 tỷ ñô la Mỹ trong 9 
năm. Tại thời ñiểm sau chiến tranh, chi phí của tham nhũng ở nước Arab 
này bằng chi phí cho hòa bình, thiết lập, tái xây dựng và chính trị nói 
chung.  
Tại 1 quốc gia châu Á, theo ghi chép của chính phủ khoảng thời gian kế 
hoạch thứ 8 tổng chi tiêu cho giảm nghèo và chương trình phát triển vùng 
cao ñã bị Rs 30,000/Crores (tổng 8,000 crores). Số tiền này ñã ñi ñâu. 
Câu trả lời thường thấy nhất – có thể trích từ thủ tướng chính phủ của 
quốc gia này, nói về sự thất bại của chương trình phát triển vùng cao 
“mỗi rupee chi ra bởi chính phủ cho giảm nghèo thì chỉ 15% thực sự ñến 
với người nghèo” 
 
Số còn lại, như ñược ngầm hiểu ñã bị lãng phí và vào túi trên ñường ñến 
với người nghèo. Sự kiểm soát của cộng ñồng ñã cũng cấp ñường nối 
mất tích, chứng minh ở ñâu và khi nào sự tham ô diễn ra, và giúp phá bỏ 
những thông tin bên ngoài ñược tạo ra trên giất tờ. Sự xem xét cũng chỉ 
ra mức ñộ sai phạm lên ñến ít nhất 30% số tiền thực sự ñến những cấp 
làng. Tính toán nhanh cho thấy ở những vùng mà nghèo ñói (và sự giảm 
nghèo) là 1 vấn ñề to lớn, nó có thể còn hơn sự gian lận lớn nhất chống 
lại những người nghèo ở nước này. 

 
CÁC ðIỀU MỤC THÍCH HỢP VÀ CÓ 

THỂ CÓ CỦA UNDP 

 
Văn kiện chính sách hợp nhất của UNDP, ðấu tranh với nạn tham nhũng 
ñể tăng cường quản lý của chính quyền, ñã trích dẫn chính xác tính công 
bằng, các bên ñối tác và các trọng tâm quản trị, làm tăng thêm giá trị sự 
ñóng góp trong lĩnh vực chống nạn tham nhũng. ðóng vai trò là bên trung 
gian của kiến thức và những sáng kiến, cách giải quyết của UNDP là xây 
dựng niềm tin và sự tín nhiệm nhằm hỗ trợ chính phủ tốt hơn trong việc 
phát hiện và thực hiện ñến cùng những chính sách thông qua những 
cuộc ñối thoại mở có sự tham gia của các bên liên quan chủ chốt.  
 
 Mục tiêu của chúng tôi về quản lý của chính quyền cũng cung cấp nền 
tảng lý tưởng cho sự tiếp cận ñược mở rộng cho mọi chủng tộc, trở 
thành một phần của nền văn hóa liên hợp và toàn diện nhằm giải quyết 
nạn tham nhũng. Những sự can thiệp cũng ñược lợi từ những kinh 
nghiệm thực tiễn mang tính toàn cầu cũng như nội ñịa của các cộng ñồng 
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lớn hơn trong khu vực thể chế dân chủ, bao gồm các hạng mục như cải 
cách nghị viện và tư pháp, nhân quyền và quyền tiếp cận công lý, quản lý 
công và cải cách dịch vụ dân sự, phát triển thành thị, sự phân quyền 
chính trị , sự tiếp cận thông tin và xây dựng năng lực. Lần lượt tất cả 
những ATI tích hợp và thành phần chống tham nhũng.   
 
Bồi dưỡng tình bằng hữu quốc tế, cùng nhau ñem lại những bên quốc gia 
liên quan nhằm ñạt tới sự ñồng thuận về phát triển ý chí chính trị nhằm 
hoạch ñịnh và quản lý các chiến lược cải cách ñể ñối ñầu với tham nhũng 
và gây dựng sự trong sạch, ñó là thế mạnh chủ chốt của chúng tôi. Hỗ 
trợ từ phía UNDP không mang tính ñiều kiện. Tuy nhiên nó có một nhiệm 
vụ là thiết lập một môi trường cho phép quản lý theo thể chế dân chủ và 
phát triển nhân lực bền vững. 
 
Nó cũng có nhiệm vụ chống ñói nghèo và hỗ trợ thành quả của MDG. Bởi 
tham nhũng rõ ràng hoạt ñộng ñối lập với những mục tiêu này, nên 
UNDP hỗ trợ những ñề tài và hoạt ñộng trong ñó chỉ ra những thành tố 
cơ bản (và thường mang tính nhạy cảm chính trị) của vấn nạn tham 
nhũng, bao gồm những hậu quả về mặt xã hội, kinh tế và chính trị, cùng 
với những ảnh hưởng ñối với nạn ñói nghèo, môi trường, nhân quyền, 
giới tính…. 
 
Do ñó, UNDP ñang ở vị trí ñộc nhất có thể liên kết trên diện rộng những 
bên quốc gia liên quan trong một sự biện pháp giải quyết toàn diện nhằm 
ñấu tranh với tham nhũng, ñồng thời cung cấp những trợ giúp và lời 
khuyêncó chất lượng. Nhóm tám ñiều lệ chủ chốt trong khung cảnh ñược 
trình bày trong năm khía cạnh ñược ñề xuất (ñược thảo luận trong phần 
tiếp theo): 
 

• Tập trung phòng chống và thực hiện 
• Ban bố, phát triển, hoàn thành và ñiều hành chiến lược chống 

tham nhũng, giảm ñói nghèo của quốc gia và ñịa phương cùng 
với hỗ trợ của pháp luật. 

• Chứng minh trách nhiệm và sự minh bạch trong nội bộ của chính 
UNDP. 

 
• Củng cố thể chế liêm chính quốc gia 
• Năng lực xây dựng của các ñoàn thể trách nhiệm, sự trong sạch 

và tính chính trực (ATI)  và liêm chính quốc gia. 
• Cung cấp trọng ñiểm ñặc biệt nhằm củng cố ATI trong những 

hoàn cảnh hậu xung ñột. 
 

• Tăng cường sự tham gia của cộng ñồng và sự liên minh xây 
dựng. 

• Gắn kết các tổ chức dân sự trong các chương trình và chính sách 
ATI. 

• Hoạt ñộng ñối với cộng ñồng quốc tế 
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• Phối hợp bước ñầu chống tham nhũng tại cấp ñộ quốc gia và 
quốc tế 

• Thực hiện và ñiều hành Công ước chống tham nhũng của UN 
• Nhận thức sự lập ñiều lệ và sự thực thi ño lường. 

 
• Những quan hệ mật thiết mang tính tác chiến 
• Bài học và quy tắc cho hành ñộng 
• Những bài học chủ chốt nổi bật ñược dẫn chứng từ những trường 

hợp nghiên cứu gần ñây của UNDP, kết quả của bài tập sắp ñặt 
của những hoạt ñộng CO trong lĩnh vực thuộc chủ ñề này, cũng 
như là kinh nghiệm từ những quốc gia ñược trợ giúp bởi PACT 
ñược tổng hợp dưới ñây theo bốn hạng mục: cơ sở căn bản, 
những phương pháp tiếp cận, yêu cầu và vai trò của người hiến 
tặng/cộng ñồng quốc tế.  

• Phụ chương 3 và 4 cung cấp bản mô tả ñầy ñủ cùng ñường dẫn 
tới trường hợp nghiên cứu, kết quả biểu ñồ và hoạt ñộng của 
PACT. 

• Nhân tố căn bản của chống tham nhũng 
• Giảm ñói nghèo là lý lẽ ủng hộ cho việc chống tham nhũng. 
• Những quy tắc trao quyền, sự minh bạch, sự ñóng góp và trách 

nhiệm, ñều ở trung tâm của hoạt ñộng giảm ñói nghèo dựa vào 
nhân quyền và ở trung tâm của ưu tiên ñạt ñược MDGs của 
UNDP. ðây cũng là những nguyên tắc chèo lái tiến trình chống 
tham nhũng. 

Trong công cuộc ñấu tranh chống tham nhũng, người nghèo nên ñược 
công nhận là những nhân vật chủ yếu của sự phát triển, họ không thể 
tiếp tục bị xem là những người nhận viện trợ thụ ñộng, họ ñúng ra là ñối 
tác chiến lược hơn là các nhóm mục tiêu (Ấn ñộ, Indonesia và 
Philippines). Các nỗ lực của UNDP và chính phủ cần hợp nhất một cách 
chiến lược các thành tố chống tham nhũng trong PRSP (Kyrgyzstan), bao 
gồm những phương pháp ñánh giá mang tính ñóng góp liên quan tới 
quyền lợi, trở ngại và sức mạnh trong việc  người nghèo bảo ñảm kế sinh 
nhai của họ. 
 

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN A-C 
 
Chống tham nhũng và phát triển ATI là một nỗ lực dài hạn, mặc dù 
sự phối hợp thời gian là giải pháp (như có thể thấy qua các kinh nghiệm 
của Tanzania, Ecuador, Argentina, Kyrgyzstan, and Nicaragua …). Rất 
nhiều nỗ lực chống tham nhũng ñã thất bại với vô số lý do, mà có mặt 
trong số ñó là sự mất cân bằng giữa ưu tiên ngắn hạn, cùng các mục tiêu 
hữu hình tức thì dù tạo ra ñộng lực nhưng chính thế ñã gạch bỏ ñi bề mặt 
của vấn ñề vốn sâu hơn và phức tạp hơn, cũng như là thời gian và sự cải 
cách tập trung mang tính hệ thống của nguồn lực ñã tấn công những gốc 
rễ của tham nhũng. 
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Một chiến lược cải cách chống tham nhũng tốt ñòi hỏi tầm nhìn xa 
và sự nhận thức rõ rằng, rằng thay ñổi căn bản diễn ra, sớm nhất sẽ 
trong thế hệ tiếp theo chứ không phải thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, một sự 
pha trộn thích hợp của các hành ñộng ngắn và trung hạn có thể mang lại 
kết quả chủ yếu - có thể giúp xây dựng nền tảng ñể củng cố một nền văn 
hóa và hệ thống cho trách nhiệm, sự minh bạch và liêm chính.. Xem phụ 
chương 3 cho ví dụ về xây dựng chương trình cải cách chống tham 
nhũng ở Nicaragua. 
 
Một tiếp cận hợp nhất và toàn diện, hướng tới sự cải cách có tổ 
chức cũng như thay ñổi về văn hóa ñược ñòi hỏi. ðiều này có thể liên 
quan tới một kết hợp của những chương trình cải cách tiềm tàng cũng 
như hiện diện dựa trên những quy ñịnh và những nỗ lực tương ứng ñể 
củng cố quản lý kiểu dân chủ. Tại rất nhiều quốc gia, tham nhũng là một 
phần trọng tâm của sự cải cách có tổ chức và chương trình nghị sự quản 
lý dân chủ, ñiều ñòi hỏi nỗ lực dài hạn và bền lâu (Argentina, Philippines, 
Romania, Azerbaijan, Bolivia, Indonesia, Kyrgyzstan, Nicaragua, and 
Tanzania). Nó cũng hợp nhất những nỗ lực bởi các ngành tư pháp, lập 
pháp và hành pháp trong cách giải quyết toàn diện, không người ủng hộ 
chính phủ (Nicaragua) – ñiều mà thật sự ñã ñược thực hiện và ứng dụng 
(Guyana, Philippines, and Pakistan). 
 
Không có một chuẩn nhất ñịnh nào cho ñấu tranh chống tham 
nhũng, và mặc dù “thực nghiệm tốt nhất” tồn tại và có thể cung cấp 
những hướng chỉ dẫn, chúng không tự ñộng có tính ứng dụng cho hiện 
trạng cụ thể của từng quốc gia (Kyrgyzstan, Lithuania). Trong khu vực 
RBEC nơi mà một nghiên cứu rộng rãi của UNDP ñã ñược cử hành về 
những nhân tố ảnh hưởng tới việc chống nạn tham nhũng, “thực nghiệm 
tốt nhất” ñã ñược xét thấy là hữu dụng nhưng khó ñể có thể chuyển giao 
cho những bối cảnh khác. Sử dụng những mẫu làm sẵn sàng ñòi hỏi sự 
thận trọng và sự phát triển của những vệ sĩ ñược sắp ñặt ñủ mạnh của 
ñịa phương nhằm “lập lại công bằng”, như trong trường hợp của Dịch vụ 
ñiều tra ñặc biệt tại Lithuania. Những mô hình khác, ñặc biệt những loại 
liên quan mạnh mẽ tới dân sự ñã có tính ứng dụng toàn cầu hơn, nhưng 
ảnh hưởng của chúng cũng chỉ là phần nào. 
 
Cải cách chống tham nhũng cần thay ñổi những giá trị và khuôn khổ 
ñạo ñức qua giáo dục và sự tham gia chặt chẽ của giới trẻ ñể thâm nhập 
vào văn hóa cộng ñồng. Tính chuyên nghiệp dịch vụ công cộng chủ ñạo 
và ñạo ñức là phần tách rời của việc gắn kết tất cả các thành phần hành 
chính tại những quốc gia tham gia nhằm xây dựng một nền văn hóa của 
liêm chính và ngăn chặn tham nhũng. ða số những nỗ lực PAR ñều bao 
gồm những chương trình ñào tạo ñể lập ra những thay ñổi hành vi tích 
cực của giới công chức thuộc khu vực dịch vụ dân sự cho tới cùng. Tuy 
nhiên, sự biến ñổi của giá trị và ñạo ñức công chúng ñòi hỏi thế hệ tiếp 
theo của  các lãnh ñạo và giới trẻ, phải liên kết chặt chẽ tại chính bước 
khởi phát.  Giáo dục giới trẻ về tham nhũng là một bước quan trọng 
nhằm củng cố sự trong sạch của xã hội (Lebanon).  
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ðể có hiệu quả, cơ sở giáo dục ñã dốc mình ñể chống tham nhũng 
cần phải có nhiệm vụ và sức mạnh rõ ràng, nguồn lực ñầy ñủ và sự 
ñộc lập (Nigeria, Honduras and Mongolia) Tuy nhiên, phận sự chống 
tham nhũng (ACCs) ñơn ñộc là không ñủ ñể ảnh hưởng tới tham nhũng. 
Xây dựng ACCs nên dựa trên một tiến trình có hệ thống của những nhu 
cầu cụ thể và sự ưu tiên của ñất nước và thành phần cấu thành của sự 
tiếp cận minh bạch toàn thể. Một số chương trình cải cách chống tham 
nhũng có thể hiệu quả nếu không thiết lập một ACC (như có thể thấy ở 
các sáng kiến của ñịa phương nhằm phát triển , trách nhiệm và minh 
bạch, chẳng hạn như ở Santa Rosa de Copa ở Honduras, ….) Xem lại 
những trường hợp nghiên cứu ở phụ chương 3: Phận sự chống tham 
nhũng ở RBEC. 
 
Trách nhiệm mục tiêu của ñịa phương có thể là ñịa ñiểm hiệu quả ñể 
bắt ñầu và xây dựng ñộng lực (Mozambique,  Ecuador,  and  Honduras). 
Khi những hoạt ñộng…. thất bại, nhất là những hoạt ñộng thiếu sự ñồng 
thuận hành chính, các cách tiếp cận khác không thể nhận ñược kết quả 
chắc chắn (Romania) phải ñược xem xét.  Tập trung vào những tiếp cận 
từ dưới lên và những sáng kiến với chung cuộc cụ thể kịp thời có thể 
giúp tăng cường trách nhiệm và sự minh bạch trong khu vực công cộng. 
 
ðiều này có thể ñược thực hiện trong khi tỏ ra chủ ñộng trong ñối 
thoại chính sách thông thường về chống tham nhũng chẳng hạn Báo cáo 
cảnh báo sớm và Thẻ báo cáo. (Cũng xem phụ chương 3 nghiên cứu 
trường hợp:  Minh bạch ở ñô thị tại Ecuador). Trong khi quá trình phân 
quyền ñã mang lại sự giúp ñỡ lý tưởng cho việc giảm bớt cơ hội tham 
nhũng bằng cách củng cố sự tham gia, trách nhiệm và minh bạch của 
công dân trong chính quyền ñịa phương, kinh nghiệm ñã cho thấy rằng 
phân quyền có thể làm tăng cơ hội cho tham nhũng (Cũng xem Chống 
tham nhũng ở các quốc gia hậu cộng sản: Chúng ta ñang ở ñâu? Chúng 
ta sẽ ñi ñâu từ ñây? Và Ghi chú thực nghiệm về phân quyền). 
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YÊU CẦU CHO CẢI CÁCH CHỐNG 

THAM NHŨNG 
 

Sự hướng dẫn ñược ủy thác mạnh mẽ từ chính phủ và xã hội dân sự, ñã 
trở lại bởi một liên minh ủng hộ bao gồm các học viện hành chính và các 
bên sẵn sàng ñẩy mạnh cho trách nhiệm lớn hơn và sự minh bạch là ñiều 
căn bản cho bất kì chương trình cải cách hiệu quả nào (Argentina, 
Honduras, Bolivia, and Indonesia). Với UNDP, ñiều này cũng ñánh dấu 
sự quan trọng của việc hỗ trợ phát triển cho một mạng lưới vững chãi về 
những bênh vực chống tham nhũng, bao gồm sự phát triển mạng lưới 
ủng hộ của những người biện hộ ñối lập tham nhũng – vốn thường tham 
gia ñấu tranh với sự mạo hiểm cá nhân cao ñộ (Cambodia, Indonesia, 
and Kyrgyzstan). 
 
Tại một số quốc gia, chính quyền thường từ chối làm việc với tầng lớp 
dân chúng. ðiều này ñòi hỏi UNDP phải “xây dựng cầu nối” lớn mạnh 
hơn ñể khích lệ sự hỗ trợ rộng khắp cho nỗ lực chống tham nhũng ở 
những ñịa vị này (Moldova). Trái lại, nếu vắng mặt chính quyền, UNDP 
vẫn có thể cho ra các kết quả bằng những việc làm gần gũi hơn nữa với 
tầng lớp dân chúng.  
 
Các dữ liệu cứng và các bản phân tích là chủ yếu ñể ñánh giá vấn ñề, 
những giải pháp ñược ñặt ra và những ñánh giá về sự tiến bộ (Tanzania 
and Mongolia). Tại một vài quốc gia, thiếu thốn thông tin thống kê là một 
trở ngại cho những ủng hộ tích cực hơn nữa (Moldova and Mongolia). Ở 
các quốc gia khác, những quyết ñịnh chính sách không phải lúc nào cũng 
dựa trên bằng chứng khách quan, ñó là mang tính quyết ñịnh ñể có bằng 
chứng ñánh giá tốt và khả quan qua một hệ thống thông tin hiệu quả - có 
thể cung cấp thông tin một cách chiến lược nhất cho các bên trong nước 
và quốc tế liên quan, ví dụ là các nhà hoạch ñịnh chính sách (Morocco 
and Mongolia). 
 
Bên cạnh những phân tích và dữ liệu cứng, sự ñánh giá của khung cảnh 
chính trị, văn hóa xã hội và kinh tế là một ñiều kiện tiên quyết nhằm hiểu 
rõ hơn những thông số khác nhau  vềvtệ nạn tham nhũng và thể chế liên 
quan chính (Lào, Mongolia, Pakistan và Philippines…). Một cơ hội khác 
ñể ñánh giá có hệ thống khả năng bị tấn công của một quốc gia bởi tham 
nhũng tồn tại với sự ñánh giá năng lực quản lý chính trị toàn diện ñược 
tiến hành như là một phần của quá trình CCA/UNDAF. 
 
Chống tham nhũng ñòi hỏi tiềm lực bao quát: tài chính, kĩ thuật và nhân 
lực. Do ñó rất cần thiết ñể có sự phân tích ñầy ñủ của vấn ñề ở một vị trí 
tốt ñể xác ñịnh và hành ñộng trong khu vực cải cách ưu tiên (Moldova). 
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Phụ chương 3 ñề cập những thông số về ước lượng các chi phí tài chính 
liên quan với hỗ trợ một sáng kiến chống tham nhũng. 
 
Quan trọng là phải luôn ñể cho công chúng ñược biết tin, như có thể thấy 
qua các thành công ở Tazania và Indonesia. Thông tin giúp cho dân bản 
ñịa, những người thường cảm thấy bất lực ñể chống tham nhũng trong 
cuộc sống thường ngày, hành ñộng. Nếu dân bản ñịa ña phần không 
nhận thức ñược về hao tổn xã hội và kinh tế khổng lồ của tham nhũng, 
cũng như ñiều gì có thể thực hiện ñược, họ sẽ giảm ý chí ñương ñầu 
chống tệ nạn này. 
 
Cần nhiều hơn nữa những công việc ñể giúp mọi người xác ñịnh ñường 
lối thực tế chống liên quan ñến tham nhũng. Chẳng hạn, dựng lên một bộ 
máy phê bình hiệu quả và giúp cho các ñiều luật có hiệu lực (Indonesia 
và Mongolia). Những chiến dịch phổ cập cho công chúng là ñiểm khởi 
ñầu quan trọng nhưng những nỗ lực cần phải ñi xa hơn thế này 
(Kyrgyzstan, Lithuania, and Mongolia ). 
 
Quy tắc của những người hiến tặng và cộng ñồng quốc tế 
Người hiến tặng và các tổ chức quốc tế cần cung cấp sự thúc ñẩy cho 
cải cách nhưng họ cần phải là “cây nhà lá vườn” và ñược tự chủ tự ñịnh 
(Honduras,  Kyrgyzstan,  Mongolia, Mozambique, Tanzania). 
Người hiến tặng cũng cần phải ñược “dẫn dắt bởi ví dụ” và họ cần cho 
thấy những trách nhiệm nội bộ ñể dẫn dắt sự ñồng thuận và nghiêm túc 
trong ñấu tranh chống tham nhũng với các quốc gia ñối tác. Xem phụ  
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CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH: 
5 ðIỂM CHỐNG THAM NHŨNG 

 
Áp dụng những bài học và nguyên tắc vừa thảo luận trên ñây chỉ ra rằng 
1 chiến dịch thành công chống tham nhũng yêu cầu 1 hệ thống phức tạp 
những can thiệp ñược áp dụng 1 cách chiến lược trong những khoảng 
thời gian ngắn, trung bình và dài hạn. Nó yêu cầu sự hành ñộng và phối 
hợp mang tính cân bằng chính trị cao giữa rất nhiều ưu tiên bức thiết (có 
thể ñôi lúc mâu thuẫn nhau) và những bên liên quan. 
 
Khi mà tham nhũng ñã trở thành 1 ñại dịch, những nỗ lực cải tổ dần dần 
có vẻ ko thể tạo ra sự khác biệt. Giải pháp 1 phần có thể hỗ trợ 1 số 
nước có chính phủ truyền thống vững mạnh và trong sạch. Những nước 
khác cần những cải cách toàn diện hơn khi mà họ ñang ở trong “cái bẫy 
tham nhũng”, nơi mà tham nhũng có thể tự tạo ra nhiều sự tham nhũng 
hơn nữa. Lịch sử những nỗ lực chống tham nhũng ñược biết ñến với 
những chương trình mà thành công ban ñầu chỉ bị làm yếu ñi bởi chính 
phủ tiếp thep hoặc bởi những khủng hoảng kinh tế, chính trị sau ñó. Ko 
có giải pháp nhanh chóng hay chắc chắn, nhưng kinh nghiệm cải tổ của 1 
vài nước, như ñã ñược bàn luận, ñưa ra những bài học quan trọng và chỉ 
dẫn thực tế. 
 
Vì chống tham nhũng là vấn ñề chính trị nhạy cảm và vô cùng phức tạp, 
chiến lược cải cách gồm 5 ñiểm chống tham nhũng ñưa ra ở ñây cố gắng 
cung cấp danh sách ñơn giản những lựa chọn ñể giúp ñỡ CO trong việc 
hỗ trợ các nước thành viên ñể mở ñầu 1 cách hệ thống, phát triển những 
chương trình cải cách, bắt ñầu những hành ñộng, thi hành và quản lý. 
5 vấn ñề của chiến lược này ñược chia dựa vào các nội dung liên quan 
với nhau: (1) phòng chống, (2) thực thi, (3) sự tham gia của xã hội và xây 
dựng liên minh, (4) thúc ñẩy những tổ chức trung thực quốc gia, (5) làm 
việc với cộng ñồng quốc tế. 
 
Nỗ lực cải cách ở 1 ñất nước có thể bao gồm tất cả trong 5 vấn ñề hoặc 
chỉ 1 số trong ñó, phụ thuộc vào sự cần thiết, ñồng ý ở những vấn ñề ưu 
tiên, nguồn lực sẵn có và thời gian của chương trình chống tham nhũng. 
Ở ñây ko có giải pháp hay mô hình, chìa khóa nằm ở sự cam kết chính trị 
mạnh mẽ và sự tham gia ñông ñảo của xã hội, chiến lược và thu hút 
tham gia ñông ñảo có thể các bên liên quan. Tuy nhiên, hầu hết các 
nước ko thể làm j ngay lập tức. Những cải cách tận tâm cần ñược quyết 
ñịnh nơi ẩn chứa những vấn ñề lớn nhất và những loại chính sách có thể 
ñem laik hiệu quả lớn nhất. 1 số ñiểm cụ thể có thể khác nhau tùy từng 
vùng, và văn phòng khu vực có thể xác ñịnh những ñiều này trong chiến 
lược ñể hướng dấn Cos. 
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4.2.1  CHỐNG THAM  NHŨNG 
 
Nâng cao hiệu quả, tính chịu trách nhiệm và sự minh bạch trong phân 
phối và quản lý các dịch vụ công thường rất thường làm mất ñi việc thực 
hiện tham nhũng. ðó cũng là cơ chế tốt nhât ñể ñạt ñược mục tiêu phát 
triển thiên niên kỉ: giảm tham nhũng ñể nâng cao phân phối dịch vụ công. 
Các chính sách phòng chống bao gồm cải tổ trình tự quản lý, ghi chép, 
kế toán … Các nỗ lực cải cách chống tham nhũng, tập trung vào phòng 
chống cần xem xét và liên kết với những chương trình cải cách khác, như 
là quản lý tài chính, cải cách dịch vụ xã hội. Ghi chép thực tế PAR sẽ ñi 
sâu hơn về những chính sách phòng chống ñược tóm tắt dưới ñây. Xem 
tại [link] 
- Giảm cơ hội tham nhũng bằng cách ñơn giản hóa các thủ tục và 
luật lệ, cũng như sử dụng ICT ñể chuyển ñổi phân phối dịch vụ công 
- Giảm thiểu tối ña quyền lực tự quyết của những người ra quyết 
ñịnh. Công bố những hướng dẫn viết cho thực thi tự quyết, hướng dẫn 
cán bộ, và hướng dẫn trình tự… 
Giảm tính bí mật và cá nhân trong chính phủ 
Sự minh bạch trong các vấn ñề công cộng hay quyền ñược tiếp cận 
thông tin trong quyền công dân và vận hành chính phủ là 1 phần quan 
trọng trong chiến dịch chống tham nhũng. Giảm thiểu tối ña những liên 
lạc trực tiếp ko cần thiết hay thực hiện luân chuyển cán bộ có thể làm 
giảm cơ hội cho tham nhũng bằng cách giảm khả năng ñoán biết trước 
với những người mà công chúng sẽ liên quan. Nhiều dự án ñã ñưa ra sự 
có ích của ICT trong việc thu thuế, bầu cử, quản lý, mua bán công, duy trì 
những ghi chép ñất ñai, ñể nâng cao tính hiệu quả và sự minh bạch trong 
giao dịch và dịch vụ công. 
 
 
 
Thúc ñ�y thăng ti�n d�a theo năng l�c 
 
ðền ñáp cho những người phục vụ công cộng với 1 mức sống khá là cần 
thiết trong nỗ lực phòng chống tham nhũng. ðây là nơi mà cải cách các 
dịch vụ xã hội và những sáng kiến chống tham nhũng liên kết với các 
chính sách tài khóa và kinh tế ñể thúc ñẩy sự phát triển cân bằng. Những 
chính sách khác bao gồm quản lý ñiều hành, ñảm bảo cơ chế phản ñối 
hợp lý chống lại các quyết ñịnh gây tranh cãi, và truyền bá những mục 
ñích, nhiệm vụ cho những người phục vụ xã hội, cũng như những hiểu 
biết cần thiết cho nhiệm vụ của họ và 1 cảm giác tự hào khi theo ñuổi nó 
có thể giúp giảm sự chịu ñựng tham nhũng. 
 
Nâng cao quản lý hành chính công cho những giám sát chặt chẽ hơn: 
thực hiện những quản lý tài chính, với những hệ thống kế toán phù hợp 
và hiệu quả cộng với những xem xét chuyên nghiệp, thường kì bởi 
những cơ quan kiểm toán nội bộ và ñộc lập. 
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H� tr� l�p pháp: 
 
Nếu ñược thiết kế với sự tham gia của nhiều bên liên quan, luật pháp có 
thể ñóng góp tích cực vào việc thành lập 1 hệ thống giá trị có thể hỗ trợ 
cho 1 văn hóa ko chấp nhận các hoạt ñộng tham nhũng. ðiều này cũng 
yêu cầu sự giám sát ñộc lập và các nhân tố thực thi. 
 
ðào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có trách nhiệm: làm cho thế 
hệ tương lai quan tâm ñến những nguyên tắc cơ bản của ñiều hành dân 
chủ và những hậu quả tiêu cực của tham nhũng. 1 ñiều rất quan trọng có 
truyền cảm hứng cho những người trẻ ñể họ tích cực tham gia và tôn 
trọng những kĩ năng tranh luận xây dựng và ñiều tra xung quanh chất 
lượng của sự ñiều hành, những ảnh hưởng của nó ñến ñời sống của con 
người. 

4.2.2  THỰC THI  SỰ  TỰ  CHỊU TRÁCH  NHIỆM 
 
Nguyên tắc cẩn trọng là cần thiết trong việc thi hành những ñạo luật 
chống tham nhũng và trong sự thực thi cơ chế tự chịu trách nhiệm vừa 
ñược ñề ra. Vị trí này thường xuyên ñược giao cho 1 cơ quan chống 
tham nhũng ñộc lập. Trong quan trọng vấn ñề lựa chọn, sự cải cách trong 
những chính sách xa hội và trong những quy trình ko thể diễn ra ñơn 
ñộc; những kiểu khác nhau của cải cách cần ñược xem xét ñể thúc ñẩy 
sự thực thi những nỗ lực chống tham nhũng. 
- Thành lập những thanh tra, giám sát ñộc lập có thể ñảm bảo sự 
thực thi công bằng của luật pháp. 
- Củng cố năng lực và sự trung thực trong lực lượng công an như 
là cơ quan ñi ñầu giám sát những sự vi phạm. 
- Củng cố và ñảm bảo sự ñộc lập, chịu trách nhiệm trong hệ thống 
tòa án 
- Cung cấp ñủ sức mạnh cho thanh tra và xử phạt, phù hợp với 
những yêu cầu của quyền con người trên thế giới 
- Kết hợp các cơ chế minh bạch, những cơ chế mà giúp loại bỏ 
những ñặc quyền ko liên quan ñến nhu cầu xã hội, những cơ chế những 
quan chức cao cấp ưa chuộng, trong thực thi các chính sách cải cách. 
- Phát triển cơ chế phản ánh và quy trình kiến nghị, có thể trong nội 
bộ bởi 1 quan chức chính phủ hoặc 1 thành viên xã hội. Sự vận dụng có 
tiềm năng của hệ thống phản ánh trực tuyến có thể ñược phát triển ñể 
thu ñược nhiều phản hồi. 
- Xem xét quy trình xử phạt những người liên quan ñến tham 
nhũng, cả những người ñứng bên ngoài trong nỗ lực cải cách chống 
tham nhũng.   
- Thi hành những những biện pháp mạnh hạn chế có thể tham 
nhũng, như là các hình phạt, ñưa vào danh sách ñen các cty có tham 
nhũng.. 
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4.3.3  ðẨY  MẠNH TÍNH  TRUNG  THỰC  Ở  CÁC  

CƠ  QUAN  QUỐC GIA 
 
Khả năng xây dựng tính tự chịu trách nhiệm, minh bạch và trung thực 
(ATI) và các cơ quan quốc gia trung thực 
 
Một lĩnh vực mà UNDP có lợi thế tương ñối trong những chính sách cải 
cách ngầm chính là minh bạch trong mua sắm công. Kinh nghiệp của 
UNDP ở châu Mỹ Latin và vùng Caribbean trong vấn ñề giúp ñỡ các 
nước thành viên nâng cao tính minh bạch trong mua sắm công cho 
chúng ta rất nhiều bài học bổ ích. 
 
Cung cấp trọng tâm ñặc biệt ñể củng cố ATI ở giai ñoạn sau xung ñột 
Sự cần thiết có 1 sự can thiệp toàn diện về vấn ñề tham nhũng trong hệ 
thống quản lý mới, trước khi vấn ñề này ăn rễ sâu hơn, ngày càng trở 
nên cần thiết. Trọng tâm của UNDP vì vậy nên tập trung vào xem xét lại 
những trường hợp ñặc biệt như là những tình huống cụ thể với những 
yêu cầu riêng biệt. VD, UNDP Cos ở Afganistan, Cộng hà Trung Phi, 
CHDC Công và Kosovo là những chương trình chống tham nhũng ñang 
phát triển với trọng tâm ñặc biệt vào những yêu cầu hậu xung ñột. 
 
ðể xây dựng khả năng của tổ chức nhằm vào tham nhũng ở những tình 
huống hậu xung ñột, bài học và những hành ñộng tốt từ những kinh 
nghiệm thức tế này sẽ ñược cô ñọng lại và chia sẻ. 1 trong ñó là nỗ lực 
ñang ñược nghiên cứu cùng với sự hợp tác vs ñối tac CSO trong lĩnh vực 
này, bắt ñầu tổ chức hội thảo ñầu tiên về “Tái thiết sau chiến tranh và ñộ 
lớn của  tham nhũng” ở 11th IACC ở Seoul (T5/2003) 
Nâng cao sự tham gia của quần chúng và xây dựng liên minh 
 

 Sự tham gia của các tổ chức xã hội vào chương trình ATI và các 
chính sách 

 Làm việc với cộng ñồng quốc tế 
 ðiều phối các sáng kiến chống tham nhũng ở tầm quốc gia và 

quốc tế 
 Thi hành và ñiều hành của công ước LHQ chống tham nhũng 
 Số hóa kiến thức và ño lường sự thể hiện 

 
 4.3.  HƯỚNG DẪN  THỰC TẾ: KHUYẾN NGHỊ  
ðƯA VÀO CHỐNG THAM  NHŨNG CỦA UNDP 
 
Các hoạt ñộng của UNDP có thể khác nhau ở tùy từng quốc gia phụ 
thuộc vào tình hình chính trị, sự phát triển và tham gia của nền dân chủ. 
UNDP sẽ tận dụng những ñiểm vào khác nhau sử dụng ATI như là 1 chủ 
ñề xuyên suốt. Tuy nhiên, 1 trong những vấn ñề chính mà UNDP cần 
phải hướng ñến ñầu tiên là tính khả thi của sự thực hiện những thay ñổi 
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trong những ñiều kiện chính trị ở những nơi mà CO ñiều hành. Ở quốc 
gia khá “trong sạch”, và có cam kết tham gia cải cách của những nhà 
lãnh ñạo, từ ñó sẽ có những không gian lớn ñể thực hiện, vận hành 
những chương trình sáng tạo. 
 
Sự khó khăn trong thiết kế và thực thi ñối với các ñề án cải thiện sự ñiều 
hành của ñối tác ñịa phương ở  quốc gia mà tham nhũng ñã trở thành hệ 
thống và rất bình thường, thực tế là rất khác. UNDP Cos cần nhận thức 
ñược chính trị kìm hãm và chính trị tự do, cũng như vận dụng sự cẩn 
thận vào xác ñịnh các ñồng minh chính trị. Như ñã trình bày trong nghiên 
cứu tình huống của UNDP, khi sự mở cửa tồn tại, và cần ñược xem xét 
kĩ lưỡng. 
 
Một trong những vấn ñề chính trị nhảy cảm chính là sự hợp tác và hỗ trợ 
của những ñỗi tượng phi chính phủ, những nơi mà có vẻ rất khó (nếu ko 
nói là ko thể) ñề cập ñến chống tham nhũng với chính phủ. Cần ghi nhớ 
rằng chính phủ ko hẳn là 1 khối ñá tảng trong rất nhiều tình huống tạo 
ñiều kiện cho UNDP cơ hội ñể giành thắng lợi trong chính phủ; thêm vào 
người chiến thắng có thể ñược thấy ngoài chính phủ -- trong kinh doanh, 
NGOs, giáo dục và các tổ chức tôn giáo. 

4.3.1: PHÒNG CHỐNG VÀ THI HÀNH 
Bắt ñầu, phát triển, thực thi và quản lý chiến lược chống tham nhũng và 
ủng hộ hợp pháp hóa cấp quốc gia/ñịa phương 
 
UNDP chỉ ra trong kinh nghiệm tương ñối của mình ở lĩnh vực phát triển 
chương trình quản lý toàn diện, mang tính tham gia và dân chủ rộng rãi 
ñể có thể giúp hỗ trợ chuẩn bị các dự án, chiến lược quốc gia/ñịa 
phương chống tham nhũng ở những nước thành viên. ðiểm bắt ñầu có 
lợi là thực hiện 1 ñánh giá về những ảnh hưởng hệ thống ñến tham nũng, 
ñể hướng dẫn hoạt ñộng suy nghĩ kế hoạch và ñặt ưu tiên. Phụ lục 5 
cung cấp 1 mô hình ñể làm thế nào bắt ñầu chương trình cải cách chống 
tham nhũng, Chương 13 phần CONTACT có 1 bảng tỉ mỉ câu hỏi ñiều tra 
và những việc cần làm ñể ñánh giá thể chế, quá trình, cơ chế yêu cầu ñể 
có thể thực hiện ATI 
 
UNDP có cơ hội ñể nhận ra, thúc ñẩy, hỗ trợ và bảo vệ những người mà 
muốn giúp những người nghèo trong cuộc chiến chống tham nhũng. 
Cuộc chiến ñã bắt ñầu, tuy nhiên, cần ñảm bảo rằng những người nghèo 
tự họ có thể nhận thức ñược họ ñang ñi vào cái gì bởi vì có thể rằng, ở 
những nước mà tham nhũng trở  nên phổ biến, những việc làm ñược 
thiết kế rõ ràng ñể giúp người nghèo có thể dẫn ñến kết quả họ bị trả thù 
hay trừng phạt bởi những người quản lý quyền lực khi họ nhận ra họ có 
thể mất ñi quyền lợi to lớn từ ăn hối lộ của những người nghèo. 
 
ðiều này có thể ñạt ñược thông qua nhiều hướng khác nhau: như là thiết 
lập ñối thoại về chính sách ở ñịa phương (1 số Cos ñã sử dụng quy trình 
NHDR  như là 1 hỗ trợ mạnh mẽ và công cụ ñặt chương trình), tiến hành 
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những nghiên cứu có chất lượng và ñánh giá xã hội, cơ quan mang tính 
hệ thống (thu hút sự tham gia của người nghèo và cộng ñồng của họ), 
xây dựng 1 liên minh, cung cấp những gợi ý chính sách mà liên quan ñến 
nhu cầu của người nghèo, thúc ñẩy chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận 
thức. 
 
Sự trợ giúp của UNDP có thể còn tập trung vào hỗ trợ ñiều hành các cơ 
quan với sự chuẩn bị cải cách luật pháp, lập pháp mà cổ vũ sự áp dụng 
của chiến lược chống tham nhũng nghèo ñói này. 
Những chính sách thiết thực khác bao gồm sự phát triển tính tự chịu 
trách nhiệm trọng xã hội và nhân dân, cũng như sự giám sát của cộng 
ñồng trong tầm ñiều hành dự án cảu UNDP.  

4.3.2  XÁC ðỊNH  SỰ  CHỊU TRÁCH NHIỆM  

VÀ TÍNH  MINH  BẠCH  TRONG NỘI  BỘ  

UNDP có tiềm năng tạo nên tầm ảnh hưởng lớn hơn trong lĩnh vực chịu 
trách nhiệm và minh bạch bằng cách thể hiện chất lượng, sự nhân ñạo ở 
tất cả các công việc một các cao nhất và chuyên nghiệp nhất. Sự chịu 
trách nhiệm, minh bạch, trung thực trong những dự án, chương trình, 
quản lý và mô hình quản lý của chính chúng tôi sẽ là tín hiệu mạnh mẽ 
nhất và sự thể hiện rõ nét nhất của sự tin cậy trong thu hút các nước 
thành viên ñể chống tham nhũng. 
 
Một cách thực hiện tiềm năng hiệu quả chính là kinh nghiệm của UNDP 
Bangladesh (Phụ lục 4), ở ñó việc phát triển tính chịu trách nghiệm, minh 
bạch, hiệu quả bao trùm lên những quy trình trong chính nội bộ, cũng 
như những chương trình phát triển mà họ ñã thu hút các ñối tác chính 
phủ tham gia. 
 
Một sáng kiến tự chịu trách nhiệm nội bộ cũng mới ñược triển khai ở 
UNDP Burkina Faso, với sự hình thành của ủy ban ñạo ñức ñể nâng cao 
sự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong các hợp ñồng và nhiều vấn 
ñề khác. Nổi bật lên nhất, UNDP Burkina Faso ñã rất sôi nổi tham gia với 
chính phủ và xã hội trong vấn ñề phát triển chính sách quốc gia chống 
tham nhũng, bắt ñầu bằng sự hỗ trợ và nghiên cứu thông qua quy trình 
Báo cáo về phát triển con người. 
 
Rất nhiều sáng kiến khác nhau ñã ñược áp dụng ñể xem xét tính tự chịu 
trách nhiệm của những cơ gian tài trợ và quốc tế. Cơ quan LHQ về giám 
sát nội bộ gần ñây ñã thực hiện ý tưởng về tính trung thực trong các tổ 
chức, hướng tới hòa hợp các vấn ñề ñạo ñức và nâng cao sự trung thực 
trong LHQ. OII, bắt ñầu thực hiện vào T5/2003, sẽ cho phép LHQ có thể 
vận dụng vào nội bộ các ý tưởng mới về kiểm soát tham nhũng và ñẩy 
mạnh văn hóa ñiều hành, chịu trách nhiệm và kết quả. 
Sáng kiến bao gồm tập huấn phân tích, công khai, thực thi và các biện 
pháp phát hiện sớm, cũng như khảo sát nhận thức. Mặc dù nỗ lực rất 
ñáng hoan nghênh, OII cần thể hiện “các kết quả sớm”, xây dựng ñộng 
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lực và vượt qua sự ko dám thay ñổi trong cách tổ chức, ñể ñạt ñược mục 
tiêu về vấn ñề ñạo ñức và trung thực, tương tự cho bất kì nỗ lực quốc gia 
giào. UNDP có thể áp dụng 1 vài bài học từ sáng kiến này và bắt ñầu 
những nỗ lực tương tự ñể nâng cao sự chịu trách nhiệm nội bộ như là 1 
ưu tiên. 
 
Một số phương pháp khả thi khác cần ñược xem xét gồm: thiết lập 
ñường dây nóng và kênh phản ánh giấu tên, cũng như bảo vệ những 
người tố cáo trong UNDP Cos (cùng với ñường dây mới ñược thành lập 
gần ñây của văn phòng UNDP của Ombudsperson). Hơn nữa, Cos tập 
trung vào mục tiêu tính tự chịu trách nhiệm cần ñược hỗ trợ tại các doanh 
nghiệp ñể bảo ñảm rằng khó khăn ở tầm quốc gia sẽ ñược ñiều hành bởi 
những hoạt ñộng tốt. 
 
 
 
 

CHỐNG THAM NHŨNG: MỘT VẤN 

NẠN TRONG KINH DOANH? 
 
Tham nhũng làm lung lay nền tảng cốt lõi của thị trường doanh nghiệp tự 
do. 
ðấu tranh chống tham nhũng tới gần ñây vẫn là ñộc quyền của lực lượng 
cảnh sát và tòa án. Hối lộ hoặc nhận hối lộ bị coi là một loại tội phạm, và 
quần chúng nói chung từng không ñược quyền tham gia vào công cuộc 
ñấu tranh chống lại nó. 
 
ðể ñược công nhận là một công dân tốt, người ta ñơn giản chỉ cần tránh 
xa những hoạt ñộng tham nhũng hối lộ. Ngoài ra, với tính chất một chủ 
ñề, tham nhũng từng ñược dành riêng cho các giáo sư ñại học ngành 
luật tội phạm, những người thuyết trình về nó như họ vẫn làm về bất cứ 
tội phạm nào—ví dụ, tội cố ý gây hỏa hoạn hoặc tội tham ô 
Một sự tham gia tích cực cho các doanh nghiệp? 
 
Vào năm 1994, khi tôi, với thẩm quyền là luật sư của công ty, ñược ñề 
nghị làm chủ tịch một hội ñồng về tống tiền và hối lộ trong các giao dịch 
kinh doanh quốc tế tại Phòng thương mại Quốc tế tại Paris (ICC), tôi ñã 
tự hỏi tại sao. Mọi người ñều biết rằng hành ñộng tham nhũng của các 
công chức bị nghiêm cấm và theo tôi ta không cần phải quá chú tâm vào 
vấn ñề này. Song kể từ ñó, tôi ñã nhận thức ñược rằng tham nhũng 
không ñơn thuần là một tội phạm và chúng ta cần nói về nó nhằm ngăn 
chặn nó.   
 
Hiện tại, trong khoảng thập kỷ trước, tham nhũng ñã trở thành vấn ñề của 
tất cả mọi người, khi mà các tổ chức quốc tê, Chính phủ, các tổ chức phi 
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chính phủ và cá nhân các công dân tranh ñua giành lấy một vị trí trong 
phong trào ñông ñảo chống tham nhũng. Có nhiều các chính sách chống 
hối lộ khác nhau ñến nỗi người ta tự hỏi liệu phương pháp mới nhất có 
thể ñóng góp ñược gì cho một loạt những chính sách vốn có. 
Có vấn nạn kinh doanh nào ñối với quan ñiểm về thực tiễn chống tham 
nhũng hay không? 
 
Bất chấp tiến triển mạnh mẽ trên toàn cầu trong tâm lý chống tham 
nhũng, vẫn tồn tại nghi vấn liệu các doanh nghiệp, trong khả năng của 
chính mình, có sự ñóng góp ñặc biệt nào cho cuộc ñấu tranh gây nhiều 
tranh luận này không. Doanh nghiệp có nên không ñể toàn bộ vấn này 
cho các tổ chức phi chính phủ chuyên môn không? Cộng ñồng kinh 
doanh có thể ñóng góp thành phần mới nào mà không lặp lại những ñiều 
ñã ñược người khác ñề cập ñến? 
 
Và những lý do nào bắt buộc các doanh nghiệp không chỉ chịu phục tùng 
những ñiều khoản của pháp luật, việc họ phải làm trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, mà còn chủ ñộng tham gia vào những nỗ lực chống tham 
nhũng? Nói cách khác, có trường hợp nào ñể các doanh nghiệp nhảy vào 
các xung ñột hoặc chủ ñộng tham gia cuộc chiến chống tham nhũng? 
ICC rõ ràng ñã lựa chọn vào cuộc gần 3 thập kỷ trước. ðó là tổ chức 
quốc tế ñầu tiên bộc lộ một cách chắc chắn sự khai trừ thẳng tay ñối với 
bất kỳ một hình thức tống tiền và hối lộ nào và hoạch ñịnh một chương 
trình hành ñộng ñể chiến ñấu chống tham nhũng. ðiều này diễn ra vào 
năm 1977, ngay sau khi Hội nghị Hoa kỳ bỏ phiếu kín thông qua ðạo luật 
những thủ tục pháp lý về tham nhũng Ngoại quốc (FCPA). Trên thực tê, 
ICC, với tư cách một tổ chức kinh tế thế giới, ñã tiến trước vài bước so 
với những nhà viết luật Hoa kỳ với FCPA, khi nó khai trừ mọi hình thức 
tham nhũng, chủ ñộng hay thụ ñộng, quốc gia hay quốc tê, tư nhân hay 
cộng ñồng. 
 
Tại giai ñoạn sớm này, nguyên hội ñồng chống tham nhũng ICC ñã ñặt ra 
một tiêu chuẩn quả quyết và ñầy tham vọng. Ủy ban hiện tại vẫn tiếp tục 
làm việc với cùng một mục ñích. Nó có một ñầu vào ñộc ñáo và cụ thể ñể 
tiến hành trong cuộc chiến chống tham nhũng và sẽ làm như thế, cùng 
với những tổ chức hữu nghị khác, bất cứ khi nào có thể, hoặc một mình, 
nếu như không còn khả năng nào khác. Nhưng ñừng vội ñi ñến kết luận 
và, không chú ý ñến những mối quan tâm lớn hơn về ñạo ñức và xã hội, 
hãy cố gắng phân  tích một cách toàn diện cái có thể thúc ñẩy một doanh 
nghiệp nhắm mục tiêu tới hành ñộng chống tham nhũng, hoặc, ngược lại, 
không nhắm tới. 
 
Chúng ta phải nhìn vào những thủ ñoạn cơ bản của hối lộ và xem liệu 
chúng có phù hợp với những nhu cầu của các doanh nghiệp hay không. 
Sự mua chuộc và kinh doanh có phối hợp ăn ý? Có vấn nạn kinh doanh 
nào ñối với tham nhũng, hay có vấn nạn kinh doanh nào cho ñấu tranh 
chống tham nhũng? ðể quyết ñịnh ñiều này, chúng ta sẽ cần cô lập, xác 
minh và phân tích giao diện mỏng manh giữa kinh doanh và tham nhũng. 
Một vụ hối lộ thường tiêu tốn nhiều tiền. 
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Vi�c mua chu!c có ñ#t ñư�c m%c ñích? 
 
Lý do ñầu tiên khiến một doanh nhân quan tâm ñến sự ñút lót—ñiều hiếm 
khi ñược ñề cập—là việc thỏa mãn hưởng thụ trong sự mua chuộc thực 
sự giống như ñang chuốc lấy rủi ro của ván bài casino, bởi kẻ hối lộ 
không bao giờ nhận ñược bất cứ một sự ñảm bảo chắc chắn hoặc ñáng 
tin cậy nào rằng những lợi thế mà anh ta chủ ñịnh ñạt ñược—bằng tiền 
trả trước cho những người ñược ñút lót—sẽ ñến tay một cách hiệu quả. 
ðiều này rấy lên câu hỏi về thẩm quyền và những mối liên kết của kẻ 
nhận hối lộ trong việc thực hiện nhiệm vụ mà anh ta ñã nhận: Anh ta có 
hay không mạng lưới cần thiết ñể tiếp nhận những lợi ích mong muốn 
cho người hối lộ? Nó cũng khơi lên nghi vấn về ñộng lực cho người nhận 
hối lộ ñạt tới kết quả ñã hứa.   
 
Ngoài ra, giao kèo ñược vạch ra bản chất là vi phạm pháp luật; vì thê, sẽ 
không có một chứng cứ hợp pháp nào chó kết quả của hợp ñồng mua 
chuộc. Không có chứng cứ, gần như là bất khả thi ñể ñược nhận bồi 
thường trước. Từ một quan ñiểm ñánh giá nguy cơ/kiểm soát nguy cơ, 
một giao kèo mua chuộc khó có thể ñược phòng vệ. Cổ ñông ñặt ñồng 
tiền của mình vào rủi ro mà không có bất cứ sự chắc chắn nào về việc 
nhận lại ñược ñiều gì. 
 
So sánh ñiều này với trường hợp của các ñối thủ cạnh tranh những 
người hợp thành các hiệp hội. Những cam kết ñược trao ñổi: họ sẽ tăng 
giá, phân chia và trao ñổi lãnh thổ giữa họ và lừa thầu, với không một sự 
ñảm bảo nào rằng những cam kết của họ sẽ ñược thực hiện. Những 
người tham gia có nguy cơ bị khởi tố và chịu những mức phạt nặng nề, 
nhưng kết quả của những cố gắng chống cạnh tranh vẫn còn rất ngẫu 
nhiên, vì chúng chỉ kphuj thuộc vào sự tín nhiệm của các thanh viên, 
những người không bị ràng buộc pháp lý nào với các cam kết của họ, và 
giao kèo, không hợp pháp, là vô giá trị và không có hiệu lực 
 
Th( trư)ng h*i l! r+t m) ,o. 
 
Rất khó ñể có thể xác ñịnh chắc chắn hiệu quả của việc hối lộ; thậm chí 
còn khó hơn ñể nắm rõ cái giá tiền người ta phải trả ñể ñạt ñược một lợi 
ích nào ñó. Một doanh nhân thú nhận mình hối lộ sẽ không bao giờ biết 
chắc mình ñang trả “giá phải chăng” hay “giá thị trường”. Nói cách khác, 
anh ta không bao giờ biết chắc chắn rằng giá anh ta sẵn sàng trả bằng 
với giá trị của dịch vụ mà anh ta có ý mua. 
 
Thị trường hối lộ thực sự rất mờ ảo. không hề có một mục chỉ số ñáng tin 
cậy, một sự tham khảo rõ ràng, những lời thuật khách quan, những số 
chỉ giá cả hoặc một bảng kẻ giá ñược ñưa vào sổ kế toán cho phép dành 
một khoản cho chi phí hối lộ. Có thể, những con số sẽ ñược giữ kín giữa 
những nhà chuyên môn, nhưng không ai biết liệu con số ñược ñưa ra là 
“giá tiêu chuẩn” hay, ngược lại, một lượng bị bơm phồng quá lớn.  
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Một vụ hối lộ có thể là một trong số sau: số tiền trả gọn như phí thành 
công, phần trăm của công việc kinh doanh ñể tiếp nhận hoặc duy trì, một 
số lượng trả hàng tháng trong suốt thời gian hiệu lực của hợp ñồng như 
phí tư vấn, giá trị cổ phần trong công ty ñể ñược ñăng ký, một cổ phần 
phần trăm trong kết quả tổng thể/cốt lõi của việc ñiều hành hoặc bất kỳ 
hình thức lợi ích khác, giống như ví dụ một học bổng hoặc một chương 
trình hỗ trợ cho một nền tảng (gia ñình). 
 
Vì thế rất khó, nếu không muốn nói là không thể, ñể xác ñịnh một giao 
kèo, dưới rất nhiều hình thức ña dạng ñược ñề cập ñến, ñược cắt giảm ở 
một mức giá thương lượng hay ở một mức cao trên trời. Từ nhãn quan 
chính sách chi phí/lợi tức/giá cả, việc hối lộ, xác ñịnh và ño lường một vụ 
mua chuộc quả là ñau ñầu. Vì thế, kẻ hối lộ không dám chắc anh ta sẽ 
ñược gì và ở trạng thái nghi ngờ mình ñã trả ñủ chưa. Anh ta không bao 
giờ biết ñược rằng anh ta ñã bị lừa trả quá nhiều hay anh ta ñã sai lầm 
khi ñút lót không ñủ--một tình huống khó chịu trên quan ñiểm phân bổ 
nguồn lực các thành viên   
 

 
 
TIỀN  HỐI LỘ: GHI VÀO ðÂU? 
 
Cho dù thanh toán trực tiếp bởi tậ ñoàn hoặc qua một trung gian, người 
ta phải có kê khai ghi lại vụ giao dịch trong sổ sách kế toán của công ty 
con hoặc của hiệp hội cũng như trong sổ sách kế toán tổng hợp của công 
ty mẹ. Khoản hối lộ sẽ ñược ghi chép như thế nào? Không có một câu trả 
lời sẵn có hay ñầy ñủ nào; thực tế, nhân viên kế toán, người chịu trách 
nhiệm kê khai sổ sách, sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thực sự, với 
pháp chế ñược thông qua trong thập kỷ trước và những thủ tục pháp lý 
ñược công nhận rộng rãi về kế toán, việc xác ñịnh một khoản chi trả là 
hối lộ trở nên bất khả thi, vì ñiều ñó sẽ là lời thú tội. xác ñịnh sai một 
khoản chi trả cũng ñã là không thể chấp nhận ñược (ví dụ như “chi phí 
quảng bá”). Kê khai kế toán sai lệch dẫn tới báo cáo tài chính sai, nếu bị 
phát hiến, có thể sẽ hủy hoại danh tiếng công ty. 
 
Ghi chép sai, những bản kê khai bị cắt xén, những văn bản giả, thông tin 
thiếu cho hội ñồng giám ñốc, cổ ñông và cộng ñồng các nhà ñầu tư—tất 
cả ñặt ra cho công ty một mức giá nặng nề phải chi trả cho một giao dịch 
hối lộ ñơn lẻ mờ ám và ñầy rủi ro. 
 

NHỮNG KHO BÁU CẤT GIẤT TRÊN ðẢO 
Số tiền hối lộ thường bắt nguồn từ vòng xoay “tiền ñen”, số tiền không 
ñược tuyên báo với các cổ ñông và không ñược báo cáo tới quản lý thuế. 
Nhìn chúng nó ñến từ những nguồn xa và bí hiểm. Những vụ hối lộ thực 
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sự thường ñược trả bởi tiền ñút lót, từ những khoản bí hiểm trong những 
tài khoản ngoài sổ sách, chui lậu trong những thực thể vô danh và không 
thể tiếp cận, ở những trung tâm 
Những ủy viên ban quản trị kế toán, tài chính và liên hệ các nhà ñầu tư 
tại trụ sở tập ñoàn sẽ không cần thiết phải kiểm soát ñầy ñủ những 
nguồn ở nước ngoài không thống nhất này, chưa nói ñến những kiểm 
toán viên trong và ngoài công ty, những người thậm chí còn có thể không 
ý thức ñược sự tồn tại của chúng. Trên quan ñiểm chính sách kiểm soát, 
ñây là một tình huống khó ñể có thể quản lý 
 

CHIA CHÁC  TIỀN HỐI  LỘ 
Khi ñược ñem trả, những ñồng tiền mờ ám trở thành những ñồng tiền vô 
ñịnh. Những kẻ trung gian ñược lựa chọn tiếp cận với viên công chức và 
thiết lập giao kèo thường là những người hưởng lợi lộc. Họ sẽ không 
ngừng “ñá lại” một phần khoản bồi thường mà họ ñược nhận cho những 
lãnh ñạo và nhân viên nhất ñịnh trong công ty ñể lôi kéo họ vào kế hoạch 
hối lộ.  
Trong khi tình ñoàn kết có thể phát triển giữa rất nhiều những kẻ hưởng 
lợi từ vụ hối lộ và những khoản chia lợi cả bên trong và bên ngoài bộ máy 
tập ñoàn, những mâu thuẫn về lợi lộc có thể nảy sinh giữa những nhân 
viên công ty thuộc một phe và những kẻ hưởng lợi bên ngoài của vụ hối 
lộ và các khoản chia với số còn lại. 
Quản trị tập ñoàn hiệu quả ñòi hỏi một trách nhiệm giải trình ñích xác tới 
hội ñồng giám ñốc và tới các cổ ñông, chứ không phải tới hoạt ñộng hối 
lộ ñảng phái thứ ba. Trên hết, các nhân viên, những người ñược chỉ ñịnh 
ñem tiền ñi ñút lót có thể sa vào âm mưu tống tiền ông chủ của mình. 
Trên quan ñiểm chính sách nhân lực và từ cái nhìn về quản trị tập ñoàn, 
nảy sinh một tình huống khó chịu cho người nhân viên khi mà sự trung 
thành của họ bị phân nửa giữa một bên là ông chủ, người trả lương cứng 
cho họ, với một bên là người trả cho họ một khoản lời hậu hĩnh, ñôi khi 
gấp nhiều lần tiền lương của họ. 
 
Sự tham nhũng làm lung lay nền tảng của thị trường doanh nghiệp tự do 
Với việc chấp nhận hoặc cho qua việc hối lộ (chủ ñộng hay bị ñộng) trong 
doanh nghiệp, nền tảng của tư duy tự do doanh nghiệp bị suy giảm. Thực 
sự, một nền kinh tế tự do yêu cầu hoạt ñộng trao ñổi cung và cầu, tiến 
hành bởi các ñại lý kinh tế không có hối lộ và tham nhũng trong một thị 
trường minh bạch. Các bản hợp ñồng ñề ra trên cơ sở những quyết ñịnh 
tự do và ñộc lập của cả hai ñảng phái. Sự hối lộ có thể phá hoại những 
ñiều mà ñáng ra ñã có thể là một thỏa thuận rõ ràng dựa trên sự nhất trí 
và thay vào ñó tạo nên một sắp xếp phức tạp bao phủ bởi mưu mô lừa 
gạt. Cạnh tranh tự do không còn, vì các ñại lý kinh tế thiếu trung thực 
không tranh ñấu với những vũ khí hợp pháp và ñược chấp nhận như giá 
cả, chất lượng, dịch vụ, tài chuyên môn, nghiên cứu và phát triển thường 
xuyên, mà thường là với sự tối tăm của hối lộ, lợi dụng những ảnh hưởng 
ngầm. 
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Một giao dịch từng diễn ra giữa chỉ người mua và người bạn ñến nay ñã 
bị làm sai lệch bởi sự xuất hiện phiền nhiễu của những kẻ ăn hối lộ (công 
chức ñịa phương hay nước ngoài), và người ñút lót (một nhân viên của 
công ty hoặc một kẻ trung gian ñược công ty lựa chọn), cùng với những 
món tiền thu lợi có thể. Một sân chơi ñẳng cấp, với chỉ một vài người 
chơi hợp pháp, nay ñã trở thành một trò chơi lộn xộn với rất nhiều ñảng 
phái chen ngang. 
 
Vậy còn việc hối lộ trong những trường hợp cực kỳ khó khăn thì sao? 
Tuy nhiên, người ta có thể tranh luận rằng, sẽ có những lúc mà tập ñoàn 
ñòi hỏi những phương thức triệt ñể ñể bảo vệ mình khỏi bị phá hoại bởi 
cuộc tranh ñấu quá gay gắt. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp cần xin ñược 
một ñặt hàng ñể thoát khỏi phá sản và/hoặc ñóng cửa và ñể tránh phải 
sa thải nhân viên, thì liệu rằng ñây có ñược chấp nhận là lý do biện hộ 
cho việc hối lộ? Nói cách khác, liệu rằng công ty có ñược phép hối lộ ñể 
có thể tồn tại?   
 
Tòa án tối cao Pháp ñã phân vân rất lâu giữa việc chấp nhận hay từ chối 
giải pháp này, và ban ñầu quyết ñịnh rằng nhờ ñến việc hối lộ có thể 
ñược cho qua trong những trường hợp nguy kịch. Cuối cùng, Tòa án tối 
cao vẫn giữ vững lập trường, buộc tội mọi hình thức hối lộ như một sự 
lạm dụng tài sản của tập ñoàn. 
 
Thừa nhận rằng, cám dỗ dẫn con người ñến hành ñộng hối lộ ñể tránh 
khỏi một “thảm cảnh kinh khủng hơn” là rất lớn, ví dụ như ñóng cửa hay 
phá sản. Tuy nhiên, vì lợi ích trung bình và dài hạn, sẽ khôn ngoan hơn 
nếu doanh nghiệp tránh xa hối lộ. Tóm lại, mọi hình thức tham nhũng ñều 
dẫn tới sự sử dụng sai trái tài sản của tập ñoàn, kể cả khi mục ñích ngay 
lập tức của vụ giao dịch là ñể cứu lấy doanh nghiệp. 
 

THĂM  DÒ KẾT LUẬN 
Chúng tôi ñã cố gắng ñưa ra những yếu tố thuyết phục, những yếu tố 
mà, kể cả khi không tính ñến quy phạm ñạo ñức và xã hội, vẫn cho thấy 
rằng những thủ thuật của hối lộ không thể tương thích với sự ñiều hành 
có hiệu quả của một doanh nghiệp trong nền kinh tế tự do. Hối lộ làm suy 
thoái doanh nghiệp tự do. Vì thế, suy cho cùng, chúng tôi khẳng ñịnh 
rằng chống tham nhũng thực sự là một vấn ñề kinh doanh, và chúng tôi 
nhiệt thành ủng hộ các doanh nghiệp tự do bắt tay vào cuộc chiến loại bỏ 
các hoạt ñộng tham nhũng ở khu vực tư nhân. 
 
“Những cuộc cải tổ…làm giảm bớt khả năng những hội ñồng lãnh ñạo 
biến con mắt mù lòa thành những thủ ñoạn hối lộ và tạo ra rủi ro lớn cho 
những quy trình quản lý và những hệ thống phục tùng.” 
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Bối cảnh ñang thay ñổi 
 
Trong vài năm gần ñây bối cảnh chống hối lộ và tham nhũng ñã thay ñổi 
mạnh mẽ ñối với những công ty hoạt ñộng toàn cầu. Hối lộ từng ñược 
nhiều công ty xem ñơn giản là một phương tiện quen thuộc ñể bảo vệ 
doanh nghiệp hải ngoại. Ý niệm này ñã bị lật ngược bởi những thay ñổi 
gần ñây trong bối cảnh lập quy quốc tế và sự chuyển nhượng công khai 
của các lãnh ñạo tập ñoàn và các công ty dính líu vào những vụ scandal 
liên quan ñến hối lộ và tham nhũng. 
 
Chỉ vài năm trước, những công ty ở hải ngoại có thể ñược chủ ý lựa chọn 
những tiêu chuẩn ñạo lý khác với những gì họ có ở trong nước. Nay, họ 
ñang nghĩ lại. Với việc tham gia hối lộ trong những công ty kinh doanh 
quốc tế, cố tình hay không cố tình, các công ty ñang có nguy cơ chọc 
thủng luật chống hối lộ mới với ñiều khoản quy ñịnh hối lộ nước ngoài là 
một hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh những ràng buộc pháp luật, các 
công ty còn phải xem xét tới những thiệt hại tốn kém và không thể bù ñắp 
ñối với danh tiếng của họ, kết quả của việc dính líu tới một vụ scandal 
tham nhũng trong hay ngoài nước. Việc hối lộ là một trong số rất nhiều 
những yếu tố mà cá công ty phải xem xét khi phát triển chương trình 
chống tham nhũng toàn diện. Trong số ñó phải kể ñến mâu thuẫn và lợi 
ích, sự thông ñồng, sự tống tiền, lừa ñảo và chuyển tiền.  
 
Một trong những thành quả lớn của phong trào chống tham nhũng trong 
thập kỷ qua là sự xuất hiện của những ñiều ước quốc tế kết tội hành 
ñộng hối lộ các công nhân viên chức nước ngoài. ðiều ước Tổ chức hợp 
tác phát triển kinh tế chống hối lộ năm 1999 ñược coi là một mốc quan 
trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng vì nó ñặt ra một tiêu chuẩn mới 
cho những quốc gia xuất khẩu hàng ñầu thế giới. Những ñiều ước chống 
hối lộ khu vực tương tự tại Châu Âu, Châu Phi và Mỹ Latinh và, gần ñây 
hơn, ðiều ước chống tham nhũng của liên hiệp quốc, ñang dần tạo nên 
một khung pháp lý thống nhất hơn. ðiều ước Liên hiệp quốc về chống 
tham nhũng, có hiệu lực từ Tháng 12 năm 2005, ñược coi là mốc lịch sử 
trong cuộc chiến chống mua chuộc và tham nhũng bởi nó cung cấp sự hỗ 
trợ qua lại hợp pháp và sự hồi hương của những khoản tiền gửi ra hải 
ngoại của những viên chức tham nhũng, hai cơ chế quan trọng không có 
trong những ñiều ước khác. 
 
Những vụ scandal gây náo loạn thế giới các tập ñoàn ở Hoa Kỳ và những 
nơi khác ñã khuyến khích sự chú tâm mới ñối với hoạt ñộng quản trị kinh 
doanh. Những cuộc cải cách nối sau những thất bại kinh hoàng của các 
công ty ñã làm giảm khả năng các nhà quản trị mù quáng theo những thủ 
ñoạn tham nhũng. 
 
Các công ty không chỉ phải xem xét tới những nguy cơ về tài chính và 
danh tiếng mà còn phải ñáp lại sự mong ñợi của xã hội và những cổ 
ñông về các tiêu chuẩn về sự thống nhất và minh bạch. Kết quả là, hối lộ 
và tham nhũng càng ngày càng có ñược vị thế chính thống trong chương 
trình nghị sự trách nhiệm xã hội của tập ñoàn. Nhân danh trách nhiệm 
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một công dân tốt trong kinh doanh, các công ty ñang tự nguyện tham gia 
những bộ luật và những chuẩn mực về lao ñộng, quyền con người và 
môi trường và gần ñây là hối lộ và tham nhũng. Một minh họa tường tận 
cho xu hướng này hơn một năm trước là bản bổ sung của Nguyên tắc 
Thứ 10 cho Khế ước quốc tế của Liên hiệp quốc, tập trung vào hối lộ và 
tham nhũng. Các công ty ký ước giờ ñối mặt với thách thức khẳng ñịnh 
rằng họ có ñược những chính sách và hệ thống phù hợp với Nguyên tắc 
thứ 10    
 
Những hình thức áp lực bổ sung ñối với các công ty ñang thiết lập thông 
qua hoạt ñộng tích cực của các cổ ñông và phong trào ñầu tư xã hội ñầy 
trách nhiệm, nơi mà các công ty ñang ngày càng sát sao vấn ñề hối lộ và 
tham nhũng. Quyền xướng Tố cáo Toàn cầu, một khung pháp lý cho việc 
báo cáo về các vấn ñề phi tài chính, ñang phát triển xa hơn những tiêu 
chỉ chuẩn mực (thước ño hành ñộng) cho các công ty tố giác tham 
nhũng. Nhưng thách thức vẫn tồn tại dù rằng bản thân công ty một lòng 
sát sao việc hối lộ và tham nhũng vì mục ñích cơ bản mà quan trọng là 
chấp hành pháp luật hay vì nó ñang tìm cách gây dựng thanh thế như 
một công dân kinh tế mẫu mực. 
 
Một khảo sát năm bởi OECD năm 2001 về các bộ luật chống tham nhũng 
hé lộ rằng những văn bản của các bộ luật này cung cấp “gần như không 
một bằng chứng về sự tán ñồng hoặc nhất trí trong phạm vi của, hoặc 
trên ñịnh nghĩa về, những cam kết chống hối lộ của các tập ñoàn.” Các 
tác giả phỏng ñoán rằng lượng lớn dị bản về khái niệm hối lộ và tham 
nhũng trong khoảng 250 bộ luật ñược khảo sát trong cuộc nghiên cứu 
cho thấy cộng ñồng doanh nghiệp quốc tế “vẫn ñang ñấu tranh ñể trực 
tiếp tiếp cận với những nghi vấn luân thường ñạo lý phức tạp dấy lên khi 
ñịnh nghĩa về văn hóa kinh doanh phù hợp trong khu vực này.” 
 
Tuy nhiên, vài năm qua ñã chứng kiến sự tiến bộ ñáng kể. Một vài sáng 
kiến ñã ñược tập hợp lại ñể ñịnh nghĩa vấn nạn tham nhũng từ góc ñộ 
kinh tế. Phòng thương mại Quốc tế gần ñây ñã ñưa ra một phiên bản 
Những quy ñịnh Văn hóa ñể Chiến ñấu với Tống tiền và Hối lộ mạnh bạo 
hơn, bao gồm một ñịnh nghĩa rộng hơn về hối lộ và tham nhũng, sự khai 
trừ triệt ñể những món tiền chi trả ñể luồn lách và một yêu cầu rằng các 
công ty phải lập những kênh tuyệt mật ñể ñội ngũ nhân viên lấy lời 
khuyên và tố cáo những vi phạm pháp luật mà không sợ bị trả thù. 
Một quyết sách tổng hợp từ Diễn ñàn Kinh tế thế giới năm 2004 dẫn tới 
sự phát triển của những quy tắc chống hối lộ trong kinh doanh với sự 
tham gia của 100 công ty thuộc nhiều khu vực kinh tế. 
 
Chiến lược hợp tác chống tham nhũng (PACI) ñang cung cấp cho các 
công ty cơ hội ñể công khai cam kết những nguyên tắc chống hối lộ, gửi 
ñi một tín hiệu tốt cho các thị trường lớn, những cơ quan tài chính quốc 
tế và công chúng 
 
ðể hỗ trợ các công ty giải quyết việc phát triển những chính sách và 
chương trình chống tham nhũng, Minh Bạch Quốc tế ñã cộng tắc làm 
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việc với một nhóm những công ty quốc tế dẫn ñầu và những cổ ñông phi 
kinh tế khác, bao gồm những hiệp hội trí thức, thương mại và các tổ chức 
phi lợi nhuận khác, ñể thiết lập Nguyên tắc kinh tế ñể  chống Hối lộ. Mục 
ñích của bộ luật chống hối lộ toàn diện là cung cấp cho các công ty, lớn 
và nhỏ, một khung phát triển hoặc cải thiện những thông lệ và thủ tục nội 
bộ ñể giảm thiểu khả năng hối lộ trong nước và quốc tế. 
 
Những Nguyên tắc Kinh doanh cố gắng ñể phá vỡ thế cân bằng giữa 
phương pháp chấp thuận dựa trên những luật lệ chi tiết và phương pháp 
dựa vào những giá trị ăn khớp rõ ràng mà thiếu nó, các công ty có khả 
năng thất bại trong việc tiến hành một chương trình chống hối lộ.   
Phát triển một chương trình chống hối lộ hiệu quả 
 
Như ñược minh họa trong những nghiên cứu vụ việc ở chương này, việc 
tiến hành những chương trình chống hối lộ hiệu quả ñòi hỏi sự nỗ lực 
kiên trì. Mới ñầu ñây có thể là một gánh nặng nhọc nhằn cho những công 
ty vừa và nhỏ với nguồn tài chính và nhân lực hạn hẹp, nhưng tuân thủ 
pháp luật là cần thiết với tất cả các công ty, bất chấp quy mô. 
 
Như ñã miêu tả trong Quy trinh 6 bước của TI, bước ñầu tiên cho một 
công ty ñang mong muốn phát triển một chương trình chống hối lộ hiệu 
quả là làm sáng rõ một chính sách không khuyến khích sự khoan dung 
nhỏ nhất nào cho hành vi tham nhũng. Chính sách này phải ñược hỗ trợ 
bởi một chương trình thực hiện chi tiết ñể bảo ñảm rằng mọi nhân viên 
trong công ty ñều thông hiểu tất cả các khía cạnh của chính sách và 
ñược ñào tạo ñể ñối mặt với những tình huống khó hiểu. Quá thường 
xuyên, những chính sách tốt ñược thiết lập và thông cáo bởi ban chấp 
hành tối cao, nhưng chúng vẫn nặng tính lý thuyết bởi chưa ñủ nỗ lực 
trong việc bảo ñảm rằng chúng ñược tôn trọng xuyên suốt công ty, ñặc 
biệt những bộ phận nơi ñiều kiện kinh doanh có nhiều thách thức.  
 
Một ñiều kiện quan trọng ñể tiến hành thành công là sự tận tâm tuyệt ñối 
với chính sách chống hối lộ. Hội ñồng và ban quản trị cấp cao phải thể 
hiện sự cam kết toàn bộ bằng cách thông báo với những nhân viên và 
công khai lập trường rõ ràng về hối lộ và tham nhũng. Thật khó ñể không 
ñề cập ñến bộ luật văn hóa Enron huyền thoại ñược lập bởi tập ñoàn 
năng lượng US không còn tồn tại. Luật Enron rất mẫu mực trong cấu trúc 
nhưng tỏ ra vô giá trị khi bị khai trừ bởi những lãnh ñạo vụ lợi của công 
ty. Một chương trình thiết kể ñể thông báo nguy cơ cụ thể ñối với công ty 
là cần thiết ñể bảo vệ nó khỏi những vụ hối lộ và tham nhũng. Tuy nhiên, 
công ty phải lưu tâm rằng trên cả hành vi của các nhân viên, nó phải bảo 
ñảm rằng những ñối tác kinh doanh, bao gồm chi nhánh và những cộng 
tác liên hiệp, những ñại lý, những ñối tác hợp ñồng và những thế lực thứ 
ba mà nó có quan hệ kinh doanh...phải ñược lựa chọn cẩn thận thuận 
theo nguyên tắc không khoan nhượng của công ty. 
 
Như ñã khẳng ñịnh trong Những Nguyên tắc Kinh doanh, các công ty 
phải thực sự cẩn trọng khi lựa chọn ñối tác kinh doanh, ñặc biệt là ở 
những nước và những khu vực kinh tế, nơi mà tham nhũng ñã trở nên 
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phổ biến. Việc thuê ñại lý phải ñược tiến hành với sự siêng năng thích 
ñáng, và mức bồi thường của họ phải xứng với những dịch vụ mà họ 
cung cấp.  
 
Chính sách không khoan nhượng của công ty phải ñược truyền ñạt rõ 
ràng tới tất cả các nhân viên, nhất là bộ phận kinh doanh, marketing, mua 
nguyên liệu, và quản lý dự án, cũng như các ñại diện kinh doanh và các 
ñại lý khác. Các nhân viên cần ñược hướng dẫn thực tiễn về cách xử lý 
với những khu vực ñược ghi nhận có nguy cơ, ví dụ như những khoản 
chi cho và bởi các ñại diện kinh doanh và các ñại lý khác, quà cáp, tài trợ 
giải trí và ñi lại, những ñóng góp chính trị và khoản chi ñể ñược tạo ñiều 
kiện tốt. 
 
ðể những nỗ lực giữ vững chính sách không khoan nhượng ñối với hối lộ 
và tham nhũng của công ty ñược thành công, tất cả các khía cạnh của 
quản lý nguồn nhân sự, ví dụ như tuyển dụng, khảo sát sự thăng tiến và 
hoạt ñộng, cần phản ánh sự chuyên tâm ñối với chính sách này. ðiều 
này tức là  khảo sát thủ tục nguồn nhân lực ñể ñưa vào những kế hoạch 
với sự thống nhất chặt chẽ, như miêu tả trong Sự ñóng góp bởi Michael 
H. Pedersen của Novozymes. Thất bại trong thực hiện một kế hoạch 
khích lệ thống nhất, cần phải ñảm bảo rằng không một nhân viên nào vị 
thôi việc vì mất việc kinh doanh ñược coi là bị hỏng hoặc có nguy cơ thua 
lỗ. Những cơ chế thưởng phạt phù hợp cần ñược thêm vào một chương 
trình chống tham nhũng, và nếu cần khen thưởng nhân viên vì lòng trung 
thực của họ, thì những người ñi trệch hướng khỏi chính sách của công ty 
phải chịu hình thức kỉ luật thích ñáng. 
 
Nhân viên cần ñược cung cấp những kênh an toàn và có thế tiếp cận ñể 
ñệ trình những băn khoăn và tố cáo hành vi vi phạm, và người tố giác 
phải ñược bảo vệ khỏi những hành ñộng trả thù. Kênh thông tin chống 
hội lộ làm tăng khả năng vạch trần những hành tung sai trái. Những kênh 
này cho những nhân viên trung thực và những ñối tác kinh doanh một 
phương tiện ñể tố cáo hối lộ và tham nhũng và ñóng góp cho việc tạo lập 
văn hóa phòng chống. 
 
Những kênh thông tin này còn ñóng vai trò quan trọng trong việc cho 
nhân viên lời khuyên khi họ có thắc mắc về chương trình của công ty và 
sự thực hiện chương trình và có thể khuyến khích nhân viên phản hồi về 
chương trình. Vai trò này có thể ñược mở rộng tới tư vấn cho các ñối tác 
kinh doanh và những cổ ñông khác có hứng thú với chương trình của 
công ty. Rất thường xuyên, các vụ hối lộ ñược thực hiện bởi “qũy ñen” 
hoặc khoản dự trữ bí mật ñược lập nên ñể trả mọi loại chi phí nằm ngoài 
phạm vi thanh tra. Bởi vây kế toán và ghi chép sổ sách chính xác là ñặc 
biệt quan trọng trong cuộc chiến chống hối lộ và tham nhũng. Những hệ 
thống kiểm soát nội bộ thiết thực phải ñược ñưa vào ñể bảo vệ những tài 
sản và ñảm bảo sự ñáng tin cậy của sổ sách tài chính. Kiểm toán thường 
xuyên cần ñược thực hiện ddeer chắc chắn rằng kiểm soát nội bộ có hiệu 
quả trong việc ngăn chặn những phi vụ tham nhũng. 
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Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một chương trình chống 
hối lộ của công ty cần ñược thanh tra ñịnh kỳ bởi quản lý cấp cao về tính 
phù hợp và hiệu quả của nó. 
 
Quy trình cải tiến phải diễn ra liên tục. Duy chỉ với sự khảo sát thường 
xuyên về tính hiệu quả của các hệ thống mà công ty mới có thể phát triển 
và duy trì rào cản phù hợp ñối với tham nhũng. 
 

GÂY  DỰNG  SỰ  TÍN NHIỆM: 

Như với bất kỳ tiêu chuẩn tình nguyện nào, sự tín nhiệm của các công ty 
áp dụng những nguyên tắc chống hối lộ phụ thuộc vào tính hiệu quả của 
chúng trong việc cải thiện hành vi của công ty. Ngoài sự phức tạp khi áp 
dụng những luật và quy ñịnh của mỗi quốc gia nơi công ty hoạt ñộng, 
những hành vi biến ñổi ñạt ñược nhờ tập trung duy chỉ vào những 
chương trình chấp hành hợp pháp; cam kết thực hiện nguyên tắc xử thế 
cần ñược thiết lập xuyên suốt công ty. Phương pháp này có thể ñược 
giải thích bởi thông cáo phù hợp và công minh trong báo cáo thường 
niên, báo cáo trách nhiệm xã hội hoặc trang web, và ñược bổ sung bởi 
hoạt ñộng kiểm chứng ñộc lập của những hệ thống ñang áp dụng, nơi 
mà sự tín nhiệm là rất quan trọng.  
 
Các công ty không thể tự mình trực tiếp chống lại vấn nạn hối lộ và tham 
nhũng. Song, sự kết hợp của một hệ thống mở rộng hợp pháp và sức 
mạnh ghê gớm của nó cùng sự ñồng lòng của công ty thông qua những 
luật lệ tự nguyện có thể góp phần tạo nên một môi trường, nơi hối lộ và 
tham nhũng ngày càng bị coi là hình thức làm kinh doanh ñầy rủi ro và 
tốn kém. Những công ty gia nhập Hiệp ước Quốc tế Liên hiệp quốc ñàng 
ñối mặt với thách thức thực hiện nguyên tắc thứ 10. Thực tế ý nghĩa ñiều 
ñó ñối với những bên tham gia ký kết Hiệp ước toàn cầu Liên hiệp quốc 
là gì? Các công ty ñã áp dụng những chương trình chống hối lộ và tham 
nhũng phải ñịnh kỳ ñánh giá tính hiệu quả của chúng và tiên phong cung 
cấp những báo cáo giá trị về nỗ lực của họ. Những công ty vẫn còn ở giai 
ñoạn sơ khai thì phải dành thời gian và nguồn lực ñể ñánh giá nguy cơ 
và thiết lập những chính sách và chương trình ñầy ñủ, thống nhất toàn 
diện với việc kinh doanh của họ. ðây là một quá trình tốn thời gian và ñôi 
khi còn tốn kém. Nhưng phương án khác có thể còn tốn kém hơn.  
2A.II   Chuyện tình huống: Chuyển những giá trị toàn cầu vào thực hiện 
tại khu vực – Quản lý sự thống nhất kinh doanh ở Novozymes 
Thử thách chính yếu khi vạch ra phương sách thống nhất kinh doanh là 
phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa 2 chủ thể ñối lập: một mặt duy trì 
sự thống nhất quốc tế, mặt khác thích ứng và tôn trọng truyền thống văn 
hóa khu vực. Trường hợp này minh họa một phác thảo về quá trình phá 
vỡ thế cân bằng này của Novozymes bằng cách vận dụng Nguyên tắc 
Hiệp ước Toàn cầu Liên hiệp quốc về chống tham nhũng như một khung 
tham khảo cho phương sách thống nhất kinh doanh của công ty. 
 
 


