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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 26/12/2009, 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), ðại học FPT và Diễn ñàn thanh niên Việt Nam (VYF). Diễn 
ñàn ñã kết thúc tốt ñẹp với sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ ñến từ rất nhiều trường học, các 
câu lạc bộ tình nguyện và một số công ty tại Hà Nội (15 trường ñại học và trung học, 5 câu lạc bộ 
và 3 công ty). 

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. 

Diễn ñàn có sự tham gia của 55 ñại biểu là học sinh, sinh viên ở Hà Nội và một số người ñã ñi 
làm. Trong lần tổ chức ñầu tiên này, Diễn ñàn ñã chọn chủ ñề Tham nhũng ñể cùng trao ñổi với 
các bạn trẻ, và ñã nhận ñược sự quan tâm và ñóng góp nhiệt tình của nhiều ñại biểu thanh niên. 

 

 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ DIỄN ðÀN 

1. Phần ñăng ký ñại biểu 
ðể giúp các bạn trẻ “trải nghiệm” một tình huống thường gặp trong cuộc sống: bước vào hội 
trường, người tham gia phải trải qua bước ñăng ký ñại biểu với nhiều thủ tục. Nếu người tham dự 
ñọc và làm theo bảng “Hướng dẫn ñăng ký thủ tục”, thì có thể ñến thằng bàn thủ tục “một cửa” 
ñể vào phòng diễn ñàn rất nhanh gọn. Nếu không ñọc, không tìm hiểu, người tham dự sẽ phải ñi 
lần lượt qua 03 bàn (bàn tiếp dân, bàn ñăng ký, bàn thông tin).  

Kết quả: theo thống kê chỉ có dưới 20% người tới thẳng bàn thủ tục ñể ñăng ký ñại biểu.  

Nguyên nhân: Từ người tham dự: Không ñọc kỹ thủ tục; và Từ Ban tổ chức: thông tin dài, chữ 
nhỏ, vị trí thông tin khó tìm.  

ðây là một tình huống dễ gặp trong cuộc 
sống, mà một số cán bộ phường ñã trao ñổi 
chính do không tìm hiểu nội qui, thủ tục, 
nhiều người ñã làm sai quy trình khi làm thủ 
tục, gây mất thời gian cho chính họ và cũng 
tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu. Bên cạnh 
ñó, ña số cho biết là chưa biết ñến cơ chế 
“một cửa” mà Nhà nước ñã tiến hành ở 
nhiều nơi từ vài năm nay. Ngoài ra, Ban tổ 
chức cũng khuyến nghị việc ñặt bảng thông 
báo hay nội qui ở những nơi dễ nhìn, văn 
bản nên ñược trình bày ñẹp và rõ ràng nhằm 
giúp người dân tiếp cận tốt với các thông tin 
cần thiết. 
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2. Các hoạt ñộng chính 

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 
nhiều 

Nhiều Vừa phải Ít Rất ít Tổng 

Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay 54,1% 37,8% 5,4% 0% 2,7% 100% 

Tác ñộng của tham nhũng ñến cuộc sống 
của bạn  

3,2% 29,% 58,1% 9,7% 0% 100% 

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

15,7% 

 

15,7% 

 

21% 28,9% 

 

18,7% 

 

100% 

 

2.1 Nhận diện tham nhũng 

2.1.1 Tìm hiểu về tham nhũng 

Với câu hỏi: “Theo bạn, tham nhũng là gì”, các bạn trẻ ñã ñưa ra những quan ñiểm khá ña dạng 
nhưng tựu chung ñó là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, “bòn rút tiền, của công”. Có ý kiến còn 
cho rằng tham nhũng bề ngoài chỉ là tờ giấy trắng, như là ko có gì cả, nhưng ñằng sau ñó là vòng 
xoáy ốc, bắt ñầu từ một người nào ñó, rồi tiếp tục mở ra mãi, ăn sâu vào mỗi con người. 

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) 
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2.1.2 Nhận diện tham nhũng: vì sao, do ai… 

Thảo luận nhóm: Những người tham gia diễn ñàn ñược chia làm 06 nhóm ñể thảo luận và trả lời 
các câu hỏi khác nhau. Sau ñây là kết quả: 

Nhóm 1: Hãy liệt kê những hành vi tham nhũng cụ thể? 

Kinh tế, nhà ñất Giáo dục, y tế Khác 

- Bán thông tin ñấu thầu, 
nhà ñất; Nhận tiền ñấu 
thầu 

- Rút ruột công trình 

- Tư lợi trong ñịnh giá, 
thanh lý hàng hóa công 

- Làm giả, mua bán hóa ñơn 

- Bán thông tin bảo mật thu 
lợi riêng 

- Hạch sách về chế ñộ, ñiều 
kiện vệ sinh an toàn, … 
trong doanh nghiệp ñể thu 
lợi; Trốn thuế 

- Ăn chênh lệch trên giá 
hàng hóa 

- Lập công ty ma mua bán 
hợp ñồng, hóa ñơn 

- Chạy thủ tục hải quan 

- Chạy trường, chạy 
ñiểm 

- Câu giờ 

- Mua bằng 

- Kê thừa ñơn thuốc 

- ðưa phong bì cho bác 
sỹ 

- Bác sỹ móc ngoặc 
với nhà thuốc 

 

 

- Lấy tiền dự án mua xe 

- Lạm dụng danh nghĩa thu lợi riêng 

- Mừng tuổi, cưới hỏi, sinh nhật gia ñình 
sếp 

- Chậm trả lương ñể tích lũy riêng 

- Lót tay khi làm thủ tục hành chính 

- Lợi dụng chính sách ñể thu lợi riêng 

- Chạy việc; Chạy giấy tờ; Chạy chức, 
chạy quyền 

- Bòn rút công quỹ xã hội 

- Hối lộ kiểm lâm 

- Không vé xe qua cầu, ñường 

- Xe công dùng việc riêng 

- Dùng “của chùa” (ñiện, ñiện thoại, …) 

- Pha xăng 

- ðưa tiền cho công an giao thông 

- Hối lộ ñể sa thải 

- Tiếp khách ñối ngoại 

 

Nhóm 2: Theo bạn, tại sao lại xảy ra tham nhũng?  

Bên nhận Bên ñưa 

- Do có ñiều kiện; 

- Quản lý chưa tốt;  

- Cơ chế lỏng lẻo; 

- Chưa có chế tài nghiêm minh; 

- Do thiếu thông tin;  

- Không “dám” chống tham nhũng;  

- Tâm lý tham nhũng “Tham”;  

- “Xu hướng”;  

- “Văn hóa quà biếu” 
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Nhóm 3: Những hậu quả của tham nhũng là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau phần trình bày khá chi tiết và sáng tạo của nhóm 3, chị ðỗ Vân Nguyệt ñã tổng kết lại một 
cách hệ thống các hậu quả của tham nhũng và ñưa ra các số liệu thống kê khoa học: Theo Ngân 
hàng Thế giới và UNDP: Tham nhũng ăn cắp khoảng 20-40 tỷ USD mỗi năm từ các nước ñang 
phát triển, 1% số tiền ñó (200 triệu USD) cũng ñủ tiêm chủng cho 8 triệu trẻ sơ sinh, hay nửa 
triệu người nghèo có nước sạch dùng cho cả năm, hoặc chữa chạy cho 1.2 triệu người nhiễm 
HIV. Tham nhũng cũng làm kéo dài và làm trầm trọng thêm tình trạng ñói nghèo và ñây cũng là 
một nguyên nhân của sự tăng trưởng kinh tế thấp: làm chậm ñầu tư, làm giảm thu nhập và ảnh 
hưởng ñến chi tiêu.  

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

Theo nhóm 4: Trong dây chuyền tham nhũng, theo chiều từ trên xuống dưới thì tham 
nhũng ñi từ người to nhất và lan tỏa xuống tầng lớp thấp hơn và càng lúc càng ñông hơn. 
Theo chiều ngược lại thì phong bì hối lộ càng ở tầng lớp cao thì càng to hơn. Do người to 
nhất là nam giới nên nam giới dễ tham nhũng hơn.  

Chị 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. 

Nhóm 5: Theo bạn trong các ñối tượng: người trên 30 tuổi và dưới 30 tuổi. Ai dễ tham nhũng, ai 
dễ chịu tác ñộng, ai có thể ñóng góp gì vào cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao?   

Nhóm 5 rất sáng tạo trong cách trình bày sản phẩm dưới dạng biểu ñồ. Về thực trạng hiện 
tại, nhóm 5 cho rằng học sinh là nhóm ñối tượng ít tham nhũng nhất, tham nhũng xảy ra 
mạnh từ lúc ñối tượng ñược thăng chức cho ñến tuổi nghỉ hưu. Tất cả các nhóm tuổi ñều 
bị tác ñộng bởi tham nhũng nhưng sự tác ñộng này ít hơn ở nhóm tuổi nghỉ hưu. Biểu ñồ 
cũng thể hiện rằng càng nhiều tuổi, khả năng ñóng góp cho công cuộc chống tham nhũng 
càng lớn. Từ thực trạng ñó, nhóm 5 ñưa ra biểu ñồ thể hiện mong muốn của họ trong 5 
năm tới. ðó là các nhóm tuổi ñều ít tham nhũng hơn, ít chịu tác ñộng bởi tham nhũng hơn 

Nhận thức 
thê hệ trẻ 

Bất công 

Mất thời gian 

Giảm ñầu tư 

Niềm tin 
chế ñộ 

Chảy máu chất 
xám 

Mất ñi cơ hội 

Sự xuống cấp 
về ñạo ñức 

Tội phạm  
gia tăng 

Bộ máy nhà nước làm 
việc không hiệu quả 

Hậu quả 

Thúc ñẩy con 
người làm việc 

Lưu thông 
tiền tệ 

Dịch vụ 
tốt hơn 

Thời gian 

Tiền bạc 

Mang lại  
hạnh phuc 

Lợi ích 
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và sẽ ñóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc chống tham nhũng. 

 

Nhóm 6: Theo bạn trong các ñối tượng: người giàu và 
người nghèo. Ai dễ tham nhũng, ai dễ chịu tác ñộng, ai có 
thể ñóng góp gì vào cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao? 

Theo nhóm 6, tham nhũng như một hình thang có 2 
ñáy, người giàu ở ñáy phía trên và người nghèo ở ñáy 
dưới, nghĩa là người càng giàu thì càng tham nhũng 
nhiều hơn và người nghèo thì tham nhũng ít hơn. 
Ngoài ra, nhóm 6 cũng cho rằng  tham nhũng bắt ñầu 
từ một tâm nhỏ và càng ngày càng lan rộng ra tác 
ñộng vào nhiều ñối tượng. Muốn chống tham nhũng 
thì tất cả mọi người cần chung tay góp sức thì cuộc 
chiến này mới thành công. 

 

 

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

ðóng vai tình huống: 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 cuộc sống 
thường nhật (về giao thông, y tế, giáo dục, dự án phát triển, mua bán trong kinh doanh). 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. (Xem câu hỏi và phần trả lời ở phụ lục 3) 

Sau các tình huống “tiến thoái lưỡng nan” ở góc ñộ cá nhân, 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. 
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2.3 Giới trẻ có thể làm gì? 

2.3.1 Mong muốn trong 10 năm tới 

Sau khi cùng tìm hiểu và nhận diện tham nhũng, các bạn trẻ chia làm 4 nhóm ñể thảo luận về 
những thay ñổi họ muốn thấy ở các lĩnh vực sau trong 10 năm tới: Giáo dục, y tế, giao thông, 
hành chính công, kinh doanh, nhà ñất,.... Sau ñây là mong muốn của các nhóm về hình ảnh xã hội 
minh bạch sau 10 năm nữa:  

Một nhóm mong muốn thủ tục hành chính nói chung cần có thêm dịch vụ gia tăng với ý nghĩa 
là muốn thực hiện nhanh chóng và ñược ưu tiên thì sẽ phải trả thêm phí dịch vụ gia tăng, như 
vậy vừa tận dụng ñược mặt có lợi của tham nhũng vừa gia tăng ngân sách quốc gia do những 
người giàu sẵn sàng bỏ thêm chi phí ñể ñược hoàn thiện công việc của mình trước.   

Hai nhóm khác lại mong muốn có những thay ñổi trong hành chính công và y tế.  

Và một nhóm kỳ vọng rằng về giáo dục: từ thay ñổi ý thức học sinh, sinh viên về tham 
nhũng, minh bạch tài chính ñến giải pháp trường học sẽ trở thành hình thức kinh doanh trong 
giáo dục (áp dụng với một số trường). Khi giáo dục ñem lại lợi nhuận thì tham nhũng sẽ 
không có cơ hội nảy sinh nữa.  

Trong 04 bức tranh tương lai ñó, bức tranh về những thay ñổi trong giáo dục ñược nhiều bạn trẻ 
tâm ñắc nhất. 

 

2.3.2 Giới trẻ có thể làm gì 

Với bức tranh tương lai trong 10 năm tới như 04 nhóm ñã ñưa ra. Các cá nhân trong từng nhóm 
liệt kê và chia sẻ những gì họ muốn thực hiện ñể xây dựng một xã hội minh bạch. 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 
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hành ñộng xây dựng xã hội minh bạch.  

 

- Hiểu biết pháp luật, giúp moi người 
cùng hiểu rõ thực trạng 

- Chấp hành pháp luật, luật giao thông 

- Khi vi phạm luật giao thông sẽ ñem 
biên lai lên ngân hàng nhà nước nộp 

- Không ñưa tiền cho công an giao 
thông 

- Tham gia dự án xây dựng xã hội minh 
bạch 

- Không phải làm báo cáo tài chính trốn 
thuế ở các doanh nghiệp 

- Không tiếp tay cho các hành ñộng 
tham nhũng vặt 

- Bản thân sống minh bạch: không 
tham gia, tiếp tay cho hành vi tham 
nhũng 

- Cố gắng trong học tập (không “ñi 
thày”) 

- Không nhận hối lộ 

- Làm việc tại các tổ chức phi chính 
phủ 

 

- Tuyên truyền chính sách 

- Tuyên truyền về hậu quả tham nhũng 

- Học tập và lao ñộng ñúng năng lực 

- Thực hiện theo ñúng 5 ñiều Bác Hồ dạy:  

Yêu Tổ quốc, yêu ñồng bào; Học tập tốt, lao 
ñộng tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; ðoàn kết 
tốt, kỷ luật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng 
cảm 

- Sống có lý tưởng, hoài bão 

- Tham gia tích cực vào các phong trào chống 
các hiện tượng tiêu cực 

- ðủ kiến thức và bãn lĩnh cùng chống lại 
tham nhũng 

- Liên kết mọi người cùng chống tham nhũng 

- Xây dựng ñơn vị minh bạch (trong phạm vi 
có thể) 

- Khỏe ñể chống tham nhũng 

- Tham gia vào các phong trào chống các 
hiện tượng trong xã hội trên tất cả các lĩnh 
vực 

- Nguyên tắc 3 Không (không muốn, không 
dám, không thể tham nhũng) 

  

Giới trẻ thế giới làm gì? 

Sau khi các nhóm thảo luận rằng thanh niên Việt Nam có thể làm gì ñể xây dựng xã hội minh 
bạch, bạn Hoàng Minh Ngọc Hương ñã có một bài trình bày chi tiết về những hoạt ñộng giới trẻ 
các nước thực hiện ñể chống tham nhũng. Các bạn trẻ này ñến từ một số nước ở vị trí ñịa lý khá 
gần Việt Nam (Thái Lan, Campuchia, Indonesia) và những quốc gia có chỉ số nhận biết tham 
nhũng khá thấp nhưng họ ñã có nhiều hoạt ñộng giáo dục và truyền thông về chống tham nhũng 
và thu hút ñược rất ñông thanh niên tham gia các hoạt ñộng này. Các ví dụ tiêu biểu của hoạt 
ñộng thanh niên trên khắp thế giới: Tham gia vào các chương trình giáo dục về tham nhũng; Tạo 
ra các chiến dịch chống tham nhũng; Kêu gọi và khuyến khích những người nổi tiếng trở thành 
“Phát ngôn viên;, Tạo ra các cuộc thi với chủ ñề chống tham nhũng; Hợp tác với các tổ chức xã 
hội có uy tín, Liên kết và mở rộng mạng lưới, …   
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2.4 ðề xuất, mong muốn và ý tưởng  

2.4.1 Làm thế nào ñể thanh niên quan tâm hơn ñến chủ ñề minh bạch 

Thực tế hiện nay tại Việt Nam là nhiều thanh niên không quan tâm ñến chủ ñề tham nhũng, thiếu 
minh bạch. Vì vậy, các thành viên trong 04 nhóm ñưa ra các sáng kiến ñể thanh niên quan tâm 
hơn ñến chủ ñề tham nhũng, thiếu minh bạch. Các sáng kiến này mang tính khả thi và các cơ 
quan, tổ chức quan tâm ñến chủ ñề minh bạch có thể áp dụng cho các chương trình của mình 
nhằm thu hút ñược nhiều sự quan tâm của thanh niên hơn vào chủ ñề này.  

- Trao ñổi thông tin, tạo ra 
các buổi tọa ñàm ñể thanh 
niên quan tâm, tìm hiểu về 
tham nhũng 

- Tổ chức nói chuyện, gặp gỡ 
với những cá nhân tiêu biểu 
trong phòng chống tham 
nhũng 

- Tổ chức các cuộc thi liên 
quan ñến chủ ñề tham 
nhũng: thi Miss, vẽ tranh, 
làm clip 

- Tổ chức nhiều hoạt ñộng ñể 
thanh niên hiểu khả năng 
ñóng góp cho việc chống 
tham nhũng 

- Tổ chức thường xuyên hơn 
những buổi hội thảo, diễn 
ñàn, nói chuyện về chủ ñề 
này 

- Tổ chức các diễn ñàn, talk 
show về tham nhũng 

- Tổ chức các hoạt ñộng 
ngoại khóa, diễn ñàn với 
hình thức hấp dẫn thu hút. 

 

- Có kế hoạch truyền thông phù 
hợp 

- Truyền thông theo ngành nghề, 
ñộ tuổi 

- Tích cực tuyên truyền bằng các 
phương tiện truyền thông, các 
cuộc thi hoặc các chương trình 
liên quan tới tham nhũng 

- Gia ñình có thể là tấm gương 
tốt cho con cái về tham nhũng 

- Chiếu phim, clip về tham nhũng 
trên ti vi 

- ðánh vào lợi ích của giới trẻ 
qua chủ ñề này 

- Lồng ghép vào các hoạt ñộng 
mà giới trẻ quan tâm 

- Hình thức online, internet. Lập 
website cho phép phản ánh 
thực trạng 

- ðoàn trường phối hợp với các 
chi ñoàn tổ chức các diễn ñàn, 
hoạt ñộng ngoại khóa, thi kiến 
thức dưới nhiều hình thức ñể 
thu hút sự quan tâm của giới trẻ 

- Tham gia vào các diễn ñàn 
thanh niên và tham nhũng 

- Tự trong sạch bản thân 

- Chúng ta có thể tham gia dự 
án với tư cách là một tuyên 
truyền viên với bạn bè, lớp 
học và gia ñình 

- Minh bạch hóa tổ chức của 
tôi 

- Giáo dục học sinh ngay từ 
trên ghế nhà trường. Muốn 
vậy cần ñào tạo một ñội ngũ 
giảng viên bộ môn ðạo ñức, 
giáo dục công dân bài bản 

- Nâng cao hiểu biết cho học 
sinh, sinh viên về chủ ñề 
tham nhũng 

- Giáo dục, tuyên truyền xã 
hội hóa thông tin 

- ða dạng hóa các hình thức 
thông tin 

- Tuyên truyền về thực trạng 
xã hội 

- Tăng cường quảng bá về các 
chương trình, dự án liên 
quan ñến chống tham nhũng 

 

2.4.2 Tham gia các hoạt ñộng dự án 

Dự án “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” ñược thực hiện bởi Trung 
tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng ñồng (Live & Learn) là dự án ñạt giải trong cuộc thi 
Ngày Sáng Tạo Việt Nam 2009 do Ngân hàng Thế giới tổ chức và nhận tài trợ trực tiếp của ðại 
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Sứ Quán Phần Lan tại Việt Nam.  

• Mục ñích: Tăng cường sự tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng một xã hội 
minh bạch và bền vững. 

• Mục tiêu: Nâng cao ý thức và trách nhiệm xây dựng một xã hội minh bạch cho thanh niên 
ñến từ các câu lạc bộ tình nguyện và trường học trên ñịa bàn thành phố Hà Nội. 

• Các hoạt ñộng chính của dự án là: (1) Phát triển tài liệu; (2) Xây dựng trang web; (3) Tổ 
chức sự kiện, tập huấn; (4) Lan tỏa các chủ ñề; (5) Hoạt ñộng khác.  

Các bạn trẻ ñã lựa chọn mảng hoạt ñộng mà họ quan tâm ñế cùng tham gia vào dự án với cam kết 
về thời gian và nguồn lực rõ ràng.  

TT Hoạt ñộng 
Người chịu  

trách nhiệm 
Ghi chú 

Phát triển tài liệu 

1 

Tìm và dịch tài liệu: 

- Trong nước: báo, website, tại văn phòng 
các tổ chức 

- Ngoài nước 

Hồ Huyền Thương  

2 Xây dựng slide, clip về chủ ñề minh bạch Hồ Huyền Thương  

3 Xây dựng tài liệu game về tham nhũng ðỗ Thu Phương  

4 Kịch bản diễn kịch Hồ Huyền Thương  

5 Kỹ năng mềm Hoàng Quảng Minh  

Tổ chức sự kiện 

6 Phụ trách truyền thông, PR 
Lê Thị Huế  

V.Hương (Hoàng Sa) 
 

7 Game Nguyễn Hồng Cẩm   

8 Tài chính 

Vũ Tố Linh  

Nguyễn Tuấn ðạt  

Trần Thị Ngọc Hương  

 

9 Liên hệ ñịa ñiểm 

Gogreen 

Trường ñại học KHTN 

Phòng họp của các câu lạc bộ 
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Lan tỏa các chủ ñề 

10 Xây dựng website Nhóm Hoàng Sa  

11 Phụ trách về IT   

12 
Chia sẻ các chủ ñề về kiểm toán tài chính, 
pháp luật 

  

Hoạt ñộng khác 

13 
Tổ chức hoạt ñộng giải trí (kịch, cuộc thi, ...) 
về chủ ñề tham nhũng tại trường ðại học 
Công ðoàn 

Vũ Thị Dung 

(lớp XH11B ðại học Công 
ðoàn) 

08/01/2009 

14 
Nghiên cứu về nhận thức của sinh viên ðại 
học Công ðoàn về hiện tượng tham nhũng 
trong xã hội 

Vũ Thị Dung & cộng sự tại 
ðại học Công ðoàn 

02/2009 – 
05/2009 
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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 

36% 54.50% 9,5% 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 0,9% 72,8% 16,2% 0% 100% 

Các hành vi tham nhũng 27,3% 40,9% 27,3% 4,5% 100% 

Nguyên nhân của tham 
nhũng 23,8% 33,3% 42,9% 0% 100% 

Hậu quả tham nhũng 0,9% 50% 31,8% 17,3% 100% 

Hành ñộng xây dựng xã hội 
minh bạch, chống tham 
nhũng 31,8% 27,3% 36,4% 4,5% 100% 

Thông tin về dự án 16,2% 40,9% 38,4% 4,5% 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 

0% 45,5% 45,5% 9% 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 

42,6% 14,5% 40 % 2,9% 100% 

 

5. Bạn có nhận xét hay ñóng góp gì thêm cho diễn ñàn? 

- Anh Lưu ðức Hiệp cho rằng: diễn ñàn tổ chức với nội dung khá hay ñem về áp dụng 
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trong tổ chức nhằm minh bạch hóa tổ chức của mình; ngoài ra diễn ñàn ñã có tác 
ñộng tích cực ñối với bản thân anh, theo ý kiến của anh thì các giải pháp cũng như 
những diễn ñàn như thế cần ñược áp dụng rộng rãi trong cộng ñồng 

- Chia sẻ và thảo luận cùng nhau về vấn ñề ñã giúp mọi người ñịnh hình rõ hơn, quan 
tâm hơn do ñã hiểu hơn về vấn ñề này. ðây là một bước tiến lớn 

- ðây là một buổi tọa ñàm hay và hi vọng sẽ có nhiều buổi tọa ñàm hơn nữa, và mở 
rộng thêm nhiều linh vực 

- Diễn ñàn cần phát huy thêm nhiều buổi thế này nữa ñể nâng cao  nhận thức cho giới 
trẻ về các vấn ñề của xã hội, các hoạt ñộng giữa giờ cần sôi nổi hơn 

- Diễn ñàn rất bổ ích, dám nêu lên vấn ñề nhạy cảm của xã hội nên tiếp tục mở rộng & 
phát huy 

- Mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tổ chức nhiều diễn ñàn hơn nữa. Xây dựng ñội ngũ 
cộng tác viên. Liên kết các tổ chức tình nguyện trên Hà Nội… 

- Cần có thêm khách mời nói chuyện 

- Hình thức diễn ñàn hơi ñơn ñiệu phần hỏi dáp và trình bày của người tham dự hơi ít. 
Nếu có hùng biện về tham nhũng thì hay quá 

- Hình thức cần thu hút hơn, không nên nặng quá về thông tin 

- Có thêm các hoạt ñộng nhóm 

- Cần vui vẻ hơn 

- Xem xét lại tư cách, công việc, thời gian và ñộ nhiệt tình của các thành viên tham gia 
diễn ñàn 

- Chương trình dàn trải, thời gian dài nên mọi người hơi rã về cuối 

- Nên tổ chức thêm một phần vào trong diễn ñàn ñó là phần tự giới thiệu về bản thân 
của các thành viên tham gia diễn ñàn. Và ñể thành viên nêu ra ý tưởng và giải thích ý 
tưởng ñể mọi người hiểu 

- Có một số vấn ñề xem xét trên nhiều mặt  quá cụ thể, dễ bị lặp lại nhiều ý, và những 
ý ñược phát biểu quá nhiều lần nên gây ra cảm giác nhàm chán 

- Nhờ có sự góp mặt của một số người có kinh nghiệm hay chuyên gia hay những thế 
hệ trước ñã khiến mọi người có thể chung tay chống tham nhũng 

- Có 2 luống ý kiến về “Màn mở ñầu”: 

o Màn mở ñầu cảm thấy quá rườm rà, không cần thiết và  gây mất thời gian trong 
quá trình ñăng kí, ảnh hưởng ñến thời lượng diễn ñàn                                                                                                                                                              

o Màn mở ñầu là một sáng tạo rất ñộc ñáo giúp mọi người hiều thêm về cơ chế một 
cửa ñang ñược áp dụng ñồng thời nó có những tác ñộng nhất ñịnh ñến suy nghĩ 
của mọi người khi ñặt trường hợp phải ñứng trước một tình huống thực tế tương tự 
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PHỤ LỤC 

1. Lịch trình diễn ñàn 

Thời gian Nội dung 

8.00 – 9.00 ðăng ký ñại biểu 

9.00 – 9.20 Khai mạc chương trình 

9.20 – 9.45 Tìm hiểu về tham nhũng  

9.45 – 10.45 Nhận diện hành vi tham nhũng 

10.45 – 11.00 Nghỉ giải lao + Trò chơi 

11.00 – 12.00 Trải nghiệm tình huống 

12.00 – 13.30 Nghỉ trưa 

13.30 – 13.45 Trò chơi 

13.45 – 16.30 Giới trẻ Việt Nam có thể làm gì ñể xây dựng 
xã hội minh bạch, chống tham nhũng 

16.30 – 17.00 Tổng kết và Bế mạc  

 

2. Kết quả thảo luận nhóm 

Câu hỏi tình huống 

1. ðường sá tại khu phố Thanh Bình ñã xuống cấp từ rất lâu, gây nhiều cản trở ñi lại và nguy hiểm cho 
người dân. Sau nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, khu dân cư ñược cấp ngân sách ñể nâng cấp ñường sá. Người 
dân ở ñây rất muốn con ñường phải ñược xây dựng với chất lượng tốt và không bị thất thoát nguyên vật 
liệu. Nếu bạn là người dân sống trong khu vực này, bạn sẽ làm gì ñể ñảm bảo con ñường ñược xây dựng 
hiệu quả? 

Kết quả: Nếu là người dân sống trong khu vực này, nhóm sẽ lập ra một nhóm giám sát ñể ñảm bảo con 
ñường ñược xây dựng hiệu quả. 

 

2. 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? 

Kết quả: Nhóm ñã ñóng một vở kịch ngắn tái hiện lại tình huống và nhân vật T chấp nhận cho công an 
giao thông ghi biên lai phạt ñể tới ñịa ñiểm thi kịp giờ nhưng không ñưa tiền trực tiếp cho CAGT mà ñến 
kho bạc nộp. 

Thảo luận: T cần tìm hiểu luật ñể nắm rõ mình có sai phạm luật giao thông không ñể trao ñổi với anh 
công an 
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3. Anh H ñang trên taxi ra sân bay. Khi tới Trạm soát vé Nội Bài, lái xe taxi ñưa cho cán bộ trạm kiểm soát 
Vé qua cầu. Anh cán bộ chần chừ không muốn trả lại cuống vé. Lái xe taxi ñang ñứng chờ, còn anh H 
muốn ñi nhanh cho kịp chuyến bay.Nếu bạn là anh H, bạn sẽ làm gì? 

Kết quả: nhiều ý kiến cho rằng thà mất tiền ñể ñược qua nhanh do ñang vội vì số tiền cũng không ñáng 
kể. 

 

4. Anh H làm ở bộ phận xuất nhập khẩu của một công ty, lâu lâu phải ñặt container ñể xuất hàng, mấy anh 
marketing hãng tàu cứ mời kéo nào là cho quà, giảm giá (hoa hồng) nếu ñặt tàu cho các anh ý. Ví dụ trên 
hợp ñồng ghi giá 700usd nhưng giá thực chỉ khoảng 630usd (hoa hồng 70usd /container). Bạn bè anh H 
nói không ăn là dại.Nếu bạn là anh H bạn sẽ làm gì? 

Kết quả: Nhóm ñồng tình với việc nhận hợp ñồng ñó và hưởng hoa hồng vì hoa hồng là khoản tiền hợp 
pháp.  

Thảo luận: Các chia sẻ về cách qui ñịnh rõ ràng trong một cơ quan về việc nhận khoản tiền hoa hồng cho 
cá nhân hay cho tổ chức, ñồng thời có chế ñộ khuyến khích (thưởng/phạt) ñể cán bộ mua bán hàng hoá và 
dịch vụ hiệu quả. Việc nhận hoa hồng/giảm giá ưu ñãi cần ñược minh bạch, rõ ràng. 
 

5. Nửa ñêm, chị Y phải ñưa bố vào bệnh viện cấp cứu vì lên huyết áp cao. Ca trực ñêm chỉ có 1 bác sĩ. Bác 
sĩ chưa kịp làm gì thì có ngay một ca nguy kịch hơn ñược ñưa vào. Trong lúc bối rối, chị thấy gia ñình 
bệnh nhân kia ñã nhanh chóng “tiếp xúc” với bác sĩ. Nếu bạn trong trường hợp chị Y bạn sẽ làm gì? 

Kết quả: Nhóm sẽ ñưa phong bì cho bác sĩ ñể người nhà có thể ñược lo trước do tâm lý lo lắng khi người 
nhà ñang trong cơn nguy kịch 

 

6. Bạn là sinh viên năm thứ nhất của trường ñại học X. 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? 

Kết quả: Trong nhóm trả lời có 02 luồng tư tưởng: ñồng ý ñóng tiền ñể ñược học; và không ñóng tiền. 
Một số bạn học tại trường dân lập thì cho rằng việc học thêm không cần thiết và ít xảy ra hiện tượng “học 
thêm” hơn các trường khác. 


