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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 23/01/2010, Diễn ñàn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” trong 
khuôn khổ Dự án cùng tên ñã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi 
trường và Cộng ñồng (Live&Learn), Câu lạc bộ Sinh viên và Môi trường (Sn’E); ðại học Khoa 
học tự nhiên 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 trường ðại học Khoa học tự nhiên và một số cơ quan, trường học 
khác tại Hà Nội. 

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 40 ñại biểu là sinh viên ở Hà Nội và một số người ñã ñi làm. 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 03 người tới thẳng bàn thủ tục ñể ñăng ký ñại biểu (trong ñó có 01 
ñại biểu ñã tham gia Diễn ñàn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” lần 1). 

Nguyên nhân: Nội quy xem qua không ñọc kỹ, Nội quy không rõ ràng, Người tham dự không ñược 
giải thích rõ ràng, Quá nhiều bàn ñăng ký,... 

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. 

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: 



3 

 

 

     

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

1. Tình trạng tham nhũng ở Việt 
Nam hiện nay 

0% 2,94% 2,94% 64,71% 29,4% 100% 

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

2,94% 55,88% 35,3% 2,94% 2,94% 100% 

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

17,6% 11,7% 61,8% 5,9% 3% 100% 

4. Bạn có tham nhũng hay không? 
Có Không 

100% 
20% 80% 

Phần lớn các bạn cho rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là nhiều và rất nhiều. Chỉ có 
2 bạn cho rằng tình trạng này tại Việt Nam ở mức ít và vừa phải với lý do là ñể bản thân các bạn có 
cái nhìn tích cực hơn về vấn ñề này thay vì luôn thấy nó trong tình trạng tiêu cực. Ngoài ra, các bạn 
nhìn nhận vấn ñề theo nhiều góc ñộ: Kinh tế, thủ tục hành chính, … và thấy rằng Việt Nam là nước 
phát triển kinh tế tương ñối tốt so với nhiều nước, Việt Nam có xảy ra tham nhũng nhưng không 
nhiều. 

Có 01 bạn cho rằng tham nhũng ảnh hưởng rất nhiều ñến cuộc sống của mình vì bạn chứng kiến 
các công trình an sinh xã hội như giao thông vận tải chậm trễ gây ảnh hưởng ñến cuộc sống; 
Trường cấp 2 vừa xây xong nhưng chất lượng nhà vệ sinh thấp; ðường Nguyễn Quý ðức theo kế 
hoạch xây dựng 14 năm, ñất ñai vứt linh tinh ảnh hưởng cho người qua lại. 

 

2.1 Nhận diện tham nhũng 

2.1.1 Tìm hiểu về tham nhũng 

Với câu hỏi: “Theo bạn, tham nhũng là gì”, từng bạn trẻ vừa giới thiệu về bản thân vừa phát biểu 
suy nghĩ, quan ñiểm của mình về tham nhũng thông qua bức tranh mà các bạn ñã vẽ. Các quan 
ñiểm khá ña dạng nhưng tựu chung ñều cho ràng tham nhũng là hành vi không minh bạch và kéo 
lùi sự phát triển của ñất nước. Có bạn còn ñưa ra hình ảnh một trái tim và một túi tiền với một 
thông ñiệp về tham nhũng là “Lương tâm và trái tim chỉ có một trong khi túi tiền có thể có rất 
nhiều. Vì vậy, ñừng ñể ñánh mất lương tâm và trái tim chỉ vì tham nhũng”.  

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) 

“Trước ñây mình không 
nghĩ tham nhũng bao gồm 
hai chiều. Nếu như vậy thì 
mình cũng từng tham 
nhũng…” 
 
Một bạn phát biểu sau khi 
biết ñịnh nghĩa tham nhũng 



4 

 

 

     

 
Sau khi chị Vân Nguyệt ñưa các khái niệm về tham nhũng và nhấn mạnh vào việc tham nhũng bao 
gồm hai chiều, cả chiều ñưa và chiều nhận, một số bạn trẻ trong hoạt ñộng khởi ñộng khẳng ñịnh 
mình chưa bao giờ tham nhũng ñã thay ñổi suy nghĩ và chia sẻ rằng họ có tham gia vào một số vụ 
việc tham nhũng và không hay biết là họ góp tay cho hành vi không minh bạch này. 

 

2.1.2 Nhận diện tham nhũng 

Nhằm giúp cho không khí diễn ñàn trở nên sôi nổi, tất cả các bạn trẻ tham gia diễn ñàn ñược chia 
làm 02 ñội (ñội ðen và ñội Trắng) ñể tham gia một cuộc thi trả lời các câu hỏi liên quan ñến kiến 
thức về tham nhũng và ñược chấm ñiểm bởi ban giám khảo. Trong cuộc thi, mỗi ñội sẽ tự chia 
thành 03 nhóm nhỏ ñể thảo luận và trả lời các câu hỏi khác nhau. 

Câu hỏi 1: Hãy liệt kê nhiều nhất những hành vi tham nhũng cụ thể 

Các hành vi tham nhũng ñược liệt kê chủ yếu là tham nhũng vặt và ña dạng nhiều lĩnh vực (giáo 
dục, y tế, giao thông, xây dựng, tòa án…). Một ñiểm ñáng lưu ý là các bạn liệt kê rất nhiều hoạt 
ñộng không minh bạch trong trường học (mua bán ñiểm, bằng cấp, Dùng quỹ lớp trả tiền vé xe; …) 
và trong hoạt ñộng của câu lạc bộ tình nguyện chẳng hạn: Ăn bánh mỳ bằng tiền câu lạc bộ; Lấy 
ñồ mottainai; Khai khống kinh phí dự án tình nguyện; .... 
 

Trường học 
Xây dựng/Y tế /Giao 

thông 
Hoạt ñộng tình 

nguyện/CLB/Nhóm 
Khác 

- Mua ñiểm (Chạy ñiểm) 
- Nhận tiền ñể chạy làm 

bằng giả 
- Mua bán bằng cấp 
- Bán chứng chỉ 
- Chạy vào trường ñiểm 
- Chạy chức vụ trong 

nhà trường 
- Dùng quỹ lớp trả tiền 

vé xe 
- Khai khống tiền học 

thêm + tiêu vặt 

- Chạy công trình 
(ñút lót tiền) 

- Rút lõi công trình 
- ðút lót y tá, bác sĩ 
- ðút lót tiền cho 

công an giao thông 
- Nạp tiền ñút lót 

cho cảnh sát giao 
thông 

- Ăn bánh mỳ bằng 
tiền câu lạc bộ 

- Khai khống kinh 
phí dự án tình 
nguyện 

- Lấy ñồ mottainai/ 
Chia phiếu 
mottainai 

- Biển thủ thời gian 
- Biển thủ voucher ăn trưa 
- Biển thủ tiền viện trợ xã hội 
- Khai khống tiền ñi chợ 
- Mang ñồ cơ quan về nhà 
- Lợi dụng quen biết ñể xin xỏ 
- Lấy xe công ñể vào việc riêng 
- Chia ñất cho quan chức trong bộ 

máy hành chính/ Biếu quà và 
phong bì/ Tham nhũng mang tính 
nội bộ/Lấy sách thư viện 

- Chạy ñể trúng thầu dự án  
- Kê khống 
- Ăn bớt, lấy tiền công quỹ 
- Bớt tiền hỗ trợ tết cho người nghèo 
- Nhân viên ngân hàng khai khống số 

liệu ñể rút tiền công 
- Hối lộ cấp trên 
- Mua bán chức vụ 
- ði thày/ biếu quà sếp/ “tết” sếp 
- Lợi dụng chức danh cán bộ tòa án 

ñể giúp người nhà chạy tội 
- ðút lót cán bộ tòa án ñể chạy tội 
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Câu hỏi 2: Hãy nêu ra những nguyên nhân dẫn ñến tham nhũng. Sau ñó, hãy chọn ra hai nguyên 
nhân nhóm bạn thấy quan trọng nhất? Tại sao?  

Một nhóm sử dụng sơ ñồ thể hiện các nguyên nhân dẫn ñến 
tham nhũng. Các nguyên nhân bao gồm: Có quyền lực, ñịa vị; 
Sự tiện lợi; Ham muốn vật chất; Chạy theo xu hướng; Nhu cầu 
vật chất tinh thần; ðược tạo ñiều kiện tham nhũng; Thủ tục 
rườm rà, rắc rối tạo ñiều kiện cho những người có quyền lực, 
ñịa vị dễ tham nhũng. Các nguyên nhân này có mối liên hệ mật 
thiết với nhau và một hành vi tham nhũng xảy ra có thể do 
nhiều nguyên nhân cùng tác ñộng. Trong ñó 2 nguyên nhân 
quan trọng: chạy theo xu hướng và ham muốn vật chất.  
Trong khi ñó, một nhóm cho rằng các nguyên nhân dẫn ñến 
tham nhũng là: Người dân muốn nhanh chóng giải quyết công 

việc của mình; Do lòng tham; Theo xu hướng tập thể; Do nể nang; Muốn tạo bè phái; Do suy nghĩ 
quá ñơn giản. Trong ñó 2 nguyên nhân quan trọng nhất là: do người dân muốn nhanh chóng giải 
quyết công việc của mình và theo xu hướng tập thể 
 

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

Các nhóm liệt kê các hậu quả do tham nhũng gây ra là: 
ðạo ñức con người bị suy giảm; Giảm uy tín quốc gia; 
Phân hóa xã hội; ðất nước kém phát triển; Giảm chất 
lượng các công trình; Tiền lệ xấu cho mọi người và cho 
thế hệ sau. Các nhóm ñều cho rằng việc suy giảm ñạo ñức 
là hậu quả quan trọng nhất.  
Trong ñó, hai hậu quả quan trọng nhất là: suy giảm ñạo 
ñức và ñất nước kém phát triển. Một nhóm ñã sử dụng 
hình ảnh cái cây ñứng thẳng tượng trưng cho hình ảnh con 
người ngay thẳng, chính trực. Cây ñược chăm bón tốt sẽ 
phát triển không ngừng, ñiều này cũng như con người nếu 
ñược tu dưỡng tốt về ñạo ñức thì sẽ trở thành con người phát triển toàn diện và có thể ñóng góp rất 
nhiều cho xã hội. 
 

Sau phần trình bày khá chi tiết và sáng tạo của các nhóm. Kết quả chung cuộc, ñội ðen giành chiến 
thắng vì liệt kê ñược nhiều hành vi tham nhũng cụ thể cũng như ñưa ra lời giải thích về nguyên 
nhân dẫn ñến tham nhũng thuyết phục hơn. ðể tổng kết, chị ðỗ Vân Nguyệt ñã trình bày một cách 
hệ thống các hành vi tham nhũng trong cuộc sống, nguyên nhân và hậu quả của tham nhũng cùng 
với 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.  
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2.1.3. Tham nhũng – Ai làm? Ai chịu? Ai ñóng góp gì cho cuộc chiến chống tham nhũng. 

Sau cuộc thi diễn ra sôi nổi, các bạn trẻ ñược chia làm 3 nhóm bốc thăm và trả lời một số câu hỏi: 
Tham nhũng – Ai làm? Ai chịu? Ai ñóng góp gì cho cuộc chiến chống tham nhũng. 

Nhóm 1: Theo bạn trong các ñối tượng sau ñây: nam và nữ. Ai dễ tham nhũng, ai có thể ñóng góp 
gì vào cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao? 

Theo nhóm 1: Nam giới dễ tham nhũng hơn nữ 
giới vì về vị trí xã hội, nam giới chiếm nhiều vị 
trí ñiều hành, ñặc biệt là bộ máy Nhà nước 
trong khi ñó vị trí của phụ nữ chưa ñược khẳng 
ñịnh. Về tâm lý, nam giới có những suy nghĩ 
táo bạo và tham vọng hơn nữ. Nữ giới thường 
nhút nhát, an phận hơn nên ít tham nhũng hơn. 
Tuy nhiên, nam và nữ giữ vai trò ngang nhau 
trong công cuộc chống tham nhũng. Cả hai giới 
ñều có thể: Tuyên truyền, vận ñộng chống tham 
nhũng trong các tổ chức và bộ máy; Tạo thói 
quen làm việc minh bạch; Không tiếp tay, tạo 
ñiều kiện cho hiện tượng tham nhũng; Tố cáo 
các hành vi tham nhũng. 

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

 

Nhóm 2: Theo bạn trong các ñối tượng: người sống ở nông thôn và thành thị. Ai dễ tham nhũng, 
ai có thể ñóng góp gì vào cuộc chiến chống tham nhũng. Vì sao?   

Theo nhóm 2, ở nông thôn tình hình tham nhũng xảy ra nhiều hơn so với thành thị do nhận 
thức của người dân kém nhưng số lượng tiền tham nhũng thấp hơn nhiều so với ở thành thị. Ở 
thành thị dễ tham nhũng hơn vì: ðiều kiện, hoàn cảnh dẫn ñến tham nhũng; ðời sống, ñạo ñức 
bị tha hóa nhiều hơn; Các hoạt ñộng giao dịch nhiều hơn; Nhu cầu vật chất cao hơn; Sự cạnh 
tranh nhiều hơn.  
Tất cả mọi người ñều có khả năng ñóng góp trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ở thành thị, 
mọi người có thể: tuyên truyền; ñưa ra ánh sáng, tố cáo các vụ tham nhũng; tỏ thái ñộ phê 
phán người có hành vi tham nhũng. Ở nông thôn có thể nâng cao ý thức, tuyên truyền về tham 
nhũng; thực hiện công tư phân minh, tránh ñể tình cảm làm ảnh hưởng ñến các quyết ñịnh. 

 

Nhóm 3: 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 3, người giàu dễ tham nhũng hơn do họ có ñiều kiện về tài chính trong khi ñó 
người nghèo thiên về mặt tư duy nhiều hơn. Trong cuộc chiến chống tham nhũng, người 
nghèo có thể tham gia chống tham nhũng bằng cách hưởng ứng phong trào chống tham nhũng; 
người giàu hạn chế tiền của trong giải quyết công việc. 
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2.2 Tham nhũng: CÓ hay KHÔNG, KHÔNG HAY CÓ? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? 

Các nhóm bốc thăm tình huống của nhóm mình và ñưa ra câu trả lời cho tình huống nhận ñược. 
Các tình huống ñưa ra ñều là những tình huống dễ gặp trong cuộc sống thường nhật (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, 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. 

 

2.3 Ngày mai bắt ñầu từ hôm nay 

Sau khi cùng tìm hiểu và nhận diện tham nhũng, các bạn trẻ ngồi thành các góc ñể chia sẻ về hình 
ảnh tham nhũng trong Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.    

 

 

“Cách ñây 10 năm khi ñang ñi xe máy với bố thì bị 
công an dừng xe hỏi giấy tờ, bố mình ñưa giấy tờ 
cho công an và trong ñó có kẹp sẵn tiền. Mình ñể ý 
thấy khi công an ñưa lại giấy tờ cho bố thì không 
còn tờ tiền ñó nữa...” 
 
 
“Vào năm 2000, mình cần phải lên xã xin dấu ñể 
làm hồ sơ nộp cho trường. Cán bộ ở xã bắt mình 
phải nộp tiền mới giải quyết. Mình cảm thấy rất 
phân vân về việc này nên ñã về hỏi bố. Sau ñó hai 
bố con cùng lên xã thì việc xin dấu ñó không phải 
nộp tiền” 

 

“Mình ñang nghĩ là trong 15 năm nữa, xe cộ sẽ ñi 
lại trên không. Khi ấy, tiền ñút lót sẽ cao hơn rất 
nhiều do ngày xưa phương tiện ñi lại dưới mặt ñất 
thì lấy giá dưới mặt ñất bây giờ lên trời thì phải lấy 
giá trên trời”. 
 
“Trong 20 ñến 30 năm tới, tình trạng tham nhũng 
tại Việt Nam sẽ giảm xuống” 
 
“Tôi có niềm tin là vào năm 2020, Việt Nam sẽ là 
một nước công nghiệp, tất cả thủ tục sẽ ñược  quản 
lý bằng hệ thống máy tính và mọi thông tin ñều 
ñược ñăng tải trên mạng.  Khi ñó sẽ hạn chế ñược 
rất nhiều nạn tham nhũng như hiện nay”. 

 

Sau khi hình dung về hình ảnh tham nhũng theo thời gian (quá khứ, hiện tai, tương lai), các bạn 
tham gia trò chơi “Nếu tôi là…, thì tôi sẽ…”. Mỗi mệnh ñề ñược viết riêng rẽ ở 2 tờ giấy màu khác 
nhau, sau ñó các mệnh ñề ñược trộn lẫn và chọn ngẫu nhiên từng cặp mệnh ñề ñọc lên. Cặp mệnh 
ñề có ý nghĩa nhất sẽ ñược trao phần thưởng.  (Xem mệnh ñề ở phụ lục 4) 

Sau ñây là một số mệnh ñề ghép ngẫu nhiên ñược nhiều bạn tâm ñắc nhất:  

“Nếu tôi là ñồng tiền thì tôi sẽ nâng giá ñút lót ñến mức không ai ñút lót ñược” 
 

“Nếu về sau này, chính bản thân tôi hay chồng tôi nhận hối lộ thì tôi sẽ giúp ñỡ người nghèo” 
 
 

Tương lai Quá khứ 
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2.4 Giới trẻ có thể làm gì 

2.4.1. Giới trẻ thế giới làm gì? 

Sau khi các nhóm thảo luận về hình ảnh tham nhũng trong quá khứ, hiện tại, tương lai ở Việt Nam, 
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, …   

2.4.2 Giới trẻ Việt Nam có thể làm gì 

Từ bức tranh hiện tại và tương lai mà các cá nhân ñưa ra 
và các hành ñộng của thanh niên thế giới về chủ ñề minh 
bạch. Các cá nhân ñề xuất các giải pháp ñể xây dựng một 
xã hội minh bạch và bền vững. ðây ñược xem như cam 
kết của các cá nhân và thể hiện ñược sự nhiệt tình và tính 
sáng tạo của họ trong các hành ñộng xây dựng xã hội 
minh bạch. 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.  

Nhiều bạn trẻ cho rằng nên tổ chức nhiều hơn các buổi thảo luận, diễn ñàn, hội thảo cho thanh niên 
về chủ ñề minh bạch ñể thu hút ñược sự quan tâm của họ. Ngoài ra, những người ñã tham gia các 
hoạt ñộng này nên chia sẻ, lan tỏa cho những người xung quanh ñể chủ ñề minh bạch ngày càng 
ñược nhiều người quan tâm hơn nữa.  

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

Giải pháp ñể thanh niên quan tâm hơn Giới trẻ có thể làm gì 

- Tổ chức nhiều hơn các buổi thảo luận, diễn 
ñàn, hội thảo về tham nhũng cho giới trẻ 
(tại các trường học, cơ quan, ...) 

- Tổ chức các chương trình tình nguyện nói 
chuyện về tham nhũng 

- Làm cho thanh niên hiểu ảnh hưởng của 
tham nhũng tới mình dẫn ñến thanh niên 
có trách nhiệm chống tham nhũng 

- Tuyên truyền ñưa vào giảng dạy trong nhà 
trường 

- Tuyên truyền vận ñộng mọi người cùng 
tham gia với tham nhũng 

- Tuyên truyền cho mọi người rèn luyện bản 
thân chống tham nhũng 

- Tuyên truyền cho người thân bạn bè về vấn ñề tham nhũng 
- Tố cáo những hành vi chống tham nhũng 
- ði ñầu trong phong trào chống tham nhũng 
- Tham gia các buổi học tập ñể nâng cao hiểu biết về tham 

nhũng 
- Học tốt và thực hiện theo 5 ñiều Bác Hồ dạy 
- Tự tạo thói quen làm việc minh bạch 
- Tỏ rõ thái ñộ phản ñối với hành ñộng tham nhũng dù là nhỏ 
- Tham gia diễn ñàn, hội thảo về chống tham nhũng. 
- Không ñi tết thầy cô; Không xin ñiểm; Không mua ñiểm 
- Bản thân phải ñấu tranh với tham nhũng 
- Tham gia giao thông ñúng luật 
- Thủ tục hành chính dù có dài cũng cố mà chờ ñể không phải 

ñưa hối lộ 
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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 
19% 81% 0% 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 23.81% 61,9% 9,52% 4,77% 100% 

Các hành vi tham nhũng 14,29% 76,19% 9,52% 0% 100% 

Nguyên nhân của tham nhũng 14,29% 66,66% 19,05% 0% 100% 

Hậu quả tham nhũng 14,29% 47,62% 38,09% 0% 100% 
Hành ñộng xây dựng xã hội 
minh bạch, chống tham nhũng 

9,52% 52,38% 28,57% 9,53% 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 
19% 61,9% 14,28% 4,82% 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 

62,5% 9,375% 15,625% 12,5% 100% 
 

5. Nhận xét chung về diễn ñàn 
ðiểm thích nhất Không thích ñiểm gì 

nhất 
Nhận xét khác 

- Xây dựng tình huống hay 
- Năng ñộng, sáng tạo, nhiều trò chơi 
- Giúp cho bản thân nhận thức rõ ràng ñầy 

ñủ hơn về tham nhũng 
- Các phần thảo luận trò chơi 
- Hòa ñồng thân thiện 
- Có những ví dụ thực tế 
- Nhiều hình ảnh, nội dung về tham nhũng  
- Cách giải quyết vấn ñề thông minh, linh 

hoạt 
- Cách thảo luận, chơi trò chơi, phân nhóm 
- Thoải mái thảo luận, trao ñổi thông tin 
- Bổ ích 
- Tính cởi mở, thoải mái ñưa ý kiến 
- Những lúc làm việc nhóm sôi nổi sáng 

- Một số người còn khá 
rụt rè 

- Số lượng quy mô nhỏ 
- ðịa ñiểm chưa chuẩn 

bị chu ñáo 
- Chưa ñưa ra giải pháp 

thực tế 
- Thời gian nghỉ hơi ít 
- Câu hỏi còn chưa cụ 

thể, dễ gây tranh cãi 
- Câu hỏi chung chung 
- ðịa ñiểm và thời gian 

chưa cố ñịnh 
- Thời gian thảo luận 

còn ít 

- Nên vận ñộng, tổ chức 
cho mọi người tham 
gia. 

- Phổ biến rộng rãi hơn 
- Xây dựng câu hỏi cụ 

thể hơn 
- Nên có thêm nhiều buổi 

giao lưu về chủ ñề khác 
- Mở rộng hơn, nhiều 

hoạt ñộng hơn 
- Rút ngắn thời gian 
- Nên có thêm hoạt ñộng 

nhóm 
- Diễn ñàn bổ ích 
- Nên tổ chức thêm  
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tạo, có thể phát biểu ý kiến 
- Lý thú 
- Làm việc nhóm 
- Sự hòa ñồng và trao ñổi một cách thoải 

mái 
- Cách tổ chức 
- Các hoạt ñộng mang tính tranh luận cao 
- Hoạt ñộng hữu ích, kiến thức nâng cao 
- Cách tổ chức các tình huống 
- Vui vẻ, nhiệt tình của các chị hướng dẫn 

- Chưa có sự tham gia 
của nhiều người 

- Chưa phổ biến, ít 
người tham gia 

- Thời gian còn kéo dài 

- Nội dung phong phú 
hơn 

- Sau mỗi buổi thảo luận 
cần có liên hệ ñánh giá 
cụ thể 

- Nên tổ chức nhiều trò 
chơi mới 

- Cần hành ñộng thực tế 
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PHỤ LỤC 
 
1. Lịch trình diễn ñàn 

Thời gian Nội dung 

8.30 – 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 Tham nhũng: Ai làm? Ai có thể ñóng góp gì? 

12.00 – 13.30 Nghỉ trưa 

13.30 – 13.45 Trò chơi  

13.45 – 14.55 Trải nghiệm tình huống 

14.55 – 15.25 Ngày mai bắt ñầu từ hôm nay 

15.25 – 16.00 Giới trẻ có thể làm gì  

16.00 – 16.30 Tổng kết và Bế mạc  

 

2. Kết quả thảo luận nhóm 

Tình huống 1: Câu lạc bộ X huy ñộng ñược rất nhiều sách vở, quà tặng và 15 triệu ñồng - tiền hỗ trợ 
người dân trồng rừng cho một bản người Mông ở Tây Bắc. Hiện nay câu lạc bộ cần chuyển số tiền và quà 
tặng cho dân bản. Nếu giao cho một nhóm tình nguyện lên tặng quà và làm hoạt ñộng hỗ trợ trồng rừng, 
sẽ tốn 8 triệu cho cho các chuyến ñi lại và sinh hoạt cho các bạn tình nguyện. Nếu chuyển tiền qua các cơ 
quan huyện, câu lạc bộ sợ rằng cả số tiền và quà sẽ không ñến tay người nhận và sử dụng không ñúng 
mục ñích.  

Trường hợp 1: Sau khi thảo luận nhóm 
bạn quyết ñịnh tự ñi tặng quà và tiến 
hành hỗ trợ trồng rừng. Hãy trình bày 
phương án làm và ñưa ra lý do thuyết 
phục nhất cho các bạn trong câu lạc bộ. 

Trường hợp 2: Sau khi thảo luận nhóm bạn quyết ñịnh 
sẽ chuyển tiền trực tiếp cho ñịa phương. Hãy trình bày 
phương án làm và ñưa ra lý do thuyết phục nhất cho 
các bạn trong câu lạc bộ. 

� Liên hệ kiểm lâm và chính quyền ñịa 
phương ñể huy ñộng sự giúp dỡ của chính 
quyền ñịa phương 

� Tổ chức họp dân, tuyên truyền nêu lợi ích 
của trồng rừng, tập huấn kỹ thuật trồng 
rừng, giúp người dân hiểu về rừng và kích 
thích người dân trồng rừng nhiều hơn 

� Chuẩn bị giống và tổ chức trồng rừng, 
nên cùng tham gia 

� Do số chi phí ñể chuyển trực tiếp cho ñịa phương tốn 8 
triều (nghĩa là lớn hơn 50% tổng số tiền hỗ trợ nên nếu tự 
chuyển quà là không hợp lý 

� Ưu ñiểm của việc chuyển tiền trực tiếp cho ñịa phương: 
- Tiết kiệm chi phí so với chuyển trực tiếp  
- ðịa phương hiểu hơn 
- Nhanh hỗ trợ cho ñối tượng người dân 

� Rủi ro do chuyển tiền trực cho ñịa phương: 
- Quà và tiền có thể bị mất 
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� Họp bàn giao diện tích rừng cho nhân dân - Công tác triển khai tại ñịa phương kém 
� Phương án giảm thiểu rủi ro: 

- Lập kế hoạch rõ ràng cho ñịa phương 
- Truyền thông thông tin ñầy ñủ cho nhân dân 
- Cùng nhân dân ñịa phương theo sát ñánh giá dự án 

 

Tình huống 2: Một nhóm các bạn trẻ phía Bắc ñược chọn tham gia một hội thảo tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ ñi lại Bắc – Nam bằng máy bay. Tuy nhiên, ñể có nhiều 
thành viên tham gia, Ban tổ chức ñã sử dụng ñịnh mức ñi lại của tàu hoả và khuyến khích các thành viên 
không ñi lại bằng máy bay hoặc tự bù trừ kinh phí. Sau khi tham gia hội thảo, một số thành viên trao ñổi 
với nhau và nghi ngờ ban tổ chức hỗ trợ tiền ñi lại không ñúng theo ngân sách.  
 
Trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì nếu là 
nhóm thanh niên? 

Bạn sẽ làm gì nếu là thành viên ban tổ chức? 

� Vì theo kế hoạch là ñi bằng máy bay, số lượng 
thanh niên ñã ñược xác ñịnh ñi, ñến khi ñi, tôi 
phải ñi tàu hỏa => tôi nghi ngờ tiền ñã bị bòn rút 
=> yêu cầu ban tổ chức giải trình 

� Tổ chức 1 buổi giải trình ñể giải thích vấn ñề 
� ðưa số liệu cụ thể về chuyến ñi 
� Khoản tiền cố ñịnh, số lượng thành viên tham gia 

tăng lên 
Vậy việc cần làm ở ñây ñó là xác ñịnh trách nhiệm của mỗi bên không nên tranh cãi, vì khi ñã tranh cãi mọi 
người sẽ không ngừng do ai cũng có lý lẽ của mình. 

 
 
Tình huống 3: Chị D phụ trách kế toán của công ty ABC. Sắp ñến Tết, sếp chị D yêu cầu mua 100 hộp 
bánh Mứt tết ñể làm quà cho cán bộ trong cơ quan. Do mối quen biết và tài khéo léo của mình, chị D 
ñược cửa hàng chiết khấu 20% nhưng hóa ñơn vẫn ghi giá bình thường như chưa ñược chiết khấu. Chị D 
băn khoăn không biết nên làm như thế nào với số tiền thừa do ñược chiết khấu ñó, vì bình thường trong 
cơ quan khi mua ñồ các cán bộ khác thường “ñút túi” số tiền chiết khấu. 
 

Trường hợp 1: Nếu trong tình huống của chị D 
bạn sẽ làm như thế nào? Tại sao? 

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

� Theo ña số các thành viên trong nhóm, các bạn 
cho rằng Chị D nên xin lại hóa ñơn với số tiền 
ñúng như thực tế chi vì: 
- Chị D mua 100 hộp quà là làm việc công nên 

số tiền dư ra là do mối quen biết vẫn ñược tính 
là của công. Và việc chi D ñi mua quà là công 
việc, chị ñã ñược trả lương. 

- Nếu chị D viết hóa ñơn ñúng như thực tế thì 
việc làm này giúp chị D không bị cuốn theo xu 
hướng xấu của công ty  

� Theo quan ñiểm của 1 thành viên khác trong 
nhóm: Nếu nhìn thẳng vào thực tế nếu là người ñi 
mua hàng thì sẽ nhận 20% chiết khấu do: Là 
người ñi làm thuê, trong khi ñó số tiền nhận 
không ñem lại thiệt hại gì cho công ty. Ý kiến này 
ñã bị một số bạn phản bác do: 
- Nếu chị D nhận chứng tỏ là mới chỉ nhìn vào 

cái lợi trước mắt chú chưa nhìn vào cái lợi lâu 
dài. Khi chị D nhận tiền ñó chị ñã bị mang 

� Nếu chị D không nhận 
- Trích 1 phần nhỏ trong số tiền chiết khấu thưởng 

cho chị D, số còn lại cho vào quỹ của công ty. 
- ðưa tên chị D vào bản danh sách tuyên dương 

trong công ty 
- Với 100 hộp quà mà chị D có thể ñược chiết 

khấu 20% chứng tỏ chị D là nhân viên có tài, rất 
xứng ñáng ñược trọng dụng 

 
� Nếu chị D nhận 

- Do không có chứng cứ vì chỉ là vô tình biết nên 
sẽ bỏ qua và nhân cơ hội thuận tiện nhắc nhở 
khéo trong công ty (có thể là dịp cuối năm) 
 

� Chính sách cơ quan: 
- Xây dựng tính trung thực, trong sạch 
- Liên hệ trực tiếp mua bán 
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tiếng xấu, uy tín bị giảm, giảm cơ hội thăng 
tiến. Nếu chị D không tham một lần thì uy tín 
sẽ tăng cao và tăng cơ hội thăng tiến 
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3. Nếu tôi là ..., thì tôi sẽ ... 

Nếu tôi là Thì tôi sẽ 
1. Nếu tôi là cảnh sát giao thông  
2. Nếu tôi là tổng thống 
3. Nếu tôi là giảng viên 
4. Nếu tôi là 1 người có chức quyền 
5. Nếu tôi là thủ tướng  
6. Nếu tôi là người tốt 
7. Nếu tôi là giám ñốc một công ty  
8. Nếu tôi là thủ quỹ công ty 
9. Nếu tôi là một người mẹ 
10. Nếu tôi là cảnh sát/công an 
11. Nếu tôi là y tá 
12. Nếu tôi có nhiều tiền 
13. Nếu tôi là giám ñốc công ty lớn 
14. Nếu tôi là tội phạm 
15. Nếu tôi là giáo viên 
16. Nếu tôi là nhân viên cao cấp 
17. Nếu tôi là chủ tịch nước 
18. Nếu tôi là sếp 
19. Nếu tôi là ñồng tiền 
20. Nếu tôi là người bác sỹ 
21. Nếu tôi là người làm dự án môi trường 
22. Nếu tôi là công an xã 
23. Nếu về sau này, chính bản thân tôi hay 

chồng tôi nhận hối lộ 

1. thì tôi sẽ giúp ñỡ người nghèo 
2. thì tôi sẽ gọi ñiện thoại cho người thân 
3. thì tôi sẽ không nhận tiền từ phụ huynh 
4. thì tôi ñi ngủ 
5. thì tôi sẽ chơi chứng khoán 
6. thì tôi lấy bạn 
7. thì tôi sẽ cố gắng không tốt nghiệp (dù ñiều ñó thật khó) 
8. thì tôi sẽ cố gắng làm việc tốt 
9. thì chúng tôi sẽ không ñể con cái biết mà vẫn giáo dục cho con sống 

minh bạch 
10. thì tôi sẽ không tham nhũng 
11. thì tôi sẽ từ chức 
12. thì tôi sẽ nâng giá ñút lót ñến mức không ai ñút ñược 
13. thì tôi sẽ mạnh tay với tham nhũng 
14. thì tôi sẽ không ăn tiền hối lộ, làm mọi người sợ tôi vậy 
15. tôi sẽ lấy lương y làm ñầu 
16. thì tôi phải học từ bây giờ 
17. thì tôi sẽ yêu người ấy 
18. thì tôi sẽ học tập tốt 
19. tôi sẽ không ăn bớt (bây giờ tôi nghĩ vậy nhưng future…?) 
20. thì tôi cảm ơn 
21. thì tôi không biết 
22. thì tôi sẽ ñề ra mức lương thưởng hợp lý, thậm chí là cao 
23. thì tôi vất ñi 
24. thì nhận 
25. thì tôi nhận ngay 
26. thì tôi sẽ nhận tiền hối lộ giao thông 
27. thì tôi sẽ mở rộng cửa giúp dân do dân và vì dân 
28. công khai tiền lương 
29. thì tôi ñóng phim 
30. tôi sẽ không bao giờ nhận quà biếu từ người nhà phạm nhân 
31. thì tôi ăn cơm 
32. thì tôi sẽ chấp nhận 
33. thì tôi sẽ rút tiền công quỹ 
34. tôi sẽ thăng tiến thăng tiến 
35. thì tôi không ñồng ý 
36. thì tôi sẽ nhận hối lộ 
37. thì tôi sẽ ăn chặn công quỹ 

 


