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“Trước đây khi em làm lớp trưởng, 
em được cô giáo giao nhiệm vụ ghi 
tên các bạn mắc lỗi vào sổ theo dõi 
thưởng phạt. Có lần em đã nhận 
quà của một bạn mắc lỗi và đã 
gạch tên bạn đó trong sổ phạt.” 
 

Một bạn chia sẻ về hành vi tham nhũng 
mà mình từng thực hiện 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ngày 03/04/2010, Diễn ñàn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” trong 
khuôn khổ Dự án cùng tên ñã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi 
trường và Cộng ñồng (Live&Learn) và Câu lạc bộ Sinh viên Trường ðại học Mở Hà Nội. Diễn ñàn 
ñã kết thúc tốt ñẹp với sự giao lưu, chia sẻ rất cởi mở của các bạn sinh viên về chủ ñề minh bạch – 
giảm tham nhũng.  
 

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

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ DIỄN ðÀN 

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

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

1. Tình trạng tham nhũng ở Việt 
Nam hiện nay 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

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

0% 33,4% 33,4% 16,6% 16,6% 100% 

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

16,6% 37,8% 33,4% 0% 0% 100% 

4. Bạn ñã từng tham nhũng chưa? 
Có Không 

100% 
66,6% 33,4% 

 

Tất cả các bạn tham gia ñều cho rằng tình trạng tham nhũng ở Việt 
Nam hiện nay là rất nhiều. Về tác ñộng của tham nhũng tới cuộc sống 
cá nhân, có bạn cho rằng tác ñộng rất nhiều vì tham nhũng làm ảnh 
hưởng ñến hệ thống giá cả, chi tiêu, có bạn lại cho rằng ñối với xã hội 
thì tham nhũng tác ñộng rất nhiều, tham nhũng cũng góp phần gây ra 
nạn thất nghiệp hiện nay,… nhưng với bản thân thì chưa rõ ràng, tác 
ñộng chỉ ở mức ñộ vừa phải.  ðối với câu hỏi về mức ñộ quan tâm của 
giới trẻ về chủ ñề tham nhũng, ½ bạn chọn mức ñộ ít với lý do là giới 
trẻ hiện nay mặc dù có biết ñến nạn tham nhũng nhưng họ có nhiều 
mối quan tâm khác hơn, thích hưởng thụ hơn. Khoảng 1/3 các bạn 
tham gia diễn ñàn cho rằng mình ñã từng tham nhũng. 

“Em thấy tham nhũng tác 
động nhiều tới cuộc sống 
của em vì đi đâu cũng thấy 
tham nhũng làm giảm lòng 
tin của con người với nhau” 
 
Một bạn chia sẻ suy nghĩ về 
tác động của tham nhũng tới 
cuộc sống của mình 

“Diễn đàn đã giúp em thay đổi một phần nhận thức về tham nhũng.” 

“Xã hội quá rộng lớn trong khi mình chỉ là một hạt nhân rất nhỏ bé. Với 

vấn đề tham nhũng, em không kỳ vọng thay đổi được cả xã hội ngay được 

nhưng bản thân em sẽ tự mình thay đổi trước.” 

Chia sẻ của một số bạn trẻ sau diễn đàn 
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1. Nhận diện tham nhũng 

1.1. Tìm hiểu về tham nhũng 

Với câu hỏi: “Theo bạn, tham nhũng là gì”, các bạn tham gia ñã ñưa ra quan ñiểm của cá nhân về 
hành vi này. Các quan ñiểm khá ña dạng nhưng tựu chung ñều cho rằng tham nhũng là lợi dụng 
quyền hạn của mình ñể làm lợi cho cá nhân. Khi ñược hỏi Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong bản ñồ 
Tham nhũng thế giới, các bạn trẻ ñều dè dặt và không biết thông tin này mặc dù các bạn ñều cho 
rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam là rất nhiều. 

ðề tổng kết, thúc ñẩy viên giới thiệu 02 khái niệm về tham nhũng theo 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 
vì vụ lợi”. (Luật Phòng, chống tham nhũng) 

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

 

1.2. Nhận diện tham nhũng 

Tất cả các bạn trẻ tham gia diễn ñàn ñược chia làm 04 nhóm ñể thảo luận và trả lời các câu hỏi khác 
nhau. Nhìn chung, các nhóm ñều có cách hiểu sâu sắc, ña chiều về các vấn ñề liên quan ñến tham 
nhũng trong y tế. Sau ñây là kết quả: 

Câu hỏi 1: Hãy liệt kê những hành vi tham nhũng cụ thể và xếp loại từ dễ ñến khó giải quyết?  
Nhóm 1 ñã ñưa ra khái quát 4 hành vi tham nhũng và xếp loại theo thứ tự từ dễ ñến khó giải quyết 
như sau: 

1. Biển thủ công quỹ 
Hành vi này bao gồm Khai khống ñể lấy tiền và Chiếm ñoạt của công rồi chạy trốn, …. Các bạn 
nhóm 1 cũng chia sẻ về một trường hợp xảy ra trong thực tế tại trường: “Ở lớp tại chức có một 
anh ñứng ra ñể thu tiền thi lại và học lại của các bạn trong lớp. Sau khi thu tiền xong, anh này 
ñã cầm số tiền ñó chạy mất…” 

 
2. Lạm dụng cơ hội 
Hành vi này có thể thấy rất rõ trong cuộc sống thường nhật. ðối với câu lạc bộ tình nguyện, có 
thể xảy ra hành vi lạm dụng chức thủ quỹ ñể làm quỹ riêng. Các bạn nhóm 01 cho rằng hành vi 
lớn này bao gồm nhiều hành vi nhỏ khác như tham nhũng về thời gian, sai phạm trong tuyển 
dụng nhân sự, …. 

 
3. Nhận Hối lộ 
Tham nhũng bao gồm hai chiều (chiều ñưa và chiều nhận). Nếu bên nhận chưa thực sự nhận hối 
lộ mà mới chỉ cân nhắc về việc nhận hay không thì ñã có thể coi ñó là “Tham nhũng trong suy 
nghĩ”. Và khi hành ñộng nhận hối lộ xảy ra thì nghĩa là ñã có sự tham gia của cả hai bên và hành 
vi tham nhũng ñã ñược thực hiện. 

 
4. ðưa Hối lộ 
ðưa Hối lộ là hành vi khó giải quyết nhất, là nguyên nhân dẫn ñến một loạt các hành vi ñược liệt 
kê ở trên. Một số ví dụ có thể ñưa ra là: ðưa tiền cho bác sỹ, y tá ñể họ mổ hoặc tiêm ñỡ ñau; 
ðưa tiền cho công an giao thông ñể mau chóng giải quyết sai phạm giao thông,…Hành vi này 
liên quan ñến ý thức mỗi con người và liên quan ñến mục ñích cá nhân, nó tạo cơ hội cho rất 
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nhiều hành vi tham nhũng khác ñược thực hiện vì “PHẢI CÓ NGƯỜI ðƯA THÌ MỚI CÓ 
NGƯỜI NHẬN”.  
 

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?  

Nhóm 02 ñã ñưa ra 03 nguyên nhân lớn dẫn ñến tham nhũng, bao gồm: Ham muốn quyền lực (mong 
muốn những lợi ích cho các nhân như có cấp bậc, ñịa vị cao trong xã hội); Vật chất (chẳng hạn như 
giáo viên dạy thêm ngoài ñể có thêm tài chính,...); Quản lý nhà nước chưa chặt chẽ. ðối với nguyên 
nhân thứ 3 có một ví dụ rất ñiển hình là ñối với ñấu thầu, chính phủ Việt Nam thường sử dụng hình 
thức chỉ ñịnh thầu thay vì ñấu thầu công khai. Việc chỉ ñịnh thầu tạo ra kẽ hở trong quản lý, dễ dẫn 
ñến hành vi tham nhũng hơn so với việc ñấu thầu công khai, minh bạch và nhà thầu ñược lựa chọn 
phải thực sự chứng minh ñược năng lực của mình. 
Trong ñó, hai nguyên nhân quan trọng nhất ñó là: Ham muốn quyền lực và Vật chất. Chính hai 
nguyên nhân này ñã tạo cơ hội cho tham nhũng xảy ra ngày một lan tràn. 
 

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

Theo nhóm 03, tham nhũng gây ra rất nhiều hậu quả, bao gồm: Tác ñộng ñến tâm lý, nhận thức, làm 
giảm lòng tin con người; Mất cân bằng trong xã hội; Thất nghiệp; Phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. 
Dân gian Việt Nam có câu “ðồng tiền ñi trước là ñồng tiền khôn”. Câu thành ngữ này liên quan ñến 
tâm lý, ý thức của con người trong việc thực hiện hành vi tham nhũng. Tham nhũng còn gây ra sự 
mất cân bằng trong xã hội, khiến người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo ñi. Tham 
nhũng góp phần gây ra nạn thất nghiệp, và thất nghiệp làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội.  
Trong ñó, hai hậu quả lớn nhất là: Làm giảm lòng tin con người và Mất cân bằng trong xã hội. ðiều 
này ảnh hưởng ñến hệ tư tưởng, niềm tin của con người và làm gia tăng bất công trong xã hội. 

 

Câu 4: Theo bạn, ai chịu tác ñộng của tham nhũng nhiều nhất? 

Nói chung, tham nhũng có cả những tác ñộng có lợi và có hại. Tác ñộng có lợi chủ yếu là ñối với 
một số cá nhân và nhóm cụ thể hưởng lợi từ hành vi tham nhũng. ðối với toàn xã hội thì tham nhũng 
thực sự gây ra tác ñộng có hại. Nhóm 04 rất sáng tạo trong việc phân loại một số ñặc ñiểm ñể so sánh 
nhóm ñối tượng nào chịu tác ñộng của tham nhũng nhiều hơn.  
 

 Chịu tác ñộng nhiều hơn Chịu tác ñộng ít hơn 
Giới tính Nữ Nam 
Tuổi tác Người già, Trẻ em Thanh niên 
ðịa ñiểm Người ở vùng sâu vùng xa Người ở ñồng bằng 
Dân tộc Người dân tộc thiểu số Dân tộc Kinh 

Sau phần trình bày của nhóm 04, chị Vân Nguyệt ñã chia sẻ một số kết quả ñiều tra về mối quan hệ 
giữa giới và tham nhũng, thì xu hướng là nam giới dễ tham nhũng hơn nhưng nữ giới lại chịu tác 
ñộng bởi tham nhũng nhiều hơn. Và khuyến nghị ñược ñưa ra là nữ giới nên ñược tham gia vào vị trí 
lãnh ñạo và quá trình ra quyết ñịnh nhiều hơn ñể góp phần chống tham nhũng. Chị Vân Nguyệt cũng 
nhấn mạnh ñến việc tham nhũng khiến nhiều công trình phúc lợi xã hội (bệnh viện, trường học, ...) 
không ñược xây dựng hoặc ñược xây dựng nhưng với chất lượng kém. ðiều này ảnh hưởng rất lớn 
ñến người già và trẻ em – là hai nhóm ñối tượng dễ bị tổn thương và có nhu cầu sử dụng công trình 
phúc lợi xã hội nhiều nhất. 
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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 các hoạt ñộng của cuộc sống thường nhật. 
Phần trả lời phản ánh khá chân thật suy nghĩ của các bạn trẻ về ranh giới giữa việc có góp tay vào 
tham nhũng hay không khi ở trong những hoàn cảnh thực tế.  

Tình huống 1: Chị B phụ trách mua sắm nguyên vật liệu xây dựng cho công ty. Do mối quen biết 
và tài khéo léo của mình, chị B ñược cửa hàng giảm giá 5% nhưng hóa ñơn vẫn ghi giá bình 
thường như chưa ñược chiết khấu. Chị B băn khoăn không biết nên trả lại số tiền ñược chiết khấu 
cho công ty hay giữ lại khoản tiền này. 

Nếu bạn trong trường hợp của chị B, bạn sẽ làm gì? 
 
ða số các bạn trong tình huống này cho rằng mình sẽ giữ lại số tiền ñược chiết khấu cho bản thân vì 
có thể coi số tiền ñó là trả công cho mình, cho mối quan hệ quen biết của mình.  
Tuy nhiên, khi thay ñổi tình huống này là mua hàng hóa cho câu lạc bộ, các bạn ñều nhất trí sẽ trả số 
tiền ñược chiết khấu cho câu lạc bộ. Lý do các bạn ñưa ra là tiền của câu lạc bộ cũng như tiền của 
mình và câu lạc bộ hoạt ñộng trên cơ sở thiện nguyện và nên tránh các hành vi, hiện tượng kém minh 
bạch.  
ðể chia sẻ sâu về tình huống này, chị Vân Nguyệt vạch rõ cho các bạn tham gia về một nghịch lý, 
một sự mâu thuẫn trong cách suy nghĩ của các bạn về Công ty và Câu lạc bộ tình nguyện. Về thực 
chất, hai ñơn vị này ñều hoạt ñộng tạo ra những giá trị tốt ñẹp cho cộng ñồng và xã hội. Tuy nhiên, 
tầm ảnh hưởng của công ty lớn hơn so với câu lạc bộ tình nguyện. Cụ thể trong tình huống này, nếu 
chị B sẵn sàng trả lại số tiền ñược chiết khấu cho công ty, số tiền ñó sẽ là tài sản của công ty và họ có 
thể ñầu tư thêm, có thể phát triển công ty mạnh mẽ hơn. Công ty là nơi tạo công ăn việc làm cho rất 
nhiều người lao ñộng, là cơ quan ñóng thuế cao góp phần phát triển các công trình phúc lợi xã hội.... 
Vì vậy, các bạn trẻ không nên có sự phân biệt giữa công ty và câu lạc bộ tình nguyện mà cố gắng giữ 
nguyên tắc minh bạch của bản thân trong mọi tình huống. 

 
Tình huống 2: 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: 

- Phương án 1:  Bạn giục lái xe ñi nhanh, không lấy cuống vé ñể kịp chuyến bay 
- Phương án 2: Bạn nhất ñịnh chờ ñể lấy ñược cuống vé mới ñi 

Hãy lựa chọn 1 phương án và ñưa ra các lý do ñể bảo vệ phương án ñó. 
 

Khi mới ñọc tình huống, trong nội bộ nhóm 02 ñã có những quan ñiểm trái ngược. Có bạn chọn ngay 
phương án 1 do tâm lý ñang cần nhanh và không ñể ý ñó là hành vi tiếp tay cho tham nhũng. Có bạn 
chọn phương án 2 vì cho rằng việc chờ ñể lấy cuống vé diễn ra rất nhanh. Ngoài ra, các bạn chia sẻ 
về việc “cuống vé kép” –tình huống thực tế xảy ra ở trạm soát vé gần sân bay Nội Bài. Chính ñiều 
này khiến các bạn nhận ra rằng mình cần phải lấy cuống vé ñể tránh những gian lận có thể xảy ra từ 
những việc nhỏ nhặt mà mình không hề ñể ý ñến. 

Sau khi cùng phân tích và suy ngẫm về tình huống này, hầu hết các bạn tham gia nhận ra rằng thời 
gian chờ ñợi lấy cuống vé rất nhanh và cuống vé này còn liên quan ñến việc ñóng thuế. Trong khi ñó, 
thuế là nguồn thu chính ñể xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho chính người dân và 
chính các bạn sẽ ñược hưởng lợi từ các công trình ñó. 
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Tình huống 3: Bố của bạn là cán bộ cấp huyện. Một lần tình cờ mở một món quà bố mới ñược 
tặng, bạn phát hiện có một phong bì tiền và một tờ giấy ghi: “Anh giúp em cho cháu vào làm việc 
ở cơ quan mình. Chân thành cảm ơn anh!” 

Bạn có suy nghĩ và cảm thấy như thế nào trong trường hợp này?  
 

Các bạn tham gia diễn ñàn ñều cho rằng ñây là tình huống rất khó xử. Về suy nghĩ, ña số các bạn 
cảm thấy không vui khi ñặt trong hoàn cảnh này. Về hành ñộng, có khoảng 20% bạn lựa chọn cách 
Giữ im lặng, các bạn khác lại có những cách xử lý tình huống rất riêng. Có bạn sẽ trao ñổi thẳng thắn 
với bố về việc này, phân tích những ảnh hưởng có thể xảy ra trong trường hợp người mà bố nhận vào 
làm không có năng lực. Có bạn góp ý nhẹ nhàng với bố và có thể chia sẻ cho bố biết cảm giác của 
mình khi biết ñến sự việc này. Và hầu hết các bạn tham gia diễn ñàn ñều tin rằng con cái có khả năng 
và nên tác ñộng tới bố mẹ ñể tạo ra sự thay ñổi tốt hơn. 

 

3. Giới trẻ có thể làm gì  

Từ bức tranh tham nhũng ở Việt Nam, các bạn chia sẻ những hành ñộng mà giới trẻ Việt Nam có thể 
thực hiện ñể xây dựng một xã hội minh bạch hơn. ðây ñược xem như cam kết của các cá nhân và thể 
hiện ñược sự nhiệt tình và tính sáng tạo của họ trong các hành ñộng xây dựng xã hội minh bạch.  

Các bạn  cho rằng nên Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ ñề minh bạch, giảm 
tham nhũng; Góp ý kiến và tỏ thái ñộ trước vấn nạn tham nhũng; Nói chuyện với bạn bè về chủ ñề 
tham nhũng; Dạy em và con cái trong tương lai nhận thức về tham nhũng; Tự ñiều chỉnh bản thân 
hạn chế ñến mức tối ña không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi tham nhũng; Phát ñộng cuộc 
thi ñi bộ vì sự minh bạch;…  

 
III. ðÁNH GIÁ DIỄN ðÀN 
 

ðiểm thích  ðiểm không thích  

- Diễn ñàn rất hữu ích, ñã giúp tôi thay 

ñổi một phần ý thức về tham nhũng 

- Trao ñổi thẳng thắn, cởi mở 

- Nội dung diễn ñàn hấp dẫn, lôi cuốn  

- Thảo luận diễn ra sôi nổi 

- Phần thảo luận về Tham nhũng là gì, 

nguyên nhân, hậu quả, tác ñộng... có 

nhiều ý kiến trao ñổi rất hay và sâu. 

- Còn ít người tham gia 

- Kiểm soát thời gian cần tốt hơn 

 

 

 


