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“Tham nhũng cấu xé 
của chúng ta từng ít 
một, đừng tham gia 
vào quá trình đó” 
 

 
“Làn sóng của giới trẻ là một làn 

sóng vô cùng khủng khiếp. Vì vậy 

phải cho giới trẻ nhận thức được 

những hậu quả của tham nhũng 

để sau này họ đi làm không mắc 

phải” 

(Chia sẻ của 1 bạn thanh niên tham 

gia Diễn đàn) 

“Mình chắc chắn ai 
cũng tham nhũng, 
nhưng 500 – 1,000  
đồng  thì quá nhỏ” 
Chia sẻ của 1 bạn 
tham gia Diễn đàn 

“Tham nhũng ảnh hưởng đến suy 
nghĩ, tư tưởng của con người. 
Nhưng hành động có tham nhũng 
hay không còn phụ thuộc vào bản 
chất của mỗi người” 
Quan điểm của 1 bạn tham gia Diễn đàn 



 

   

“Trong 1 số lần em có xin tiền bố 
mẹ đóng học nhưng thực tế là đi 
chơi.” 
Chia sẻ của một bạn thanh niên về 
hành vi tham nhũng đã thực hiện 

I.     GIỚI THIỆU CHUNG 
 
Ngày 22/04/2010, Diễn đàn “Xã hội minh bạch và bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ” thuộc 
khuôn khổ Dự án cùng tên đã diễn ra dưới sự phối hợp của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi 
trường và Cộng đồng (Live & Learn) và Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trường Đại học Mở Hà 
Nội (HOUSV).  
 
Mục tiêu của diễn đàn nhằm giúp thanh nhên: (1) Hiểu: khái niệm và nguyên nhân dẫn đến tham 
nhũng, thanh niên có thể làm gì trong công cuộc chống tham nhũng; và (2) Đề xuất ý tưởng và 
tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng xã hội minh bạch và bền vững. 
 
Diễn đàn đã diễn ra thành công với sự góp mặt và đóng góp nhiệt tình của các bạn đến từ câu lạc 
bộ HOUSV. Các bạn sinh viên tham gia đã cùng nhau trao đổi và chia sẻ quan điểm của cá nhân 
về chủ đề Tham nhũng để cùng nhau hiểu rõ hơn và đạt được các mục tiêu mà Diễn đàn đề ra. 
 
 
II.     NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ DIỄN ĐÀN 
 
Trước khi bắt đầu nội dung chính của diễn đàn, một hoạt động mang tính chất khởi động mà qua 
đó các bạn trẻ có dịp thể hiện được nhận định của bản thân về chủ đề tham nhũng đã diễn ra với 
kết quả như sau: 
 

Nội dung/Mức độ Rất ít Ít Vừa phải Nhiều Rất nhiều Tổng 
1. Tình trạng tham nhũng ở  

Việt Nam hiện nay 
0% 0% 7,1% 50% 42,9% 100% 

2. Tác động của tham nhũng đến 
cuộc sống của bạn 

0% 42,9% 35,7% 21,4% 0% 100% 

3. Mức độ quan tâm của giới trẻ 
về chủ đề tham nhũng 

0% 64,3% 7,1% 28,6% 0% 100% 

4. Bạn đã từng tham nhũng chưa? 
Có Không 100% 

57,1% 42,9% 
 
Các bạn tham dự phần lớn đều cho rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay nhiều và rất 
nhiều bởi theo các bạn Việt Nam là 1 trong 10 nước có chỉ số tham nhũng cao nhất, không những 
vậy các bạn cũng cho biết “xem rất nhiều chương trình thời sự thì 10 chương trình có đến 7 
chương trình nói về tham nhũng”, ….  
Và khi nhắc đến tác động của tham nhũng, 42,9% các bạn cho rằng tác động của tham nhũng đến 
cuộc sống của các bạn hiện nay là ít bởi các bạn đều là sinh viên, chưa có nghề nghiệp nên chưa 

thấy rõ tác động của tham nhũng đến cuộc sống của 
mình. Có 64,3% bạn cho rằng giới trẻ hiện nay ít 
quan tâm tới vấn đề tham nhũng trong khi đó khoảng  
28,6% bạn cho rằng giới trẻ quan tâm nhiều tới vấn 
đề này. 
Cuối cùng, khi hỏi “bạn đã từng tham nhũng chưa” 

thì tỉ lệ này gần như bằng nhau: 57,1% các bạn tham 
dự cho rằng mình đã từng tham nhũng và 42,9% cho rằng chưa từng tham nhũng. Điều khiến cho 
tỉ lệ này gần như ngang bằng nhau bới các bạn cho rằng số tiền tham nhũng quá nhỏ (như 500 
VNĐ – 1,000 VNĐ) thì không thể nói là tham nhũng. 
 
 



 

   

1. Thế nào là tham nhũng 
  
Với câu hỏi “Tham nhũng là gì”, một số bạn tham gia diễn đàn 
đã ngay lập tức đưa ra câu trả lời:  
- “Tham nhũng là lấy cái gì đó của công hoặc của người khác, 

của chung thành của tư” 
- “Tham nhũng là một hành động dung cái quyền của mình làm 

lợi cho mình “ 
- “Tham nhũng là từ ghép giữa “tham lam” và “nhũng đoạn” 

nghĩa là dung những hành vi của mình để nhũng đoạn.” 
Từ các quan điểm về tham nhũng của các thành viên tham dự, 
thúc đẩy viên đã tóm lại khái niệm đó theo các quan điểm khác 
nhau: 
- người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

đó vì vụ lợi”. (Luật Phòng, chống tham nhũng)  

- Là hành vi người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý 
làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân. (Tổ chức Minh bạch Quốc tế) 

- cố tình không tuân thủ các nguyên tắc công minh nhằm trục lợi cho cá nhân hoặc cho những 
kẻ có liên quan tới hành động đó. (Vitor Tanzi) 

Bên cạnh đó, thúc đẩy viên cũng đưa ra 2 cách phân loại tham nhũng để các bạn tham dự Diễn 
đàn hiểu hơn về tham nhũng: 
- Tham nhũng lớn xảy ra chủ yếu liên quan đến dự án thu mua lớn và được phổ biến trong các 

dự án xây dựng; trong các hợp đồng vũ khí và quốc phòng, công nghệ....  
- Tham nhũng vặt: (tham nhũng hành chính hay tham nhũng quan liêu), là loại tham nhũng 

diễn ra thường ngày: liên quan đến những “món quà biếu” hoặc hối lộ bằng tiền, né tránh 
nghĩa vụ và các khoản thuế…    

Với cách phân loại này, các bạn tham dự Diễn đàn đã hiểu hơn rằng lấy cắp số tiền nhỏ cũng có 
thể coi là tham nhũng. 
 
2. Nhận diện tham nhũng 
 
Với phần nhận diện tham nhũng, các bạn tham gia Diễn đàn được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 
có câu hỏi khác nhau. Dưới đây là kết quả thảo luận của từng nhóm theo từng câu hỏi: 
 
Câu 1: Hãy liệt kê nhiều nhất những hành vi tham nhũng cụ thể và xếp loại từ dễ đến khó giải 
quyết? 
 
Để trả lời câu hỏi nhóm 1 đã phân ra làm 2 loại: tham nhũng vặt và tham nhũng lớn tại các lĩnh 
vực khác nhau: 
 Tham nhũng vặt Tham nhũng lớn 

Giao thông 
Hối lộ khi phạm luật giao thông 
như không đội mũ bảo hiểm, 
vượt đèn đỏ,… 

Hối lộ chạy tội khi xảy ra vụ việc 
nghiêm trọng như tai nạn gây chết 
người. 

Y tế 
Bác sỹ, y tá,… nhận tiền của 
bệnh nhân 

 

Giáo dục Chạy điểm, xin học Chạy biên chế 

Kinh tế 
- Kế toán trốn thuế 
- Kiểm toán sai lệch (ví dụ: ghi 

tăng hóa đơn để chiếm lợi) 

- Tuyển dụng nhân sự, thăng chức, hợp 
đồng kinh tế lớn 



 

   

Với câu hỏi này, thúc đẩy viên đã đưa ra khái niệm 
chỉ số nhận diện tham nhũng (CPI) để giúp các bạn 
trẻ hiểu được tình trạng tham nhũng hiện nay. Chỉ 
số nhận biết tham nhũng (CPI) của Việt Nam năm 
2009 là 2.7/10 (đứng thứ 120) 
Không những vậy các bạn còn hiểu sâu hơn về tình 
trạng tham nhũng của Việt Nam từ năm 1998 – 
2009 thông qua biểu đồ về thứ hạng CPI của Việt 
Nam từ 1998 – 2009 (xem hình bên) 

 
Câu 2: Hãy  dựng nên một đoạn kịch ngắn tái 
hiện một góc xã hội nơi nạn tham nhũng hoành 
hành?Sửa lại cho đúng câu hỏi :(. Và đây là câu 
hỏi 3 chứ không phải câu 2 
 
Với câu hỏi này, nhóm 2 đã dựng lên một vở kịch 
có nhan đề là “Tình và tiền”:  
Thảo là một giám đốc chương trình. Nghĩa là nhân viên mới muốn xin dự án “xây dựng cầu 
đường”. Ban đầu Thảo còn thắc mắc vì Nghĩa là một nhân viên còn “non” về kinh nghiệm nên 
chưa đồng ý giao dự án cho Nghĩa. Nhưng sau một thời gian, Nghĩa đã chiếm được tình cảm của 
Thảo. Với tình cảm và lợi lộc từ việc phê duyệt công trình cho Nghĩa đem lại, Thảo đã quyết định 
giao dự án cho Nghĩa. Nhưng sau một thời gian thực hiện dự án, những phàn nàn về chất lượng 
công trình và những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đã đến tai ban lãnh đạo tổng công ty. 
Ban lãnh đạo đã buộc Nghĩa phải nộp bản tường trình về các hành động của mình và các giấy tờ 
có liên quan tới dự án. Vở kịch kết thúc mở tại đây, nhóm 2 đã kết lại bằng việc nêu ra những hậu 
quả của tham nhũng: 
- Ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, hành động của giới trẻ, đến xã hội 
- Là một tệ nạn xủa xã hội 
- Đánh mất niềm tin, uy tín, giá trị đạo đức 
- Xã hội sẽ mất dần đi người tài giỏi 
- Ảnh hưởng đến lợi ích xã hội (dự án hỏng hóc) 
Để các bạn tham dự có hình dung về hậu quả của tham nhũng rõ nét hơn, thúc đẩy viên đã đưa ra 
hình ảnh đám cưới chuột và một số clip ngắn về hậu quả của tham nhũng: 
- Cảm nhận của các bạn trẻ khi xem bức tranh đám cưới chuột: 

• Có nhiều tầng lớp tham gia vào việc tham nhũng 
• Hành vi tham nhũng làm nhiều thành quen 
• Tham nhũng do chênh lệch về địa vị xã hội, … 

- Cảm nhận của các bạn tham dự khi xem clip ngắn về tham nhũng: 
• Tham nhũng là một chuỗi, số lượng có chiều hướng lớn dần lên 
• Tham nhũng truyền từ đời này sang đời khác, người trước truyền cho người sau. 
• Tham nhũng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi 
• Tham nhũng cấu xé tương lai của chúng ta từng ít một, … 

 
Câu 3: Theo bạn đâu là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tham nhũng? Hãy chọn ra 2 nguyên 
nhân lớn nhất. Tại sao? (đây là câu 2 không phải câu 3) 
 
Nhóm 3 đã đưa ra 2 nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tham nhũng đó là “lòng tham cá nhân” và “do 
cơ chế quản lý kém hiệu quả”: 
- Lòng tham cá nhân 



 

   

• Tiền, vật chất 
• Quyền lợi trong công việc, chức vụ,… 
• Thỏa mãn lợi ích cá nhân 

- Do cơ chế quản lý kém hiệu quả 
• Tạo điều kiện cho thực hiện tham nhũng 
• Rườm rà � nảy sinh tham nhũng 

 
Bên cạnh các nguyên nhân mà các bạn thanh niên đã 
đưa ra ở, thúc đẩy viên còn bổ sung thêm các nguyên 
nhân khác giúp các bạn tham dự hiểm rõ hơn về các 
nguyên nhân dẫn đến tham nhũng: 
- Chế độ phân phối bất cập (lương, bổng...) 
- Có sẵn các cơ hội  
- Tính pháp quyền của một nhà nước pháp quyền thực sự chưa hình thành đầy đủ ở Việt Nam 

(tư pháp không độc lập) 
- Thiếu công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.  (kinh tế, tài chính và nhân sự) 
- Quyền, cơ chế và các công cụ kiểm tra, giám sát chính quyền của nhân dân chưa có đầy đủ. 
- Văn hóa pháp luật, đạo đức nghề nghiệp phai nhạt, sói mòn trước sự phổ biến của văn hóa lót 

tay,...  
  
3. Tham nhũng có hay không? 
Sau các phần thảo luận trong nội dung “nhận diện tham nhũng”, các bạn tham gia được chia thành 
hai đội để cùng nhau đưa ra các luận điểm để bảo vệ ý kiến trả lời của đội mình trong câu hỏi 
“Phụ nữ càng tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, quan chức,… thì xã hội sẽ 
giảm bớt tình trạng tham nhũng?”.  
 
Với hình thức chia nhóm và bốc thăm ngẫu nhiên, thành viên của đội “đồng ý” với quan điểm trên 
đa phần là các bạn nam, và thành viên của đội “không đồng ý” đa phần là các bạn nữ. Chính điều 
này giúp các bạn có cái nhìn đa chiều, phân tích vấn đề kỹ càng hơn và không bị yếu tố giới ảnh 
hưởng đến các luận điểm của mình. 
 

Đồng ý Không đồng ý 
- Từ xưa theo quan niệm của người Việt Nam vai 

trò phụ nữ bị hạ thấp hơn so với nam giới. Do đó 
khi được tham gia vào các vị trí trong xã hội thì 
chứng tỏ trình độ của họ đã được xã hội công 
nhận. Vì vậy họ sẽ phải cố gắng quản lý chặt chẽ 
để giữ vững vị trí đó. 

- Nữ giới khi làm việc gì cũng thận trọng nên điều 
này sẽ giảm bớt tham nhũng.  
Ví dụ, trong gia đình người phụ nữ thường là 
người quản lý tài chính, mà gia đình là tế bào cảu 
xã hội nên một khi họ đã làm tốt trong gia đình sẽ 
làm tốt trong xã hội 

- Phụ nữ không bị gánh nặng về kinh tế như Nam 
giới. Theo quan niệm Nam giới là trụ cột của gia 
đình nên sễ bị áp lực nhiều hơn nữ. Do đó nữ giới 
khi làm việc chủ yếu sẽ làm vì mục đích bảo vệ 
danh dự của mình nhiều hơn nên khó tham nhũng 

- Con người dù là Nam hay Nữ đều có 
thể tham nhũng và không thể tác 
động vào quá trình tham nhũng vì 
quá trình Tham nhũng được tham gia 
bởi nhiều nguyên nhân khác nhau về 
môi trường, xã hội, kinh tế và con 
người 

- Nam và nữ bình đẳng nên Nữ có lên 
lắm quyền thì cũng không thể giảm 
tình trạng tham nhũng. 

- Một trong những nguyên nhân gây rat 
ham nhũng là do cơ chế lỏng lẻo mà 
nữ giới không thể có tác động ảnh 
hưởng để thay đổi cơ chế. 

 

 



 

   

III.     ĐÁNH GIÁ DIỄN ĐÀN 
 
1. Diễn đàn có hữu ích với bạn không 

 
Rất hữu ích Có hữu ích Bình thường Ít Tổng 

75% 25% 0% 0% 100% 
 
2. Hiểu biết của bạn về các nội dung dưới đây có thay đổi gì sau khi tham gia Diễn đàn? 
 
Nội dung Rất nhiều Nhiều Bình thường Ít Tổng 
Các khái niệm về tham nhũng? 7,7% 69,2% 23,1% 0% 100% 
Các hành vi tham nhũng 50% 33,4% 8,3% 8,3% 100% 
Nguyên nhân của tham nhũng 46,1% 38,5% 7,7% 7,7% 100% 
Hậu quả tham nhũng 61,5% 23,1% 7,7% 7,7% 100% 
Hành động xây dựng xã hội 
minh bạch 

0% 30,8% 53,9% 15,3% 100% 

 
3. Diễn đàn đã làm thay đổi cách nhìn nhận của bạn về tham nhũng như thế nào? 

 
Rất khác Khác Không khác lắm Vẫn thế Tổng 

7,6% 46,2% 46,2% 0% 100% 
 
4. Theo bạn, cách tốt nhất giới trẻ có thể làm để chống tham nhũng là gì? 
 
Thay đổi nhận 
thức bản thân 

Tuyên truyền Khuyến nghị 
các cơ quan 
chức năng 

Tố cáo hành vi 
tham nhũng 

Tổng 

50% 20% 10% 20% 100% 
 
5. Nhận xét chung về diễn đàn 

 
Điểm thích nhất Điểm không thích nhất Nhận xét/đóng góp 

- Mọi người được nói lên quan 
điểm, sự hiểu biết của mình.  

- Tạo cơ hội cho mọi người được 
nhận thức, hiểu biết thêm về tham 
nhũng – vấn nạn hiện nay 

- Phần thảo luận và phản biện hấp 
dẫn 

- Khả năng tranh luận, giao lưu của 
mọi người 

- Sôi nổi và học hỏi được nhiều 
- Vui, bổ ích 
- Diễn đàn mở, năng động, nhiệt 

tình, dễ bày tỏ quan điểm 
- Thoải mái thuyết trình 
- Trò chơi 
 

- Tranh luận chưa 
trọng tâm 

- Ít người 
-  

- Nên có nhiều buổi 
thuyết trình và diễn 
đàn như thế này 

- Có nhiều buổi như 
thế này hơn, về mọi 
vấn đề. 

- Hi vọng diễn đàn 
phát triển mạnh, sâu 
rộng 

 


