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Phần I 

Tham nhũng là gì? 

“Ngày nay một trong những mối đe dọa lớn nhất  tác động đến sự 

phát triển của mỗi quốc gia chính là tham nhũng. Nó làm trì trệ các hệ 

thống cốt lõi, bóp méo thị trường và khuyến khích con người sử dụng kỹ 

xảo cũng như năng lực vào những các việc làm thiếu hiệu quả. Rốt cục, 

chính phủ và người dân phải trả một cái giá đắt, thu nhập và đầu tư đều 

đạt ở mức thấp”  

(trích bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới tại Jakarta, 

tháng 11/2006). 

 

 

Tham nhũng là một hiện tượng mà bản thân nó biểu hiên ở rất nhiều 

dạng khác nhau. Nhận thức về khái niệm tham nhũng cũng thu hút một 

lượng lớn các quan điểm khác nhau. Nhiều người nhầm tưởng rằng tham 

nhũng chỉ giới hạn trong các hoạt động thuộc lĩnh vực công và “hành 

lang” nhưng là một vấn đề lớn, tham nhũng có xu huớng vượt ra khỏi các 

giới hạn này. 

 

 

Khảo sát nhận thức về tham nhũng quốc gia năm 2007 đã thống kê 

có tới 68,1% người được hỏi hiểu tham nhũng là đưa và nhận hối lộ trong 

khi  10,1% hiểu tham nhũng chỉ là đưa hối lộ. Các dạng khác của tham 

nhũng được nêu ra bao gồm nâng đỡ con ông cháu cha, tống tiền, thiên 

vị, gian lận, lạm dụng ngân quỹ và sử dụng trái phép của công. 

Sự phức tạp của tham nhũng xét về mặt đối tượng, nơi thực hiện và hành vi 

thực hiện cũng tạo ra nhiều khó khăn trong việc đi đến một khái niệm có 

thể bao quát tất cả. Không xét đến sự biến đổi của định nghĩa, có một mẫu 

số chung của tham nhũng là “sự không công bằng, ham lợi, đút lót, gian 

lận, biển thủ công quỹ, lạm dụng chức vụ và quyền hạn, gian lận trong bầu 

cử, trốn thuế và nâng đỡ con ông cháu cha...” 
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S 

Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa tham nhũng là “sự bóp méo 

hay hủy hoại tính liêm chính bằng cách dung túng cho hành vi đút lót 

hoặc thiên vị trong việc công” và có chú thích rằng cách hiểu này đã được 

sử dụng từ năm 1425. 

 

 

Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) thừa 

nhận tính phức tạp trong việc định nghĩa về tham nhũng theo một cách 

toàn diện nhất. Thông qua các chương trình toàn cầu chống tham nhũng 

của mình, UNODC nhấn mạnh rằng “không có một định nghĩa nào về 

tham nhũng mang tính toàn diện, được toàn cầu chấp thuận. Những nỗ 



Hướng dẫn Giới trẻ hành ñộng chống Tham nhũng 
 Apr. 14 

lực để xây dựng một định nghĩa như vậy nhằm đối chọi với các vấn đề pháp 

lí, tội phạm và chính trị ở nhiều nước trên thế giới”.   

 

Điều 4 Công ước Liên châu Phi về phòng chống tham nhũng và các vi 

phạm liên quan có định nghĩa về tham nhũng. Tương tự như tổ chức minh 

bạch quốc tế, nó định nghĩa tham nhũng là “sử dụng quyền hạn được giao 

phó cho mục đích riêng tư”. Định nghĩa này còn nhấn mạnh một người có 

hành vi tham nhũng nếu họ: 

Làm việc trong cơ quan hành chính hoặc bất cứ một vị trí nào mà đưa hoặc 

nhận đút lót để tiến hành một hoạt động nào đó. 

Sử dụng, chiếm hữu tái sản công cộng (VD: văn phòng nhà nước) 

Lợi dụng cơ hội một cách phi pháp (ví dụ: đề nghị, hứa hẹn nếu thắng giải 

thầu hoặc một hợp đồng sẽ cho hoặc nhận một khoản tiến, quà biếu). 

 

Chương trình chống tham nhũng quốc gia (NACP) định nghĩa về tham 

nhũng là “bất kỳ hành vi nào của một công chức hay một người có vị trí 

tương tự không phù hợp với quyền hạn được giao hoặc các chuẩn mực đạo 

đức hoặc mức độ cao hơn của các hành vi trên, đó là kiếm lợi cho bản thân 

hoặc người khác, từ đó đục khoét tài sản của mọi người hoặc quốc gia” 

(theo Tổng thư ký NACP, 2006). 

 

Ở Kenya, Công ước của Kenya đã lập ra một mẫu số chung khá rộng để lập 

pháp có thể sử dụng để định nghĩa, nhận diện và phân bệt các dạng của 

tham nhũng. Các hành vi tham nhũng chủ yếu được định nghĩa là hành 

động phi pháp. Điều 77 khoản 8 của Công ước có nêu rằng: 

“Không một người nào có thể bị buộc tội trừ trường hợp tội đó đã được định 

nghĩa, và mức phạt do đó cũng đã được quy định trong luật pháp” 

Điều này áp dụng đối với tất cả các hành vi vi phạm pháp luật có liên 

quan đến tham nhũng đã được quy đinh trong luật pháp (đạo luật của 

Quốc hội). 

 

Pháp chế có liên quan đến tham nhũng bao gồm: Luật về chống tham 

nhũng và tội phạm kinh tế (2003), Luật về đạo đức của người công chức 

(2003), Luật về quản lý tài chính Chính phủ (2004). Đặc biệt là hầu hết 

những luật này đều mới được ban hành trong vòng 5 năm gần đây. 
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Luật về chống tham nhũng và tội phạm kinh tế (2003) là một pháp chế cơ 

bản, khẳng định tham nhũng được định nghĩa là: 

Sự vi phạm pháp luật được quy định trog các khoản của điều 39, 44, 46 và 

47; 

Hối lộ; 

Gian lận; 

Lạm dụng hoặc biển thủ công quỹ; 

Lạm dụng chức vụ; 

Phá vỡ tín nhiệm hoặc 

Một vi phạm pháp luạt liên quan đến sự không trung thực 

Trong trường hợp liên quan đến thuế nói chung, thuế địa phương, thuế hải 

quan được quy định trong bất cứ đạo luật nào. 

Được quy định trong các văn bản luật liên quan đến bầu cử của người làm 

việc trong bộ máy công. 

 

Theo những điều đã nói ở trên, tham nhũng có thể được định nghĩa cơ bản 

là việc sử dụng không trung thực thẩm quyền và chức vụ được giao cho 

mục đích cá nhân. Mặc dù có nhiều định nghĩa về tham nhũng nhưng tất 

cả đều tập trung vào một thực tế là lạm dụng quyền lực phục vụ cho mục 

đích riêng tư. 

(Tranh minh họa: Tôi rất lấy làm tiếc thưa bà, không có tiền để hỗ trợ tài 

chính cho bệnh viện đâu) 

Để trở nên khác biệt, trước hết ta cần nhận thức được ta là ai đã – Eric 

Hoffer 
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Phần II 

Các dạng và mức độ của tham nhũng 

Tham nhũng được biểu hiện dưới rất nhiều dạng và được sắp xếp theo dạng 

và mức độ. Những phần sau sẽ đi sâu hơn vào khía cạnh này. 

Tham nhũng có thể bản thân nó biểu hiện dưới những mức độ sau: cá 

nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, khu vực, quốc tế. Về khía cạnh phân 

loại, ta có thể chia ra tham nhũng nhỏ và tham nhũng lớn: 

 

Tham nhũng nhỏ: 

Đây nhìn chung là một dạng tham nhũng nhỏ lẻ. Tham nhũng nhỏ diễn ra 

phổ biến thể hiện trong cách xử sự và mối quan hệ xã hội hàng ngày. Nó 

bao gồm những món quà nhỏ, thiên vị, hối lộ. Tuy nhiên, tham nhũng nhỏ 

vẫn có thể gây ảnh hưởng lớn, khả năng phá hủy của nó cũng không kém 

gì tham nhũng lớn vì mức độ lan tỏa trong xã hội cũng như nhìn từ bề 

ngoài tham nhũng nhỏ dường như vô hại. Chính vì vậy có thể nhiều người 

sẽ bỏ qua nó và nghĩ rằng nó không hề phá hủy xã hội. Thực ra chương báo 

cáo của “Chú dẫn về hành vi hối lộ của tổ chức minh bạch quôc tế ở Kenya” 

đã nhấn mạnh rằng những ảnh hưởng  xấu của tham nhũng nhỏ cũng 

tương đương với tham nhũng lớn vì nó dẫn đến trì hoãn trong vận chuyển 

hàng hóa quan trọng, trong ngành dich vụ cũng như gây nhũng nhiễu 

cho người dân vô tội. 

Tham nhũng nhỏ được thực hiện chủ yếu bởi những động cơ sau: 

Tiến hành nhanh gọn thủ tục đối với hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ: thủ tục 

làm chứng minh thư, hộ chiếu hoặc bằng lái xe; dịch vụ y tế công cộng 

Giảm bớt hậu quả bất lợi khi bị quy kết là phạm tội hay là biện pháp để đối 

phó với cơ quan thực thi pháp luật. 

Phá bỏ tính khách quan và công bằng 

VD: bị đơn hối lộ cho nhân viên cục lưu trữ tòa án để giấu đi tài liệu vụ án; 

giảng viên đòi quan hệ tình dục với nữ sinh viên để đổi lấy điểm số. 

Một nghiên cứu thực tế tiết lộ rằng những kết quả trong việc tìm kiếm một 

xã hội không có tham nhũng và những “lợi ích” đạt được từ tham nhũng 

đã là động lực cho hầu hết người dân Kenya dính vào tham nhũng 
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Tham nhũng lớn: 

Tham nhũng lớn liên quan đến những vụ làm ăn lớn được giao cho quan 

chức nhà nước và thường dẫn đến cướp đoạt và tham ô công quỹ cũng như 

các nguồn khác. 

Người phạm tội là những quan chức cao cấp nhà nước và giám đốc cấp cao 

của các công ty, cơ quan tư nhân cấp quốc tế, khu vực, quốc gia và cộng 

đồng xã hội. 

Những vụ tham nhũng lớn là mạng lưới tinh vi bao gồm những người làm 

việc tai các tổ chức khác nhau, những cơ quan, bộ phận nhà nước. Trong 

nhiều trường hợp, họ thậm chí còn là những quan chức cấp cao thi hành 

pháp luật hay các quan chức tình báo. VD: đại diện sở cảnh sát, giám đốc 

cục tình báo quốc gia. 

Những vụ tham nhũng được bí mật che giấu bằng cách giấu các thông tin 

đặc biệt để qua mắt đươc các cơ quan minh bạch chịu trách nhiệm giải trình. 

 

Những vụ tham nhũng được điều khiển với một tốc độ nhanh chóng và 

tránh được khỏi mọi thủ tục bắt buộc để có thể đẩy nhanh nguồn lợi mà 

những người tham gia tham nhũng được hưởng 

Những quan chức cấp cao thông thường luôn taọ ra một bộ phận bảo vệ họ 

khỏi các hậu quả có thể xảy đến trong trường hợp vụ tham nhũng bị bại lộ. 

Họ có thể ủy thác cho các trợ lý riêng hoặc các giám đốc và các cổ đông 

của liên hiệp các công ty con. VD: Những công ty trách nhiệm hữu hạn 
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được công nhận là chủ thể pháp luật tách riêng khỏi họ. Những quan chức 

cấp cao thường sử dụng quyền lực của mình để đẩy cấp dưới vào các vụ làm 

ăn phi pháp và không có một bằng chứng nào cho thấy sự sắp đặt của họ. 

Điều này chứng tỏ rắng thật không dễ dàng để lần theo dấu vết của những 

vụ tham nhũng lớn. 

Nếu một vụ tham nhũng bị đưa ra ánh sáng thì những người được ủy nhiệm 

hoặc nhân viên cấp dưới liên quan sẽ trở thành con tốt thí vì những quan 

chức cấp cao luôn giữ cho bản thân không dính líu vào vụ tham nhũng. 

 

Những cuộc điều tra sẽ bị trì hoãn khiến các bằng chứng bị thất lạc, không 

thể tiến hành điều tra đầy đủ hoặc tất cả được giải quyết êm thấm do các 

bên liên quan tác động lên cơ quan điều tra. Trong những trường hợp như 

vậy, chỉ có sự công kích của dư luận mới có thể gây áp lực lên các cơ quan 

điều tra và thi hành luật mới khiến họ kiên định trong thực thi luật định. 

Thêm nữa nhiều vụ điều tra tạo nên biện pháp che đậy với lời gợi ý là 

không đưa ra công luận. Đây là đặc điểm trong nhiều bản báo cáo của hầu 

hết các ủy ban do Chính phủ thành lập. Công chúng bị bỏ lại, mò mẫm 

trong những thông tin lặt vặt không chính thức được giới truyền thông 

tiết lộ. 

Tham nhũng lớn có thể được sinh ra bởi những món lợi tức mà các quan 

chức cao cấp được hưởng bằng cách cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc 

thông qua việc trao giải các hợp đồng cho các doanh nhân bất cẩn với số 

lượng ảo để được nhận các khoản hậu tạ từ họ. Điều này ảnh hưởng đến tính 

liêm chính của các cơ quan nhà nước. Một cách lý tưởng, cần có những hệ 

thống trong sạch và minh bạch đóng lại các con đường dẫn đến loại lợi tức 

này để có thể nâng cao tính liêm chính và thông lệ hợp với luân thường 

đạo lý trong các cơ quan nhà nước. Tất cả những vụ tham nhũng được miêu 

tả là những hậu quả gây thiệt hại cho nền kinh tế và dẫn đến những hệ quả 

lâu dài ví dụ như gánh nặng của tham nhũng sẽ để lại cho thế hệ trong hiện 

tại và cả tương lai. 

Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNDC) nhận thấy rằng 

tham nhũng lớn là sự bóp méo, xuyên tạc chức năng chủ chốt của chính 

phủ. 

 

 

Những ví dụ về tham nhũng lớn bao gồm: 

Gạ gẫm hoặc hậu tạ để giành được món lợi từ chính phủ và những gói thầu 

nói chung. 

Xuất khẩu hang hóa mà không trả thuế (trốn thuế) 
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Chiếm đoạt đất công và nhà thuộc về chính phủ (đã được báo cáo trong 

bản báo cáo của Ủy ban) 

Chi trả cho những dự án giả của chính phủ với quy mô lớn hoặc những kế 

hoạch không hoàn thành như xây dựng đường xá (ví dụ: vụ scandal của 

Goldenberg và Anglo) 

Tham nhũng nhỏ và tham nhũng lớn có thể xảy ra theo hướng chủ động 

hoặc thụ động. Ví dụ: trong các vi phạm pháp luật như hối lộ. Văn phòng 

Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) phân biệt có hai dạng: một 

cá nhân nhận hối lộ sẽ được quy định là “hối lộ thụ động” và một người chi 

trả cho khoản hối lộ sẽ là “hối lộ chủ động”. 

 

Các dạng và mức độ của tham nhũng 

Hối lộ 

Hối lộ là cho ai đó một lợi ích nào đó để gây ảnh hưởng lên một quyết định 

hoặc hành động. Có thể bắt đầu vấn đề với một người tìm kiếm hoặc gạ gẫm 

một khoản hối lộ hoặc với một người đề nghị sau đó chi trả cho khoản hối 

lộ. Hối lộ là dạng phổ biến nhất của tham nhũng. Những “lợi ích” của hối lộ 

có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: tiền, vật có giá trị, cổ phần công 

ty, thông tin nội bộ, giới tính hoặc sự thiên vị. Một khi hối lộ xảy ra có thể 

dẫn đến nhiều dạng tham nhũng khác. Hối lộ có thể nhắm tới bất cứ cá 

nhân nào, người có quyền lực để quyết định hoặc hành động ảnh hưởng 

lên người khác và muốn dùng hối lộ để ảnh hưởng đến quyết định cuối 

cùng. 

 

Những dạng đặc trưng của tham nhũng bao gồm: 

Gian lận 

Loại này thường được gây ra bởi một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân 

cố gắng ảnh hưởng hoặc bóp méo sự thật về những mục đích cá nhân của 

họ. Ví dụ một thanh niên gian lận tuổi của mình để giành được bằng tốt 

nghiệp, chứng minh thư hoặc hộ chiếu 

Chiếm đoạt 

Khi một cá nhân dính vào vụ việc chuyển tiền hoặc hàng hóa phi pháp từ 

nơi này sang nơi khác thì người đó được coi là thực hiện hành vi chiếm đoạt. 

Chiếm đoạt có thể là làm chệch hàng hóa hay dịch vụ từ một nơi đã định 

này sang một nơi khác (không định sẵn). Một ví dụ về dạng tham nhũng này 

là người cung cấp hang hóa hoăc nhà thầu cấu kết với những quan chức 

cấp cao, có ảnh hưởng lớn trong cơ quan nhà nước để được trả những 

khoản tiền lớn cho hàng hóa và dich vụ mà không bao giờ được phân 

phối. 
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Tham nhũng hệ thống 

Khi tham nhũng không những suy giảm đi mà còn chính thức được thừa 

nhận hoặc được chấp nhận như  “điều luật” và là một phần của thủ tục trong 

các công việc chung và riêng của một tổ chức và một xã hội trên diện rộng. 

Một biểu hiện chung của tham nhũng đã thành hệ thống như thế nào 

trong xã hội của chúng ta là hối lộ thường xuyên được thực hiện bởi những 

người điều khiển các phương tiện dịch vụ công cộng, đặc biệt là cảnh sát 

giao thong, phớt lờ những xe chở quá trọng tải, vuợt quá tốc độ, chi phí 

bảo vệ khi không có vi phạm giao thông được thừa nhận bởi các phương 

tiện dịch vụ công cộng. 

 

Móc nối tham nhũng 

Móc nối tham nhũng xuất hiện trong các mối quan hệ có từ hai cá nhân 

trở lên. Nó có thể xảy ra khi bản chất của việc giao dịch là phi pháp hoặc 

khi một trong các bên muốn dành được phần lợi nhiểu nhất so với các bên 

khác. Ví dụ khi một giáo viên hiệu trưởng trung học thông đồng với bên 

cung cấp đồng phục và sau đó cung cấp các hàng hóa kém chất lượng cho 

trường học với giá được khai khống lên vì vậy họ không chỉ chia nhau món 

lời mà còn khiến các học sinh phải sử dụng đồng phục kém chất lượng, đây 

chính là biểu hiện của hành vi móc nối tham nhũng. 

(Tranh minh họa: Nếu anh có được hơp đồng này thì tôi sẽ nhận được cái 

gì nào?) 

 



Hướng dẫn Giới trẻ hành ñộng chống Tham nhũng 
 Apr. 14 

                       

Tống tiền 

Tống tiền là một dạng bạo lực của tham nhũng. Đó là sử dụng vũ lực, hăm 

dọa, đe dọa (có thể là lên thân thể) đến một cá nhân hoặc một tổ chức để có 

được sự bảo hộ, thiên vị hoặc lợi ích từ đối thủ của mình. Tống tiền cũng có 

thể là ép một cá nhân hoặc tổ chức “hợp tác” theo một cách riêng hoặc 

hướng tới một nguyên nhân sâu xa nào đó. Đối với dạng khác của tham 

nhũng,“nạn nhân” chính là quyền lợi của công chúng và nhiều cá nhân sẽ 

bị ảnh hưởng bất lợi vì một hành vi tham nhũng nào đó. Nhưng đối với tống 

tiến, một người bị ép buộc phải hợp tác cuối cùng cùng sẽ trở thành một 

nạn nhân. 

Hành vi tống tiền nói chung xảy ra ở Kenya bao gồm những người nấu 

rượu bất hợp pháp bán rượu phi pháp và nguy hiểm cho người dân nghèo 

Kenya và trả một khoản tiền “bảo kê” cho cảnh sát để họ có thể duy trì việc 

kinh doanh phi pháp của mình. Như vậy cảnh sát đã thực hiện hành vi 

tống tiến. Tương tự, khi một nhóm người được thông báo là đã quản lý, 

điều chỉnh thu những khoản phí bất hợp pháp từ những ngươi chủ và 

những người thuộc dịch vụ phương tiên công cộng trong các ngành công 

nghiệp sinh lời ở Nairobi và các tỉnh trung tâm của nước này, khi đó họ 

đã được coi là thực hiện hành vi tống tiến. 
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Lạm dụng quyền hạn 

Một vài cá nhân có thể lạm dụng quyền hạn được giao để phục vụ cho mục 

đích cá nhân. Ví dụ một quan chức chịu trách nhiệm các công việc chính 

phủ có thể sử dụng quyền hạn của mình để có được món hàng hóa hoặc 

dịch vụ nằm trong nhiệm vụ được giao. Việc lạm dụng như thế này thường 

kết hợp với chế độ quan liêu 

Thiên vị và ưu tiên con ông cháu cha 

Nói chung, hai dạng này đều nằm trong phạm trù lạm dụng quyền hạn. 

Ưu tiên con ông cháu cha có nghĩa là những cá nhân sử dụng vị trí quan hệ của 

mình gây ảnh hưởng lên các tổ chức hoặc xã hội để tạo cơ hội hoặc thiên vị 
cho họ hàng hoặc bạn bè mình so với những cá nhân khác xuất sắc hơn. Sự 

thiên vị hoặc phân biệt của các cá nhân có thể dựa trên nhiều đặc điểm 

như dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, các yếu tố địa lý, chính trị hoặc 

những yếu tố khác cũng như các mối quan hệ cá nhân, xã hội, ví dụ bạn bè, 

thành viên của các câu lạc bộ, tổ chức. Theo cách này, năng lực của một cá 

nhân/ tổ chức, chế độ nhân tài hoặc các thủ tục về quy định thực thi, điều 

chỉnh các nguồn lực, cơ hội và dịch vụ được dùng để hy sinh cho mối quan 

hệ cá nhân của họ. 

(Tranh minh họa 

A: Thưa ông, trường ta không thể nhận cậu nhóc này, cậu ta không đạt 

được mức điểm tối thiểu 

B: Tôi là hiệu trưởng và tôi nói cậu ta được vào... Đó là quyết định cuối 

cùng) 

 

Sự giúp đỡ 

Trong nhiều trường hợp dạng này của tham nhũng được thục hiện bởi các 

cá nhân hoặc tổ chức đưa hối lộ cho một đơn vị khác có thẩm quyền gây ảnh 

hưởng lên các quyết định của tòa án nếu luật pháp công bằng và không e 

ngại hoặc thiên vị. Trong một vài trường hợp, những cá nhân có cũng một 

tội như vậy có thể bị bắt, truy tố hoặc tống giam. 

Dối trá 

Dạng này của tham nhũng ám chỉ đến giấy tờ giả mạo và liên quan đến 

việc đạt được quyền sử dụng và quản lý các hàng hóa, cơ hội, dịch vụ hoặc 

các món bồi thường thông qua lừa lọc và bóp méo sự thật cũng như các số 

liệu. Một ví dụ về giả mạo giấy tờ là những lái xe của một tổ chức thông 

đồng với những nhân viên ở  xăng để giả mạo hoặc khai khống hóa đơn 

nhiên liệu, từ đó khiến cho những người khác phàn nàn nhiều hơn về số tiền 

thực sự bỏ ra 

Phòng thủ 

Trong trường hợp này, những cá nhân hoặc tổ chức vì lợi ích cá nhân mà  

hoặc hối lộ cho những người có thẩm quyền để họ có thể tiếp tục lưu hành 
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các hàng hóa hoặc dịch vụ phi pháp. Ví dụ, một ông trùm giàu có buôn 

bán trái phép ma túy thường xuyên chi trả những khoản tiền khổng lồ cho 

các quan chức /cơ quan cấp cao thi hành luật để họ có thể tiếp tục công việc 

kinh doanh phi pháp đó. Hối lộ có nghĩa là sử dụng biện pháp phòng thủ 

khỏi những quy định pháp luật có liên quan. 

Bằng chứng và... 

Điều này ám chỉ đến hành động của một cá nhân/ tổ chức tặng “quà biêu” 

để đổi lấy những ích lơi mà họ đề nghị hoặc mong muốn.  Điều đó sẽ được 

thực hiện tuy nhiên những lợi ích đã nói ở trên thông thường được đề nghị 
thực hiện theo quá trình làm việc bình thường và không hề phải trả tiền 

trong các cơ quan bình thường. Đây là dạng tham nhũng phổ biến của 

những nhà cung cấp gói thầu của chính phủ người mà “đút lót” để gây ảnh 

hưởng đến việc phân chia, sắp xếp các hợp đồng với mục đích gây ảnh 

hưởng lên việc ấn định hợp đồng hoặc gói thầu nào đó cho người mà họ 

muốn. 

 

Hứa hẹn 

Dạng tham nhũng này được quy kết khi một cá nhân hoặc một người lãnh 

đạo không phải việc của mình nhưng hứa hẹn về những món hàng và lợi 

ích với những người vốn không hề có mục đích, quyền lực, nguyên vọng gì 

muốn chuyển tới họ. Dạng tham nhũng này thường là của những người 

mong mỏi có quyền lực trong các cơ quan chính trị trong suốt thời kỳ vận 

động bầu cử. Ví dụ, những ứng cử viên tranh cử thị trưởng, nghị viện hoặc 

tổng thống. Thường thì, khi ứng cử viên như vậy ra tranh chức họ không 

ngại gì mà đáp ứng những lời hứa hẹn nhưng trong những trường hợp tồi tệ 

nhất, họ từ chối thực hiện tất cả những lời đã hứa lúc ban đầu. 

 

Quan liêu 

Dạng này của tham nhũng thường xảy ra khi vận chuyển một hàng hóa 

hoặc sử dụng một dịch vụ náo đó trong cơ quan nhà nước hoặc doanh 

nghiệp bị cản trở bởi các việc không cần thiết được biết dưới những cách 

gọi như “thủ tục”, “lề thói quan liêu” – chướng ngại vật, tốn kém thời gian, 

các thủ tục rắc rối gây cản trở hiệu quả công việc là những ví dụ điển hình 

của tham nhũng quan liêu. Có một kịch bản chung là thủ tục làm hộ chiếu 

tại Cục xuất nhập cảnh ở văn phòng Nyayo, ở đây các nhân viên sẽ gây 

bực mình cho người làm hộ chiếu bằng rất nhiều tài kiệu, văn kiện. Vì thế 

về sau mọi người được chỉ cách là hối lộ để tiến hành thủ tục nhanh gọn. 
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Bầu cử 

Dạng này của tham nhũng nằm trong quá trình tổ chức, quản lý thực hiện 

bầu cử ở những mức độ và thời điểm khác nhau có thể tại các tổ chức, địa 

phương, nghị viện (quốc hội) hoặc quốc gia. Theo cách nói của Kenya, thì 

nó là “gian lận bầu cử” (electoral rigging). Tại cấp địa phương, hành động 

phi pháp liên quan đến bầu cử bản thân nó xuất hiện ở những môi trường 

như trường học (hội phụ huynh và ban giám hiệu), tổ chức hợp tác, nhóm 

tự lực, liên hiệp thương mại, các nhóm tín ngưỡng, nhóm chuyên môn và 

nghề nghiệp. Tại cấp nghị viện (quốc hội) hoặc quốc gia, chúng ta thường 

hay phải chứng kiến những luận điệu của “những kẻ mua bán phiếu bầu 

cử”, họ nỗ lực gây ảnh hưởng lên các cuộc trưng cấu của cử tri bằng các 

phương tiện mua chuộc như tiền mặt, rượu hoặc các món đút lót khác. 

                                      

Các đóng góp chính tri không đúng chỗ 

Điều này xảy ra khi có một cống hiến cho các thưc thể chính trị (một ứng 

cử viên cá nhân, một đảng chính trị hoặc chính phủ) với ý định hoặc mong 

muốn ứng cử viên trên sẽ đảm đương công việc, nghiêng về lơi ích cá nhân hơn 

là lợi ích chung. Điều này tương đương với chi trả một khoản hối lộ 

 

Tình dục 

Dạng tham nhũng này liên quan đến việc sử dụng tình dục để khiến một 

người nào đó giúp mình đạt được mục đích trong công việc hoặc có chỗ 

đứng trong các cơ quan. Trong nhiều trường hợp, những người phụ nữ thất 

nghiệp thường bị cám dỗ hoặc cưỡng ép phải quan hệ tình dục với ông chủ 

để đổi lấy cơ hội về công việc, sự thăng tiến hoặc mức lương cao hơn mà không 

cần đến kĩ năng, kinh nghiệm, trình độ và phẩm chất.  


