
            

 

KHẢO SÁT LIÊM CHÍNH TRONG THANH NIÊN VIỆT NAM NĂM 2010 

 

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Khảo sát Liêm chính trong Thanh niên là gì? 

2. Lý do thực hiện Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam? 

3. Liêm chính là gì và Khảo sát liêm chính trong thanh niên đo lường tính liêm chính như thế 

nào? 

4. Các đối tượng phỏng vấn (mẫu) của Khảo sát có mang tính đại diện cho thanh niên Việt Nam 

hay không? Kết quả Khảo sát đáng tin cậy ở mức độ nào? 

5. Các đối tượng và các tỉnh được phỏng vấn trong khuôn khổ Khảo sát được lựa chọn như thế 

nào? 

6. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành như thế nào? 

7. Dựa vào những phát hiện chính của Khảo sát, nhận định chung về tính liêm chính trong thanh 

niên Việt Nam là gì? 

8. Kết quả Khảo sát liêm chính trong thanh niên có thể được sử dụng như thế nào? 

 

 

1. KHẢO SÁT LIÊM CHÍNH TRONG THANH NIÊN LÀ GÌ? 

Khảo sát liêm chính trong thanh niên tiến hành phỏng vấn hơn 1000 thanh niên Việt Nam ở độ tuổi 

15-30 nhằm tìm hiểu rõ hơn nhận thức, thái độ, trải nghiệm và hành vi của thanh niên đối với liêm 

chính và tham nhũng. Báo cáo Khảo sát so sánh các kết quả thu được theo trình độ học vấn, mức 

sống, dân tộc, khu vực địa lý, độ tuổi, giới tính và nghề nghiệp của người trả lời phỏng vấn. Khảo sát 

cũng được tiến hành với một nhóm đối chứng là người lớn tuổi ở độ tuổi trên 30 nhằm so sánh sự 

khác nhau trong kết quả trả lời giữa thanh niên và người lớn tuổi.  

 

2. LÍ DO THỰC HIỆN KHẢO SÁT LIÊM CHÍNH TRONG THANH NIÊN VIỆT NAM? 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số 2009, hơn 55% dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 30. Kinh nghiệm 

quốc tế cho thấy thanh niên là đối tượng dễ bị tổn thương bởi tham nhũng. Vì vậy, thanh niên cần 

được coi là đối tượng mục tiêu trong các hoạt động phòng chống tham nhũng. Những sáng kiến như 

Đề án 137 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12 năm 2009, nhằm đưa chương trình giáo 

dục phòng chống tham nhũng vào các trường trung học phổ thông và đại học ở Việt Nam đánh dấu 

một bước chuyển biến theo hướng tập trung vào thay đổi thái độ và hành vi của thanh niên, từ đó 

đảm bảo sự bền vững cho các thành quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Khảo sát 

liêm chính trong thanh niên Việt Nam được thực hiện với mục đích tăng cường nhận thức của cộng 



đồng về thái độ, hành vi và trải nghiệm hình thành nên tính liêm chính trong thanh niên, góp phần 

đảm bảo cho những sáng kiến như trên đem lại hiệu quả thiết thực.  

 

3. LIÊM CHÍNH LÀ GÌ VÀ KHẢO SÁT LIÊM CHÍNH TRONG THANH NIÊN ĐO LƯỜNG TÍNH 

LIÊM CHÍNH NHƯ THẾ NÀO? 

Khảo sát dựa trên cơ sở định nghĩa về liêm chính của Tổ chức Minh Bạch quốc tế (TI), đó là “những 

hành vi và hành động phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, được các cá nhân cũng 

như tổ chức chấp nhận, tạo nên rào cản đối với tham nhũng”. Khảo sát đặc biệt chú trọng tới các vấn 

đề tham nhũng, tập trung vào ba nội dung chính, bao gồm: Các giá trị và thái độ của thanh niên đối 

với liêm chính; trải nghiệm thực tế về tham nhũng (hay khảo sát xem thanh niên gặp phải tham nhũng 

nhiều nhất ở những lĩnh vực nào và mức độ sẵn sàng tố cáo hành vi tham nhũng của họ); và những 

nguồn thông tin cũng như yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhận thức của thanh niên về liêm chính.  

4. CÁC ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN (MẪU) CỦA KHẢO SÁT CÓ MANG TÍNH ĐẠI DIỆN CHO 

THANH NIÊN VIỆT NAM HAY KHÔNG? KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNG TIN CẬY Ở MỨC ĐỘ 

NÀO? 

Khảo sát liêm chính trong thanh niên cung cấp những kết quả rất đáng tin cậy thể hiện thái độ, quan 

điểm và trải nghiệm của thanh niên Việt Nam. Khảo sát tiến hành phỏng vấn hơn 1000 thanh niên 

được chọn ngẫu nhiên ở 11 tỉnh, thành của Việt Nam gồm cả nông thôn và thành thị: Phương pháp 

chọn mẫu này đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của các kết quả thu được. Quá trình chọn mẫu 

của Khảo sát đảm bảo tính đại điện thông qua tỷ lệ về giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp và các 

yếu tố khác dựa trên kết quả điều tra dân số chính thức. Các phép kiểm tra sử dụng mẫu theo lý 

thuyết cũng khẳng định tính xác thực của kết quả nghiên cứu.  

Ngoài ra, để đảm bảo thanh niên tham gia khảo sát đưa ra những câu trả lời trung thực và cảm thấy 

thoải mái trong quá trình phỏng vấn, các tình nguyện viên trẻ, chủ yếu là sinh viên và sinh viên mới ra 

trường (cùng độ tuổi với các đối tượng được phỏng vấn) đã được tuyển chọn và đào tạo để tiến hành 

phỏng vấn.  

5. CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC TỈNH ĐƯỢC PHỎNG VẤN TRONG KHUÔN KHỔ KHẢO SÁT 

ĐƯỢC LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO? 

Dựa vào kết quả Tổng điều tra dân số 2009, các đối tượng phỏng vấn của Khảo sát được chọn ngẫu 

nhiên thông qua phương pháp chọn mẫu phân tầng bốn giai đoạn. Có 6 vùng chính thức được sử 

dụng làm cơ sở cho sự phân tầng. Ở giai đoạn đầu tiên (chọn tỉnh), 2 tỉnh nằm trong 6 vùng được 

chọn một cách ngẫu nhiên theo tỉ lệ với diện tích của vùng (phương pháp PPS). Ở giai đoạn hai 

(chọn điểm), các điểm được liệt kê trong Tổng điều tra dân số (địa bàn điều tra) lại được chọn theo 

phương pháp PPS: 3 địa bàn ở vùng nông thôn và 3 địa bàn ở thành thị. Như vậy, các tỉnh được lựa 

chọn ngẫu nhiên mà vẫn đảm bảo tỷ lệ đại diện như nhau cho nông thôn và thành thị. Giai đoạn thứ 

ba (chọn hộ gia đình) là chọn một số cố định các hộ gia đình từ danh sách mỗi địa bàn điều tra mẫu 

được chọn từ Tổng điều tra dân số năm 2009: 14 hộ gia đình được chọn cho mẫu nhóm thanh niên, 

và 7 hộ gia đình được chọn cho nhóm đối chứng “người lớn tuổi”. Cuối cùng, ở giai đoạn bốn (chọn 



đối tượng phỏng vấn), chọn một người trong mỗi hộ giai đình đã chọn. Theo kế hoạch ban đầu, Khảo 

sát sẽ được tiến hành tại 12 tỉnh được tuyển chọn ngẫu nhiên nhưng do một số vấn đề về hậu cần 

nên có 1 tỉnh không tiến hành được khảo sát. Vì vậy, số đối tượng được phỏng vấn tại mỗi tỉnh trong 

11 tỉnh còn lại được tăng lên nhằm đảm bảo tổng số lượng thanh niên tham gia phỏng vấn theo kế 

hoạch ban đầu. 

6. CÁC CUỘC PHỎNG VẤN ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO? 

Tất cả các cuộc phỏng vấn đối với thanh niên và người lớn tuổi đều được tiến hành trực tiếp, từ 

tháng 8 đến tháng 12 năm 2010. Các cuộc phỏng vấn do các tình nguyện viên trẻ của tổ chức phi 

chính phủ Việt Nam “Sống và Học tập vì Môi trường & Cộng đồng” (Live&Learn) tiến hành với sự hỗ 

trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) và các đơn vị địa phương 

thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Để đảm bảo cho các đối tượng phỏng vấn cảm thấy thoải mái khi 

trả lời các câu hỏi khảo sát, các tình nguyện viên trẻ, chủ yếu là sinh viên đại học và sinh viên mới ra 

trường đã được tuyển chọn và đào tạo để tiến hành phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn diễn ra ở những 

nơi không gây ảnh hưởng cho đối tượng được phỏng vấn như nhà văn hóa hoặc tại nhà của đối 

tượng được phỏng vấn.  

7. DỰA VÀO NHỮNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH, NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÍNH LIÊM 

CHÍNH TRONG THANH NIÊN VIỆT NAM LÀ GÌ? 

Nhận định chung rút ra từ Khảo sát là mặc dù thành niên Việt Nam nhận thức rất rõ về mặt khái niệm 

thế nào là liêm chính và những tác hại của tham nhũng nhưng khi đối mặt với những tình huống tham 

nhũng thực tế thì có một tỷ lệ tương đối cao thanh niên sẵn sàng thỏa hiệp các giá trị của chính mình 

về liêm chính. Ví dụ, gần một nửa số thanh niên được phỏng vấn chấp nhận hối lộ để được chăm sóc 

điều trị tốt hơn, 38% thanh niên sẵn sàng không trung thực để thi đỗ vào một trường học tốt và 33% 

đồng ý sẽ thực hiện hành vi tham nhũng để có được công việc mơ ước. Mặt khác, thanh niên Việt 

Nam cũng tin rằng họ có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong phòng chống tham nhũng và có vẻ 

sẵn sàng tham gia vào vai trò đó. Vấn đề chính đặt ra ở đây là làm thế nào để tạo điều kiện cho các 

cá nhân cũng như tập thể thanh niên, giúp họ tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực này.  

8. KẾT QUẢ KHÁO SÁT CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?  

Khảo sát được thực hiện nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về thái độ, hành vi và những 

trải nghiệm hình thành nên tính liêm chính trong thanh niên Việt Nam, từ đó hỗ trợ các nhà hoạch 

định chính sách và các đối tượng khác trong việc xây dựng và thực thi các chương trình và hoạt động 

phòng chống tham nhũng. Kết quả của Khảo sát cho thấy rõ ràng rằng các chương trình giáo dục về 

phòng chống tham nhũng hiện nay cần được xem xét lại vì dường như chúng chưa tạo ra sự khác 

biệt đáng kể trong việc ảnh hưởng tích cực tới khả năng nói không với tham nhũng của thanh niên. 

Để giải quyết vấn đề này, Khảo sát đã đưa ra nhiều kết quả quan trọng. Khảo sát cho biết thanh niên 

gặp tham nhũng nhiều nhất ở những lĩnh vực nào và như thế nào, cũng như tại sao họ do dự khi tố 

cáo tham nhũng. Ngoài ra, Khảo sát còn xem xét các nguồn thông tin có khả năng gây ảnh hưởng tới 

việc tăng cường tính liêm chính của thanh niên. - 


