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THANH NIÊN HIỂU RÕ NHƯNG CŨNG SẴN SÀNG THỎA HIỆP 

TÍNH LIÊM CHÍNH 

Thanh niên Việt Nam tin tưởng có thể góp phần đấu tranh chống tham nhũng 

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2011- Thanh niên Việt Nam hiểu rõ khái niệm và nhận thức rõ tầm quan trọng của 

liêm chính nhưng cũng có thể dễ dàng thỏa hiệp tính liêm chính của mình khi điều đó có lợi cho bản thân. Đó là một 

trong những kết quả của Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2010 (Khảo sát) mà Tổ chức Hướng tới 

Minh bạch (TT)- cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên 

cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) vừa chia sẻ. 

Thông qua phỏng vấn 1022 đối tượng thanh niên được lựa chọn ngẫu nhiên trong độ tuổi 15- 30 tại 11 tỉnh, thành 

phố của Việt Nam, và một nhóm đối chứng gồm 519 người ở độ tuổi trên 30, Khảo sát nghiên cứu các giá trị và thái 

độ của thanh niên Việt Nam đối với tính liêm chính cũng như những trải nghiệm và hành vi của họ liên quan đến 

tham nhũng. 

Nhận thức và thái độ  

Theo kết quả Khảo sát, trong khi đại đa số thanh niên cho rằng trung thực quan trọng hơn giàu có (95%) và thiếu 

liêm chính (bao gồm cả tham nhũng) sẽ rất có hại cho thế hệ trẻ nói riêng, cho nền kinh tế cũng như sự phát triển 

của đất nước nói chung (83- 86%), thì 1/3 số thanh niên cũng sẵn sàng nới lỏng định nghĩa của mình về liêm chính 

nếu điều đó đem lại cho họ lợi ích kinh tế, giúp họ giải quyết được một vấn đề hoặc nếu đó chỉ là một khoản hối lộ 

trao tay nhỏ. 16% thanh niên thậm chí sẵn sàng vi phạm pháp luật vì sự đoàn kết và tinh thần tương trợ gia đình và 

bạn bè. 

“Kết quả này cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục về liêm chính cho thanh niên, từ đó đảm bảo tính 

bền vững cho các thành quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng,” ông Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc CECODES 

nói.  

Trải nghiệm và hành vi 

Thanh niên là đối tượng dễ bị tổn thương hơn bởi tham nhũng so với người lớn tuổi. Kết quả phỏng vấn cho thấy 

trong vòng 12 tháng trước đó, 1/3 số thanh niên được hỏi cho biết đã gặp hiện tượng tham nhũng trong các tình 

huống có liên quan đến lĩnh vực y tế, cảnh sát giao thông và kinh doanh- một tỉ lệ cao hơn đáng kể so với người 

lớn tuổi (khoảng 1/4).  

Thanh niên sống ở khu vực thành thị có nhiều trải nghiệm về tham nhũng hơn thanh niên sống ở nông thôn. 32% 

thanh niên thành thị thừa nhận từng đưa tiền hối lộ, so với 17% ở vùng nông thôn; 43% thanh niên thành thị cũng 

thừa nhận đã từng đưa tiền cho cảnh sát để tránh bị phạt, trong khi tỉ lệ này ở nông thôn là 32%. 

Phần lớn thanh niên (86%) cho rằng họ có thể góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhưng cam 

kết tố cáo tham nhũng trong thanh niên còn hạn chế. Khoảng 40% thanh niên trả lời phỏng vấn nói họ không chắc 

sẽ tố cáo hoặc chắn chắn sẽ không tố cáo hành vi tham nhũng. Còn trong số 60% trả lời sẽ tố cáo, chỉ có 4% đã 

từng tố cáo tham nhũng trong thực tế. Lý do chính của việc thanh niên không tố cáo tham nhũng là vì họ thờ ơ hoặc 
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bi quan. 41% thanh niên có trình độ học vấn thấp nhất cho rằng tố cáo không phải việc của họ trong khi 41% thanh 

niên có trình độ học vấn cao nhất cho rằng có tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì. 

Các yếu tố tác động 

Các phương tiện truyền thông đại chúng, nhà trường và gia đình là những yếu tố quan trọng nhất góp phần hình 

thành nên quan điểm và thái độ của thanh niên về liêm chính. Mặc dù nhà trường có vai trò ảnh hưởng quan trọng 

nhưng chỉ 17% thanh niên được hỏi nói họ được học một chương trình nào đó về tăng cường liêm chính ở trường. 

2/3 trong số này nhận xét các chương trình giáo dục đó chưa thực sự hiệu quả. 

“Có thể thấy giáo dục về phòng, chống tham nhũng vẫn chưa thành công trong việc phát triển một thế hệ thanh niên 

sẵn sàng và được trang bị đủ kiến thức để đấu tranh chống tham nhũng,” bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc điều 

hành TT nói. 

Khảo sát đã đưa ra một số khuyến nghị về tăng cường giáo dục liêm chính cho thanh niên như lồng ghép giáo dục 

về liêm chính và phòng chống tham nhũng vào các cuộc thảo luận đạo đức về các chủ đề như thành công là gì, liệu 

thành công có luôn đi cùng lạm dụng quyền lực và lừa dối; giáo dục liêm chính cho thanh niên thông qua các hoạt 

động ngoại khóa, dạy cho thanh niên các tình huống cụ thể mà họ có thể đối mặt trong cuộc sống chứ không phải 

các khái niệm hành vi trìu tượng; sử dụng các tấm gương điển hình để thay đổi nhận thức của thanh niên về mối 

quan hệ giữa thành công và liêm chính, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại 

chúng, gia đình và nhà trường trong việc tác động tới các giá trị về liêm chính của thanh niên, để họ có thể nói 

không với tham nhũng và tố cáo các hành vi tham nhũng. 

“Chúng tôi hy vọng rằng các kết quả Khảo sát sẽ một mặt góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng về vấn 

đề thanh niên và phòng, chống tham nhũng, mặt khác sẽ góp phần hỗ trợ việc hoạch định và thực thi các chính 

sách, sáng kiến cũng như chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng cho thanh niên Việt Nam,” bà Nguyễn 

Thị Kiều Viễn nói. 

Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2010 trong khuôn khổ 

chương trình “Tăng cường nhu cầu phòng, chống tham nhũng cho  khu vực nhà nước, tư nhân và xã hội, giai đoạn 

2009- 2012” của TI tại Việt Nam. Khảo sát do TT chủ trì, phối hợp với CECODES, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, 

Thể chế và Toàn cầu hóa (DIAL), Tổ chức Sống & Học tập vì Môi trường & Cộng đồng (Live &Learn), và với sự hỗ 

trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Khảo sát dựa trên cơ sở định nghĩa của TI về liêm chính- là “những hành vi và hành động phù hợp với các nguyên 

tắc và chuẩn mực đạo đức, được các cá nhân và tổ chức chấp nhận, tạo nên rào cản đối với tham nhũng.” 

### 

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) là một tổ chức xã hội dân sự toàn cầu đi đầu trong phong trào đấu tranh chống 

tham nhũng 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) là cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam, hoạt 

động vì mục tiêu góp phần vào những nỗ lực quốc gia trong phòng, chống tham nhũng, nâng cao tính minh bạch và 

trách nhiệm giải trình ở Việt Nam 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Đào Thị Nga 

daonga@towardstransparency.vn 

Tel: 3.7153532 
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