
Giới thiệu tổ chức 
Hướng tới Minh bạch (gọi tắt là TT) là một công ty tư vấn phi lợi 
nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 với mục tiêu góp 
phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại 
Việt Nam. Từ tháng 3/2009, TT trở thành Cơ quan đầu mối quốc 
gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) – một phong trào toàn 
cầu về phòng, chống tham nhũng với hơn 100 tổ chức thành 
viên trên thế giới

Tầm nhìn
Một Việt Nam không còn tham nhũng, nơi người dân được 
hưởng công bằng xã hội, minh bạch và trách nhiệm giải trình 
trong mọi lĩnh vực đời sống

Sứ mệnh
Giảm thiểu tham nhũng ở Việt Nam bằng cách gia tăng nhu 
cầu và thúc đẩy các biện pháp tăng cường minh bạch, liêm 
chính và trách nhiệm giải trình trong khu vực nhà nước, doanh 
nghiệp và xã hội dân sự

Giá trị cốt lõi

Liêm chính trong kinh doanh: 
Thúc đẩy doanh nghiệp thực hành liêm chính và cùng tham 
gia đẩy lùi tham nhũng 

Liêm chính trong thanh niên: 
Trang bị cho thanh niên kiến thức về liêm chính để trở thành 
“người thay đổi cuộc chơi”

Pháp luật và thực thi: 
Vận động chính sách nhằm đảm bảo khung khổ pháp lý về 
phòng, chống tham nhũng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Xây dựng liên minh để thúc đẩy Chính phủ mở: 
Thúc đẩy một chính phủ cởi mở và minh bạch
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HƯỚNG TỚI MINH BẠCH
HÀNH TRÌNH HƯỚNG ĐẾN 

MỘT VIỆT NAM KHÔNG THAM NHŨNG

“Những nỗ lực của riêng Tổ chức Hướng tới 
Minh bạch sẽ không đủ để đẩy lùi tham nhũng. 
Chúng tôi cần sự hợp tác từ BẠN, các đối tác từ 

chính phủ, nhà tài trợ, xã hội dân sự, doanh 
nghiệp, báo chí và tất cả người dân đồng hành 

cùng chúng tôi.

VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG THAM NHŨNG, 
HÃY CÙNG CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG!”

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn
Giám đốc điều hành TT



HỖ TRỢ CHÍNH PHỦ

LOREM IPSUM

Báo cáo đánh giá việc 
thực hiện Công ước Liên 

Hợp quốc về chống 
tham nhũng tại 

Việt Nam

2011

THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 
VỀ MINH BẠCH

LOREM IPSUM

Thí điểm dự án Thành 
phố Minh bạch tại Ninh 

Thuận, Việt Nam

2013

XÂY DỰNG 
LIÊN MINH

LOREM IPSUM

Thiết lập các liên minh 
về phòng, chống tham 

nhũng của doanh 
nghiệp và các tổ chức xã 

hội dân sự

2014

XÂY DỰNG 
CƠ SỞ DỮ LIỆU 

VỀ THAM NHŨNG

LOREM IPSUM

Phong vũ biểu tham nhũng 
toàn cầu và Khảo sát 

liêm chính trong Thanh 
niên đầu tiên tại Việt Nam

2010

HUY ĐỘNG
THANH NIÊN

LOREM IPSUM

Thành lập Youth Box Channel
và tổ chức Hội trại Thanh niên 

với Liêm chính

2012

HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN

LOREM IPSUM

Trung tâm Tư vấn pháp 
luật và vận động chính 
sách (ALAC) hỗ trợ các 

nạn nhân và nhân 
chứng về tham nhũng

2015

HỖ TRỢ HOÀN THIỆN
PHÁP LUẬT

LOREM IPSUM

Đóng góp ý kiến và hỗ trợ 
xây dựng Luật Tiếp cận 
thông tin của Việt Nam

2016

KẾT NỐI XÃ HỘI
NHẰM THÚC ĐẨY SÁNG 

KIẾN CHÍNH PHỦ MỞ

LOREM IPSUM

Tăng cường nhận thức về 
Sáng kiến Chính phủ Mở (OGP) và 
xây dựng trang thông tin điện tử 

về OGP đầu tiên tại Việt Nam

2018

THÚC ĐẨY LIÊM CHÍNH
TRONG DOANH NGHIỆP 

VÀ THANH NIÊN

LOREM IPSUM

Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố 
thông tin của 30 doanh nghiệp lớn 

nhất Việt Nam (TRAC) và
Khóa học “Vườn ươm Liêm chính” 

(VIS) đầu tiên tại Việt Nam

2017

KHỞI ĐẦU
TT thành lập vào năm 
2008 và trở thành cơ 

quan đầu mối quốc gia 
của TI tại Việt Nam

2008-2009

Liêm chính trong kinh doanh: 
Thúc đẩy doanh nghiệp thực hành liêm chính và cùng tham 
gia đẩy lùi tham nhũng 

Liêm chính trong thanh niên: 
Trang bị cho thanh niên kiến thức về liêm chính để trở thành 
“người thay đổi cuộc chơi”

Pháp luật và thực thi: 
Vận động chính sách nhằm đảm bảo khung khổ pháp lý về 
phòng, chống tham nhũng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Xây dựng liên minh để thúc đẩy Chính phủ mở: 
Thúc đẩy một chính phủ cởi mở và minh bạch

“Năm 2008, khi TT được thành lập, chúng tôi đã đặt 
niềm tin vào những người sẽ dẫn dắt TT, với cả cơ hội 
và thách thức phía trước. Chúng tôi đã hỗ trợ TT thực 

hiện chương trình TI tại Việt Nam giai đoạn 
2009 - 2012. Cá nhân tôi rất tự hào và cảm kích vì 

được đóng góp vào tiến trình phát triển quan trọng 
này và rất vui được chứng kiến những thành tựu to 

lớn ngay từ những ngày đầu tiên.”

Bà Molly Lien - Chuyên gia chính sách cao cấp, 
Chương trình Phòng, chống tham nhũng SIDA, 2015

 “TT, một tổ chức tiên phong và đầy nhiệt huyết 
đã giới thiệu và triển khai sáng kiến OGP ở Việt 
Nam. Vai trò của TT không chỉ dừng ở việc giới 
thiệu mà còn truyền cảm hứng và thuyết phục 

các tổ chức xã hội dân sự khác trong nhóm 
hoạt động về minh bạch thấy được tầm quan 

trọng và sự cần thiết của sáng kiến này.”

Bà Đỗ Thị Hải Linh - Quản lý truyền thông, 
Trung tâm Con người và Thiên nhiên, 2015

“Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) do TI công bố 
hàng năm và một số nghiên cứu của TT thực hiện 
trong thời gian gần đây, nhất là các “khảo sát liêm 

chính trong thanh niên Việt Nam” được coi là nguồn 
tham khảo hữu ích cho Thanh tra Chính phủ trong 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 
tại Việt Nam, trong đó có việc đề xuất chính sách và 

xây dựng, hoàn thiện pháp luật về PCTN.”

Ông Trần Ngọc Liêm – Phó tổng Thanh tra Chính phủ 
chia sẻ cùng bà Delia Ferreira Rubio – Chủ tịch TI 

trong một sự kiện bên lề Hội nghị quốc tế về Chống 
tham nhũng (IACC) lần thứ 18 tại Đan Mạch, 2018


