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GIỚI THIỆU

Với gần 50% dân số ở độ tuổi dưới 30, thanh niên 
chiếm một phần quan trọng trong tổng dân số Việt 
Nam (Tổng cục thống kê Việt Nam, 2013). Do đó, sự 
tham gia của thanh niên trong hoạt động đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng và khả năng thực hành 
liêm chính của thanh niên có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành công 
và bền vững của đất nước. Nghiên cứu trước đây tại 
Việt Nam (Tổ chức Minh bạch Quốc tế và nhiều tác 
giả, 2011) cho thấy thanh niên dễ bị tác động bởi một 
số hình thức tham nhũng nhất định. Trong chính sách 
của nhà nước, tầm quan trọng của việc hỗ trợ thanh 
niên nâng cao nhận thức về tham nhũng và liêm chính 
đã được ghi nhận qua việc xây dựng Đề án 137, một 
sáng kiến phòng, chống tham nhũng đang được triển 
khai rộng khắp trong hệ thống giáo dục kể từ năm học 
2013-2014 (Chính phủ Việt Nam, 2013).

Khảo sát liêm chính trong thanh niên năm 2014 (sau 
đây gọi tắt là Khảo sát 2014) cung cấp các dữ liệu 
chi tiết liên quan đến hiểu biết của thanh niên về khái 
niệm liêm chính, kinh nghiệm cụ thể và những thách 
thức họ gặp phải khi áp dụng giá trị này trong đời 
sống hàng ngày. Khảo sát nhằm phục vụ cho quá 
trình xây dựng chính sách, cũng như cho hoạt động 
thực tiễn của các nhà hoạch định chính sách, các cơ 
quan giáo dục, thanh niên, tổ chức xã hội dân sự và 
các tổ chức, cá nhân khác. Việc sử dụng các dữ liệu 
này có thể giúp nâng cao hiệu quả của các chương 
trình và hoạt động nâng cao nhận thức và thực hành 
liêm chính trong thanh niên.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Khảo sát 2014 dựa trên thành công của cuộc khảo 
sát liêm chính trong thanh niên lần thứ nhất thực hiện 
năm 2011 (gọi tắt là Khảo sát 2011). Do đó, lần đầu 
tiên, Khảo sát 2014 có sự so sánh các số liệu chính 
theo thời gian. Trong báo cáo này, khái niệm liêm 
chính được sử dụng theo định nghĩa của Tổ chức 
Minh bạch Quốc tế, theo đó, 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 
tuân thủ, tạo nên rào cản đối với tham nhũng”. 

Khảo sát 2014 được thực hiện trên cơ sở hợp tác 
giữa các đối tác đã tham gia Khảo sát 2011, bao gồm: 
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Tổ chức Hướng tới 
Minh bạch (TT), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và 
Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Sống và 
Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn). 

Trong Khảo sát 2014, 1.110 thanh niên (trong độ tuổi 
từ 15-30) và 432 người lớn tuổi (nhóm đối tượng kiểm 
chứng) đã được lựa chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn 
tại 11 tỉnh và thành phố ở tất cả các vùng, miền của 
Việt Nam. Trong đó, Live&Learn tổ chức thực hiện 
phỏng vấn trực tiếp từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 
5 năm 2014 với sự hỗ trợ của CECODES và sự hợp 
tác của các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
tỉnh. Phỏng vấn được thực hiện bởi các tình nguyện 
viên và sinh viên đã được bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng 
phỏng vấn.

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH

Giá trị và quan điểm đối với liêm chính
Khảo sát 2014 cho thấy thanh niên Việt Nam đề 
cao các giá trị gắn liền với liêm chính. Tuy nhiên, 
họ có xu hướng ‘nới lỏng’ các giá trị này khi đặt 
chúng bên cạnh vấn đề liên quan đến lợi ích của 
gia đình hay tình cảm với bạn bè và người thân. 

Thanh niên vẫn nhận thức rất rõ về những điều 
đúng, sai. 94% cho rằng trung thực quan trọng hơn 
giàu có, 82% cho rằng tuân thủ pháp luật và liêm 
chính quan trọng hơn giàu có. 89% đồng ý rằng một 
người liêm chính không gian lận và 95% cho rằng 
một người liêm chính không nhận hay đưa hối lộ. 
Khoảng 85% cho rằng thiếu liêm chính rất nguy hại 
cho đất nước, gia đình và bản thân họ. Tuy nhiên, 
có sự khác biệt lớn trong mức độ nhận thức về tầm 
quan trọng của liêm chính, đặc biệt là giữa nhóm 
thanh niên có trình độ học vấn thấp (tới bậc tiểu 
học) và cao (trên bậc trung học phổ thông), trong đó 
nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao có mức độ 
hiểu biết và sẵn sàng tham gia phòng, chống tham 
nhũng cao hơn. 

Tuy nhiên, so với kết quả khảo sát năm 2011, ở mọi 
điều kiện kinh tế và trình độ học vấn, thanh niên hiện 
nay có xu hướng đặt vấn đề tăng thu nhập gia đình và 
sự giàu có cao hơn liêm chính. Thanh niên cũng dễ 
thỏa hiệp quan điểm về liêm chính khi thu nhập của 
gia đình hay tình cảm với bạn bè và người thân bị ảnh 
hưởng. Cụ thể, số thanh niên cho rằng có thể chấp 
nhận nói dối hay gian lận trong những tình huống như 
vậy đã tăng từ 35% (2011) lên 41% (2014) trong đó 
tỉ lệ gia tăng rõ nhất là ở nhóm thanh niên có trình độ 
học vấn thấp. Tuy nhiên, ở nhóm thanh niên có trình 
độ học vấn cao hơn, mức độ sẵn lòng nhận hối lộ nhỏ 
có xu hướng giảm.
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Trải nghiệm và hành vi 
So với kết quả khảo sát năm 2011, trải nghiệm về 
tham nhũng của thanh niên tham gia Khảo sát 
2014 có phần giảm. Tuy nhiên, niềm tin đối với các 
đơn vị cung cấp dịch vụ công cũng có xu hướng 
giảm ở thanh niên. 

Cảnh sát giao thông, y tế và các thủ tục hành chính 
thông thường như xin cấp giấy tờ được cho là những 
ngành/ lĩnh vực mà thanh niên dễ gặp tham nhũng 

nhất. Hơn 1/3 số thanh niên tham gia khảo sát cho 
biết đã gặp hiện tượng tham nhũng khi làm việc với 
cảnh sát giao thông, gần 1/4 đã gặp tham nhũng trong 
lĩnh vực y tế và 1/5 đã gặp tham nhũng trong lĩnh vực 
giáo dục. Thực tế này cũng cho thấy tham nhũng vẫn 
là một vấn đề rất khó giải quyết trong các lĩnh vực 
này. Tương tự như kết quả năm 2011, trong tất cả các 
lĩnh vực được khảo sát, thanh niên là đối tượng dễ 
phải đối mặt với tham nhũng hơn so với người  
lớn tuổi (Hình 1). 

HÌNH 1  
Trải nghiệm về tham nhũng của thanh 
niên và người lớn tuổi sử dụng dịch vụ 
trong 12 tháng qua (%)
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Một diễn biến đáng quan tâm khác là đánh giá của 
thanh niên về tính liêm chính của các cơ quan cung cấp 
dịch vụ công năm 2014 có xu hướng xấu đi so với năm 
2011. Chỉ có 6 - 8 % đánh giá “rất tốt” về mức độ liêm 
chính của các cơ quan này, chỉ bằng 1/2 so với năm 
2011 (Hình 2). Tỉ lệ đánh giá “rất tốt” của thanh niên về 
cơ quan hành chính địa phương và trung ương, cũng 
như về các lĩnh vực như cảnh sát giao thông, giáo dục 
công và y tế công đều giảm trong khi tỉ lệ đánh giá “rất 
kém” lại tăng đối với tất cả lĩnh vực, trừ giáo dục công. 
Nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao nhất là nhóm 
đánh giá khắt khe nhất về vấn đề này.

Tương tự như vậy, khi được đề nghị lựa chọn các tình 
huống cụ thể, mức độ sẵn sàng đưa ra những quyết 
định vi phạm đạo đức của thanh niên đã tăng so với 
năm 2011. Nhiều thanh niên được hỏi đều sẵn sàng 
thỏa hiệp giá trị liêm chính để đổi lấy việc đỗ một kỳ 
thi, xin được một loại giấy tờ nào đó, vào được một 
trường tốt hay một công ty tốt. Tuy nhiên, mức độ sẵn 
sàng chấp nhận tham nhũng để vượt qua vòng phỏng 
vấn xin việc đã giảm đáng kể (Hình 3).

Các câu hỏi mới liên quan đến các tình huống điển 
hình trong hoạt động kinh doanh cũng cho thấy 72% 
người được hỏi từ chối đưa hối lộ để có được hợp 
đồng cho công ty và 84% từ chối trả tiền bôi trơn thay 
cho công ty (Hình 4).
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HÌNH 2  
Đánh giá của thanh niên về liêm chính của 
các cơ quan cung cấp dịch vụ công:  
2011 và 2014 (%)
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HÌNH 3  
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Một lĩnh vực khảo sát mới cho thấy: Mức độ sẵn 
sàng tham gia các sáng kiến về liêm chính là rất 
cao trong thanh niên. 

Thanh niên sẵn sàng tham gia các sáng kiến về liêm 
chính, điều này cũng được thể hiện ở số lượng ngày 
càng tăng các sáng kiến trong nước do thanh niên 
khởi xướng nhằm tăng cường liêm chính. Tuy nhiên, 
nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao hơn dường 
như có mức độ sẵn sàng tham gia các hoạt động này 
hơn nhiều so với nhóm thanh niên có trình độ học vấn 
thấp hơn. Tỷ lệ tham gia cao nhất được ghi nhận đối 

với các hoạt động như vận động bạn bè không đưa 
phong bì, ứng xử một cách có đạo đức tại trường 
học hoặc nơi làm việc và tham gia vào các hoạt động 
nâng cao nhận thức của cộng đồng (Hình 5). Đặc 
biệt, có sự khác biệt lớn trong việc sử dụng mạng xã 
hội để thảo luận về vấn đề tham nhũng và liêm chính 
giữa nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao hơn với 
nhóm thanh niên có trình độ học vấn thấp hơn, theo 
đó, nhóm thanh niên có trình độ học vấn thấp hơn cho 
rằng vấn đề này không liên quan.

HÌNH 5 
Mức độ sẵn sàng tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức: của thanh niên nói 
chung và theo trình độ học vấn (%)
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Mức độ sẵn sàng tố cáo tham nhũng trong thanh 
niên nhìn chung không thay đổi so với năm 2011 với 
khoảng 60% cho biết sẽ tố cáo tham nhũng (khảo sát 
sử dụng một tình huống giả định về tham nhũng trong 
giáo dục). Đáng chú ý, trong số những người lựa 
chọn không tố cáo tham nhũng, lý do của việc không 
tố cáo đã chuyển hướng một cách rõ ràng sang sự bi 
quan, tức là “tố cáo tham nhũng chẳng mang lại kết 
quả gì” (37% năm 2014 so với 28% năm 2011) - kết 
quả này phản ánh quan điểm nói chung của nhiều 
người dân Việt Nam (Tổ chức Hướng tới Minh bạch, 
Tổ chức Minh bạch Quốc tế, 2013). 

Tuy nhiên, nhìn chung, thanh niên vẫn tiếp tục rất lạc 
quan về vai trò của mình trong việc tăng cường liêm 
chính và phòng chống tham nhũng với 87% cho rằng 
thanh niên có thể có vai trò quan trọng trong lĩnh vực 
này. Điều đáng mừng là 84% trong nhóm thanh niên 
có trình độ học vấn thấp nhất đồng ý với điều này - 
tăng đáng kể so với 67% năm 2011. 
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Ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của  
thanh niên 
Các nguồn thông tin góp phần hình thành nên quan 
điểm của thanh niên về liêm chính đang thay đổi, 
theo kết quả của Khảo sát 2014. Mặc dù Đài phát 
thanh / Truyền hình (Ti-vi), gia đình và nhà trường, 
vốn là những nguồn thông tin có ảnh hưởng nhất 
trong khảo sát năm 2011, vẫn tiếp tục có vai trò quan 
trọng, kết quả khảo sát ghi nhận sự gia tăng mạnh 
mẽ về vai trò của internet, mạng xã hội và các tổ 

chức, đoàn thể. Nếu so sánh giữa nhóm thanh niên 
có trình độ học vấn cao với nhóm có trình độ học 
vấn thấp thì các nguồn thông tin này có ảnh hưởng 
nhiều hơn đến nhóm thanh niên có trình độ học vấn 
cao hơn. Đối với nhóm thanh niên có trình độ học 
vấn thấp hơn, Đài/Ti-vi và các thành viên trong gia 
đình là những nguồn thông tin quan trọng nhất. 

HÌNH 6
Các nguồn thông tin góp phần hình thành nên quan điểm của thanh niên về liêm 
chính: 2011 và 2014 (%)
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Mặc dù ngành giáo dục có tầm quan trọng trong việc 
ảnh hưởng đến thanh niên, Khảo sát 2014 không 
ghi nhận sự gia tăng nào trong việc thực hiện các 
chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng 
chính thức so với năm 2011. Nguyên nhân có thể là 
do Đề án 137 chỉ mới được triển khai rộng rãi gần đây 
như là một chương trình chính thức của Chính phủ 
trong lĩnh vực này. Chỉ có 18% thanh niên cho biết đã 

được giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Trong 
nhóm thanh niên có trình độ học vấn thấp nhất, chỉ có 
3% được giáo dục về vấn đề này trong khi 74% thanh 
niên không có hoặc có rất ít kiến thức về phòng, 
chống tham nhũng và các quy định của pháp luật về 
đảm bảo liêm chính. Điều này cho thấy cần phải tăng 
cường phạm vi và hiệu quả của công tác giáo dục 
phòng, chống tham nhũng.



Báo cáo tóm tắt Khảo sát về Liêm chính trong Thanh niên Việt Nam 2014   |   7

KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ
Nhìn chung, Khảo sát 2014 cho thấy một bức tranh đa 
chiều. Một mặt, thanh niên thể hiện họ vẫn tin tưởng 
mạnh mẽ vào giá trị liêm chính và trải nghiệm của 
thanh niên về tham nhũng trong các lĩnh vực được 
khảo sát đã giảm so với năm 2011. Thanh niên cũng 
tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng góp phần nâng 
cao liêm chính và sẵn sàng tham gia các hoạt động 
cụ thể. Mặt khác, thanh niên hiện nay cũng có vẻ dễ 
dàng thỏa hiệp giá trị về liêm chính hơn, nhất là để 
đảm bảo thu nhập gia đình. Họ cũng trở nên bi quan 
hơn về hiệu quả của việc tố cáo tham nhũng. Đồng 
thời có sự khác biệt đáng kể trong thái độ và nguồn 
thông tin ảnh hưởng tới liêm chính giữa nhóm thanh 
niên có trình độ học vấn cao hơn và nhóm có trình 
độ học vấn thấp hơn. Điều này cho thấy các bên liên 
quan cần chủ động hỗ trợ thanh niên - vốn là những 
người có cam kết mạnh mẽ với các giá trị của bản 
thân - để giúp họ thực hành và xây dựng giá trị liêm 
chính trong một môi trường đầy thách thức. Dưới đây 
là một số khuyến nghị chính với các bên liên quan 
nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu này. 

Các cơ quan phòng, chống tham nhũng, 
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và 
các cơ sở giáo dục
•  Mở rộng phạm vi, nội dung và tăng cường hiệu 

quả của công tác giáo dục về phòng, chống tham 
nhũng và liêm chính cho thanh niên. 

• Tích cực hỗ trợ các hoạt động về tăng cường 
liêm chính trong thanh niên do các cơ quan nhà 
nước, tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội dân 
sự hay cơ sở giáo dục thực hiện. 

• Tập trung các nỗ lực phòng, chống tham nhũng 
vào những lĩnh vực mà thanh niên dễ gặp phải 
hiện tượng tham nhũng như giáo dục, y tế. 

• Khuyến khích sự tham gia của giáo viên, học 
sinh, sinh viên và phụ huynh vào quá trình thảo 
luận và đẩy mạnh thực hiện các ý tưởng về liêm 
chính và một nền giáo dục sạch. 

• Xây dựng các hệ thống và quy trình phù hợp 
nhằm đảm bảo liêm chính trong nhà trường và 
lớp học. 

Các tổ chức thanh niên chính thức và 
không chính thức, các tổ chức phi chính 
phủ và các chủ thể khác quan tâm đến 
việc hỗ trợ các hoạt động nâng cao liêm 
chính trong thanh niên 
• Cân nhắc lồng ghép chủ đề giáo dục liêm chính 

trong thanh niên như một hoạt động ưu tiên 
trong các kế hoạch hàng năm, đặc biệt là Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

• Cân nhắc lồng ghép chủ đề liêm chính trong 
thanh niên vào các hoạt động đang thực hiện, 
hợp tác với các sáng kiến về liêm chính trong 
thanh niên hiện nay. 

• Xem xét sử dụng một cách phù hợp các kết quả 
của Khảo sát 2014 trong quá trình xây dựng các 
sáng kiến về liêm chính trong thanh niên. 

Thanh niên
• Tham gia hoặc tự thực hiện các sáng kiến về 

liêm chính và khuyến khích bạn bè cùng tham 
gia vào các hoạt động này để học hỏi, có thêm 
động lực và truyền cảm hứng cho những người 
khác thực hành liêm chính. 

Phụ huynh và các thành viên khác trong 
gia đình 
• Khuyến khích phát triển các giá trị dựa trên nền 

tảng liêm chính bằng cách làm gương và khuyến 
khích con cái hành xử một cách liêm chính. 

• Tích cực tham gia và sử dụng các cơ chế trách 
nhiệm giải trình sẵn có tại các cơ sở giáo dục để 
yêu cầu đảm bảo một nền giáo dục sạch. 

Các cơ quan báo chí 
• Tham gia tích cực và chủ động vào việc tăng 

cường nhận thức của thanh niên về liêm chính.

• Tăng cường thông tin tới các nhóm thanh niên 
kém ưu thế hơn, tùy theo thế mạnh và phạm vi 
hoạt động cụ thể của mình. 

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp 
• Hỗ trợ các sáng kiến về liêm chính trong thanh 

niên để họ có thể thể hiện khả năng lãnh đạo và 
cho thấy ý nghĩa của liêm chính đối với việc phát 
triển sự nghiệp. 

• Xây dựng và áp dụng các quy trình tuyển dụng 
minh bạch và mang tính cạnh tranh, trong đó 
nhấn mạnh yêu cầu về liêm chính đối với các 
ứng viên. 
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