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GIỚI THIỆU
Tham nhũng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng ở
Việt Nam, mặc dù Đảng và Chính phủ Việt Nam đã
có những nỗ lực không ngừng và quyết tâm mạnh
mẽ chống tham nhũng. Một trong những sự nguy hại
của tham nhũng có thể thấy trên toàn thế giới là sự
mất niềm tin của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, vào
chính quyền. Liêm chính, theo Tổ chức Minh bạch
Quốc tế (2009), 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”. Liêm chính là một hành vi có thể
học được, vì vậy thúc đẩy và thực hành liêm chính
nên cần được bắt đầu từ giáo dục. Liêm chính cần
trở thành một chuẩn mực xã hội, được xã hội đề cao
và được nuôi dưỡng từ thơ ấu. Cũng vì lẽ đó, hiểu
được quan niệm của thanh niên về liêm chính, thái độ
và hành động của họ khi đối diện với tham nhũng là
bước quan trọng đầu tiên để hướng tới xây dựng một
xã hội liêm chính.
Thanh niên là trụ cột của đất nước. Họ đại diện cho
tương lai của xã hội, mà tương lai đó được hình thành
thông qua thái độ và hành vi của họ. Các nghiên cứu
của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho thấy thanh niên
biết rằng tham nhũng là sai trái, họ muốn tố cáo và
vạch trần tham nhũng, và họ mong muốn được sống
trong một xã hội công bằng, minh bạch và liêm chính.
Tuy nhiên, xã hội làm cho thanh niên ngày càng gặp
nhiều thách thức trong việc sống theo những chuẩn
mực về liêm chính, khi các chính phủ, cơ sở giáo dục,
các bậc phụ huynh và những hình mẫu khác chưa
thúc đẩy được một môi trường liêm chính.
Hiện không có nhiều nghiên cứu về quan điểm của
thanh niên đối với tham nhũng và liêm chính ở Việt
Nam, nơi mà hơn một nửa dân số dưới 30 tuổi (theo
Tổng cục Thống kê Việt Nam & Quỹ dân số Liên Hợp
Quốc, 2016). Để góp phần xử lý hạn chế này, Khảo
sát Liêm chính trong Thanh niên (YIS) của Tổ chức
Hướng tới Minh bạch (TT) tìm hiểu nhận thức của
giới trẻ về liêm chính, cũng như những trải nghiệm,
phản ứng của họ với vấn nạn tham nhũng. Đây là lần
thứ ba khảo sát này được thực hiện tại Việt Nam (hai
lần trước đó vào các năm 2011, 2014). Khảo sát là
một trong những nỗ lực quan trọng của TT nhằm góp
phần thúc đẩy liêm chính và giải quyết vấn đề tham
nhũng ở Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng rằng các kết quả khảo sát sẽ cung
cấp thông tin kịp thời cho chính phủ, các cơ sở giáo
dục, các bậc phụ huynh và các tổ chức xã hội để
cùng giải quyết nghịch lý trong quan điểm của thanh
niên Việt Nam về liêm chính. Khi dùng cụm từ này
chúng tôi muốn nhấn mạnh điểm nổi bật nhất của
kết quả khảo sát: người trẻ Việt Nam trong độ tuổi
15-30 nhận thức rõ ràng về giá trị liêm chính và mong
muốn được sống trong một xã hội thúc đẩy và tôn
vinh liêm chính. Tuy nhiên, thanh niên Việt nam cũng
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ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với tham nhũng
và sẵn lòng thỏa hiệp hơn với tham nhũng bởi họ
tin rằng điều đó là có lợi. Trong 10 năm qua, hiểu
biết của thanh niên về các sáng kiến thúc đẩy liêm
chính vẫn còn thấp và không thay đổi. Điều này cho
thấy sự khủng hoảng về liêm chính trong giới trẻ Việt
Nam. Giới trẻ Việt nam ngày càng có xu hướng biện
hộ cho hành vi tham nhũng là do họ thường gặp phải
tình huống này trong cuộc sống. Đây chính là sự rủi
ro tiềm ẩn khi tham nhũng - chứ không phải là liêm
chính, đang được thiết lập trở thành một chuẩn mực
ở Việt Nam.

PHƯƠNG PHÁP
Khảo sát Liêm chính trong Thanh niên 2019 (sau đây
gọi tắt là Báo cáo 2019) được thực hiện dựa trên
thành công của các lần khảo sát trước đó (năm 2011
và 2014), điều này cho phép việc so sánh những số
liệu chính thay đổi theo thời gian. Báo cáo 2019 được
tiến hành với sự hợp tác của Indochina Research,
một công ty nghiên cứu độc lập có uy tín trong khu
vực, đã tiến hành thu thập dữ liệu từ ngày 2 tháng
10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018. Việc phân tích
dữ liệu do TT đảm nhiệm với sự tham gia của các
chuyên gia phản biện độc lập.
Để tiến hành phân tích mang tính so sánh, việc thiết
kế Khảo sát (tiến hành năm 2018) vẫn sử dụng danh
sách 11 tỉnh, thành như trong các lần khảo sát trước
và có bổ sung thêm Hà Nội để thể hiện tính đại diện
cho một trong những khu vực đông dân nhất Việt
Nam. Mẫu của Khảo sát được lấy dựa vào số liệu
của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2014 của Tổng
cục Thống kê. Khảo sát được tiến hành với người trẻ
và người trưởng thành trong độ tuổi 15-30, bao gồm
cả đối tượng thanh niên theo định nghĩa của quốc tế
(15-24 tuổi) và định nghĩa của Việt Nam (16-30 tuổi).
Khảo sát cũng bao gồm một nhóm đối tượng kiểm
chứng (độ tuổi 31-55) để tìm hiểu những điểm khác
biệt và/hoặc tương đồng, nếu có. Mẫu khảo sát tổng
cộng gồm 1.638 người, trong đó có 1.173 thanh niên
và 465 người lớn tuổi (nhóm đối tượng kiểm chứng).
Với mục đích tập trung hơn vào nhóm dân số lao
động, Khảo sát năm 2018 có một thay đổi liên quan
đến nhóm người lớn tuổi: nhóm này chỉ giới hạn trong
độ tuổi 31-55, trong khi các khảo sát trước đây không
giới hạn tuổi tối đa của nhóm này. Bộ dữ liệu cuối
cùng sau đó được điều chỉnh ở cấp khu vực (Bắc,
Trung, Nam) theo nhóm tuổi và giới tính ở thành thị
và nông thôn để xử lý những khác biệt và cho ra kết
quả mẫu mang tính đại diện cho 56.310.000 người
trong độ tuổi 15 đến 55 ở Việt Nam.
Trong quá trình thiết kế khảo sát và phân tích dữ
liệu, nhóm nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến khía
cạnh giới. Kết quả phân tích có yếu tố nhạy cảm về
giới cho thấy không có hoặc có rất ít sự khác biệt
trong câu trả lời của những người khác giới.
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Mặc dù nhóm nghiên cứu đã cố gắng đảm bảo rằng
dữ liệu thu thập được có độ chính xác cao nhất, vẫn
có hạn chế đối với khảo sát mang tính định lượng
này. Do thiếu các nghiên cứu sâu mang tính chất
định tính, một số thay đổi theo thời gian và sự khác
biệt giữa các thông số nhân khẩu học thu được trong
khảo sát không thể được giải thích một cách thấu
đáo. Hạn chế này gợi mở khả năng thực hiện thêm
nghiên cứu liên ngành và đa lĩnh vực về liêm chính
trong thanh niên, trong đó kết hợp cả phương pháp
định tính và định lượng để hiểu được độ sâu và độ
lớn của những điểm khác biệt.

KẾT QUẢ CHÍNH
Nghịch lý trong quan điểm của thanh niên
về liêm chính và các giá trị liên quan
Về mặt khái niệm, cũng tương tự như kết quả khảo
sát 2011 và 2014, phần lớn thanh niên được khảo
sát lần này có nhận thức tốt về khái niệm liêm chính,
và có quan điểm rõ ràng về những gì được coi là
đúng hoặc sai. Tuy nhiên, khi đối diện với các vấn
đề đạo đức và phải chọn giữa một bên là các giá trị
liêm chính và một bên là những thách thức khi thực
hành các giá trị đó, lợi ích cá nhân hay lợi thế cho bản
thân và gia đình, họ sẽ sẵn sàng thỏa hiệp những
nguyên tắc liêm chính của mình. Cụ thể:
⚫⚫ 98% thanh niên được khảo sát cho rằng một
người liêm chính là người không bao giờ nhận
hay đưa hối lộ và 96% đồng ý rằng một người
liêm chính không bao giờ vi phạm luật pháp
(trong bất cứ hoàn cảnh nào).
⚫⚫ Tuy nhiên, hơn một nửa số thanh niên được khảo
sát (52%) cho rằng một người liêm chính vẫn có
thể nói dối hoặc gian lận nếu điều đó giúp họ giải
quyết được khó khăn cho bản thân hay gia đình.
⚫⚫ Một tỷ lệ đáng kể thanh niên được khảo sát (37%)
không coi tham nhũng vặt là vấn đề, trong khi
16% thanh niên tin rằng một người sẽ có nhiều
cơ hội thành công hơn trong cuộc sống nếu
sẵn sàng nói dối, gian lận, vi phạm pháp luật và
tham nhũng.

⚫⚫ Tuy nhiên, hơn 3/4 trong số họ (81%) cho biết
không có hoặc có rất ít thông tin về liêm chính
cũng như những quy tắc, quy định pháp luật về
phòng, chống tham nhũng.
⚫⚫ Tỷ lệ thanh niên cho biết họ không có thông tin về
chủ đề này đã tăng lên đáng kể từ 41% năm 2011
lên 50% năm 2014 và 57% năm 2018.

Mức độ sẵn sàng thực hiện hành vi tham
nhũng của thanh niên tăng lên
⚫⚫ Khoảng 1/3 thanh niên được khảo sát sẵn sàng
thực hiện hành vi tham nhũng hoặc phi đạo đức
để có được lợi thế cho mình (ví dụ, để qua được
một kỳ thi, xin được một loại giấy tờ, vào được
một trường tốt hay xin được một công việc);
⚫⚫ Đáng lo ngại là số thanh niên sẵn sàng thực hiện
hành vi tham nhũng (ngoại trừ trường hợp đi xin
giấy tờ) đã tăng trong năm 2018 so với kết quả
khảo sát năm 2011 và 2014. Ví dụ, như Hình 1
dưới đây cho thấy, trong năm 2018, gần một nửa
số thanh niên (49%) sẵn sàng vi phạm liêm chính
để vào được một trường hoặc một công ty tốt, so
với 42% năm 2014 và 38% năm 2011.

HÌNH 1
Tỷ lệ thanh niên cho biết sẵn sàng đưa
ra những quyết định vi phạm liêm chính
trong một hoặc nhiều tình huống được
đưa ra: 2011 - 2014 - 2018
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Thanh niên hiểu rằng tham nhũng có hại
đối với mọi mặt của đời sống và xã hội,
nhưng lại rất thiếu thông tin về các quy
định phòng, chống tham nhũng cũng
như các sáng kiến thúc đẩy liêm chính

Trải nghiệm tham nhũng của thanh niên
khi tiếp cận dịch vụ công ngày càng tăng

⚫⚫ Hầu như tất cả thanh niên được khảo sát đều tin
rằng tham nhũng và thiếu liêm chính có hại cho
thế hệ của họ (96%), cho nền kinh tế (95%) và
cho sự phát triển của Việt Nam (97%).

⚫⚫ Mức độ tham nhũng mà thanh niên trải nghiệm
khi tiếp cận các dịch vụ công cơ bản được khảo
sát đã tăng lên đáng kể vào năm 2018 so với kết
quả năm 2011 và 2014.
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⚫⚫ Năm 2018, trong số những thanh niên được khảo
sát có tiếp cận dịch vụ công trong năm trước đó,
20% - 57% trả lời có trải nghiệm với tham nhũng:

▪▪ 46% thanh niên khi tiếp cận dịch vụ y tế
có trải nghiệm với tham nhũng
▪▪ 40% thanh niên khi đi xin một loại giấy
tờ hay giấy phép có trải nghiệm với tham
nhũng

▪▪ 57% thanh niên tiếp xúc với cảnh sát có trải
nghiệm với tham nhũng

HÌNH 2
Trải nghiệm của thanh niên với tham nhũng (%): 2011 - 2014 - 2018
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2011

Cam kết chống tham nhũng của thanh
niên đang bị suy giảm
⚫⚫ Mặc dù 80% thanh niên được khảo sát tin rằng
thanh niên có thể hành động chống tham nhũng
và có vai trò trong việc thúc đẩy liêm chính, chỉ
có 50% thanh niên được khảo sát cho biết họ sẵn
sàng tố cáo tham nhũng.
⚫⚫ So với khảo sát 2011 và 2014, tỷ lệ thanh niên
cam kết tố cáo tham nhũng giảm rõ rệt, từ 60%
năm 2011 giảm xuống dưới 50% năm 2018.
⚫⚫ Lý do không tố cáo được đưa ra nhiều nhất là
“thanh niên không nghĩ rằng tố cáo sẽ có tác
dụng”, tiếp sau đó là lý do “lo sợ cho an toàn của
bản thân” và “không phải việc của họ”.
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Để có được
việc làm

Để được việc
cho công ty
của mình

2018

Vai trò của gia đình và các cơ sở giáo dục
trong việc hình thành giá trị liêm chính
trong thanh niên đang bị xói mòn
⚫⚫ Năm 2018, gia đình, nhà trường, cùng với báo
chí và bạn bè/đồng nghiệp, tiếp tục là những tấm
gương tốt về liêm chính cho thanh niên (xem
Hình 34 trong báo cáo).
⚫⚫ Tuy nhiên, vai trò của các nhóm này trong việc
cung cấp thông tin giúp hình thành nên quan
điểm của thanh niên về liêm chính đang suy giảm
kể từ năm 2014, như minh họa ở Hình 3.
⚫⚫ Một kết quả không bất ngờ là hai nguồn thông tin
sau đóng vai trò ngày càng gia tăng trong việc
hình thành nên quan điểm của thanh niên về liêm
chính: Internet (69% năm 2018 so với 29% năm
2011) và mạng xã hội (54% năm 2018 so với 11%
năm 2011).
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HÌNH 3
Các nguồn thông tin hình thành nên quan điểm của thanh niên về liêm chính:
2011 - 2014 - 2018 (%)
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Tham nhũng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt
Nam, mặc dù Đảng và Nhà nước đã có những nỗ
lực không ngừng và quyết tâm mạnh mẽ chống tham
nhũng. Các kết quả của Báo cáo 2019 cho thấy sự
mâu thuẫn giữa mong muốn được sống trong một xã
hội liêm chính của giới trẻ và việc họ sẵn sàng thoả
hiệp hoặc thực hiện hành vi tham nhũng vì lợi ích của
bản thân hoặc gia đình.
Như khảo sát cho thấy, một tỷ lệ đáng kể thanh niên
sẵn sàng vi phạm các chuẩn mực liêm chính để giải
quyết khó khăn hoặc để có được lợi thế cho chính
mình. Thêm vào đó, mức độ sẵn sàng tham gia vào
hành vi tham nhũng của thanh niên tăng lên trong
năm 2018 là một điều đáng báo động. Trong bối cảnh
đó, rất cần sự chung tay hành động của tất cả các
bên liên quan nhằm tạo nên một môi trường tạo điều
kiện cho liêm chính hình thành và phát triển để giúp
người trẻ có thể trải nghiệm và thực hành liêm chính.
Xuất phát từ lý do đó, Tổ chức Hướng tới Minh bạch
(TT) khuyến nghị những hành động cụ thể sau với
các bên liên quan.

Chính phủ và các cơ quan phòng, chống
tham nhũng
⚫⚫ Xây dựng các kế hoạch và biện pháp cụ thể để
giải quyết những thách thức đã được nêu ra tại
“Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10
của Thủ tướng Chính phủ” 1 của Thanh tra Chính
phủ năm 2016 (trong khuôn khổ Đề án 137).

⚫⚫ Khuyến khích các sáng kiến do thanh niên khởi
xướng ở cấp địa phương cũng như trên cả nước
bằng cách cung cấp nguồn lực và tạo một môi
trường thuận lợi để thanh niên thực hành và thúc
đẩy liêm chính. Đề cao những tấm gương liêm
chính trong thanh niên, ví dụ thông qua việc trao
thưởng cho các sáng kiến thanh niên và hỗ trợ
các mạng lưới thanh niên thúc đẩy liêm chính và
phòng, chống tham nhũng.
⚫⚫ Thực thi hiệu quả Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ (Quyết định 861/QĐ-TTg 2019) phê
duyệt Đề án tuyên truyền pháp luật Phòng chống
tham nhũng, giai đoạn 2019-2021 nhằm giáo dục
đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ công
chức, viên chức và nhân dân (trong đó có đối
tượng thanh niên).
⚫⚫ Xây dựng một hệ thống tố cáo an toàn và hiệu
quả để thanh niên có thể tố cáo tham nhũng và
các hành vi phi đạo đức mà không lo sợ bị trả thù.
⚫⚫ Ưu tiên những nỗ lực cải thiện các dịch vụ công
cơ bản mà thanh niên có khả năng thường xuyên
gặp tham nhũng nhất, như cơ quan thực thi pháp
luật (như cảnh sát giao thông), y tế, giáo dục và
các cơ quan dịch vụ hành chính (cấp xét các loại
văn bản giấy tờ).
⚫⚫ Tận dụng truyền thông xã hội như một kênh để
thông tin cho thanh niên và huy động họ tham gia
vào các hoạt động thúc đẩy liêm chính và phòng,
chống tham nhũng.

1 B
 áo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính
phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ
sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, công bố ngày 29/4/2016.
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Các cơ sở giáo dục (Bộ Giáo dục và các
cơ quan liên quan, các trường phổ thông/
đại học)
⚫⚫ Giải quyết những vướng mắc trong giáo trình
giảng dạy hiện nay (như nêu tại “Báo cáo đánh
giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng
Chính phủ” của Thanh tra Chính phủ năm 2016)
và thiết kế/thực hiện một chương trình cải tiến
tập trung vào vấn đề đạo đức và liêm chính.
⚫⚫ Đổi mới phương pháp giảng dạy về liêm chính
với mục tiêu truyền cảm hứng cho thanh niên học
về liêm chính và thay đổi thái độ, tư duy về tham
nhũng. Phương pháp giảng dạy về tham nhũng
cần mang tính tương tác với các cuộc thảo luận
có ý nghĩa.
⚫⚫ Tổ chức đào tạo với nội dung phù hợp cho các
trường và các nhà giáo dục: việc giáo viên thiếu
phương pháp sư phạm và kỹ năng phù hợp góp
phần khiến môn học không đạt được hiệu quả.
⚫⚫ Xây dựng hoạt động để nâng cao liêm chính học
thuật trong các trường phổ thông/đại học. Cần
có các hoạt động để giảm tình trạng gian lận
trong nhà trường, ví dụ như tạo các diễn đàn để
khuyến khích thanh niên đưa ra cam kết cá nhân
không gian lận.

Các tổ chức thanh niên
⚫⚫ Đưa liêm chính vào chương trình hoạt động của
các tổ chức thanh niên như Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, có xem xét các kết quả
của Báo cáo 2019.
⚫⚫ Tiến hành nghiên cứu thêm để hiểu về vai trò của
liêm chính thanh niên.
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Thanh niên
⚫⚫ Khởi xướng các sáng kiến liêm chính như thảo
luận về tham nhũng và liêm chính với bạn bè và/
hoặc trên mạng xã hội.
⚫⚫ Khuyến khích bạn bè không đưa hối lộ.
⚫⚫ Đóng vai trò tích cực trong việc giám sát tham
nhũng với những kết quả rõ rệt, ví dụ như thông
qua việc sử dụng những công cụ truyền thông xã
hội sáng tạo.

Phụ huynh, báo chí và các bên liên
quan khác
⚫⚫ Phụ huynh cần ủng hộ con em mình thực hành
liêm chính bằng cách trở thành hình mẫu về liêm
chính.
⚫⚫ Báo chí cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của
thanh niên về khái niệm liêm chính, qua đó truyền
cảm hứng cho những thái độ tích cực của thanh
niên, đặc biệt chú ý đến nhóm thanh niên dễ bị
tổn thương.
⚫⚫ Các công ty cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử và
đào tạo về liêm chính.
⚫⚫ Các viện nghiên cứu, các đối tác phát triển và
các tổ chức khác cần tiến hành thêm nghiên cứu,
khảo sát (đặc biệt là nghiên cứu định tính) để
hiểu rõ hơn về quan niệm và hành vi của thanh
niên liên quan đến liêm chính, bao gồm cả khía
cạnh giới.
⚫⚫ Các tổ chức phi chính phủ và các nhóm thanh
niên cần thúc đẩy liêm chính thanh niên thông
qua các chiến dịch hoặc các hoạt động đào tạo
về liêm chính trên mạng Internet.
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Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ thực thi Chiến lược Phòng, chống Tham Nhũng tại Việt
Nam, 2016-2020 của Tổ chức Minh bạch Quốc Tế (TI) với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Canada dành
cho các sáng kiến địa phương Việt Nam (CFLI) và Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam. Các quan điểm thể
hiện trong báo cáo này là quan điểm của tác giả và không nhất thiết là quan điểm của các nhà tài trợ.
Nhóm tác giả: Vũ Ngọc Anh, Christian Levon,
Nguyễn Thị Kiều Viễn
Thu thập số liệu và khảo sát thực địa: Indochina
Research (Việt Nam)
Thiết kế: LUCK HOUSE
Lời cảm ơn: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các
cá nhân đã tham gia đóng góp vào quá trình nghiên
cứu và chuẩn bị báo cáo, đặc biệt là nhóm chuyên
gia phản biện, gồm Tiến sĩ Hoàng Tú Anh, Tiến sĩ
Vũ Công Giao, Ông Conrad Zellmann, Ông Xavier
Depouilly và các cán cán bộ Tổ chức Hướng tới Minh
bạch. Chúng tôi đã hết sức cố gắng để xác minh
tính chính xác của các thông tin nêu trong Báo cáo.
Tính đến tháng 8 năm 2019 mọi thông tin đều chính
xác. Các tác giả không chịu trách nhiệm đối với hậu
quả của việc sử dụng thông tin trong báo cáo này
cho những mục đích khác hoặc trong những bối
cảnh khác.
Chúng tôi đảm bảo rằng nội dung của báo cáo tiếng
Anh và tiếng Việt là như nhau.
Ảnh bìa: Hướng tới Minh bạch
© 2019 Bản quyền thuộc Tổ chức Hướng tới Minh
bạch. Tất cả các quyền đã được đăng ký.

Minh bạch Quốc tế (TI) là tổ chức xã hội dân sự toàn
cầu đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.
Với hơn 100 tổ chức thành viên trên thế giới và một
Ban Thư ký quốc tế tại Béc-lin, CHLB Đức, TI nâng
cao nhận thức về tác hại của tham nhũng và phối hợp
với các đối tác trong chính phủ, giới doanh nghiệp và
xã hội dân sự để xây dựng và thực hiện hiệu quả các
biện pháp chống tham nhũng.
www.transparency.org
Hướng tới Minh bạch (TT) là một công ty tư vấn phi
lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 nhằm
góp phần vào việc ngăn ngừa và chống tham nhũng.
Tháng 3 năm 2009, TT trở thành cơ quan đầu mối
quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt
Nam. Tầm nhìn của TT là một Việt Nam không có
tham nhũng, nơi người dân được hưởng công bằng
xã hội, trách nhiệm giải trình và minh bạch trong mọi
lĩnh vực đời sống. Sứ mệnh của TT là giảm thiểu
tham nhũng ở Việt Nam bằng cách gia tăng nhu cầu
và thúc đẩy các biện pháp tăng cường minh bạch,
trách nhiệm giải trình và liêm chính trong khu vực nhà
nước, doanh nghiệp và xã hội dân sự.
www.towardstransparency.vn

In 300 bản tiếng Việt tại Cty TNHH L.U.C.K H.O.U.S.E, 4/6/518, Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. In xong và nộp lưu chiểu năm 2019.
Quyết định xuất bản số: 365/QĐ-NXBHĐ do Giám đốc nhà xuất bản Hồng Đức cấp ngày 5/9/2019. Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số: 3408 - 2019/CXBIPH/37 - 53/HĐ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng Biên tập: Bùi Việt Bắc. Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Mai
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Hướng tới Minh Bạch (TT)
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