Cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam
đang chuyển biến tích cực
Hà Nội, ngày 07/01/2019 – Người dân Việt Nam ngày càng tin rằng tham nhũng
đang thuyên giảm và các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước
là có hiệu quả hơn, theo Phong vũ biểu Tham nhũng Việt Nam 2019 (VCB-2019).
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong bốn lần khảo sát, báo cáo này ghi nhận sự giảm
xuống rõ rệt về tỷ lệ người dân phải hối lộ khi sử dụng dịch vụ công. Đây là
những tín hiệu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong cuộc chiến chống tham
nhũng tại Việt Nam. Tuy vậy, người dân vẫn cho rằng tham nhũng là một vấn đề
nghiêm trọng ở Việt Nam, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực của các
bên nhằm giảm tham nhũng và đảm bảo phát triển bền vững.
Theo báo cáo VCB-2019, bên cạnh việc cải tổ, hoàn thiện khung khổ pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, Nhà nước đã và đang thực thi nhiều biện pháp cụ
thể để phòng, chống tham nhũng, tiêu biểu là việc đưa ra xét xử một số lượng
lớn chưa từng có các vụ tham nhũng quy mô lớn. Nhờ có những nỗ lực này, cứ
hai người dân được khảo sát năm 2019 thì có một người cho rằng các hoạt động
phòng, chống tham nhũng là có hiệu quả, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ năm
2016. Số lượng người dân tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt trong công
cuộc phòng, chống tham nhũng cũng tăng lên đáng kể sau ba năm (71% năm 2019
so với 55% năm 2016).

Tuy vậy, nhiều thách thức vẫn còn tồn tại. Mặc dù trải nghiệm tham nhũng giảm
xuống, người dân vẫn rất quan ngại về tham nhũng. Năm 2019 tham nhũng đứng vị
trí thứ tư trong số những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam, so
với vị trí thứ bảy năm 2016. Mặc dù tin rằng mình có vai trò trong cuộc chiến
chống tham nhũng và sẵn sàng tố cáo tham nhũng nhưng người dân hiếm khi làm
vậy trên thực tế. 49% số người được khảo sát cho rằng việc tố cáo không có
tác dụng và lo sợ phải gánh chịu hậu quả do tố cáo. Đáng chú ý, đa số người
dân được khảo sát cho rằng các nhóm lợi ích đang chi phối một cách thiếu minh
bạch các chính sách và quyết định của Nhà nước vì lợi ích riêng.
“Việc người dân nghi ngờ rằng các công ty lớn và các nhóm lợi ích đang thao
túng các chính sách và quyết định của Nhà nước là một điều rất đáng lo ngại”,
bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp, thành viên Ban Cố vấn của Hướng
tới Minh bạch bình luận. “Nhà nước cần sớm đưa ra các biện pháp, như quy định
về vận động hành lang cho doanh nghiệp để khôi phục và củng cố niềm tin của
người dân.”
Báo cáo VCB-2019 đưa ra khuyến nghị với Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, người
dân và các bên liên quan nhằm tăng cường cả công tác phòng ngừa và chống tham
nhũng. Nâng cao tính liêm chính của các cán bộ, công chức nhà nước, cũng như
áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng tham nhũng là hai khuyến
nghị được người dân nêu ra nhiều nhất. Nữ giới nổi lên như là một chủ thể
quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng khi họ có vẻ ít đưa hối lộ hơn
nam giới, cũng như lên án tham nhũng nhiều hơn. Do đó, các chương trình
phòng, chống tham nhũng cần khai thác tiềm năng và tạo điều kiện cho nữ giới
nói riêng, và người dân nói chung tham gia vào hành động.
Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc Điều hành của Tổ chức Hướng tới Minh bạch
nhấn mạnh: “Người dân Việt Nam tin rằng họ có thể tạo sự khác biệt trong cuộc
chiến chống tham nhũng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước, ở tất cả các cấp, cần
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cũng như hướng dẫn phương thức và cơ
chế cụ thể để người dân tham gia phòng, chống tham nhũng. Điểm quan trọng nữa
là cần đảm bảo rằng những người đấu tranh chống tham nhũng sẽ không phải gánh
chịu hậu quả tiêu cực!”
Tải về Báo cáo VCB-2019 tại: Tiếng Việt Tiếng Anh
Về VCB-2019: Phong vũ biểu Tham nhũng Việt Nam 2019 thu thập dữ liệu về nhận
thức và trải nghiệm của người dân đối với tham nhũng, quan điểm của họ về các
nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Nhà nước và tính hiệu quả của các biện
pháp phòng, chống tham nhũng. Khảo sát này dựa trên phương pháp nghiên cứu
của Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu của Minh bạch Quốc tế (TI), đã được
thực hiện tại Việt Nam vào năm 2011, 2013, và 2017. Dữ liệu được thu thập
trong tháng 7 và tháng 8 năm 2019 thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với
1.085 người dân tại 19 tỉnh, thành mang tính đại diện trong cả nước. Các cuộc

phỏng vấn định tính cũng được thực hiện vào tháng 11 năm 2019 để hiểu sâu hơn
quan điểm và trải nghiệm của người dân.
###
Hướng tới Minh bạch (TT) là cơ quan đầu mối quốc gia tại Việt Nam của Tổ chức
Minh bạch Quốc tế (TI), hoạt động với mục tiêu góp phần vào công cuộc đấu
tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Minh bạch Quốc tế (TI) là một phong
trào toàn cầu về phòng chống tham nhũng với hơn 100 tổ chức thành viên trên
thế giới.
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