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Hội nghị quốc tế cấp khu vực lần thứ 9 về Sáng kiến Phòng chống tham nhũng
(PCTN) ADB/OECD cho khu vực Châu Á và Thái Bình Dương vừa được tổ chức tại
Seoul, Hàn Quốc từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2017. Với chủ đề “Xây
dựng văn hóa PCTN trong Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, hội nghị đã quy tụ
được khoảng 350 lãnh đạo từ 31 nước thành viên, đại diện cho các cơ quan PCTN
cùng nhiều đại biểu đến từ khu vực tư nhân và xã hội dân sự.
Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc điều hành Tổ chức Hướng tới Minh Bạch (TT)
đã được mời tới phát biểu và chia sẻ tại hội nghị những kinh nghiệm của TT
trong việc thúc đẩy liêm chính và PCTN trong giới trẻ ở Việt Nam. Phần trình
bày của TT nằm trong phiên họp có chủ đề: “Xây dựng Văn hóa Liêm chính trong
Thanh niên: Cần phải làm gì để gây ảnh hưởng tích cực đến Thái độ và Hành vi
ứng xử của Thế hệ Tương lai?”. Kinh nghiệm tổ chức thành công Khóa học Liêm
chính (VIS) đầu tiên tại Việt Nam của TT trong thời gian gần đây đã nhận được
rất nhiều quan tâm từ các đại biểu tham dự hội nghị. Nhấn mạnh trong bài
phát biểu của mình, bà Viễn nói: “Một nửa dân số Việt Nam đang ở độ tuổi dưới
30, vì vậy huy động sự tham gia của thanh niên là việc làm cần thiết nhằm
thúc đẩy công cuộc chống tham nhũng thành công ở Việt Nam”.

Hội nghị do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế (OECD) đồng tổ chức, với sự hợp tác của Chương trình Phát triển
Liên Hiệp Quốc (UNDP), được Chính phủ Hàn Quốc đăng cai tổ chức. Tới dự lễ
khai mạc hội nghị có Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, Chủ tịch Cơ quan Chống
tham nhũng và Quyền Công dân Hàn Quốc (ACRC) Pak Un-jong, người đứng đầu Cơ
quan PCTN và Thúc đẩy Liêm chính trực thuộc ADB, bà Clare Wee.

