TÓM TẮT
“Báo cáo Tham nhũng toàn cầu: Giáo dục” của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI)
Giáo dục là một ngành lớn nhất trong khu vực công ở nhiều quốc gia trên thế giới, thường
chiếm hơn một phần năm tổng chi tiêu của chính phủ cho khu vực công. Giáo dục cũng là
quyền cơ bản của con người và là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của cá nhân, phát triển
kinh tế cũng như xã hội. Giáo dục được coi như chìa khóa để có một tương lai tốt hơn, là
công cụ mà con người cần có để tạo ra sinh kế bền vững, để có thể sống với đúng nhân
phẩm của mình và đóng góp cho xã hội.
Tại sao ngành giáo dục dễ có nguy cơ tham nhũng?
Giáo dục đặc biệt có nhiều nguy cơ tham nhũng. Lý do chính là nguồn lực lớn được phân
bổ thông qua các cấp hành chính phức tạp với sự giám sát không đầy đủ trong suốt quy
trình phân bổ từ trung ương cho tới các trường học. Tại Nigeria, trong vòng 2 năm ước tính
có ít nhất 21 triệu USD bị thất thoát bởi qui trình này, và con số này gấp đôi ở Kenya trong
vòng 5 năm. Ở những nơi chính phủ không có khả năng đảm bảo giáo dục miễn phí cho
tất cả mọi người, viện trợ cho giáo dục cơ bản tại các quốc gia này lên tới 5,8 tỉ USD mỗi
năm (2010) nhưng lại thường không được chi tiêu hiệu quả để có thể đạt được những mục
tiêu mong muốn.
Tầm quan trọng của giáo dục cũng khiến cho ngành này trở thành một mục tiêu hấp dẫn
của sự lạm dụng. Những người làm trong ngành giáo dục có vị trí tốt để có thể lợi dụng các
ưu thế của ngành và thường bị thôi thúc có những hành vi lợi dụng khi tham nhũng ngày
càng gia tăng trong hệ thống dẫn tới việc họ bị đánh giá thấp hay thậm chí là không được
trả công. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ thường bị lôi kéo bởi một khao khát tự nhiên là tạo
cho con cái cơ hội học hành tốt nhất, và thường không nhận thức được những yếu tố tạo
nên chi phí bất hợp pháp. Các khoản hối lộ để có được một chỗ trong một trường học danh
tiếng, như ở Việt Nam chẳng hạn, có thể lên tới mức hơn gấp đôi GDP trên đầu người.
Sự gia tăng số lượng sinh viên ở bậc đại học từ 32 triệu năm 1970 lên tới 159 triệu năm
2008 cho thấy giáo dục đại học không còn chỉ dành riêng cho những tinh hoa. Môi trường
giáo dục đại học thay đổi cũng tạo ra nguy cơ tham nhũng riêng trong bộ phận này. Nguồn
lực công không đủ để theo kịp những thay đổi, và cuộc cạnh tranh cho những nguồn lực
ngoài cơ chế truyền thống cùng với những vị trí có tiếng tăm làm gia tăng áp lực cho các
cơ sở giáo dục đại học và cán bộ trong những cơ sở này. Những cơ sở không được giám
sát và kiểm soát hiệu quả có nguy cơ tham nhũng cao nhất, và trong nhiều trường hợp, nó
phá hoại cả hệ thống giáo dục đại học cũng như uy tín của các sản phẩm nghiên cứu và
các sinh viên tốt nghiệp, dù họ có tội hay vô tội. Ví dụ như ở Đức, nhiều nhân vật cao cấp
bị cáo buộc đạo văn, hay một số giáo sư ở một trường đại học ở Hy Lạp gần đây phải chấp
nhận án phạt tù vì biển thủ tới 8 triệu Euro.

Cái giá của tham nhũng trong giáo dục
Bản chất ngầm của tham nhũng gây khó khăn cho việc xác định thiệt hại mà nó gây ra
thuần tuý về mặt tài chính. Cũng thường khó phân biệt được tham nhũng với thiếu hiệu quả
và quản lý yếu kém trong các trường phổ thông và đại học. Tuy nhiên, thiệt hại mà tham
nhũng gây ra cho xã hội là rất lớn.
Thanh niên là những nạn nhân đầu tiên của tham nhũng trong xã hội, và điều này tác động
tới liêm chính và phẩm cách của con người trong cuộc sống, cũng như tới toàn xã hội nói
chung. Đầu tư của xã hội vào thế hệ tương lai sẽ thất bại nếu mỗi cá nhân có thể thành
công một cách dối trá và không đúng công sức mà họ bỏ ra, làm gia tăng số lượng các lãnh
đạo và chuyên gia kém năng lực trong tương lai. Không chỉ xã hội mà ngay cả cuộc sống
của con người cũng bị đe doạ bởi các bác sĩ, thẩm phán hay kỹ sư “rởm” và thiếu đào tạo,
hay bởi những nghiên cứu khoa học “rởm” được thực hiện bởi giới học thuật tham nhũng.
Tham nhũng trong giáo dục tác động lớn nhất tới người nghèo và những người bị thiệt thòi,
đặc biệt là phụ nữ và các nhóm thiểu số, những người không đủ sức chi trả cho các chi phí
ngầm để được nhập học hay không có khả năng theo các “qui luật” quyết định sự thành
công. Ở những nơi như vùng nông thôn Cameroon, học sinh mất ba ngày học một tháng vì
giáo viên vắng mặt. Người nghèo cũng là đối tượng được trang bị yếu nhất để có thể đối
phó với các hành vi tham nhũng. Cho dù các lớp học tham nhũng có làm mất đi tham vọng
của giới trẻ hay các em có bị buộc phải rời bỏ ghế nhà trường hay không, thì nó cũng làm
cho những đối tượng yếu thế trong xã hội mất đi cơ hội để có thể phát huy tối đa tiềm năng
của mình, và bất bình đẳng trong xã hội sẽ vẫn còn mãi.
Tham nhũng trong xã hội đặc biệt tác hại bởi nó bình thường hoá và tạo ra sự chấp nhận
của xã hội đối với tham nhũng từ những bước đầu tiên. Khi người trẻ hiếm khi chất vấn về
các nguyên tắc trong lớp học, họ có thể quen dần với các quan điểm tham nhũng và coi đó
như những yếu tố dẫn tới thành công, và họ mang những suy nghĩ này ra xã hội. Khi
những suy nghĩ này trở thành chuẩn mực của xã hội, chu kỳ này bắt đầu một vòng mới
trong mỗi một thế hệ.
Các loại tham nhũng trong giáo dục
Tổ chức Minh bạch Quốc tế định nghĩa tham nhũng là “lạm dụng quyền hạn được giao để
tư lợi”. Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu: Giáo dục xem xét vấn đề tham nhũng ở từng giai
đoạn giáo dục, thậm chí từ trước khi một đứa trẻ cắp sách đến trường, cho tới khi hoàn
thành bậc tiến sĩ và nghiên cứu khoa học.
Tham nhũng trong trường học có thể bao gồm việc mua sắm trong xây dựng, “trường học
ảo” (có tới 8.000 trường như vậy ở Pakistan), “giáo viên ma” và sự phân bổ sai mục đích
các nguồn lực dự kiến chi cho sách giáo khoa hay thiết bị trường học, hối lộ để được tiếp

cận giáo dục và mua bằng cấp, chạy chọt khi bổ nhiệm giáo viên, bằng “rởm”, lạm dụng
các khoản trợ cấp cho nhà trường để tư lợi, giáo viên vắng mặt và dạy thêm thay vì giảng
dạy chính khoá (gây thiệt hại cho các gia đình Hàn Quốc tới 17 tỉ USD- tương đương 80%
tổng chi tiêu của chính phủ cho giáo dục riêng năm 2009). Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu:
Giáo dục còn xem xét cả những vấn đề như lạm dụng tình dục trong lớp học thông qua việc
lạm dụng những quyền được giao, và vì vậy, cũng được xem là hành vi tham nhũng.
Tham nhũng trong các cơ sở giáo dục đại học có thể phản ánh các hình thức tham nhũng
trong các trường phổ thông, song bậc giáo dục này cũng có những loại hình tham nhũng
riêng. Đó có thể là những khoản tiền bất hợp pháp trong tuyển dụng và nhập học, chạy
chọt để được xếp vào vị trí dài hạn, hối lộ để được ở trong các ký túc xá của trường hay khi
xếp loại, gây ảnh hưởng chính trị hay thương mại không chính đáng trong nghiên cứu, đạo
văn, “tác giả ma” hay sai phạm trong xét duyệt các sản phẩm học thuật. Báo cáo Tham
nhũng Toàn cầu: Giáo dục cũng xem xét vấn đề cấp bằng và chứng chỉ học tập qua mạng,
việc lợi dụng dữ liệu phân công công việc, và tham nhũng trong việc công nhận bằng cấp
trong giáo dục liên quốc gia, khiến cho hơn 3,7 triệu sinh viên nước ngoài phải chịu rủi ro
trên toàn thế giới.
Khuyến nghị với ngành giáo dục
Cũng như với tất cả các ngành khác, tham nhũng trong giáo dục ít có nguy cơ xảy ra ở
những xã hội tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền, minh bạch và tín nhiệm, ở đó khu vực
công có các cơ chế công vụ hiệu quả giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và đạo đức, hệ
thống truyền thông độc lập và xã hội dân sự tích cực. Ngoài các qui định của pháp luật,
những biện pháp phòng ngừa tham nhũng như các hướng dẫn đấu thầu mua sắm, kiểm
toán, quy tắc ứng xử, quy trình minh bạch và giám sát là những cơ chế hiệu quả thúc đẩy
liêm chính trong cuộc chiến chống tham nhũng. Những nỗ lực chống tham nhũng cần được
xem như một yếu tố không thể thiếu để nâng cao chất lượng giáo dục và hướng tới mục
tiêu lớn hơn trong cung cấp dịch vụ giáo dục, chứ không chỉ là một yếu tố bổ sung để hoàn
thành nhiệm vụ.
Một khuyến nghị hết sức quan trọng của Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu: Giáo dục là sự
cần thiết phải nhận thức rõ ràng hơn rằng giáo dục chính là một công cụ thiết yếu để đấu
tranh chống tham nhũng. Vai trò và giá trị xã hội của trường học và giáo viên cần được đặt
lên hàng đầu trong chính sách giáo dục và những nỗ lực chống tham nhũng. Giáo viên
thường là mục tiêu đầu tiên của các cáo buộc tham nhũng, nhưng nguyên nhân tham
nhũng lại thường ở cấp cao hơn và do việc không chi trả lương hay đánh giá thấp hoặc
quá đơn giản đối với giáo viên. Các nhà hoạch định chính sách quốc gia cần hiểu giáo viên
như một hình mẫu và trường học như một xã hội thu nhỏ, và cần thiết phải đào tạo giáo
viên để họ dạy học bằng cách nêu gương.

Lãnh đạo và quyết tâm chính trị

Dù ở cấp độ toàn cầu hay địa phương, tham nhũng trong giáo dục cũng cần được nhận
thức là một trở ngại trong việc thực hiện quyền con người về giáo dục. Những nỗ lực giải
quyết nạn tham nhũng cần được đề ra từ cấp cao nhất. Các nhà lãnh đạo trung thực sẽ là
lực lượng mạnh mẽ giúp giảm tham nhũng.


Bộ giáo dục cần là cơ quan đi đầu trong việc nhận thức tham nhũng là trở ngại đối
với giáo dục chất lượng cao và đối với phát triển quốc gia, bắt đầu bằng tuyên bố
không khoan nhượng đối với tham nhũng và coi đây như một yếu tố cơ bản để tăng
cường tiếp cận giáo dục và tăng chất lượng giáo dục.



Các chính sách và hành động chống tham nhũng trong giáo dục cần theo phương
pháp tiếp cận dựa trên quyền, bao gồm các nghĩa vụ theo luật nhân quyền khu vực
và quốc tế.



Cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế liên quan như Ngân hàng Thế giới và
UNESCO cần ưu tiên các nỗ lực hỗ trợ chính phủ chống tham nhũng trong lĩnh vực
giáo dục. Những bàn luận trong năm 2013 gắn liền với Mục tiêu Phát triển Thiên
niên kỷ tạo cơ hội quan trọng cho cộng đồng quốc tế xây dựng những chỉ số về
quản trị đất nước và chống tham nhũng hướng tới mục tiêu giáo dục chất lượng cao
miễn phí cho tất cả mọi người.

Minh bạch
Các qui định và yêu cầu về minh bạch cần đủ mạnh và phù hợp để giúp thu thập thông tin
giải quyết tham nhũng trong giáo dục dưới mọi hình thức.


Luật tiếp cận thông tin cần bao gồm cả các dữ liệu giáo dục công, và việc chủ động
công bố thông tin vì lợi ích công phải được quy định như một nhiệm vụ bắt buộc.
Các chính phủ cần đảm bảo thông tin hệ thống quản lý giáo dục có thể được tiếp
cận công khai với quy trình đơn giản và rõ ràng. Đào tạo cần được thực hiện tới các
nhà quản lý giáo dục cấp quận, huyện và cơ sở, các ban quản lý trường học và hội
phụ huynh học sinh – giáo viên về việc tiếp cận những thông tin này như thế nào để
theo dõi việc chi tiêu.



Các cơ sở giáo dục đại học cần có những hướng dẫn giáo dục đơn giản, rõ ràng và
dễ tiếp cận, cho phép sinh viên và các bên liên quan giám sát hệ thống, hiệu quả sự
thay đổi trong các cơ sở giáo dục và tăng cường uy tín.



Các cơ sở giáo dục đại học cần khai thác hơn nữa giá trị của xếp hạng quản trị như
một công cụ để thúc đẩy minh bạch.

Trách nhiệm giải trình

 Hệ thống trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục cần nêu một cách rõ
ràng và đơn giản những quy tắc và thủ tục cần thiết, tạo ra một cơ chế giám sát
tuân thủ, xác định cụ thể hậu quả của việc không tuân thủ và nhất quán trong
việc thực thi.


Quy tắc ứng xử trong các trường phổ thông và đại học cần được xây dựng có sự
tham gia của tất cả các bên liên quan, và các nhà giáo dục cần hiểu được những
hành vi nào có thể hình thành nên tham nhũng, đặc biệt khi ứng xử chuyên môn phù
hợp với một ngành có thể trái với những chuẩn mực xã hội phổ biến. Trong những
trường hợp có cáo buộc vi phạm, các bộ quy tắc ứng xử cần qui định hành động
can thiệp và khắc phục kịp thời.



Ban giám hiệu nhà trường, các nhóm xã hội dân sự và các bên liên quan khác cần
tận dụng các thoả thuận hợp tác như “cam kết liêm chính” giữa hội phụ huynh học
sinh, ban giám hiệu nhà trường và/hoặc các nhóm thanh niên và trường đại học như
các công cụ bổ sung hiệu quả khích lệ các hoạt động chống tham nhũng và tăng
cường uy tín và chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông và đại học.



Xã hội dân sự cần tham gia vào các cơ chế nhân quyền khu vực và quốc tế như một
kênh bổ sung giúp tăng cường trách nhiệm giải trình, và các cơ chế này sẽ giúp
chính phủ có trách nhiệm hơn trong các nỗ lực chống tham nhũng nói chung và
trong giáo dục nói riêng.

Thực thi


Trong trường hợp có thể, thẩm quyền của các uỷ ban của quốc hội cần được tăng
cường và thực thi hiệu quả, đảm bảo các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tham
nhũng trong giáo dục.



Xử lý tội tham nhũng trong giáo dục không chỉ giới hạn ở việc truy tố hình sự. Xã hội
dân sự cần hỗ trợ các vụ kiện dân sự ở địa phương nhằm khắc phục thiệt hại, hoặc
tham gia vào quá trình tố tụng đại diện cho lợi ích công để thu hồi nguồn lực công bị
thất thoát bởi các hành vi biển thủ và gian lận.



Kiểm toán nhà nước đối với các cơ sở giáo dục vẫn là một cơ chế thực thi pháp luật
mạnh mẽ cần được đầu tư đúng đắn.



Các chính phủ nên thành lập các cơ quan quốc gia chuyên trách để tạo điều kiện
tiếp cận thuận lợi cho người dân trong việc khiếu nại, tố cáo; các cơ quan này có
khả năng phối hợp xử lý với các cơ quan khác như các cơ quan chống tham nhũng
và các cơ quan thực thi pháp luật.



Luật, các chính sách và thủ tục khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo một cách rõ ràng cơ
chế bảo vệ của pháp luật, các kênh công khai thông tin nội bộ và ra bên ngoài cũng
như các cơ chế theo dõi dành cho các cá nhân làm việc trong ngành giáo dục ở tất
cả các cấp (từ trung ương cho đến huyện, cơ sở) và ở các trường học. Các cơ sở
giáo dục đại học cần áp dụng các chính sách khiếu nại, tố cáo toàn diện, đảm bảo
tất cả cán bộ nhà trường và sinh viên có những cơ hội tin cậy để bày tỏ những quan
ngại của mình trong nội bộ hay ra bên ngoài, và được bảo vệ khỏi sự đe doạ dưới
bất kỳ hình thức trả thù hay phân biệt đối xử nào.

Sự tham gia và giám sát của người dân
Chỉ đạo của các cấp cao nhất cần được truyền tải thành hành vi ở cấp cơ sở, và điều này
có thể bắt đầu bằng việc công dân yêu cầu thực hiện quyền được giáo dục không có tham
nhũng.


Sự tham gia và giám sát của phụ huynh học sinh ở các trường phổ thông thường
được thể hiện như một bước đi đầu tiên nhằm chống tham nhũng trong trường học,
nhưng thường chưa tính đến những hạn chế bên ngoài tác động tới phụ huynh học
sinh, đặc biệt là người nghèo. Các biện pháp chống tham nhũng cần phù hợp với
thực tiễn cuộc sống và có tính đến những hạn chế mà phụ huynh học sinh phải đối
mặt, đồng thời cần giải thích rõ ràng giá trị của sự tham gia. Đào tạo và nâng cao
nhận thức cần gắn kết chặt chẽ với việc thành lập ban giám hiệu nhà trường và cần
được bố trí ngân sách đầy đủ.



Thanh niên cần được giao phó vai trò trung tâm trong đấu tranh chống tham nhũng
bởi họ có thể đưa ra những công cụ và phương pháp tiếp cận mới, sáng tạo đồng
thời có thể nhanh chóng huy động phát huy sáng kiến. Vai trò này có thể được tăng
cường hơn nữa thông qua mạng lưới các hội thanh niên và học tập mang tính chia
sẻ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khuyến khích sự tham gia rộng rãi
hơn trong sinh viên hiện nay và thế hệ tiếp theo.

Thu hẹp khoảng cách


Những hình thức mới về đánh giá liêm chính và đánh giá tác động cần được sử
dụng rộng rãi hơn nhằm thử nghiệm các giả thiết về các cơ chế có tác dụng và
không có tác dụng trong nỗ lực tăng cường chất lượng giáo dục và giải quyết tham

nhũng. Nghiên cứu về tham nhũng trong giáo dục hiện vẫn tập trung vào tính phố
biến của các hiện tượng mà ít chú trọng tới nguyên nhân hay những can thiệp thành
công.


Có nhiều việc cần phải làm để có thể đáp ứng yêu cầu của Công ước Liên Hợp
Quốc về chống Tham nhũng trong thúc đẩy các chương trình giáo dục công nhằm
góp phần tạo nên văn hoá không khoan nhượng với tham nhũng, bao gồm cả các
chương trình trong trường phổ thông và đại học (điều 13(c)). Mặc dù phương pháp
tiếp cận có thể khác nhau nhưng các chính phủ cần tìm cách đưa những nội dung
cụ thể vào các chương trình quốc gia hay lồng ghép vào các chủ đề chính khoá và
đầu tư đào tạo giáo viên dạy đạo đức hiệu quả. Giáo dục quyền con người cũng có
thể là một phương pháp bổ trợ mới để lồng ghép giao dục chống tham nhũng và
giáo dục liêm chính.



Các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các trường chuyên ngành cần ưu tiên các
phương pháp mới khi giảng dạy đạo đức để gắn kết sinh viên và chuẩn bị cho một
thế hệ trẻ hành động liêm chính trong sự nghiệp sau này.

Không có các giải pháp đơn giản để giải quyết vấn đề tham nhũng trong giáo dục, nhưng
những khuyến nghị nêu trên và các sáng kiến trình bày trong Báo cáo Tham nhũng Toàn
cầu: Giáo dục có thể góp phần giảm và phòng ngừa tham nhũng trong giáo dục. Mặc dù
các chính phủ có chung trách nhiệm thực hiện quyền con người với giáo dục, song các
chiến lược chống tham nhũng cần được thiết kế cho phù hợp với bối cảnh quốc gia, và cần
lưu ý rằng có thể một biện pháp có tác dụng trong một bối cảnh này vẫn có thể thất bại
trong một bối cảnh khác. Báo cáo Tham nhũng Toàn cầu: Giáo dục vì vậy có vai trò cung
cấp các công cụ và giải pháp tham khảo và có thể điều chỉnh cho phù hợp với các trường
phổ thông, các trường đại học, các địa phương cấp cơ sở, quận/huyện và quốc gia. Đó
đồng thời là lời kêu gọi hành động đối với các chính phủ, doanh nghiệp, giáo viên và các
học giả, sinh viên và các nhà nghiên cứu, các bậc phụ huynh học sinh và người dân mỗi
nước cũng như trên toàn thế giới vì một nền giáo dục phi tham nhũng. Đó là điều các thế
hệ tương lai xứng đáng được hưởng.-

