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II. Tóm tắt về Việt Nam và tình hình tham 
nhũng 
Việt Nam là quốc gia có chế ñộ một ðảng Cộng Sản, ñang trong quá trình thay ñổi nhanh 
chóng về kinh tế và xã hội. Cải cách theo hướng thị trường, gọi theo tiếng Việt là ñổi mới, 
chính thức bắt ñầu từ 1986, ñã từng bước làm thay ñổi bộ mặt nền kinh tế Việt Nam. Kể từ 
cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997-98, Việt Nam liên tục ñạt ñược mức tăng trưởng 
GDP 7-8%/năm. Kể từ khi công cuộc ñổi mới bắt ñầu, Việt Nam ñã nổi lên trên sân khấu quốc 
tế với vai trò là một nước xuất khẩu lớn về sản phẩm sơ chế và hàng chế tạo công nghệ thấp. 
Mặc dù ñã trải qua gần hai thập niên ñổi mới, tư tưởng kế hoạch hóa tập trung và hành chính 
xã hội chủ nghĩa vẫn rất nặng nề. Bệnh hành chính quan liêu có mặt trong phần lớn ñời sống 
xã hội và kinh doanh, và việc có ñược mối quan hệ - và tiền – là yếu tố cốt yếu ñể giải quyết 
công việc. 

Trong quá trình cải cách, ðảng Cộng Sản Việt Nam ñã khẳng ñịnh rõ là không chấp nhận sự 
xuất hiện của các ñảng ñối lập. Sự ñối lập chính trị công khai bị xử lý triệt ñể. Trên thực tế, cải 
cách chính trị tập trung vào việc bắt buộc các ñảng viên phải tuân thủ pháp luật, nâng cao sự 
tham gia của người dân vào các quyết ñịnh có ảnh hưởng ñến họ, và tăng cường vai trò giám 
sát của Quốc hội ñối với chính phủ. Trong khi những thay ñổi về các khía cạnh này là không 
ñáng kể, thì hệ thống pháp luật vẫn rất kém phát triển, và việc hạn chế và kiểm soát quyền 
lực chính trị vẫn rất yếu. Hệ thống tư pháp và các phương tiện thông tin ñại chúng không hoàn 
toàn ñộc lập với sự can thiệp chính trị. 

ðảng và Chính phủ ñã xác ñịnh tham nhũng là nguy cơ ñe dọa sự phát triển kinh tế và chính 
trị. Một số quan chức chính trị bắt ñầu cho rằng tham nhũng dường như ñang ñược thể chế 
hóa ở Việt Nam, nhưng quan ñiểm này vẫn còn khá mới trong giới quan chức ngay cả khi quan 
ñiểm ñó cũng có cơ sở. Có ít các nghiên cứu có tính hệ thống về tham nhũng ở Việt Nam. ða 
số các ý kiến ñánh giá dựa vào các cuộc khảo sát trong nước. Việt Nam luôn bị xếp hạng kém 
mặc dù mức ñộ tham nhũng nói chung cũng tương ñương với các nước khác có cùng mức ñộ 
phát triển. Cuối năm 2005, Ban Nội chính Trung ương ðảng, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp 
tác Phát triển Quốc tế Thụy ðiển, ñã ñưa ra một dự thảo báo cáo về tham nhũng ở Việt Nam. 
Dưới tiêu ñề Khảo sát chuẩn ñoán, nghiên cứu này ñã tiến hành khảo sát khoảng 5.500 người 
ở khắp mọi tầng lớp xã hội. Nghiên cứu phát hiện rằng gần một phần ba công chức và viên 
chức nhà nước sẵn sàng nhận của ñút lót. Trên 50% công chức và viên chức nói rằng các cơ 
quan trung và cao cấp có liên quan ñến tham nhũng.  

Ngoài một số ít các nghiên cứu thực tế, các nghiên cứu khác về tham nhũng ở Việt Nam chủ 
yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Cuộc Khảo sát Môi trường ðầu tư của Ngân hàng Thế 
giới năm 2005 gần ñây là một ví dụ. Cuộc khảo sát này phát hiện rằng tham nhũng có tầm 
quan trọng khá thấp ñối với kinh doanh ở Việt Nam, mặc dù mức ñộ tham nhũng như thế nào 
vẫn còn là một vấn ñề. Hầu hết các nghiên cứu ñều ñồng ý rằng tham nhũng là một vấn ñề 
nghiêm trọng, tồn tại dưới mọi hình thức từ nhỏ ñến lớn. 

Về các nguyên nhân của tham nhũng, những yếu tố ñược ñề cập ñến nhiều nhất là thiếu sự 
theo dõi và giám sát ñối với những người có quyền lực, người dân không tự giác phát hiện 
tham nhũng do lo sợ gặp rắc rối, và lương thấp. Các hậu quả của tham nhũng thường ñược 
nhắc ñến nhiều nhất là các hậu quả về kinh tế, chẳng hạn như thất thoát tài sản của nhà nước 
hoặc cơ hội kinh doanh của các nhà ñầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các quan chức chính trị 
cũng nói rằng nếu không ñược hạn chế thì tham nhũng có thể ñe dọa sự sống còn của ðảng. 

III. Tóm lược các hoạt ñộng chống tham 
nhũng gần ñây 
Cho tới gần ñây, các hoạt ñộng chống tham nhũng của Chính phủ tập trung nhiều vào phát 
hiện và xử phạt hơn là phòng ngừa. Với việc soạn thảo và thông qua Luật Phòng chống tham 
nhũng năm 2005, trọng tâm giờ ñây ñược nhấn mạnh hơn vào việc phòng ngừa, nhất là về vai 
trò của xã hội và các phương tiện thông tin ñại chúng trong ñấu tranh chống tham nhũng. Tuy 



nhiên, vẫn có ý kiến nghi ngờ về khả năng và tinh thần tự giác của người dân và các phương 
tiện thông tin ñại chúng trong việc thực hiện vai trò giám sát này trong bối cảnh thiếu sự ñộc 
lập của các phương tiện thông tin ñại chúng và sự bảo vệ không thỏa ñáng cho những người tố 
cáo tham nhũng. Hơn nữa, cuộc ñấu tranh chống tham nhũng vẫn chỉ ñược triển khai một 
cách có lựa chọn với việc những người có quyền lực chính trị và có tiền thường có khả năng 
thoát tội. 

   

Có rất nhiều các yếu tố khác nhau thúc ñẩy – và cản trở - công cuộc cải cách trong lĩnh vực 
chống tham nhũng. Về các yếu tố thúc ñẩy, ñầu tiên là sự nguy hại mà tham nhũng gây ra ñối 
với sự vững mạnh của ðảng. Nạn tham nhũng cũng ñã gây xôn xao dư luận quần chúng. Sự 
gia tăng chú ý của cộng ñồng quốc tế ñối với tham nhũng cũng là một yếu tố thúc ñẩy cải cách 
ở Việt Nam, trong khi các hoạt ñộng chống tham nhũng cũng xuất phát từ mong muốn từ phía 
Chính phủ nhằm bảo vệ cho các nhà ñầu tư nước ngoài. Sự chống ñối cải cách trong lĩnh vực 
chống tham nhũng thường xuất phát từ những quan chức chính trị và cán bộ mà bản thân có 
liên quan ñến tham nhũng. Sự chống ñối cũng tồn tại do tính bảo thủ trong các tổ chức chính 
trị, nhất là những vấn ñề liên quan ñến quần chúng xã hội và các phương tiện thông tin ñại 
chúng trong ñấu tranh chống tham nhũng. 

Nói chung, các hoạt ñộng chống tham nhũng ñáng kể ở Việt Nam bắt ñầu từ năm 1998, lên 
ñến cực ñiểm khi thông qua Luật phòng chống tham nhũng lần ñầu tiên vào năm 2005.  Chính 
phủ ñã ký tham gia Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc vào tháng 12 năm 2003, 
mặc dù vẫn chưa ñược phê chuẩn. Chính phủ cũng ñã tham gia Sáng kiến của ADB/OECD về 
chống tham nhũng ñối với khu vực Châu Á và Thái Bình Dương vào tháng 6 năm 2004. Trọng 
tâm cốt yếu trong thời gian tới là triển khai Luật phòng chống tham nhũng, mặc dù chống 
tham nhũng cũng cần ñược chú trọng ở một loạt các lĩnh vực chính sách khác. 

IV. Tóm tắt các phát hiện về Hệ thống 
Liêm Chính Quốc gia, cả ở cấp ñộ quy ñịnh 
pháp luật và hoạt ñộng thực tế 
Nói chung, Hệ thống Liêm Chính Quốc gia của Việt Nam (NIS) hoạt ñộng không tốt và các cơ 
chế ngăn chặn tham nhũng hoặc là còn thô sơ hoặc kém ñược thực thi. Vài năm qua, cả Chính 
phủ và các tổ chức quốc tế ñã tăng cường chú trọng ñến vấn ñề tham nhũng. Hiện người ta 
nhận thức rõ hơn bao giờ hết rằng tham nhũng là một vấn nạn và tham nhũng là nội dung 
ñược ñề cao trong các nhiệm vụ chính trị. Việc thông qua Luật phòng chống tham nhũng ñầu 
tiên vào cuối năm 2005 là một dấu mốc quan trọng. Luật này chuyển trọng tâm ñấu tranh 
chống tham nhũng từ việc giải quyết các vụ việc, ñây là cách tiếp cận chủ yếu cho tới nay, 
sang phòng ngừa (tức là thay ñổi cơ cấu khuyến khích quản trị tham nhũng). Trọng tâm chủ 
yếu trong Luật là vai trò giám sát của quần chúng và các phương tiện thông tin ñại chúng 
trong phòng chống tham nhũng. Trong khi ñây chắc chắn là cách tiếp cận ñúng ñắn, thì quần 
chúng và các phương tiện thông tin ñại chúng hiện không ñủ khả năng thực hiện vai trò này. 
Luật phòng chống tham nhũng cũng yêu cầu thành lập hệ thống kê khai tài sản. Hiện vẫn 
chưa hoàn toàn rõ hệ thống này sẽ hoạt ñộng ra sao. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các nước 
khác cho thấy sẽ cần phải có thời gian ñể có ñược một hệ thống kê khai tài sản hoạt ñộng hiệu 
quả. Hơn nữa, Luật phòng chống tham nhũng chủ yếu tập trung vào ñấu tranh chống tham 
nhũng trong khu vực nhà nước. Luật này rất ít ñề cập ñến tham nhũng trong khu vực tư nhân, 
mặc dù ở Việt Nam có quy ñịnh chung cấm hành vi thông ñồng trong mua sắm công. 

Xem xét từng trụ cột của hệ thống NIS, có thể thấy những ñiểm mạnh và ñiểm yếu chính như 
sau:   

Hệ thống hành pháp chú ý ñến tham nhũng nhiều hơn so với trước ñây. Tuy nhiên, cách tiếp 
cận chống tham nhũng của hệ thống này mang tính manh mún và trách nhiệm giải trình nói 
chung là thấp. 

Hệ thống lập pháp ở Việt Nam trở nên kiên quyết hơn, nhưng năng lực của hệ thống này trong 
việc giám sát ðảng hay hệ thống hành pháp vẫn rất hạn chế. 



ðảng ñã xử phạt một số lượng ñáng kể các cán bộ có hành vi tham nhũng trong năm năm 
qua, nhưng có ý kiến cho rằng ñó chỉ là phần nổi của tảng băng. Trong ñiều kiện thiếu cạnh 
tranh về chính trị, có nhiều ý kiến nghi ngại về khả năng tự kiểm soát mình của ðảng. 

Ở Việt Nam không có bầu cử suốt ñời. Tuy nhiên, trong ñiều kiện mức ñộ cạnh tranh bầu cử 
còn hạn chế, tham nhũng trong quá trình bầu cử chưa phải là vấn ñề ñáng quan tâm. 

Kiểm toán Nhà nước gần ñây ñã ñược chính thức tách ñộc lập với Chính phủ trong khi luật 
kiểm toán ñang ñược soạn thảo. Tuy nhiên, hiện Kiểm toán Nhà nước vẫn còn yếu và có rất ít 
bằng chứng cho thấy Chính phủ thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán. 

Hệ thống tư pháp không có tính ñộc lập ở bất kỳ cấp ñộ nào. Tham nhũng trong lĩnh vực tòa 
án không ñược coi trọng, mặc dù ñiều này có thể phản ánh sự thiếu hiểu biết hơn là tình hình 
thực tế. 

Bộ máy dân chính gắn chặt với các tổ chức chính trị. Tham nhũng là căn bệnh ñặc thù, và theo 
quy luật, các quan chức chỉ ngại trách nhiệm giải trình ñối với những việc làm của mình. Cho 
tới nay, cải cách hành chính trên thực tế có rất ít tác ñộng cắt giảm tham nhũng hay nâng cao 
trách nhiệm giải trình. 

Người ta rất sợ các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam và các cơ quan này bị cho là có  hiện 
tượng ăn hối lộ, nhất là công an. Thanh tra Nhân dân không có tính ñộc lập với ðảng. 

Các cải cách về mua sắm công kể từ cuối những năm 1990 ñã cố gắng ñi theo thông lệ ñấu 
thầu rộng rãi và cạnh tranh. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến vẫn là thiếu cạnh tranh và ñấu 
thầu rộng rãi. Hậu quả là, tham nhũng trong lĩnh vực mua sắm vẫn tràn lan. 

Cơ chế tiếp nhận ý kiến khiếu kiện của người dân rất nhiêu khê làm cho những người dân 
khiếu kiện thường phải gặp hết cơ quan này ñến cơ quan khác mà không ñược giải quyết. Nhìn 
chung, người dân rất ngại khiếu kiện vì sợ gặp thêm rắc rối. 

Thanh tra Chính phủ về danh nghĩa là cơ quan ñầu mối chống tham nhũng, nhưng trên thực tế 
Việt Nam có nhiều cơ quan tham gia chống tham nhũng, gây ra vấn ñề phối kết hợp. Thanh 
tra Chính phủ cũng không hoàn toàn nghiêm túc thực hiện và cũng là mục tiêu của tham 
nhũng. 

Các phương tiện thông tin ñại chúng trở nên tích cực hơn trong lĩnh vực chống tham nhũng, 
nhưng vẫn rất dễ bị chi phối bởi cơ quan kiểm duyệt. 

Các tổ chức dân sự những năm gần ñây ñã mọc lên như nấm, nhưng Chính phủ vẫn lo ngại về 
sự tồn tại của một thế giới tự chủ bên ngoài nhà nước. Hậu quả là các tổ chức dân sự bị hạn 
chế về lĩnh vực hoạt ñộng và hiện vẫn chỉ là một “người chơi nhỏ bé” trong cuộc ñấu tranh 
chống tham nhũng. 

Tham nhũng trong lĩnh vực kinh doanh mang tính phổ biến và các quy ñịnh pháp luật về tham 
nhũng trong khu vực tư nhân vẫn còn kém phát triển. Minh bạch và công khai chỉ mang tính 
ngoại lệ chứ không phải là quy ñịnh bắt buộc chung. 

Hệ thống các cơ quan chính phủ ñược giao nhiệm vụ ñấu tranh chống tham nhũng ñược lặp lại 
ở cấp ñịa phương.  Tuy nhiên, các cơ quan này phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ với chính 
quyền ñịa phương ñể có thể hoạt ñộng hiệu quả. Trách nhiệm giải trình trước công chúng 
dường như càng kém nếu càng cách xa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong những năm qua, các tổ chức quốc tế ñã trở nên tích cực hơn trong lĩnh vực chống tham 
nhũng. Trong khi các tổ chức này ñóng một vai trò quan trọng trong việc ñề cao vấn ñề tham 
nhũng trong nhiệm vụ chính trị ở Việt Nam, thì thách thức hiện nay là phải phát huy kết quả 
này. 

Ngoài những ñiểm mạnh và ñiểm yếu của riêng từng trụ cột, thì có thể thấy còn rất nhiều vấn 
ñề về vận hành trong hoạt ñộng của NIS ñối với hầu hết tất cả các trụ cột. Những vấn ñề ñó 
là:  

1. Cách tiếp cận giải quyết vấn ñề tham nhũng nói chung mang tính manh mún. Ở những 
lĩnh vực mà Chính phủ có kế hoạch hoặc chiến lược, thì không có bằng chứng cho thấy 
các kế hoạch hoặc chiến lược này ñược triển khai một cách nhất quán giữa các ñịnh 
chế. Hơn thế nữa, chỉ một số ít các ñịnh chế có vai trò chính trong NIS ñang áp dụng 
cách tiếp cận có hệ thống ñể giải quyết vấn ñề tham nhũng trong phạm vi thẩm quyền 



của mình, ngay cả khi những ñịnh chế này ñược giao nhiệm vụ ñấu tranh chống tham 
nhũng ở những lĩnh vực khác. 

2. Việc tham nhũng có bị phát hiện, ñiều tra hoặc truy tố hay không thường là có sự chỉ 
ñạo chính trị. Tức là, những người có quyền lực chính trị có thể thoát khỏi bị ñiều tra 
và truy tố, trong khi các vụ việc tham nhũng thường ñược sử dụng ñể tranh giành 
chính trị. ðảng và Chính phủ ñã cam kết loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng, bất kể người 
nào có liên quan, nhưng ít người tin rằng ñiều này có thể xảy ra trên thực tế. 

3. Có sự ganh ñua ñáng kể giữa các cơ quan và tranh cãi về quyền thực thi pháp luật 
giữa các ñịnh chế ñược giao nhiệm vụ ñấu tranh chống tham nhũng. Luật phòng chống 
tham nhũng năm 2005 cho phép thành lập một Ủy ban Chỉ ñạo Quốc gia về Chống 
tham nhũng dưới quyền Thủ tướng, nhưng vẫn có nhiều ý kiến quan tâm về mức ñộ 
hiệu quả của Ủy ban này sẽ như thế nào trong việc ñiều phối các tổ chức khác nhau 
cùng tham gia ñấu tranh chống tham nhũng. 

4. Thói quen gia ñình chủ nghĩa có tính phổ biến trong tất cả các ñịnh chế nhà nước ñóng 
vai trò quan trọng trong NIS, cho dù về danh nghĩa có các hệ thống bổ nhiệm dựa trên 
cơ sở năng lực phẩm chất. Quy tắc ứng xử, nếu có, ít ñược thực thi. ðiều này ñặc biệt 
ñúng trong trường hợp xử lý các xung ñột lợi ích. Việc sử dụng quỹ ñen là chuyện bình 
thường. 

5. Cho dù có một truyền thống tương ñối mạnh trong việc lấy ý kiến người dân thông qua 
các tổ chức quần chúng, thì việc tham vấn ý kiến người dân thực tế khá là hình thức 
và có phạm vi hẹp. Các ñịnh chế nhà nước có xu hướng ngồi nhà giữ yên lặng thay vì 
cởi mở. 

6. Trong khi có các cơ chế khiếu kiện nội bộ và ñối với người dân, thì nhìn chung có tâm 
lý ngại sử dụng các cơ chế này do những người khiếu kiện ngại va chạm. Có sự gia 
tăng nhỏ về số lượng khiếu kiện chính thức của người dân trực tiếp nhằm vào các 
quan chức chính phủ cấp thấp, nhưng sự gia tăng này là không ñáng kể. Việc giữ kín 
tên hoặc bảo vệ cho những người tố cáo không ñược ñảm bảo. 

Trong ñiều kiện hệ thống NIS của Việt Nam hiện hoạt ñộng không hiệu quả, rất khó ñể xác 
ñịnh bất kỳ trụ cột nào ñang ñi tiên phong và gánh trách nhiệm cho những trụ cột còn lại. 
ðảng, cơ quan hành pháp và lập pháp xứng ñáng ñược khen ngợi vì ñã chú trọng ñến vấn ñề 
tham nhũng, mặc dù ñiều này vẫn chưa ñược biến thành các kết quả cụ thể. Có nghĩa là, việc 
thông qua Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 thể hiện một bước ñi ñúng hướng. Có một 
số bằng chứng cho thấy Thanh tra Chính phủ ñang trở thành một ñịnh chế mạnh hơn, nhưng 
ñây cũng vẫn chỉ là một trong số các cơ quan cần thiết và không thể nói cơ quan này ñang 
hoạt ñộng hiệu quả trong ñấu tranh chống tham nhũng. Các phương tiện thông tin ñại chúng 
bắt ñầu ñóng vai trò tích cực hơn trong ñấu tranh chống tham nhũng, nhưng ñây là sự phát 
triển khá mới mẻ và các phương tiện thông tin ñại chúng vẫn bị hạn chế ñáng kể do thiếu tính 
ñộc lập. Các trụ cột ñang hoạt ñộng kém hiệu quả hơn bao gồm kiểm toán nhà nước, bộ máy 
hành chính, tính thực thi pháp luật, hợp ñồng dân sự, cán bộ thanh tra, khu vực kinh doanh, 
chính phủ trung ương và ñịa phương. Có rất nhiều nguyên nhân của sự kém hiệu quả này. Sự 
ganh ñua giữa các thể chế, sự tranh giành lợi ích, sự nhiệt tình về mặt chính trị còn chưa rõ, 
bệnh tham nhũng, và sự phân ñịnh không rõ ràng giữa ðảng, bộ máy hành pháp và các cơ 
quan như cơ quan lập pháp, kiểm toán nhà nước, tòa án, dân chính, thực thi pháp luật, cán bộ 
thanh tra, và cơ quan chống tham nhũng, ñã hạn chế khả năng hoạt ñộng hiệu quả của hầu 
hết các trụ cột khác xét cả ở khía cạnh riêng lẻ lẫn tổng thể. Sự không hợp lý về nhân sự, tiền 
lương và phân bổ ngân sách cũng hạn chế tính hiệu quả của nhiều trụ cột trong ñấu tranh 
chống tham nhũng. Cũng cần nhớ rằng việc gia tăng chú trọng ñến tham nhũng cũng chỉ mới 
ñây và ñiều này cũng giải thích một phần tại sao nhiều trụ cột không hoạt ñộng hiệu quả. 

Thực tế là các phương tiện thông tin ñại chúng, xã hội và các tổ chức quốc tế ñang cùng phối 
hợp thúc ép nâng cao tinh thần tự giác tập trung vào tham nhũng và cam kết cao hơn về tính 
minh bạch của Chính phủ. Tuy nhiên, không có sự phối hợp rõ ràng giữa các tác nhân này và 
vai trò của xã hội – vì năng lực vẫn rất yếu – khá là manh mún và không có tính phối hợp 
trong lĩnh vực ñấu tranh chống tham nhũng. 

Có một khoảng cách khá lớn giữa các quy ñịnh chính thức ñiều chỉnh hệ thống NIS và các hoạt 
ñộng thực tế trong cuộc sống. ðây là ñiều phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh 



tế và ñời sống xã hội ở Việt Nam. Nguyên nhân của sự không nhất quán liên quan ñến vấn ñề 
tham nhũng là do thực tế quyền lực chính trị thường vượt trên pháp luật, gia ñình chủ nghĩa 
tràn lan, và các quan chức có thể nhận hối lộ một cách khá dễ dàng. Quyền thực thi pháp luật 
chồng chéo, các quy ñịnh không rõ ràng và năng lực nhà nước yếu kém là một phần của vấn 
ñề, nhưng có ý kiến cho rằng những vấn ñề này chỉ là thứ yếu so với các vấn ñề chính trị và 
quan ñiểm nêu ở trên. 

Chiến lược chống tham nhũng hiện nay của Chính phủ như ñã nêu trong Luật phòng chống 
tham nhũng mới ñây khá là tham vọng. Thậm chí một sự tiến bộ nhỏ trong triển khai luật này 
cũng có thể giúp nhà nước “ñảo ngược cuộc chơi” ñấu tranh chống tham nhũng. Tuy nhiên, với 
cách thức mà NIS hiện ñang hoạt ñộng, có lẽ cần phải mất vài năm ñể Luật phòng chống tham 
nhũng thực sự có hiệu lực. Trong khi ñó, ñiều thực tế ñang xảy ra trong cuộc sống, xét theo 
khía cạnh các hoạt ñộng chống tham nhũng, vẫn còn rất hạn chế, nhưng ñây cũng là ñiều có 
thể dự ñoán ñược với bản chất thực sự của NIS. 

V. Tóm tắt các ưu tiên và khuyến nghị 
Việc lần ñầu tiên thông qua Luật phòng chống tham nhũng vào cuối năm 2005 ñem lại một cơ 
sở vững chắc ñể dựa vào ñó tiến hành cuộc ñấu tranh chống tham nhũng. Trong vài năm tới, 
sẽ cần phải chú trọng việc giám sát quá trình triển khai và xử lý các vấn ñề nảy sinh. Có thể 
sẽ có nhiều việc phải làm ñể xây dựng một hệ thống kê khai tài sản hiệu quả. Cần phải cố 
gắng và phát triển nhiều hơn nữa sự gắn kết về mặt thể chế ñối với các tổ chức trọng yếu có 
nhiệm vụ chống tham nhũng. Về khía cạnh này, ñiều quan trọng là phải xem xét các tổ chức 
khác nhau phối hợp với nhau như thế nào chứ không phải chỉ xem xét từng tổ chức riêng lẻ. 

ðiều cốt yếu là không ñược nhìn nhận cuộc ñấu tranh chống tham nhũng một cách thuần túy 
theo khía cạnh kỹ thuật. Làm trong sạch hệ thống hành pháp, cải thiện khuôn khổ pháp luật, 
và tăng cường năng lực ñều rất quan trọng. Tuy nhiên, tất cả những ñiều này sẽ không ñem 
lại kết quả mong muốn trừ khi nhận thức ñược rằng tham nhũng xét về bản chất là một vấn 
ñề chính trị. Luật phòng chống tham nhũng ñề cao vai trò giám sát của quần chúng nhân dân 
và các phương tiện thông tin ñại chúng. Cần phải lưu tâm làm sao ñể ñiều này trở thành sự 
thực. Thêm vào ñó, cần phải chú trọng ñến tham nhũng trong khu vực tư nhân bằng cách phát 
triển các quy tắc ứng xử và các quy ñịnh ñặc biệt chống ñưa hối lội. Các tổ chức quốc tế có vai 
trò quan trọng giúp ñỡ Chính phủ trong ñấu tranh chống tham nhũng một cách toàn diện. 

Vẫn còn nhiều ñiều chúng ta chưa biết về tham nhũng ở Việt Nam. Các nghiên cứu quốc tế gợi 
ý rằng các loại hình tham nhũng khác nhau sẽ có tác ñộng khác nhau ñối với sự phát triển. 
Hiểu ñược những vấn ñề này là rất quan trọng nếu chúng ta muốn xây dựng một cách tiếp cận 
có trọng tâm nhằm giải quyết vấn ñề tham nhũng ở Việt Nam. Có thể hữu ích nếu tiến hành 
các nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực khác. 


