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1. Giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững: 

 

Hoạt động kinh doanh nói chung sẽ đơn giản hơn nếu doanh nghiệp có thể phân loại mọi hành 

động một cách rõ ràng, hoặc trắng hoặc đen. Nhưng trên thực tế, mỗi tình huống có một loạt 

những thử thách khác nhau và những câu hỏi không có câu trả lời là trắng hay đen, mà đôi khi 

lại là vào vùng xám. Những tình huống màu xám này khiến xã hội và doanh nghiệp luôn khó 

khăn để có quyết định xem nó có nằm trong khuôn khổ luật pháp, chính sách quy định, giá trị và 

những nguyên tắc mà chúng ta cần tuân theo hay không.  

Liêm chính, công khai và minh bạch là giá trị cốt lõi trong quan hệ kinh doanh, đặc biệt là trong 

bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam hiện đang gặp nhiều thách thức sau một thời gian phát triển 

khá nóng và bộc lộ nhiều điểm hạn chế cộng với những biến động chung của nền kinh tế toàn 

cầu. 

Một thực tế rõ ràng là tham nhũng trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động 

kinh doanh luôn là một rào cản lớn với sự phát triển kinh tế, từ đó còn dẫn tới hủy hoại giá trị 

đạo đức xã hội. Rào cản này không chỉ là thách thức của một quốc gia mà là của toàn thế giới. 

Trong nền kinh tế, tham nhũng dẫn tới nhiều hệ lụy tiêu cực cho sự phát triển bền vững: 

Dưới góc độ đầu tư: 

- Ngăn chặn những quyết định đầu tư 

- Sử dụng đồng vốn không hiệu quả 

- Phá hỏng tính cạnh tranh lạnh mạnh, công bằng 

- Ngăn chặn tính sáng tạo và phát triển  

Dưới góc độ phát triển của một doanh nghiệp: 

- Phá hủy danh tiếng:  

- Thua lỗ về tài chính:  

- Chịu trừng phạt về luật pháp:  

Dưới góc độ phát triển của một quốc gia, nạn tham nhũng: 

- Hủy hoại khả năng sử dụng nguồn vốn và tài nguyên hiệu quả của nhà nước trong công 

cuộc phát triển đất nước vì nguồn lực quốc gia chảy vào túi riêng của cán bộ quản lý thay vì 

mang lại giá trị cho xã hội. Tham nhũng tạo cơ hội cho những sự cạnh tranh theo hướng 

cạnh tranh giá trị hối lội giành cho quan chức hay cho đối tác hơn là giá thành hay giá trị 

của bản thân sản phẩm, dịch vụ. 

- Gây mất mát nguồn thu cho nhà nước từ các khoản thu từ thuế, hải quan và giấy phép kinh 

doanh vì không công khai, minh bạch. Tham nhũng tạo tình trạng méo mó trong thực thi 

pháp luật và giá trị đạo đức. 

- Tác động tiêu cực tới khả năng thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, đặc biệt quan trọng với 

những nước đang phát triển đang rất cần nguồn vốn này. Những nhà đầu tư nước ngoài có 

định hướng phát triển lâu dài sẽ ngần ngại đầu tư vào đất nước có nạn tham nhũng cao. 

- Làm suy yếu sự quản lý nhà nước và khả năng phát triển giá trị xã hội dựa trên nền tảng đạo 

đức vì sự tham nhũng trực tiếp ảnh hưởng tới người nghèo và những đối tượng dễ bị ảnh 

hưởng trong xã hội khi nên kinh tế suy sụp. Nó đẩy doanh nghiệp tới thị trường đen và như 

vậy giảm khả năng tăng nguồn vốn đầu tư lành mạnh dẫn tới thất thu thuế..và quay trở lại là 

nhà nước mất khả năng hỗ trợ và bảo vệ quyền tối thiểu cho người nghèo hay các phúc lợi 

xã hội khác. 
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- Hủy hoại tính hiệu quả của luật pháp và làm yếu đi hệ thống thể chế mà đó là xương sống 

cho dự phát triển bền vững.  
 

Theo nghiên cứu của Tổ chức minh bạch quốc tế: tham nhũng gây thiêṭ haị : 

- thêm 10% chi phí trong tổng giá trị giao dịch kinh doanh toàn cầu. 

- thêm 25% chi phí cho hợp đồng mua bán tại các nước đang phát triển.  

Như vậy, tham nhũng là kẻ thù của việc nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh quốc gia để thu 

hút sự thu hút đầu tư từ nước ngoài cũng như khả năng hội nhập quốc tế. 

2. Bối cảnh chung: 
 

2.1 Xu thế chung quốc tế:  

Vấn nạn tham nhũng và hành động phòng, chống tham nhũng là một trong những vấn đề thách 

thức trong sự phát triển toàn cầu. Thế giới ngày càng có nhiều tổ chức quốc tế hoạt động vì mục 

tiêu này và ngày càng thu hút nhiều thành viên là các quốc gia trên thế giới tham gia và đóng 

góp nỗ lực của mình trong cuộc chiến lâu dài này, có thể kể tới một số tổ chức điển hình như: 

- OECD thành lập năm 1999 với 34 quốc gia là thành viên, Hiệp ước chống hối lộ cho Cán 

bộ công chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh quốc tế. 

- Tham nhũng trở thành một vấn đề được quan tâm của Liên hợp quốc từ giữa những năm 

1970, theo đó tham nhũng và các khoản thanh toán bất hợp pháp trong giao dịch kinh doanh 

quốc tế được nhận diện và việc xây dựng quy tắc đạo đức kinh doanh được khuyến nghị đối 

với các công ty đa quốc gia. 

- UNCAC, Công Ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, được Đại hội động Liên hợp 

quốc thông qua tại phiên họp lần thứ 58 vào ngày 31/10/2003 và chính thức có hiệu lực 

2005. 

- Global Compact, Mạng lưới Toàn Cầu được thành lập năm 2006 và đã thu hút hơn 8,700 

thành viên từ hơn 130 nước trên thế giới và hành động vì 4 giá trị cốt lõi của sự phát triển 

bền vững: Nhân quyền, Tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng. 

Nguyên tắc thứ 10 về chống tham nhũng: Doanh nghiệp cùng nhau chống lại tham nhũng 

trên tất cả dạng thức biểu hiện của tham nhũng, bao gồm cả tống tiền, bòn rút tiền và hối lộ 

- TI, Tổ chức Minh bạch quốc tế thành lập năm 1993 với mạng lưới gồm 100 đại diện tại các 

quốc gia nhằm đẩy mạnh việc chống lại tham nhũng trên phạm vi toàn cầu. 

- Chống tham nhũng cũng là một trong 200 nội dung (bao gồm năng lượng, tài chính, biến 

đổi khí hậu, nguồn nước, thực phẩm, trao quyền cho phụ nữ..v..vv) được cộng đồng quốc tế 

cam kết thực hiện trong Diễn đàn hợp tác phát triển bền vững Rio+20 tổ chức tháng 6/2012 

tại Brazil. 

Cụ thể đã rất nhiều vụ việc doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia phải trả giá cho những 

hành vi tham nhũng, hối lộ để lại hậu quả danh tiếng cá nhân cũng như tổ chức bị hủy hoại rất 

lớn: có tới 150 cá nhân và 100 công ty trong các quốc giá thuộc thành viên OECD bị phạt do 

hối lộ trong năm 2011, và 66 người trong các quốc gia thành viên OECD bị đi tù vì có hành vi 

hối lội người thi hành công vụ nước ngoài trong các giao dịch quốc tế. 
 

2.2 Xu thế trong khu vực châu Á: 
 

Sáng kiến ADB/OECD về chống tham nhũng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương do Ngân hàng 

Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD). Đây là một diễn đàn 

khu vực hỗ trợ cho nỗ lực chống tham nhũng trong và ngoài nước cho các quốc gia, vũng lãnh 
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thổ tham gia vào Sáng kiến. Việt Nam gia nhập Sáng kiến vào năm 2004 sau một thời gian làm 

quan sát viên. 

Tất cả các Công ước và sáng kiến quốc tế hay khu vực đều có mục tiêu hành động là liên kết 

các thành viên thực hiện cả chiều rộng và chiều sâu các biện pháp chống tham nhũng thông qua 

tính hiệu quả trong thực thi luật pháp, thể chế, chính sách. Và hoạt động phòng chống không chỉ 

trong hệ thống quản lý hành chính công, mà cả trong quan hệ kinh doanh, ví dụ chống hối lộ 

trong giao dịch thương mại. 

2.3 Một số nghiên cứu, điều tra: 
 

Theo khảo sát của Tổ chức minh bạch quốc tế, nhận thức về tính nguy hại của tham nhũng và 

hối lội trong kinh doanh tại nhiều quốc gia ngày càng được ghi nhận.  

Tỉ lệ số doanh nghiệp thừa nhận doanh nghiệp bị mất hợp đồng và cơ hội kinh doanh do hối lộ: 

 

 

3 Bối cảnh của Việt Nam: 
 

3.1 Tình hình tham nhũng nói chung của Việt Nam: 

Trong những năm qua, đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, tình hình tham nhũng diễn biễn ngày 

càng phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước, quản lý và sử dụng vống, tài sản nhà nước, tín dụng ngân hàng, thanh 

tra kiểm tra…gây nhiều hậu quả xấu đối với phát triển kinh tế, giảm sút lòng tin của người dân, 

tiềm ẩn nhiều xung đột lợi ích, xâm hại các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa dân tộc, 

tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Tham nhũng trở thành vật cản lớn đối với công cuộc đổi 

mới, sự ổn định và phát triển toàn xã hội. 

Về mặt thể chế, Việt Nam là một trong nước của khu vực có thể chế về phòng chống tham 

nhũng khá mạnh:  

- Tham gia Công Ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng (ký 2003), Chiến lược 

hành động phòng chống tham nhũng khu vực Châu Á Thái Bình Dương (2004), Đại biểu 

Quốc Hội Đông Nam Á về chống tham nhũng (SEA-PAC). 

-  Luật Chống tham nhũng ra đời 2005, hiện đang được sửa đổi và thông qua tại kỳ họp 

Quốc Hội lần thứ 14 vào tháng 12/ 2012. 

-  Chiến lược Quốc Gia về phòng chống tham nhũng tầm nhìn 2020: “Càng hội nhập quốc 

tế, càng có nhiều cơ hội phát sinh tham nhũng ở phạm vi rộng hơn, khó nhận diện hơn và 

khó xử lý hơn vì có thêm tác động từ các nhân và tổ chức nước ngoài”. 
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-  Việt Nam thành lập nhiều thể chế nhằm thực hiện chủ trương phòng chống tham nhũng: 

Văn phòng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Thanh tra chính phủ, Viện kiểm sát 

nhân dân, Kiểm toán nhà nước…  

 Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật và ứng xử kinh doanh trên nền tảng đạo đức còn là một 

khoảng cách xa so với hệ thống luật, chính sách và thể chế hiện có. 

Theo khảo sát của Tập đoàn Earnst & Young và VCCI, trong 2 năm 2007 và 2008 có tới hơn 

60% doanh nghiệp bị đòi hối lộ và trên 80% doanh nghiệp liên quan tới tham nhũng, 48% 

doanh nghiệp bị mất hợp đồng và mất cơ hội kinh doanh vì không đưa hối lộ.  

Nhiều thủ tục quá rườm rà là cơ hội cho tham nhũng và hối lội hoành hành. Theo báo cáo năng 

lực cạnh tranh toàn cầu 2011- 2012 do Diễn đàn kinh tế Thế giới, để bắt đầu hoạt động kinh 

doanh ở Việt Nam, các doanh nghiệp cần trung bình 9,94 thủ tục giấy tờ trong thời gian 44 ngày 

(đứng thứ 113 trên 142 nươc), tình trạng lãng phí trong chi tiêu của Chính phủ xếp thứ 102 

(đứng thứ 2,2/7 điểm), việc chi trả các khoản phí không chính thức xếp thứ 104 (tương ứng 

3,2/7 điểm), tính minh bạch trong quá trinh hoạch đinh chủ trương, chính sách xếp thư 91 

(tương ứng 4/7 điểm). 

Như vậy, các dấu hiệu về môi trường kinh doanh vẫn cho thấy tình trạng tham nhũng vẫn cần 

nhiều nỗ lực và hành động để cải thiện. Tuy nhiên, để công tác phòng chống tham nhũng đạt 

hiệu quả, bên cạnh nỗ lực từ phía Nhà nước, cần sự hợp tác và tham gia tích cực của toàn xã hội 

nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. 

Trên phương diện góc nhìn từ khía cạnh xã hội học, sau bảy năm kể từ khi Luật phòng chống ra 

đời năm 2005, nền kinh tế tăng trưởng thêm 50%, 10 % lực lượng lao động đã chuyển từ lĩnh 

vực nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Chính phủ đã chi tiêu và thu thuế nhiều hơn, 

trong đó cả thu và chi đều đã tăng hơn 2 lần. Nhưng tham nhũng vẫn luôn là một thách thức 

quan trọng với quá trình phát triển của Việt Nam dưới góc nhìn của người dân và doanh nghiệp. 

Mặc dù còn nhiều vấn đề phải quan tâm như chất lượng giáo dục, giá cả sinh hoạt, an toàn thực 

phẩm, tai nạn giao thông, chất lượng y tế, tín dụng ngân hàng....nhưng tham nhũng vẫn được coi 

là vấn đề nghiêm trọng. 34% người dân trong số những người được phỏng vấn lựa chọn tham 

nhũng nằm trong những vấn đề bức xúc nhất đối với Việt Nam. Tỉ lệ đó với doanh nghiệp còn 

lớn hơn. Khi được hỏi về sự cần thiết phải có các giải pháp phòng, chống tham nhũng khác 

nhau, cả người dân và doanh nghiệp đều sẵn sàng thử bất cứ giải pháp nào nhằm giảm tham 

nhũng. 

Thực ra, cần hiểu sâu rằng những vấn đề khác mà Việt Nam đang gặp phải như vừa nêu đều liên 

quan (là tác nhân hoặc là nạn nhân) liên quan tới tham nhũng theo một nghĩa nào đó. Ví dụ, 

tham nhũng làm chất lượng y tế, giáo dục xuống cấp, làm xói mòn tính hiệu lực thực thi luật 

giao thông chỉ áp dụng tùy chỗ, cấp tín dụng không theo quy định chuẩn. Như vậy, tham nhũng 

lại là nguồn gốc góp phần gây ra nhiều vấn đề xã hội khác ở Việt Nam. 

3.2 Hành động và nỗ lực của Chính phủ: 

Nhân thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ 

trương, chính sách về phòng chống tham nhũng: 

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

chống tham nhũng và lãng phí”. 
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- Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc Hội Việt Nam thông qua năm 2005. Chính 

phủ đang xem xét phê duyệt sửa đổi Luật Chống tham nhũng 2005, dự kiến vào cuối 

2012 với nhiều điểm mới nhằm thu hẹp những hạn chế trong thực thi luật và thiếu thông 

tin công khai, và cải thiện theo hướng hỗt rợ doanh nghiệp hướn tới môi trường kinh 

doanh minh bạch. Chính phủ Việt Nam ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện. 

Một số điểm mới dự thảo trong sửa đổi Luật chống tham nhũng 2005:  

+ Công khai tài sản  

+ Bảo vệ người tố cáo tốt hơn  

+ Quyền tiếp cận thông tin  

+ Vai trò của Luật sư  

+ Quyền yêu cầu đối thoại trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước.  

+  Rút ngắn các thủ tục chuyển từ khiếu nại hành chính sang khởi kiện ra tòa án.  

+  Nâng cao trách nhiệm Giải trình, có quy định về mâu thuẫn lợi ích, và Quy tắc 

ứng xử được chấp nhận rộng rãi hơn trong các tổ chức nhà nước  

- Phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) vào ngày 

30/6/2009.  

Vào tháng 9/2012 vừa qua, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Cơ quan thường trú của 

LHQ tại Việt Nam tổ chức hội nghị truyền thông về Báo cáo quốc gia thực thi Công ước 

LHQ của Việt Nam. Tinh thần Công ước của LHQ về chống tham nhũng mà Việt Nam 

tham gia ký kết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện công khai, minh bạch 

trong phòng, chống tham nhũng cũng như yêu cầu cơ quan công quyền phải tăng cường 

công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

- Thành lập ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính 

phủ đứng đầu, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp kiểm tra hoạt động phòng chống tham 

nhũng trong phạm vi cả nước. 

- Ban hành Quyết định số 13/2007/QD-TTg về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo 

Trung Ương về phòng, chống tham nhũng (OSCAC), là cơ quan chuyên trách giúp việc 

Thủ Tướng Chính Phủ - Trưởng ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng, 

chống tham nhũng.  

- Hội nghị trung ương Đảng lần thứ năm, bế mạc sáng 15/5, đã thống nhất chủ trương 

thành lập Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị; 

lập lại Ban Nội chính Trung ương Đảng. 

- Luật thanh tra năm 2010 và các quy định góp phần tăng cường công khai, minh bạch: 

nâng cao địa vị pháp lý, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra nhà 

nước, công khai kết luận thanh tra 

- Luật Khiếu nại được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 11/11/2011, Luật có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/7/2012.  

- Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2012.  

Chính phủ cũng đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, minh bạch tài sản, 

thu nhập, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, luân chuyển công tác; điều tra, khởi 

tố, xét xử.  
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Trong 2 năm 2007 và 2008 đã phát hiện 759 vụ việc tham nhũng, trong đó cơ quan điều tra các 

cấp khởi tố điều tra 625 vụ án với 1,415 bị can về các tội danh tham nhũng. Trong tháng 

10/2012 vừa qua , Thanh tra Chính phủ tổ chức cuôc̣ hop̣ báo thông báo kết quả kiểm tra , rà 

soát, giải quyết 528 vụ việc khiếu nại tồn đọng , phức tap̣ kéo dài trên toàn quốc . Trong số này, 

có 282 vụ (chiếm 58%) đã chấm dứt khiếu naị hoăc̣ chấm dứt thu ̣lý giải quyết . Có 41 vụ việc 

đang chờ xin ý kiến của Thủ tướng vì có sư ̣vênh nhau về cơ chế, chính sách.  

Chính phủ cũng có nhiều hợp tác quốc tế trong việc xây dựng nhiều dự án sáng kiến liên quan 

tới phòng, chống tham nhũng: 

- Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2011 (VACI): Chủ đề của 

VACI 2011 là “Tăng cường liêm chính công và thực thi pháp luật góp phần phòng chống 

tham nhũng hiệu quả”.  

Chương trình do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức với sự tài trợ 

của Cơ quan phát triển Úc, Sứ quán Canada, Sứ quán Đan mạch, Bộ Phát triển Quốc tế 

Vương Quốc Anh, Sứ quán Phần Lan, đã được công bố vào ngày 9/12/2010. 
 

3.3 Kết quả chưa được như mong muốn: 
 

Với nhiều hành động và nỗ lực trong suốt 7 năm kể từ khi có Luật phòng, chống tham nhũng, 

nhưng tình hình tham nhũng thực tế lại còn tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và còn trở nên 

nghiêm trọng hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Theo bảng xếp hạng của Tổ chức minh bạch quốc tế, qua 5 năm thực hiện Luật phòng chống 

tham nhũng, xếp hạng của Việt Nam (theo chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc Tế 

- TT) không có nhiều cải thiện. 

Theo TI, ở châu Á, tình hình tham nhũng ở Việt Nam nghiêm trọng hơn so với Singapore, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Brunei, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... nhưng ít nghiêm trọng 

hơn Mông Cổ, Philippines, Lào, Nepal, Campuchia, Myanmar. 
 

Luật định hiện nay có nhiều hạn chế là chỉ tập trung trong mối quan hệ giữa khu vực nhà nước 

và chính phủ, như vậy tham nhũng ở khu vực tư nhân bị sao lãng. Do vậy, Chính phủ Việt Nam 

cam kết kiểm soát tham nhũng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; và coi đây là 

một phần trong kết hoạch phát triển kinh tế. Cũng như tại nhiều quốc gia khác, trong khu vực 

doanh nghiệp của Việt Nam cũng tồn tại nhiều tình trạng tham nhũng, vì vậy doanh nghiệp 

đóng vai trò quan trọng cùng với Chính phủ chống lại tình trạng tham nhũng. 
 

4 Vai trò và hành động của Doanh nghiệp 
 

4.1 Quan hệ tham nhũng giữa nhà nước và doanh nghiệp/ doanh nghiệp và doanh nghiệp (hoặc 

bị động hoặc chủ động): 

Nhìn nhận của Doanh nghiệp về quan hệ tham nhũng giữa Nhà nước và Doanh nghiệp 
 

Năm Thứ hạng/tổng số quốc gia Chỉ số xếp hạng 

2011 112/183 2.9 

2010 116/178 2.7 

2009 120/180 2.7 

2008 121/180 2.7 

2007 123/179 2.6 

2006 111/163 2.6 

2005 107/158 2.6 
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Các hình thức thể hiện sự cảm ơn đối với cán bộ xử lý hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất (%) 
 

Hình thức Đăng ký kinh doanh  Thủ tục đất đai  

Gửi quà biết là tiền  82.94 86.8 

Chiêu đãi  45.63 48.4 

Gửi quà biếu là hiện vật  29.76 30.4 

Tạo cơ hội việc làm  13.1 12.8 

Mời đi du lịch  9.52 8.4 
 

Khi doanh nghiệp đưa ra hối lộ dưới hình thức đưa tiền, các khoản không chính thức, tiếp đón 

đặc biệt hay bất kỳ ở dạng nào, doanh nghiệp mong chờ là “vấn đề” của họ được giải quyết. 

Tuy nhiên, mức độ giải quyết công việc có chi trả chi phí không chính thức(%) 

 

Nhìn nhận của doanh nghiệp về quan hệ tham nhũng giữa Doanh nghiệp – doanh nghiệp  

Giá trị của khoản trích lại không chính thức cho đối tác trên tổng giá trị hợp đồng 

So với giá trị hợp đồng Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

Dưới  5% 65.04 66.38 58.72 

Từ 5% đến dưới 10% 30.89 29.31 33.94 

Từ 10% đến dưới 15% 2.44 3.45 3.67 

Từ 15% đến dưới 20% - - 1.83 

Trên 20% 1.63 0.86 1.83 

 

Tỷ trọng tổng chi phí không chính thức trong tổng chi hàng năm của doanh nghiệp 

 

Tham nhũng, theo quan điểm của doanh nghiệp  

Lý do doanh nghiệp gửi quà biếu, phong bì cho cán bộ giải quyết thủ tục về đất đai 

 

Hoàn 

toàn 

phản đối 

Phản 

đối 

Không  đồng ý 

không phản 

đối 

Đồng 

ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Theo thông lệ chung  1.59 13.49 24.21 54.76 5.95 

Để bày tỏ lòng cảm ơn  3.23 20.56 25 49.6 1.61 

Do không nắm rõ các quy định về trình 

tự, thủ tục  
2.44 25.2 37.8 32.11 2.44 
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Theo gợi ý của cán bộ giải quyết thủ tục 2.02 27.82 50 18.15 2.02 

Để được ưu tiên giải quyết nhanh hơn 1.6 7.2 16.8 63.2 11.2 

Do không làm thì không được việc  0.8 13.55 26.29 48.61 10.76 
 

Ý kiến về tác động của tham nhũng đến doanh nghiệp (%) 

 

Nhận định 

Hoàn toàn 

phản đối 

Phản 

đối 

Không đồng ý 

không phản đối 

Đồng 

ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Doanh nghiệp là nạn nhân của 

tham nhũng 
- 7.51 22.92 57.71 11.86 

Tham nhũng có tác động tiêu cực 

đến doanh nghiệp 
0.39 6.25 13.28 64.06 16.02 

Tham nhũng đôi khi có tác động 

tích cực đối với doanh nghiệp 
3.14 30.2 28.63 36.08 1.96 

 

Ý kiến của doanh nghiệp về việc gửi quà biếu, phong bì là “theo thông lệ chung” (%) 

Thông lệ chung trong…  

Hoàn toàn 

phản đối 

Phản 

đối 

Không phản đối, 

không đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Đăng ký kinh doanh  2.77 22.13 21.34 45.85 7.91 

Thủ tục về đất đai  1.58 13.44 24.51 54.55 5.93 

Vay vốn ngân hàng  1.99 16.33 24.10 49.40 7.17 

Phần trăm cho đối tác là thông lệ 

chung  
1.92 17.24 22.22 53.84 4.98 

 

Ngành nghề có tình trạng tham nhũng cao nhất (%) 

 
 

4.2 Xu thế nhận định giá trị một công ty (từ các cổ đông và các tác nhân liên quan):  

Trong bối cảnh khái niệm “thị trường” truyền thống là chỉ gồm khách hàng và nhà cung cấp với 

mục tiêu duy nhất là tạo lợi nhuận của doanh nghiệp đã được nới rộng phạm vi nội hàm hơn. Từ 

khách hàng, người tiêu dùng, đối tác, nhà cung cấp, hệ thống đại lý, cộng đồng xã hội ngày nay 

đều đặt nhiều kỳ vọng vào nhiều giá trị khác nhau một công ty mang lại thông qua sản phẩm và 

dịch vụ của mình: chất lượng, uy tín, trách nhiệm xã hội, thúc đẩy sự gắn kết của doanh nghiệp 
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với cộng đồng, tuân thủ pháp luật và tôn trọng giá trị đạo đức nói chung, bảo vệ môi trường. 

Khi đó hình ảnh và thanh danh của doanh nghiệp được ghi nhận. 

Giá trị bền vững được phát triển tối đa khi doanh nghiệp có khả năng tích hợp hài hòa cả ba yếu 

tố chủ đạo là lợi nhuận kinh tế, môi trường và xã hội trong chiến lược dài hạn của mình.  

Trong tình hình nhiều biến động hiện nay, kinh tế toàn cầu và trong nước gặp khó khăn, chính 

thanh danh của doanh nghiệp dựa vào lòng tin cậy và trung thành của khách hàng tới những giá 

trị cốt lõi của doanh nghiệp (minh bạch, liêm chính và nhất quán) là yếu tố giúp doanh nghiệp 

vượt qua cơn khốn khó và trường tồn. “Phát triển có hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng” – (Doing 

well by doing good), theo “giá trị bền vững” của Chris Laszlo. 

4.3. Vai trò của Doanh nghiệp: 

Qua bức tranh thực trạng cũng như hành động từ phía Chính phủ và những quan điểm của 

doanh nghiệp về vấn đề tham nhũng, thực tế tình hình tham nhũng và hối lộ trong thực tiễn kinh 

doanh tại Việt Nam vẫn là một vấn nạn, có thể gần như thành một phần trong văn hóa kinh 

doanh. Điều này chứng tỏ, công tác phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả khi chỉ tập trung 

vào phía quản lý nhà nước mà chưa khơi nguồn ủng hộ và hoạt động tập thể từ phía doanh 

nghiệp.  

Vậy doanh nghiệp sẽ đóng góp gì và thông qua cách nào để cùng tương tác với cơ quan quản lý 

nhà nước ngăn ngừa chính doanh nghiệp rơi vào tình trạng phải hối lộ hoặc bị sự tham nhũng 

gây phiền hà, tốn kém từ cơ quan công quyền. 

“Doanh nghiệp như đại diện cho lợi ích của thế giới: Làm thế nào sự bền vững của doanh 

nghiệp có thể được khuếch đại nhờ sức mạnh của sự sáng tạo giá trị bền vững” (trích lời Giáo 

sư David Cooperrider) – làm thế nào để biến những vấn đề xã hội thành cơ hội kinh doanh 

chiến lược để tạo ra những giá trị vô hình như kinh doanh phi tham nhũng, phi hối lộ tạo dựng 

sự trung thành thương hiệu và xây dựng một nền kinh tế vững bền hơn. 

Hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tạo ra giá trị thặng dư kinh tế cho xã hội. Đồng thời 

Doanh nghiệp là đối tượng thực thi chính sách pháp luật do cơ quan nhà nước đặt ra. Như vậy, 

Doanh nghiệp là một hợp phần quan trọng cấu thành nên toàn bộ nền kinh tế cũng như sự phát 

triển của quốc gia.  

Đã đến lúc đặt tên “trách nhiệm công dân của doanh nghiệp”.  

Mỗi doanh nghiệp đều do con người đại diện điều hành, và có hàng loạt hoạt động kinh doanh 

cụ thể. Mỗi hoạt động đó đều có khả năng đối mặt với những tình huống khó xử ở vùng xám. 

Nếu tất cả đồng loạt bỏ qua giá trị đạo đức, bỏ qua sự tôn trọng pháp luật trong từng hoạt động 

kinh doanh thì toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp sẽ hình nên một nền văn hóa doanh nghiệp màu 

xám và đen và hệ quả sẽ là tất cả những rủi ro đã phân tích trong phần giá trị cốt lõi của phát 

triển bền vững. Khi đó, mọi mối quan tâm của doanh nghiệp sẽ tập trung vào mua bán đối tượng 

quan chức hay đối tác được hưởng lợi từ việc tham nhũng và giá trị hối lộ, thay vì tập trung cải 

thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới lợi ích người tiêu dùng và xã hội cộng đồng. 

Các nhà làm luật cũng sẽ chỉ quan tới nhóm lợi ích có sự vận động hành lang kèm theo tiền hối 

lộ chính trị. Điều này chắc chắn dẫn tới uy tín cạnh tranh và năng lực quốc gia và giá trị đạo đức 

xã hội bị suy thoái. 
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Đó là cơ sở cho nhận định rằng, mỗi doanh nghiệp nên tự có một nguyên tắc ứng xử, cao hơn 

những yêu cầu luật định cơ bản thông thường, để kiểm soát những hành vi thuộc vùng xám và 

nâng cao ý thức và nhận thức về kinh doanh dựa trên giá trị đạo đức. Từ đó, một cộng đồng 

doanh nghiệp trong khu vực tư nhân sẽ tạo một nền văn hóa doanh nghiệp hoàn toàn có khả 

năng gây áp lực tới những nhũng nhiễu, phiền hà do cán bộ công quyền phía quản lý nhà nước 

gây ra. Và sự minh bạch trong toàn bộ hệ thống, nếu đạt được, những nguy cơ mất hợp đồng do 

thông đồng và câu kết từ việc hối lộ và phòng bì không chính thức cũng sẽ giảm, cũng như giảm 

những chi phí ngoài luồng (theo khảo sát, chiếm tới 10% tổng giá trị giao dịch kinh doanh toàn 

cầu). 

5 Góc nhìn từ doanh nghiệp 
 

Hiện nay, có quá nhiều tác động tới doanh nghiệp cản trở doanh nghiệp khi suy nghĩ tới giá trị 

cốt lõi tạo nên nền tảng kinh doanh có đạo đức là minh bạch, nhất quán và liêm chính. 
 

Trong thời điểm Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 tới trước khi thời điểm dự án ITBI ra 

đời (2009), phòng chống tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp tư nhân là gần như một hành 

động không thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp. Hai lý do chính cho tình trạng đó có 

thể kể tới là: - khi đó nền kinh tế đang trong giai đoạn cao trào của chứng khoán (2007 – 2009) 

và bất động sản đang rất sôi nổi (2007 – 2010) nên các doanh nghiệp chưa thấy sự cần thiết của 

một nền tảng bền vững dựa trên giá trị cốt lõi để tạo sức khỏe thật sự cho doanh nghiệp; - và 

nhận thức về tham nhũng đang hoàn toàn nhìn vào trách nhiệm từ phía cơ quan quản lý nhà 

nước, từ cán bộ công quyền nhà nước, không có sự liên kết với doanh nghiệp như một đối tác 

tương tác quan trọng. 
 
 

Một vài con số theo khảo sát của ITBI nêu lên thực trạng trong doanh nghiệp:  

- 18 % trong số 89 doanh nghiệp cho biết có trả tiền không chính thức cho nhân viên nhà 

đất khi thuê đất cho cơ sở hạ tầng. 

- 16.57% sử dụng phí môi giới hoặc tư vấn để có được khoản vay ngân hàng (trung bình 

chiếm 2.8% tổng số vay -  cao nhất là 10%.) 

- 28.6% doanh nghiệp thường xuyên trả thêm tiền cho nhân viên kinh doanh của nhà cung 

cấp, 39.5% doanh nghiệp chỉ thỉnh thoảng hoặc hiếm khi trả cho khoản này  

- 58% doanh nghiệp FDI không có chính sách thưởng .  

- 60% doanh nghiệp khác có chính sách thưởng (kể cả tỉ lệ doanh nghiệp áp dụng thường 

xuyên hay không thường xuyên chính sách này)  

- 5% (tính trung bình) giá trị hợp đồng là tiền “gửi lại”, tính trong tất cả các ngành nghề  

Những băn khoăn của Doanh nghiệp chủ yếu là: 
 

- Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp là gì khi tham gia dự án (khái niệm minh bạch và 

liêm chính được hiểu một cách toàn diện và có liên kết tới lợi ích doanh nghiệp còn chưa 

rõ ràng). 

- Những câu nói thường xuyên được doanh nghiệp đề cập: “Tham nhũng là mẹ của thành 

công: lĩnh vực nào cũng có, doanh nghiệp không biết cách hối lộ thì không thành công”. 

- Bài toán đặt ra: lợi ích trước mắt là đầu tư có lợi nhuận tài chính ngay, dễ làm và chạy 

đua kịp với các doanh nghiệp khác cũng đang làm thế. Như vậy dường như là hấp dẫn 

hơn với doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn là thực hiện các quy trình cần thiết tạo dựng văn 

hóa doanh nghiệp, tạo dựng giá trị cốt lõi hay thương hiệu bền lâu cần nỗ lực liên tục và 

lâu dài hay cao hơn là cùng cộng đồng đối tác và chuỗi cung ứng cùng thực hiện kinh 

doanh dựa trên sự cạnh tranh minh bạch và công bằng, không có hối lộ.  
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- Câu hỏi đặt ra là: Doanh nghiệp tự thực hiện minh bạch và chống tham nhũng nhưng sẽ 

có ích gì không khi từ phía quản lý nhà nước vẫn còn nhiều nhũng nhiễu, bất cập và việc 

thực thi các nguyên tắc chuẩn mực hầu như không có hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh 

vực đấu thầu, vay vốn ngân hàng, hải quan, thuế, thủ tục hành chính, thẩm định tài chính, 

báo cáo tài chính, quản lý đất đai, làm sao doanh nghiệp có sự hỗ trợ từ phía cơ quan 

quản lý nhà nước nếu họ muốn thực hiện các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh 

doanh minh bạch. 

- Tâm lý doanh nghiệp sẽ rơi vào “danh sách đen” của cơ quan công quyền khi đi “ngược” 

lại xu thế chung là phải hối lộ hay đồng lõa với tham nhũng của cơ quan quản lý nhà 

nước. Và doanh nghiệp cũng ngại phải thực hiện kiện tụng, tố cáo khi có những phiền hà 

hay nhũng nhiễu về các khoản chi thêm, hoặc thực hiện sai quy định pháp luật từ phía 

quản lý nhà nước hay từ đối tác. 

- Thực tế, doanh nghiệp cũng chứng kiến thực trạng là nhiều vụ khiếu kiện đã thực hiện 

nhưng kết quả cuối cùng cũng không có gì cải thiện, không có những chế tài hạn chế sự 

việc lại xảy ra. Thời gian và thủ tục thực hiện những thủ tục khiếu nại hay tố cáo cũng 

quá phức tạp và tốn kém (về thời gian, công sức). Thông tin về kết quả xử lý từ phía cơ 

quan quản lý nhà nước không được công bố công khai. 

- Khi mời doanh nghiệp tham dự tập huấn về đề tài tạo môi trường kinh doanh minh bạch 

và liêm chính cùng luật khiếu nại và tố cáo, nhiều doanh nghiệp có phản ứng không tích 

cực: tại sao phải học điều mà biết chắc không thể có khả năng thực hiện hay áp dụng 

trong thực tế. Trong khi đó, họ sẵn sàng học những đề tài rõ ràng lợi ích hơn: kỹ năng 

bán hàng, marketing, đàm phán, lãnh đạo hay tài chính, quản trị nhân sự.. v.v. 

- Quan điểm nữa là: xung quanh còn nhiều người không thực hiện minh bạch và nhất 

quán, tại sao doanh nghiệp mình phải thực hiện, sẽ chỉ như muối bỏ bể và không có tác 

dụng. 

Thực trạng nữa trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam là: không nhiều lãnh đạo hay các cấp 

quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ biết về các công cụ hỗ trợ 

thực hiện phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường biết nhiều về các 

công cụ quản trị nhân sự (đánh giá nhân viên 360 độ, trả lương theo Hay, các nguyên tắc lãnh 

đạo), công cụ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng cụ thể (5S, Kaizen, ISO..). Những công cụ về 

xây dựng tính liêm chính và minh bạch là nền tảng cho giá trị cốt lõi để phát triển các vấn đề 

quản lý cụ thể nói trên chưa được phổ biến nhiều: Bộ quy tắc ứng xử (CoC) hay Quy tắc Liêm 

Chính (Integrity Pact), công cụ đánh giá mức độ tham nhũng trong kinh doanh, công cụ kháng 

cự (RESIST).  

6 Đánh giá chung góc nhìn từ doanh nghiệp 
 

6.1 Mức độ đánh giá chắc chắn 100%: là cải thiện trong nhận thức của doanh nghiệp, doanh 

nghiệp đã hiểu rằng: 

 Tham nhũng gây tác động tiêu cực cho phát triển kinh doanh, là một trong rủi ro cần quản trị 

trong kinh doanh để phát triển bền vững: 
 

- Những doanh nghiệp yếu kém (phát triển không bền vững) sẽ dễ dàng bị loại khỏi sân 

chơi khi gặp khủng hoẳng kinh tế và khi hội nhập thị trường quốc tế (WTO, AFTA với 

nhiều tiêu chuẩn cần đạt), trong đó có những lý do từ “thói quen văn hóa kinh doanh coi 

việc “tiền hoa hồng không chính thức sau hợp đồng” sau là “bình thường”. 
 

 

Dịch vụ y tế công thấp 

Sự ổn định về chính sách 

Tiếp cận tài chính 

Các quy định về ngoại hối 

Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp 

Trình độ đào tạo của lao động 

Pháp luật thuế 

Tham nhũng 

Đạo đức nghề nghiệp của lao động 

Tệ quan liêu 

Sự thiếu ổn định của chính quyền 

Thuế suất 

Quy định khắt khe về lao động 

Trộm cắp và tội phạm 

Phần trăm tra ̉ lời 
 

Dịch vụ y tế công thấp 

Sự ổn định về chính sách 

Tiếp cận tài chính 

Các quy định về ngoại hối 

Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp 

Trình độ đào tạo của lao động 

Pháp luật thuế 

Tham nhũng 

Đạo đức nghề nghiệp của lao động 

Tệ quan liêu 

Sự thiếu ổn định của chính quyền 

Thuế suất 

Quy định khắt khe về lao động 

Trộm cắp và tội phạm 

Phần trăm tra ̉ lời 
 

Dịch vụ y tế công thấp 

Sự ổn định về chính sách 

Tiếp cận tài chính 

Các quy định về ngoại hối 

Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp 

Trình độ đào tạo của lao động 

Pháp luật thuế 

Tham nhũng 

Đạo đức nghề nghiệp của lao động 

Tệ quan liêu 

Sự thiếu ổn định của chính quyền 

Thuế suất 

Quy định khắt khe về lao động 

Trộm cắp và tội phạm 

Phần trăm tra ̉ lời 
 

Dịch vụ y tế công thấp 

Sự ổn định về chính sách 

Tiếp cận tài chính 

Các quy định về ngoại hối 

Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp 

Trình độ đào tạo của lao động 

Pháp luật thuế 

Tham nhũng 

Đạo đức nghề nghiệp của lao động 

Tệ quan liêu 

Sự thiếu ổn định của chính quyền 

Thuế suất 

Quy định khắt khe về lao động 

Trộm cắp và tội phạm 

Phần trăm tra ̉ lời 
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- Có khoảng 40.200 doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động 

(trong 9 tháng đầu 2012), tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2011. 53.000 doanh nghiệp 

đóng cửa và phá sản (năm 2011). Số doanh nghiệp phải đóng cửa trong hai năm 2011 và 

2012 chiếm khoảng 40% tổng số doanh nghiệp phải đóng cửa kể từ khi đổi mới đến nay. 
 

- Chứng kiến nhiều ví dụ điển hình của nhiều doanh nghiệp lớn mất uy tín vì vướng vào vi 

phạm pháp luật, kinh doanh không lành mạnh  
 

- Yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác (khi thực hiện mở rộng thị trường) và từ khác hàng 

(ngày càng là những người tiêu dùng thông minh, luôn rất nhạy cảm với sản phẩm, dịch 

vụ từ những tên tuổi dính tới vấn đề pháp lý  
 

 Nhận thức của doanh nghiệp đã cải thiện ở các khía cạnh sau: 
 

- Tham nhũng gây tác động tiêu cực cho phát triển kinh doanh 

- Doanh nghiệp đã thấy mệt mỏi với mức độ tham nhũng sẽ còn phức tạp hơn trong tương 

lai, và thấy tham nhũng, hối lộ gây ra gánh nặng lớn cả về tài chính và thời gian dành cho 

giao dịch liên quan đến thực hiện hành động tham nhũng, hối lộ. 

- Cả khu vực công và khu vực kinh tế tư nhân đề nhận thấy vấn đề tham nhũng là nguy cơ 

rủi ro trong phát triển 

- Doanh nghiệp nhận thấy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phòng chống tham 

nhũng 

- Cách hiệu quả nhất và khả thi nhất để doanh nghiệp đấu tranh đẩy lùi tham nhũng và cải 

thiện môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh là “hành động tập thể, huy động sức 

mạnh cộng đồng”. Mỗi doanh nghiệp tự khẳng định uy tín bền vững của mình dựa trên 

giá trị đạo đức, minh bạch và nhất quán. 

- Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hoặc đẩy mạnh, hoặc làm suy 

yếu sự tham nhũng và hối lội trong hoạt động kinh doanh. 

- Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa có chính sách phòng, chống tham nhũng 

trong tổ chức. 

- Nhận thức và hiểu sâu sắc về luật phòng chống tham nhũng và liên hệ những quyền lợi 

và trách nhiệm từ Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại và Luật tố cáo tới khả 

năng áp dụng trong hoạt động kinh doanh hướng tới minh bạch còn hạn chế. 
 

 Nhận thức sự cần thiết phải có Bộ quy tắc ứng xử ngày càng cao:  
 

- Hoạt động dựa trên nền tảng đạo đức, minh bạch: hơn những những quy định tối thiếu 

của luật lao động, đây là xu hướng của nhiều công ty (cả công ty lớn và vừa & nhỏ) 

- Ngày càng nhiều công ty đã/ kế hoạch xây dựng văn hóa công ty (xây dựng giá trị cốt lõi 

bao gồm giá trị về minh bạch và đạo đức ứng xử trong kinh doanh)  

- Ngày càng nhiều CEO thể hiện cam kết cao về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch 

trong hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp mình  

- Củng cố hệ thống chống tham nhũng nội bộ thông qua chính sách thể hiện tính minh 

bạch trong ứng xử nội bộ cũng như với đối tác liên quan. 

- Thực hiện đối thoại đa phương với các bên liên quan về phương thức hợp tác chống tham 

nhũng trong kinh doanh  

 Hành động thực tiễn: 

- Cụm từ “chống tham nhũng” được chấp nhận và được coi là có tính thực tế hơn trong 

môi trường kinh doanh (so với trước đây chỉ là cụm từ trong lĩnh vực quản lý nhà nước)     
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- Tham gia nhiều hơn tới các khóa học về Bộ Quy tắc ứng xử (qua những hoạt động thực 

tiễn của dự án ITBI khi tiếp xúc với doanh nghiệp) 

- Trong tái cấu trúc doanh nghiệp, xuất hiện vị trí/phòng ban độc lập về pháp lý, hay quản 

lý tuân thủ chính sách trong nhiều công ty  

6.2   Mức độ đánh giá chắc chắn 50%: nhận thức đã được cải thiện nhưng mức độ sẵn sàng áp 

dụng và thực thi chính sách phòng chống tham nhũng như nền tảng của quy tắc ứng xử trong 

mọi hoạt động kinh doanh chưa cao. 

Về nhận thức sự cần thiết phải hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức cho phát triển 

bền vững, doanh nghiệp đều hiểu rằng, muốn theo kịp cạnh tranh quốc tế khi mở rộng thị 

trường kinh doanh hay đối tác kinh doanh từ nước ngoài, việc đánh giá úy tín và thành đạt của 

một doanh nghiệp không chỉ từ giá trị sản phẩm và dịch vụ, mà từ những cách thức doanh 

nghiệp tạo ra giá trị đó thế nào (có dính tới vụ việc nào không tuân thủ pháp luật và giá trị kinh 

doanh cốt lõi không, có gây ra thiệt hại về giá trị xã hội và bảo vệ môi trường không, có ảnh 

hưởng tới sức khỏe cộng đồng không..) 

Tuy nhiên, với doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ở Việt Nam (mà con số đó chiếm đa số tới 

90% tổng số doanh nghiệp hoạt động), việc sẵn sàng áp dụng kinh doanh với những chính sách 

công ty quy định về minh bạch, liêm chính, phòng chống hối lộ, chính sách quà tặng, tiếp tân 

của một bộ quy tắc ứng xử hoàn chỉnh còn là một khoảng cách, so với nhận thức được là tham 

nhũng chắc chắn ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt khi doanh 

nghiệp không có nền tảng tài chính và văn hóa doanh nghiệp vững chắc và rõ ràng. 
 

Bài toán ngắn hạn và dài hạn luôn là rào cản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam khi 

tính tới việc xây dựng và thực hiện chính sách phòng chống hối lộ trong quy tắc ứng xư của 

mình. Quan điểm “thể lực chưa tốt nên cần thực hiện mọi cách để sống sót qua cơn khó khăn và 

khủng hoẳng đã” trước khi “tạo dựng hình ảnh đẳng cấp hơn nhưng tốn nhiều nguồn lực – tài 

chính, con người, công nghệ, thời gian”. 
 

Hoặc nhiều doanh nghiệp cho rằng, sẽ theo đuổi Liêm chính “từ từ”, khi quy mô DN nhỏ thì 

tạm thời theo “phong trào” đang khó cưỡng liên quan tới tham nhũng và hối lộ để có lợi nhuận 

ngay. 
 

7 Kết luận và vai trò của dự án ITBI:  
 

7.1 Kết luâṇ chung: 

Doanh nghiệp đóng vai trò rất hiệu quả trong việc đẩy lùi nạn tham nhũng, vài trò này thể hiện 

bằng cách huy động tiếng nói và hành động cụ thể của nhiều công ty và các tác nhân liên quan 

để tạo thành một “hành động tập thể”. Tất cả các cá nhân, tổ chức có chính sách chống tham 

nhũng đều đang rất thành công áp dụng phương pháp hành động tập thể này, họ liên kết với 

cộng động doanh nghiệp, tổ chức xã hội, giới truyền thông, với cơ quan chính phủ và với tất cả 

các tác nhân liên quan. Kết quả thực sự rất khả quan khi sức cạnh tranh của doanh nghiệp tăng 

lên và tính minh bạch được cải thiện, giảm tham nhũng tại rất nhiều ngành nghề và khu vực 

kinh tế khác nhau. Từ đó, cộng đồng xã hội nói chung cũng được hưởng lợi từ môi trường kinh 

doanh lành mạnh vì khi đó, người tiêu dùng nhận được sản phẩm chất lượng tốt với giá thành 

phải chăng kèm với dịch vụ tốt – điều này không thể có được nếu nạn tham nhũng và hối lộ 

không bị đẩy lùi hay ngăn chặn vì nó chỉ tạo nên sự cạnh tranh mức tiêu tốn trong hối lộ và 

tham nhũng thay vì hướng tới tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng. 
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Với phương hướng hành động như thế, doanh nghiệp có nhiều cách để tạo dựng văn hóa kinh 

doanh dựa trên nền tảng đạo đức và phát triển bền vững thông qua một số chiến lược cụ thể 

như: 

 Thực hiện liêm chính là một nỗ lực tập thể từ tất cả các tác nhân liên quan. 

 Kết hợp các kế hoạch hoạt động tập thể vì tính liêm chính toàn diện. 

  Là “công dân doanh nghiệp tốt” để cùng mang lại giá trị phát triển chung của nền kinh tế 

và của toàn xã hội. Mỗi một doanh nghiệp công dân tốt sẽ tạo nên sức mạnh cạnh tranh 

quốc gia 

 Phòng chống tham nhũng không thể thành công nếu chỉ cải thiện từ một phía cơ quan 

công quyền, cơ quan quản lý nhà nước. Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong chiến 

lược này là rất lớn và quan trọng.  

7.2 Vai trò của dư ̣án ITBI 

Với nền tảng hỗ trợ vững chắc và bền vững từ VCCI, từ Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát 

triển Bền vững (trong đó bao gồm Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững), kết hợp 

xu thế tất yếu của thế giới là phát triển dựa trên giá trị bền vững và dựa trên những thực trạng 

doanh nghiệp Việt Nam còn đang gặp nhiều khó khăn trong thực tiễn kinh doanh có nguyên 

nhân liên quan tới tham nhũng, hối lộ và hạn chế trong thực thi pháp luật do thiếu tính minh 

bạch, nhất quán và liêm chính trong kinh doanh, Dự án Sáng kiến Xây dựng tính minh bạch và 

nhất quán trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam với mục tiêu chính là cải thiện môi trường 

kinh doanh và đạt được sự đồng thuận chống lại nạn tham nhũng thông qua các hoạt động chính 

gồm: 

 Huy động cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hành động 

 Nâng cao nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về sự cần thiết phải cải thiện thực tiễn 

hoạt động kinh doanh 

 Xây dựng quy chuẩn chính sách và thực tiễn nhằm tạo khuôn khổ cho doanh nghiệp kinh 

doanh có trách nhiệm 

 Hợp tác với các cơ quan chính phủ có liên quan nhằm thay đổi điều kiện khiến tình trạng 

tham nhũng gia tăng đồng thời kiến nghị tiêu chuẩn sửa đổi về quy định và quản lý 

Trong suốt hơn 2 năm thực hiện dự án, từ đầu năm 2010 tới đầu năm 2013, dự án đã nỗ lực thực 

hiển rất nhiều chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp, đối thoại giữa cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp, đào tạo, nghiên cứu.  

Đối với mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực cho doanh nghiệp: 

 Thực hiện một loạt khóa học về chủ đề nâng cao nhận thức về minh bạch và liêm chính 

trong doanh nghiệp. Các chủ đề học là “ Minh bạch trong kinh doanh – sự lựa chọn cho 

doanh nghiệp phát triển bền vững”, “Chương trình liêm chính – Gia tăng giá trị bền vững 

cho doanh nghiệp”, “Bộ Quy tắc ứng xử - nền tảng cho kinh doanh – nền tảng gia tăng 

giá trị cốt lõi doanh nghiệp”.  

 Các hoạt động đào tạo , hôị thảo đa ̃có sư ̣tham gia của gần 500 đaị diêṇ từ các doanh 

nghiêp̣ khác nhau (02 hôị thảo “Đối  thoại chính sách” có gần 200 người tham dư ̣ , 09 

khóa đào tạo khắp 6  tỉnh thành có gần 300 người – tính trung bình mỗi khóa 35 người 

học) 

  Nhiều loaị hình doanh nghiêp̣ và tổ chức từ các ngành nghề khác nhau tham gia các h oạt 

đôṇg. 
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Tác dụng chuyển biến: 

Sau hàng loạt khóa tập huấn, một chuyển biến lớn dự án nhìn nhận được từ phản ứng của 

doanh nghiệp với chương trình minh bạch và liêm chính trong doanh nghiệp. 

Ban đầu, các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động của dự án (nghiên cứu và đào tạo) như 

một sự tò mò, không biết dự án có mang lại ý nghĩa gì cho doanh nghiệp trong vấn đề rất nóng 

nhưng gần như mãn tính hiện nay trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi 

tham dự các doanh nghiệp đều cảm thấy phần nào đáp ứng được nhu cầu của họ, thông qua cách 

tiếp cận và truyền tải nội dung của dự án, xóa đi phần nào nghi ngờ khả năng thực thi của việc 

phòng chống tham nhũng.  

Hơn nữa, khái niệm Bộ Quy tắc Ứng xử còn khá mới trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp 

tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đều có nhận thức về tầm quan trọng của Bộ Quy tắc Ứng xử 

nhưng không biết làm thế nào để thực thi trong tổ chức. Do vậy, nhu cầu có thêm các khóa đào tạo 

về kinh doanh dựa trên tính minh bạch và nhất quán mà bộ Quy tắc ứng xử mang lại là rất cần 

thiết với các doanh nghiệp. Họ cũng đánh giá cao việc tổ chức các khóa tập huấn như vậy.  

Ở giai đoạn đầu, khi dự án gửi thư mời doanh nghiệp tham dự các khóa học này, không nhiều 

doanh nghiệp hào hứng đăng ký tham dự và đối tường tham dự nhiều là các cán bộ quản lý về 

pháp chế của công ty. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây doanh nghiệp chủ động liên hệ và 

trao đổi với dự án về cách thức có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách xây dựng tính 

minh bạch và nhất quán trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát những rủi ro có thể mang lại từ 

hành vi hối lộ và đút lót trong các mối quan hệ nội bộ và hợp tác với các đối tác. 

 

Trân trọng cảm ơn Doanh nghiệp, 

Nhóm dự án ITBI 

 


