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Hội thảo “Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong 
ngành giáo dục Việt Nam: tìm đường hướng tới hiệu quả và giám 
sát tiến độ” đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 11-13 
tháng 10 năm 2010. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Cơ quan 
Hợp tác phát triển Bỉ, Trung tâm nguồn chống tham nhũng (U4) 
và Viện chiến lược chính sách giáo dục (IIEP-UNESCO). 

 
Mục tiêu chính của hội thảo là: xác định nguyên nhân và hậu quả 
của các hình thức tham nhũng chính trong ngành giáo dục, nhấn 
mạnh tới những đặc trưng của Việt Nam.; chia sẻ các công cụ và 
chiến lược được quốc tế thực hiện nhằm tăng cường tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình; nhìn lại những thành công và thất 
bại của những biên pháp đã áp dụng tại Việt Nam; và củng cố 
cacm kết và hành động của các bên liên quan để vạch ra một 
chương trình hành động đáp ứng những nhu cầu về phòng chống 
tham nhũng trong ngành giáo dục Việt Nam. 
 
Báo cáo này bao gồm các tài liệu đã được chuẩn bị và sử dung cho 
hội thảo, bao gồm: đề cương các bài thuyết trình, các bài tập 
nhóm. Danh sách khách dự hội thảo được đặt trong phần phụ lục 
báo cáo.  

 



 
 
 

 
Hội thảo U4 

Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục Việt Nam: 
con đường hướng tới kết quả và giám sát tiến trình 

 
Hà Nội, ngày 11- 13/10/2010 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

 
 
Mục tiêu: 

 
1. Xác định nguyên nhân và tác hại của các hình thức tham nhũng phổ biến trong 

ngành giáo dục, nhấn mạnh những đặc trưng của Việt Nam; 
 
2. Chia sẻ công cụ và chiến lược được quốc tế áp dụng nhằm tăng cường tính minh 

bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành giáo dục, nhìn lại những thành tựu và 
thất bại của những công cụ đã áp dụng tại Việt Nam; 

 
3. Củng cố cam kết và hành động của các bên liên quan hướng tới xây dựng chương 

trình hành động đáp ứng nhu cầu về chống tham nhũng tại Việt Nam. 
 

 
Thứ 2 ngày 11/10 – Khái quát tình hình tham nhũng trong ngành giáo dục: nguyên 
nhân và hậu quả của các hình thức tham nhũng phổ biến   
 
Sáng   Khái quát về tình hình tham nhũng trong ngành giáo dục 
 
08.00-08.30 Đăng ký đại biểu. 

Giới thiệu tổng quan về khóa đào tạo - Alessandra Fontana (U4) 
 

8.30-8.40 Phát biểu khai mạc – Ông Dirk Deprez (Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ) 
 
08.40-09.30 Thuyết trình: Xu thế chủ đạo trong phòng chống tham nhũng: những thách 

thức và yếu tố chính - Alessandra Fontana (U4). Hỏi & đáp. 
 

09.30-11.00 Thuyết trình: Tham nhũng trong ngành giáo dục: định nghĩa, khuôn khổ lý 
thuyết, định hình và ảnh hưởng tới các mục tiêu của chương trình Giáo dục 
cho mọi người  - Jacques Hallak và Muriel Poisson (IIEP). Hỏi & đáp 
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11.00-11.30 Nghỉ giải lao 
 
11.30-12.30 Thuyết trình: Những biểu hiện xấu trong ngành giáo dục Việt Nam: tổng kết 

và cập nhật các báo cáo từ Đối thoại chống tham nhũng lần thứ 7 (tháng 
5/2010) – Ông Thắng Macau - T&C Consulting. Hỏi & đáp. 

 
12.30-14.00 Ăn trưa 
 
Chiều  Khái quát về tình hình tham nhũng trong ngành giáo dục (tiếp) 
 
14.00-15.00 Thuyết trình: kinh nghiệm của AusAID về chống tham nhũng trong ngành 

giáo dục Lào – Bà Sounisa Sundara và Bà Manithda Sithimolada AusAID Lào. 
Hỏi & đáp. 

 
15.00-16.00 Thảo luận theo chủ đề: những cơ hội chính cho tham nhũng tại Việt Nam: hình 

thức, quy mô và ảnh hưởng – Đại diện Bộ GD&ĐT, Matthieu Salomon -
Towards Transparency, Thavepoorn Vasavakul – tư vấn quốc tế 

 
16.00-16.30 Nghỉ giải lao 
 
Chiều: Các loại phí bất chính 
 
16.30-17.30 Thuyết trình: Đánh giá & chiến lược kiểm soát các loại phí bất chính: khả 

năng sử dụng công cụ khảo sát bằng thẻ báo cáo - Jacques Hallak & Muriel 
Poisson (UNESCO/IIEP). Hỏi & đáp. 

 
 

Kết quả ngày 1: Định hình những hình thức tham nhũng phổ 
biến trong ngành giáo dục Việt Nam  

   
 
Thứ 3 ngày 12/10 – Minh bạch/các công cụ hiệu quả đối phó tham nhũng: từ chính sách 
tới thực tế    
 
08.30-08.40 Tổng hợp kết quả thảo luận ngày 1 - Alessandra Fontana (U4) 
 
08.40-09.00 Thuyết trình:  Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 

ngành giáo dục – Elsa Duret (BTC). Hỏi & Đáp 
 
Sáng  Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của giáo viên và các nhà quản lý giáo dục 
 
09.00-9.45 Giới thiệu quy định của Việt Nam: Quy tắc ứng xử nghề nghiệp, quy định về 

dạy thêm & học thêm, những thách thức đối với Việt Nam trong tương lai – 
Đại diện Bộ GD&ĐT 
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9.45‐10.45  Thuyết trình: Thiết kế và sử dụng hiệu quả quy tắc ứng xử nghề nghiệp cho 
giáo viên: kinh nghiệm thế giới - Jacques Hallak & Muriel Poisson 
(UNESCO/IIEP). Hỏi & đáp. 

 
10.45-11.15 Nghỉ giải lao 
 
11.15-12.30 Làm việc nhóm: Làm thế nào để quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Việt Nam trở 

thành một công cụ hữu ích?  
 
12.30-14.00 Ăn trưa 
 
Chiều  Đảm bảo & chứng nhận chất lượng 
 
14.00-15.00 Thuyết trình: những vi phạm chuyên môn, hệ thống bảo đảm & chứng nhận 

chất lượng: bài học quá khứ và thách thức trong tương lai - Jacques Hallak & 
Muriel Poisson (UNESCO/IIEP). Hỏi & đáp. 

 
15.00-16.00 Làm việc nhóm: Biện pháp nào giúp giảm tham nhũng trong quản lý thi cử tại 

Việt Nam? 
 
16.00-16.30 Nghỉ giải lao 
 
16.30-17.30 Thuyết trình: Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam: thách 

thức về minh bạch và trách nhiệm giải trình – Ông Phạm Huy Dũng, Đại học 
Thăng Long. Hỏi & đáp. 

 
 
   
 
 
 
Thứ 3 ngày 13/10: Trách nhiệm giải trình/thiết kế và sử dụng hiệu quả khung giám sát 
và đánh giá tiến độ chống tham nhũng trong ngành giáo dục  
 
Sáng  Giám sát tham nhũng 
 
08.30-08.40 Tổng kết kết quả thảo luận ngày 2 - Alessandra Fontana (U4) 
 
08.40-10.15 Thuyết trình: Các công cụ lý thuyết nhằm kiểm soát hoạt động tham nhũng: 

kinh nghiệm thế giới & Việt Nam về khảo sát điều tra chi tiêu công (PETS), 
khảo sát định lượng về chất lượng thực hiện dịch vụ công (QSDS) và thẻ báo 
cáo - Jacques Hallak & Muriel Poisson (UNESCO/IIEP), Adam McCarty - 
Mekong Economics. Hỏi & đáp. 

 
10.15-10.45 Nghỉ giải lao 
 

Kết quả ngày 2: Khái quát các biện pháp và hoạt động thực 
tiễn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 
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10.45-11.45 Thuyết trình: Xây dựng khung khổ trách nhiệm giải trình: việc sử dụng chỉ số 
“điểm nóng” trong ngành giáo dục - Jacques Hallak & Muriel Poisson 
(UNESCO/IIEP). Hỏi & Đáp. 

 
11.30-12.30 Làm việc nhóm: Những chỉ số giám sát nào cần được ưu tiên cho bối cảnh 

Việt Nam? Giới thiệu khái quát - Nguyễn Thị Kim Liên, DFID 
 
12.30-14.00 Ăn trưa 
 
Chiều   Tiếp cận thông tin và sự giám sát của xã hội 
 
14.00-15.00 Thuyết trình: Đẩy mạnh sự giám sát của xã hội: tầm quan trọng của quyền tiếp 

cận thông tin trong ngành giáo dục - Jacques Hallak & Muriel Poisson 
(UNESCO/IIEP). Hỏi & đáp 

 
15.00-15.45 Làm việc nhóm: Làm thế nào tận dụng tốt hơn Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT 

ngày 7/5/2009 về quy chế thực hiện công khai để giám sát việc thực thi chính 
sách và phát hiện tham nhũng?  

 
 
15.45-16.15 Nghỉ giải lao 
 
16.15-17.15 Thảo luận theo chủ đề: Tất cả cho chống tham nhũng - Đại diện Bộ GD&ĐT, 

Nguyễn Kiều Viên - Towards Transparency, Marie Ottosson –Đại sứ quán 
Thụy điển. 
 

17.15-17.30 Phát chứng chỉ đào tạo và phát biểu tổng kết  
 

 
 

Kết quả ngày 3: Định hướng khung đánh giá và giám sát cho 
việc đánh giá tiến độ chống tham nhũng trong ngành giáo 
dục 



1

ốPhòng chống tham nhũng: Định 
nghĩa và khái niệm chính

Khóa đào tạo U4
“Chí h á h à thự hà h hố th hũ“Chính sách và thực hành chống tham nhũng 

trong ngành giáo dục tại Việt Nam”

Hà Nội, Việt Nam 
11/10/2010

Trung tâm tài nguyên phòng chống tham nhũng U4
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Công việc của chúng tôi tại U4

Quảng bá các phương pháp tiếp cận phòng chống tham
nhũng phổ biến cho các cơ quan phát triển song phươngnhũng phổ biến cho các cơ quan phát triển song phương

Nghiên cứ Đà tNghiên cứu
Bài viết theo chủ đề

Đào tạo
Trực tuyến và trong nước

Trợ giúp

Dành riêng cho cơ quan đối tác

Mục tiêu của phần này

Tại 
sao

• Hậu quả của tham nhũng

chúchú
ng 
tôi

• Tham nhũng là gì

có 
mặt

• Nguyên nhân dẫn tới tham nhũng là gì?

i • Chính thức đưa phòng chống tham nhũng vàotại 
đây

Chính thức đưa phòng chống tham nhũng vào 
các ngành 

Nhằm tăng cường chia sẻ hiểu biết về 
tham nhũng
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Các chương trình nhận được nguồn tài trợphát triển

Ảnh: Ngân hàng thế giới

Hậu quả của tham nhũng

Ki h ế Thể hế• Kinh tế

• Xã hội

• Chính trị

• Thể chế

• Môi trường

• An ninh quốc gia

Tham nhũng là một trong những yếu tố cản trở phát triểnTham nhũng là một trong những yếu tố cản trở phát triển



4

Tham nhũng là gì?

Tham nhũng

Phân loại

Định nghĩa

Lợi dụng chức vụ vì 
vụ lợi

Lợi dụng  quyền hạn 
vì vụ lợi 

TN có hệ thống

• Tham nhũng nhỏ (quản lý)
– Cán bộ nhà nước cấp dưới
– Các khoản hối lộ nhỏ

Nhiề lầ

Phân loại

– Nhiều lần
– Có ảnh hướng lớn tới xã hội

• Tham nhũng chính trị (lớn)
– Cán bộ nhà nước cấp cao/ cán bộ được bầu lên
– Các khoản tiền lớn/ các hình thức khác (gian lận/ưu ái người thân...)
– Có ảnh hướng kinh tế lớn tới nhà nước

• Tham nhũng cấp nhà nước
– Quan chức chính trị và kinh tế cấp cao nhất
– Khoản tiền lớn và lợi dụng ảnh hưởng của quyền lực
– Điều chỉnh/ bóp méo chính sách và cơ cấu tổ chức nhà nước
– Có ảnh hưởng lớn về kinh tế và chính trị
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Tham nhũng lớnTham nhũng lớn

Tham nhũng có hệ thống

•• QuyếtQuyết địnhđịnh củacủa cáccác
cơcơ quanquan nhànhà nướcnước
•• CôngCông việcviệc
vàvà đềđề bạtbạt

$$$$$$
Tham nhũng nhỏTham nhũng nhỏ

Chính trịChính trị

Giải thích  Giải thích  

Nguyên nhân tham nhũng là gì ?

Động lực và Động lực và 
động cơ dẫn tới động cơ dẫn tới 

tham nhũngtham nhũng

Kinh tếKinh tế

Giải thíchGiải thích

Xã hội, văn Xã hội, văn 
hóa, cá nhânhóa, cá nhân

Giải thíchGiải thích

Nguyên nhân Nguyên nhân 
hay hậu quả?hay hậu quả?
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Quá trình lồng ghép nỗ lực chống tham nhũng vào các 
ngành và hoạt động liên ngành

Các quan điểm chính về phòng chống tham nhũng

Quan điểm của nhà tài trợ:

•Nỗ lực PCTN truyền thống 
quá rộng

•Chia sẻ trách nhiệm (không 
chỉ các ủy ban PCTN)

Quan điểm của nước 
đối tác:

• Sự tham gia PCTN của 
CSO

•Hiểu rõ hơn về đặc điểm  
các mối quan hệ quyền lực 
trong ngành

• Cam kết sử dụng tài trợ 
hiệu quả

• Nỗ lực đẩy mạnh PCTN 
của chính phủ (như đối với 
sự phát triển của ngành)

Quy định của pháp luật Việt Nam về PCTN

Chính sách PCTN cụ
thể

Chính sách PCTN gián 
tiếp/các hoạt động lồng 
ghép

Điều 23: Nhập học, kiểm tra, 
sử dụng ngân sách NN, học 
phí, trợ cấp hoạt động giáo 
dục

Điều 56: Cải cách hành chính (đơn 
giản hóa thủ tục, phân cấp)

Điều 30: tuyển dụng cán bộ
nhà nước (giáo viên)

Điều 58: đổi mới và phương pháp 
thanh toán

Phần 3:
• các hành vi bị nghiêm cấm

Kế hoạch hành
động PCTN của
Bộ GD&ĐT và
luật PCTN 
(4/2006)

• các hành vi bị nghiêm cấm
(quấy nhiễu, gây khó dễ …)
• soạn thảo đạo đức nghề
nghiệp dành cho một số
nhóm nghề cụ thể

Điều 66: Bảo vệ và khen 
thưởng những người tố cáo
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Các yếu tố chính hình thành hệ thống

Phân tích 
(Khảo sát TN)

Ngành 
(giáo đục, 
địa chính, y 

tế…)

( )

Xác định ưu 
tiên (Kế

hoạch hành 
động của Bộ
GD&ĐT)

Giám sát
Nội bộ
CSO

Biện pháp PCTN
Chỉ số và trách 

nhiệm rõ ràng, có 
thể xác định được

Thực hiện
Nguồn lực và xây 
dựng năng lực

Xin cảm ơn



Ở Corruptjikstan… 

 
1. Một giáo viên ở một trường học ở nông thôn làm cán bộ tình nguyện tại hội đồng cộng đồng 

địa phương và chịu trách nhiệm quản lý các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh 
cho trường học. Cô thỉnh thoảng trích một phần các khoản đóng góp đó để chi trả cho việc 
phô-tô cần thiết cho các hoạt động của hội đồng địa phương vì hiện hội đồng địa phương 
không đủ kinh phí chi trả các hoạt động đó. Cô không bao giờ sử dụng các khoản đóng góp 
này vì lợi ích cá nhân, thay vào đó là phục vụ cho lợi ích của hội đồng cộng đồng địa 
phương. Tuy nhiên, trường học nơi cô dạy lại thiếu tài liệu dạy học cơ bản và khoản phí do 
cha mẹ học sinh đóng nên bù đắp cho sự thiếu thốn nguồn lực đó. 
 

2. Một cán bộ nhà nước làm việc cho Vụ mua sắm đấu thầu của Bộ Giáo dục tham gia vào quá 
trình mua sắm phục vụ các công trình sửa chữa diễn ra ở hàng trăm trường học mới trong 5 
năm tới. Một trong những nhà thầu biếu người này một khoản tiền nhất định để được có mặt 
trong danh sách các công ty tham gia đấu thầu. 
 

3. Cán bộ quản lý kho lưu trữ tài liệu giáo dục tỉnh thường xuyên lấy một quyển vở và một vài 
bút chì mang về nhà cho cháu gái. Cháu của anh là một học sinh tiểu học và bố mẹ cô bé 
hiện đang thất nghiệp nên họ không thể mua đồ dùng học tập cho cô bé.  
 

4. Vào ngày cuối cùng của năm học, một học sinh mang 1 chiếc bánh được mẹ em chuẩn bị để 
làm quà cảm ơn thầy giáo của em. Học sinh đó đã có một năm tồi tệ với nhiều điểm kém. 
Giáo viên nhận chiếc bánh. Ít tuần sau đó, gia đình của cậu học sinh nhận được thông báo là 
con của họ đã không đạt yêu cầu và bị lưu ban.  
  

 Phỏng theo Hội thảo “Tham nhũng trong ngành Y tế” của U4  
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Hội thảo U4
“Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam”
Hà Nội, 11-13/10/2010

THAM NHŨNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Định nghĩa, khung khái niệm, sơ đồ hóa

và tác động tới các mục tiêu EFA

Jacques Hallak & Muriel PoissonJacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP‐UNESCO

GiGiớớii thithiệệuu: : víví ddụụ thamtham nhũngnhũng trongtrong ngànhngành
giáogiáo ddụụcc trongtrong ththờờii giangian ggầầnn đâyđây

Brazil: giáo viên hối lộ để được tuyển dụng

2

g g

Ghana: thu học phí sai quy định và nhân sựma

France: vi phạm quy trình đấu thầu
Italy: bán đề thi

Pakistan: trường giả, thày trò giả
Hoa Kỳ: nhiều trường đại học chỉ tồn tại trên hình thức

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Hoa Kỳ: nhiều trường đại học chỉ tồn tại trên hình thức
email

Việt Nam: hối lộ trong quá trình tuyển sinh và chấm điểm
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SSựự liêmliêm chínhchính vàvàGDP GDP trêntrên đđầầuu ngngườườii
3

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Davidsen và cộng sự

NNộộii dung dung bàibài trìnhtrình bàybày

I. Tham nhũng là gì? 

4

II. Khung khái niệm

III. Sơ đồ hóa những cơ hội làm nảy sinh nạn
tham nhũng trong giáo dục

IV. Tác động của tham nhũng đối với việc
thực hiện EFA

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

thực hiện EFA
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I.I. ThamTham nhũngnhũng làlà gìgì??

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

1. 1. ĐĐịịnhnh nghĩanghĩa ttổổngng quátquát vvềề thamtham nhũngnhũng

Định nghĩa dành cho khu vực công:

“Lợi dụng chức vụ  quyền hạn vì vụ lợi”

6

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi

• rút ngân quỹ nhà nước
• thiên vị trong việc bổ nhiệm nhân sự

Định nghĩa cho ngành giáo dục:

“Việc sử dụng tài sản công vì vụ lợi làm ảnh hưởng lớn tới
sự tiếp cận  chất lượng hay sự bình đẳng trong giáo dục”

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

sự tiếp cận, chất lượng hay sự bình đẳng trong giáo dục

Ranh giới giữa hành vi tham nhũng và trung thực là ở đâu?
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2. 2. MMứứcc đđộộ thamtham nhũngnhũng

Tham nhũng nghiêm trọng: quan chức cấp cao và chính trị gia

• khoản tiền rất lớn

7

• ảnh hường lớn về kinh tế

Ví dụ: Mua sắm thiết bị giáo dục

Tham nhũng nhỏ: cán bộ nhà nước các cấp

• nhiều khoản tiền nhỏ
• ảnh hưởng lớn vềmặt xã hội, đặc biệt đối với người nghèo

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Ví dụ: Thu phí quá mức cho phép

Biên độ từ tham nhũng nghiêm trọng tới tham nhũng nhỏ

Ví dụ: Nghề dạy học tại một số quốc gia Mỹ La Tinh

8

3. 3. NhNhữữngng yyếếuu ttốố bênbên trongtrong//bênbên ngoàingoài
ddẫẫnn ttớớii nnạạnn thamtham nhũngnhũng

Yếu tô bên trong Yếu tố bên ngoài

• Thiếu quyết tâm chính trị
• Hệ thống chính trị/kinh

ế/ ã hội hiệ hà hẩ tế/xã hội hiện hành
• Suy giảm giá trị đạo đức
(tham nhũng là một tiêu
chuẩn)

• Lương thấp trong khu
vực công

• Không có quy định về đạo
đức nghề nghiệp

• Khả năng hoán đổi của
ngân sách

• Thiếu kiểm toán từ bên
ngoài

• Tiêu chuẩn không rõ ràng
• Các quy trình không rõ
ràng

• Độc quyền và quyền được 
tự do làm theo ý mình

• Không có hệ thống đảm
bảo chất lượng độc lập

• Lương thấp và thiếu động
lực khuyến khích

• Không có tiêu chuẩn nghề
nghiệp

• Năng lực quản lý

Phân cấp

QL trường học

Tư hữu hóa

Sử dụng
CNTT&TT

Tham 
nhũng 

trong giáo 
dục

SWAP

Hỗ trợ ngân
sách

Giải ngân
nhanh

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

g
• Nền tư pháp yếu kém
• Cạnh tranh lớn về việc
làm

• Giáo dục là “người gác
cổng” dẫn tới cơ hội việc
làm (tầmquan trọng của
bằng cấp)

• Không có quyền tiếp cận
thông tin

Năng lực quản lý
yếuThiếu năng lực tiếp
nhận

• Hệ thống kế toán/kiểm
soát yếu kém

• Thiếu giám sát
• Thông tin yếu kém

CNTT&TT

Toàn cầu hóa
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4. 4. ĐĐịịnhnh nghĩanghĩa vvềề hànhhành vi vi thamtham nhũngnhũng
9

Hình thức
tham
nhũng

Biển thủ Hối lộ Gian lận Tống tiền Thiên vị

Định nghĩa Cán bộ nhà 

ớ ấ ộ
Cho hoặc nhận 
ề ặ à

Tội phạm kinh 
ế ồ á

Chiếm đoạt tiền 
á à ả

Cơ chế lạm
ềnước lấy trộm 

công quỹ
tiền hoặc quà 
biếu dưới hình 
thức tham 
nhũng

tế bao gồm các 
hành vi như dối
trá, mánh khóe 

hay lừa lọc

hay các tài sản 
khác bằng cách 
ép buộc, dùng 
vũ lực, hay đe 
dọa dùng vũ lực

dụng quyền lực
nhằm“tư hữu
hóa” và việc
phân bổ nguồn
lực côngmột
cách không công

bằng
Ví dụ trong  • Quỹ giáo dục  • Hối lộ để • Giáo viên ma • Các khoản phí  • Tuyển dụng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Source: Adapted from Amundsen

ngành giáo 

dục
được sử dụng 
cho các chiến 
dịch mang tính 

chính trị
• Quỹ của 

trường chi 
cho mục đích 
cá nhân

được tuyển 
dụng làm 
giáo viên

• Hối lộ để
được vào học 
đại học

• Nhà máy giấy 
và sản xuất 
bằng giả

phi pháp để
được nhập 
học

• Quấy rối tình 
dục vì mục 
đích thăng 

tiến

các vị trí quản
lý dựa trên cơ
sở họ tham

gia vào một
đảng phái

chính trị nào
đó

• Chấm điểm

10

II. II. KhungKhung kháikhái niniệệmm

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. 1. PhPhạạmmvi: vi: nhunhu ccầầuu ccầầnn cócó phphươươngng
pháppháp titiếếpp ccậậnnmangmang tínhtính hhệệ ththốốngng

11

Tập trung vào các tổ
chức, thủ tục, cơ chế và
không tập trung vào các

cá nhân

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

cá nhân

2. 2. MMộộtt ssốố điđiềềuu ccầầnn làmlàm rõrõ

Ngành giáo dục vừa là chủ thể vừa là đối tượng của tham
nhũng

12

nhũng

Hạn chế tham nhũng trong tất cả các ngành (cả kinh tế và
xã hội) là cơ sở xây dựng các chiến lược*

Tồn tại nhiều cơ hội nảy sinh nạn tham nhũng khi sử
dụng các nguồn lực được phân bổ cho ngành giáo dục

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Giáo dục chống lại nạn
tham nhũng

Giáo dục không tham
nhũng
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3. 3. SSơơ đđồồ hóahóa cáccác quyquyếếtt đđịịnhnh vàvà hohoạạtt
đđộộngng liênliên quanquan

13

Các quyết định
quản lý

Các quyết định
lập kế hoạch

Các quyết định
thực hiện

Cấp phép thành
lập trường tư thục
& phân bổ trợ cấp

q ý

Thiết bị xây dựng
sơ đồ hóa
trường học

Tuyển dụng giáo
viên và cán bộ, Đề
bạt & Đào tạo

Cấp trợ cấp & Học
bổng dành cho cán
bộ Bộ Giáo dục

Mua và phân bổ sách
giáo khoa, tài liệu, 
thiết bị, thực phẩm

Phân bổ và sửĐầu tư, Phân bổ ngân

ập ạ ự ệ

Mang tính chính
sách
Phạm vi rộng, 
Ảnh hưởng LT

Phạm vi hạn chế
Quyết định hàng
ngày
Ảnh hưởng ST

Phạm vi hàng
năm, Ảnh hưởng
ST/MT, Ngân sách
thường xuyên

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Saidi, 2000.

Ký hợp đồng phụ
thực hiện dự án

Tuyển sinh, Thi cử, 
Bằng cấp

dụng ngân sách
trường học

g
sách, lựa chọn dự án
và thực hiện Hành vi tham nhũng

4. 4. CCấấpp nnảảyy sinhsinh nnạạnn thamtham nhũngnhũng vàvà cáccác
bênbên liênliên quanquan

14

*

Cấp nảy sinh
nạn tham
nhũng

Cấp giáo dục Đối tượng liên quan Tính chất của sự trao

đổi

• BộGiáo dục
• Cấp vùng –
huyện

• Cấp trường
• Cấp lớp
học

• Giáo dục
tiểu học

• Giáo dục
trung học

• Giáo dục
đại học

• Giáo dục
công

• Sự trao đổi giữa nhà
cung cấp tư nhân và
cán bộ quản lý

• Sự trao đổi giữa cán
bộ trong trường và
cán bộ quản lý

• Sự trao đổi giữa học
sinh/sinh viên và cán

• Do cán bộ quản lý
chủ động

• Do cán bộ giảng dạy
chủ động

• Do cán bộ phục vụ
giảng dạy chủ động

• Do học sinh chủ
động

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

công
lập/tư
thục

• Giáo dục
chính
quy/phi 
chính quy

sinh/sinh viên và cán
bộ quản lý

• Sự trao đổi giữa học
sinh/sinhviên và cán bộ
giảng dạy

• Sự trao đổi giữa học
sinh/sinh viên và cán
bộ phục vụ giảng dạy

động
• Cán bộ phân bổ có
quyền lực độc
quyền

• Xác định tình huống
‘hai bên cùng có
lợi’/’một bên có lợi’
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15

III. III. CácCác loloạạii hìnhhình thamtham
nhũngnhũng trongtrong giáogiáo ddụụcc

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

1. 1. NhNhữữngng lĩnhlĩnh vvựựcc llậậpp kkếế
hohoạạchch//ququảảnn lýlý nhnhấấtt đđịịnhnh

Tài chính

Phân bổ trợ cấp

16

Phân bổ trợ cấp

Xây dựng, duy trì chất lượng và và sửa chữa trường
học

Trang thiết bị và tài liệu

Quản lý giáo viên

à h ủ á ê

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Hành vi của giáo viên

Chuyển tiếp các khóa học sinh/sinh viên

Chứng nhận các tổ chức

Hệ thống thông tin
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2. 2. TàiTài chínhchính
17

Lĩnh vực Hành vi tham nhũng

Tài chính • Dòng tiền không rõ ràng
Q đị h à thủ t khô õ• Quy định và thủ tục không rõ
rang/tiêu chí vòng vèo

• Lạmphát chi phí và các hoạt động
• Biển thủ

Phân bổ trợ cấp
(học bổng, phụ

• Thiên vị/quen thân
• Hối lộ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

cấp, v.v.)* • Tiêu chí vòng vèo
• Phân biệt đối xử (mang tính chính trị, 

xã hội, dân tộc, v.v.)
• Thu phí sai quy định

* * SaiSai phphạạmmvvềề tàitài chínhchính

Bangladesh: Thu phí sai quy định tại tám huyện khoản
tiền lên tới 20 triệu BDT

18

tiền lên tới 20 triệu BDT

Anh: Hiệu trưởng biển thủ ngân sách của trườngmột
khoản tiền lên tới 500.000 bảng tại một Cơ quan giáo
dục địa phương năm2003

Indonesia: Trả tiền “thuế” cho cán bộ địa phương để
được cấp trợ cấp hoặc học bổng
Việ N   i ờ T h Phổ hô GòVấ    

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Việt Nam: tại trườngTrung học Phổ thôngGòVấp, 9 
trong số 24 nguồn thu nhập là bất hợp pháp (Vietnam 
Net, tháng 10/2006)
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* * Indonesia: Indonesia: phânphân bbổổ ngânngân sáchsách saisai quyquy
đđịịnhnh vàovào mmụụcc đíchđích xâyxây ddựựngng llạạii

19

‐Danh sách các trường không đápứng đủ tiêu chí phân bổ ngân sách:

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

3. 3. XâyXây ddựựng, ng, duyduy trìtrì chchấấtt llượượngng vàvà ssửửaa chchữữaa
20

Lĩnh vực Hành vi tham nhũng

Xây dựng, duy trì
chất lượng và sửa
hữ ờ h

• Gian lận trong đầu thầu công
• Cấu kết giữa các nhà cung cấp

iể hủchữa trường học* • Biển thủ
• Điều chỉnh dữ liệu
• Sơ đồ hóa trường học nhập nhèm
• Các hoạt động ma

Phân bổ trang
thiết bị và tài liệu
(b ồ i

• Gian lận trong đấu thầu công (trích phần
trăm, quà biếu, thiên vị)
Cấ kế ữ á hà ấ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

(bao gồm giao
thông đi lại, nội
trú, sách giáo
khoa, căng tin và
cung cấp bữa ăn
tại trường)**

• Cấu kết giữa các nhà cung cấp
• Chiếmđoạt tài sảncungcấpcho trườnghọc
• Mua sẵm thiết bị không cần thiết
• Điều chỉnh dữ liệu
• Tiêu chí phân bổ lòng vòng
• Các hoạt động ma
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* * CácCác ddựự ánán xâyxây ddựựngng trtrườườngngởởViViệệtt NamNam
21

“Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra 120 dự án
xây dựng trường học tại các tỉnh với tổng vốn đầu
tư 684 tỷ đồng và các SởGiáo dục và Đào tạo là chủ
đầu tư và đã phát hiện thất thoát 10,873 tỷ đồng? 
Sự thất thoát này xuất phát từ việc bớt xén vật liệu
xây dựng, khai khống hóa đơn thanh toán, giá
thành, v.v..)”.

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ThanhTra, 29/03/05

** ** BiênBiên sosoạạn, n, xuxuấấtt bbảảnn vàvà phânphân phphốốii sáchsách
giáogiáo khoakhoa

22

Bối cảnh Hình thức sai phạm Ví dụ (Philippines)

• Chất lượng xuống cấp
(sách giáo khoa và tài liệu
giảng dạy là bằng chứng
õ à )

Trongmỗi bước của quá trình biên
soạn, xuất bản và phân phối sách:

• tài lệu thô (giấy): thiếu quy định mua
ắ i h b h

• Tỷ lệ trích phần
phần trăm lên tới
20 tới 65% quỹ
dà h h á h iárõ ràng)

• Chi tiêu ngoài lương chịu
ảnh hưởng do cắt giảm
ngân sách (trong đó có
cung cấp sách giáo khoa)

• Tỷ lệ sách giáo khoa/học
sinh thấp (đôi khi thấp
hơn 1/1 tại vùng Cận
Sahara)

• Quan ngại của IFI (trong

sắmminh bạch
• biên soạn (tác giả): thiếu chính sách rõ
ràng về bản quyền (đặc biệt trong
khu vực công)

• xuất bản: thường được IFI hỗ trợ: 
quy định mua sắm đấu thầu không rõ
ràng

• phân phối và lưu trữ: sử dụng mạng
lưới công/tư (độc quyền hoặc/và
không chính thức); thiếu tiêu chí minh 

dành cho sách giáo
khoa

• Năm 1997, trong số
100 triệu peso tiền
của chính phủ hoặc
Quỹ phát triển quốc
gia nhằm hỗ trợ
mua tài liệu, các
nhà lập pháp đã
tiêu 65 triệu peso 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Quan ngại của IFI (trong
đó bao gồm cả các ngân
hang phát triển)

• Thiếu chính sách sách
giáo khoa toàn quốc

không chính thức); thiếu tiêu chí minh 
bạch về chi phí

• mua sắm: nhiều công thức tính toán
khác nhau (miễn phí/không miễn phí; 
thu quỹ; sử dụng sách nhiều lần)

Đặc biệt khó khăn đối với sách nhập
khẩu.

tiêu 65 triệu peso 
vào mục đích hối lộ

• Số tiền này đáng lẽ
có thểmua được ít
nhất một triệu
cuốn sách giáo
khoa
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4. 4. QuQuảảnn lýlý giáogiáo viênviên vàvà hànhhành vi vi ccủủaa giáogiáo viênviên
23

Lĩnh vực Hành vi tham nhũng

Bổ nhiệm, luân
chuyển*, đề bạt, 

•Gian lận trong việc bổ nhiệmvà sử dụng giáo viên (thiên
vị, hối lộ, biếu quà)

chi trả và đào tạo •Phân biệt đối xử (mang tính chính trị, xã hội, dân tộc)
•Làm giả bằng cấp/ sử dụng bằng cấp giả
•Tiêu chí lòng vòng
•Trì hoãn thanh toán, đôi khi khấu trừ không được phép
các khoản thanh toán

Hành vi của giáo
viên (sai phạm

hề hiệ )

•Giáo viên ma
•Giáo viên vắngmặt không có lý do chính đáng

h hí á đị h (đố ớ hí hậ h h ử đá h

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

nghề nghiệp) •Thu phí trái quy định (đối với phí nhập học, thi cử, đánh
giá, phụ đạo riêng, v.v.)

•Thiên vị/thân quen/nhận quà biếu
•Phân biệt đối xử (về chính trị, xã hội và dân tộc)
•Phụ đạo riêng (trong đó có việc sử dụng trường học vào
mục đích cá nhân)

•Quấy rối hoặc lạmdụng tình dục
•Hối lộ hoặc thiên vị trong các đợt thanh tra tới làm việc

* * TraoTrao đđổổii gigiữữaa cáccác giáogiáo viênviênởở
ColombiaColombia

Nhu cầu chuyển tới Bogota và các thủ phủ khác

24

cao

Quá trình luân chuyển giáo viên dễ làm nảy sinh
nạn tham nhũng

Thỏa thuận riêng giữa các giáo viên trong đó có
dùng tiền thanh toán

Đặ biệ đối ới á iá iê ắ ề h ở B  

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Đặc biệt đối với các giáo viên sắp về hưu ở Bogota: 
động cơ trao đổi và tiếp nhận các thỏa thuận có lợi

Nguồn: Peña, 2004.
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5. 5. ChuyChuyểểnn titiếếpp cáccác khóakhóa hhọọcc sinhsinh//sinhsinh viênviên
25

Lĩnh vực Hành vi tham nhũng

Chuyển tiếp các
khó h i h/ i h

• Bán thông tin
khóa học sinh/sinh
(gian lận học tập, 
thi cử, bằng cấp, 
đầu vào đại học)

• Gian lận thi cử (thi hộ, quay cóp, 
thiên vị, tặng quà)

• Hối lộ (để đạt điểm cao, lên lớp, 
được chọn vào học các chương trình
đặc biệt, bằng cấp, đầu vào đại học)

• Nhàmáy sản xuất bằng và bằng giả

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

y g g g
• Gian lận trong nghiên cứu, đạo văn

“Vụ hối lộmua điểmnhạy cảm nhất xảy ra ở Bạc Liêu năm
học 2005‐2006 đã làm lộ ra mạng lưới mua điểm từ giáo

viên tới cán bộ quản lý cấp tỉnh và số tiền hối lộ trị giá hang 
trăm triệu đồng” (IPSS/NEU 2007)

6. 6. ChChứứngng nhnhậậnn cáccác ttổổ chchứứcc
26

Lĩnh vực Hành vi tham nhũng

Chứng nhận các tổ chức
và chương trình (hệ
thống đào tạo từ xa, 
giáo dục quốc tế, v.v.)

• Phân biệt đối xử (mang tính
chính trị, xã hội, dân tộc)

• Hối lộ
• Quà biếu
• Tiêu chí đảmbảo chất lượng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

lòng vòng
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7. 7. HHệệ ththốốngng thôngthông tintin
27

Lĩnh vực Hành vi tham nhũng

Hệ thống thông tin • Chỉnh sửa dữ liệu
• Lựa chọn/thu hồi thông tin
• Sự bất thường trong việc biên

soạn và công bố
• Mua thông tin đáng lẽ ra được

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

g g ợ
cung cấpmiễn phí

TómTóm llạạii …… 28

Lĩnh vực lập kế hoạch/quản lý
Những cơ hội lớn nảy sinh nạn tham nhũng Tác động tới giáo

dục
Tài chính • Các quy định và thủ tục trái phép

• Quy định và thủ tục không rõ ràng
• Lạmphát chi phí và các hoạt động
• Biển thủ

Phân bổ trợ cấp (học bổng, phụ cấp, v.v.) • Thiên vị/thân quen
•Hối lộ
• Tiêu chí lòng vòng
•Phân biệt đối xử

• Tiếp cận
• Chất lượng
• Công bằng
• Đạo đức
• Ưu tiên chính sách

Phân biệt đối xử
Xây dựng, duy trì chất lượng và sửa chữa
trường học

•Gian lận trong đấu thầu công
•Biển thủ
•Điều chỉnh dữ liệu
• Sơ đồ hóa trường học lòng vòng

Phân bổ trang thiết bị và tài liệu (bao gồmgiao

thông đi lại, nội trú, sách giáo khoa, căng tin và

cung cấp bữa ăn tại trường)

•Gian lận trong đấu thầu công 
•Điều chỉnh dữ liệu
• Tiêu chí phân bổ lòng vòng

Quản lý giáo viên •Gian lận trong bổ nhiệm và sử dụng giáo viên
• Làm bằng giả/sử dụng bằng giả

Hành vi cá nhân (sai phạm nghề nghiệm) •Giáo viên ma
•Vắng mặt không lý do
• Thu phí sai quy định
• Thiên vị/thân quen/nhận quà biếu

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

•Phụ đạo riêng

Thi cử và bằng cấp

Tuyển sinh đại học

•Bán thông tin
•Gian lận thi cử
•Nhà máy sản xuất bằng và bằng giả

Chứng nhận các tổ chức •Gian lận trong quá trình chứng nhận

Hệ thống thông tin •Điều chỉnh dữ liệu
• Lựa chọn/thu hồi thông tin
• Sự bất thường trong biên soạn và công bố thông tin



15

IV. IV. TácTác đđộộngng ccủủaa thamtham
hũhũ đđốốii ớớii iiệệ hh

29

nhũngnhũng đđốốii vvớớii viviệệcc ththựựcc
hihiệệnn EFAEFA

“Tham nhũng là yếu tố chính cản trở việc
sử dụng hiệu quả nguồn lực dành cho
giáo dục và cần được giải quyết triệt

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

giáo dục và cần được giải quyết triệt
để”.

(Dakar, 2000)

1. 1. GiGiảảmmngunguồồnn llựựcc dànhdành chocho EFAEFA

Giảmnguồn tài chính dành cho giáo dục

Tỷ lệ iá iê   à iá iê ắ ặ khô lý d  

30

Tỷ lệ giáo viên ma và giáo viên vắngmặt không lý do 
cũng là yếu tố ảnh hưởng

Số lượng hạng mục được cung cấp ít đi do quy địnhmua
sắmkhông rõ ràng

Tại một số bang củaẤnĐộ  lương dành cho giáo

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Tại một số bang củaẤnĐộ, lương dành cho giáo
viên ma hay giáo viên vắng mặt không có lý do có
thể lên tới 15‐20% chi phí dành để trả lương (một

nửa chi phí ngoài lương)
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2. 2. CCảảnn trtrởở chínhchính đđốốii vvớớii côngcông táctác nângnâng
caocao chchấấtt llượượngng

31

Số lượng giờ dạy giảm đáng kể

Thiếu thống nhất giữa sách giáo khoa và chương trìnhThiếu thống nhất giữa sách giáo khoa và chương trình

Thiếu sách giáo khoa trong lớp học, chất lượng sách giáo
khoa kém, v.v.

Tái bản không
được phép

Định giá cao quá
mức quy định

Sách chưa được
phê duyệt Tổng cộng

Số lượng Thành
iề *

Số lượng Thành
iề *

Số lượng Thành
iề *

Số lượng Thành
iề *

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Số lượng
tiền* Số lượng

tiền* Số lượng
tiền* Số lượng

tiền*
3.140.794 234.471 139.125 2.043 1.578.102 177.980 4.858.021 414.496

* Tính bằng nghìn pesos (50 pesos = 1 US$)
Nguồn: tài liệu chưa xuất bản

3. 3. BBấấtt bìnhbình đđẳẳngng tăngtăng lênlên

Nguồn lực dành cho các lĩnh vực ưu tiên giảm đi (bất bình
đẳng về nhân sự, thiết bị, v.v.)

32

Bữa ănmiễn phí tại trường dành cho người giàu thay vì
người nghèo; sách giáo khoa phải trả tiền trong khi được
dự tính phát miễn phí, v.v.

Bằng cấp không chính đáng được cấp cho những học sinh
có đủ tiền đút lót

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Bất bình đẳng tăng lên trong khi các nhóm dễ bị tổn
thương nhất bị chịu tác động, đó chính là đa số các
nhómmục tiêu của phong trào ủng hộ EFA *
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33

GiGiảảii quyquyếếtt nnạạnn thamtham nhũngnhũng trongtrong
giáogiáo ddụụcc: : NhNhữữngng tháchthách ththứứcc llớớnn
Thiết kế và thực hiện các công cụ phát hiện hoàn
chỉnh nhằm đánh giá các sai phạm trong việc sửchỉnh nhằm đánh giá các sai phạm trong việc sử
dụng nguồn lực giáo dục

Xây dựng và thực hiện các chiến lượng tăng cường
tính minh bạch và tự chịu trách nhiệm trong giáo dục

Phát triển nhận thức vềmức độ và hậu quả tai hại
của nạn tham nhũng trong giáo dục

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

của nạn tham nhũng trong giáo dục

Tầm quan trọng của khóa đào tạo này…
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Khảo sát “Thực trạng ự ạ g
một số vấn đề về tham 
nhũng trong lĩnh vực 
giáo dục”

1

11-10-2010

BỐI CẢNH CHUNG

2
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Hệ thống giáo dục VN
Tiến sĩ

(từ 2-4) năm Thạc sĩ
(2 năm)

Tuổi

24

ổ ô

Trung học 
Chuyên nghiệp 

(3 năm)

Dạy nghề 

Đại học
(từ 4-6 năm) Cao đẳng

(3 năm)

21

18

15

Giáo 

dục

không

3
Nhà Trẻ

Mẫu giáo

Tiểu học   (5 năm)
Trung học Cơ sở   (4 năm)

Trung học Phổ thông 
(3 năm)

(3 năm)

11

6

6

3

chính

quy

3 tháng

Một số quy định liên quan

Dạy thêm học thêm: QĐ của thủ tướngDạy thêm học thêm: QĐ của thủ tướng 
chính phủ (24/5/1993) chỉ cho phép dạy 
thêm học sinh kém, học sinh giỏi, học sinh 
cuối cấp
Quy định không tổ chức trường chuyên 

4

lớp chọn cũng đã được đưa ra từ nhiều 
năm trước
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Bình luận về GD tiểu học và THCS

Mục tiêu là GD sự phát triển toàn diện cho trẻMục tiêu là GD sự phát triển toàn diện cho trẻ. 
Tuy nhiên hệ thống đánh giá thiên hơn về kiến 
thức kinh viện
Việc hướng nghiệp và phân luồng học sinh còn 
quá mới => mọi người đều hướng tới "vào đại 
học"

5

học
Vai trò của phụ huynh trong giáo dục toàn diện 
còn mờ nhạt
Sức ép lớn ở các thành phố lớn

Mục tiêu của nghiên cứu khảo sát

Mục tiêu chung:Mục tiêu chung:
Khảo sát thực trạng một số vấn đề về tham nhũng trong giáo 
dục - từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng và chống 
tham nhũng (PCTN)

Mục tiêu cụ thể:
Khảo sát thực trạng ba hiện tượng ẩn chứa nguy cơ tham 
nhũng: tuyển sinh đầu cấp - dạy thêm – thu phí ngoài quy định

6

Phát hiện những nguyên nhân và hậu quả của các hiện tượng 
trên
Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả PCTN
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Lý do lựa chọn ba vấn đề 

Có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn về mặt xã hộiCó phạm vi ảnh hưởng rộng lớn về mặt xã hội
Liên quan trực tiếp tới quan hệ nhà trường xã hội
Có tác động trực tiếp tới thái độ của phụ huynh, học 
sinh, và giáo viên
Tác động mạnh tới người nghèo - đối tượng dễ bị tổn 
thương

7

Được phản ánh nhiều trong dư luận

Phạm vi khảo sát

Cấp học: Tiểu học và Trung học cơ sởCấp học: Tiểu học và Trung học cơ sở
Địa điểm: Ba thành phố lớn

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Đối tượng:

8

Đối tượng:
Phụ huynh học sinh – là đối tượng chính
Giáo viên – là đối tượng so sánh và tham khảo
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Quy trình khảo sát

Phiếu câu hỏiPhiếu câu hỏi
Có 2 mẫu phiếu: cho phụ huynh và giáo viên
Các phiếu được thiết kế cẩn thận nhằm thu thập được thông tin 
khách quan và trung thực nhất

Mẫu khảo sát
Mẫu ở ba thành phố được chọn ngẫu nhiên theo quy trình chuẩn

Quy trình khảo sát

9

Quy trình khảo sát
Có sự giúp đỡ của tổ dân phố
Tuân thủ đúng quy trình chuẩn

Thời gian khảo sát: 1 - 10/5/2010

Kết quả Khảo sát

10
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Kết quả thu phiếu

Phụ huynh Giáo viênPhụ huynh Giáo viên

Hà Nội 200 75

Đà Nẵng 205 82

TP Hồ Chí Mi h 200 79

11

TP Hồ Chí Minh 200 79

Tổng số 605 236

1. Tuyển sinh đầu cấp (1)
Tỷ lệ trái tuyến:

ả ố ếKhoảng 20% số học sinh học trái tuyến
Tỷ lệ này ở Hà Nội: khoảng 30%), ĐN: 15-22%, TPHCM: 10-
15%

Lý do chọn trường trái tuyến:
Có nhiều lý do khác nhau, song ba lý do cơ bản nhất là: chất 
lượng trường, gần nhà, và trường điểm

Các nguồn trợ giúp:

12

Các nguồn trợ giúp:
60% phụ huynh phải nhờ các nguồn trợ giúp khi xin cho con học 
trái tuyến
33% giáo viên thừa nhận từng giúp đỡ cho con em người quen 
vào học trái tuyến
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1. Tuyển sinh đầu cấp (2)
Các khoản chi vào trường:

ế ảKhi vào trường (đúng hoặc trái tuyến) phụ huynh thường phải 
chi nhiều khoản khác nhau như: Đóng góp XD trường, Mua thiết 
bị lớp học, Bồi dưỡng thầy/cô lớp năng khiếu/ Xin vào lớp chọn, 
v.v.
38% phụ huynh có con học trái tuyến, và 5% phụ huynh có con 
học đúng tuyến thừa nhận có chi nhờ người xin cho con vào 
trường

Tâ lý h h h
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Tâm lý phụ huynh:
Việc tuyển sinh đầu cấp là gánh nặng tâm lý cho 42% phụ huynh 
và gánh nặng thời gian cho 26% số phụ huynh
Có tới 70% số phụ huynh cho rằng bỏ thêm chi phí cho con vào 
trường tốt là chuyện bình thường - và người quen của họ đều 
làm thế

2. Các khoản phí ở trường
Phụ huynh và giáo viên đều thừa nhận phụ huynh phải 
đóng nhiều khoản phí khác nhau (cả trong và ngoài quyđóng nhiều khoản phí khác nhau (cả trong và ngoài quy 
định)

Ví dụ: học phí, đóng góp XD trường, các quỹ của trường, quỹ 
lớp, quỹ hội phụ huynh, đồng phục, SGK
Các khoản phí ngoài QĐ được hợp pháp hóa, chủ yếu thông 
qua "tự nguyện" hoặc quỹ phụ huynh

Tâm lý phụ huynh:

14

ý p ụ y
Các khoản phí này là gánh nặng tâm lý: 52%
Gánh nặng thời gian: 39%, 
Gánh nặng tài chính: 36%
Thu phí ngoài quy định là bình thường: 46%
Các khoản phí là cơ hội cho gia đình đóng góp thêm: 56%
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3. Học thêm - Dạy thêm (1)
Tần suất tham gia học thêm:

ổ ầDo nhà trường tổ chức: 44%; do thầy cô dạy thêm riêng: 49%; 
do CQ ngoài tổ chức: 36%
Trung bình 3,6 buổi/tuần với chi phí 470 ngàn đồng/tháng cho 1 
cháu

Giáo viên có tham gia dạy thêm:
Thu nhập từ dạy thêm trung bình 1,9 triệu/tháng - so với mức 
lương trung bình là 2,5 triệu đồng/tháng

15

g g , ệ g g
Trung bình dạy thêm 3 buổi/tuần

3. Học thêm - Dạy thêm (2)
Với hình thức học thêm ở trường và do thầy/cô dạy 
riêng:

Tỷ lệ học sinh giỏi/khá đi học thêm là 45-49%
Tỷ lệ học sinh TB đi học thêm: 35 - 49%
Tỷ lệ học sinh kém đi học thêm: 25% (trong khi đây là đối tượng 
cần học thêm nhất)

Tâm lý phụ huynh:

16

Giáo viên thừa nhận việc học thêm ở trường và do thầy cô dạy 
riêng có tác động tâm lý: giúp phụ huynh yên tâm - 40-43%
Phụ huynh thừa nhận việc học thêm là gánh nặng tâm lý (55%), 
thời gian (45%), tài chính (53%)
Phụ huynh thừa nhận việc dạy thêm là bình thường và mọi người 
quen đều cho con học thêm: 82-85%
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Lời khuyên của phụ huynh
(% đồng ý sẽ khuyên) HN ĐN HCM Total

Nê tì t ờ tốt (dù là t ái t ế ) 63 8% 69 3% 48 0% 60 4%Nên tìm trường tốt (dù là trái tuyến) 63.8% 69.3% 48.0% 60.4%

Bỏ thêm chi phí xin trường (trái tuyến) là
phù hợp

54.8% 46.0% 41.3% 47.4%

Học thêm ở trường là cần thiết 61.7% 74.0% 65.3% 67.1%
Kể cả trường đúng tuyến, nếu là trường tốt,
việc bỏ thêm chi phí xin trường là chấp
nhận được

63.3% 57.7% 63.1% 61.4%

17

nhận được
Nên tích cực đóng góp thêm (các quỹ) cho
nhà trường

45.2% 52.2% 64.0% 53.8%

Chỉ học chương trình chính khóa không đủ 66.2% 76.5% 73.7% 72.1%

Nhận định của giáo viên

Hà Nội ĐN TPHCM Toàn mẫuHà Nội ĐN TPHCM Toàn mẫu

Chương trình môn học tôi dạy quá nặng 42.7% 46.3% 49.4% 46.2%
Nhiều người quen (là giáo viên) của tôi đều
tham gia dạy thêm

58.7% 51.2% 81.0% 63.6%

Lương giáo viên quá thấp so với nhu cầu
của tôi

82.7% 81.7% 86.1% 83.5%

Chỉ có giáo viên giỏi mới được mời dạy 25.3% 25.6% 19.0% 23.3%

18

thêm
Giáo viên không giỏi vẫn tự tổ chức lớp dạy
thêm

48.0% 52.4% 70.9% 57.2%
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Bình luận và kiến nghị

19

Bình luận
Các dạng tham nhũng được nghiên cứu ở đây  - về cơ bản - là 
tham nhũng "nhỏ"

Giá trị tài chính nhỏ so với các dạng tham nhũng khácGiá trị tài chính nhỏ so với các dạng tham nhũng khác
Có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn - gần như tới mọi gia đình

Hậu quả xã hội là khá nặng nề
Gánh nặng tâm lý, thời gian cho gia đình
Thái độ chấp nhận các khoản chi/ thị trường hóa
Niềm tin vào hệ thống giáo dục chính thống
Ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ
Ảnh hưởng trực tiếp tới hộ nghèo

20

Ảnh hưởng trực tiếp tới hộ nghèo
Tác động tới thái độ nghề nghiệp của giáo viên

Rất nhiều công sức và tâm huyết dành cho công việc ngoài trường
Chấp nhận các hoạt động "mờ" (không hoàn toàn sai) - vai trò định 
hướng đạo đức cho học sinh bị ảnh hưởng
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Yếu tố thúc đẩy các dạng tham nhũng trên -
từ góc độ phụ huynh

Phụ huynh còn quá nặng về các chỉ số bề nổi của học tập:
ể ố ếĐiểm số so với kiến thức thực sự

Kiến thức kinh viện so với sự phát triển toàn diện của trẻ
Tác động tới tâm lý của trẻ 

Niềm tin trường điểm, học thêm giúp trẻ phát triển tốt hơn
Niềm tin về đào tạo chính thống bị lung lay ở một số khía cạnh:

Học chính thống không đủ kiến thức cơ bản
Học thêm /đóng các khoản phí ngoài quy định

21

Vòng luẩn quẩn của sự lan tỏa xã hội:
Phụ huynh cảm nhận sức ép tham gia - sau đó khuyên các phụ huynh 
khác - tạo sức ép lớn hơn

Yếu tố thúc đẩy các dạng tham nhũng trên -
từ góc độ giáo viên

Sức ép về thu nhậpSức ép về thu nhập
Sự chấp nhận của xã hội đối với các hành vi "mờ": dạy 
thêm, thu thêm các khoản phí, giúp đỡ người quen vào 
trường
Sức ép của đồng nghiệp đối với các hành vi "mờ" 
"Mọi người thế cả - mình phản đối sẽ bị cô lập"

22
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Yếu tố thúc đẩy các dạng tham nhũng trên -
từ góc độ nhà trường

Hiệu quả/Tác động của chính sách liên quan:
Nhà trường "hợp pháp hóa" các hoạt động ngoài quy định - khai 
thác yếu tố tâm lý của phụ huynh và học sinh

Sức ép xã hội:
Chỉ có rất ít trường hợp được phụ huynh/báo chí đưa ra công 
luận
Chưa có hệ thống đánh giá uy tín các trường liên quan tới việc 
tuân thủ các chính sách tuyển sinh thu phí và dạy/học thêm

23

tuân thủ các chính sách tuyển sinh, thu phí, và dạy/học thêm

Sức ép từ văn hóa của nhà trường:
Ít trường biến những hành vi trên thành tiêu chuẩn giá trị - văn 
hóa nhằm xây dựng uy tín cho nhà trường
Những hành vi "mờ" được chấp nhận hoặc "lờ" đi

Hướng phòng chống
Tạo sức ép xã hội đối với nhà trường

Hệ thống đánh giá/ xếp hạng thường xuyên các trường (phụHệ thống đánh giá/ xếp hạng thường xuyên các trường (phụ 
huynh "chấm điểm" các trường)
Các trường cạnh tranh không chỉ về chuyên môn mà cả về "văn 
hóa"

Thông tin, tuyên truyền
Cho phụ huynh: Mặt trái của "chạy trường", học thêm tràn lan tới 
sự phát triển toàn diện của trẻ - các chính sách liên quan

24

Cho giáo viên: "hành vi tham nhũng nhỏ"
Thông tin của phòng/trường về "tuyến tuyển sinh", chế độ học 
thêm và các loại phí

Vai trò các tổ chức đoàn thể
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Tác giả: Sounisa Sundara và Manithda Sithimolada

Giới thiệu
Sounisa Sundara
Làm việc cho chương trình giáo dục cơ bản, cụ thể là 
chương trình Giáo dục cho mọi người/Ý tưởng thực 
hiện nhanh, AusAID Viên Chăn
Chương trình hỗ trợ chính phủ Lào đảm bảo chất 
lượng trường học, giáo dục phi chính quy, xây dựng 
trường học, bữa ăn của học sinh tại trường, v.v. 

Manithda Sithimolada
Là   iệ   h   h   ì h h  bổ   à  h   ì h Làm việc cho chương trình học bổng và chương trình 
EFA/FTI, ngành giáo dục, AusAID Viên Chăn
Chương trình học bổng cung cấp 40 suất học bổng 
ADS và 18 học bổng đào tạo tiếng Anh. 
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Tổng quan 
Lào được xếp thứ 158 về Chỉ số nhận thức tham nhũng 
năm 2009 do tổ chức Minh bạch quốc tế xếp hạng. 

Nỗ lực phòng chống tham nhũng của CP Lào:
nỗ lực về luật pháp và thể chế. Tuy nhiên, chưa có tác 
động nhiều đối với nạn tham nhũng.

Nguyên nhân cốt lõi của nạn tham nhũng:g y ạ g
Nghèo 
Văn hóa tham nhũng
Phụ thuộc vào hỗ trợ
Sự tham lam và ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất 
phương Tây

Các hình thức tham nhũng trong giáo dục
Văn hóa hối lộ và hoa hồng

Áp dụng các thủ tục bắt buộc có sự tham gia của đối tác 
đ   h  khô   ă   hặ  đ    th   hũ   à đa phương không ngăn chặn được nạn tham nhũng và 
hoa hồng trong quá trình đấu thầu  
Ví dụ:  ‐ Công khai yêu cầu hoa hồng

Rò rỉ nguồn lực
VD: ‐ Phân bổ sách giáo khoa

‐ Sai phạm trong thanh toán tiền hỗ trợ hàng ngàyp ạ g ợ g g y

Sai phạm trong quản lý dẫn tới tham nhũng
Sai phạm trong mua sắm
e.g:  ‐ Gian lận ngân sách bằng cách cố tình tính toán 

sai ngân sách 
‐ Báo giá và hóa đơn không có ý nghĩa
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Các hình thức tham nhũng trong giáo 
dục (tiếp)

Chỉ h  ử  thô  ti  t   á   ă  bả   hí h Chỉnh sửa thông tin trong các văn bản chính 
thức
VD: ‐ thay đổi ngày sinh trong bằng tốt nghiệp

‐ thay đổi điểm trong bảng điểm 
Rò rỉ thông tin
VD: ‐ Kỳ thi đầu vào đại học 
Cung cấp thông tin sai vì vụ lợi 
VD: ‐ giáo viên/cán bộma

Các biên pháp phòng chống tham 
nhũng (cấp độ chính sách) của AusAID 
Viên Chăn
Kế hoạch phòng chống tham nhũng được đưa vào Chiến 

ốlược quốc gia
Phương pháp phòng chống tham nhũng chiến lược:
1. Đảm bảo các đặc điểm của tham nhũng được trao đổi 
trong đối thoại chính sách phát triển

2.Giảm cơ hội nảy sinh tham nhũng bằng cách cùng CP 
Là  tă   ờ   á  hệ thố   ủ   hí h  hủ  Lào tăng cường các hệ thống của chính phủ; 

3.Xây dựng các đơn vị bầu cử cho đổi mới phòng chống 
tham nhũng nếu có thể; 

4.Giảm nguy cơ nảy sinh tham nhũng trong chương trình 
hỗ trợ của Australia 
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Triển khai phòng chống tham 
nhũng trong chương trình
1. Hỗ trợ Hoạt động hỗ trợ giảm nghèo (PRSO) để giám 

sát chi tiêu của CP Lào đối với ngành giáo dục và tăng sát chi tiêu của CP Lào đối với ngành giáo dục và tăng 
cường năng lực kiểm toán quốc gia 

2. Giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ trong ngành giáo dục 
thông qua hỗ trợ Chương trình Ý tưởng thực hiện 
nhanh 

3. Áp dụng các hệ thống đa phương đáng tin cậy khi 
thực hiện và đánh giá các ý tưởng giáo dục
VD: UNICEF, WFP, WB & UNESCO

Triển khai phòng chống tham nhũng 
trong chương trình (tiếp)
Ví dụ triển khai phòng chống tham nhũng trong công 
việc của chúng tôi 
Chương trình EFA‐FTI 65,5 triệu đô (trong đó AusAID  
góp 20 triệu, WB 15,5 triệu & FTI 30 triệu)

ấĐã xuất hiện khả năng các quỹ này không được sử dụng 
vào mục đích đã đặt ra, không đạt được kết quả xứng 
với giá trị của số tiền hỗ trợ, và/hoặc không được sử
dụng đúng. Chương trình hỗ trợmua sắm nhiều hàng 
hóa và dịch vụ.
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Triển khai phòng chống tham nhũng 
trong chương trình (tiếp)
Các biện pháp: Các biện pháp: 
Tiết kiệm cho chương trình 9 triệu đô chi tiêu vào danh 

sách các đối tượng cần chi trong quá trình thiết kế
Dành các quỹ cho các lĩnh vực chúng tôi có ảnh hưởng
Áp dụng yêu cầu báo cáo tài chính của WB 
Xác minh của bên thứ ba trong quản lý tài chínhXác minh của bên thứ ba trong quản lý tài chính
Lãnh đạo quản lý tài chính
Chức năng kiểm toán nội bộ và bên ngoài
Tăng cường thủ tục kiểm soát nội bộ
VD: kiểm soát thanh toán – cấp trung ương và tỉnh

Triển khai phòng chống tham nhũng 
trong chương trình (tiếp)

Chương trình học bổng do MC thực hiện 
Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của tham nhũng 
đối với chương trình là:

Tăng cường tính minh bạch trong quá trình tuyển 

chọn
Xây dựng các công cụ kiểm tra và cân đối thông tin 
trong quá trình nộp đơn
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Xin cảm ơn!Xin cảm ơn!



Tham luận tại Hội thảo U4 về chính sách và thực hành  
chống tham nhũng trong ngành giáo dục Việt Nam (ngày  11/10/10)  
                                           Phạm Văn Tại – Phó Chánh Thanh tra Bộ 

============================================== 
Những cơ hội chính cho tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục: 

hình thức, quy mô và ảnh hưởng 
 

Tham nhũng luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Không 
thể tách tệ tham nhũng ra ngoài Nhà nước và bộ máy quản lý Nhà nước. Tham 
nhũng là căn bệnh đồng hành đặc trưng của mọi nhà nước, nó là khuyết tật bẩm 
sinh của quyền lực, là căn bệnh không thể tránh khỏi của các chế độ. Giáo dục là 
một ngành thuộc quản lý nhà nước nên nó cũng không thể tránh khỏi tình trạng 
tham nhũng. Tham nhũng muốn thực hiện được nó phải có cơ hội, phải có điều 
kiện cộng với tính vụ lợi cá nhân của những người có chức vụ, quyền hạn. Vì một 
khi không có cơ hội hoặc không có tư tưởng vụ lợi cá nhân thì tham nhũng sẽ 
không xẩy ra. 

Trong khuôn khổ bài tham luận này, tôi muốn đề cấp đến một số cơ hội chính 
cho tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam: hình thức, quy mô và ảnh 
hưởng của nó đến sự phát triển giáo dục; những nỗ lực của Bộ GD&ĐT để đối 
phó với tình hình tham nhũng trong giáo dục. 

I. Những cơ hội chính cho tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục 

Hiện nay hệ thống giáo dục quốc dân có gần 40.000 cơ sở giáo dục (bao gồm: 
các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung 
cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học) với hơn 1 triệu thầy cô giáo và cán bộ nhân 
viên, 23 triệu học sinh, sinh viên. 

Các cơ sở giáo dục có nhiệm vụ là tổ chức các hoạt động dạy và học cho học 
sinh, sinh viên các cấp học từ mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục nghề 
nghiệp và đại học. Trong quá trình hoạt động đó có những cơ hội cho tham nhũng 
xẩy ra, đó là: 

- Trong hoạt động dạy và học trước hết phải kể đến vai trò của người thày 
giáo. Người thày giáo trong nhà trường có quyền lực nhất định đối với học sinh, 
như giảng dạy, kiểm tra cho điểm, đánh giá học sinh... Như vậy học sinh có phần 
lệ thuộc vào người thày giáo. Muốn có điểm tốt, học yếu nhưng được lên lớp học 
sinh trông cậy nhờ thày giáo. Đây là cơ hội phát sinh những tiêu cực của người 
thày giáo trong việc nâng điểm (mua, bán điểm), cho lên lớp... 

- Công tác tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh vào các trường chuyên, lớp chọn 
cũng là cơ hội phát sinh tham nhũng. Nhiều học sinh không đủ tiêu chuẩn, không 
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đúng đối tượng nhưng lại muốn trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, thích 
vào học các trường có chất lượng cao, được vào các lớp chọn... Từ đó dẫn đến 
việc chạy trường, chạy lớp, chạy chọt đi xin cho được nguyện vọng, làm phát sinh 
tiêu cực, tham nhũng trong một bộ phận người có chức, có quyền. 

- Để tổ chức được các hoạt động của nhà trường cần phải có kinh phí. Trong 
điều kiện đất nước còn khó khăn, ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hạn 
chế, chưa đảm bảo đủ cho kinh phí nhà trường hoạt động. Trong khi đó các cơ sở 
giáo dục lại cần tiền để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho học 
sinh, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động vui chới thể 
thao, văn nghệ để cho học sinh có điều kiện tốt hơn trong thời gian học tập ở nhà 
trường. Điều đó dẫn đến phát sinh các khoản thu thêm cần thiết ngoài quy định. 
Nhưng các chế tài quy định cho các khoản thu trong nhà trường, xử lý các vi phạm 
chưa đầy đủ, chặt chẽ, dẫn đến việc lạm thu trong nhà trường diễn ra. 

- Nhà trường còn được giao quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ nhà giáo, quản lý 
cơ sở vật chất, quản lý chi tiêu tài chính của nhà trường. Những người quản lý của 
đơn vị được giao phụ trách các công việc liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, bổ 
nhiệm cán bộ, xây dựng cơ bản, mua sắm trưng thiết bị, chi tiêu trong nhà trường. 
Đây là những công việc có nhiều cơ hội dẫn đến tham nhũng. 

Như vậy cơ hội cho tham nhũng là có và nó tiềm ẩm trong các hoạt động của 
các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên có cơ hội không phải là có tham nhũng, vì cơ hội 
đến nhưng nếu có một hệ thống pháp luật chặt chẽ, có các văn bản quy định đầy 
đủ, rõ ràng, có cơ chế giám sát chặt chẽ thì tham nhũng khó có thể xẩy ra hoặc có 
xẩy ra thi cũng bị xử lý nghiêm, làm cho tham nhũng giảm đi. Hoặc khi có cơ hội 
tham nhũng đến nhưng nếu con người liên quan có được phẩm chất đạo đức tốt, 
không có tư tưởng vụ lợi cho cá nhân, thì tham nhũng cũng không xẩy ra. Thực tế 
có nhiều cán bộ làm việc trong môi trường liên quan đến quyền lực, tiền bạc, của 
cải vật chất nhưng đã không tham nhũng, đồng thời còn tích cực đấu trang với 
những biểu hiện tham nhũng. Rất nhiều nhà giáo đã đem hết khả năng và tâm 
huyết của mình ra để dạy cho học sinh, kể cả dạy thêm để phụ đạo hoặc bồi dưỡng 
nhưng đã không lấy tiền của học sinh, không vụ lợi cho cá nhân.   

II. Ảnh hưởng của tham nhũng trong giáo dục 

Tham nhũng có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của giáo dục, nó là tác nhân 
gây ra sự kìm hãm phát triển giáo dục. Bởi tham nhũng là hành vi của người có 
chức vụ, quyển hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó để vụ lợi. Tham nhũng xẩy 
ra đồng nghĩa với của của vật chất, tiền bạc của xã hội rơi vào tay một số người; 
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phẩm chất đạo đức, nhân cách của cán bộ công chức bị sói mòn, khi bị phát hiện 
xử lý dẫn đến mất cán bộ. 

Trong giáo dục mọi tham nhũng xẩy ra đều đưa đến hậu quả rất lớn, ảnh 
hưởng xấu đến giáo dục (mất uy tín của ngành, của người thày giáo; làm giảm 
chất lượng giáo dục; làm mất lòng tin của nhân dân), xin đơn cử một số trường 
hợp: 

- Trong dạy thêm học thêm:  

Tiêu cực trong dạy thêm, học thêm giáo viên lợi dụng việc dạy thêm để bắt ép 
học sinh phải đi học thêm để thu tiền, do đó tổ chức dạy thêm, học thêm tràn lan 
không đúng quy định ở một số nơi, nhất là ở các thành phố, thị xã, các tỉnh đồng 
bằng. Cá biệt có một số giáo viên đã cắt giảm chương trình chính khóa theo quy 
định để đưa vào dạy thêm, bắt ép học sinh phải học thêm nhằm vụ lợi.  

Các hành vi tiêu cực trong dạy thêm, học thêm có ảnh hưởng rất lớn đến giáo 
dục, nó làm xấu đi hình ảnh của người thầy giáo trước học sinh. Vì để có học sinh 
tham gia các lớp học thêm, một số thày giáo đã tìm mọi cách ép học sinh (như: cắt 
giảm chương trình chính khoá để dạy tại lớp học thêm; ra đề kiểm tra bài vào các 
phần mà thầy dạy tại lớp học thêm; ưu tiên về điểm số đối với các học sinh tham 
gia học thêm và thậm trí còn phân biệt đối xử với các học sinh không tham gia học 
thêm...). nhiều học sinh bị bắt buộc phải đi học thêm, nhiều phụ huynh phải tra 
thêm khoản tiền học thêm cho con. Từ đó đã gây nên sự bức xúc trong các bậc cha 
mẹ học sinh, trong dư luận xã hội; làm ảnh hưởng tới uy tín của các nhà giáo chân 
chính, uy tín của ngành.  

- Trong lĩnh vực tuyển sinh đầu cấp: 

Tham nhũng trong tuyển sinh đầu cấp là khi không đủ điều kiện trúng tuyển 
vào các trường, phụ huynh và học sinh đã tìm mọi cách chạy để được trúng tuyển 
vào học, như gian lận về hồ sơ tuyển sinh hoặc tiêu cực trong coi thi, chấm thi (thi 
thay, thi hộ, thi kèm, mua bán điểm); tiêu cực trong việc tuyển sinh trái tuyến; 
chạy vào các trường điểm... Những người có chức vụ, quyền hạn thì cố tình tìm 
mọi cách để giúp đỡ cho các trường hợp trên nhằm vụ lợi cho bản thân. 

Hình thức và quy mô những hiện tượng tiêu cực này đang xảy ra ở tất cả các 
cấp học. Ảnh hưởng của nó là phá vỡ các quy chế, quy định của ngành, vi phạm 
đạo đức nhà giáo, là vật cản cho quá trình ổn định và phát triển của sự nghiệp giáo 
dục, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục, làm tha hoá một bộ phận cán bộ 
giáo viên, tạo ra mất công bằng trong môi trường giáo dục, làm giảm sút niềm tin 
của xã hội với ngành giáo dục. 
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 - Trong lĩnh vực thực hiện các khoản thu trong các nhà trường: 

 Việc lạm thu trong các trường học đang gây nhiều bức xúc trong xã hội. Qua 
công tác thanh tra, kiểm tra, qua một số vụ việc sai phạm đã được phát hiện và xử 
lý cho thấy các vi phạm chủ yếu là: thu sai mức quy định của nhà nước về học phí 
và lệ phí tuyển sinh (thu cao hơn); tự đặt ra các khoản thu đầu năm, đầu cấp ngoài 
quy định; mượn danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh và gây quỹ các đoàn thể để ép 
các bậc cha mẹ học sinh và học sinh đóng góp; việc quản lý và sử dụng các nguồn 
kinh phí này đang tồn tại nhiều bất hợp lý, đặc biệt là thiếu công khai, minh bạch, 
dẫn đến một số cá nhân đã lợi dụng để vụ lợi, phụ huynh học sinh phải nộp những 
khoản tiền không chính đáng, tạo nên dư luận phản đối của nhân dân và cha mẹ 
học sinh.  

 - Ngoài ra còn một số hành vi tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực giáo dục tuy 
không phổ biến, không gây thiệt hại nhiều về kinh tế; song đã gây nên hậu quả xấu 
về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với cơ sở giáo dục, ảnh 
hưởng đến uy tín, phẩm chất của một bộ phận nhà giáo, cán bộ quản lý trong 
ngành, tạo nên những vật cản cho quá trình phát triển của giáo dục như: mua bằng, 
bán điểm, mua bán chứng chỉ; cho lên lớp không đủ điều kiện, thất thoát trong đầu 
tư xây dựng, mua sắm thiết bị; chuyển trường không đúng tiêu chuẩn... 

 III. Những nỗ lực của Bộ GD&ĐT để đối phó với tình trạng tham 
nhũng. 

  1. Nguyên nhân của tình trạng tham nhũng 

   Hiên tượng tham nhũng xẩy ra trong giáo dục do nhiều nguyên nhân, có 
nguyên nhân thuộc về khách quan, có nguyên nhân chủ quan. Có thể khái quát 
những nguyên nhân chủ yếu sau: 

 Thứ nhất. Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và 
đề ra các giải pháp về PCTN ở một số cơ sở giáo dục còn chưa đầy đủ, cụ thể, có 
nơi còn mang tính hình thức, chưa tạo được ý thức chủ động, tự giác của các tập 
thể và cá nhân của đơn vị trong phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, 
tham nhũng.  

 Thứ hai. Đời sống của đa số giáo viên đang còn rất khó khăn, mức lương 
thấp không đủ sống khiến một bộ phận giáo viên không yên tâm với nghề hoặc 
muốn giữ được nghề, duy trì cuộc sống bình thường giáo viên phải dạy thêm, làm 
thêm việc khác để có thu nhập tăng thêm. Một bộ phận nhà giáo, cán bộ trong 
ngành trình độ quản lý còn hạn chế, ý thức tự học, tự bồi dưỡng và rèn luyện còn 
thấp. Ảnh hưởng tác động của mặt trái của cơ chế thị trường cộng với cuộc sống 
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khó khăn, nên số này đã chạy theo lợi ích trước mắt dẫn đến có những hành vi, 
việc làm vi phạm quy định của nhà nước, quy định của ngành. 

  Thứ ba. Hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục chưa đầy đủ, chưa đồng 
bộ, chưa đáp ứng được những đòi hỏi đang đặt ra đối với giáo dục, như: việc phân 
cấp quản lý giáo dục ở tầm vĩ mô còn chồng chéo, chưa rõ; việc quan tâm đầu tư 
cho giáo dục; chính sách lương và chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản 
lý còn hạn chế. 

Thứ tư. Công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, nhất là thanh tra để phòng 
ngừa và phát hiện tham nhũng; thiếu một cơ chế giám sát đảm bảo tính công khai 
minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nhiều hiện tượng tham nhũng 
chưa được phát hiện kịp thời để xử lý, làm cho tham nhũng vẫn diễn ra. 

2. Một số giải pháp đối phó với tình trạng tham nhũng  

a) Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến 
Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, giáo viên học sinh trong toàn ngành 
để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Từ 
đó mọi người nâng cao được nhận thức và có hành động tích cực tham gia phòng, 
chống tham nhũng. Bộ cũng đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc 
gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020” và “Chương trình hành động đẩy 
mạnh công tác PCTN sau đối thoại sau với các nhà tài trợ quốc tế lần thứ 7” về 
chủ đề PCTN trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện 
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

b) Rà soát và ban hành các văn bản chỉ đạo của ngành về phòng, chống tham 
nhũng: 

Một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao như: tuyển sinh, tuyển 
dụng nhà giáo, cán bộ quản lý, thành lập cơ sở giáo dục, cấp phép mở mã ngành 
đào tạo, phân bổ kinh phí, quản lý các nguồn thu, dạy thêm, học thêm... đã được 
chú trọng ban hành các văn bản quy định cụ thể như: Quy chế  thực hiện công khai 
đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Quy định về dạy thêm, học 
thêm; Quy định về đạo đức nhà giáo; Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
tiểu học; Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; về chuẩn giáo viên 
trung học và nhiều quy định khác. Hiện nay Bộ GD&ĐT đã hoàn chỉnh dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo hướng tăng 
khung hình phạt tiền để đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm trong giáo dục.  
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c) Triển khai các cuộc vận động lớn trong ngành 

Đây là biện pháp để nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong 
công tác chỉ đạo, giảng dạy và học tập của đội ngũ cán bộ viên chức, của học sinh 
toàn ngành chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động 
“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, gọi tắt là 
cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động ”Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm 
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phát động phong trào thi đua “xây dựng 
trường học thân thiện học sinh tích cực”. Đẩy mạnh thực hiện quy chế 3 công 
khai cùng với việc triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, thực hiện cơ chế hành 
chính một cửa, đặc biệt là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm nâng 
cao hiệu lực hiệu quả của các cơ quan chức năng thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục. 
Thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua, các nhân tố tích cực của 
ngành được nhân rộng, hạn chế và từng bước đẩy lùi tiêu cực và tham nhũng trong 
ngành. 

  d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN: 

 Để đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả trong toàn 
ngành: Hàng năm, Thanh tra Bộ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác 
phòng chống tham nhũng trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và lồng 
ghép một số nội dung khác như: thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; Luật Khiếu nại, tố cáo; thực hiện “ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 
giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”. Ngoài việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ còn triển khai kế hoạch 
thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, tập trung vào 
một số lĩnh vực như: sử dụng vốn cấp cho các dự án, việc tiến hành cổ phần hoá 
doanh nghiệp nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm 
thiết bị trường học; công tác tuyển sinh, công tác tổ chức đào tạo; thực hiện các 
khoản thu, chi; thực hiện 3 công khai tại các cơ sở giáo dục.  

Ngoài một số giải pháp nêu trên, hiện nay Bộ GD&ĐT đang soạn thảo Nghị 
định trình Chính phủ về thực hiện chế độ thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục; Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp nhà 
giáo được điều động làm công tác quản lý. Đây là những quan tâm rất lớn của Nhà 
nước đối với quyền lợi và chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo, góp phần nâng cao thu 
nhập, đảm bảo đời sống cho nhà giáo.  
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Ngành giáo dục cũng đang triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về 
công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhà trường theo Thông 
tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng về Quy chế thực hiện công 
khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo quy định hàng 
năm các trường học phải công khai: Công khai cam chất chất lượng giáo dục và 
chất lượng thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; Công 
khai thu, chi tài chính. Đồng thời thực hiện 4 kiểm tra: kiểm tra mức chi cho giáo 
dục từ ngân sách địa phương; kiểm tra việc thu và sử dụng học phí; kiểm tra sử 
dụng ngân sách cho giáo dục; kiểm tra việc thực hiện kiên cố hóa trường, lớp và 
xây nhà công vụ. Đây là những giải pháp hữu hiệu giúp cho các cơ sở giáo dục 
đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, để phụ huynh, học 
sinh, xã hội biết và giám sát. 

Trên đây là những biện pháp cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo 
công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục. Công tác phòng, chống 
tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường 
xuyên của toàn ngành và đã có những kết quả nhất định. Hiện tượng tiêu cực, 
tham nhũng đã được hạn chế và đang từng bước đẩy lùi nhất là trong thi cử, tuyển 
sinh, đào tạo, những vụ vi phạm liên quan đến tham nhũng được phát hiện đã bị 
xử lý. 

Tuy nhiên trong giáo dục các nguy cơ cho tham nhũng vẫn đang tiềm ẩn, một 
số biểu hiện tham nhũng vẫn đang xẩy ra trong dạy thêm, học thêm; tuyển sinh 
đầu cấp, trái tuyến, tình trạng lạm thu trong nhà trường…Những tiêu cực, những 
biểu hiện tham nhũng trong ngành sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tập trung khắc phục. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
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Tổng quan về nguyên nhân, hình thức g q g y ,
và ảnh hưởng của tham nhũng trong 

giáo dục ở Việt Nam

Hội thảo tập huấn U4
Chí h á h à iệ h hi hí h á h ề hò hốChính sách và việc thực thi chính sách về phòng chống 

tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam
Chẩn đoán về lĩnh vực giáo dục: 

nguyên nhân và hậu quả của các hình thức tham nhũng phổ biến nhất
11/10/2010 (Ngày 1)

Tổng quan

• Nghiên cứu chẩn đoán năm 2005/Ban Nội chính TW Đảng 
(Sida)(Sida)
– Giáo dục không thuộc 10 ngành được xếp hạng có tham nhũng 

cao nhất…
– Nhưng “chất lượng giáo dục” được xếp thứ tư trong số các chủ đề 
được người dân quan tâm nhất

• Báo cáo của Ts. Nguyễn Đình Cử năm 2007 (DFID): hệ 
thống các dạng thức tham nhũng trong giáo dục
– Qua điểm báo. 9 dạng thức tham nhũng được nhận diện (bao gồm 

hối lộ để được vào học ở một trường ưa thích; hối lộ để được điểm 
cao; tham nhũng thông qua các lớp học thêm; các khoản chi không 
chính thức; tham nhũng trong lựa chọn, tuyển dụng, đề bạt và 
phân lớp cho giáo viên; ăn bớt trong mua sắm các thiết bị giảng 
dạy; và ăn bớt ngân sách giáo dục…)
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Tổng quan (tiếp)
• Nghiên cứu năm 2008 về đưa tin về tham nhũng trên 

các phương tiện truyền thông của Việt Nam (UNDP)p g ệ y g ệ ( )
– Mức độ tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam đứng thứ 6 trong 

số các lĩnh vực nghiên cứu (đứng sau tham nhũng trong đất đai, 
giao thông, hành chính công, xây dựng và cơ sở hạ tầng, và 
thương mại; và ngang hàng với một số các lĩnh vực khác có khả 
năng dễ xảy ra tham nhũng như thuế, hải quan, y tế (từ một 
nghiên cứu khác).

• Người dân có yêu cầu ngày càng tăng (Khảo sát lấy ýNgười dân có yêu cầu ngày càng tăng (Khảo sát lấy ý 
kiến người dân năm 2004, Điều tra MSHGĐ 2008…)
– Nói chung người dân tương đối hài lòng với hệ thống giáo dục: 

người dân nghĩ rằng các dịch vụ đang được cải thiện
– Tuy nhiên người dân cũng lo lắng về những thách thức mà hệ 

thống giáo dục phải đối mặt và không lạc quan lắm khi nói về sự 
cải thiện liên quan đến vấn đề tham nhũng trong giáo dục

Cảm nhận về tham nhũng

Nguồn: Bài trình bày của Jim Anderson (WB) tại Đối thoại PCTN - Ước tính dựa trên phần Quản trị 
nhà nước trong ĐTMSHGĐ Viêt Nam 2008. Trình bày trong Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010 –
Các thể chế hiện đại. Chỉ dựa trên cảm nhận của những người đã sử dụng dịch vụ. Trong trường 
hợp tòa án, số lượng người sử dụng dịch vụ rất ít. Xem thêm chi tiết trong Báo cáo 
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Quản trị nhà nước trong ĐTMSHGĐ 2008: 
hài lòng với những cải thiện… nhưng tham nhũng vẫn 

còn là một gánh nặng
Mức độ hài lòng đối với dịch vụ Cảm nhận về tham nhũng

Trung học 
cơ sở

Dạy nghề

Đại 
học/Cao 
đẳng

Nguồn:  Bài trình bày của J. Anderson (WB). Ước tính dựa trên phần Quản trị nhà nước trong ĐTMSHGĐ Viêt Nam 
2008 Trình bày trong Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010 – Các thể chế hiện đại.   

http://www.worldbank.org/vietnam/baocaophattrien. 
Lưu ý: Chỉ dựa trên cảm nhận của những người đã sử dụng dịch vụ

0% 50% 100%

Tiểu học

rất thấp thấp không cao không  thấp cao rất cao

Nghiên cứu của TI/TT: tổng quan về hình thức 
và phạm vi ảnh hưởng của tham nhũng trong 

giáo dục (Giai đoạn 1)

• Các mục tiêu của nghiên cứu: phạm vi, tập trung vào:
• Nhận thức của xã hội về biểu hiện/hình thức và ảnh hưởng của tham 

nhũng trong giáo dục hiện nay;
• Nguyên nhân của tham nhũng trong giáo dục từ quan niệm của cộng 

đồng;
• Phương hướng nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

ồ ố ế• Tài liệu nghiên cứu (bao gồm các kinh nghiệm quốc tế, các chính 
sách quốc gia, các nghiên cứu hiện có) và điểm báo

• Trực tiếp phỏng vấn sâu các chủ thể có liên quan (46 người tại Hà 
Nội) bao gồm:
• Nhà quản lý giáo dục (8); lãnh đạo trường học (2); giáo viên (8); phụ 

huynh tại 3 trường Trung học cơ sở tại Hà Nội (24); đại biểu quốc hội, 
chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ (4)
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11 hình thức chính của tham nhũng trong giáo dục 
được xác định

• Tham nhũng trong các dự án công đầu tư vào giáo dục trong các• Tham nhũng trong các dự án công đầu tư vào giáo dục, trong các 
chương trình mục tiêu quốc gia

• Tham nhũng từ các dự án mua sắm công
• Tham nhũng trong in ấn và phát hành sách giáo khoa
• Tham nhũng chạy danh hiệu - thành tích nhà trường
• Tham nhũng tiền thù lao phụ cấp giảng dạy
• Tham nhũng trong đề bạt, thi tuyển giáo viêng g ạ y g
• Tham nhũng chạy điểm, xin điểm và tiêu cực trong thi cử
• Tham nhũng trong chạy trường, chạy lớp
• Tham nhũng trong dạy thêm, học thêm
• Tham nhũng trong lạm thu phí
• Tham nhũng từ việc chạy chọt để được phân lớp chọn, đứng lớp

Một số đặc điểm của các hình thức tham nhũng

• Tổng quan: tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam không khác so 
ới á ớ đ hát t iể khávới các nước đang phát triển khác

• Tham nhũng trong giáo dục có chung các biểu hiện/hình thức với 
các lĩnh vực khác – bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hình thức đặc 
thù

• Hệ thống các hình thức này không thể hiện hết mọi khía cạnh 
(không mang tính đại diện) và không đánh giá mức độ của các 
hình thức này

ủ ủ ể ẻ• Các nhóm khác nhau của các chủ thể có liên quan có vẻ như có 
những cảm nhận rất khác nhau về các hiện tượng

• Không có danh giới rõ ràng giữa người “tham nhũng” và nạn nhân 
của tham nhũng: hầu hết các chủ thể có liên quan chính đóng cả 2 
vai trò, tùy thời gian và hoàn cảnh khác nhau

• Tham nhũng lớn và nhỏ



5

Các nguyên nhân chính của tham nhũng trong giáo dục

• Nguyên nhân liên quan đến cơ chế quản lý giáo dục hiện hành
– Trách nhiệm giải trình yếu (cơ chế xin-cho)– Trách nhiệm giải trình yếu (cơ chế xin-cho)
– Công tác giám sát của các cơ quan quản lý lỏng lẻo
– Khung pháp lý không đầy đủ (phí chính thức/không chính thức)
– Thiếu tính minh bạch (phân bổ ngân sách)
– Động cơ làm việc sai (đối với các trường, giáo viên và học sinh)
– Thiếu sự tham gia của những chủ thể liên quan (Ban đại diện Phụ

huynh học sinh)
– Chế độ lương bổng cho giáo viên và nhân viên thấp

• Nguyên nhân liên quan đến hành vi của các chủ thể có liên quan
– Động cơ sai đối với giáo viên (luật thị trường và dịch vụ công)
– Sự chấp nhận, đồng thuận để hai bên cùng có lợi
– Thiếu văn hóa “người thổi còi”

Những ảnh hưởng chính 
của tham nhũng trong giáo dục

• Tăng chi phí và bất bình đẳng
– Những thách thức về mọi mặt trong tự do tiếp cận giáo dục
– Tăng chi phí giáo dục tạo ra sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận 

giáo dục – và sự công bằng của hệ thống (và cơ chế sử dụng 
người tài nói chung)

• Giảm chất lượng?
ể– Cảm nhận khác nhau của các bên chủ thể liên quan

– Nhưng tham nhũng ảnh hưởng đến cam kết của cán bộ, giáo viên 
và học sinh – những động cơ sai trái!

• Sự suy đồi về đạo đức
– Ảnh hưởng đến không khí/môi trường cho nền giáo dục chất lượng
– Vấn đề về lòng tin của xã hội đối với hệ thống giáo dục
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Những cơ hội chính dẫn tới tham Những cơ hội chính dẫn tới tham g ộg ộ
nhũng ở Việt Nam: Phản ánh từ nhũng ở Việt Nam: Phản ánh từ 

các trường hợp của ngành Y tế và các trường hợp của ngành Y tế và 
Giáo dục Giáo dục 

Ts. Thaveeporn VasavakulTs. Thaveeporn Vasavakul

Những vấn đề chínhNhững vấn đề chính

Những cơ hội tham nhũng có ý nghĩa cụ Những cơ hội tham nhũng có ý nghĩa cụ 
thể h thế à iữ á à h à áthể h thế à iữ á à h à áthể như thế nào giữa các ngành và các thể như thế nào giữa các ngành và các 
cấpcấp
Trật tự các cơ hội tham nhũng là cơ sở Trật tự các cơ hội tham nhũng là cơ sở 
phân tích chính xác các giải pháp. phân tích chính xác các giải pháp. 
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Bố cục bài thuyết trìnhBố cục bài thuyết trình

1.1. Tổng quan các yếu tố dẫn tới cơ hội nảy Tổng quan các yếu tố dẫn tới cơ hội nảy 
i h th hũi h th hũsinh tham nhũng sinh tham nhũng 

2.2. Cụ thể hóa thảo luận cấp ngành và đơn Cụ thể hóa thảo luận cấp ngành và đơn 
vị: trường hợp ngành y tế và giáo dụcvị: trường hợp ngành y tế và giáo dục

1. 1. Tổng quan các điều kiện liên quan Tổng quan các điều kiện liên quan 
tới cơ cấu tổ chứctới cơ cấu tổ chức

Thể chế và tổ chức:Thể chế và tổ chức:
-- Thủ tục hành chính phức tạpThủ tục hành chính phức tạpụ p ạpụ p ạp
-- Tự ra quyết địnhTự ra quyết định
-- Thiếu tính tự chịu trách nhiệm rõ ràngThiếu tính tự chịu trách nhiệm rõ ràng
-- Cơ chế kỷ luật yếuCơ chế kỷ luật yếu
-- Thông tin không thống nhấtThông tin không thống nhất
Kinh tế:Kinh tế:
-- Sự mất cân đối giữa cung và cầuSự mất cân đối giữa cung và cầu
-- Mâu thuẫn giữa các lợi íchMâu thuẫn giữa các lợi ích
-- Giá thấp hơn giá thị trườngGiá thấp hơn giá thị trường
-- Độc quyền cunĐộc quyền cun
Văn hóa:Văn hóa:
-- Thiếu sự phân biệt giữa “giá/phí”, “quà”, “thưởng”, và “hối lộ”Thiếu sự phân biệt giữa “giá/phí”, “quà”, “thưởng”, và “hối lộ”
-- Thiếu đạo đức công íchThiếu đạo đức công ích
Chính trị:Chính trị:
-- Duy trì cơ cấu quyền lực độc quyền hiện nay hay tiếp cận thông qua hối lộDuy trì cơ cấu quyền lực độc quyền hiện nay hay tiếp cận thông qua hối lộ



3

2.1 2.1 Trường hợp ngành Y tế (Dựa vào Trường hợp ngành Y tế (Dựa vào 
báo cáo của ACD VI)báo cáo của ACD VI)

Bối cảnh:  Điều kiện cơ cấu tổ chức khác nhau Different Bối cảnh:  Điều kiện cơ cấu tổ chức khác nhau Different structural conditionsstructural conditions
Hà Nội là  nơi có các cơ sở y tế cấp trung ương nhưng cũng là nơi có nhiều nhà Hà Nội là  nơi có các cơ sở y tế cấp trung ương nhưng cũng là nơi có nhiều nhà 
cung cấp dịch vụ y tế tư nhân rất phát triển. Các cơ sở y tế ở Hà Nội phục vụ nhiều cung cấp dịch vụ y tế tư nhân rất phát triển. Các cơ sở y tế ở Hà Nội phục vụ nhiều 
bệ h hâ ới hiề ứ th hậ khá h à h ằ á ở tế t ế d ớibệ h hâ ới hiề ứ th hậ khá h à h ằ á ở tế t ế d ớibệnh nhân với nhiều mức thu nhập khác nhau và cho rằng các cơ sở y tế tuyến dưới bệnh nhân với nhiều mức thu nhập khác nhau và cho rằng các cơ sở y tế tuyến dưới 
tại cấp tỉnh không đáp ứng đủ điều kiện. Mặc dù có sự tổn tại của các cơ sở y tế tư tại cấp tỉnh không đáp ứng đủ điều kiện. Mặc dù có sự tổn tại của các cơ sở y tế tư 
nhân, bệnh nhân thường tin tưởng hơn vào sự điều trị chuyên môn của các cơ sở y nhân, bệnh nhân thường tin tưởng hơn vào sự điều trị chuyên môn của các cơ sở y 
tế của nhà nước. Các cơ sở y tế ở Hà Nội phụ thuộc vào nhiều nguồn thu được xã tế của nhà nước. Các cơ sở y tế ở Hà Nội phụ thuộc vào nhiều nguồn thu được xã 
hội hóa và khung giá. hội hóa và khung giá. 

Bình Dương có các bệnh viện cấp tỉnh. Vấn đề quá tải không nghiêm trọng như ở Hà Bình Dương có các bệnh viện cấp tỉnh. Vấn đề quá tải không nghiêm trọng như ở Hà 
Nội. Cơ sở y tế tư nhân và nhà nước tách biệt nhau. Ở Bình Dương, các nhà cung Nội. Cơ sở y tế tư nhân và nhà nước tách biệt nhau. Ở Bình Dương, các nhà cung 
cấp dịch vụ  y tế tư nhân của địa phương thường là những cơ sở mạnh cạnh tranh, cấp dịch vụ  y tế tư nhân của địa phương thường là những cơ sở mạnh cạnh tranh, 
không hẳn là trực tiếp, với các cơ sở y tế của nhà nước. Các cơ sở tư nhân và nhà không hẳn là trực tiếp, với các cơ sở y tế của nhà nước. Các cơ sở tư nhân và nhà 
nước phục vụ các nhóm bệnh nhân khác nhau; bệnh nhân có thu nhập thấp tới các nước phục vụ các nhóm bệnh nhân khác nhau; bệnh nhân có thu nhập thấp tới các 
bệnh viện nhà nước trong khi bệnh nhân có mức thu nhập cao và trung bình có xubệnh viện nhà nước trong khi bệnh nhân có mức thu nhập cao và trung bình có xubệnh viện nhà nước trong khi bệnh nhân có mức thu nhập cao và trung bình có xu bệnh viện nhà nước trong khi bệnh nhân có mức thu nhập cao và trung bình có xu 
hướng tìm đến các cơ sở tư nhân.hướng tìm đến các cơ sở tư nhân.

Ninh Thuận  là một tỉnh nghèo, nhưng cũng giống Bình Dương, tỉnh này có các bệnh Ninh Thuận  là một tỉnh nghèo, nhưng cũng giống Bình Dương, tỉnh này có các bệnh 
viện cấp tỉnh. Các cơ sở y tế nhà nước được đầu tư ít. Tại đây có các cơ sở y tế tư viện cấp tỉnh. Các cơ sở y tế nhà nước được đầu tư ít. Tại đây có các cơ sở y tế tư 
nhân  quy mô lớn hơn, nhưng bệnh nhân có thu nhập cao và trung bình có xu hướng nhân  quy mô lớn hơn, nhưng bệnh nhân có thu nhập cao và trung bình có xu hướng 
tìm đến các dịch vụ y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.tìm đến các dịch vụ y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2.1 2.1 Trường hợp ngành y tế (tiếp)Trường hợp ngành y tế (tiếp)

Rủi ro tham nhũng:Rủi ro tham nhũng:
Đối với Hà Nội:Đối với Hà Nội:

++ Cán bộ y tế có động cơ tối đa hóa thu nhập trong quá trình khám chữa Cán bộ y tế có động cơ tối đa hóa thu nhập trong quá trình khám chữa 
bệnh, bao gồm việc sử dụng các thiết bị y tế và kê đơn thuốc.bệnh, bao gồm việc sử dụng các thiết bị y tế và kê đơn thuốc.
+  Bệnh nhân có thu nhập trung bình được khuyến khích “bôi trơn” hoặc +  Bệnh nhân có thu nhập trung bình được khuyến khích “bôi trơn” hoặc 
“đẩy nhanh” việc thực hiện các dịch vụ. “đẩy nhanh” việc thực hiện các dịch vụ. 

Tại Bình Dương:Tại Bình Dương:
+ + Bệnh nhân có thu nhập thấp không thể chi trả các khoản phí sai quy định Bệnh nhân có thu nhập thấp không thể chi trả các khoản phí sai quy định 
để xúc tiến các dịch vụđể xúc tiến các dịch vụ
+Bác sĩ thường xuyên vắng mặt. +Bác sĩ thường xuyên vắng mặt. 

Tại Ninh Thuận:Tại Ninh Thuận:
-- Tương tự như ở Bình Dương, bệnh nhân có thu nhập thấp không chi trả Tương tự như ở Bình Dương, bệnh nhân có thu nhập thấp không chi trả 
các khoản không chính thức. Bác sĩ thường xuyên văng mặt. các khoản không chính thức. Bác sĩ thường xuyên văng mặt. 
-- Do ngân sách hạn hẹp, các nhà cung cấp dịch vụ y tế không khoan dung Do ngân sách hạn hẹp, các nhà cung cấp dịch vụ y tế không khoan dung 
với người nghèo vốn không thể nộp tiền đặt cọc  theo yêu cầu trước khi với người nghèo vốn không thể nộp tiền đặt cọc  theo yêu cầu trước khi 
nhập viện.nhập viện.
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2.2 2.2 Cơ hội đi học mẫu giáoCơ hội đi học mẫu giáo

Bối cảnh:Bối cảnh:
Xã hội hóa giáo dục và các khoản thanh toán quá lớnXã hội hóa giáo dục và các khoản thanh toán quá lớn
Cá kh ả hí d hà ớ ả lý đối ới t ờ ôCá kh ả hí d hà ớ ả lý đối ới t ờ ôCác khoản phí do nhà nước quản lý đối với trường côngCác khoản phí do nhà nước quản lý đối với trường công
Ngân quỹ dành cho cơ sở hạ tầng trong giáo dụcNgân quỹ dành cho cơ sở hạ tầng trong giáo dục

Rủi ro tham nhũng:Rủi ro tham nhũng:
Nếu có sự khác biệt định tính giữa các trường nhưng không có sự Nếu có sự khác biệt định tính giữa các trường nhưng không có sự 

khác biệt về học phí, cha mẹ học sinh thường trả các khoản khác biệt về học phí, cha mẹ học sinh thường trả các khoản 
“thanh toán” ngoài quy định để chạy cho con vào học trường tốt“thanh toán” ngoài quy định để chạy cho con vào học trường tốt

Nếu hiện tượng tham nhũng xảy ra, hiện tượng này xảy ra giữa nhà Nếu hiện tượng tham nhũng xảy ra, hiện tượng này xảy ra giữa nhà 
trường và cha mẹ học sinh; cha mẹ học sinh và cán bộ nhà nước;trường và cha mẹ học sinh; cha mẹ học sinh và cán bộ nhà nước;trường và cha mẹ học sinh; cha mẹ học sinh và cán bộ nhà nước; trường và cha mẹ học sinh; cha mẹ học sinh và cán bộ nhà nước; 
và/hoặc nhà trường và cán bộ quản lý liên quan tại các cơ quan và/hoặc nhà trường và cán bộ quản lý liên quan tại các cơ quan 
hành chính cấp cao hơn chịu trách nhiệm đảm bảo thi hành quy hành chính cấp cao hơn chịu trách nhiệm đảm bảo thi hành quy 
định của nhà nước.định của nhà nước.

2.2 2.2 Cơ hội đi học mẫu giáo (tiếp)Cơ hội đi học mẫu giáo (tiếp)

Các yếu tố quyết định tham nhũng:Các yếu tố quyết định tham nhũng:
Tính toán của cha mẹ học sinhTính toán của cha mẹ học sinh

++ Cầu cao và các phương án cungCầu cao và các phương án cung+ + Cầu cao và các phương án cungCầu cao và các phương án cung
Điều kiện về cơ cấu tổ chức cấp trường:Điều kiện về cơ cấu tổ chức cấp trường:

+ + Quyền tự quyết định của trườngQuyền tự quyết định của trường
+ + Yêu cầu và tăng sĩ số lớp (các yếu tố về thể chế và tổ chức) Yêu cầu và tăng sĩ số lớp (các yếu tố về thể chế và tổ chức) 
+ + Vai trò của thanh tra và sự tuân thủ cùa ngành thanh tra (các yếu tố Vai trò của thanh tra và sự tuân thủ cùa ngành thanh tra (các yếu tố 

về thể chế và tổ chức) về thể chế và tổ chức) 
Điều kiện xã hộiĐiều kiện xã hội

+ + Sự có mặt hoặc vắng mặt của mạng lưới bảo trợ bên trong cơ quan Sự có mặt hoặc vắng mặt của mạng lưới bảo trợ bên trong cơ quan 
hành chính và giữa cán bộ nhà nước và người dân (quan hệ xã hội) hành chính và giữa cán bộ nhà nước và người dân (quan hệ xã hội) 

++ Tiếng nói và ý kiến của các phụ huynh khác vốn không chịu ảnhTiếng nói và ý kiến của các phụ huynh khác vốn không chịu ảnh+ + Tiếng nói và ý kiến của các phụ huynh khác vốn không chịu ảnh Tiếng nói và ý kiến của các phụ huynh khác vốn không chịu ảnh 
hưởng của các trường quá đông (giá trị lợi ích công và tư)hưởng của các trường quá đông (giá trị lợi ích công và tư)
Giá trịGiá trị

+ + Định nghĩa của các bên liên quan về “công ích”Định nghĩa của các bên liên quan về “công ích”



5

Kết luậnKết luận

Mức độ tham nhũng Mức độ tham nhũng 
ế ốế ố+ + Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng cụ Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng cụ 

thể như thế nào đối với các ngành cụ thểthể như thế nào đối với các ngành cụ thể

Yếu tố sơ cấp và thứ cấp Yếu tố sơ cấp và thứ cấp 
+ trật tự các cơ hội tham nhũng + trật tự các cơ hội tham nhũng 
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Khóa đào tạoU4:
‘Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam’

Hà Nội, 11‐13/10/2010

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀỀU TIU TIẾẾT CÁC KHOT CÁC KHOẢẢN N 
PHÍ BPHÍ BẤẤT HT HƯỜƯỜNGNG

Jacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP‐UNESCO

BBốốii ccảảnhnh

Phí thu: biến điều chỉnh trong huy động vốn?

EFA  à ở ộ ô ể i h

2

• EFA và mở rộng quymô tuyển sinh

• Phân cấp và tự chủ trường học

• Khó khăn về tài chính

Ý tưởng loại bỏ các khoản phí thu tại trường học và
nhu cầu cần giảmbất bình đằng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Áp lực tạo ra các khoản phí bất thường
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NNôộ̣ii dungdung

I. Đi ̣nh nghĩa, phân loa ̣i và thách thức

3

g p

II. Phương pháp đánh giá các khoản phí
thu bất thường

III. Giải quyết thách thức

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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I. I. ĐĐiị̣nhnh nghĩnghĩaa, , phânphân loaloạ̣ii vava ̀ ̀ 
thátháchch ththưứ́cc

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. 1. PhíPhí thuthu hhợợpp pháppháp vàvà phíphí thuthu bbấấtt
ththườườngng: : đđịịnhnh nghĩanghĩa

5

Phí thu trực tiếp: phí
được nộp trực tiếp cho

ố

Các loại phí khác: phí
nộp cho các cơ quan kinh

ể ồtrường hay hệ thống
trường (học phí, lệ phí
thi, phí tham gia các hoạt
động hay hoạt động thể
thao, phí duy trì các tòa
nhà, phí phát triển
t ờ h   hí ội t ú)

doanh đểmua sách, đồ
dùng, đồng phục, đi lại và
ăn uống/ăn nhẹ và đóng
góp tự nguyện cho Hội
phụ huynh hay các tổ
chức tương tự.

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

trường học, phí nội trú)

Đúng quy định Sai quy địnhĐược phép Không được
phép

Bât́ thươ ̀ng

TTỷỷ llệệ hhọọcc sinhsinh titiểểuu hhọọcc hhọọcc thêmthêm
6

Campuchia KenyaCampuchia
31%

Kenya
69%

Ai Cập 58% Malta 50%

Hồng Công
45%

Hàn Quốc
73%

Á Độ R i

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ÁnĐộ 39% Rumani 32%

Nhật Bản 64% Đài Loan 81%
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22. . CáCácc loaloạ̣ii  phíphí
7

Tỷ lệ% các hộ gia đình cho biết phải nộp các khoản phí giáo dục tiểu học khác
nhau tại một số nước (Nguồn : SFAU, 2009)

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

CácCác khokhoảảnn phíphí chínhchính đđượượcc phphụụ huynhhuynh
đóngđóng chocho trtrườườngng hhọọccởởViViệệtt Nam Nam 

((đđồồngng) ) 
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Loại phí Mức độ đóng cho nhà trường của mỗi học sinh
Phí được điều tiết Phí đóng cho trường học ở nông thôn từ 5.000 tới 50.000

Phí đóng cho trường học ở thành thị từ 28.000 tới 70.000
Các trường học ở miền núi không thu phí

n:
 P
ET

S 
20

08
, N

CG

Học phí học cả ngày Các khoản phí chính ở mức từ 70.000 tới 180.000
Hai tỉnh có trường học thu từ 270.000 tới 600.000 một học sinh

Phí không được điều tiết
Bảo hiểm y tế Phí thu từ 25.000 tới 50.000
Bảo hiểm nhân thọ Phí thu ở phần lớn các trường là 25.000

Phí thu tối đa là 50.000

Phí đóng cho Hội phụ huynh Mức thu phí chính là từ 15.000 tới 60.000
Một tỉnh thu 3.000-10.000
Phí thu ở thành thị tại một tỉnh : 60.000-100.000

Điện Chỉ có hai tỉnh thu và phí thu từ 5.000 tới 27.000

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

N
gu

ôǹ

ệ C có a u à p u ừ 5 000 ớ 000
Vệ sinh/phí làm vệ sinh Một số trường tại một tỉnh thu phí từ 2.000 tới 15.000. Tại một số trường 

khác thu từ 3.000 tới 10.000
Đội thiếu niên tiền phong HCM Trường thu từ 500 tới 15.000
Phí an ninh Trường thu từ 500 tới 5.000, hai tỉnh không thu
Phí hỗ trợ/phát triển giáo dục Một số trường tại ba tỉnh thu từ 50.000 tới 100.000

Một số trường tại một khu vực nông thôn thu 5.000-10.000
Hai tỉnh không thu

Phi ăn trưa Một số trường tại hai tỉnh thu 3.500/bữa, xấp xỉ 700.000/năm
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3. 3. NguyênNguyên nhânnhân ddẫẫnn ttớớii thuthu phíphí bbấấtt
ththườườngng

Khó khăn về huy động vốn của nhà nước

Lương giáo viên và cán bộ thấp

9

Lương giáo viên và cán bộ thấp

Áp lực do lượng học sinh nhập học tăng lên

Thiếu cơ sở vật chất và dạy học

Giáo viên quyết định việc xét lên lớp của học sinh

Thi cử có “chức năng then chốt (gác cửa)”

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Cạnh tranh giữa các trường (bảng xếp hạng)

Quy định và quy chế thay đổi

Không có quy định rõ ràng

4. 4. LiLiệệuu đđộộcc quyquyềềnn cócó gâygây ra ra hànhhành vi vi titiềềmm ẩẩnn??
10

Tham nhũng = Độc quyền + Quyền tự do làm theo ý 
mình –Tính tự chịu trách nhiệm

Hành vi tiềm ẩn phát sinh khi các tổ chức:
Hưởng độc quyền đối với khách hàng

Có thể thể hiện quyền tự do làm theo ý mình

Có tính tự chịu trách nhiệm yếu

ự ị ệ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Điều này xảy ra ở các trường áp dụng các khoản phí sai
quy định
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5. 5. RRủủii roro kèmkèm theotheo

Phân phối bất bình đằng: ‘trường giàu’ nhận được nhiều
nguồn lực hơn

11

nguồn lực hơn

Chất lượng kém hơn: phí thu không được sử dụng để cải
thiện chất lượng trường học; để cải thiện thu nhập của
giáo viên

Phân bố không đầy đủ: các cơ sở giáo dục tư có xu hướng
phân bố tại nơi có khả năng đóng góp phí cao hơn

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Sử dụng sai nguồn lực và tham nhũng: xét lên lớp/chuyển
tiếp của học sinh/sinh viên và hối lộ; học thêm đảmnhiệm
một phần trong chương trình học

II  II  PhPhươươngng pháppháp đánhđánh giágiá

12

II. II. PhPhươươngng pháppháp đánhđánh giágiá
cáccác khokhoảảnn phíphí thuthu bbấấtt

ththườườngng??
CẢNH BÁO!

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

CẢNH BÁO!

Các bên liên quan thường ngại
cung cấp thông tin về các khoản

phí thu bất thường!
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11. . KhKhảảoo sátsát hhộộ giagia đìnhđìnhởởUgandaUganda

13

Thu nhập 1995 Percent 

L iá iê d hí h hủ ả 914 6 33%Lương giáo viên do chính phủ trả 914,6 33%

Hỗ trợ thuế cấp cho trường 58,3 2%

Các khoản quỹ khác của chính phủ 147,1 5%

Tổng ngân sách hỗ trợ của chính phủ 1.120,0 40%

Học phí thu được 141,3 5 %

Học phí giữ lại tại trường 50,3 2 %

6%
Khảo sát
hộ i

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Đóng cho Hội phụ huynh 1.032,7 36%

Trả lương Hội phụ huynh 475,9 17%

Tổng phí do phụ huynh đóng góp 1.649,9 60%

TỔNGCỘNG 2.769,9 100%Nguồn: Reinikka and Svensson, 1997

hộ gia
đình

2. 2. ThThẻẻ báobáo cáocáo, Bangladesh: , Bangladesh: mmẫẫuu khkhảảoo sátsát

Một cuộc khảo sát được thực hiện với 171 hiệu
trưởng, 966 học sinh và 966 phụ huynh + 105 trường

14

g, 9 ọ 9 p ụ y 5 g
tiểu học công, 40 trường tiểu học tư thục, 14 trường
tiểu học vệ tinh và 12 trường tiểu học cộng đồng

Các trường tiểu học được chọn mẫu theo phương
pháp ngẫu nhiên:

• Học sinh lớp 4, 5

Í hấ   ờ đ h i ỗi ã

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

• Ít nhất 20 trường được chọn tại mỗi xã

• 10 trong số đó đang áp dụng ‘Lương thực phục
vụChương trình giáo dục” củaChính phủ

Source: Karim.S. et al., 2004.
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22. . ThThẻẻ báobáo cáocáo, Bangladesh: , Bangladesh: kkếếtt ququảả ((titiếếpp))

T ể i h iể h  8 6 BDT

15

Số tiền thu được từ các khoản phí sai quy định
tại 8 Upazila (xã):

Tuyển sinh tiểu học 73 876 BDT

Bồi dưỡng quan chức chính phủ 435 049 BDT

Lệ phí thi học kỳ 1 6 102 893 BDT

Lệ phí thi học kỳ 2 6 069 765 BDT

Lệ phí thi cả năm 6 086 059 BDT

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Tổng cộng (bao gồm các phí khác) 19 849 000 BDT*
* US$ 350 000
Nguồn: Karim.S. et al. 2004

16

III. III. GiGiảảii quyquyếếtt tháchthách ththứứcc

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. 1. CôngCông khaikhai cáccác chchỉỉ tiêutiêu vàvà tiêutiêu chuchuẩẩnn**

Công khai các chỉ tiêu và tiêu chuẩn (theo cấp giáo dục) 
nhằmgây quỹ để tránh nảy sinh nạn tham nhũng (minh 

17

g y q ỹ y ạ g (
bạch hơn):

Bằng cách hạn chế số phí thu sai quy định
Áp dụng tỷ lệ thu tối đa
Khuyến khích tự điều tiết thông qua các hội nghề
nghiệp
ổ ế

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Phổ biến thông tin chính xác, thường xuyên và kịp
thời

* * KinhKinh nghinghiệệmm ccủủaa HHồồngngCôngCông
Thiết lập và duy trì:

• danhmục các loại phí bất thường được công nhận
• danhmục các trường học kèm theo hệ thống phí của

18

danhmục các trường học kèm theo hệ thống phí của
mình

Chiến dịch phổ biến thông tin với phụ huynh học sinh về lựa
chọn trường học dạy phụ đạo
Cảnh báo với các nhà điều hành và thông báo với khách hàng
về quyền lợi của họ:
• tờ rơi cung cấp thông tin, trang web

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

• danhmục các trường dạy phụ đạo đã đăng ký (mô tả chi 
tiết, cơ sở vật chất, lệ phí, các vi phạm)

• danhmục các trường chưa đăng ký (những vi phạm)

• nhấnmạnh sự an toàn của cơ sở vật chất
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22. . BiBiệệnn pháppháp bùbù đđắắpp chocho ngngườườii nghèonghèo

Những nguồn lực bù đắp cho người nghèo nhằmgiải
quyết vấn đề năng lực đóng góp thấp

19

Trợ cấp nhằmduy trì bình đằng (được thực hiện
trong những hệ thống được phân cấp nhiều nhất, 
ví dụ: Hoa Kỳ)

Trợ cấpmục tiêu nhằm đápứng nhu cầu cụ thể
của các nhóm thiệt thòi (đây là một phần trong
chiến lược giảm nghèo) *

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ợ g g )

Miễn phí cho các nhóm có điều kiện kinh tế xã hội
thấp hơn

* * HHướướngng ttớớii nhómnhóm ddễễ bbịị ttổổnn ththươươngng
nhnhấấttởởTrungTrungQuQuốốcc

Nguyên tắc điều tiết Chương trình học bổng của dự án cơ
sởGansu,TrungQuốc :

20

Ít nhất 70% học sinh nhận học bổng là nữ và ít nhất
60% là dân tộc thiểu số

Tại những thị trấn có tỷ lệ nhập học thấp dưới 60%,
một nửa quỹ học bổng sẽ dành cho trẻ em chưa từng
đến trường

ấ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Chỉ những trẻ xuất thân từ các gia đình có thu nhập
hàng năm thấp dưới 300 nhân dân tệ và chỉ có tối đa
300 gam ngũ cốc trên đầu người được hưởng học
bổng
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3. 3. TăngTăng ccườườngngmmốốii liênliên kkếếtt gigiữữaa chi chi phíphí
vàvà ngunguồồnn llựựcc

Để cung cấp đầy đủ các dịch vụ về cả số lượng và chất
ầ ồ

21

lượng, cần phải có chi phí hợp lý và nguồn lực phù hợp

Sử dụng tiêu chí chi tiêu làm cơ sở cấp vốn cho các
trường học

Xem xét giá trị “bình quân trên mỗi học sinh”

Thực hiện dần dần để giải quyết khó khăn về ngân sách

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

* * GiáGiá trtrịị bìnhbình quânquân trêntrên mmỗỗii hhọọcc sinhsinhởở
LithuaniaLithuania

Lượng nguồn lực hàng nămdành cho việc dạy một
học sinh (lương giáo viên, tài liệu giảng dạy, quản

22

ọ ( g g , ệ g g ạy, q
lý, hỗ trợ sư phạm và xã hội)

Áp dụng cho tất cả các trường công lập, cấp thành
phố và bang

Năm2002, 1/3 số nguồn lực được cung cấp thông
qua giá trị bình quân trên mỗi học sinh; 2003: 2/3; 

  à bộ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

2004: toàn bộ
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23

4. 4. KiKiểểmm soátsoát ngânngân sáchsách ttạạii bang Victoria, bang Victoria, 
AustraliaAustralia

23

Chuẩn hóa và vi tính hóa tài khoản trường học: quá trình
kiểm soát ngân sách tương tự, phụ thuộc vào việc ghi
hé hí h á à bá á hô i   ài hí h hô  chép chính xác và báo cáo thông tin tài chính thông qua 
phầnmềmkế toán trên máy tính

Thường xuyên giám sát tài khoản trường học:Tại bang 
Victoria, hội đồng trường kiểm soát và thông qua các tài
khoản tài chính trên cơ sở hàng tháng

Kiểm toán bên ngoài đối với tài khoản trường học: 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Kiểm toán bên ngoài đối với tài khoản trường học: 
Theo quy định của Luật Kiểm toán 1994, Tổng kiểm toán
nhà nước (Auditor General) có trách nhiệm thực hiện đánh
giá độc lập và kiểm toán báo cáo tài chính các cơ quan nhà
nước, trong đó có các trường học.

24

KKếếtt luluậậnn

Cần giải quyết khó khăn về ngân sách

á ả í ấ ờ à ứCác khoản phí thu bất thường là phương thức
chuyển đổi của việc huy động vốn của trường
học

Trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần điều tiết
hợp lý và quan tâm tới sự công bằng

Thực hiện công khai là yếu tố chủ chốt!

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Thực hiện công khai là yếu tố chủ chốt!



1

Tăng cường tính minh bạch và trách
nhiệm giải trình trong ngành giáo dục: 

Lộ trình hướng tới 2020 của Việt Nam

El D tElsa Duret, 
Cố vấn hỗ trợ ngân sách
Ngành giáo dục

Tổng quan

Khung khái niệm về tăng cường tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm giải trình từ trên xuống: các vấn 
đề và quy trình xác định kết quả học tập của 

2

học sinh

Trách nhiệm giải trình từ dưới lên: yếu tố tăng 
cường chất lượng giáo dục một cách có hiệu 
quả
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Tham nhũng (tiềm năng) trong giáo dục
ề

Đầu vào
(nguồn lực tài chính, nhân lực 

và vật chất phân bổ cho các 
trường)

Hộp đen của 
cả quá trình

Đầu ra
(Kỹ năng, kiến thức)

Các khoản tiền không 
chính thức liên quan 

tới điểm?
Các khoản đóng

không chính thức liên
quan tới nhập học?

3

Tham nhũng trong quản lý nhân 
lực liên quan tới NSNN

(80-95% chi tiêu thường xuyên)
(Tuyển dụng & đề bạt giáo viên, phân bổ 
trường/lớp & dạy ngoài giờ, hỗ trợ giảng 

dạy v.v.)

Tham nhũng trong mua sắm
trong các dự án ODA (đặc biệt

trong xây dựng, thiết bị dạy
học, sách giáo khoa)

Chi tiêu lãng phí/ chi phí cơ hội cao

Hai phương pháp giảm cơ hội tham nhũng trong 
giáo dụcgiáo dục

Đầu vào
(nguồn lực tài chính, 

Hộp đen 
ủ ả á Đầu ra

Tăng cường hiệu quả chuyên môn

4

( g ự ,
nhân lực và vật chất 

phân bổ cho các 
trường)

của cả quá 
trình

Đầu ra
(kỹ năng, kiến thức)

Xác định đầu ra tốt hơn
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Đầu ra

Đầu vào
(nguồn lực tài chính, 
nhân lực và vật chất 

phân bổ cho các 
trường)

Hộp đen của 
cả quá trình

Đầu ra
(kỹ năng, kiến thức)

5

Tiêu chuẩn và 
công khai đầu 

ra

Tạo dựng trách nhiệm giả trình 
từ trên xuống

Xác định đầu ra (1/3)
Tổng quan về hệ thống đánh giá của Việt NamTổng quan về hệ thống đánh giá của Việt Nam
Đánh giá trong lớp

Đánh giá liên tục
Đánh giá định kỳ (học kỳ, năm)

Thi
Thi đầu vào lớp 10
Thi tốt nghiệp (K12) -1 triệu học sinh

ầ ẳ

12

THPT11

10

9

THCS
8

7

6

Thi đầu vào đại học & cao đẳng - 1 triệu học sinh
Khảo sát toàn quốc

Đánh giá lớp 3+ 5 trên toàn quốc (tiểu học)
Đánh giá lớp 6+9 (THCS)

Đánh giá quốc tế
PISA 2012, PASEC (2010-2012), thí điểmLAMP (2010-?)

6

5

Tiểu học
4

3

2

1
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Xác định đầu ra (2/3)
Các vấn đề và thách thứcCác vấn đề và thách thức

Thi và đánh giá trên lớp chưa
được chuẩn hóa

Khảo sát toàn quốc môn Toán
và Tiếng Việt có sự tham gia
hạn chế không thường

12

THPT11

10

9 (1999)

THCS
8

7 Chỉ có nguồn số 

National surveys

7

hạn chế, không thường
xuyên, phụ thuộc vào chương
trình (vd: SEQAP) và không
được thể chế hóa hoàn toàn

Tham dự đánh giá quốc tế
quá tốn kém

PASEC (2,5); PISA (12 tuổi)

6 (2009)
5  (Thí điểm năm

1999 +2001+ 2007 + 
2011+2014)

Tiểu học
4

3 ( thí điểm 1999)

2

1

g
liệu tương đối 
về kết quả học 

tập của học sinh

Xác định đầu ra (3/3)
Lộ t ì h tới ă 2020Lộ trình tới năm 2020 

12

THPT11

10

9

THCS
8

Có kế hoạch thực hiện khảo sát kết 
quả học tập định kỳ đối với lớp 5, 7, 9 và 
11 môn Toán và Tiếng Việt và dần dần mở 
rộng tới các môn khác

8

7

6

5

Tiểu học

4

3

2

1

Tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng 
cho các bậc giáo dục dưới đại học và các 
trường sẽ được sử dụng ở cả cấp địa 
phương và trên toàn quốc.
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Đầu vào Hộp đen Đầ

Quản lý

Đầu vào
(nguồn lực tài chính, 
nhân lực và vật chất 

phân bổ cho các 
trường)

Hộp đen 
của cả quá 

trình

Đầu ra
(kỹ năng, kiến thức)

Cấp 1 Phân bổ nguồn lực công

9

Cấp 1- Phân bổ nguồn lực công
bằng cho các trường

Cấp 2- Chuyển các nguồn lực sẵn
có thành kết quả học tập đầu ra

Xây dựng trách 
nhiệm giải 

trình từ dưới 
lên

Phân bổ nguồn lực công bằng (1/6)
Phương pháp cung cấp đầu vào chất lượng: tiêu chuẩn cấp g p p g p ợ g p

quốc gia tới mức tối thiểu

Tiêu chuẩn quốc gia

Tỉnh 

Tiêu chuẩn quốc gia (Giữa 
những năm 90): tới 2007 chỉ có 30% 
đạt chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn tối thiểuTiêu chuẩn tối thiểu (Thí điểm 
FSQL năm 2003)
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Dần tăng cường nguồn lực cho trường (2/6)
Bảng 5 3 Tóm tắt tính toán FIIBảng 5.3 Tóm tắt tính toán FII

Số
TT

Nhóm Điểm

1 Tổ chức và quản lý trường 26

2 Giáo viên 27

3 CSHT, thiết bị dạy học 25

4 Thực hiện xã hội hóa giáo dục 7

5 Các hoạt động giáo dục và chất lượng 15

Tổng 100Tổng 100

và đã có tiến bộ đáng kể tại các huyện nghèo và
khó khă hất (3/6)khó khăn nhất (3/6)

Bảng 5.5 . Chỉ số đầu vào FSQL  trên cả nước và theo các nhóm khác nhau1

IChỉ số FII
(Chỉ số đầu vào 

FSQL)

Số  huyện

(2008)

Số trường
tiều học 
và
trung học 

FII
(2005)

FII
(2006)

FII
(2007)

FII
(2008)

FII
(2009)

Tăng 
FII
(2005-
2009)

Cả nước 677 15.610 65,0 67,8 68,9 69,6 70,9 5,9

Các huyện
khó khăn

227 4.978 57,6 60,7 62,4 63,4 67,2 9,6

Các huyện
thuận lợi

246 5.528 71.5 74.1 75.1 75.4 74,7 3,2

Khá giả nhất 133 2.649 69,1 72,5 73,1 73,4 72,2 3,1
Nghèo nhất 135 2.797 59,3 61,7 63,3 64,8 67,1 7,8
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…nhưng có sự chênh lệch về nguồn lực cơ bản ở cấp
tiểu học (4/6)tiểu học (4/6)

Chênh lệch lớn không xảy ra giữa các tỉnh /huyện NHƯNG 
giữa các xã tại Việt Nam 
Các xã nghèo nhất vẫn thường có số lượng nguồn lực có 
chất lượng thấp nhất nhất (vd: giáo viên có trình độ giáo dục 
& thời i đà t iả d )& thời gian đào tạo, giảng dạy cao)

thách thức chủ yếu vì những trẻ em này có ít 
nguồn lực học tập ngoài trường hơn 

Phát triển hình thức học cả ngày không đồng đều và 
dựa vào khả năng chi trả (5/6)dựa vào khả năng chi trả (5/6)

% học sinh học cả ngày: 43% (2003) – 59%(2008)
Phương thức áp dụng học cả ngày và sử dụng thời gian bổ
sung giữa các trường khác nhau
Khu vực nông thôn và khó khăn tụt hậu: vai trò tạo ra sự bất
bình đẳng của học cả ngày cho tới nay

Bảng 5.15. Tỷ lệ học sinh học cả ngày

Cả nước Các huyện nghèo nhất
2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

% học sinh
học
30 tiết/tuần

45% 49% 54% 56% 59% 14% 16% 21% 25% 30%
Nguồn: Bộ GD&ĐT, Phân tích số liệu học cả ngày năm học 2008 - 2009-
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Tự trả phí phụ trội làm tăng sự chênh lệch về 
chất lượng (6/6)chất lượng (6/6)

% chi tiêu giáo dục dành cho học phí tương quan với thu 
nhập

-Hộ gia đình Q3/Q1: X7
-Kinh/không phải Kinh: X5
-Thành thị/nông thôn : X3

Học phí ngày càng tăng: vd. đối với Q5
1998: 18 % chi cho giáo dục trong khi 28,2 % vào năm 2006     
Học phí thể hiện sự tiếp cận giáo dục có chất lượng hơn 
(bao gồm học cả ngày cấp tiểu học)

Phân bổ nguồn lực công bằng
Lộ trình tới năm 2020Lộ trình tới năm 2020

Tất cả các trường đạt chuẩn tốt thiểu thông qua việc sử dụng 
hiệu quả CT MTQG về GD (2011-2015)
Xây dựng khung chính sách bền vững, hiệu quả và kinh tế nhằm 
mở rộng hình thức học cả ngày trên cả nước (SEQAP) 
2010-2015: 

- Tiếp tục chính sách “tham gia tự nguyện”
ỗ- Thực hiện SEQAP (hỗ trợ 36 tỉnh và 1700 trường gặp khó

khăn tổ chức hình thức học cả ngày)
2015 : 70% học sinh học cả ngày (ít nhất T30)
2020: 100% học sinh học cả ngày (và trên dưới T33, T35)

16
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Chuyển hóa đầu vào thành đầu ra hiệu quả (1/ 
Số liệu cho ta biết điều gì? (Nguồn: nghiên cứu HQEFA)Số liệu cho ta biết điều gì? (Nguồn: nghiên cứu HQEFA)

Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng tới kết quả học tập của học
sinh là đặc điểm của học sinh và hoàn cảnh gia đình

Tuy nhiên một số đặc điểm của giáo viên và trường
học có ảnh hưởng

17

đầu vào chính cho xây dựng chính sách giáo dục

Học sinh dân tộc thiểu số đặc biệt chịu ảnh hưởng của
chất lượng trường/giáo viên hơn là hoàn cảnh gia đình

Động lực tạo thay đổi trong lớp học (2/)
Vai trò của “giáo viên dạy hiệu quả”Vai trò của “giáo viên dạy hiệu quả”

Biến quan trọng Nhận xét

Nội dung kiến thức
Chỉ có một nghiên cứu (WB01)
Nội dung kiểm tra được áp dụng cho 
cả giáo viên và học sinh

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đảm bảo năng lực tối thiểu của giáo 
viên

18

Phương pháp sư phạm
-Phản hồi của giáo viên
-Thời gian soạn bài/chấm điểm
-Học sinh làm việc nhóm, ghi chép, học 
trong thư viện
-Phương pháp lấy học sinh làm trung 
tâm

Kết quả cho thấy nhu cầu vượt xa các 
biện pháp được áp dụng trong giáo 
dục và đào tạo khi xem xét phương 
pháp sư phạm
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Động lực tạo thay đổi trong lớp học (3/)
ếVai trò của “cơ chế quản lý nhà trường”

Biến quan trọng Nhận xét

Cơ chế quản lý nhà trường
-HT dự giờ giáo viên
-HT quan tâm tới không khí 
trường học (hành vi của học sinh)

Cần thêm thông tin/phân tích để 
hiểu rõ hơn về những chuyến 
thăm trường có thể dẫn tới hiệu 
quả giảng dạy của giáo viên cao 

19

g ọ ( ọ )
-Sự tham gia của cộng đồng

q g g ạy g
hơn

Chuyển hóa hiệu quả đầu vào thành đầu ra
Lộ trình tới năm 2020Lộ trình tới năm 2020

Tập trung vào giáo viên dạy hiệu quả: 
- Phương pháp dạy và học đổi mới có quy mô lớn
- Tiêu chuẩn nghề giáo bao hàm ATL

Tập trung vào cơ chế quản lý trường học:
Phâ ấ ả lý à ết đị h ấ t ờ- Phân cấp quản lý và ra quyết định cấp trường

- Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình lập kế hoạch 
từ dưới lên 

- Công thức cấp ngân sách trên đầu trường học

20
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Xin cảm ơnXin cảm ơn

21
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QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ 
G Ề G Ệ G ÁO ÊNGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, 

CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung

1. Quy định đạo đức và ứng xử nghề 
hiệnghiệp

2. Một số vấn đề về dạy thêm học thêm
3. Hành động trong tương lai
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I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Quan niệm
Một số nước: Do cán bộ lãnh đạo nhà nướcMột số nước: Do cán bộ lãnh đạo nhà nước 
hoặc tổ chức chuyên môn. Xác định những 
chuẩn (giá trị) đạo đức được công nhận và tiêu 
chuẩn chuyên môn mà người trong nghề phải 
tuân thủT
Việt Nam: Sản phẩm của quyền lực hành 
chính/chuyên môn
Theo tiếp cận cấu trúc nhân cách. 
Xác định những phẩm chất (thái độ, hành vi) 
đạo đức của người lao động nghề nghiệp

I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

2. Quy định đạo đức nhà giáo trong Luật Giáo 
dục việt Namdục việt Nam

Các hành vi nhà giáo không được làm :
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân 

thể của người học;
- Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá 

kết ả h tậ è l ệ ủ ời hkết quả học tập, rèn luyện của người học;
- Xuyên tạc nội dung giáo dục;
- Ép buộc học sinh học sinh để thu tiền. 
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I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

3. Những chính sách gần đây
Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 

ề ề
y ị g y

của Bộ trưởng BGDĐT về việc Quy định về đạo đức 
nhà giáo
Mục đích
Để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề 
dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong 
những cơ sở để  đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo 
nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị 
vững vàng có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệpvững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp 
trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, 
có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm 
gư-ơng cho người học noi theo".

I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

3. Những chính sách gần đây
Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng 
BGDĐT về việc Quy định về đạo đức nhà giáoBGDĐT về việc Quy định về đạo đức nhà giáo
Nội dung
- Nhà giáo phải/cần: Tâm huyết tận tụy, công bằng trong 
hoạt động nghề nghiệp, học tập nâng cao trình 
độ...Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
- Quy định cụ thể về: lối sống, tác phong làm việc, trang 
phục, quan hệ với các cộng đồng, gia đìnhp ụ , q ệ ộ g g, g
- Những việc nhà giáo không được làm: các hành vi 
tham nhũng, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền
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I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

3. Những chính sách gần đây
Chuẩn hiệu trưởng
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông
Mục đích
- Giúp giáo viên tự đánh giá 
- Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
- Phát triển các chính sách hỗ trợ

I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

3. Những chính sách gần đây
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

Nội dung
Hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo 
viên cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo 
dục mầm non giáo dục phổ thông có thể được điềudục mầm non, giáo dục phổ thông, có thể được điều 
chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu 
của giáo dục ở từng giai đoạn.
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I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

3. Những chính sách gần đây
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thôngg g ệp g p g

Áp dụng
Giáo viên xếp loại kém nếu vi phạm một trong các 
trường hợp:
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể 
người khác;
- Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết 
quả học tập, rèn luyện của học sinh;quả học tập, rèn luyện của học sinh;
- Xuyên tạc nội dung giáo dục;
- Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền;
- Nghiện ma tuý hoặc tham gia đánh bạc và các tệ nạn 
xã hội khác.

I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

4.Một vài số liệu
Hiện tượng nhà giáo cán bộ QLCSGD vi phạm đạo đứcHiện tượng nhà giáo, cán bộ QLCSGD vi phạm đạo đức 
khá đa dạng.
Năm 2007 có 200 vụ;
Năm 2008 còn 122 vụ;
Năm 2009 còn 24 vụ (bằng 12% của năm 2007).
Các vụ xâm phạm thân thể học sinh cũng giảm: năm 
2008 có 28 vụ, năm 2009 còn 8 vụ bằng 29% năm 
trước.
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I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

5. Các hoạt động hỗ trợ quy định đạo đức, ứng xử 
nghề nghiệp

ể(i) Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
trong toàn ngành
Từ năm học 2006-2007, toàn ngành thực hiện Chỉ thị số 33/ 
2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống 
tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trong đó có 
yêu cầu nâng cao đạo đức của nhà giáo và các cuộc vận động lớn:
- Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh với mục đích làm cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục... 
nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớnnhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn 
của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị đạo đức, lối sống và các 
tệ nạn xã hội;

I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

5. Các hoạt động hỗ trợ quy định đạo đức, ứng xử nghề 
nghiệp

ể(i) Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
trong toàn ngành
- Cuộc vận động "Hai không" (năm học 2006-2007 với 
hai nội dung "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh 
thành tích trong giáo dục”, năm học 2007-2008 với 4 nội 
dung "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành 
tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và cho học 
sinh không đạt chuẩn lên lớp");sinh không đạt chuẩn lên lớp ); 

- Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo”;
Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học 
sinh tích cực”.
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I. QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

5. Các hoạt động hỗ trợ quy định đạo đức, ứng xử nghề nghiệp
(ii) Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo 

N à 21/12/2007 Bộ t ở Bộ Giá d à Đà t đã b hà h- Ngày 21/12/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 
Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi 
phạm đạo đức nhà giáo
- Ngày 05/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 
8856/BGDĐT- NGCBQLGD về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi 
phạm đạo đức nhà giáo
Yêu cầu: 
đối với vi phạm đạo đức nhà giáo cần xử lý kịp thời, triệt để,  đúng 
quy định của pháp luật, nhanh chóng khắc phục hậu quả; phát hiệnquy định của pháp luật, nhanh chóng khắc phục hậu quả; phát hiện 
kịp thời, biểu dương, khen thưởng những nhà giáo hết lòng thương 
yêu học sinh, tận tụy giảng dạy, giáo dục học sinh, giúp đỡ các em 
có hoàn cảnh khó khăn...

II. Một số vấn đề về dạy thêm học thêm

1. Biểu hiện
Tổ chức dạy thêm không có tổ chức của nhà trường- Tổ chức dạy thêm không có tổ chức của nhà trường, 

- Những học sinh không đi học thêm làm bài kiểm tra (15 
phút/tiết) đạt kết quả không cao, hoặc không làm được;
- Tổ chức ôn luyện thi chuyển lớp, chuyển cấp (không 
nằm trong quy định)
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II. Một số vấn đề về dạy thêm học thêm

2. Thực trạng
Giáo viên dạy thêm:- Giáo viên dạy thêm:

+ Do trường tổ chức: 44%
+ Tự tổ chức: 49%
+ Trung tâm/đơn vị khác tổ chức: 36%
- Học sinh học thêm
+ Trung bình học sinh học thêm 3.6 buổi/tuần Trung bình học sinh học thêm 3.6 buổi/tuần
+ Với hình thức giáo viên tổ chức thêm, học sinh tham 

gia với tỷ lệ: HS khá-giỏi: 45-49%; HS trung bình: 35-
49%; HS kém: 25%

II. Một số vấn đề về dạy thêm học thêm

3. Nguyên nhân

Nhậ hứ ủ h i h h h h à â lý ề bệ h- Nhận thức của học sinh, phụ huynh và tâm lý về bệnh 
thành tích trong học tập trong xã hội vẫn còn hết sức 
nặng nề. 
- Vòng luẩn quẩn  của “ sự lan tỏa xã hội”
- Chất lượng giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất chưa 
thật đồng đều giữa các trường 
- Sức ép về thu nhập của giáo viên
- Sức ép khách quan từ đồng nghiệp và những người 
khác
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III. Hành động trong tương lai

1. Với quy định đạo đức và ứng xử nghề nghiệp
Từng bước giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu cao với- Từng bước giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu cao với 
nhà giáo với điều kiện sống, làm việc hạn chế của họ

- Đơn giản và hợp lý hóa các quy định, với mục tiêu cụ 
thể rõ ràng

- Mở rộng áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn 
hiệu trưởng; chú trọng phát triển các chương trình đạo 
tạo bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý theo chuẩntạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn 
nghề nghiệp

- Thu hút giáo viên vào quá trình xây dựng và áp dụng 
chuẩn

III. Hành động trong tương lai

2. Với dạy thêm học thêm

- Thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh, giáo viên về các 
khía cạnh khác nhau liên quan đến dạy thêm, học thêm.

- Xây dựng văn hóa nhà trường, tăng cường tính tự chủ, 
chịu trách nhiệm xã hội của nhà trường 

- Tăng cường sự giám sát của xã hội, cộng đồng và các 
tổ chức đoàn thể đối với nhà trường
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Trân trọng cảm ơn!



1

Khóa đào tạoU4
“Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam”  :

Khóa đào tạoU4
“Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam”
Hà Nội, 11-13/10/2010

QUY ĐQUY ĐỊỊNH ĐNH ĐẠẠO ĐO ĐỨỨC NHÀ GIÁOC NHÀ GIÁO

Jacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP‐UNESCO

MMứứcc đđộộ cócó ththểể chchấấpp nhnhậậnn tháithái đđộộ vàvà hànhhành
vi vi ccủủaa nhànhà giáogiáo ((KhKhảảoo sátsát IIEP 2010)IIEP 2010)

2

Lợi dụng hội nhà giáo để tránh bị phạt
Biếu tiền/quà tặng cho cán bộ nhà 

nước để được tuyển dụng/đềợ y ụ g/
bạt/thuyên chuyển

Lợi dụng quan hệ cá nhân để được 
tuyển dụng/đề bạt/thuyên chuyển

Phổ biến thông tin tuyệt mật

Lấy trộm thiết bị trường học

Dạy thêm cho học sinh

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Sử dụng sai mục đích ngân quỹ của 
trường

Bắt học sinh nộp phí sai quy định

Quấy rối học sinh



2

MMứứcc đđộộ cócó ththểể chchấấpp nhnhậậnn tháithái đđộộ vàvà hànhhành
vi vi ccủủaa nhànhà giáogiáo ((KhKhảảoo sátsát IIEP 2010)IIEP 2010)

3

Quấy rối học sinh

Sử dụng vũ lực với học sinhụ g ự ọ

Quấy rồi tình dục học sinh

Thiên vị/phân biệt đối xử đối 
với một số học sinh

Chịu ảnh hưởng của rượu 
(hay ma túy)

Vắng mặt không có lý do 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Vắng mặt không có lý do 
chính đáng

Gian dối về bằng cấp

NNộộii dung dung bàibài thuythuyếếtt trìnhtrình

I. Giới thiệu quy định

4

q y

II. Do một cơ quan độc lập xây dựng và
thực hiện (HồngCông)

III. Do chính ngành giáo dục xây dựng và
thực hiện (Ontario)

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO



3

5

I. I. GiGiớớii thithiệệuu quyquy đđịịnhnh

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

1. 1. QuyQuy đđịịnhnh nàynày đđềề ccậậpp ttớớii vvấấnn đđềề gìgì? ? 

6

Quy định đạo đức là một bộ tài liệu gồm các văn bản
hướng dẫn do các cán bộ lãnh đạo nhà nước hoặc tổ
chức chuyênmôn xây dựng; quy định này nêu chi tiết
những tiêu chuẩn (giá trị) đạo đức được công nhận
và tiêu chuẩn chuyênmônmà các cán bộ trong nghề

phải tuân thủ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

phải tuân thủ
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2. 2. MMụụcc tiêutiêu ccủủaa quyquy đđịịnhnh??

Khuyến khích hình thành tính chất chuyên nghiệp đối với
những người trong nghề

7

những người trong nghề

Khuyến khích tinh thần các cán bộ trong ngành bằng cách
ban hànhmột bộ tiêu chuẩn đạo đức được công nhận và
các cán bộ trong ngành phải tuân theo

Cung cấp hướng dẫn kỷ luật tự giác cho cán bộ trong
ngành bằng cách ban hành tiêu chuẩn đạo đức nghề

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

nghiệp

Xây dựng lòng tin và thu hút sự ủng hộ của cộng đồng đối
với nghề nhà giáo bằng cách nhấnmạnh trách nhiệm xã
hội của ngành đối với cộng đồng

3. 3. NNộộii dung dung ccủủaa quyquy đđịịnhnh

Giá trị (đạo đức) cốt lõi: tính liêm chính, trung thực, sự
thực, công bằng, tôn trọng người khác là cơ sở thực hiện

ủ

8

công việc của nhà giáo
Các tiêu chuẩn trong quy định (hành vi): cam kết đối với

học sinh, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, nhà tuyển dụng
và nghề nhà giáo và điều đó sẽ là kim chỉ nam cho công việc
hàng ngày của họ*
Tiêu chuẩn chuyênmôn (giảng dạy): cam kết liên quan

ế

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

tới quá trình thực tập với học sinh, kiến thức chuyênmôn, 
thực hành chuyênmôn và tiếp tục phát triển chuyênmôn
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9

Tôn trọng quyền và nhân phẩm của người học bất kể
người học là nam hay nữ, sinh raở đâu, nói ngôn ngữ gì, 
xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế xã hội nào  v v

* * Cam Cam kkếếtt đđốốii vvớớii hhọọcc sinhsinh

xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế xã hội nào, v.v.

Không thiên vị hay phân biệt đối xử học sinh, đặc biệt là khi
chấmbài hay chấm thi

Nghiêm cấm sử dụng bạo lực, xúc phạmbằng lời nói, tinh
thần hay quấy rối tình dục đối với học sinh dù bằng hình
thức nào, tống tiền hay liên đới

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

, g y

Sẽ không lợi dụng quan hệ chuyênmôn với học sinh vì vụ
lợi

Sẽ không tiết lộ thông tin mật về học sinh trừ những
trường hợp thật đặc biệt

4. 4. CânCân đđốốii cam cam kkếếtt//quyquyềềnn llợợii
QUYỀN LỢI

Cán bộ trong ngành:

CAM KẾT
Cán bộ trong ngành có quyền :

10

Không được coi thường nghề
nghiệp chính củamình vì
quyền lợi cá nhân

Không được lợi dụng quan hệ
nghề nghiệp của mình với
học sinh vì vụ lợi

Khô đ hậ iề   à

Từ chối thực hiện những công
việc không liên quan tới
chuyênmôn không phải nhiệm
vụ củamình

Tìm bất kỳ vị trí nào với bằng
cấp của mình và được đánh
giá công bằng để đảmnhiệm
vị trí đó

© IIEP‐UNESCOHallak & Poisson

Không được nhận tiền, quà
tặng hay sự đối xử thiên vị có
thể gây tác động tới quyết
định của mình trong nghề

vị trí đó

Được thông báo về thủ tục
đánh giá có ảnh hưởng tới
bản thân và được bày tỏ ý kiến
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5. 5. LLậậpp kkếế hohoạạchch xâyxây ddựựngng quyquy đđịịnhnh
11

So
ur
ce
: P

oi
ss
on

, 2
00

9

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

6. “6. “CácCác côngcông ccụụ hhữữuu íchích, , khôngkhông
đđượượcc tăngtăng ccườườngng hihiệệuu ququảả””

KHÓ KHĂN

khó iế ậ đị h

đức, v.v.

ĐỀXUẤT

12

khó tiếp cận quy định

không được đào tạo

năng lực thực hiện quy định
kém

ít hiểu biết về thủ tục khiếu
nại

ĐỀXUẤT

đơn giản hóa quy định và hợp
lý hóa quy định

hỗ trợ tiếp cận quy định

tăng cường cơ chế giải quyết

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

nại

thiếu “sự cảnh giới”

vai trò của hội nhà giáo

không có cơ sở dữ liệu về
bằng chứng các hành vi vô đạo

tăng cường cơ chế giải quyết
khiếu nại

xây dựng quyền làm chủ, v.v.
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VVấấnn đđềề giámgiám sátsát vàvà ququảảnn lýlý viviệệcc ápáp ddụụngng
quyquy đđịịnhnh ((KhKhảảoo sátsát IIEP 2010)IIEP 2010)

13

The implementation of the code is not
supported by the law

The necessary resources were not
mobilizedCác nguồn lực cần thiết không được

huy động
Việc thực hiện quy định không được

ỗ

Insufficient sanctions are taken

The implementation of the code is not
supported by the public authorities

The implementation of the code is not
supported by the teachers

The implementation of the code is not
supported by the teachers unions

supported by the law
luật pháp hỗ trợ
Việc thực hiện quy định không được
hội nhà giáo hỗ trợ
Việc thực hiện quy định không được
giáo viên hỗ trợ
Việc thực hiện quy định không được
lãnh đạo nhà nước hỗ trợ

Hình thức kỷ luật chưa đủ răn đe

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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The general public ignores the procedures
for filing a complaint

The complainants are afraid to file a
complaint

Too few sanctions are taken

with code without code

Quá ít hình thức kỷ luật được áp
dụng

Người khiếu nại sợ viết đơn khiếu
nại

Công chúng không quan tâm tới thủ
tục làm đơn khiếu nại

6. 6. HaiHai mômô hìnhhình đđặặcc bibiệệtt

14

1. Được một cơ quan độc lập xây dựng và
thực hiện, ví dụ: Hồng Công

2. Được hội nhà giáo hoặc các trường đại học
xây dựng và thực hiện (quá trình tự điều
tiết), ví dụ: Ontario

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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II  II  ĐĐ ộộtt đđộộ

15

II. II. ĐĐượượcc mmộộtt ccơơ quanquan đđộộcc
llậậpp xâyxây ddựựngng vàvà ththựựcc hihiệệnn ‐‐

HHồồngngCôngCông

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

1. 1. GiGiớớii thithiệệuuQuyQuy đđịịnhnh đđạạoo đđứứcc nhànhà
giáogiáoởởHHồồngngCôngCông

Bối cảnh công việc do Ủy ban Phòng chống tham nhũng độc
lập đảm nhiệm (HồngCông)

16

lập đảm nhiệm (HồngCông)

Một hội đồng được mời lập báo cáo vào năm 1982, báo cáo đề
xuất thành lậpCơ quan giảng dạy HồngCông nhằm tăng
cường phẩm chất nghề nghiệp

Ủy ban Chuẩn bị chuẩn bị xây dựngQuy định vào năm 1990 với
sự tham gia của đại diện đến từ nhiều tổ chức giáo dục

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Tuyên truyền rộng rãi vềQuy định này và lồng ghép các vấn đề
về tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên vào các khóa đào tạo
(đào tạo giáo viên chính quy và tại chức)
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22. . HHộộii đđồồngngĐĐạạoo đđứứcc nghnghềề nghinghiệệpp
(CPC) (CPC) trongtrong ngànhngành giáogiáo ddụụcc

Được thành lập: năm 1994

M iê   ă ờ à iá á đ đứ hề hà iá

17

Mục tiêu: tăng cường và giám sát đạo đức nghề nhà giáo

Nhân sự: 28 thành viên: 14 giáo viên được bầu trực tiếp
và 11 thành viên được bầu chọn từ các tổ chức giáo dục + 
3 thành viên do BộGiáo dục chỉ định (1 đại diện và 2 thành
viên không thuộc ngành giáo dục).

3 tiểu ban: Quy định đạo đức nghề nghiệp; quảng bá và

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

3 tiểu ban: Quy định đạo đức nghề nghiệp; quảng bá và
công bố thông tin; nghiên cứu trường hợp (đề xuất trong
trường hợpmâu thuẫn hoặc hành vi sai phạmnghề
nghiệp có cơ sở)

3. 3. ThThủủ ttụụcc gigiảảii quyquyếếtt ssựự vvụụ

1. Khiếu nại trực tiếp/sự vụ được giao giải quyết

18

2. Thành lập hội đồng gồm 3 thành viê

3. Phỏng vấn các bên liên qua

4. Lập báo cáo nghiên cứu trường hợp (sự việc, quá trình
điều tra, kết quả, đề xuất)

5 Hòa giải/phán quyết/trừng phạt/thông báo kết quả

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

5. Hòa giải/phán quyết/trừng phạt/thông báo kết quả
nghiên cứu trường hợp (không nêu tên cụ thể)

Nguồn: Saidi, 2000.
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III. Do III. Do ngànhngành giáogiáo ddụụcc xâyxây

19

ddựựngng vàvà ththựựcc hihiệệnn ––
OntarioOntario

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

1. 1. BBốốii ccảảnhnh
20

Chúng tôi đề xuất thành lậpmột cơ quan tự điều tiết nghề giáo, đó
ẳ ề

“
là Cao đẳng sư phạmOntario, và cơ quan này có quyền, nghĩa vụ và
có vị trí củamột trường cao đẳng được quy định trong luật pháp.

Trường cao đẳng này chịu trách nhiệmquyết định tiêu chuẩn nghề
nghiệp, cấp chứng chỉ và chứng nhận các chương trình đào tạo
giáo viên.

Phần lớn thành viên của trường là các chuyên viên giáo dục và có
nhiều đại diện không phải là chuyên viên giáo dục đến từ cộng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

nhiều đại diện không phải là chuyên viên giáo dục đến từ cộng
đồng.

”
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2. Cao 2. Cao đđẳẳngng ssưư phphạạmm

Tiêu chuẩn thực hành vàTiêu chuẩn đạo đức được sử
dụng để chứng nhận các chương trình đào tạo giáo viên

21

dụng để chứng nhận các chương trình đào tạo giáo viên
(12 yêu cầu) tại các trường đại học củaOntario

Cơ chế tự quản lý và quá trình toàn diện cung cấp
phương pháp giám sát hành vi sai phạmnghề nghiệp
(đảmbảo chất lượng)

Được coi là một hệ thống tự chịu trách nhiệm thực sự
ẫ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

(con đường dẫn tới sự liêm chính)

3. 3. CácCác điđiềềuu kikiệệnn tiêntiên quyquyếếtt vàvà điđiềềuu kikiệệnn

Thỏa mãn các điều kiện tiên quyết và điều kiện: 
Quá trình tham vấn có sự tham gia của mọi người (6 
tháng  600 người)

22

tháng, 600 người)
Thông qua chính thức (Hội đồng quản lý trường cao đẳng)
Thực hiện từng bước: xây dựng năng lực và thông tin

Các điều kiện và điều kiện tiên quyết một phần phù hợp
với:

Ủy ban kỷ luật xác định lời buộc tội thiếu năng lực và sai
h hề h ệ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

phạmnghề nghiệp
Ủy ban điều tra điều tra khiếu nại (150 năm2003)
Nhưng ngành giáo dục chỉ kiểm soát một số hành động
kỷ luật (xác nhận thuộc BộGD)
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ChúChú trtrọọngng!!
QuyQuyềềnn xxửử phphạạtt gìgì??

T i Hồ Cô  CPC  ó i ò ố ấ

23

Tại HồngCông, CPC có vai trò cố vấn quan trọng

Tương tự, Hiệp hội nhà giáoOntario (Canada) 
không có quyền thu hồi giấy đăng ký của giáo viên
vì lý do sai phạm (quyền của BộGD)

Ngược lại, Hội đồng giảng dạy ở Scotland được
quyền hủy bỏ đăng ký của giáo viên (cơ quan tự

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

quyền hủy bỏ đăng ký của giáo viên (cơ quan tự
điều tiết)

ƯƯuu vàvà nhnhượượcc điđiểểmm ccủủaa haihai mômô hìnhhình
24

Ưu điểm Nhược điểm

Thực hiện nhanh Phương pháp tiếp
Cơ quan độc lập xây
dựng và thực hiện

Thực hiện nhanh
Có ích khi nghề dạy
học không được tổ
chức tốt

Phương pháp tiếp
cận tập trung cấp
trungương và do cấp
trên quyết định

Phương pháp tiếp
cận có sự tham gia

Tốn kém
Năng lực xử phạt

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Ngành giáo dục xây
dựng và thực hiện

củamọi người
Ngành giáo dục làm
chủ
Khuyến khích đạo
đức nghề nghiệp

Năng lực xử phạt
thấp
Đòi hỏi ngành ít nhất
phải đủ năng lực tự
quản lý
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KKếếtt luluậậnn
Đơn giản hóa các tiêu chuẩn và hợp lý hóa chúng

Xác định rõ ràng cácmục tiê

25

ị g ụ

Tăng cường quyền làm chủ bằng cách thu hút giáo viên
tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện

Đảmbảo tuyên truyền rộng rãi (thành lập cơ chế giám
sát xã hội và nghề nghiệp đối với quá trình thực hiện

Đưa vấn đề đạo đức nghề nghiệp vào đào tạo giáo viên

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ạ g g ệp ạ g
chính quy và tại chức

MMờờii quýquý vvịị vàovào thămthămdidiễễnn đànđàn quyquy
đinhđinh đđạạoo đđứứcc nhànhà giáogiáo

26

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
http://teachercodes.iiep.unesco.org
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Khóa đào tạoU4:
‘Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam’

Hà Nội, 11‐13/10/2010

GIAN LẬN VỀ HỌC THUẬT, ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG VÀ CHỨNG NHẬN CẤP 

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

J  H ll k & M i l P iJacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP‐UNESCO

GiGiớớii thithiệệuu: : mmộộtt ssốố tháchthách ththứứcc

Tăng từ 28 triệu sinh viên năm 1970 lên 144 triệu năm2006

Gian lận về học thuật

2

ậ ọ ậ

Từ các cơ sở giáo dục đại học truyền thống tới các cơ sở tư
thục, cơ sở ngoài trường đại học, giáo dục từ xa, giáo dục
trực tuyến, v.v.

Gian lận trong cấp chứng nhận

Hơn 2,5 triệu sinh viên nhập học vào các chương trình giáo
d ố ế  Giá d đ i h   à h dị h ấ khẩ lớ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

dục quốc tế; Giáo dục đại học: ngành dịch vụ xuất khẩu lớn
thứ 5 ởHoa Kỳ

Gian lận trong giáo dục quốc tế
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NNộộii dungdung

I. Những lĩnh vực có nhiều khả năng

3

g g
nảy sinh sai phạm

II. Các chiến lược tăng cường tínhminh 
bạch và tính tự chịu trách nhiệm (5 
trục)

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

4

I. I. NhNhữữngng lĩnhlĩnh vvựựcc cócó nhinhiềềuu
khkhảả năngnăng nnảảyy sinhsinh saisai phphạạmm

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. 1. CácCác hìnhhình ththứứcc giangian llậậnn vvềề hhọọcc thuthuậậtt
5

Bước Sai phạm

Tổ chức thi

• Rò rỉ hoặc bán đề thi
• Ôn thi (dạy thêm)
• Thi hộ  hỗ trợ từ bên ngoàiTổ chức thi • Thi hộ, hỗ trợ từ bên ngoài
• Tráo bài thi
• Trung tâm thi ma 

Chấm thi • Thiên vị, thân quen, hối lộ

Lưu giữ kết quả và
ấ ằ

• Chỉnh sửa kết quả thi
• Phát hành bằng và chứng nhận giả

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

cấp bằng • Phát hành bằng và chứng nhận giả
(nhàmáy sản xuất bằng)

Sử dụng kết quả
• Hối lộ nhằm được nhập học đại học/ 
được cấp học bổng/ dành được suất
miễn học phí

Nghiên cứu • Đạo văn, số liệu và kết quả giả

GianGian llậậnn trongtrong hhọọcc thuthuậậtt đangđang tăngtăng lênlên

Anh: một nửa sinh viên đại học ởAnh sẵn sàng gian lận trong
thi cử bằng cách nộp các bài luận mua trên internet

Việt N  h %  i h iê h biết là đã   ó bài ít

6

Việt Nam: hơn 95% sinh viên cho biết là đã quay cóp bài ít
nhất một lần trong lớp; hầu hết các giảng viên và nhà quản lý
thừa nhận là đã nhận tiền để cho điểm cao hơn hoặc hỗ
trợ/đảmbảo sinh viên được nhập học đại học
Hoa Kỳ: Bang Michigan liệt kê 600 cơ sở giáo dục giả, không
được phép hoặc không đạt chuẩn
New South Wales: bằng giả được bán từ ít nhất 40 nguồnở

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Cơ quan giám sát giáo dục đại học không biên giới, 2005; Giáo dục đại học quốc
tế 2008

g g ợ 4 g
Australia

Nam Phi: Theo ước tính, 15% người dân Nam Phi có việc làm
nhờ sử dụng bằng cấp giả
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NhNhữữngng kỳkỳ thithi cócó ý ý nghĩanghĩa quyquyếếtt đđịịnhnh
vàvà giangian llậậnn: : bàibài hhọọcc ttừừHoaHoa KỳKỳ

Nhà quản lý và giảng viên gian lận

7

Sinh viên gian lận

Gạt những sinh viên kém khỏi kỳ thi

Bópméo tỷ lệ bỏ học

Giảng dạy hướng vào bài thi

Thu hẹp chương trình

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Thu hẹp chương trình

Mâu thuẫn với tỷ lệ tính tự chịu trách nhiệm

Nguồn: Nicolas and Berliner, 2005.

2. 2. CácCác hìnhhình ththứứcc giangian llậậnn trongtrong ccấấpp
chchứứngng nhnhậậnn vàvà đđảảmmbbảảoo chchấấtt llượượngng

8

Bước Sai phạm

Định nghĩa tiêu chí
cấp chứng nhận và

• Sử dụng tiêu chí khôngminh bạch
• Các cơ quan cấp chứng nhận giả hay cấp chứng nhận và

đảmbảo chất lượng
• Các cơ quan cấp chứng nhận giả hay 

ma (nhà máy sản xuất chứng nhận)

Quá trình chứng
nhận

• Hối lộ để đạt chứng chỉ/chứng nhận
• Những cơ sở không được chứng nhận

cấp bằng được công nhận

Thực hiện và giám • Bópméo quá trình áp dụng các tiêu chí
ấ hứ hậ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

sát việc cấp chứng
nhận*

cấp chứng nhận
• Lừa gạt cấp chứng nhận (các chương

trình đặc quyền)
• Các trường kiếm lời bằng cách lừa dối

về vị trí được chứng nhận củamình
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* * GianGian llậậnn trongtrong ccấấpp chchứứngng nhnhậậnn ttạạii UkraineUkraine

Phỏng vấn 43 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhà
quản lý tại 5 trường đại học tư thục cho thấy:

9

Để được cấp bằng hay cấp chứng nhận, cần phải
hối lộ, chỉ trừmột vài trường hợp

Việc cấp bằng, chỉ xảy raở các cơ sở tư thục, có thể
cần hối lộ 200USD (khoảng 2 tháng lương củamột
cán bộ học thuật)

Cấ hứ hậ ó hể ầ hải biế é ấ  

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Stetar và cộng sự, 2005

Cấp chứng nhận có thể cần phải biếu xén gấp 10 
đến 20 lần

3. 3. GianGian llậậnn trongtrong giáogiáo ddụụcc ququốốcc ttếế
10

Bước Hình thức sai phạm
Sinh viên sử dụng bằng giả để được chấp
hậ à họ

Quản lý sinh viên
quốc tế

nhận vào học
Các cơ sởma không cung cấp dịch vụ họ
quảng cáo
Các cơ sở và khóa học không được chứng
nhận được liệt kê trong danh sách chính thức
tiếp nhận sinh viên quốc tế

Quan chức tham nhũng kiếm tiền từ việc cấp

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Đặc quyền tổ chức
khóa học quốc tế

Quan chức tham nhũng kiếm tiền từ việc cấp
bằng và đặc quyền
Số lượng sinh viên thi trượt được giảm tối đa
Gây áp lực cho giảng viên để thay đổi tiêu
chuẩn chấm điểm
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VVụụ bêbê bbốốii đđạạoo vănvăn ttạạii mmộộtt trtrườườngng đđạạii
hhọọccởở nnướướcc ngoàingoài, Malaysia, Malaysia

11

Bộ trưởng Bộ giáo dục Australia đã bày tỏmối quan ngại rằng vụ bê bối đạo văn
liên quan tới sinh viên Malaysia tại một trường đại học của Australia có thể làmliên quan tới sinh viên Malaysia tại một trường đại học của Australia có thể làm
phương hại tới việc xuất khẩu giáo dục đại học trị giá hàng tỉ đô la.

Ông Brendan Nelson đã thúc giục trườngĐại học Newcastle điều tra lại vụ việc
trường này đã bí mật chấm điểm bài thi của 15 sinh viên thi trượt vì lý do đạo văn
tại một cơ sở của trường tại Malaysia. 15 bài thi này đầu tiên bị cho điểm 0 vì đã
sử dụng tài liệu từ internet nhưng không thừa nhận nguồn để làm bài thi, nhưng
giảng viên của các sinh viên này đã khiếu nại rằng trường đã bác bỏ quyết định
của ông vì lo ngại mất doanh thu từ sinh viên nước ngoài. Những sinh viên này tại

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Giảm tuyển sinh sinh viên quốc tế?

của ông vì lo ngại mất doanh thu từ sinh viên nước ngoài. Những sinh viên này tại
trường đại học kinh doanh của Đại học Newcastle đóng tại Kuala Lumpur đã
được cho điểm qua, một số sinh viên nhận được bằng khá.

II.II.CácCác chichiếếnn llượượcc tăngtăng ccườườngng

12

tínhtínhminh minh bbạạchch vàvà tínhtính ttựự chchịịuu
tráchtrách nhinhiệệmm

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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TrTrụụcc 1. 1. QuáQuá trìnhtrình thithi ccửử//tuytuyểểnn sinhsinh
minh minh bbạạchch

Tiêu chí và thủ tục tuyển sinh rõ ràng

Thuê bên ngoài quản lý kỳ thi (SSAC)

13

Thuê bên ngoài quản lý kỳ thi (SSAC)

Cơ chế quản lý thi cử đáng tin cậy và minh bạch (bí mật, 
an ninh, giấu tên), sử dụng kỹ thuật máy tính

Tăng cườngmối liên kết giữa đủ điều kiện và cơ hội tiếp
cận
Như hữ khó khă ẽ ặ là

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nhưng những khó khăn sẽ gặp là:

• Xác định điểm chuẩn như thế nào?

• Phân bổ học bổng/suất học miễn phí

Kyrgyzstan: Kyrgyzstan: ttừừ kỳkỳ thithi ttớớii bàibài kikiểểmm tratra

Từ năm 2002, công tác tuyển sinh đại học dựa vào Kỳ thi
Học bổngQuốc gia (NST)

Do Tổ chức Kiểm tra độc lập đảmnhiệm

14

ẤnĐộ  BộGD • Do Tổ chức Kiểm tra độc lập đảmnhiệm
• Các bài kiểm tra năng khiếu trắc nghiệm được chuẩn

hóa
• Được quản lý bằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt
• Các bài thi được quét và chấm điểmbằngmáy tính
NST được ủng hộ khắp cả nước:

• Minh bạch: Kỳ thi kiến thức và kỹ năng được đánh giá

ẤnĐộ: BộGD 
đề xuất năm
2010 sẽ áp
dụngmột kỳ
thi đầu vào

quốc gia dành
cho các

trường đại

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

khách quan trên cả nước
• Bình đằng: Quyết định khả năng đủ điều kiện nhận học

bổng
• Chất lượng:Đánh giá năng lực được nhận vào học đại

họcNguồn: Drummond, 2005.

g
học và cơ sở
đào tạo nghề

nghiệp
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TínhTính trungtrung llậậpp ccủủaa cáccác ccơơ chchếế đđảảmmbbảảoo
chchấấtt llượượngng

Thành lập các cơ quan chuyênmôn độc lập với đầy đủ
đại diện của các bên liên quan

15

ạ ệ q

Thành lập các tổ chức độc lập hoặc các công ty tư vấn tư
nhân để cấp chứng nhận (Hiệp hộiĐảmbảo chất lượng
Australia)

Tiêu chuẩn đảmbảo chất lượng minh bạch (Hướng dẫn
củaUNESCO‐OECD)

Nhưng những khó khăn gặp phải sẽ là:

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nhưng những khó khăn gặp phải sẽ là:

• Lựa chọn và đào tạo cán bộ đánh giá chéo
• Duy trì tự chủ thực sự không bị tác động của chính

phủ

HiHiệệpp hhộộiiĐĐảảmmbbảảoo chchấấtt llượượngngAustralia (AUQA)Australia (AUQA)

Theo Luật doanh nghiệpAustralia, cơ quan này được
thành lập với tư cách là một công ty phi lợi nhuận

ố ể

16

Quản lý hệ thống kiểm toán định kỳ các hoạt động
đảmbảo chất lượng có liên quan tới các hoạt động của
các trường đại họcAustralia
Giám sát, rà soát, phân tích và công bố báo cáo công
khai về các hoạt động đảmbảo chất lượng trong SAI, 
về quá trình và thủ tục của các nhà chức trách cấp

ề

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

chứng nhận và về tác động của những quá trình đó lên
chất lượng của các chương trình

Báo cáo về tiêu chí cấp chứng nhận trường đại học mới
hay các khóa đào tạo đại học không được thực hiện
trong trường đại họcSource: www.auqa.edu.au
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TrTrụụcc 3. 3. QuyQuy đđịịnhnh hànhhành vivi
Áp dụng cho các ngành, nghề và cấp giáo dục khác nhau. 
Tại cấp giáo dục đại học, quy định này liên quan tới:

• Đảm bảo chất lượng: hướng quan trọng

17

• Gian lận học thuật: sự liêm chính của các bên liên quan
• Các hoạt động tham nhũng khác: quản lý, phụ đạo, v.v.
• Cấp chứng nhận: tiêu chí và chấm điểm (CHEA, QAA)

Nhưng những khó khăn sẽ gặp phải là:

• Thiếu thông tin
• Thực hiện kém

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

• Thực hiện kém

Điều kiện tiên quyết:

• Thủ tục có sự tham gia của mọi người (xây dựng và duy
trì)

• Hệthốngthôngtin hoànchỉnh(nộidung vàhìnhthứckỷ luật)
• Đào tạo các bên liên quan chủ chốt

QuyQuy đđịịnhnh nghiênnghiên ccứứuu nghiêmnghiêm túctúc, 2010, 2010

Nghiên cứu nghiêm túc

Định nghĩa

5. Quyền tác giả

6. Uy tín xuất bản

18

Nguyên tắc
1. Trung thực

2. Gian lận nghiêm trọng, có chủ
ý

3. Chính sách giải quyết nạn gian

7. Tranh chấp quyền lợi

8. Quản lý dữ liệu

9. Diễn giải dữ liệu

10. Tuân thủ quy định

11  Tuyên truyền

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

lận nghiêm trọng có chủ ý

4. Các hành vi nghiên cứu đáng
nghi ngờ

11. Tuyên truyền

12. Môi trường nghiên cứu

13. Trách nhiệm với xã hội

Nguồn: Hội thảo về Tính nghiêm túc trong khoa học lần thứ hai, 21-24/7
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TrTrụụcc 4. 4. CácCác côngcông ccụụ ququảảnn lýlý minh minh bbạạchch
Sử dụngCNTT&TT một cách hệ thống để phát hiện
gian lận (Philippine)  kiểm tra đạo văn

19

gian lận (Philippine), kiểm tra đạo văn
(www.turnitin.com), quản lý kỳ thi (Azerbaijan), đối phó
với nạn sử dụng bằng giả bằng chíp siêu nhỏ (ẤnĐộ)

Cơ chế giám sát hiệu quả hơn (Ủy ban Trợ cấp Đại học
ẤnĐộ)

Tăng chi phí của hành vi tham nhũng trong quá trình thi
ố ế

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

của (TrungQuốc) và tiếp cận thị trường lao động

Ontario: Cao Ontario: Cao đđẳẳngng ssưư phphạạmm

Tiêu chuẩn hành vi vàTiêu chuẩn đạo đức được sử
dụng để cấp chứng nhận cho các chương trình đào

20

ụ g p g ậ g
tạo giáo viên (16 yêu cầu) tại các trường đại học
củaOntario

Cơ chế tự quản lý và quá trình hoàn chỉnh dẫn tới
phương pháp giám sát hành vi sai trái trong nghề
(đảmbảo chất lượng)
Ủy ban điều tra điều tra các khiếu nại (năm2003 có

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

y ạ ( 3
150 vụ)
Được coi là hệ thống tự chịu trách nhiệm thực sự
(con đường dẫn tới sự liêm chính)
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TrTrụụcc 5. 5. QuyQuyềềnn làmlàm chchủủ vàvà titiếếpp ccậậnn thôngthông tintin

Hệ thống thông tin đáng tin cậy và tiện dụng về các trường
đại học và cơ quan cấp chứng chỉ (bao gồm các chương
ì h à ở đà ớ ài)

21

trình và cơ sở đào tạo nước ngoài)

Người sử dụng cuối cùng kiểm soát quá trình cung cấp dịch
vụ: cơ chế phát hiện hành vi sai trái hiệu quả

Đểcóđượctínhtựchịutráchnhiệmtrướccôngluậnthôngqua:

• người sử dụng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn (tiêu
h ẩ à đị h  h ớ dẫ   ài kh ả ờ đ i

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

chuẩn và quy định, hướng dẫn, tài khoản trường đại
học, v.v.)

• tăng cường huy động sinh viên (khảo sát gian lận trong
học thuật có sự tham gia của mọi người)

• thành lập mạng lưới cán bộ kiểm soát hay cơ chế khiếu
nại

PhátPhát tritriểểnn ddịịchch vvụụ trtrựựcc tuytuyếếnn
Công bố công khai lệ phí tuyển sinh, yêu cầu của khóa
học và đường dây trợ giúp (Nam Phi)

22

Hướng dẫn các khóa học của các cơ sở được cấp chứng
nhận (Hội đồngGiáo dục vàĐào tạo từ xa)

Hệ thống thông tin đáng tin cậy và tiện dụng về các cơ
quan cấp chứng nhận (Hiệp hội các Hiệu trưởng trường
đại học quốc tế)

ấ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Danhmục các cơ quan cấp chứng nhận chưa được
thông qua (www.michigan.gov)
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KKếếtt luluậậnn

Cần giải quyết triệt để nạn gian lận trong học thuật và
ấ ấ ẫ

23

cấp chứng nhận vì vấn nạn này dẫn tới sự nghi ngờ
chất lượng bằng cấp và người được cấp bằng

Cần hạn chế sai phạm khi sử dụng ngân quỹ vì sai
phạmnày sẽ làm giảm nguồn lực có sẵn nhằm tăng
cường sự tiếp cận, chất lượng, sự bình đẳng trong
giáo dục đại học

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

g ụ ạ ọ
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Vấn đề minh bạch tài chính tại các 
trường đại học và cao đẳng tư thục

GS TS Pham Huy Dung
Đại học Thang Long

Khu vực đại học và cao đẳng tư 
thục

• Phát triển khu vực đại học tư thục ở Việt Nam 
RDV/SRV (1988 1994 2010)RDV/SRV (1988, 1994, 2010)

• Trưòng/ thầy giáo/ sinh viên
2000 2005 2009

Số trường
Công 145 243 326
Tư 30 34 77

Số thầy (1000)
Công 27,9 42 57,5
Tư 4,5 6,6 7,6

Số sinh viên (1000)
Công 795,6 1226,7 1547,4
Tư 103,9 160,4 245,8
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Đại học Thang Long

• Trung tâm đại học Thang Long (1998-
1994)1994)

• Đại học dân lập Thang Long (1994- 2005)
• Đại học Thang Long (Từ 2005)

Một số vấn đề về minh bạch

• Mong đợi của sinh viên (Công khai giáo dục) 
Q đị h ủ Nhà ớ• Quy định của Nhà nước

• Quy chế của Trường

Giám sát của Bộ GD và ĐT

• Khách quan
• Minh bạch
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Vấn đề năm 1998 của Đại học  
Thang Long

• Vấn đề:
Hiệu trường không có kế toán cho Trường– Hiệu trường không có kế toán cho Trường

– Kế toán được thực hiện bởi một công ty gần gũi hiệu 
trường  

• Giải pháp
– Hội đồng quản trị đã yêu cầu hiệu trưởng có kế toán 

cho Trườngg
• Tính minh bạch:

– Tham những/ Vi phạm tính minh bạch hay thiếu sót?

Khuyến nghị

• Kiểm tra chéo giữa Ban giám hiệu và Hội 
đồ ả t ịđồng quản trị

• Giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Giáo dục công khai
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Câu hỏi

• Có phải chuyển đổi từ dân lập sang tư 
th hằ â tí h i h b h àthục nhằm nâng cao tính minh bạch và 
hạch toán?

• Vấn đề Vì lợi nhuận và Không vì mục đích 
lợi nhuận hiểu thế nào cho minh bạch?

• Quy trình công khai cho phép các hoạt• Quy trình công khai cho phép các hoạt 
động hay phi tập trung hóa, ủy quyền 
quyền lực?
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CÔNG CỤMANG TÍNH PHƯƠNG PHÁP 

Khóa đào tạoU4:
‘Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam’

Hà Nội, 11‐13/10/2010

CÔNG CỤMANG TÍNH PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN NHẰM GIÁM SÁT HÀNH VI THAM 

NHŨNG
PETS, QSDS VÀ Thẻ báo cáo

Jacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP‐UNESCO

GiámGiám sátsát hànhhành vi vi thamtham nhũngnhũng

Kết hợp nhiều phương pháp khác nhau: 

ề

2

Khách quan: khảo sát điều tra chi tiêu công
(PETS) và khảo sát định lượng về chất lượng
thực hiện dịch vụ (QSDS)

Chủ quan: quan điểm về chất lượng thực hiện
dịch vụ (thẻ báo cáo)

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO



2

ThThựựcc ttếế vàvà quanquan điđiểểmm
3

I. Thực tế
Dữ liệu khách quan BộGD/

á ổ hứcác tổ chức)

PETS

II. ‘Quan điểm’ 

Dữ liệu chủ quan

(Giá iê /H i h)

• Khâu tổ chức (quản lý, cấp trung
ương và địa phương)

• Nguồn nhân lực (giáo viên ‘ma’, 
giáo viên vắng mặt không có lý do, 
tuyển dụng)

• Tài chính (báo cáo tài chính của một
hoạt động/của một đơn vị, ngân

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

(Giáo viên/Học sinh)

Đánh giá có sự
tham gia của
mọi người

sách, gây quỹ)

• Mua sắm (đấu thầu)

NNộộii dungdung

I PETS  QSDS  thẻ báo cáo: định nghĩa

4

I. PETS, QSDS, thẻ báo cáo: định nghĩa

II. Các bước liên quan

III. Kết quả chính: ví dụminh họa

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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I. PETS, QSDS, I. PETS, QSDS, ththẻẻ báobáo
cáocáo: : đđịịnhnh nghĩanghĩa

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

1. 1. ĐĐịịnhnh nghĩanghĩa KhKhảảoo sátsát điđiềềuu tratra Chi Chi 
tiêutiêu côngcông (PETS)(PETS)

Mục tiêu: 

6

ụ

Xác định và tìm hiểu mức độ rò rỉ và xác định nguyên nhân
để đưa ra giải pháp

Được thực hiện ởUganda năm 1996

Từ đó, hàng chục PETS đã được thực hiện trên khắp thế
ổ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

giới: Campuchia, Ghana, Kenya, MôngCổ, Namibia, Papua 
New Guinea, Peru, Tanzania, Zambia, v.v.
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2. 2. ĐĐịịnhnh nghĩanghĩa KhKhảảoo sátsát đđịịnhnh
llượượngng vvềề chchấấtt llượượngng ththựựcc hihiệệnn

ddịịchch vvụụ (QSDS)(QSDS)
Mục tiêu:

7

Kiểm tra tính hiệu quả của chi tiêu công của nghành giáo
dục; ví dụ: số sách tính trên đầu học sinh trong lớp học

Phân tích những hướng thực hiện dịch vụ khác nhau
trong ngành (trường học); ví dụ: số lượng giờ lên lớp một
tuần

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Được thực hiện ở Bangladesh, Ecuador, ẤnĐộ, Indonesia, 
Peru, v.v., thương được kết hợp với PETS

VíVí ddụụ kkếếtt hhợợpp PETS/QSDS: PETS/QSDS: trtrườườngng
hhợợppViViệệtt NamNam

8

Nguồn thu nhập cấp trường là gì?

Ngân quỹ nhà nước đến được các cơ sở thực hiện dịch
“

Ngân quỹ nhà nước đến được các cơ sở thực hiện dịch
vụ để hỗ trợ chi tiêu thực tế của họ là bao nhiêu?

Cơ cấu chung của chi tiêu dưới ngành ở từng cấp và của
các hoat động là gì?

Cơ cấu chi tiêu cấp trường như lương, các khoản đầu tư
(đó là các nguồn lực sẵn có được tùy ý chi tiêu để nâng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCOSource: PETS 2008, NCG

cao chất lượng trường học) là gì?

Ngân sách nhà nước cho phép chi tiêu bắt buộc như sự
phụ thuộc của trường vào tiền đóng góp của người sử
dụng dịch vụ và các nguồn kinh phí khác tới mức nào? ”
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3. 3. ĐĐịịnhnh nghĩanghĩa vvềề ththẻẻ báobáo cáocáo

Mục tiêu:
C ấ hả hồi í h đị h l hể hiệ

9

Cung cấp phản hồi mang tính định lượng thể hiện quan
điểm và sự hiểu biết của người sử dụng về chất lượng, 
sự thỏa đáng và hiệu quả của dịch vụ công

Đòi hỏi xã hội có trách nhiệm đóng góp ý kiến thông qua 
các phương tiện thông tin đại chúng và đợt tuyên truyền
trong xã hội được thực hiện trong quá trình này

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Được thực hiện rộng rãi trên thế giới (Mỹ La Tinh, Hoa Kỳ, 
Bangladesh, v.v.)

10

II. II. CácCác bbướướcc liênliên quanquan

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. 1. MMụụcc đíchđích vàvà mmụụcc tiêutiêu
Thống nhất mục đích và mục tiêu thông qua tham vấn
với các bên liên quan:

Cá bộ   iá d  tài hí h  kế h h  

11

• Các bộ: giáo dục, tài chính, kế hoạch, v.v.
• Các nhà tài trợ
• Xã hội: PTA, hội nhà giáo, v.v.
Xác định:
• Các câu hỏi chính và câu trả lời dự kiến*
• Nguồn lực và quy định phân bổ

V i t ò ủ t ườ ô lậ à tư thụ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

• Vai trò của trường công lập và tư thục
Xem xét:

• Dữ liệu sẵn có
• Năng lượng thực hiện khảo sát của địa phương

* * CácCác câucâu hhỏỏii vàvà trtrảả llờờii ddựự kikiếếnn: : 
PETS ZambiaPETS Zambia

Câu hỏi: Tại sao tỷ lệ nhập học giảm, đặc biệt đối với
cộng đồng nghèo trong khi hỗ trợ tài chính của chính phủ

12

cộng đồng nghèo trong khi hỗ trợ tài chính của chính phủ
tăng?

Câu trả lời dự kiến:
• Quỹ được chi tùy ý (phần lớn trong phân bổ của chính

phủ) không đến được với tất cả các trường
• Các quỹ theo quy định đến được tất cả các trường

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

• Do có quyền thỏa thuận, các trường có phụ huynh khá
giả thường có nhiều kinh phí được chi tùy ý trên mỗi
học sinh hơn



7

2. 2. CâuCâu hhỏỏii điđiềềuu tratra ((đđơơnn vvịị phânphân tíchtích))
13

PETS QSDS Thẻ báo cáo

BộGD
Vùng/tỉnh
Huyện
Trường*
Hộ gia đình

Trường
Lớp học
Hộ gia đình

Trường
Giáo viên
Hội phụ huynh
Học sinh

Kiể á ồ Q á á ì h
Nhómmục tiêu
( hó h ở l i) 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Kiểm toán nguồn
ngân quỹ (cơ quan
độc lập) 

Quan sát quá trình
thực hiện dịch vụ
(cơ quan độc lập)

(nhóm hưởng lợi) 
đánh giá chất
lượng thực hiện
dịch vụ

* * CâuCâu hhỏỏii điđiềềuu tratra khkhảảoo sátsát trtrườườngng
hhọọcc

14

Trường có nhận khoản trợ cấp nào
(bằng tiền hoặc hiện vật) từChính phủ
trong vòng 4 năm qua không? C/K

ấ

Loại phụ cấp Đơn vị
Ăn trưa
Đi lại

ởCán bộ có nhận lương, phụ cấp hay 
hình thức trợ cấp khác dành cho cán bộ
(bằng tiền hoặc hiện vật) từChính phủ
không? C/K

Lương do Chính phủ cấp có bịmuộn
không? C/K
Nếu có, thườngmuộn bao lâu (tính
theo tháng)?

Nhà ở
Bổ sung
Loại khác (ghi rõ)

Cán bộ có nhận hỗ trợ bằng hiện vật từ
chính phủ không? C/K

Nếu có, đó là loại hiện vật gì? 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

theo tháng)?

Cán bộ có nhận phụ cấp của Chính phủ
không? C/K
Nếu có, đó là loại phụ cấp gì? Các câu hỏi điều tra luôn 

được thử nghiệm 
trước?
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3. 3. CáchCách llấấyymmẫẫuu
Phương pháp khảo sát mẫu
Dữ liệu thu thập được từmẫu của các trường
Mẫu đại diện cho tất cả các trường trên cả nước

15

ạ ệ g
Tránh chọnmẫu cực đoan (với các trường bất thường)
Chọnmẫu đại diện, sử dụng phương pháp phân tầng
• Tính toán chi phí
• Nên ghi lại các câu hỏi được đặt ra

Xá đị h ô Hiệ t ở  h i h à h h h  t ờ tiể h ô

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Xác định quy mô
mẫu

Hiệu trưởng, học sinh và phụ huynh + trường tiểu học công
lập, tư thục, vệ tinh và cộng đồng

Chuẩn bị danh
sách lấy mẫu

Lấy mẫu ngẫu nhiên
VD: Học sinh lớp 4 và 5. Tối thiểu chọn 20 trường mỗi huyện; 
các tiêu chí khác

4. 4. ThThựựcc hihiệệnn PETS/QSDS/RCPETS/QSDS/RC

Kiểm tra dữ liệu sẵn có: danh sách trường đầy đủ chưa? Có
đáng tin cậy không? đáng tin cậy không? 

Thử nghiệm chọnmẫu thí điểm: thời gian quản lý, dịch, 
tiến hành

Tuyểnmột nhóm đa ngành: đào tạo cán bộ thống kê, giám
sát

Thực hiện khảo sát: thu thập  quản lý  phân tích và tổng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Thực hiện khảo sát: thu thập, quản lý, phân tích và tổng
hợp dữ liệu, viết báo cáo cuối cùng
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5. 5. QuQuảảnn lýlý ddữữ liliệệuu
17

Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn người sử dụng dữ
liệuliệu

Thu thập dữ liệu (thư chính thức, tài liệu
hướng dẫn và số tay, lịch trình hàng ngày)

Nhập và sắp xếp dữ liệu (kiểm soát chất lượng)

Tổ chức đào tạo về kiểm tra thực địa và nhập
dữ liệu

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

dữ liệu
(http://www.census.gov/ipc/www/cspro)

6. 6. ĐàoĐào ttạạoo vàvà kkếế hohoạạchch
Đánh giá năng lực của từng cán bộ

Rà soát công việc đã thí điểm và thảo luận với từng cá

18

g ệ ậ g
nhân/cặp

Kiểm tra mọi khía cạnh của cuộc khảo sát: thời gian, 
nhân sự, lấy mẫu, giám sát và liên lạc

Tổ chức đào tạo đánh giá trongmột ngày và xác định
những chỗ cần chỉnh sửa trong câu hỏi điều tra

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện chi tiết

Lập chi phí thực hiện: nhân sự, đi lại, liên lạc, phân tích
dữ liệu, v.v.
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* * VVấấnn đđềề chínhchính: Ai : Ai cócó ththểể ththựựcc hihiệệnn??

Vai trò của cán bộ BộGD và đơn vị thực hiện thu
thập dữ liệu

19

thập dữ liệu

Trường đại học, trung tâm nghiên cứu?

Viện thống kế quốc gia?

Tổ chức phi chính phủ?

Tư vấn trong nước và quốc tế?

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Mục tiêu xây dựng năng lực?

Ai làm nhiệm vụ phân tích?

20

III. III. KKếếtt ququảả chínhchính: : víví ddụụ
minhminh hhọọaa

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. 1. PhânPhân tíchtích
Cập nhật các địa chỉ liên hệ ngay khi bắt đầu phân tích đối với
Chính phủ và các bên liên quan khác nhằm:
• Giúp hình thành quyền sở hữu của chính phủ đối với nghiên

21

p q y p g
cứu này

• Tăng cơ hội giúp những đề xuất dựa trên kết quả phân tích
phù hợp với mục tiêu của chính phủ

Đối với nhà quản lý và lập sách, hai nhiệm vụ bổ sung:
• Phân tích sự rò rỉ: tìm và xác địnhmức độ (PETS)
• Phân tích đầu ra và hiệu quả của việc thực hiện dịch vụ

(QSDS, RC)

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

( , )
• Phân tích nguyên nhân để đề ra giải pháp
Đối với nhà nghiên cứu, các nhiệm vụ khác:
• Phân tích sự bình đẳng
• Nghiên cứu kinh tế lượng, v.v.

2. PETS: 2. PETS: ròrò rrỉỉ ngânngân ququỹỹ khôngkhông phphảảii làlà llươươngng

Nước Năm Ngân quỹ Mẫu Rò rỉ

Ghana 1998 Không phải lương 126 49 %

22

ới
.G a a 998 ô g p ả ươ g 6 49%

Peru 2001 Các dịch vụ 100 30 %

Tanzania 1998 Không phải lương 45 57 %

Uganda 1995 Trợ cấp vốn 250 87 %

Zambia 2001 Trợ cấp cố định 182 10 %

Zambia 2001 Trợ cấp chi tiêu tùy ý 182 76 %

N
gu
ồn

:N
gâ

n
hà

ng
th
ế
gi
ớ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ợ cấp c t êu tùy ý 7

PETS VIỆT NAM

PETS đã được thực hiện năm
2005/2006 tại 4 tỉnh và cho
thấy tỷ lệ rò rỉ (chi tiêu

không được làm rõ)  có thể
từ 13 tới 19% ?



12

2. PETS: 2. PETS: ttỷỷ llệệ ròrò rrỉỉ vàvà ttỷỷ llệệ nhnhậậpp hhọọcc

120

Uganda

40

60

80

100

Tỷ
lệ

rò
rỉ
(%

)

Série1

g

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Ngân hàng thế giới.

0

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tỷ lệ nhập học

3. QSDS: 3. QSDS: tínhtính hihiệệuu ququảả ccủủaa ssốố llượượngng giáogiáo
viênviên

PNG 2002: giảm số lượng giáo viên thực sự

24

100
85

72 68

20

40

60

80

100

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

0
Giáo viên có
đăng ký

Trừ số giáo
viên “ma”

Trừ số giáo
viên vắng

mặt

Trừ số trường đóng
của do “thiếu giáo

viên”
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Số nước
Corr. + Corr. ‐

Tuổi 2 0

3. QSDS: 3. QSDS: MMốốii quanquan hhệệ ttươươngng quanquan ttớớii
viviệệcc giáogiáo viênviên vvắắngngmmặặtt ttạạii 5 5 ququốốcc giagia 1 1 

25

Lương
Tuổi 2 0
Trình độ học vấn 2 0
Hiệu trưởng 2 0

Giám sát và kỷ luật
Giám sát 0 3
Tham gia vào PTA 1 2

Điều kiện làm việc
Chất lượng cơ sở hạ tầng 1 4
Cô lập 1 1
Lớp học ghép 1 1
Tuyển dụng địa phương 0 0

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Động cơ bên trong
Tuyển dụng địa phương 0 0
Thi tuyển 0 0
Đào tạo liên tục 1 1

Tình trạng hợp đồng Hợp đồng giáo viên 2 
(sur 4) 0

1 Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, Peru

4. 4. ThThẻẻ báobáo cáocáo: : nghiênnghiên ccứứuu đđốốii
chichiếếuu ccủủaa PREALPREAL

26

Thẻ báo cáo vềGiáo dục Mỹ La tinh
Mục Điểm Xu hướng Bình luận

Điểm thi D Điểm thi quốc gia và quốc tế thấp hơn mức tiêu chuẩn và nhìn chung không được cải 
thiện

ấ ẫ ổ ềTỷ lệ nhập học B Tỷ lệ nhập học tăng nhanh, đặc biệt ở cấp mẫu giáo và phổ thông, nhưng nhiều trẻ em 
không được đi học.

Thời gian  theo học C Trẻ em theo học  trong thời gian dài hơn, nhưng tỷ lệ hoàn thành bậc học vẫn chưa đạt 
chuẩn, và tỷ lệ lưu ban vẫn cao hơn rất nhiều so với các khu vực khác.

Bình đẳng D Có nhiều trẻ em nghèo, ở nông thôn và là người bản địa đi học hơn, nhưng số trẻ em nay 
ít được học tập hơn và bỏ học sớm hơn so với các gia đình có điều kiện kinh tế hơn.

Tiêu chuẩn D Mặc dù nhiều quốc gia đang nỗ lực đạt được tiêu chuẩn giáo dục, chưa có nước nào  lập 
ra được và đạt  được tiêu chuẩn tổng thể quốc gia hay liên hệ với đào tạo giáo viên, sách 
giáo khoa và thi cử.

Kiểm tra đánh giá C Hình thức tổ chức kỳ thi quốc gia ngày càng trở nên phổ biến nhưng vẫn mang tính tự
phát. Kết quả hiếm khi gây ảnh hưởng tới chính sách.

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Quản lý và tính tự chịu trách 
nhiệm cấp trường

C Một số nước đã phân cấp ra quyết định cho các cấp thấp hơn, nhưng việc quản lý và giám 
sát vẫn chưa được thực hiện đậy đủ.

Nâng cao chất lượng dạy học D Nỗ lực  nâng cao chất lượng dạy học và tính tự chịu trách nhiệm vẫn chưa thể hiện những 
thay đổi có thể nhìn thấy được đối với quá trình dạy học trong lớp học.

Đầu tư vào giáo dục tiểu học và 
phổ thông

C Mức đầu tư tăng lên nhưng mức chi tiêu trên đầu học sinh vẫn chưa đủ nên chưa thể cung 
cấp giáo dục có chất lượng cho mọi học sinh.

Thang đánh giá  A
B
C
D
F

Giỏi
Tốt

Trung bình
Kém
Yếu

Có tiến bộ

Không thay đổi 

Kém đi
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KKếếtt luluậậnn
Để đưa ra dự đoán đáng tin cậy, cần phải kết hợp nhiều
loại khảo sát khác nhau:

27

• PETS
• QSDS
• Thẻ báo cáo
• Khảo sát quan điểm
• Các loại khác

Cần kết hợp kết quả của nhiều khảo sát khác nhau (hộ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ợp q ( ộ
gia đình, thử nghiệm, v.v.)
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Khảo sát về Chi tiêu công g
(PETS 2007) dành cho giáo 
dục tiểu học

Lời mở đầu

• Khảo sát PETS 2007 dành cho giáo dục 
tiể h d J Cl th ộ Nhótiểu học do Jens Claussen thuộc Nhóm 
tư vấn Bắc Âu (NCG) phụ trách

• PETS khảo sát sự tiến bộ của hiệu quả 
chi tiêu công không thể hiện nạn thamchi tiêu công, không thể hiện nạn tham 
nhũng (“trả lời các câu hỏi liên quan tới 
chính sách”)
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Các câu hỏi đặt ra trong PETS

• Ai hỗ trợ tài chính cho giáo dục tiểu học ở Việt 
Nam?Nam? 

• Ai tiêu số tiền đó?
• Các cơ sở giáo dục tiểu học nhận được bao nhiêu?
• Số tiền đó được chi vào việc gì? 
• Cơ chế chi tiêu tại trường như thế nào? 
• Ngân sách công được phân bổ công bằng (hỗ trợ 

người nghèo) không?
• Tình hình giữa các tỉnh và huyện có khác nhau 

không? Tại sao? 

PETS là… 

• Một công cụ (phương pháp) giúp trả lời 
các câu hỏi về thực tế (kiểm nghiệm lý ự ( g ệ ý
thuyết) các luồng tài chính.

• Khi thực tế không khớp với lý thuyết, lý 
do hiếm khi là vì “tham nhũng”. 

• PETS cũng cung cấp những chỉ số giúp 
á h h độ ủ á ờso sánh hoạt động của các trường, 

huyện, tỉnh.
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PETS hỗ trợ PERs

• Đánh giá Chi tiêu công thường mang 
tính toàn diện nhưng thiếu chi tiết vềtính toàn diện nhưng thiếu chi tiết về 
các trường. 

• PETS xem xét cơ cấu thực tế và mức 
độ thu (gồm cả thu riêng) và chi tiêu cấp 
trường, kiểm tra tính kinh tế và hiệu quả g q
của chi tiêu cấp trường. 

Các nguồn thông tin chính

Tài khoản kho 
bạc huyện gồm 
tài khoản của 

trường

Tài khoản 
kho bạc tỉnh

Tài khoản 
trường và 

Phòng GD&ĐT 
dành cho 
trường

Điều tra trường học

Thu chi ngân 
sách cấp 
trường

Số liệu VHLSS 
cấp trường và 

hộ gia đình

Điều tra trường học 
của Bộ GD&ĐT sử 
dụng số liệu PSQL 

dành cho trường tiểu 
học

Phiếu điều tra PETS 
cấp Tỉnh, Huyện và 

Trường
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THỰC HIỆN

• Bốn cán bộ Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT 
cùng phối hợp với NCG và MKE 

• MKE thực hiện khảo sát, nhập số liệu 
vào máy tính để kiểm tra chéo các 
nguồn thông tin khác nhau (“phép đạcnguồn thông tin khác nhau ( phép đạc 
tam giác”).  

72% đến cấp trường

Hình 10 – Chi tiêu công dành cho giáo dục tiểu học 2005/2006

Chi tiêu cơChi tiêu cơ 
bản

Chi tiêu cấp 
huyện dành 
cho trường

Chi tiêu thực 
sự của 
trườngg
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KẾT QUẢ
– Số câu hỏi được đặt ra nhiều như số câu hỏi 

được trả lời
Bảng 9 – Chi tiêu ngân sách nhà nước dành cho giáo dục tiểu học tính trên đầu 
học sinh của tình năm 2005/2006

Cấp huyện Tỷ lệ ấCấp trường
Tỉnh

Cấp huyện
Trung bình mỗi 
học sinh (đồng)

Tỷ lệ cấp 
trường/cấp huyện

Cấp trường
Trung bình mỗi 
học sinh (đồng)

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hải Phòng

Là C iLào Cai

Quảng Ngãi

Trung bình tổng các 
huyện
Nguồn: Sở TC, Phòng TC/Kho bạc Huyện và Tỉnh

Các khoản phí rất quan trọng
Hình 16 – Tổng ngân sách giáo dục tiểu học 2005/2006

Chi tiêu chung của 
ngân sách nhà nước
Chi tiêu thêm của huyện 
dành cho  các trường
Chi tiêu ngân sách nhà 
nước của trường

Phí theo quy định

Phí không theo quy định

Các khoản đóng góp 
khác



6

Khoản phí do cha mẹ đóng góp…
Loại phí Mức độ đóng góp

Phí theo quy định Phí ở khu vực nông thôn trong khoảng từ 5.000 tới 50.000
Phí ở khu vực thành thị trong khoảng từ 28.000 tới 70.000
Các trường ở vùng miền núi không thu phí

Xây dựng/duy trì cơ sở vật chất Mức phí cơ bản trong khoảng từ 70.000 đến 180.000
Hai tỉnh có các trường thu 270.000 – 600.000/học sinhHai tỉnh có các trường thu 270.000 600.000/học sinh

Học phí học cả ngày

Phí không theo quy định Phí trong khoảng từ 25.000 đến 50.000

Bảo hiểm y tế Hầu hết các trường thu 25.000
Mức phí cao nhất ghi nhận được là 50.000

Bảo hiểm thân thể Mức phí chủ yếu từ 15.000 tới 60.000
Một tỉnh thu 3.000-10.000
Mức phí ở khu vực thành thị của một tỉnh: 60.000-100.000

Quỹ phụ huynh học sinh Chỉ thu ở hai tỉnh và mức thu là 5.000-27.000

Tiề điệ T i ột tỉ h ột ố t ờ th 2 000 15 000 Một ố t ờ ở ột ố tỉ h khá th 3 000 10 000Tiền điện Tại một tỉnh, một số trường thu 2.000-15.000. Một số trường ở một số tỉnh khác thu 3.000-10.000

Phí vệ sinh Trường thu từ 500 đến 15.000

Quỹ Đội thiếu niên tiền phong 
Hồ Chí Minh

Trường thu từ 500 đến 5.000, hai tỉnh không thu

Phí an ninh Một số trường ở ba tỉnh thu từ 50.000 đến 100.000
Một số trường ở một khu vực nông thôn thu 5.000-10.000
Hai tỉnh không thu

Phí hỗ trợ/phát triển giáo dục Một số trường ở hai tỉnh thu 3.500/bữa, xấp xỉ 700.000/năm

Phí ăn trưa

…đôi khi vượt quá quy định

Bảng 13 – Phí trung bình thu trên mỗi học sinh so với mức phí quy định – phí 
thu từ mỗi học sinh một năm (đồng)

Phí xây dựng thu từ mỗi học sinh một năm tại mỗi trường Trung bình
Mức phí theo 
quy định

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hải Phòngg

Lào Cai

Quảng Ngãi
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Số liệu giữa các tỉnh khác nhau

Bảng 15 – Tỷ lệ đóng góp từ các nguồn (%)

Phí theo quy Các khoản 
Tỉnh Phí theo quy 

định
NSNN Phí khác đóng góp 

khác

Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hải Phòng
Lào Cai
Quảng Ngãi
Trung bình 
các tỉnh

Lương là chi phí thường xuyên 
cơ bản

Bảng 21 – Tỷ lệ lương trên tổng chi cơ bản và chi thường xuyên cơ bản 2005/2006 (%). 
Trung bình cấp huyện

ỉ
Chi thường xuyên ngoàiTỷ lệ % trên tổng chi Tỷ lệ % trên chi

Tỉnh
Chi thường xuyên ngoài 
lương/học sinh

Tỷ lệ % trên tổng chi 
cơ bản

Tỷ lệ % trên chi 
thường xuyên cơ bản

Đồng Tháp

Đồng Nai

Gia Lai

Hải Phòng

Lào Cai

Quảng Ngãi

Trung bình



8

Tính kinh tế theo quy mô
Hình 22 – Tổng chi cho mỗi học sinh dựa trên số học sinh trên mỗi giáo viên

Chi 
phí 
cho 
mỗi 
học 
sinh

Số học sinh/giáo viên

Những phát hiện chính (1)

• Có sự khác biệt lớn giữa thu (ngân 
sách nhà nước và riêng) và chi giữa g) g
các trường, huyện, tỉnh. 

• Các tỉnh nghèo nhất là Lào Cai và Gia 
Lai nhận được nhiều ngân sách nhà 
nước tính trên mỗi học sinh nhất. 
Tỉ h ià hấ là Hải Phò ó ứ hi• Tỉnh giàu nhất là Hải Phòng có mức chi 
tiêu tính trên mỗi sinh viên thấp hơn 
(tính kinh tế theo quy mô?)   
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Những phát hiện chính (2)

• 72% ngân sách giáo dục tiểu học chi ở cấp 
trường (cao so với các nước)g ( )

• Hải Phòng và Đồng Tháp “nặng về quản lý” 
(25% ngân sách giữ lại ở cấp huyện).

• Một số trường có số giáo viên ít hơn so với 
số giáo viên liệt kê để tính chi phí vào tài 
kh ả ờ Ví d ộ ố h ệ i hikhoản trường. Ví dụ, một số huyện coi chi 
phí cho cán bộ quản lý thành chi tiêu cho 
nhân sự các trường.

Những phát hiện chính (3)

• Chi tiêu nhà nước trung bình cho mỗi 
học sinh (theo khảo sát) là 87% mức chi ọ ( )
theo ghi chép của Kho bạc/Phòng 
GD&ĐT (các trường nên quản lý tài 
khoản của chính mình). 

• Ngân sách riêng chiếm 14% tổng ngân 
sách giáo dục tiểu học (đôi khi được coisách giáo dục tiểu học (đôi khi được coi 
là nguồn thu công).

• Có sự khác biệt về cơ cấu thu chi ngay 
trong các huyện.
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Tham nhũng?
• Chưa có gì rõ ràng hay nghiêm trọng
• Những tỉnh mục tiêu và nghèo nhất vẫn hoạt động
• Sự chưa rõ ràng về đường ngân sách cấp Phòng• Sự chưa rõ ràng về đường ngân sách cấp Phòng 

GD&ĐT
• Các khoản phí thu riêng khá khác nhau và đóng vai 

trò quan trọng (ở thành thị) nhưng chỉ tuân thủ các 
quy định một cách lỏng lẻo (vấn đề?)

• Các định nghĩa: cần được tập trung thống nhất
• Sự khác biệt ngay cả trong các huyện cho thấy cần 

phải thống nhất các tiêu chuẩn và thủ tục ở cấp 
trường.

Đề xuất về chính sách

• Tỷ lệ chi cấp trường tại một số huyện 
nên tăng lên (chỉ số hoạt động).g ( ạ ộ g)

• Xem xét lại và đơn giản hóa các chính 
sách thu ngân sách riêng

• Đánh giá các phương án xác định mục 
tiêu chi ngân sách nhà nước tốt hơn

• Nghiên cứu và làm rõ các định nghĩa 
(bao gồm cả đường ngân sách) để 
nâng cao chất lượng công tác báo cáo 
thông kê
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Đề xuất PETS

• Khuyến khích phân tích chuyên sâu 
PETS (và FSQL)( )

• Sử dụng PETS hàng năm (mẫu) để xây 
dựng chỉ số hoạt động (vd: tỷ lệ ngân 
sách riêng; tỷ lệ chi cấp trường; v.v.)

• Báo cáo đưa ra đề xuất nhằm nâng cao 
hấ l khả á à đ hi hí hiệchất lượng khảo sát và đạt chi phí hiệu 

quả.

ể
Câu hỏi?

Để xin báo cáo PETS đầy đủ, 
xin gửi email tới:
mekongeconomics@hn.vnn.vn
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Khóa đào tạoU4:
‘Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam’

Hà Nội, 11‐13/10/2010

XÂY DỰNG KHUNG TỰCHỊU TRÁCH 
NHIỆM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Jacques Hallak & Muriel PoissonJacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

GiGiớớii thithiệệuu
2

Cần có quan điểm toàn diện về việc thực hiện kế
hoạch chống tham nhũng trong ngành giáo dụchoạch chống tham nhũng trong ngành giáo dục

Cần đảmbảo rằng các đối tượng và bên liên quan
khác nhau đều tôn trọng cam kết củamình khi thực
hiện

Cần thiết lập khung tự chịu trách nhiệm

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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NNộộii dungdung

I. Định nghĩa và khái niệm

3

II. Khung tự chịu trách nhiệm được áp dụng 
cho chiến lược phòng chống tham nhũng 
tổng hợp

III. Khung tự chịu trách nhiệm  được áp dụng 
cho bốn lĩnh vực quản lý chính

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

4

I. ĐI. Địịnh nghĩa và khái ninh nghĩa và khái niệệmm

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. Mô hình t1. Mô hình tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệmm

Giấy tờ / hành chính: tuân thủmọi quy chế và 
 đị h

5

quy định
Nghề nghiệp: tuân thủmọi tiêu chuẩn và tiêu chí 
nghề nghiệp
Thị trường: quản lý đảm bảo chất lượng tại các 
cơ quan tổ chức 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Anderson, 2004

2. Các đ2. Các đườường tng tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệmm
6

Con đường tự chịu trách nhiệm 
ngắn và dài

Mối quan hệ tự chịu trách 
nhiệm có năm đặc điểmngắn và dài nhiệm có năm đặc điểm

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Nguồn: Báo cáo phát triển thế giới, 2004.
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3. Xác đ3. Xác địịnh mnh mụục tiêuc tiêu

Với mục đích đã đề ra, bốn mục tiêu tự chịu trách nhiệm 
là:

7

• Đối tượng hưởng lợi/người sử dụng (học sinh, phụ
huynh, các nhóm kinh tế xã hội …) 

• Cán bộ giảng dạy các cấp 

• Cán bộ quản lý các cấp

• Chính phủ  Quốc hội  các đảng chính trị

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

• Chính phủ, Quốc hội, các đảng chính trị

4. C4. Cơơ ssởở llậập lup luậậnn
8

Cờ đỏ*, các dấu hiệu cảnh báo khác

Đánh giá chung toàn ngành

Sử dụng công 
cụ VD: PETS, 
QSDS, RC, 

Kế hoạch thực hiện và ngân sách hàng năm

Đánh giá chung toàn ngành

Kế hoạch hành động phòng chống tham nhũng

Bộmục tiêu cụ thể

, ,
phân tích rủi 

ro

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ạ ự ệ g g

Bộ chỉ số giám sát tương ứng

Công cụ đánh giá tương ứng

Đầu vào và 
đầu ra
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5. Các ch5. Các chỉỉ ssốố giúp xác đgiúp xác địịnh thnh thạạm nhũngm nhũng

Một trong những chìa khóa dẫn tới thành công để tìm ra 
sai phạm là khả năng phát hiện sự bất thường  hay cũng 

9

sai phạm là khả năng phát hiện sự bất thường, hay cũng 
được gọi là ‘cờ đỏ’

Tình huống hay sự việc xảy ra 
trong một chương trình 

hay hoạt động có dấu hiệu 
dẫn tới nghi ngờ có tham 

nhũng

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Trong ngành giáo dục, đó có thể là …*

nhũng

* * Ví dVí dụụ vvềề các chcác chỉỉ ssốố giúp xác đgiúp xác địịnh TNnh TN

10

Lĩnh vực ‘Cờ đỏ’

Xây dựng mới, xây 
dựng lại trường

• Nhiều nhà thầu phụ
• Hợp đồng không rõ ràng/mập mờ hoặc không cụ thể
• Thời gian hợp đồng quá ngắnThời gian hợp đồng quá ngắn

Thiết bị, sách giáo 
khoa, đồ ăn

• Cung cấp tài liệu chất lượng kém hoặc không đủ thiết bị
• ‘Tính đúng giờ’ không được tôn trọng (các bữa ăn phải được cung cấp 
đúng giờ, thường xuyên và liên tục)

Bổ nhiệm giáo viên • Bổ nhiệm người nhà/bạn thân

Hành vi của giáo viên
• Tỷ lệ giáo viên/học sinh quá cao theo “danh sách”
• Lương thấp, lối sống xa hoa lãng phí của giáo viên

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Thi cử & bằng cấp
• Giáo viên không được thanh toán tiền khi tổ chức thi
• Tỷ lệ% học sinh thi đỗ quá cao

Tài chính

• Thiếu hoặc  chỉ thỉnh thoảng tổ chức giám sát nội bộ và từ bên ngoài
• Giao dịch bất thường
• Ký séc/thẻ tín dụng chỉ nằm trong tay một người/không được kiểm 

soát
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II. Khung tII. Khung tựự chchịịu trách u trách 

11

gg ựự ịị
nhinhiệệm đm đượược áp dc áp dụụng cho ng cho 
chichiếến ln lượược phòng chc phòng chốống ng 
tham nhũng ttham nhũng tổổng hng hợợpp

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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Xây dựng và duy trì hệ thống 
quản lý

‘Tam giác đ‘Tam giác đạạo đo đứức’c’

quản lý

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Khuyến khích tăng 
cường quyền làm chủ

Tăng cường năng lực 
quản lý
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1. Xây d1. Xây dựựng và duy trì hng và duy trì hệệ ththốống qung quảản n 
lý minh blý minh bạạchch

13

Lĩnh vực hành động ưu tiên Chỉ số gợi ý

ầ â á ê ẩ à ị ị ề á á ệ ắCần xây dựng các tiêu chuẩn và quy định 
rõ ràng, thủ tục minh bạch và khung chính 
sách rõ ràng

Định nghĩa rõ về các trách nhiệm gắn 
với thủ tục tuyển dụng giáo viên

Kết nối các động cơ khuyến khích với việc 
hình thành tính tự chịu trách nhiệm trong 
các cơ quan và cá nhân 

Tiêu chí được hưởng trợ cấp rõ ràng
Công thức tính trợ cấp cho trường học 
được lập sao cho giảm khả năng bị
điều chỉnh

Chuẩn hóa các thủ tục: quản lý tài chính và  Áp dụng khung tài chính chung cho tất 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ụ q ý
nhân lực, quy định mua sắm

p ụ g g g
cả các trường tiểu học

Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức và quy định 
đạo đức hướng vào các cán bộ trong 
ngành giáo dục (giảng dạy và quản lý)

Tiến độ áp dụng quy định
Số lượng đơn khiếu nại được đệ trình

2. Tăng c2. Tăng cườường năng lng năng lựực quc quảản lý nhn lý nhằằm m 
tăng tính ttăng tính tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệmm

14

Lĩnh vực hành động ưu tiên Chỉ số gợi ýLĩnh vực hành động ưu tiên Chỉ số gợi ý

Tăng cường năng lực thể chế của Bộ
GD, Phòng GD, trường học, PTA, v.v.

Số đơn vị duy trì sự liêm chính được 
lập tại các trường đại học

Tăng cường cơ chế giám sát sử dụng 
nguồn lực (nội bộ và bên ngoài)

Số lượng sự vụ được cán bộ kiểm 
toán bên ngoài trong ngành giáo dục 
điều tra

Sử dụng hệ thống thông tin được vi 
tính hóa

Phạmvi EMIS
Mua sẵm trực tuyến khi xây dựng 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

tính hóa Mua sẵm trực tuyến khi xây dựng 
trường 

Tăng cường kỹ năng quản lý, kế toán, 
giám sát và kiểm toán của các bên liên 
quan khác nhau tùy theo yêu cầu

Số hiệu trưởng được đào tạo về dự
thảo ngân sách
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3. Tăng c3. Tăng cườường quyng quyềền làm chn làm chủủ trong trong 
quá trình ququá trình quảản lýn lý

15

Lĩnh vực hành động ưu tiên Chỉ số gợi ý

Hỗ trợ các chiến dịch tuyên truyền và  Số lượng áp phích cảnh báo được Hỗ trợ các chiến dịch tuyên truyền và 
thông tin phòng chống tham nhũng 
trong giáo dục

Số lượng áp phích cảnh báo được 
tuyên truyền (bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau)

Đảmbảo các bên liên quan tiếp cận 
thông tin kịp thời, đáng tin cây và phụ
hợp

Công bố danh sách học sinh đỗ kỳ thi 
tốt nghiệp phổ thông

Khuyến khích giám sát lẫn nhau, trong 
đó ngành có thể tự giám sát

Tăng số lượng các ủy ban quản lý liên 
tịch trong trường (với quy định riêng)
ố ầ ổ ồ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Số lần tổ chức họp hội đồng trường
Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo 
phòng chống tham nhũng trong và 
ngoài trường

Số lượng giáo viên tiểu học được đào 
tạo

III  Khung tIII  Khung tựự chchịịu trách u trách 

16

III. Khung tIII. Khung tựự chchịịu trách u trách 
nhinhiệệm đm đượược áp dc áp dụụng cho ng cho 
bbốốn lĩnh vn lĩnh vựực quc quảản lý chínhn lý chính

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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1. Khung t1. Khung tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệm: tài  chínhm: tài  chính

17

Lĩnh vực Mục tiêu Chỉ số gợi ý

• Tăng cường giám sát  • Kiểm toán do các cơ quan kiểm 

Hệ thống 
tài chính

g g g
việc sử dụng ngân 
quỹ nhà nước trong 
ngành giáo dục

• Tăng cường sự giám 
sát của tổ chức phi 
chính phủ đối với 
iệ   hâ  bổ à  ử

q
toán bên ngoài/nội bộ thực 
hiện cho thấy  số lượng vụ
tham nhũng không được phát 
hiện đã giảm từ x một năm 
trong năm yyyy tới y một năm.

• Số lượng đợt kiểm toán một 
cách hệ thống do các tổ chức 
dâ   đ  đà  t   h ê  

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

việc phân bổ và sử
dụng ngân quỹ thông 
qua giám sát tác 
động của hoạt động 
giáo dục công có sự
tam gia của mọi 
người

dân sự được đào tạo chuyên 
kiểm toán (vd: phụ huynh, giáo 
viên) thực hiện tăng lên 

Source: GTZ, 2004.

2. Khung t2. Khung tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệm: qum: quảản lý n lý 
nhân snhân sựự

18

Lĩnh vực Mục tiêu Chỉ số gợi ý

Tă  tí h liê   Số l ợ   th   hũ  khô  

Quản lý nhân 
sự

Tăng tính liêm 
chính trong quản 
lý nhân sự

• Số lượng vụ tham nhũng không 
được phát hiện mỗi năm giảm ít 
nhất là x so với mức đỉnh điểm/số
lượng năm yyyy

• Tỷ lệ phần trăm giáo viên bị coi là 
“ma” giảm từ…% năm yyyy xuống 
còn ….% (được tính bằng cách kiểm 
tra danh sách giáo viên có mặt tại 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

g ặ ạ
trường)

Nguồn: GTZ, 2004.
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3. Khung t3. Khung tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệm: mua sm: mua sắắmm
19

Lĩnh vực Mục tiêu Chỉ số gợi ý

Mua sắm và 
đấu thầu

Tăng tính hiệu 
quả, minh bạch 
và công bằng 
trong thủ tục 
đấu thầu 

• Số lượng vụ tham nhũng không được 
phát hiện giảm xuống mức thấp nhất 
là x/năm so với mức đỉnh điểm/số
lượng năm yyyy sau khi các quy định 
được đưa ra

• Khảo sát (thường xuyên) các công ty 
tham gia đấu thầu và không trúng thầu 
cho thấy tỷ lệ% những công ty tham 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

cho thấy tỷ lệ% những công ty tham 
gia khảo sát cho rằng quy trình đấu 
thầu khi có quy định rất minh bạch và 
công bằng giảm xuống mức thấp nhất

Source: GTZ, 2004.

4. Khung t4. Khung tựự chchịịu trách nhiu trách nhiệệm: hm: họọc sinhc sinh

20

Lĩnh vực Mục tiêu Chỉ số gợi ý

• Chứng nhận kết quả • Số lượng vụ tham nhũng không 

Học sinh

g ậ q
thi dựa vào thực lực

• Việc tiếp cận và  
quyền được học tại 
các cơ sở giáo dục 
dựa trên thành tích 
học tập phù hợp

ợ g ụ g g
được phát hiện giảm từ x một năm 
năm yyyy/từmức đỉnh điểm  xuống 
còn y một năm (giám sát kỳ thi)

• Kết quả kỳ thi được giám sát 
khẳng định kết quả kỳ thi ban đầu 
của năm … với … trường hợp

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Source: GTZ, 2004.
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Tóm lTóm lạại…i…Công cCông cụụ ghi nhghi nhậận tính tn tính tựự chchịịu u 
trách nhitrách nhiệệmm

21

Lĩnh vực Khảo sát ý 
kiến

Kiểm
toán, 

QSDS Thẻ báo 
cáokiến PETS
cáo

Tài chính X X X
Phân bổ phụ cấp cụ thể X X
Xây dựng, duy trì và sửa 
chữa  X

Trang thiết bị và tài liệu X
Quản lý giáo viên X X
Hành vi của giáo viên X X X

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Hành vi của giáo viên X X X
Chuyển tiếp giữa các 
khóa học sinh/sinh viên X

Cấp chứng nhận cho các 
trường X X

Hệ thống thông tin X X



1

Khóa đào tạoU4:
‘Chính sách và thực hành chống tham nhũng trong ngành giáo dục tại
Việt Nam’

Hà Nội, 11‐13/10/2010

THỰC HIỆN CÔNG KHAI
Xã hội kiểm soát và tham gia

Jacques Hallak & Muriel Poisson

© IIEP‐UNESCO

GiGiớới thii thiệệuu
Yêu cầu ngày nay không chỉ dừng lại ở việc đánh giá 
quản lý nguồn lực giáo dục có đúng quy định và chính 
xác không

2

xác không

Tìm kiếm các phương pháp mới để đánh giá chi tiêu và 
hoạt động của các cơ quan nhà nước

Quá nhiều luật thông tin trên thế giới (phương pháp từ
trên xuống thay vì từ dưới lên)

Phương tiệ thông tin đại chúng ngày càng năng động 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Phương tiệ thông tin đại chúng ngày càng năng động 
trong việc đưa tin sai phạm trong sử dụng ngân quỹ
công
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NNộội dungi dung

I. Thực hiện luật quyền thông tin 

3

ự ệ ậ q y g
II. Thu hút các bên liên quan tham gia vào 

quá trình mua sắm: trường hợp các thỏa 
thuận thực hiện liêm chính

III. CSO giám sát ngân sách 

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

I  TiI  Tiếế    ậậ   hô   i  kh    hô   i  kh  

4

I. TiI. Tiếếp cp cậận thông tin: khung n thông tin: khung 
luluậật phápt pháp

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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11. Nh. Nhưưng quan ngng quan ngạại i ởở khu vkhu vựực châu Ác châu Á

Thiếu thông tin: quản lý, chi phí và đầu ra của trường 
học

5

học

Thiếu cơ chế tự chịu trách nhiệm: lập mục tiêu và học 
sinh, phụ huynh, giáo viên, nhà quản lý chịu trách nhiệm 
về kết quả

Chưa nhận thức rõ vấn đề tồn tại và yêu cầu về thông tin 
chưa cao

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Thiếu tầm nhìn chung thống nhất giữa các bên liên quan

22. Lu. Luậật quyt quyềền thông tinn thông tin

Tự do báo chí và tiếp cận thông tin là chìa khóa dẫn tới 
tính minh bạch và tự chịu trách nhiệm

6

tính minh bạch và tự chịu trách nhiệm

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy :

• Cần có cơ sở pháp lý cho quyền thông tin

• Cần áp dụng nhiều biện pháp kèm theo

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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33. Đi. Điềều kiu kiệện tiên quyn tiên quyếết liên quan tt liên quan tớới i 
luluậật phápt pháp

Cần khung pháp lý phù hợp

7

Thông tư số. 09/2009/TT‐BGDĐT (Việt Nam), Tháng 5/2009

Điều 2 2 (...). Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục 
nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng 
cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở 
giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng 
giáo dục (...). Cần được đảm bảo đầu đủ về nội dung, hình 
thức và thời gian (...). phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, 
hình thức và thời điểm công khai ( )

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

hình thức và thời điểm công khai (...).

44. Các bi. Các biệện pháp kèm theon pháp kèm theo

Cần cơ sở thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp (EMIS)

Thông tin công khai được dịch sang các ngôn ngữ địa 

8

Thông tin công khai được dịch sang các ngôn ngữ địa 
phương

Tổ chức chiến dịch phổ biến thông tin cho người dân

Ngân sách và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ thực hiện Luật

Đào tạo cán bộ quản lý thông tin và giao tiếp với người 
dân và các cơ quan tổ chức

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

dân và các cơ quan tổ chức

Kỷ luật các hành vi sai phạm liên quan tới quản lý thông tin

Cơ chế động viên/kỷ luật nhằm khuyến khích các nhà quản 
lý cung cấp thông tin đúng hẹn
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ẤẤn Đn Độộ: quy: quyềền thông tinn thông tin

1996: một nhóm nông dân và công nhân tổ chức cuộc 
biểu tình kéo dài 40 ngày tại Rajasthan nhằm yêu cầu 

9

4 g y ạ j y
quyền thông tin và sử dụng khẩu hiệu: “quyền được 
biết là quyền được sống”

Chiến lược Quyền thông tin Quốc gia với các tổ chức 
phi chính phủ, nhà quản lý, học giả, luật sư và nhà báo

Mục tiêu: ban hành và thực thi luật pháp cấp Bang và 
T    hỗ á  ý  ở   ấ  đị   h

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Trung ương; hỗ trợ các ý tưởng cấp địa phương

Luật quyền thông tin (RTI) tại Tamil Nadu, Goa, 
Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Assam, Delhi

ẤẤn Đn Độộ: quy: quyềền thông tin (tin thông tin (tiếếp)p)
Khó khăn: 

Cán bộ giáo dục/người dân chưa nhận thức đầy đủ

10

Cán bộ giáo dục/người dân chưa nhận thức đầy đủ
Cán bộ nhà nước không tuân thủ quy định
Thiếu tự do khi thực hiện thay đổi
Quyền lợi bất di bất dịch của các chính trị gia
Nhà quản lý không chịu thay đổi
Vă  hó  kí  đá  thị h hà h ( iá  d )

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Văn hóa kín đáo thịnh hành (giáo dục)
Thiếu đạo đức
Tỷ lệ biết chữ thấp
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ẤẤn Đn Độộ: quy: quyềền thông tin (tin thông tin (tiếếp)p)
Đề xuất:

Lôi kéo sự tham gia của chính phủ  NGO và các đối tác 

11

Lôi kéo sự tham gia của chính phủ, NGO và các đối tác 
khác vào việc hướng dẫn người dân sử dụng RTI

Đào tạo cán bộ nhà nước về Luật RTI, diễn giải luật, hành 
vi đạo đức

Công bốmọi thông tin được sử dụng trước công chúng 
theo các mốc thời gian, bao gồm thông tin được cập nhật

ố ấ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Tăng cường hệ thống thông tin (phí cung cấp thông tin 
thấp, trong đó có phí bưu điện)

Động cơ khuyến khích cán bộ cung cấp thông tin (khoản 
tiền phạt mỗi ngày)

KhuyKhuyếến khích xã hn khích xã hộội kii kiểểm soát: m soát: 
phphươương pháp tng pháp tổổng hng hợợpp

12

Khung luật pháp

Quyền thông 
tin

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Xây dựng năng lực Nâng cao nhận 
thức
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IIII  Th Thỏỏa thua thuậận thn thựực hic hiệện n 

13

IIII. Th. Thỏỏa thua thuậận thn thựực hic hiệện n 
liêm chínhliêm chính

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 

11. Đ. Địịnh nghĩa vnh nghĩa vềềThThỏỏa thua thuậận thn thựực c 
hihiệện liêm chínhn liêm chính

Được tổ chức Minh bạch quốc tế xây dựng vào những 
năm 90  áp dụng tại 14 nước trong nhiều lĩnh vực

14

năm 90, áp dụng tại 14 nước trong nhiều lĩnh vực

Giúp chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội phòng 
chống nạn tham nhũng trong ký kết hợp đồng công

Quyền và nghĩa vụ của cả hai bên ký hợp đồng đối với 
việc giảm chi phí và tác động đáng tiếc của tham nhũng 
trong giáo dục

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Vai trò giám sát của xã hội

Tất cảmọi hoạt động liên quan tới quá trình ký kết hợp 
đồng
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22. Nh. Nhữững nguyên tng nguyên tắắc chínhc chính

Công khai quá trình mua sắm công bằng cách ràng buộc 

15

cả hai bên với quy định đạo đức

Tạo điều kiện trao đổi bàn bạc các tiêu chí lựa chọn và hồ
sơ thầu với người ban hành

Xác định cơ chế tránh gây mâu thuẫn lợi ích giữa các 
thành viên của ủy ban bầu chọn

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

ThThỏỏa thua thuậận thn thựực hic hiệện liêm chính n liêm chính 
đđốối vi vớới sách giáo khoa, Argentinai sách giáo khoa, Argentina

2003: BộGD, KH&CN (MEST) yêu cầu một tổ chức 
phi chính phủ hỗ trợ quá trình đấu thầu hơn 3 triệu 

16

phi chính phủ hỗ trợ quá trình đấu thầu hơn 3 triệu 
sách giáo khoa 

MEST và 48 nhà xuất bản đã ký Thỏa thuận thực 
hiện liêm chính (IP) nhằm loại bỏmọi cơ hội dẫn 
tới hối lộ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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ThThỏỏa thua thuậận thn thựực hic hiệện liêm chính n liêm chính 
đđốối vi vớới sách giáo khoa, Argentinai sách giáo khoa, Argentina

65 nhà xuất bản và hiệp hội đã tham gia thảo luận 
( iê   hí l   h   ộ   à điề  kiệ   ú   hầ   ủ  

17

(tiêu chí lựa chọn, nộp và điều kiện trúng thầu của 
các hồ sơ, trúng thầu và thực hiện hợp đồng)

Mỗi thành viên của Ủy ban tư vấn được yêu cầu 
viết báo cáo (xuất bản phẩm, các văn phòng 
công/tư được quản lý, liên lạc với các công ty xuất 
bản, tiền bản quyền)

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Một nửa trong số 19 thành viên CAN không tham 
gia

Nguồn: Arcidiacano, Trích trong Meir and Griffin, 2005.

IIIIII  CSO giám sát  CSO giám sát 

18

IIIIII. CSO giám sát . CSO giám sát 
ngân sáchngân sách

© IIEP UNESCOHallak & Poisson 
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11. Đ. Địịnh nghĩa công tác ngân sách đnh nghĩa công tác ngân sách độộc lc lậậpp
Do các tổ chức quốc tế nhưQuỹ giáo dục nhân dân (CEF) 
tại nhiều nước (Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, v.v.) thực 
hiện

19

hiện

Các tổ chức xã hội phân tích ngân sách và giám sát chi 
tiêu, cho phép duy trì sự thamgia của mọi người vào quá 
trình quyết định chính sách nhằm tăng tính công khai và 
tính tự chịu trách nhiệm đối với những đối tượng chịu 
ảnh hưởng

Các tổ chức xã hội được trao quyền chủ trương tăng phân bổ ngấn sách

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Các tổ chức xã hội được trao quyền chủ trương tăng phân bổ ngấn sách
cho giáo dục; vận động tăng cường thực hiện công khai và tự chịu trách
nhiệm; và tham gia vào lập kế hoạch ngân sách cùng với chính phủ (...).
Giúp các cơ quan nhận thức được quyền tham gia vào chu kỳ ngân sách
củamình.

Nguồn:CEF, trường hợp Pakistan, 
2007.

22. Các lĩnh v. Các lĩnh vựực hành đc hành độộng chínhng chính
20

Chuẩn bịNS

Tác 
động 
của NS

Tuyên truyền 
và xã hội giám 
á Nhu cầu của 

Lập NS
Kiểm 

toán NS

sát 

CSO

Nhu cầu của 
cộng đồng

Sử dụng 
ồ

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Thông qua 
NS

Thực hiện NS

nguồn lực sai

Ưu tiên của địa 
phương
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Thành quThành quảả ccủủa công tác ngân a công tác ngân 
sáchsách

21

Thành quả của công tác ngân sách Bangladesh Ghana ẤnĐộ Pakistan Sri Lanka

Ngân sách giáo dục 
đ  kiể  t / hị  

Trung ương / X X X

H ệ / X X / Xđược kiểm tra/chịu 
ảnh hưởng 

Huyện / X X / X

Địa phương / X X / X

Công khai sai phạm trong sử dụng 
ngân sách lên phương tiện thông tin 
đại chúng

/ X X

Đưa cán bộ nhà nước ra tòa vì sai 
phạm  trong sử dụng công quỹ /

Tính toán chi phí thực hiện những đổi 
mới chính sách chủ chốt  X

ố

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO

Làm việc hoặc họp kín với quốc hội X X X X

Liên kết với các chiến dịch về nợ X

Đặt câu hỏi với nhà tài trợ về khoản 
trợ cấp dành cho giáo dục của họ / / /

Đặt câu hỏi về chính sách kinh tế vĩ 
mô  X /

Đã đạt được X Đang thực hiện / Nguồn: Commonwealth Education Fund, 2007 

KKếết lut luậậnn

22

“Trao quyền là  mở rộng phạm vi tài sản và năng lực 
của các bên liên quan (người sử dụng, hưởng lợi) để
họ tham gia vào, đàm phán với, gây ảnh hưởng, 
kiểm soát và quản lý các cơ quan liên quan có tác 

động tới cuộc sống của họ”

Hallak & Poisson © IIEP‐UNESCO
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Sự tham gia của Xã hội dân sự và 
người dân rất quan trọng góp phầnngười dân rất quan trọng góp phần 

nâng cao tính minh bạch trong giáo dục 
Việt Nam!

Hội thảo tập huấn U4: “Các chính sách và việc thực thi chính sách 
về phòng chống tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam”về phòng chống tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam

“Tất cả cùng tham gia Phòng, chống tham nhũng!”
Ngày 3, 13/10/2010

Nguyễn Thị Kiều Viễn
Tổ chức Hướng tới Minh bạch – Cơ quan đầu mối của TI tại Việt Nam

Tổng quan

• Cơ sở pháp lý

• Ở Việt Nam, Xã hội dân sự và người dân tham gia như 
thế nào? Ví dụ về một số sáng kiến tập trung nâng cao tính minh bạch 
và phòng, chống tham nhũng trong giáo dục

• Những thách thức và làm thế nào để thực hiện các bước 
đi tiếp theo?
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Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý hiện hành là một khởi điểm tốt:

• Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 (Điều 15: Minh bạch 
trong Tài chính và Ngân sách Nhà nước; Điều 23: Minh bạch trong lĩnh vực 
Giáo dục) 

• Nghị Định 47 (hướng dẫn chi tiết việc thực thi một số điều trong Luật 
PCTN năm 2005): quy định về vai trò và sự tham gia của xã hội, báo chí)

• Thông tư số 09/2009 của Bộ GDĐT (Quy chế thực hiện công khai đối với 
cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân)

Các tổ chức xã hội dân sự và người 
dân tham gia như thế nào? g

Một số sáng kiến tập trung vào nâng cao tính minh bạch và phòng, 
chống tham nhũng trong giáo dục: 

• Từ các tổ chức phi lợi nhuận: 
• Trung Tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng; 
• Tổ chức Hướng tới Minh bạch; 

Hà h độ ủ ột ố á hâ điể hì h (Thầ iá Đỗ Việt Kh• Hành động của một số cá nhân điển hình (Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, 
Cụ Bà Lê Hiền Đức)

• Một mạng lưới mới được thành lập đẩy mạnh tính minh bạch trong 
giáo dục - FACE
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Các tổ chức xã hội dân sự và người 
dân tham gia như thế nào? (tiếp)g ( p)

• “Xã hội Minh bạch và Bền vững nằm trong tay thế hệ trẻ”: Do 
Trung Tâm Sống & Học tập vì Môi trường và Cộng đồng khởi 
xướng (Giải thưởng Ngày Sáng Tạo Việt Nam năm 2009) 

• Mục tiêu: Nâng cao nhận thức trong thanh niên và vai trò của thanh 
niên nhằm tạo dựng một xã hội minh bạch hơn. 
Nhữ kết ả hí h• Những kết quả chính:
– Mối quan tâm và sự chú ý của thanh niên về chủ đề “khó và nhạy cảm” 

đã được nâng cao;
– Chuyển biến từ nhận thức sang hành động (không học thêm!)
– Tác động lan tỏa từ thanh niên sang các nhóm người khác trong xã hội;

Các tổ chức xã hội dân sự và người 
dân tham gia như thế nào? (tiếp)g ( p)

Ví dụ từ Tổ chức Hướng tới Minh bạch:

• Nghiên cứu giáo dục: để xác định các dạng thức tham nhũng trong 
giáo dục (Giai đoạn 1)

• Giáo dục về phòng chống tham nhũng: Giai đoạn thí điểm tại 8Giáo dục về phòng chống tham nhũng: Giai đoạn thí điểm tại 8 
trường đại học tại Hà Nội và TP. HCM, Đối tác: TW Đoàn TNCS 
HCMC (11/2010 – 06/2011)

• Liên minh, liên kết và xây dựng mạng lưới:
- Hỗ trợ, tham gia, tổ chức Hội nghị bàn tròn về phòng chống tham nhũng 
trong giáo dục trước thềm Đối thoại PCTN lần 8 về Giáo dục;
- Hỗ trợ sáng kiến địa phương
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Các tổ chức xã hội dân sự và người 
dân tham gia như thế nào? (tiếp)

Không chỉ có các tổ chức, mà các cá nhân cũng hành động:

• Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một người tiên phong trong ngành giáo dục, đã 
vạch trần một số trường hợp tham nhũng; hành động dũng cảm và bền bỉ 
của thầy đã có đem lại tác động quan trọng giúp đổi mới ngành giáo dục Việt 
Nam; 

• Cụ bà Lê Hiền Đức, trước đây là giáo viên, người được TI trao Giải thưởng 
Liêm chính năm 2007, đã vạch trần nhiều trường hợp tham nhũng ở nhiều 
lĩnh vực, trong đó có tham nhũng trong giáo dục, đặc biệt là chạy trường;

• Nhưng họ đã và đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và 
rủi ro!

Các tổ chức xã hội dân sự và người 
dân tham gia như thế nào? (tiếp)g ( p)

For a CLEAN Education – (FACE)
Vì Một Nền Giáo dục Trong Sạch!

Một mạng lưới không chính thức mới được thành lập làMột mạng lưới không chính thức mới được thành lập là 
một sáng kiến của một số hiệu trưởng, nhà Giáo từ miền 
Nam, thúc đẩy các hoạt động minh bạch trong nội bộ 
trường của họ và khuyến khích những người khác cùng 
làm.
.
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Thách thức và làm thế nào để tiếp tục?
Phòng, chống tham nhũng trong giáo dục không chỉ làg, g g g g ụ g
nhiệm vụ của chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà là
của tất cả chúng ta!
• Làm thế nào để đạt được cam kết mạnh mẽ hơn, thúc đẩy sự tham 

gia tích cực hơn và rộng lớn hơn của toàn xã hội và người dân? Vai 
trò của Hội phụ huynh? Vai trò của Học sinh/Sinh viên?

• Làm thế nào để tăng cường hợp tác nhiều bên đối tác có liên quan 
để có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn?để có tầm ảnh hưởng sâu, rộng hơn?

• Cơ chế bảo vệ những người thổi còi?
• Làm thế nào để chuyển tải từ chính sách sang thực tiễn? VD, chỉ số 

thành công của việc thực thi Thông tư 09 về Công khai của Bộ 
GDĐT là gì?  



Ở Corruptjikstan… 

 
1. Một giáo viên ở một trường học ở nông thôn làm cán bộ tình nguyện tại hội đồng cộng đồng 

địa phương và chịu trách nhiệm quản lý các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh 
cho trường học. Cô thỉnh thoảng trích một phần các khoản đóng góp đó để chi trả cho việc 
phô-tô cần thiết cho các hoạt động của hội đồng địa phương vì hiện hội đồng địa phương 
không đủ kinh phí chi trả các hoạt động đó. Cô không bao giờ sử dụng các khoản đóng góp 
này vì lợi ích cá nhân, thay vào đó là phục vụ cho lợi ích của hội đồng cộng đồng địa 
phương. Tuy nhiên, trường học nơi cô dạy lại thiếu tài liệu dạy học cơ bản và khoản phí do 
cha mẹ học sinh đóng nên bù đắp cho sự thiếu thốn nguồn lực đó. 
 

2. Một cán bộ nhà nước làm việc cho Vụ mua sắm đấu thầu của Bộ Giáo dục tham gia vào quá 
trình mua sắm phục vụ các công trình sửa chữa diễn ra ở hàng trăm trường học mới trong 5 
năm tới. Một trong những nhà thầu biếu người này một khoản tiền nhất định để được có mặt 
trong danh sách các công ty tham gia đấu thầu. 
 

3. Cán bộ quản lý kho lưu trữ tài liệu giáo dục tỉnh thường xuyên lấy một quyển vở và một vài 
bút chì mang về nhà cho cháu gái. Cháu của anh là một học sinh tiểu học và bố mẹ cô bé 
hiện đang thất nghiệp nên họ không thể mua đồ dùng học tập cho cô bé.  
 

4. Vào ngày cuối cùng của năm học, một học sinh mang 1 chiếc bánh được mẹ em chuẩn bị để 
làm quà cảm ơn thầy giáo của em. Học sinh đó đã có một năm tồi tệ với nhiều điểm kém. 
Giáo viên nhận chiếc bánh. Ít tuần sau đó, gia đình của cậu học sinh nhận được thông báo là 
con của họ đã không đạt yêu cầu và bị lưu ban.  
  

 Phỏng theo Hội thảo “Tham nhũng trong ngành Y tế” của U4  
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Nhóm Đối tác phát triển và Công tác chống tham 
nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam 

Embassy of Sweden, Hanoi

Trình bày: Marie Ottosson, Phó đại sứ Sứ quán Thụy Điển

Nội dung
1. Tại sao cần phòng chống tham nhũng 

à h iá dtrong ngành giáo dục
2. Đóng góp của chúng ta đối với công tác 

phòng chống tham nhũng trong giáo dục
3. Chúng ta học được những gì? 
4 Từ iờ t ở đi hú t hải là ì?

Embassy of Sweden, Hanoi

4. Từ giờ trở đi, chúng ta phải làm gì? 
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Tại sao cần phòng chống tham nhũng trong 
giáo dục

• Tham nhũng trong giáo dục ảnh hưởng tới tất cả các cá nhân 
t hú t !trong chúng ta! 

• Tham nhũng trong giáo dục là mối đe dọa đối với sự phát triển bền 
vững, sự thịnh vượng và tương lai của Việt Nam! 

• Tham nhũng trong giáo dục khiến toàn xã hội mất niềm tin vào 
ngành giáo dục

• Cần phải loại bỏ nạn tham nhũng trong giáo dục! 

Embassy of Sweden, Hanoi

Research and Study Activities

Đóng góp của DP đối với công tác chống TN
Các hoạt động nghiên cứu

y

DialogueInformation
Experience Sharing 4 trụ cột chống TN

Chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm

Đối thoại

Embassy of Sweden, Hanoi

Interventions
Các hoạt động
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Đóng góp của DP đối với công tác phòng chống 
tham nhũng trong giáo dục

• Hai nghiên cứu về Chất lượng giáo dục và Tham nhũng/phòng chống tham 
hữ d Th h t Chí h hủ à Tổ hứ Mi h b h Q ố tế th hiệnhững do Thanh tra Chính phủ và Tổ chức Minh bạch Quốc tế thực hiện;

• Chia sẻ Thông tin và Kinh nghiệm giữa các trường đại học công lập và tư 
thục, tổ chức phi chính phủ quốc tế, giới truyền thông, chuyên gia giáo dục 
trong và ngoài nước tại Hội thảo bàn tròn được tổ chức ngày 20/5/2010;

• Cuộc  đối thoại  phòng chống tham nhũng với Chính phủ về các vấn đề 
liên quan tới tham nhũng (sự minh bạch và tính tự chịu trách nhiệm) và 
những đề xuất về chính sách được tổ chức vào ngày 26/5/2010);

• Các hoạt động do Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á 
(ADB) A id EU Bỉ á ổ hứ hí hí h hủ ố ế h hiệ

Embassy of Sweden, Hanoi

(ADB), Ausaid, EU, Bỉ, các tổ chức phí chính phủ quốc tế, v.v.  thực hiện 
thông qua các dự án/chương trình/hướng tiếp cận ngành.

Chúng ta học được những gì? 

• Giáo dục và đào tạo: ngành được đầu tư từ ngân sách nhiều nhất (~15%-
20% Ngân sách nhà nước).

• Quản lý: hệ thống kế toán và giám sát yếu kém tạo nhiều cơ hội cho tham• Quản lý: hệ thống kế toán và giám sát yếu kém, tạo nhiều cơ hội cho tham
nhũng phát sinh.

• Dễ quan sát và đại diện cho cộng đồng; một cơ cấu dễ thu hút sự hỗ trợ và
hành động.
– 40.000 cơ sở giáo dục + 1 triệu giáo viên

• Quyết định do “những người gác cổng” ban hành, họ là người có quyền
quyết định tại từng các cấp giáo dục.

• Quan điểm và ý kiến khác nhau về mức độ, bản chất và nguyên nhân của

Embassy of Sweden, Hanoi

Q ý g y
các hoạt động tham nhũng.
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Từ giờ trở đi, chúng ta phải làm gì? 

• Tăng cường sự ràng buộc và luật pháp/nghị định trong đó có đưa ra hình 
thức phạt và khởi tố. 

• Loại bỏ những động cơ và cơ hội dẫn tới tham nhũng (ví dụ như thu các• Loại bỏ những động cơ và cơ hội dẫn tới tham nhũng (ví dụ như thu các 
khoản phí bất thường)

• Vận hành cơ chế khiếu nại hiệu quả - tăng cường các kênh tố cáo hành 
động sai trái và tham nhũng; các cơ quan giám sát độc lập;  bảo vệ cán bộ 
giám sát.

• Tăng cường tính tự chịu trách nhiệm, cơ chế đánh giá hiệu quả công việc 
đối với cán bộ nhà nước.

• Thực hiện cơ chế tham gia và giám sát/ nhận thức của xã hội và giới

Embassy of Sweden, Hanoi

Thực hiện cơ chế tham gia và giám sát/ nhận thức của xã hội và giới 
truyền thông

Embassy of Sweden, Hanoi

Cám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe !
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© UNESCO-IIPE 1 

 
Làm thế nào để phát huy tối đa hiệu lực Quy định về Đạo đức nhà giáo của 

Việt Nam? 
 

 
 
 
Xin quý vị hãy đọc hai văn bản sau trước khi trả lời các câu hỏi dưới đây: 
 

• Quy định về Đạo đức nhà giáo 
• Quy định về Dạy thêm học thêm 

 

1. Theo quý vị, các nhà giáo có nhận thức được sự tồn tại của Quy định về Đạo 
đức nhà giáo không? Quy định về Đạo đức nhà giáo giúp cải thiện hành vi 
đạo đức tại trường học tới mức độ nào? 
 

2. Xin quý vị hãy liệt kê ba biện pháp được áp dụng nhằm tăng cường việc 
thực hiện Quy định về Đạo đức nhà giáo (thông tin, đào tạo, khuyến khích, 
v.v.) 
 

3. Liên quan tới Điều 6.5 của Quy định về Đạo đức nhà giáo trong đó quy định 
cụ thể về vấn đề dạy thêm: điều 6.5 và Quy định về Dạy thêm học thêm đã 
được tuân thủ tới mức độ nào? Làm thế nào để phát huy tính hiệu lực của 
chúng?  



© UNESCO-IIPE 2 

 
Hoạt động nhóm 2 

 
Những biện pháp nào được áp dụng để hạn chế tham nhũng trong quản lý 

thi cử tại Việt Nam? 
 

 
 
Theo kinh nghiệm của quý vị: 

 
1. Những loại hình gian lận chính trong thi cử xảy ra ở Việt Nam trong từng 

khâu sau là gì: 
 
• Biên soạn 
• Quản lý 
• Chấm điểm 
 

2. Những ưu điểm và nhược điểm của việc thành lập một cơ quan khảo thí độc 
lập nhằm phòng chống gian lận trong thi cử là gì? 
 

3. Những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng bài thi trắc nghiệm được 
chuẩn hóa là gì? 
 

4. Những ưu điểm và nhược điểm của việc xử lý kết quả tuyển sinh vào Đại học 
tự động bằng máy tính là gì? 
  



© UNESCO-IIPE 3 

 
Hoạt động nhóm 3 

 
Nên ưu tiên những chỉ số giám sát nào trong trường hợp của Việt Nam? 

 
 
 
Xin quý vị hãy đọc văn bản sau trước khi trả lời các câu hỏi dưới đây: 
 

• Luật phòng chống tham nhũng của nước CHXHCN Việt Nam 
 

1. Dựa vào Điều 23, 27, 30 và 40 của Luật này, xin quý vị hãy đề xuất tám chỉ 
số giúp giám sát tiến trình của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong 
ngành giáo dục? 
 

2. Đối với mỗi chỉ số được lựa chọn, xin quý vị hãy nêu cụ thể cách thu thập 
thông tin cần thiết. 

  



© UNESCO-IIPE 4 

 
Hoạt động nhóm 5 

 
Làm thế nào để tăng cường hiệu lực của Thông tư Ban hành Quy chế thực 
hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm 

giám sát việc thực hiện chính sách và phát hiện các vụ việc tham nhũng? 
 

 
 
Xin quý vị hãy đọc văn bản sau trước khi trả lời các câu hỏi dưới đây: 
 

• Thông tư Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 
của hệ thống giáo dục quốc dân 

 
1. Trong những dữ liệu được nêu trong Quy chế này, xin quý vị hãy xác đ ịnh 

những dữ liệu có ích nhất nhằm (i) áp dụng biện pháp kiểm soát chính thức 
đối với việc sử dụng các nguồn lực, và/hoặc (ii) huy động xã hội. 
 

2. Xin quý vị hãy đề xuất ba chiến lược nhằm tăng cường phổ biến thông tin 
cho những người sử dụng dịch vụ giáo dục để từ đó họ có thể áp dụng đầy 
đủ biện pháp kiểm soát mang tính xã hội. 
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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————— 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
——————————— 

 
 

QUY ĐỊNH 
Về đạo đức nhà giáo 

( Ban hành kèm theo Quyết định số    16    /2008/QĐ-BGDĐT  
ngày  16   tháng  4  năm  2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về đạo đức nhà giáo. 
2. Đối tượng áp dụng bao gồm các nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, 

giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 2. Mục đích  
Quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện 

phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ 
sở để  đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, 
có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương 
pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho 
người học noi theo. 

 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Phẩm chất chính trị 
 1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. 
Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng 
vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.   

 2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của 
tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. 

  3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội.  
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Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp 
1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; 

có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong 
công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng 
nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người 
học, đồng nghiệp và cộng đồng.  

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, 
nhà trường, của ngành. 

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực 
của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng 
phí.  

4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường 
xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo 
dục. 

 
Điều 5. Lối sống, tác phong 
1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần 

phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích 
ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối 
sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ. 

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn 
minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; 
giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo. 

4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch 
sự,  phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của 
người học.  

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, 
ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, 
ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và 
người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. 

6. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm 
đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. 

 
Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 
1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy 

chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.   
2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và 

thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.  
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3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến 
người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học 
tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.  

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, 
đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng 
nghiệp và người khác.  

5. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định. 
6. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi 

không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động 
giáo dục của nhà trường. 

7. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, 
trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi. 

8. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và 
trong sinh hoạt tại cộng đồng. 

9. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội 
dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

10. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi 
muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế 
chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường. 

11. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ 
bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá 
phẩm đồi trụy, độc hại. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
1. Chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể tổ chức 

thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo.  
2. Đảm bảo các điều kiện cho công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục về 

đạo đức nhà giáo, gương sáng nhà giáo. 
3. Định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các cơ quan 

quản lý giáo dục; xử lý nghiêm túc, kịp thời đúng pháp luật các cá nhân, tổ chức vi 
phạm Quy định này. 

Điều 8. Các Sở Giáo dục và Đào tạo  
1. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ sở giáo dục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Quy định về đạo 
đức nhà giáo cho đội ngũ nhà giáo ở địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
công tác thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo ở các cơ sở giáo dục và việc thực 
hiện của các nhà giáo; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực 



 4

hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi phạm; định 
kỳ cuối năm học báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội của các địa phương 
trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo cho đội ngũ 
nhà giáo trong các cơ sở dạy nghề tại địa phương theo phân cấp quản lý về dạy 
nghề. 

3. Tham mưu với cấp uỷ và chính quyền địa phương các giải pháp để thực 
hiện có hiệu quả các quy định trong văn bản này. 

Điều 9. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề 

Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 
Giám đốc các trung tâm dạy nghề căn cứ vào Quy định này để tổ chức thực hiện; 
tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các nhà giáo, tuyên dương, khen thưởng kịp 
thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các 
cá nhân, tổ chức vi phạm; định kỳ cuối năm học báo cáo kết quả thực hiện về Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 10. Các Bộ có quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo 
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện Quy định về đạo 

đức nhà giáo.  
2. Đảm bảo các điều kiện cho công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục về 

đạo đức nhà giáo, gương sáng nhà giáo. 
3. Định kỳ thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo 

dục và đào tạo; xử lý nghiêm túc, kịp thời đúng pháp luật các cá nhân, tổ chức vi 
phạm Quy định này. 

 
 
 

                                                 BỘ TRƯỞNG                                  
                                                           

 
 
 
 
 

                                                  Nguyễn Thiện Nhân 
 

                                                           
 



Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 
 

       Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam
                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Quy ®Þnh 
VÒ d¹y thªm häc thªm 

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 03/2007/Q§-BGD§T  
ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) 

 
 

Ch−¬ng I 
quy ®Þnh chung 

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t−îng ¸p dông 

1. D¹y thªm häc thªm ®−îc ®Ò cËp trong Quy ®Þnh nµy lµ ho¹t ®éng d¹y häc 
ngoµi giê häc thuéc KÕ ho¹ch gi¸o dôc cña Ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng do 
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh, víi néi dung d¹y häc trong ph¹m vi ch−¬ng 
tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng. V¨n b¶n nµy quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm trong nhµ 
tr−êng vµ d¹y thªm häc thªm ngoµi nhµ tr−êng; tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc 
thùc hiÖn d¹y thªm häc thªm. 

2. V¨n b¶n nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn d¹y thªm häc thªm.   

§iÒu 2. Nguyªn t¾c thùc hiÖn d¹y thªm häc thªm  

1. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p d¹y thªm häc thªm ph¶i gãp phÇn cñng cè, 
n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng, gi¸o dôc nh©n c¸ch cho häc sinh; ph¶i phï hîp víi 
ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña ng−êi häc; kh«ng 
g©y nªn t×nh tr¹ng häc qu¸ nhiÒu vµ v−ît qu¸ søc tiÕp thu cña ng−êi häc. 

2. Ho¹t ®éng d¹y thªm cã thu tiÒn chØ ®−îc thùc hiÖn sau khi ®· ®−îc c¬ 
quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp, trõ tr−êng hîp khi ®−îc Uû ban nh©n d©n 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) quy ®Þnh 
miÔn giÊy phÐp. 

3. Kh«ng ®−îc Ðp buéc häc sinh häc thªm ®Ó thu tiÒn. 

§iÒu 3. C¸c tr−êng hîp kh«ng thùc hiÖn d¹y thªm häc thªm 

1. §èi víi c¸c tr−êng d¹y häc 2 buæi trong mét ngµy, nhµ tr−êng vµ gi¸o viªn 
kh«ng ®−îc tæ chøc d¹y thªm häc thªm cho häc sinh; viÖc «n thi tèt nghiÖp, «n 
thi chuyÓn cÊp, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm, båi d−ìng häc sinh giái chØ bè trÝ 
trong c¸c buæi häc t¹i tr−êng.  

2. Kh«ng d¹y thªm häc thªm cho häc sinh tiÓu häc, trõ c¸c tr−êng hîp: nhËn 
qu¶n lý häc sinh ngoµi giê häc theo yªu cÇu cña gia ®×nh; phô ®¹o cho nh÷ng häc 
sinh häc lùc yÕu, kÐm; båi d−ìng vÒ nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao; luyÖn tËp kü 
n¨ng ®äc, viÕt cho häc sinh, ®· ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp. 

3. C¬ së gi¸o dôc ®¹i häc kh«ng tæ chøc d¹y thªm häc thªm theo ch−¬ng 
tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng cho ng−êi häc kh«ng ph¶i lµ häc sinh, häc viªn cña c¬ 
së gi¸o dôc ®¹i häc ®ã.   
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Ch−¬ng II 
d¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng  

vµ d¹y thªm häc thªm ngoµi  nhµ tr−êng 

§iÒu 4. D¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng 

1. D¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng lµ d¹y thªm häc thªm do nhµ tr−êng 
phæ th«ng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c d¹y häc theo ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 
thùc hiÖn.  

2. D¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng bao gåm: phô ®¹o häc sinh häc lùc 
yÕu, kÐm; båi d−ìng häc sinh giái; d¹y thªm cho nh÷ng häc sinh cã nguyÖn väng 
cñng cè, bæ sung kiÕn thøc; «n thi tuyÓn sinh trung häc phæ th«ng cho häc sinh 
líp 9; «n thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng, thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng cho 
häc sinh líp 12. Khi më líp d¹y thªm, ph¶i cã ®ñ gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é chuÈn 
®−îc ®µo t¹o, cã ®ñ c¬ së vËt chÊt vµ líp häc b¶o ®¶m yªu cÇu t¹i Quy ®Þnh vÒ vÖ 
sinh tr−êng häc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1221/2000/Q§-BYT ngµy 18 
th¸ng 4 n¨m 2000 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. 

§iÒu 5. D¹y thªm häc thªm ngoµi nhµ tr−êng 

1. D¹y thªm häc thªm ngoµi nhµ tr−êng lµ d¹y thªm häc thªm do c¸c tæ chøc 
kh¸c, ngoµi c¸c tæ chøc nãi t¹i Kho¶n 1 §iÒu 4 cña Quy ®Þnh nµy, hoÆc c¸ nh©n 
thùc hiÖn.  

2. D¹y thªm häc thªm ngoµi nhµ tr−êng bao gåm: båi d−ìng kiÕn thøc, «n 
luyÖn thi. Tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký më líp d¹y thªm ph¶i cã ®ñ gi¸o viªn ®¹t 
tr×nh ®é chuÈn ®−îc ®µo t¹o, cã ®ñ c¬ së vËt chÊt vµ líp häc b¶o ®¶m yªu cÇu t¹i 
Quy ®Þnh vÒ vÖ sinh tr−êng häc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 
1221/2000/Q§-BYT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. 

Ch−¬ng III 
Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ Tæ chøc thùc hiÖn  

d¹y thªm häc thªm 

§iÒu 6. Tr¸ch nhiÖm cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, tr¸ch nhiÖm cña ñy 
ban nh©n d©n cÊp huyÖn  

1. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý d¹y thªm häc thªm trªn 
®Þa bµn tØnh. C¨n cø quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan, 
Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm; cÊp 
giÊy phÐp hoÆc uû quyÒn cho së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÊp giÊy phÐp d¹y thªm.  

Trong v¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, ph¶i quy ®Þnh cô thÓ c¸c néi 
dung chñ yÕu sau ®©y: 

- Tr¸ch nhiÖm cña uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ 
c¸c ngµnh liªn quan trong viÖc qu¶n lý d¹y thªm häc thªm trªn ®Þa bµn tØnh; 

- Thñ tôc, thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp vµ thu håi giÊy phÐp d¹y thªm; c¸c 
tr−êng hîp ®−îc miÔn cÊp giÊy phÐp d¹y thªm. 
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- §iÒu kiÖn b¶o ®¶m chÊt l−îng d¹y thªm häc thªm (tiªu chuÈn ng−êi d¹y, 
c¬ së vËt chÊt, sè l−îng häc sinh cña mçi líp, ®Þa ®iÓm d¹y thªm); 

- Møc thu vµ sö dông tiÒn häc thªm; 

- Khen th−ëng vµ xö lý vi ph¹m. 

2. Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi 
chung lµ cÊp huyÖn) chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng d¹y thªm häc 
thªm trªn ®Þa bµn huyÖn theo quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy vµ quy ®Þnh cña ñy ban 
nh©n d©n cÊp tØnh; tæ chøc kiÓm tra ho¹t ®éng d¹y thªm häc thªm trªn ®Þa bµn 
huyÖn ®Ó xö lý hoÆc kiÕn nghÞ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý sai ph¹m.  

§iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm cña së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, tr¸ch nhiÖm cña phßng 
gi¸o dôc vµ ®µo t¹o  

1. Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm; tæ chøc thanh tra, kiÓm tra 
nh»m b¶o ®¶m hiÖu lùc cña quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm; ph¸t hiÖn nh©n tè 
tÝch cùc, phßng ngõa vµ xö lý vi ph¹m theo thÈm quyÒn hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã 
thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m.  

2. Th«ng b¸o c«ng khai n¬i tiÕp c«ng d©n t¹i trô së c¬ quan vµ ®iÖn tho¹i 
dïng cho viÖc tiÕp nhËn ý kiÕn ph¶n ¸nh vÒ d¹y thªm häc thªm ®Ó qu¶n lý. 

§iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm cña hiÖu tr−ëng nhµ tr−êng vµ ng−êi ®øng ®Çu c¬ 
së gi¸o dôc kh¸c  

HiÖu tr−ëng nhµ tr−êng vµ ng−êi ®øng ®Çu c¬ së gi¸o dôc kh¸c nãi t¹i Kho¶n 
1 §iÒu 4 cña Quy ®Þnh nµy chÞu tr¸ch nhiÖm: 

1. Tæ chøc vµ qu¶n lý d¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng, b¶o ®¶m quyÒn 
lîi cña ng−êi häc; kiÓm tra ho¹t ®éng d¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng vµ 
ngoµi nhµ tr−êng cña gi¸o viªn, c¸n bé, nh©n viªn do tr−êng m×nh qu¶n lý. Thùc 
hiÖn ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh cña ph©n phèi ch−¬ng tr×nh; kh«ng c¾t xÐn ch−¬ng 
tr×nh, néi dung d¹y häc ®· ®−îc quy ®Þnh ®Ó dµnh cho d¹y thªm häc thªm. 

2. KÞp thêi xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö 
lý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm; ®Þnh kú tæng kÕt vµ b¸o c¸o t×nh 
h×nh d¹y thªm häc thªm theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc. 

§iÒu 9. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn d¹y thªm ngoµi nhµ 
tr−êng 

1. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ ho¹t ®éng 
gi¸o dôc. Tr−íc khi thùc hiÖn d¹y thªm, ng−êi tæ chøc d¹y thªm ph¶i b¸o c¸o c¬ 
quan cÊp giÊy phÐp kÕ ho¹ch d¹y thªm, néi dung d¹y thªm, danh s¸ch ng−êi häc, 
danh s¸ch ng−êi d¹y. 

2. Qu¶n lý ng−êi häc vµ t«n träng quyÒn lîi cña ng−êi häc. NÕu t¹m ngõng 
hoÆc chÊm døt d¹y thªm, ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan cÊp giÊy phÐp vµ th«ng b¸o 
c«ng khai cho ng−êi häc biÕt tr−íc Ýt nhÊt lµ 30 ngµy tÝnh ®Õn ngµy t¹m ngõng 
hoÆc chÊm døt d¹y thªm, hoµn tr¶ c¸c kho¶n tiÒn ®· thu cña ng−êi häc t−¬ng øng 
víi phÇn d¹y thªm kh«ng thùc hiÖn.   
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Ch−¬ng IV 
Thanh tra, kiÓm tra, Khen th−ëng vµ xö lý vi ph¹m 

§iÒu 10. Thanh tra, kiÓm tra 

Ho¹t ®éng d¹y thªm häc thªm trong nhµ tr−êng vµ d¹y thªm häc thªm ngoµi 
nhµ tr−êng chÞu sù thanh tra, kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ cña chÝnh 
quyÒn c¸c cÊp. 

§iÒu 11. Khen th−ëng 

Tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm vµ ®−îc c¸c 
c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc ®¸nh gi¸ cã nhiÒu ®ãng gãp n©ng cao chÊt l−îng gi¸o 
dôc th× ®−îc khen th−ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

§iÒu 12. Xö lý vi ph¹m 

1. Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m quy ®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm, tuú theo tÝnh 
chÊt vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 49/2005/N§-
CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc.  

2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc do Nhµ n−íc qu¶n lý vi ph¹m quy ®Þnh vÒ 
d¹y thªm häc thªm th× bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 
35/2005/N§-CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý kû luËt c¸n 
bé, c«ng chøc. 

3. C¬ së gi¸o dôc, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m nghiªm träng hoÆc t¸i ph¹m quy 
®Þnh vÒ d¹y thªm häc thªm, cã hµnh vi lõa ®¶o hoÆc tæ chøc d¹y thªm häc thªm 
tr¸i quy ®Þnh dÉn tíi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn x· héi th× ph¶i ®−îc 
xö lý thÝch ®¸ng, bÞ ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy 
cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   

 

                                                                                            KT. Bé tr−ëng 
                                                                                               Thø tr−ëng  
 

 

 
 

                                                                                      NguyÔn V¨n Väng 
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QUỐC HỘI 
 

Số: 55/2005/QH11   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o ----- 
Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2005

 

 

LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 
khoá X, kỳ họp thứ 10; 

Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. 

2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
đó vì vụ lợi. 

3. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức; 

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật 
trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; 

c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là 
người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ đó. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành 
vi tham nhũng. 

2. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin chính thức về văn 
bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.  

3. Minh bạch tài sản, thu nhập là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai 
và khi cần thiết được xác minh, kết luận. 

4. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ. 

5. Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể 
đạt được thông qua hành vi tham nhũng. 

6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan, 
tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước. 

Điều 3. Các hành vi tham nhũng 

1. Tham ô tài sản. 

2. Nhận hối lộ. 

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết 
công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi. 

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ 
lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, 
xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

Điều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng 
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1. Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm 
minh. 

2. Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

3. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại 
thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn 
chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì 
có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.  

5. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

6. Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về 
hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau 
đây: 

a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

b) Tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng;  

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi 
tham nhũng; 

d) Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu 
và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, 
xử lý người có hành vi tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm sau đây: 

a) Chỉ đạo việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trách 
nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành 
vi tham nhũng; 

c) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 
quản lý, phụ trách. 

3. Người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định của pháp luật;  
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b) Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;  

c) Kê khai tài sản theo quy định của Luật này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 
thực của việc kê khai đó. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham 
nhũng. 

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện 
kiểm sát, Toà án và của cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan 

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan thanh 
tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong việc phát hiện, xử lý người có 
hành vi tham nhũng. 

Điều 8. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm động viên nhân dân 
tham gia tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng; phát hiện, kiến nghị cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng. 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí 

Cơ quan báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; hợp tác với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng; khi đưa tin phải bảo 
đảm chính xác, trung thực, khách quan và phải chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đã 
đưa. 

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này. 

2. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về 
hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
khác. 

Chương II 
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PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG 

Mục 1 

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 11. Nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị 

1. Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được công khai, 
minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà 
nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ. 

Điều 12. Hình thức công khai 

1. Hình thức công khai bao gồm: 

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

d) Phát hành ấn phẩm; 

đ) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

e) Đưa lên trang thông tin điện tử; 

g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Ngoài những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản 

1. Việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định của pháp luật.  

2. Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp luật quy định phải đấu thầu thì nội 
dung công khai bao gồm:  

a) Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; 

b) Danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu 
hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; 
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c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan quản lý 
hoặc đối tượng khác vi phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin về nhà thầu bị cấm tham gia và 
thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; 

d) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về đấu thầu; 

đ) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
báo cáo tổng kết công tác đấu thầu của bộ, ngành, địa phương và cơ sở; 

e) Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu. 

Điều 14. Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng 

1. Dự án quy hoạch đầu tư xây dựng phải được lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy 
hoạch.  

2. Dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được Hội đồng nhân dân xem xét, 
quyết định. 

3. Dự án đầu tư xây dựng sau khi được quyết định, phê duyệt phải được công khai để nhân 
dân giám sát. 

Điều 15. Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước 

1. Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai chi tiết số liệu dự toán và 
quyết toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn, kể cả khoản 
ngân sách bổ sung. 

2. Đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng góp của tổ 
chức, cá nhân theo quy định của pháp luật phải công khai mục đích huy động, kết quả huy 
động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động. 

3. Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công khai các nội dung sau đây: 

a) Số liệu dự toán, quyết toán; 

b) Khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân (nếu có); 

c) Cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ.  

4. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước phải công khai các 
nội dung sau đây: 

a) Việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm cho các 
dự án; 

b) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, mức vốn đầu tư của 
dự án được giao trong dự toán ngân sách năm; 

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án hằng năm; 



7 
 

d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây: 

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ; 

b) Kế hoạch tài chính hằng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách 
nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền; 

c) Kết quả hoạt động của quỹ; 

d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình mục 
tiêu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ hưởng biết. 

Điều 16. Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân 
dân 

1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ 
trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân cùng cấp xem 
xét, quyết định. 

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân quy định tại khoản 1 Điều này 
phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo 
quy định của pháp luật. 

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết 
quả sử dụng và báo cáo quyết toán.  

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân 
phải công khai các nội dung sau đây: 

a) Nội dung phải công khai quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; 

c) Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; 

d) Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết toán 
công trình.  

5. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, nhân đạo 
được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
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Điều 17. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ 

Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được thực hiện 
theo quy định tại Điều 15 của Luật này. Đối với các khoản viện trợ phi chính phủ phải được 
công khai cho các đối tượng thụ hưởng biết. 

Điều 18. Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước 

Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư 
vào doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi, báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán, việc trích, lập và 
sử dụng quỹ của doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, 
quản lý của doanh nghiệp và nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Công khai, minh bạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước 

1. Việc cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước phải công khai, minh bạch; không được cổ 
phần hoá khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cổ phần hoá có trách 
nhiệm công khai thực trạng tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp.  

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp được cổ 
phần hoá và việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp (nếu có). 

3. Việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp được cổ phần hoá phải thực hiện bằng phương 
thức bán đấu giá. 

Điều 20. Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kiểm toán và chịu sự kiểm toán việc sử 
dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm toán. 

2. Báo cáo kiểm toán phải được công khai theo quy định tại Điều 12 của Luật này.  

Điều 21. Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất 

1. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm dân chủ và công khai. 

2. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ quan, tổ 
chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải thông báo công khai cho nhân dân địa 
phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết. 

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc giải phóng mặt bằng, giá đền bù khi thu hồi 
đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh phải 
được công khai. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch 
chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở phải được công khai. 

Điều 22. Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở  
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1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở và giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở phải được công khai. 

2. Việc hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đối tượng được hoá giá nhà ở và các khoản tiền 
phải nộp khi hoá giá nhà ở phải được công khai. 

3. Việc bán nhà ở cho người tái định cư, người có thu nhập thấp và những đối tượng ưu tiên 
khác phải được công khai. 

Điều 23. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục 

1. Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được công khai. 

2. Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước phải 
công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, việc thu, quản lý, sử dụng 
học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, các 
khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế 

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, 
giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở hành nghề y, dược phải được công 
khai. 

2. Cơ quan quản lý y tế, cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước 
phải công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, giá thuốc, việc 
thu, quản lý, sử dụng các loại phí liên quan đến việc khám, chữa bệnh và các khoản thu khác 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ 

1. Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ và 
việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ phải được tiến 
hành công khai. 

2. Cơ quan quản lý khoa học - công nghệ, đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ phải công 
khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu 
tư, các khoản thu từ hoạt động khoa học - công nghệ. 

Điều 26. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao 

Cơ quan quản lý thể dục, thể thao, Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam, các liên đoàn thể thao, cơ sở 
thể dục, thể thao có trách nhiệm công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 
nước, các khoản thu từ hoạt động và dịch vụ thể dục, thể thao, khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp 
của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động thể dục, thể thao. 

Điều 27. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiểm toán nhà nước 
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1. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước phải được tiến hành 
công khai theo quy định của pháp luật.  

2. Văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định 
khác: 

a) Kết luận thanh tra; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo;  

c) Báo cáo kiểm toán. 

Điều 28. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, đăng 
ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân hàng, xuất khẩu, 
nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
phải công khai thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật và đúng yêu cầu 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.  

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết công việc của mình giải thích rõ những nội dung có liên quan. Khi nhận 
được đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phải kịp thời giải thích công khai.  

3. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải thích chưa thoả đáng hoặc 
cố tình gây khó khăn, phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền kiến nghị lên 
cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. 

Điều 29. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp 

Việc thụ lý, điều tra, truy tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án phải được công khai theo quy định 
của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Điều 30. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ 

1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ 
chức, đơn vị phải được công khai về số lượng, tiêu chuẩn, hình thức và kết quả tuyển dụng.  

2. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, 
cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động khác phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nơi người đó làm việc.  

Điều 31. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức 

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 
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cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của pháp 
luật.  

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; 
trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ 
quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do. 

Điều 32. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đó. 

2. Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú 
cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách 
nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường 
hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho người yêu 
cầu biết và nêu rõ lý do. 

Điều 33. Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng 

1. Hằng năm, Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham 
nhũng trong phạm vi cả nước; Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân 
cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương. 

2. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai. 

Mục 2 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN 

Điều 34. Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;  

b) Công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi đối với từng loại 
chức danh trong cơ quan mình;  

c) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị khác có sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều này hướng dẫn 
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áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công 
khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

3. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành trái pháp luật các chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn. 

Điều 35. Kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và xử lý kịp thời hành 
vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.  

2. Người có hành vi vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bị xử lý theo quy 
định của pháp luật. 

3. Người cho phép sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải bồi thường phần giá trị 
mà mình cho phép sử dụng vượt quá; người sử dụng vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn có 
trách nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được sử dụng vượt quá. 

4. Người cho phép thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật thấp hơn 
mức quy định phải bồi thường phần giá trị mà mình cho phép sử dụng thấp hơn; người hưởng 
lợi từ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn chuyên môn - kỹ thuật thấp hơn có trách 
nhiệm liên đới bồi thường phần giá trị được hưởng lợi. 

Mục 3 

QUY TẮC ỨNG XỬ, QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 

VIỆC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 
CHỨC 

Điều 36. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

1. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành 
nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được 
làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh 
vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, 
viên chức.  

2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được công khai để nhân dân giám sát 
việc chấp hành. 

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây: 

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
trong khi giải quyết công việc; 
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b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, 
trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các 
công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết; 

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức 
vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; 

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi. 

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó 
không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó 
trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.  

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí 
vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân 
sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua 
bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.  

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, 
mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.  

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng 
giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong 
doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của 
vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ 
hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố 
trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế 
toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng 
hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. 

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau 
đây: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Quân đội nhân dân; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân. 

Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng 

1. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc thì 
cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến dấu hiệu tham 
nhũng đó thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp. 
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2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người 
được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đối với vụ việc phức tạp thì 
thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp cần thiết thì quyết 
định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn, 
khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo. 

Điều 39. Trách nhiệm của người không báo cáo hoặc không xử lý báo cáo về dấu hiệu 
tham nhũng 

Cán bộ, công chức, viên chức biết được hành vi tham nhũng mà không báo cáo, người nhận 
được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng mà không xử lý thì phải chịu trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật.  

Điều 40. Việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước làm quà 
tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc 
phạm vi quản lý của mình. 

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi 
khác vì vụ lợi. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, 
công chức, viên chức. 

Điều 41. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ban hành quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh vực do mình quản lý. 

2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 
quy tắc ứng xử của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên và cán bộ, công 
chức, viên chức khác trong cơ quan Toà án, Viện kiểm sát. 

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
trong bộ máy chính quyền địa phương; phối hợp với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị 
- xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức này. 

Điều 42. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng nghề bảo 
đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề. 

2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy 
tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo quy định của pháp luật. 
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Điều 43. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ 
chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến việc quản lý 
ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng. 

2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch và được công khai trong nội bộ cơ quan, 
tổ chức, đơn vị.  

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối 
với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý. Việc luân chuyển cán bộ, công 
chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. 

4. Chính phủ ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

Mục 4 

MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 44. Nghĩa vụ kê khai tài sản  

1. Những người sau đây phải kê khai tài sản: 

a) Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, 
tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị, cá nhân; 

c) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Chính phủ quy định cụ thể những người phải kê khai tài sản quy định tại khoản này. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở 
hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. 

3. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về việc kê 
khai. 

Điều 45. Tài sản phải kê khai  

Các loại tài sản phải kê khai bao gồm: 

1. Nhà, quyền sử dụng đất; 

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ 
năm mươi triệu đồng trở lên;  
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3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; 

4. Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Thủ tục kê khai tài sản  

1. Việc kê khai tài sản được thực hiện hằng năm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có 
nghĩa vụ kê khai làm việc và được hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12.  

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi về tài sản so với lần kê khai 
trước đó. 

3. Bản kê khai tài sản được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người có 
nghĩa vụ kê khai tài sản. 

Điều 47. Xác minh tài sản  

1. Việc xác minh tài sản chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản. 

2. Việc xác minh tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với 
người có nghĩa vụ kê khai tài sản khi xét thấy cần thiết; 

b) Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

c) Có hành vi tham nhũng. 

Điều 48. Thủ tục xác minh tài sản  

1. Trước khi ra quyết định xác minh tài sản, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu người 
có nghĩa vụ kê khai giải trình rõ việc kê khai. Việc giải trình phải được thực hiện trong thời 
hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình. 

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định xác minh trong thời hạn năm ngày, kể từ 
ngày phát sinh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hữu quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu 
phục vụ cho việc xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

4. Trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản tiến hành thẩm tra, xác minh và phải ra kết luận về 
sự minh bạch trong kê khai tài sản. 

5. Thủ tục xác minh tài sản của người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 
Thời hạn xác minh phải đáp ứng yêu cầu về thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân. 



17 
 

Điều 49. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản  

1. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản là kết luận về tính trung thực của việc kê 
khai tài sản.  

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản phải được gửi cho cơ quan, tổ chức yêu cầu 
xác minh và người có tài sản được xác minh. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này phải chịu trách nhiệm 
về tính khách quan, chính xác và nội dung kết luận của mình. 

Điều 50. Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản 

1. Khi có yêu cầu và theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, bản kết luận về sự 
minh bạch trong kê khai tài sản được công khai tại các địa điểm sau đây: 

a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai tài sản làm việc khi người đó 
được bổ nhiệm, bầu, phê chuẩn;  

b) Tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân;  

c) Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được đề nghị để Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc 
Đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bầu, phê chuẩn.  

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản của người bị khởi tố về hành vi tham nhũng 
phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc. 

Điều 51. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài 
sản  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và lưu giữ bản kê khai tài sản của người có 
nghĩa vụ kê khai do mình quản lý; tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản và công khai kết luận đó 
theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy định tại Điều 
50 của Luật này. 

Điều 52. Xử lý người kê khai tài sản không trung thực 

1. Người kê khai tài sản không trung thực bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Quyết 
định kỷ luật đối với người kê khai tài sản không trung thực phải được công khai tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc. 

2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản không 
trung thực thì bị xoá tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến bổ nhiệm, 
phê chuẩn mà kê khai tài sản không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức 
vụ đã dự kiến.  

Điều 53. Kiểm soát thu nhập 
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Chính phủ trình Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu nhập của 
người có chức vụ, quyền hạn. 

Mục 5 

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG 

Điều 54. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi 
tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hành vi 
tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra 
hành vi tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 

2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về 
việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình trực tiếp 
phụ trách. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra 
hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của mình trực tiếp 
phụ trách. 

3. Người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc 
để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.  

4. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân khác có trách nhiệm trong tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử 
dụng ngân sách nhà nước về việc để xảy ra hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định 
của Luật này và điều lệ, quy chế của tổ chức đó.  

5. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được loại trừ trong trường hợp họ không thể biết 
được hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Điều 55. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi 
tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy 
ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý 
kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy 
ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý 
kỷ luật. 
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3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm pháp 
lý quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm 
ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.  

4. Trong kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán, kết luận điều tra vụ việc, vụ án tham nhũng 
phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham 
nhũng theo các mức độ sau đây: 

a) Yếu kém về năng lực quản lý; 

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý; 

c) Bao che cho người có hành vi tham nhũng. 

Kết luận phải được gửi cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền. 

Mục 6 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ 

VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Điều 56. Cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng  

Nhà nước thực hiện cải cách hành chính nhằm tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và 
địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa 
các cơ quan nhà nước; công khai, đơn giản hoá và hoàn thiện thủ tục hành chính; quy định cụ 
thể trách nhiệm của từng chức danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 57. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên cải tiến công tác, tăng cường áp dụng khoa học, 
công nghệ trong hoạt động của mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực 
hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết công việc để 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện mà không phải trực tiếp tiếp xúc với 
cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 58. Đổi mới phương thức thanh toán  

1. Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý để thực hiện việc thanh toán thông qua tài khoản 
tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các quy 
định về thanh toán bằng chuyển khoản. 
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2. Chính phủ áp dụng các giải pháp tài chính, công nghệ tiến tới thực hiện mọi khoản chi đối 
với người có chức vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 1 của Luật này 
và các giao dịch khác sử dụng ngân sách nhà nước phải thông qua tài khoản. 

Chương III 

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG 

Mục 1 

CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Điều 59. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước  

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình 
nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng.  

2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải kịp thời 
xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm sát có thẩm 
quyền. 

Điều 60. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp giải 
quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức khác 
do mình quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc người 
đứng đầu đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, 
viên chức do mình quản lý. 

3. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời 
xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm sát có thẩm 
quyền. 

Điều 61. Hình thức kiểm tra  

1. Việc kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch, tập trung vào lĩnh 
vực, hoạt động thường phát sinh hành vi tham nhũng. 

2. Việc kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.  

Mục 2 

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THANH TRA, 

KIỂM TOÁN, ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT, XÉT XỬ, GIÁM SÁT 
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Điều 62. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm 
sát, xét xử 

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án thông qua hoạt động 
thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi 
tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị việc xử lý theo quy định của pháp luật và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

Điều 63. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát  

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát có trách nhiệm phát hiện 
hành vi tham nhũng, yêu cầu hoặc kiến nghị việc xử lý theo quy định của pháp luật. 

Mục 3 

TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG 

Điều 64. Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo 

1. Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền. 

2. Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà 
mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

3. Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho 
người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 65. Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo  

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố 
cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các 
hình thức khác theo quy định của pháp luật.  

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng 
phải xem xét và xử lý theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin 
khác theo yêu cầu của người tố cáo; áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người 
tố cáo khi có biểu hiện đe doạ, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người tố cáo yêu cầu; 
thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo khi có yêu cầu. 

3. Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xác 
minh, kết luận về nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý; trong trường hợp phát hiện có 
dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận được tố cáo về hành vi tham nhũng phải xử lý theo 
thẩm quyền. 
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4. Thời hạn giải quyết tố cáo, thời hạn trả lời người tố cáo được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 66. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải tạo 
điều kiện, cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo để phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, hạn chế thiệt hại do hành vi tham 
nhũng gây ra. 

Điều 67. Khen thưởng người tố cáo  

Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh 
thần theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG 

VÀ CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC 

Mục 1 

XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ LÝ HÌNH SỰ 

Điều 68. Đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự  

1. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật này. 

2. Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng. 

3. Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng. 

4. Người có hành vi đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp 
thông tin về hành vi tham nhũng. 

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

6. Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng  

Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy 
cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân. 



23 
 

Mục 2 

XỬ LÝ TÀI SẢN THAM NHŨNG 

Điều 70. Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng 

1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi, tịch thu 
tài sản tham nhũng. 

2. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc sung 
quỹ nhà nước. 

3. Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi đưa hối lộ thì được 
trả lại tài sản đã dùng để hối lộ. 

4. Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện bằng quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 71. Thu hồi tài sản tham nhũng có yếu tố nước ngoài  

Trên cơ sở điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù 
hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hợp tác với 
Chính phủ nước ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt Nam hoặc của nước ngoài bị tham 
nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp.  

Chương V 

TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP 

CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, 

ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT, TOÀ ÁN VÀ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ HỮU QUAN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Mục 1 

TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM 

TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, 
chống tham nhũng  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan để tổ chức phòng, chống tham nhũng trong cơ 
quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. 
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2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 
quản lý. 

Điều 73. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng  

1. 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, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng 
trong phạm vi cả nước. Giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng 
có bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, 
chống tham nhũng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Điều 74. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng  

1. Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong 
phạm vi cả nước. 

2. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực do mình phụ trách. 

Uỷ ban pháp luật của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc 
phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. 

3. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. 

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng. 

Điều 75. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng  

1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị chuyên 
trách về chống tham nhũng. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng quy định tại 
khoản 1 Điều này do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định. 

Điều 76. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ  

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền xử lý; 

2. Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng. 
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Điều 77. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện việc kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; trường hợp phát hiện 
hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý. 

Điều 78. Trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng  

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm 
tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động điều tra tội phạm về tham nhũng. 

Điều 79. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao  

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động truy tố 
các tội phạm về tham nhũng; kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án đối với các tội 
phạm về tham nhũng. 

2. Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm xét xử, hướng dẫn công tác xét xử các tội phạm về 
tham nhũng.  

Điều 80. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, 
Viện kiểm sát, Toà án 

Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có trách nhiệm phối 
hợp trong phòng, chống tham nhũng theo các nội dung sau đây: 

1. Trao đổi thường xuyên thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham 
nhũng; 

2. Chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; 

3. Tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải pháp 
phòng, chống tham nhũng. 

Điều 81. Phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với cơ quan điều 
tra  

1. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng 
cho cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra phải tiếp nhận và giải quyết theo quy định của pháp 
luật về tố tụng hình sự. 

2. Trong trường hợp không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan điều tra thì cơ quan thanh 
tra, kiểm toán nhà nước có quyền thông báo với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan điều tra cấp 
trên. 

Điều 82. Phối hợp công tác giữa cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với Viện kiểm sát  

1. Trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ quan thanh 
tra, kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện 
việc kiểm sát. 
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2. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng 
cho Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết 
bằng văn bản cho cơ quan đã chuyển hồ sơ. 

Mục 2 

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHỐNG THAM NHŨNG 

TRONG CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIỀU TRA, 

VIỆN KIỂM SÁT, TOÀ ÁN 

Điều 83. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức của 
cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án  

1. Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án phải có biện pháp 
để kiểm tra nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, lộng quyền, nhũng nhiễu của cán bộ, công 
chức, viên chức của mình trong hoạt động chống tham nhũng. 

2. Người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án 
phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra 
nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện 
kiểm sát, Toà án có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 84. Giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, 
kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Toà án 

Trường hợp có tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng đối 
với Thanh tra viên, Kiểm toán viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư 
ký Toà án và cán bộ, công chức, viên chức khác của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, 
điều tra, Viện kiểm sát, Toà án thì người đứng đầu cơ quan phải giải quyết theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 

Kết quả giải quyết tố cáo phải được công khai. 

Chương VI 

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI 

TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 85. Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm sau đây: 
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a) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các 
thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 
kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; 

b) Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; 

c) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc 
phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng; 

d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham 
nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải 
xem xét, trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp vụ 
việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày. 

Điều 86. Vai trò và trách nhiệm của báo chí 

1. Nhà nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham 
nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

2. Cơ quan báo chí có trách nhiệm biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong 
công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham 
nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

3. Cơ quan báo chí, phóng viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp luật; 
trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, phóng 
viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp. 

Điều 87. Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề  

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng. 

2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến 
khích hội viên của mình xây dựng văn hoá kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng. 

3. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên có trách nhiệm kiến nghị với Nhà 
nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng. 

4. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, có cơ chế kiểm soát nội 
bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham ô, đưa hối lộ.  
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5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác 
tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. 

Điều 88. Trách nhiệm công dân, Ban thanh tra nhân dân  

1. Công dân tự mình, thông qua Ban thanh tra nhân dân hoặc thông qua tổ chức mà mình là 
thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng. 

2. Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn, trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp của Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Chương VII 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

Điều 89. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế  

Nhà nước cam kết thực hiện điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng mà Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi.  

Điều 90. Trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế  

1. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan 
thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, trao đổi 
thông tin, hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tham 
nhũng. 

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống 
tham nhũng. 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 91. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. 

2. Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 28 tháng 4 năm 2000 hết hiệu lực kể từ 
ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 92. Hướng dẫn thi hành  

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./. 
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Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn An
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--Bài tBài tậập nhómp nhóm--
Theo dõi và đánh giá vTheo dõi và đánh giá vềề chchốống ng 
tham nhũng trong giáo dtham nhũng trong giáo dụụcc

--Bài tBài tậập nhómp nhóm--
Theo dõi và đánh giá vTheo dõi và đánh giá vềề chchốống ng 
tham nhũng trong giáo dtham nhũng trong giáo dụụcc

U4 training workshop, U4 training workshop, HanoiHanoi
1111--13/10/201013/10/2010

Mục tiêu

• Làm thế nào để nâng cao việc theo dõi 
và đánh giá về chống tham nhũng 
trong lĩnh vực giáo dục?
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CHÍNH SÁCH 

Chu trình hoạch định chính 
sách

NGÂN SÁCH
THEO DÕI & ĐÁNH 

GIÁ

KẾT QUẢ

Qui định của Việt nam
● Luật chống tham nhũng (2005)
― Art 59-61. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra và giám sát thường xuyên và 

đột xuất nhằm kịp thời phát hiện tham nhũng.
Article 80(3)  Các c quan thanh tra  kiểm toán  viện kiểm soát  tòa án đánh ― Article 80(3). Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, viện kiểm soát, tòa án đánh 
giá và dự báo tình hình tham nhũng và kiến nghị chính sách, giải pháp chống 
tham nhũng

● Chiến lược phòng chống tham nhũng đến 2020 (Mục 
IV.3.) 

― Định kỳ theo dõi và đánh giá việc thực hiện các biện pháp trong Chiến lược 
― Điều tra, khảo sát về tình hình tham nhũng, kết quả thực hiện chiến lược, 

đánh giá tác động tiêu cực của tham nhũng đối với phát triển kinh tế xã hội

● UNCAC 
― Quốc gia tự đánh giá và các quốc giá khác cùng giám sát về tình hình thực 

hiện Công ước
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Những công cụ theo dõi và đánh 
giá trong giáo dục?

• Giám sát và thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơGiám sát và thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ
quan chức năng

• Nghiên cứu về các hành vi có nguy cơ tham nhũng trong lĩnh 
vực giáo dục của Thanh tra Chính phủ (2010)

• Nghiên cứu về sử dụng chi phí công trong Giáo dục tiểu học 
(2008)

• ???

Các vấn đề cần cân nhắc 

• Nội dung theo dõi và đánh giá Nội dung theo dõi và đánh giá 
- Mức độ và xu hướng của tình trạng tham nhũng
- Thực thi chính sách và tác động của chính sách

• Cách thức theo dõi và đánh giá 
- Khách quan và chủ quan

N ồ  dữ liệ- Nguồn dữ liệu
- Chi phí
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 09/2009/TT-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 

THÔNG TƯ 
Ban hành Quy chế thực hiện công khai   

đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của 
Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của 
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của 
Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách 
nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các 
doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có 
nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,  

THÔNG TƯ: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban 
hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo 
dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- UBVHGD-TTNNĐ của Quốc hội; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Như Điều 3; 
- Công báo; 
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

Bành Tiến Long 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục  

của hệ thống giáo dục quốc dân 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT       
ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của 
hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai  

1. Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục về chất lượng giáo 
dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất 
lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của cơ sở 
giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định 
của pháp luật.  

2. Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh 
bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các 
cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai 

1. Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục phải đảm bảo đầy đủ 
các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này.   

2. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và trên các trang 
thông tin điện tử theo quy định trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ 
dàng tiếp cận.   
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Chương II 

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

Điều 4: Nội dung công khai 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi 
mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân 
thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo 
Biểu mẫu 01). 

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ 
em nhóm ghép, số trẻ em học một hoặc hai buổi/ngày, số trẻ em khuyết tật học 
hòa nhập, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của 
trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo 
các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02). 

c) Đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc 
gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.  

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: 

a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; 
số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên 
một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một 
nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:  

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ 
đào tạo (Theo Biểu mẫu 04). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; 
hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học 
và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:  

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: thực hiện quy chế công khai tài 
chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách 
nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các 
doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có 
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nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-
BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế 
công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, 
quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC 
ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính. 

Đối với các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục: công khai tình hình hoạt 
động tài chính theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 
của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai 
mức thu học phí, lệ phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách 
nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, 
tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước. 

Các văn bản pháp luật nói trên xem tại trang thông tin điện tử của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn. 

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các 
khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo. 

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng 
chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước 
ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, 
bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư 
xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị. 

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và 
miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.  

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán 
theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của 
Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến 
nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 

Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này:  

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 
hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học 
(tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi. 

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ 
học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm 
học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.  



 

6 

 

 
Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những 

người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học 
mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha 
mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện. 

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, 
cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau: 

a) Đối với trẻ em mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh 
hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi 
dưỡng, chăm sóc và giáo dục. 

b) Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại cơ sở 
giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học 
sinh vào đầu năm học mới.  

Chương III 
THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Điều 6. Nội dung công khai 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ 
sở giáo dục, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối 
hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều 
kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt 
cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương 
pháp quản lý của cơ sở giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học 
sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 
05). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học 
lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt 
giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học 
sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, có phân 
biệt theo các khối lớp (Các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 06; các 
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện theo Biểu 
mẫu 09). 

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức 
chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây 
dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được. 
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d) Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, 

báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không 
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:  

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức 
năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học 
sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Các trường 
tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 07; các trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng 
hợp-hướng nghiệp thực hiện theo Biểu mẫu 10). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ 
đào tạo (Các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 08, các trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung 
tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện theo Biểu mẫu 11). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; 
hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học 
và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy 
chế này.  

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến 
cho cả cấp học.  

c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.  

Điều 7. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này:  

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 
hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học 
(tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi. 

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ 
học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm 
học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.  

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những 
người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học 
mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha 
mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện. 
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2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Quy chế 

này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau: 

a) Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh 
hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển 
sinh. 

b) Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ 
học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.  

Chương IV 

THỰC HIỆN CÔNG KHAI  ĐỐI VỚI  

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  

Điều 8. Nội dung công khai 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của 
trung tâm, chương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa 
trung tâm và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học viên, điều kiện cơ sở vật 
chất của trung tâm, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở trung 
tâm, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý,  phương pháp quản lý của trung tâm; kết 
quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được; khả năng học tập 
tiếp tục của học viên (Theo Biểu mẫu 12). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả giáo dục của học viên có chia 
theo các khối lớp; kết quả đào tạo liên kết trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học, vừa làm vừa học có phân biệt theo kết quả tốt nghiệp, số học viên 
có việc làm sau 1 năm ra trường; kết quả bồi dưỡng, đào tạo của các chương 
trình khác có phân biệt theo số người tham gia, thời gian, chứng chỉ đã cấp 
(Theo Biểu mẫu 13). 

c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: nội dung tóm tắt và 
lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học viên.  

d) Giáo trình, tài liệu mà trung tâm tổ chức biên soạn: công khai tên giáo 
trình, tài liệu, năm xuất bản và kế hoạch biên soạn của các chuyên ngành. 

đ) Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 
doanh nghiệp: công khai đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng đào tạo, thời gian 
đào tạo, ngành nghề, trình độ đào tạo và kết quả đào tạo.  

e) Kiểm định trung tâm giáo dục thường xuyên và chương trình giáo dục: 
công khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo 
đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục. 
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2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:  

a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích các loại phòng học, phòng chức 
năng, phòng nghỉ cho học viên nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học 
viên; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Theo Biểu 
mẫu 14). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ 
đào tạo (Theo Biểu mẫu 15). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; 
hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học 
và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế 
này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho cả khóa học hoặc 1 năm 
học.  

c) Các nguồn thu ngoài học phí: các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu 
hợp pháp khác. 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.  

Điều 9. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 8 của Quy chế này:  

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của trung tâm giáo dục thường 
xuyên vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi 
khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi. 

b) Niêm yết công khai tại cơ sở trung tâm đảm bảo thuận tiện cho học 
viên xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học 
(tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.  

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, học viên, cha mẹ học viên 
và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị 
cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan 
khác để học viên hoặc cha mẹ học viên nắm rõ và phối hợp thực hiện. 
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2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 của Quy chế 

này, trung tâm thực hiện công khai như sau: 

a) Đối với học viên tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với học viên 
hoặc phát tài liệu cho học viên trước khi trung tâm thực hiện tuyển sinh. 

b) Đối với học viên đang học tại trung tâm: phát tài liệu cho học viên vào 
đầu năm học mới.  

Chương V 

THỰC HIỆN CÔNG KHAI  ĐỐI VỚI  

 CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  

Điều 10. Nội dung công khai 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ 
sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu thái độ 
học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ 
sở giáo dục; điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục; đội ngũ giáo viên, cán 
bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; mục tiêu, kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại ngữ, vị trí làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp theo các 
khóa học, khả năng học tập tiếp tục của học viên (Theo Biểu mẫu 16). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng học sinh tốt nghiệp theo các hệ 
chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo hệ chính quy, dạy nghề, chương 
trình đào tạo liên kết với nước ngoài, doanh nghiệp, có sự phân biệt về số lượng 
học sinh phân loại theo kết quả tốt nghiệp, số lượng học sinh đào tạo theo đơn 
đặt hàng, số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra 
trường và số lượng học sinh tiếp tục học lên trình độ cao hơn (Theo Biểu mẫu 
17). 

c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: giáo viên giảng dạy và 
giáo viên hướng dẫn (nếu có), nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài liệu 
tham khảo, phương pháp đánh giá học sinh.  

d) Giáo trình và tài liệu tham khảo mà cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: 
tên giáo trình, tài liệu tham khảo (bao gồm các giáo trình điện tử), năm xuất 
bản; kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành. 

đ) Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 
doanh nghiệp: đơn vị đặt hàng, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết 
quả đào tạo.  

e) Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm 
định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả 
công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 
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2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:  

a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng 
chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao cho học sinh, các loại 
thiết bị và thí nghiệm đang sử dụng (Theo Biểu mẫu 18). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ 
đào tạo (Theo Biểu mẫu 19). 

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; 
hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học 
và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế 
này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến 
cho cả khóa học.  

c) Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác. 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.  

Điều 11. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 10 của Quy chế này:  

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 
hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học 
(tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi. 

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho học sinh 
xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học 
(tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.  

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, học sinh, cha mẹ học sinh và 
những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho 
năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác 
để học sinh hoặc cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện. 

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 của Quy chế 
này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau: 

a) Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với học sinh 
hoặc phát tài liệu cho học sinh vào thời điểm trước khi cơ sở giáo dục thực hiện 
tuyển sinh. 

b) Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho học sinh 
vào đầu năm học mới.  
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Chương VI 

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI  

CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 12. Nội dung công khai 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ 
sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu về thái 
độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học 
ở cơ sở giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, đội ngũ giảng 
viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; mục tiêu đào 
tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
ở các trình độ và theo các ngành đào tạo (Theo Biểu mẫu 20). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng sinh viên, học viên và nghiên 
cứu sinh ở các trình độ đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành đào tạo, có phân 
biệt về số lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh theo kết quả tốt nghiệp, 
theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm và học lên trình độ cao hơn sau 1 năm ra trường (Theo Biểu 
mẫu 21). 

c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng 
viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung 
và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên.  

d) Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: 
công khai tên các giáo trình (kể cả giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm 
xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên 
ngành. 

đ) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình 
độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công 
khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt. 

e) Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 
doanh nghiệp: các đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, 
trình độ và kết quả đào tạo.  

g) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 
thử và tư vấn: tên các dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ 
trì và các thành viên tham gia, đối tác trong nước và quốc tế, thời gian và kinh 
phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng 
thực tiễn. 
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h) Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề 

hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu 
tham dự. 

i) Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm 
định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài và công 
nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:  

a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng 
chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo 
và thí nghiệm được sử dụng (Theo Biểu mẫu 22). 

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ 
đào tạo (Theo Biểu mẫu 23). 

Sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm 
niên giảng dạy, chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh 
nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, 
các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, 
nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện. 

Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi 
dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong 
năm học và 2 năm tiếp theo. 

3. Công khai thu chi tài chính: 

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế 
này. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến 
cả khóa học.  

c) Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác. 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.  

Điều 13. Hình thức và thời điểm công khai 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 12 của Quy chế này: 

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo tính 
đầy đủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính 
xác và kịp thời. 



 

14 

 

 
b) Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ 

sở giáo dục về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của 
đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và 
những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục 
vụ trong thời gian các khoa, trung tâm và đơn vị làm việc. 

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế 
này được cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục chậm nhất là 
tháng 4 hàng năm.  

3. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 của Quy chế 
này, ngoài việc đưa tin trên trang thông tin điện tử của các khoa, trung tâm, cơ 
sở giáo dục còn thực hiện công khai như sau: 

a) Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tuyển mới: phổ biến trong 
các cuộc họp với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho sinh 
viên, học viên, nghiên cứu sinh vào thời điểm trước khi cơ sở giáo dục thực 
hiện tuyển sinh. 

b) Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo 
dục: phát tài liệu cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu nội dung 
công khai vào thời điểm đầu năm học mới.  

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục  

1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội 
dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện 
tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế 
hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, 
chủ trì tổ chức kiểm tra (quy định tại Điều 15 của Quy chế này) và cơ quan chủ 
quản (nếu có) trước 30 tháng 9 hàng năm.  

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai 
của cơ sở giáo dục (quy định tại Điều 15 của Quy chế này).  

4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày 
sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra 
và bằng các hình thức sau đây: 

a) Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, 
nhân viên của cơ sở giáo dục. 
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b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận 

tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người 
học xem xét.  

c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục. 

Điều 15. Trách nhiệm của các phòng giáo dục và đào tạo, các sở giáo 
dục và đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Phòng giáo dục và đào tạo:  

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục do UBND 
cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công 
khai theo quy định tại Quy chế này.  

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực 
thuộc; chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do UBND cấp huyện quyết định 
thành lập hoặc cho phép thành lập. Việc kiểm tra có sự tham gia của Ban đại 
diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục.  

c) Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời 
điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra.  

d) Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của 
các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; gửi báo 
cáo về sở giáo dục và đào tạo trước 31 tháng 10 hàng năm. 

2.  Sở giáo dục và đào tạo:  

a) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc 
và các cơ sở giáo dục do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy chế này.  

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực 
thuộc; chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do UBND cấp tỉnh quyết định thành 
lập hoặc cho phép thành lập. Việc kiểm tra có sự tham gia của đại diện Ban đại 
diện cha mẹ học sinh hoặc đại diện Hội sinh viên của cơ sở giáo dục.  

c) Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời 
điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra.  

d) Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của 
các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra, kết quả 
thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục do 
phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp; công bố trên trang thông tin điện tử của sở 
giáo dục và đào tạo và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30 tháng 
11 hàng năm. 
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3. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc và 
các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng 
Chính phủ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công 
khai theo quy định tại Quy chế này.  

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực 
thuộc; chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.  

c) Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời 
điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra.  

d) Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của 
các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; kết quả 
thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục do sở 
giáo dục và đào tạo tổng hợp; công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.       

 

     KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

(đã ký) 

  Bành Tiến Long 

         

 

 



No. Organization Position Email Address Tel

1 Ms Nguyen Mai Chi Senior Program Manager- Australian 
Embassy Mai-Chi.Nguyen@dfat.gov.au 8 Dao Tan St, Ha Noi Tel: (84) 4 3774 0183; Mob : (84) 903 288 489; Fax: (84) (4) 3774 

7705

2 Ms Sounisa Sundara Senior Program Officer- Australian 
Embassy Sounisa.Sundara@dfat.gov.au  Australian Embassy PO Box 292 Vientiane Lao PDR, 

www.ausaid.gov.au
Tel: 856 21 353 800 ext 116; Mob: 856 20 7771 1812; Fax: 856 21 
353 831

3 Ms Manithda Sithimolada Senior Program Officer- Australian 
Embassy Manithda.sithimorada@dfat.gov.au  Australian Embassy PO Box 292 Vientiane Lao PDR, 

www.ausaid.gov.au
Tel: 856 21 353 800 ext 226; Mob: 856 20  5563 9143; Fax: 856 21 
353 831

4 Ms Elsa Duret Budget Support Advisor - Education 
Sector- Belgium Development Agency elsa.duret@btcctb.org F7, 14 Thuy Khue St, Tay Ho, Ha Noi Tel: 016 56 53 81 60

5 Ms Ngo Thu Huong Attache Adjoint - Belgium Embassy ThuHuong.Ngo@diplobel.fed.be 9 floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung, Ha Noi
Tel. : (84) (4) 3 934.61.77
Fax : (84) (4) 3 934.61.83
E-mail : hanoi@diplobel.fed.be

6 Ms Tran Thanh Huong Programme Officer- Belgium 
Development Agency huong.tranthanh@btcctb.org F7, 14 Thuy Khue St, Tay Ho, Ha Noi Tel: (84) (4) 3 728 0571

7 Ms. Ho Phuong Lan Executive Secretary/ BTC SPOC lan.hophuong@btcctb.org F7, 14 Thuy Khue St, Tay Ho, Ha Noi Tel: (84) (4) 3 728 0571

8 Mr. Wilfried Theunis
Program Manager/ VVOB ( Flemish 
Association for Development 
Cooperation and Technical Assistance

vvobvn@gmail.com Room 307, A3, Thao Vien Guesthouse, 1B Bac Son, Ngoc Ha, Ba 
Dinh, Hanoi Tel: 84 4 3734 4795

9 Mr. Franck Pezza Délégué Wallonie-Bruxelles au Vietnam walbruhanoi@walbruvietnam.org 360, Kim Ma, Ba Dinh district, www.wbi.be/hanoi Tel: 84 4 3831 52 40 - 41;Fax : 84 4 3771 62 53

10 Mr. Luc Moitroux APEFE l.moitroux@apefe.org Bureau APEFE de Hanoi,#505, Centre Daeha,360, Kim Ma (Ba 
Dinh) Hanoi Tel : 84 4  3771 62 51

11 Norway Ms Le thi Thuy Huong Development Advisor- Royal Norwegian 
Embassy hltt@mfa.no 10f, Vincom Building, 191 Ba Trieu St, Ha Noi Tel: (84) (4) 3974 2953; Mobile: (84) (0) 914360651; Fax: (84) (4) 

3974 3300

12 Ms Anna Rosendahl First Secretary anna.rosendahl@foreign.ministry.se Embassy of Sweden, No 2 Nui Truc street, Ba Dinh, Hanoi Telephone: +84 (0) 4 37260400;Fax: +84 (0) 4 38232196

13 Ms.  Nguyen Hong Anh Embassy of Sweden, No 2 Nui Truc street, Ba Dinh, Hanoi Telephone: +84 (0) 4 37260400;Fax: +84 (0) 4 38232198

14 Ms. My Dung Ho my.dung-ho@foreign.ministry.se Embassy of Sweden, No 2 Nui Truc street, Ba Dinh, Hanoi

15 Ms. Nguyen Thi Kim Lien Governance Adviser nk-lien@dfid.gov.uk Central Building, 31 Hai Ba Trung St. Hanoi, Vietnam 39360554

16 Mr. John Leigh MDGs Adviser j-leigh@dfid.gov.uk Central Building, 31 Hai Ba Trung St. Hanoi, Vietnam

17 Ms Le Thi Yen, Acting Programme Support Manager

18 Ms Bui Minh Hanh,  Programme Officer

19 New Zealand Embassy Ms. Nguyen Thi Lam Giang Development Programme Coordinator  giang.nguyen@mft.net.nz New Zealand Embassy,63 Ly Thai To, Hoan Kiem District, Ha Noi 
www.nzembassy.com/vietnam P  +84 4 3824 1481 Ext 1220 ;F  +84 4 3824 1480

20 UNICEF Ms. Saoirse McCann Education Officer smmccann@unicef.org 81A Tran Quoc Toan, Hanoi Tel: (84) (4) 3942 5706-11 (ext.300); Fax: (84) (4)  3942 5705

21 World Bank Ms Tran Thi Lan Huong Governance Specialist htran5@worldbank.org 63 Ly Thai To St. Hanoi Tel: (84) (4) 3934 6600/ ext.226; Fax: (84) (4) 3934 6597

22 H.E 
Mrs. Nguyễn Thị Nghĩa Vice Minister

23 Mr. Phạm Văn Tại Director,  Inspectorate Dept

Belgium 

GoV Agencies and Ministries Representatives (7)

Non U4 Partner Agencies

Sweden-SIDA

UK-DFID

 Name
U4 Partner's agencies
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Sunway Hotel, Pham Ngu Lao Street, Hanoi

Australia (AusAid)
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24 Mr. Nguyễn Văn Phương Vice director, Inspectorate Department

25 Ms. Nguyen Minh Tam Department of International Relations 

26 Mr. Bùi Hồng Quang Vice Director, Planning & finance Dept

27 Mr. Đinh Minh Tùng
Expert, Dept of Planning & Finance

28 Ms. Vu Thanh Hương
Expert, Dept of Planning & Finance

29 Mr. Nguyễn Văn Áng
Expert, Dept of Planning & Finance

30 Mr. Bùi Văn Quân Vice Director,Dept of teacher & 
education managers

31 Mr. Ngo Thanh Hung Vice Director,Department of Testing & 
Quality Assurance Accreditation

32 Ms. Trần Thị Thắm Vice director,Dept of primary education

33 Ms. Đặng Lan Phương Dept of primary education

34 Mr. Nguyễn Xuân Trường Expert, Dept of secondary education

35 Mr. Nguyễn Trọng Hoàn
Expert, Dept of Secondary education

36 Ms Nguyen Le Huong
Expert, Department of Higher Education

37 Mr. Lê Thuận Vượng
Expert, Dept of Continuous education

38 Mr. Hoang Anh Tuan

39 Mr. Luong The Anh Expert,  Training Support & Human 
Development Centre 0912943405/ luongtheanhbgd@gmail.com

40 Ms. Nguyen Thu Trang Anti-corruption Corruption Bureau

41 Mr. Nguyen Van Ngoc

42 Mr. Nguyen Trong Giap Mobile: (84) (0) 9777 80888

43 Mr. Le Van Lan Director of Department No.6 4-6 Ba Huyen Thanh Quan street, Hanoi Mobile: (84) (0) 912176603

44 State Audit of Vietnam (SAV) Mr. Vu Van Hong Deputy Director, Legal Department 111 Tran Duy Hung, Hanoi Mobile: (84) (0) 906123168

45 Ms. Nguyen Thi Kieu Vien Executive Director kieuvien@towardstransparency.vn 51 A Nguyen Khac Hieu 37153532

46 Mr. Matthieu Salomon International Senior Advisor matsalomon@towardstransparency.vn; 51 A Nguyen Khac Hieu 37153532

47 Ms Ms Nong Thi Thuy Chi Communication Officer 52 A Nguyen Khac Hieu

48 Mrs. Ms. Pham Thuy Chi Vice Director ptchi@tc-consulting.com.vn
Transformation and Change Management Consulting Co., 
Ltd.Room 305, Lieu Giai Hotel, 28 Lieu Giai Road , Ba Dinh, 
Hanoi;http://www.tc-consulting.com.vn/en/home-page

Tel: (84) 4 - 37622256/7   ;37622256/7       Fax: (84) 4 -37622258 , 
MB: (84) 904 242 943

49 Mr. Nguyen Van Thang thang_macau@yahoo.com
Transformation and Change Management Consulting Co., 
Ltd.Room 305, Lieu Giai Hotel, 28 Lieu Giai Road , Ba Dinh, 
Hanoi;http://www.tc-consulting.com.vn/en/home-page

Tel: (84) 4 - 37622256/7   ;37622256/7       Fax: (84) 4 -37622258 , 
MB: (84) 904 242 944

50 Mekong Economics (LTD) Mr. Adam McCarty Chief Economist mekongeconomics@hn.vnn.vn 9B Ngo Yen The (Lane), Nguyen Thai Hoc Street Dong Da District, 
Hanoi, Vietnam Tel: (844) 3759 0008;Fax: (844) 3747 5959

51
Research and training centre for 
community development  
(RTCCD)

Mr. Tran Tuan Email: office@rtccd.org.vn  ; 
trantuanrtccd@gmail.com

No.39, lane 255, Vong str, Dong Tam HBT dist, Hanoi, Vietnam  
Website: www.rtccd.org.vn Tel: (84 – 4) 36280350/51/52 ;  Fax: (84 – 4) 36280200

 Transformation and Change 
Management Consulting Co ( 
T&C consulting Co)

Transparency 
International/Towards 
Transparency

CSOs (2)

Consultancy Groups/research centres/Foundations

Ministry of Education & Training 
(MOET)

Government of Inspectorate (GI)

Office of the Steering Committee 
for Anti Corruption (OSCAC)
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52 Ms Thaveeporn Vasavakul International consultant

53
TBS-EFA (Targeted Budget 
Support for Education For All )- 
Multi-donor funded

Mr. Rick Frost Chief Technical Advisor rickfro@gmail.com; 
rick.frost@det.nsw.edu.au

TBS-EFA Project Office, Room 205 Building 8C Lane 30 Ta Quang 
Buu St, Hanoi 

Tel: (84) (4) 3623 0132; Mobile (84)  494 820 621; Fax: (84) (4)  
3868 4914

54 Thang Long University Mr. Prof. Dr. Pham Huy Dung Vice chairman of the University Counsel phamhuydung@vnn.vn Mobile 0913 237 751

55 Hoa Sen University Dr Bui Tran Phuong President btphuong@hoasen.edu.vn 93 Cao Thang, Dist. 3, HCM city Tel:(84)  (0)8 3925 38 10
Fax 08 3830 1878

56 Mr. Le Gia Thang Programme Coordinator 
Education lgthang@oxfam.org.uk 22 Le Dai Hanh, Hanoi Telephone: 84-4 39454362 ext.125;Fax: 84-4 39454365

57 Ms  Pham Thi Hong Net         Programme Advocacy Officer - 
Education         22 Le Dai Hanh, Hanoi 

58 Ms Do Van Nguyet Country Manager nguyet.dovan@livelearn.org ; 
vietnam@livelearn.org

#30, Lane 32/26,To Ngoc Van street, Hanoi ; 
http://www.livelearn.org/country/vietnam.asp P: +844 37185930    

58 Ms Nguyen Thi Lan Huong  Education Program Officer Huong.NguyenThiLan@plan-
international.org 10th Floor, Capital Building, 72 Tran Hung Dao Office:+84-4-8220661/ ext.35 ; Mobile: 0915086604

59 Ms. Do Thi Thanh Phuong Reporter 44501228/ 0913315001/ phuong.do@vtc.vn

60 Mr. Pham Thinh Reporter 0916959629/ thinh.pham@vtc.vn

61 VTV (Television) Mr. Vu Hai Dang Reporter vuhaidangvovtv@gmail.com

62 Culture & Society Newspaper Ms. Pham Thuy Quynh Reporter 38253067/ 0913236175/thuyquynh@hanoimoi.com.vn

63 Customs Newspaper Ms. Duong Ngan Reporter 39784417/ 0987858824/ nganbhq@gmail.com

64  Dai Viet Newspaper Ms. Tran Thi Oanh Reporter 6290080/ 0904479849/ oanhtran@baodatviet.vn

65  Age & Education Newspaper Ms. Tran Thi Ngoc Nam Reporter 39362287/ 0982435555/ngocnam130180@yahoo.com

66 Vietnam News Ms. Nguyen Thi Huong Giang Reporter 39334587/ vuonggiang@mail.com; vuonglinh@fpt.vn

67  Education Newspaper Ms. Khue Reporter

68 Digital Newspaper Ms Viet Anh Reporter

69 Law Newspapers Ms Nguyet Thuong Reporter

70 Education & Age (Newspaper) Ms. Nguyen Nhung Reporter

71 VWU Newsletter Ms Le Tam Reporter ngothiletam@gmail.com

72 Life & Law Nespaper Ms Nguyen Thanh Hue Reporter

73 Tien Phong Newspaper Ms Quy Hien Reporter 0913529353/ quyhien@moet.edu.vn

74 New Hanoi Newspaper Ms. Thuy Quynh Reporter thuyquynh@hanoimoi.com.vn

75 Military Newspaper Mr. Nguyen Chien Thang Reporter chienthangqdnd@gmail.com

76 Mr. Hoang bao Thai Reporter hoang thaivov@gmail.com

Public Media

VTC Television

Oxfam Great Britain in Vietnam 

NGOs (2)

Live and Learn

Academia/Universities (3)

Technical Assistants working in the Education Sector on donors funded program/project (2)
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77 Ms. Loan Reporter loanktpt.nguyen@gmail.com

78 Ms Hang Reporter hoangdung339@gmail.com

79 Law & Life Ms. Phan Thuy Reporter thanhthuy702@gmail.com

80 Life & Charity Newspaper Ms. Hang Reporter hangthuy78@gmail.com/ 0904179183

81 Law Newspaper in Ho Chi Minh 
City Mr. To Nhu Reporter tonhu_hn@yahoo.com.vn

82 Sai Gon Marketing Ms. Nguyen Thi Thanh Tuyen Reporter thanhtuyen@sgtt.com.vn

83 Vietnam net Ms. La Thi Kieu Oanh Reporter ltkoanh@vietnamnet.vn
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