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Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 

THƯ NGỎ 

Công cuộc phòng chống tham nhũng đã và đang được Đảng và Nhà nước ta quan 

tâm đặc biệt. Theo Nghị quyết hội nghị lần thứ ba ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành 

TƯ Đảng khóa X, tham nhũng được nhận định là một trong những nguy cơ đe dọa sự 

tồn vong của chế độ ta và sự phát triển của đất nước. Mặc dù có nhiều nỗ lực trong 

những năm qua nhưng công tác phòng chống tham nhũng, vì những nguyên nhân khách 

quan và chủ quan, vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và chưa đáp ứng được kỳ vọng của 

người dân. 

Trong khi đó, vai trò và tiềm năng của thanh niên – những chủ nhân tương lai 

của đất nước trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng dường như vẫn chưa 

được đánh giá và khai thác một cách đầy đủ. Thậm chí, rất nhiều bạn trẻ đã đặt câu hỏi: 

Thanh niên liệu có thể tham gia vào sự nghiệp này không? Đây dường như không phải 

là việc của thanh niên? Câu trả lời có thể tìm thấy ngay trong lời dạy của Bác Hồ: “Đâu 

cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và mong mỏi của Người về một dân tộc 

“cần, kiệm, liêm, chính”. Thanh niên không chỉ có thể mà còn cần tham gia đóng góp 

vào sự nghiệp to lớn này của đất nước. 

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng và phát 

triển cũng như huy động sự tham gia của thanh niên Tổ chức Hướng tới Minh bạch 

(TT)- cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam và Trung 

tâm Hỗ trợ Giáo dục Thanh Thiếu niên Việt Nam (4T), cùng hợp tác triển khai dự án: 

“Thúc đẩy thanh niên liêm chính hướng tới một xã hội minh bạch”. Minh bạch là tiền 

đề cho một xã hội không tham nhũng và thanh niên sống liêm chính, trung thực là điều 

kiện không thể thiếu cho một xã hội minh bạch, bền vững. 
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Cuộc thi “Kết Nối Phẳng” nằm trong khuôn khổ của dự án nêu trên là một kênh 

tiếp cận trực tiếp và phù hợp với đối tượng thanh niên, tạo cơ hội để các bạn trẻ có thể  

tham gia đóng góp vào công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của thanh niên nói riêng 

và cộng đồng nói chung về nếp sống trung thực và liêm chính, góp phần giảm thiểu 

tham nhũng trong xã hội. 

Để cuộc thi diễn ra thành công, trở thành một sân chơi bổ ích cho giới trẻ và đem 

lại những thay đổi tích cực trong cộng đồng, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi mong muốn 

nhận được sự nhiệt tình tham gia dự thi của các bạn thanh niên, sinh viên; sự ủng hộ và 

cổ vũ, của các phương tiện truyền thông; sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể. 

 

“Hãy chung tay vì một xã hội ngày càng minh bạch” 

 

Trân trọng! 

TM. Ban tổ chức cuộc thi 
Phó giám đốc 

Trung tâm hỗ trợ giáo dục  
     thanh thiếu niên Việt Nam  

 

 

 

Vũ Thế Lực 

 


