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GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

– NHỮNG BÀI HỌC THÀNH CÔNG 

Th.s Dƣơng Hồng Thành

Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ

NỘI DUNG

 Giới thiệu

 Giám sát cộng đồng: Hoạt động tự nguyện của dân 

cƣ ?

 Những kinh nghiệm 

 Giám sát cộng đồng: câu chuyện ở Quảng Nam

CHƢƠNG TRÌNH VID, VACI

 Ngày sáng tạo Việt Nam - VID 2009 “Nâng cao

tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham

nhũng”: Tính trách nhiệm, tính minh bạch, tăng

cƣờng tiếp cận thông tin và cải thiện dịch vụ công

 Chƣơng trình sáng kiến PCTN Việt Nam –VACI

- Tổng số đề án đạt giải: 112 đề án

- Giám sát cộng đồng: 37 đề án

GIỚI THIỆU 

GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG

 Việc thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg về việc ban 
hành Quy chế giám sát đầu tƣ của cộng đồng:

- Sự quan tâm của các cấp chính quyền: Có nên giám sát?

- Nhận thức của ngƣời dân: sao lại phải giám sát!?

- Sự hợp tác của các bên có liên quan: Giám sát ai, ai giám
sát?

- Kỹ năng giám sát: Giám sát nhƣ thế nào?

- Giám sát đƣợc cái gì?

- Hiệu quả của việc giám sát: Giám sát để làm gì?

GIỚI THIỆU 
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MỘT SỐ THÔNG TIN: AI GIÁM SÁT
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Chủ thể thực hiện giám sát chương trình 135

Nguồn: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cộng đồng đối với 

các dự án xóa đói, giảm nghèo – Viện KHTT 2014

KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Nguồn: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cộng đồng đối với 

các dự án xóa đói, giảm nghèo – Viện KHTT 2014

VAI TRÒ CỦA GSCĐ TRONG PCTN

 Tăng cƣờng công khai, minh bạch

 Nâng cao tính dân chủ cơ sở

 Nâng cao chất lƣợng, đạo đức công vụ…

 Giảm Khiếu kiện vƣợt cấp

 Giảm sai phạm

Chất lượng các chương trình tư công, hỗ trợ cộng 

đồng được cải thiện

NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TẾ

 Nâng cao nhận thức

 Nâng cao năng lực cho cộng đồng với phƣơng

thức vừa trang bị kiến thức, vừa trang bị kỹ năng

 Sáng tạo không có nghĩa là phải tìm ra hình thức

hoàn toàn mới- chỉ cần “đổi mới” cái cũ

 Huy động rất nhiều bên có liên quan

-> Nhu cầu thực tế của địa phương, cộng đồng

-> Triển khai linh hoạt và sáng tạo

-> Ai giám sát người giám sát?

-> Truyền thông, chia sẻ các kết quả giám sát
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MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

Giám sát cộng đồng
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MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

MÔ HÌNH THÀNH CÔNG Ở QUẢNG NAM

Đề án: Tăng cường năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu 
tư cộng đồng” 

 Triển khai tại 6 huyện, thành phố

 100 Ban Giám sát đầu tƣ cộng đồng,  hơn 2.000 thành viên

 Năm 2014: 430 cuộc giám sát tại gần 600 công trình

 Nhiều sai phạm đƣợc kiến nghị, nhiều vụ việc chuyển cơ
quan chức năng xử lý

 Tỷ lệ đơn thƣ KNTC giảm, cán bộ sai phạm giảm xuống

 Sự lan tỏa của hoạt động giám sát

MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

 Lựa chọn các công trình đầu tƣ công là đối tƣợng 

giám sát

 Tổ chức các lớp tập huấn cho các nhóm giám sát 

cộng đồng

 Tăng cƣờng sự công khai, minh bạch các dự án

 Thiết lập đƣờng dây nóng hỗ trợ 2 chiều

 Sự phối hợp của MTTQ, Thanh tra các cấp và 

chính quyền cơ sở…
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PHẦN KẾT

 Câu chuyện của phòng, chữa cháy


