Chuyên đề
Thanh niên với phòng chống tham nhũng
Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ ( 30 phút)
Thể lệ : Ở đây có tất cả 10 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm a, b, c, d. Mỗi đội sẽ lựa
chọn câu hỏi cho đội mình. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm
Câu 1: Hành vi nào dưới đây là tham nhũng?
a. Công nhân lấy cắp tài sản của công ty nhà nước.
b. Khai không đúng sự thật danh sách đền bù đất đai giải phóng mặt bằng để
được lấy tiền đền bù.
c. Gây rối trật tự công cộng
d. Học sinh có hành vi gian dối trong học tập
Câu 2: Hành vi nào dưới đây không phải là tham nhũng?
a. Chiếm đoạt tài sản của cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
b. Nhận tiền, nhận quà của cá nhân liên quan đến công việc mình giải quyết.
c. Cá nhân tặng quà cho nhau nhân ngày lễ, tết.
d. Cảnh sát giao thông nhận tiền của người vượt đèn đỏ
Câu 3: Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?
a. Có lương tâm
b. Vô lương tâm
c. Có lương tâm nhưng không trong sạch
d. Thiếu trách nhiệm
Câu 4: Người sống liêm khiết có biểu hiện khác với người có hành vi tham nhũng như thế
nào?
a. Lương tâm thanh thản
b. Lương tâm bị giày vò
c. Lương tâm cắn rứt
d. Có hành vi thiếu trách nhiệm
Câu 5: Đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của ai?
a. Của các cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát
b. Của các cơ quan nhà nước
c. Của các cơ quan nhà nước, tổ chức và của mọi công dân
d. Của tòa án
Câu 6: Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?
a. Vi phạm pháp luật
b. Không vi phạm pháp luật
c. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật
d. Vi phạm kỉ luật
Câu 7: Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?
a. Trách nhiệm hình sự
b. Trách nhiệm dân sự
c. Trách nhiệm hành chính
d. Trách nhiệm kỉ luật
Câu 8: Mục đích của hành vi tham nhũng là gì?
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a. Vụ lợi về lợi ích vật chất hoặc tinh thần
b. Không vụ lợi
c. Chỉ vụ lợi vế lợi ích vật chất
d. Chỉ vụ lợi về lợi ích tinh thần
Câu 9: Tố cáo nào sau đây không phải là tố cáo hành vi tham nhũng?
a. Tố cáo cán bộ nhà nước nhận tiền hối lộ.
b. Tố cáo người có chức vụ, quyền hạn bao che cho người có hành vi tham nhũng.
c. Tố cáo một số người tiêm chích hêrôin
d. Tố cáo thủ quỹ dùng tiền của công ty cho người khác vay để lấy lãi
Câu 10: Khẳng định nào dưới đây là đúng?
a. Công dân chỉ có quyền tố cáo một số hành vi tham nhũng
b. Công dân chỉ có quyền tố cáo hành vi tham nhũng ở cơ quan, địa phương mình.
c. Công dân có quyền tố cáo mọi hành vi tham nhũng.
d. Công dân chỉ có quyền tố cáo hành vi tham nhũng của người mà mình quen biết.
Hoạt động 2: Sắp xếp các hình theo 2 cột “ Nên” và “ Không nên” ( 05 phút)
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Nên
Hình 4, 6, 7, 12

Không nên
Hình 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11
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Hoạt động 3: Tiểu phẩm: ( 20 phút)
Nhân vật:
1. Hùng
2. Hân
3. Tín
4. Thành
5. Mẹ của Hân- một nông dân nghèo
6. Ông Năm- Cha của Tín- Chủ tịch huyện
Cảnh 1:
( Tín đang ở nhà nói chuyện với cha, chuẩn bị đến thăm Hùng, bạn thân của Tín, phải
chuyển trường về quê học do hoàn cảnh)
- Tín ( đang ngồi ở trường kỉ nói chuyện với cha mình): Dạ! thưa Ba, chút nữa chú
Tư đưa con lên thăm Hùng và cô Hai, mẹ của Hùng, Ba nói Ba gửi gì cho Hùng,
con quên mất.
- Ông Năm ( chỉ tay vào bọc đồ trên bàn): Mẹ con đã chuẩn bị rồi nè. Thằng Hùng
thiệt là dễ thương, học giỏi. Nó về quê học Ba cũng buồn lắm.
- Tín: Dạ, con cũng vậy. Nó là bạn thân tốt nhất của con.
- Ông Năm: Ờ, Ba biết.
- Tín: Chú Tư nhá kèn xe ngoài cổng, con đi nhe Ba.
- Ông Năm: Ờ, Ba gởi lời thăm cả gia đình bạn Hùng nghe con.
- Tín: Dạ.
( Tín đi)
Cảnh 2:
( Tại nhà Hùng, bạn của Tín, mẹ Hùng đang ngồi lau lá chuối)
- Tín: Hùng ( quay qua mẹ của Hùng) Cô Hai ơi, cho con hỏi Cô lần nữa, Cô quyết
định cho bạn Hùng nghỉ học luôn hả Cô? Không còn cách nào khác sao Cô?
- Tín: Hùng, mày có muốn nghỉ học thiệt hông? Mày học giỏi lắm mà, mẹ tao, ba
tao cũng buồn khi biết mày nghỉ học đó, biểu tao năn nỉ Cô Hai cho mày đi học
tiếp.
- Hùng ( buồn bã lắc đầu): Tao....đâu có ham nghỉ học, Ba tao mất vì bệnh nặng, để
lại số nợ trị bệnh lâu dài, mẹ tao cũng bệnh hoài, lo không nổi.
- Cô Hai: Cô cũng buồn, tiếc cho Hùng lắm, nhưng.... hồi trước còn có tiền trợ cấp
cho Hùng từ địa phương, bây giờ lâu rồi hổng biết sao không có nữa, hỏi chính
quyền thì người ta nói đang giải quyết, khó khăn hoài mà không có gì thay đổi hết
trơn. Cô tính để Hùng nghỉ học ở nhà lo bán bánh với Cô, lây lất qua ngày để trả
hết số nợ trị bệnh cho ba nó hồi trước, chừng nào Cô hết bệnh, Cô ráng lo cho nó
học tiếp sau.
- Tín ( thở dài): Cháu buồn quá Cô à, suốt quãng đường lên đây thăm Hùng, cháu
tràn trề hy vọng bạn ấy sẽ được đi học lại để không uổng tài năng của bạn ấy, thế
mà ...
- Hùng ( nói nhỏ): Tín, đừng nói nữa ( lắc đầu, nói khẽ). Tao sợ mẹ tao buồn, bệnh
thêm, thôi... kệ đi Tín
- Hùng ( chợt nhìn ra cửa): Kìa! Mấy bạn lớp mình tới kìa... lại có người buồn cho
mình nữa, tao....
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Hân, Thành ( đi vào, gọi một lượt): Thưa Cô... tụi con đến thăm bạn Hùng, thăm
Cô
- Cô Hai: Ờ! Cô cám ơn tụi con, cô đã khỏe hơn rồi, Cô đang chuẩn bị lá gói bánh ú
mai đi bán lại.
- Hân: Dạ!
- Thành: Thưa Cô, mẹ con gửi chuối và nước mắm đồng biếu Cô, chúc Cô mau
khỏe.
- Cô Hai: Thiệt... mẹ con cứ quan tâm giúp đỡ Cô hoài, Cô ngại quá... Cô gởi lời
cám ơn chị Ba nhiều nhe con.
- Thành: Mẹ con nói... tiền trợ cấp xóa đói giảm nghèo gì kỳ cục... Chính quyền cứ
hẹn hoài... làm bạn Hùng phải nghỉ học... mẹ bạn Hân nè Cô... cũng chuẩn bị cho
Hân nghỉ học luôn! ( Thành nói một hơi, mọi người nhìn sang Hân, Hân đang khóc
lặng lẽ)
- Hân ( vừa nức nở vừa chạy đến bên mẹ con Hùng) : Hùng ơi! Cô ơi!... con cũng
sắp phải nghỉ học rồi. Ba mẹ nói ở nhà nuôi vịt cho đỡ khổ hơn là đi học, hao tốn
thấy mồ. Ba con tật nguyền còn phải đi bán vé số, con rất ham học, nhưng con
cũng rất thương Ba con. Chắc .... con nghỉ học quá Cô ơi...
- Cô Hai ( ôm Hân vào lòng, xoa đầu Hân, lắc đầu thở dài): Nín đi con.... Hùng nó
khóc theo con bây giờ, Cô cũng đã hết cách rồi nên Hùng nó mới phải vậy con à,
chắc.... ba mẹ con cũng vậy.
- Tín: Thiệt là... con tức quá đi. Ai làm cho các bạn gia đình khó khăn phải khổ như
vầy. Hân, bạn cũng như Hùng, lâu rồi không nhận được trợ cấp theo chính sách
xóa đói giảm nghèo nữa hả?
- Hân ( khóc): Ừa, bạn biết rồi mà. Mấy xã, mấy huyện kia cũng vậy đó.
- Tín: Hùng, tao khó chịu lắm, tao tức lắm, tao phải điện thoại cho chú Tư, nhờ chú
đưa tao về liền, tao hỏi ba tao kĩ lại coi. Tuần sau, cũng chủ nhật, tao lên thăm mọi
người nữa, tao đi nhe
( Tín chạy ra cửa)
-

Cảnh 3:
( Tại nhà Tín – Tín nói chuyện với Cha mình )
- Tín : Thưa Ba...
- Ông Năm: Con bình tĩnh đi rồi hãy nói chuyện tiếp với Ba. Ba không thích thấy
con bức xúc như vậy nữa.
- Tín: Thưa Ba, con bức xúc thật đó. Bạn con và biết bao nhiêu người nghèo nữa
phải khổ vì bị cắt, bị nghẽn trợ cấp ví lý do nọ, lý do kia,... con đau lòng lắm, con
thấy họ... con không chịu nổi, nhà mình thì.... nuôi chó cũng bằng sữa, bằng thịt,
nay siêu thị, mai shop thời trang, còn các bạn ở huyện, xã,... sao kì vậy Ba, người
dân họ đồn đại hoài là do có vấn đề, do tham nhũng trong giới lãnh đạo. Con hỏi
thiệt, Ba có từng tham nhũng không Ba?
- Ông Năm ( tát tay vào má Tín ): Mày....mày dám hỏi cha mày như vậy à?
- Tín: Con xin lỗi Ba, nhưng con rất khó chịu, con đau xót lắm, đau lắm Ba à... Ai sẽ
cứu những gia đình, những học sinh khốn khổ ấy, tự nhiên chính sách trợ cấp của
họ không lí gì mà ra đi, dù chỉ đủ để họ bớt khổ thôi.
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-

Ông Năm: Con nít mà nói chuyện người lớn, Ba cho con đi học không phải để hỗn
láo với Ba và lo chuyện người khác.
Tín: Nhưng con thương Hùng... Ba cũng nói là Ba thương nó lắm mà.
Ông Năm: Ba có thể giúp gia đình Hùng, nhưng những người khác Ba chưa biết
tính sao.
Tín: Ba là cán bộ lãnh đạo, Ba có tiếng nói lãnh đạo, Ba tìm hiểu, Ba giúp họ đi Ba
( lắc lắc tay ông Năm)... nhe Ba.
Ông Năm: Ừ, Ba hứa... thôi con đi học đi, tới giờ rồi kìa.
Tín: Dạ! ( ôm cặp đi ra) Thưa Ba con đi học, Ba nhớ nhe Ba.
Ông Năm ( còn lại một mình, ông bóp trán hồi lâu, nói 1 mình ): Ba chỉ hứa đại
với con thôi... Ba biết, làm thế nào khi chính Ba cũng từng có hành vi tham nhũng.
Tín, con ơi. Con là đứa trai tốt, tốt với Ba, với tất cả mọi người,... Ba phải làm thế
nào đây?

Câu hỏi :
1. Nếu ông Năm sửa đổi, điều gì sẽ xảy ra?
Gợi ý trả lời: Thông qua tiểu phẩm, ta thấy, Tín là một thanh niên tốt và dường như,
Tín đã hiểu ra chút ít vấn đề. Nếu ông Năm có thể thay đổi thì với Tín, ông Năm là
một người cha tuyệt vời, là thần tượng trong lòng Tín, Tín ngưỡng mộ cha, kính trọng
cha.
2. Nếu ông Năm không sửa đổi, điều gì sẽ xảy ra?
Gợi ý trả lời: Qua tiểu phẩm, ta thấy, Tín biết đau với nỗi đau của bạn mình, Tín bức
xúc với nỗi khổ của những người dân nghèo khổ. Nếu ông Năm không thay đổi, lòng
tin của Tín với cha sẽ sụp đổ, Tín sẽ rất đau khổ vì có người cha tham nhũng, cảm
thấy mình có lỗi với bạn bè, với những người nghèo khổ ấy và Tín sẽ cảm thấy khó có
thể chấp nhận sự thật, không thể đối diện với bạn bè.
Hoạt động 4: Vè ( 10 phút)
MC: Mời các bạn có khiếu văn nghệ hát vè cho cả lớp nghe.

VÈ – VỀ NẠN THAM NHŨNG
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè xã hội!
Nhiều công tác vội,
Giúp ích người dân.
Việc ấy rất cần,
Sức mạnh công quỹ!
Là kho báu quý,
Hạnh phúc giúp đời
Trẻ em chơi vơi,
Người già bệnh tật,
Neo đơn chật vật,
Chính quyền quan tâm.
Hải đảo xa xăm,
Vùng trời hiểm trở,
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Người nghèo vương nợ,
Sản xuất, công trình,...
Công quỹ nước mình,
Gieo rắc niềm tin,
Người người đóng góp.
Rồi...thật choáng ngợp,
Tham nhũng diễn ra...
U ám mái nhà,
Việt Nam tổ quốc!
Những ngày nước mất,
Bao nỗi lầm than.
Bây giờ đàng hoàng,
Văn minh phát triển.
Ngàn năm văn hiến
Sao nỡ vội quên...!
Tiếng bom đạn rền,
Bao nhiêu thế kỉ.
Hòa bình đáng quý!
Xây dựng, mạnh giàu.
Lãnh đạo... làm sao
Nêu gương cao đẹp!
Tự mình cho phép,
Bỏ túi quỹ công!
Phụ biết bao lòng,
Người dân tin cậy.
Xã hội nhìn thấy,
Đảng phải thở dài,
Phải khai trừ ai,
Khi nào đến thế?
Quay đầu không dễ???
Không trễ bao giờ...!
Đừng cố làm ngơ,
Cá nhân chủ nghĩa...
Hãy nhìn... thấm thía,
Những tấm lưng còng,
Trẻ nghèo đợi mong,
Tương lai đổi mới.
Ước mong vời vợi,
Xã hội mạnh, giàu,
Trái tim còn đau...?
Nghèo nàn, lạc hậu ...
Tổ tiên phấn đấu,
Lịch sử ngàn năm.
Trải mấy thăng trầm,
Tự hào Nam Việt.
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Giờ nghe tha thiết
Xa xót... trở trăn
Tham nhũng...vết hằn!
Trái tim dân tộc.
Lệ không tiếng khóc
Tranh đấu, sửa mau!
Khắc phục... thuở nào
Nước non trong sáng.
Tấm gương tỏa rạng,
Hưng Đạo, Quang Trung.
Cả nước ta cùng,
Chung vai gạn lọc,
Quản chi khó nhọc,
Đổi mới đấu tranh,
Đất nước yên lành,
Với bao hứa hẹn.
Niềm vui trọn vẹn,
Ước vọng ngày mai
Trên dặm đường dài…
Dựng xây Tổ quốc!
Tác giả: Trần Thị Mỹ Trang
( Giáo viên trường THPT Long Xuyên )
Hoạt động 5: Trò chơi ô chữ ( 15 phút)
Ô từ khóa: Mọi người dân đều cần có thái độ này với tham nhũng.
Đáp: Phòng chống
Hàng ngang 1 ( 14 ô): Người có chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ từ cấp dưới hoặc từ
người dân, đây là hành vi…
Đáp: Vi phạm pháp luật
Hàng ngang 2 ( 5 ô): Muốn được thăng tiến trong sự nghiệp, A, một nhân viên không có
năng lực, đã tặng phong bì, quà cáp cho cấp trên vào các dịp lễ, tết. Đây là hành vi…
Đáp: Hối lộ
Hàng ngang 3 ( 8 ô ): Một viên chức luôn đi làm trễ, đó là hành vi tham nhũng ….
Đáp: Thời gian
Hàng ngang 4 ( 5 ô): Chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lí là hành vi…
Đáp: Tham ô
Hàng ngang 5 ( 7 ô): Về chính trị, tham nhũng làm xói mòn…… của nhân dân đối với
Đảng.
Đáp: Lòng tin
Hàng ngang 6 ( 6 ô): Về kinh tế, tham nhũng gây thiệt hại rất lớn về ….
Đáp: Tài sản
Hàng ngang 7 ( 16 ô): Để minh bạch, các cơ quan, tổ chức thường làm công tác này để
các thành viên nắm rõ số tiền được sử dụng hàng tháng
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Đáp: Công khai tài chính
Hàng ngang 8 ( 8 ô): Để điều tra các hành động tham nhũng, chúng ta cần có các cơ quan
….
Đáp: Thanh tra
Hàng ngang 9 ( 13 ô): Một công an mặc quân phục yêu cầu bác tài xế phải đưa cho anh ta
500.000 đồng tiền cà phê, nếu không, cách đó khoảng 2km sẽ bị thổi phạt vì chạy xe tốc
độ cao. Theo bạn, đây là hành vi gì?
Đáp: Lợi dụng chức vụ
Hàng ngang 10 ( 8 ô): Với việc xử lí vi phạm đối với người có hành vi tham nhũng, học
sinh cần có thái độ ….
Đáp: Đồng tình
Lời dạy của Bác Hồ: Tham ô, lãng phí, quan liêu là bạn đồng minh của thực dân phong
kiến, nó là kẻ thù của chúng ta, một loại kẻ thù không mang gươm súng nhưng rất nguy
hiểm.
Người còn chỉ ra rằng: Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần
kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. Muốn chống
tham ô, lãng phí, quan liêu thì phải dân chủ, phê bình và tự phê bình làm cho mọi người
biết tự phê bình mình và dám phê bình người. Phải để cho người phụ trách thấy, để quần
chúng thấy, tham ô, lãng phí, không thể nảy nở được.
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