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Cách đây 71 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường
Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam). Một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc
Việt Nam, đây cũng là sự mở đầu của kỷ nguyên độc
lập, tự do cho các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn
thế giới.

Trong suốt thời gian dài, báo chí cách mạng Việt
Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Người
làm báo Việt Nam thực sự là “thư ký của thời đại”, đóng
góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập,
thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết
sức phức tạp, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ta đứng trước
nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu
với những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó,
báo chí cách mạng phải là lực lượng xung kích, tiên
phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Năm 2016, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ta
trải qua 30 năm (1986-2016), báo chí cách mạng Việt
Nam đã có bước tiến nhảy vọt cả về chất lượng và số
lượng. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vững
bước tiến lên, đội ngũ những người làm báo Việt Nam
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và làm tròn nghĩa vụ
công dân, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, xây dựng nền
báo chí chuyên nghiệp và hiện đại.

NGƯỜI LÀM BÁO

VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN



NGườI LàM Báo  9-20162

Mục lục

40. minh trung
Viết điều tra, dễ hay khó?

báo chí với 
DoAnh nghiệP

44. lê thị tuyết hạnh
Truyền thông trong doanh
nghiệp KH&CN: Cần tính đến
đặc thù khoa học

nghiên cứu trAo đổi

48. trần thanh Dũ
Tiếp biến ngôn ngữ từ khẩu
hiệu tuyên truyền tiếng Anh
sang tiếng Việt

50. đinh văn hường -
nguyễn minh trường
Báo chí với vấn đề biến đổi
khí hậu ở Việt Nam hiện nay 

53. lương ngọc Dung
Nam Phong Tạp chí qua góc
nhìn văn hóa những năm
đầu thế kỷ XX

55. nguyễn đăng Khang
Thông tin tội phạm trong
các bản tin thời sự trên kênh
ANTV

báo chí thế giới

58. chu hồng thắng
Khi báo chí “quay lưng” với tỷ
phú truyền thông

60. hà Phương
Thế giới truyền thông qua 15
năm sự kiện 11/9

62. thanh Phương
Đối thoại là xu thế của hòa
bình

đời và nghề

64. ong vò vẽ

33. thùy Dung
Hướng tới giá trị nhân văn, xây dựng xã

hội tốt đẹp

nhỮng nẺo đường tác nghiệP

38. vũ văn tiến
“Lòng trong, bút sắc” với nghề

hoạt động công tác hội 
và tiếng nói từ cơ sở

3. Pv
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo 
Việt Nam thăm và làm việc 
tại Hàn Quốc

4. Pv
Quán triệt, triển khai Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng

5. thái sơn
Âm vang tiếng hát người làm
báo

6. cường Phạm - thuỳ Dung
Báo chí và doanh nghiệp 
đồng hành cùng phát triển

chân Dung nhà báo

12. vũ thị sen -  vũ trung Kiên
Trần Bạch Đằng - “Cây bút” 
sắc sảo của nền báo chí Việt Nam

vấn đề sự Kiện

14. thái sơn
Cần Thơ đẩy mạnh thu hút đầu
tư, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc tế

18. hoàng tuấn
Báo chí và chính quyền
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Từ ngày 27/8 đến 3/9, Đoàn
đại biểu Hội Nhà báo Việt
Nam do đồng chí Thuận

Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng,
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ
tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu
thăm và làm việc tại Hàn Quốc. 

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hội
Nhà báo Hàn Quốc Dâng Ki-u
Xung đánh giá quan hệ hợp tác giữa
hai Hội Nhà báo trong hơn 20 năm
qua phát triển tốt đẹp, mong muốn
tiếp tục tăng cường hơn nữa mối
quan hệ hữu nghị, mở rộng giao lưu,
hợp tác trao đổi về chuyên môn
nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động
của Hội Nhà báo hai nước. Chủ tịch

Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu
khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực duy
trì, phát huy và thúc đẩy mối quan
hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Hội
Nhà báo, không ngừng vun đắp và
phát huy tình hữu nghị truyền thống
giữa nhân dân hai nước Việt - Hàn.
Nhân dịp này, Chủ tịch Thuận Hữu
đã gửi lời mời đại diện Hội Nhà báo
Hàn Quốc tham dự triển lãm ảnh
báo chí ASEAN do Hội Nhà báo
Việt Nam đăng cai tổ chức, dự kiến
vào tháng 12/2016.

Trong thời gian ở thăm Hàn
Quốc, Đoàn đã đến thăm và làm
việc với Nhật báo Hàn Quốc, Thời
báo kinh tế Hàn Quốc, Bảo tàng

Hàng không vũ trụ Hàn Quốc, Làng
dân gian truyền thống Hàn Quốc...
Đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, làm
việc với người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch
Hội Nhà báo Hàn Quốc, Chủ tịch
Hội Nhà báo tỉnh Chê-chu và đại
diện Cục Du lịch tỉnh Chê-chu...
Các bên đánh giá mối quan hệ đối
tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc
nói chung, báo chí hai nước nói
riêng đang ngày càng tiến triển tốt
đẹp và mong muốn hai nước, hai
Hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn
nữa trong thời gian tới n

Pv

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam
thăm và làm việc tại Hàn Quốc

Đồng chí Thuận Hữu (thứ 4 từ phải sang) Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp Hội Nhà báo Hàn Quốc_Ảnh: PV
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy
cơ quan Trung ương Hội
Nhà báo Việt Nam tổ chức

Hội nghị học tập, quán triệt, triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được
nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo
Việt Nam Hồ Quang Lợi truyền đạt
những nội dung cốt lõi, quan trọng và
những điểm mới của Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng; đồng thời, phân tích bối

cảnh, làm rõ nguyên nhân, những
khó khăn, thách thức mà chúng ta
đang phải đối mặt; nêu rõ những
mục tiêu, chiến lược tổng quát,
nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chỉ
tiêu chủ yếu phát triển đất nước
trong 5 năm tới để tiếp tục đưa đất
nước phát triển nhanh, bền vững hơn
trong chặng đường tiếp theo.

Do tính chất đặc biệt quan trọng
của việc học tập, nghiên cứu, quán
triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng, đồng chí Hồ Quang
Lợi yêu cầu: các chi bộ, các ban, đơn

vị thuộc Trung ương Hội tùy theo
chức trách, nhiệm vụ được giao, bám
sát các mục đích, yêu cầu, và vấn đề
mới trong văn kiện Đại hội XII, từ đó
liên hệ với đơn vị mình, thực hiện có
hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian
tới. Trong đó, các cơ quan báo và tạp
chí của Hội cần đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú, hấp
dẫn... để tinh thần của Nghị quyết
Đại hội lan tỏa tới toàn thể nhà báo,
hội viên trên cả nước n

Pv

QuáN TrIệT, TrIểN khaI 
NGhị QuyẾT ĐạI hộI XII Của ĐảNG

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo  Việt Nam 
tổ chức, ngày 23/8/2016, tại Hà Nội_Ảnh: PV



Phát biểu tại đêm chung kết Liên hoan
tiếng hát người làm báo Việt Nam lần
thứ 5, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh,

đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền
thông khẳng định, “đây là cuộc thi có nhiều
tiết mục do các nhà báo, phóng viên, biên tập
viên tự biên, tự diễn nói về nghề báo, truyền
thống của đơn vị mình. Một số thí sinh còn
sáng tạo ra những hình thức biểu diễn mới với
các ca khúc trình diễn theo phong cách dân
gian đương đại. Điều này thể hiện sự sáng tạo,
chuyên nghiệp trong nghệ thuật để ban giám
khảo tìm ra những nhân tố mới của cuộc thi”.

Liên hoan lần này có gần 100 tiết mục
đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã chọn được
13 tiết mục xuất sắc nhất tại 3 khu vực Bắc -
Trung - Nam, để tham dự vòng thi chung kết
xếp hạng. Các tiết mục tham dự Liên hoan

tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ,
ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê
hương, đất nước, truyền thống hào hùng của
dân tộc ta nói chung và của báo chí Cách
mạng Việt Nam nói riêng, đặc biệt có các tiết
mục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đêm chung kết có sự tham dự của hai giám
khảo khách mời là thạc sĩ Diệp Bửu Chi và
NSƯT Ánh Tuyết, bên cạnh các giám khảo
đồng hành xuyên suốt chương trình là NSƯT
Đức Trịnh, NSƯT Trần Vương Thạch và nhạc
sĩ Lê Quang.

Thí sinh Hạ Thi, Đài PT-TH Đồng Nai
giành giải thưởng cao nhất cuộc thi với liên
khúc “Sông quê - Chiều nước lũ”; thí sinh
Thanh Thúy, Đài PT-TH Bình Phước đạt giải
nhì và giải thí sinh có số lượng khán giả yêu
thích nhất. Đồng giải ba là thí sinh Minh
Châu, Liên chi hội Cơ quan Trung ương Hội
Nhà báo Việt Nam và Nguyễn Thị Ngọc, Báo
Pháp luật Việt Nam. Thí sinh Trương Sỹ Linh,
Báo Kinh tế Đô thị tại Đà Nẵng đoạt giải thí
sinh hát nhạc truyền thống cách mạng hay
nhất với tiết mục “Tiếng hát từ Thành phố
mang tên Người”.

Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc
Công ty Phân bón Bình Điền, một nhà tài trợ
chương trình chia sẻ: “Chương trình rất thành
công, không kém gì ngồi xem các ca sĩ chuyên
nghiệp biểu diễn. Tuy nhiên, nếu Ban tổ chức
tăng thêm giải ba, giảm số lượng giải khuyến
khích thì hay quá. Bởi theo tôi, đây là một sân
chơi giải trí cho các phóng viên nhà báo” n
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Âm vang tiếng hát 
người làm báo

thái sơn

Định kỳ 2 năm một lần, đến nay, Liên hoan tiếng hát Người làm báo Việt
Nam do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã tròn 10 năm. Với tiêu chí “vui, trí
tuệ, hấp dẫn và văn hóa”, chương trình đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong
lòng khán giả.

Nhà báo Hạ Thi (Đài PT-TH Đồng Nai, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Nai), xuất sắc giành giải Nhất 
của Liên hoan tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ  V - năm 2016_Ảnh: PV
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Báo chí và doanh nghiệp 
đồng hành cùng phát triển

cường Phạm - thuỳ Dung

Trong thời kỳ hội nhập, mối quan hệ báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ tương hỗ
hai chiều, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp phải duy trì, thắt chặt hơn nữa mối quan
hệ này. Đó là nội dung tại Hội thảo: “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời kỳ
hội nhập hiện nay” do Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo -
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 26/8/2016 tại Nha Trang.

Mối quan hệ cộng sinh
Trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo

Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các
cơ quan báo chí và doanh nghiệp,
ngày 22/8 tại Hà Nội, đồng chí Đỗ
Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc Hội đã
nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập
kinh tế, báo chí vừa là người bạn
đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối

hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng
đồng. Mục tiêu của báo chí không
chỉ là cung cấp thông tin cho cộng
đồng, mà còn phản biện nhiều nội
dung liên quan đến hoạt động sản
xuất của doanh nghiệp; chủ động
cung cấp chia sẻ thông tin, phổ biến
chính sách của Đảng và pháp luật
Nhà nước về doanh nghiệp và doanh

nhân, phát huy vai trò của doanh
nhân trong thời kỳ mới.

Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và
cạnh tranh hiện nay, báo chí và doanh
nghiệp phải biết nương tựa vào nhau,
hợp tác cùng phát triển. Thông tin từ
báo chí ảnh hưởng rất lớn tới doanh
nghiệp, nếu như đó là sự phản ánh
trung thực, tích cực sẽ có tác dụng

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Nhà báo Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà phát biểu đề dẫn tại Hội thảo_Ảnh PV
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hữu hiệu, thúc đẩy sự phát triển của
doanh nghiệp. Doanh nghiệp rất cần
sự hỗ trợ của báo chí với những thông
tin trao đổi hai chiều phải mang tính
thời sự, khách quan, trung thực và vì
mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn là
nguồn đề tài phong phú cho các cơ
quan báo chí trong lĩnh vực kinh tế.
Vì thế, doanh nghiệp cần chủ động
hợp tác cung cấp thông tin, tạo điều
kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp,
đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi
chính đáng của doanh nghiệp. 

Trong công cuộc xây dựng và phát
triển kinh tế đất nước, sự kết hợp
chặt chẽ, nhịp nhàng giữa báo chí và
doanh nghiệp là không thể thiếu.
Báo chí và doanh nghiệp cần phải
cởi mở với nhau, tin cậy, tôn trọng
nhau vì lợi ích chung của cộng đồng. 

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, nhà
báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội
Nhà báo Việt Nam khẳng định, mối
quan hệ thân thiết giữa doanh
nghiệp và báo chí là một đòi hỏi tất
yếu. Nó thể hiện qua tính xác thực
và độ tin cậy của thông tin, là sự
tương hỗ hai chiều: Doanh nghiệp
cần báo chí và báo chí cũng cần
doanh nghiệp chứ không phải là sự
xin - cho. Doanh nghiệp cần đến
báo chí để cập nhật thông tin, nắm
bắt tình hình, quảng bá sản phẩm,
xây dựng thương hiệu, giới thiệu
dịch vụ của mình. Ngược lại, báo chí
cũng cần đến doanh nghiệp để có
đối tượng phản ánh, tương tác
thông tin.

Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt
Nam đã tổ chức một số diễn đàn,
hội thảo, trao đổi giữa báo chí và
doanh nghiệp nhằm cung cấp thông
tin, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau
đối thoại để tìm ra các giải pháp
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong

quá trình thực hiện nhiệm vụ của
báo chí và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Hội Nhà báo
Việt Nam tổ chức nhiều cuộc thi,
giải thưởng báo chí viết về kinh tế,
doanh nghiệp, doanh nhân trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
tạo sân chơi và nơi giao lưu giữa
doanh nghiệp và báo chí.

Động lực thúc đẩy doanh nghiệp
Hiện nay, khi Việt Nam hội nhập

sâu rộng hơn với quốc tế, nhiều
hiệp định thương mại mậu dịch tự

do được ký kết, ngoài sự nỗ lực của
cộng đồng doanh nghiệp, doanh
nhân, báo chí có vai trò hết sức
quan trọng, là cầu nối thông tin hữu
hiệu giữa lãnh đạo các cơ quan
quản lý Nhà nước với doanh nghiệp,
để từ đó có được những chính sách
thay đổi đúng hướng, phù hợp với
đòi hỏi thực tiễn.

Trong “biển” thông tin đa chiều,
báo chí cung cấp thông tin một cách
chính xác và đầy đủ giúp doanh
nghiệp hoạch định chiến lược, chính
sách kinh doanh. Báo chí cũng trở
thành “cánh chim báo bão” khi luôn
sát cánh cùng các chuyên gia kinh tế
theo dõi, phân tích tình hình kinh tế
để kịp thời đưa ra những dự báo,
giúp các doanh nghiệp lựa chọn
được đường hướng kinh doanh đúng
đắn, khẳng định giá trị thương hiệu,
tạo ra môi trường cạnh tranh lành
mạnh giữa các doanh nghiệp.

Thời gian qua, một số doanh
nghiệp đã tận dụng tốt sức mạnh
truyền thông từ cơ quan báo chí để
thực hiện chiến dịch tuyên truyền,
quảng bá sản phẩm. Điều đó cho
thấy, báo chí không chỉ là đối tác
của doanh nghiệp, mà còn là “bàn
đạp” định hướng phát triển doanh
nghiệp trong tương lai. 

Còn đó những khoảng cách
Trong thời đại bùng nổ thông tin,

sức ép thời gian về tin bài đã khiến
một số cơ quan báo chí, nhà báo vội
vàng trong khâu đưa tin mà bỏ qua
công tác thẩm định nguồn tin, dẫn
tới đưa tin thiếu chính xác, không
khách quan, thậm chí giật tít, câu
view sai sự thật gây ra hậu quả xấu
đến doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, không ít nhà báo,
phóng viên do thiếu kiến thức
nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, trong

ts, nhà báo trần bá Dung -
Ủy viên ban Thường vụ, 
Trưởng ban nghiệp vụ - 
hội nhà báo việT nam:

Thông tin trên báo chí, trong
đó có thông tin kinh tế, là sức
mạnh, là lợi thế cạnh tranh cho
các doanh nghiệp, nếu biết khai
thác sử dụng. Thông tin hằng
ngày về các vấn đề kinh tế được
chuyển tải trên các phương tiện
thông tin đại chúng có tác động
xã hội tích cực đối với dư luận xã
hội, đối với các nhà lãnh đạo, quản
lý kinh tế. Trên báo chí chuyên
ngành kinh tế là dạng thông tin
chuyên sâu, phục vụ chủ yếu cho
đối tượng công chúng trong lĩnh
vực chuyên ngành của tờ báo và
những người quan tâm. Thông tin
và bình luận kinh tế trên báo chí -
trong nhiều trường hợp đã được
Chính phủ và địa phương, các bộ,
ngành dùng làm căn cứ tham
khảo tin cậy để điều chỉnh chính
sách quản lý. Đặc biệt, nhiều
doanh nhân cho rằng, biết khai
thác một cách có chọn lọc, có
phân tích, những thông tin này sẽ
là lợi thế cạnh tranh.
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

nhiều bài báo viết, rút tít không đầy
đủ, sử dụng hình ảnh không đúng
chủ đề bài viết, cắt cúp mất ý của
người được phỏng vấn khiến bài báo
chuyển sang hướng khác gây hiểu
nhầm đối với bạn đọc, điều này ảnh
hưởng rất lớn đến uy tín của các
doanh nghiệp.

Thời gian qua, có không ít nhà
báo vì tư lợi đã vi phạm nghiêm
trọng những quy định pháp luật và
đạo đức nghề nghiệp, liên quan đến
các vụ tiêu cực và có hành vi quấy
nhiễu doanh nghiệp. Có nhiều nhà
báo đã biến ngòi bút của mình
thành công cụ để trục lợi từ doanh
nghiệp. Điều này cho thấy, trách
nhiệm xã hội và đạo đức nghề báo
đang bị suy giảm đến mức báo động.
Cũng chính vì lẽ đó mà hiện nay,
nhiều doanh nghiệp rất ngại tiếp
xúc với báo chí, “quay lưng” lại với
báo chí vì sợ bị lộ bí mật kinh doanh
hay sợ bị các đoàn kiểm tra đến
“hành” sau khi được lên báo, khiến
một số doanh nghiệp e dè khi cung
cấp thông tin cho báo chí về các sự
việc diễn ra trong quá trình kinh

doanh của chính bản thân doanh
nghiệp, khiến các nhà báo gặp khó
khăn khi tác nghiệp. 

Cần lòng tin và sự trung thực 
Để làm được điều đó, trước tiên

báo chí cần phải hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị, giám sát và phản
biện xã hội của mình. Báo chí cần
phản ánh sự thật, không vì thương
mại hoá mà câu view, giật tít hay
thổi phồng sự thật làm ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp. Trước hết cơ quan
báo chí cần xác định rõ mục đích
tôn chỉ của mình, trên cơ sở đó, cơ
quan báo chí xây dựng một kế
hoạch truyền thông cân đối giữa các
chủ đề thông tin, tuyên truyền như:
tăng cường các bài viết có thông tin
định hướng, dự báo, phổ biến pháp
luật; các bài viết nghiên cứu lý luận,
phân tích, bình luận sắc bén.

Trong tác nghiệp thực tiễn hiện
nay, mỗi nhà báo cần phải tự nâng
cao nghiệp vụ làm báo hiện đại và
bổ sung kiến thức chuyên sâu lĩnh
vực kinh tế; đưa ra những phân tích,
đánh giá phù hợp, nhằm mục đích
thông tin cho doanh nghiệp và giúp
cho các nhà quản lý hoạch định
chính sách kịp thời bổ sung, điều
chỉnh các quyết sách. 

Báo chí phải tạo được lòng tin thì
doanh nghiệp mới trao đổi thông tin
với báo chí một cách thẳng thắn,
chân thành, cởi mở.

Về phía doanh nghiệp nên sẵn
sàng hợp tác và chủ động chia sẻ
thông tin cho các cơ quan báo chí và
cộng đồng. Khi xảy ra trường hợp
thông tin bất lợi, doanh nghiệp nên
minh bạch hóa thông tin với báo
chí, thông qua các kênh truyền
thông giải quyết khủng hoảng.
Doanh nghiệp nên thể hiện tinh

thần sẵn sàng lắng nghe, hợp tác và
đối thoại thẳng thắn trong bất kỳ
tình huống nào, tránh bị các tin
đồn, tin không chính xác xuất hiện
trên mạng xã hội và bị “chính thống
hóa” trên báo chí n

ông đỗ hữu việt - 
giám ĐốC Truyền Thông - 
Công Ty Cổ phần ThỦy sản 584
nha Trang: 

Trong suốt chiều dài hoạt động
của công ty, báo chí luôn là người bạn
đồng hành thân thiết, báo chí đã góp
phần tích cực truyền tải thông điệp
sản phẩm nước mắm truyền thống
584 Nha Trang đến đông đảo người
tiêu dùng trong cả nước. Báo chí
cũng đã phản ánh trung thực tình
hình sản xuất kinh doanh, chất lượng
sản phẩm, các vấn đề về vệ sinh an
toàn thực phẩm của đơn vị, giúp
người tiêu dùng cảm nhận, đánh giá
sản phẩm chính xác, khách quan hơn,
tạo niềm tin tốt về thương hiệu 584
Nha Trang. 

Thời gian tới cần tăng cường hơn
nữa sự phối hợp giữa hai bên; tăng
thêm sự chia sẻ, hiểu biết, hài hòa lợi
ích của 2 bên trên cơ sở tuân thủ luật
pháp và vì lợi ích của cộng đồng, vì sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. 

Đại diện Công Ty Tnhh ô Tô
Trường hải - Chi nhánh 
nha Trang:

Với doanh nghiệp, báo chí là
kênh thông tin, truyền tải các định
hướng, chủ trương, chính sách,
quy định của Nhà nước trong hoạt
động doanh nghiệp. Không
những vậy, với vai trò phản biện,
“cầu nối” giữa doanh nghiệp và
cộng đồng, báo chí trở thành
“người đại diện” của doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt
động thuận lợi theo đúng các
chính sách, quy định do Nhà nước
ban hành.
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Ngày 24/8/2016, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt
Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch

Thường trực Hội dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại
UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt
Nam được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát về tình hình
kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh Thái
Nguyên đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh cũng
như Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm qua và
khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để những người
làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ
Quang Lợi chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của
lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; ghi nhận sự quan tâm, tạo
điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với Hội Nhà báo Thái
Nguyên và các cơ quan báo chí trên địa bàn. Đồng chí
khẳng định, việc lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan tâm xử
lý nghiêm các vụ việc liên quan đến bảo vệ nhà báo trong
hoạt động báo chí (cụ thể là vụ việc nhà báo Nguyễn
Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Thời sự Đài Phát thanh
- Truyền hình Thái Nguyên bị hành hung) không chỉ thể
hiện việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
mà còn có ý nghĩa cổ vũ to lớn giới báo chí nước nhà.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh tầm quan
trọng của Luật Báo chí 2016 và đề nghị tỉnh Thái Nguyên
phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Luật này
tới các hội viên nhà báo Thái Nguyên trong thời gian tới. 

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Thái Nguyên,
sáng 25/8/2016, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam
có chuyến hành hương về ATK Định Hóa, Thái
Nguyên. Đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác
Hồ tại xã Phú Đình và thăm nơi thành lập Hội Nhà báo
Việt Nam tại xã Điềm Mặc, Định Hoá, Thái Nguyên n

từ hải

Hội Nhà báo Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên

Quảng Bình không phải là một trung tâm kinh tế, chính
trị, xã hội lớn của cả nước nhưng hoạt động báo chí

khá sôi động với khoảng 20 cơ quan báo chí Trung ương
thường trú được tỉnh cho phép đặt văn phòng đại diện. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng
Bình Lê Công Bột cho biết, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
hiện nay có 160 hội viên đang sinh hoạt trong 6 chi hội. Là
tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người
làm báo Quảng Bình cho nên việc bồi dưỡng phẩm chất
chính trị cho hội viên luôn được đề cao. Chính vì vậy,
những năm vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình chưa
để xảy ra trường hợp hội viên vi phạm pháp luật, đạo đức
nghề nghiệp. 

Tuy nhiên, nhà báo Hoàng Minh Tiến, Chủ tịch Hội
Nhà báo tỉnh Quảng Bình cũng thẳng thắn bày tỏ về
những khó khăn hiện nay trong công tác hội. Dù đã được
công nhận là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,
nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể cho
Hội Nhà báo địa phương hoạt động. Thí dụ, có bao nhiêu
hội viên được bao nhiêu biên chế cơ quan thường trực hội,
hệ thống cách thức tổ chức hội ở địa phương, kinh phí
ngân sách hoạt động... vẫn chưa có sự thống nhất giữa các
hội địa phương, đang là tình trạng “mạnh ai nấy làm”.
Hoạt động của các hội nhà báo địa phương hiện nay rất
khó về kinh phí hoạt động. Nhà báo Hoàng Minh Tiến
mong muốn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam có những
chuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh để có tiếng nói giúp
Hội địa phương nâng cao vị thế của Hội n

tâm hành

Nâng cao vị thế 
Hội Nhà báo địa phương

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam thăm nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 
tại xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên, ngày 25/8/2016_Ảnh: TL



Đô thị thông minh là xu hướng
quản lý các đô thị trên thế giới

hiện nay, nhằm giải quyết hiệu quả
nhất các vấn đề đặt ra với đô thị hiện
đại. Ngày 12/9, TP. Cần Thơ phối hợp
với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức Hội thảo Xây dựng TP. Cần Thơ
phát triển thành đô thị thông minh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam
Nguyễn Thiện Nhân đề xuất, TP.

Cần Thơ nên có nghị quyết của
Thành ủy về xây dựng thành phố
thông minh trong 10 năm tới. TP.
Cần Thơ cần xác định những nhiệm
vụ như xây dựng cơ sở dữ liệu chung
bao gồm dân số, lao động và gia
đình; cấp nước; dữ liệu về đầu tư;
công nghiệp; nông nghiệp; xây dựng
- nhà ở; thương mại; du lịch; giao
thông; môi trường; giáo dục đào tạo
- phát triển nguồn nhân lực; khoa

học công nghệ; y tế; bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế; trật tự trị an; những
yếu tố phát triển kinh tế thành phố
bền vững.

Trong đó, TP. Cần Thơ cần định kỳ
điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch của
thành phố và phát hiện sớm các nguy
cơ, ách tắc, điểm nghẽn trong phát
triển, nguy cơ thiếu bền vững để từ
đó có các giải pháp n

ts
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

hộI Thảo “TuyÊN TruyềN Về BIểN, Đảo 
Và BIÊN GIỚI LãNh Thổ” TạI CầN Thơ

Hội Nhà báo Việt Nam và
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
đồng tổ chức Hội thảo

“Tuyên truyền về biển, đảo và biên
giới lãnh thổ” sẽ diễn ra ngày
29/9/2016, tại TP. Cần Thơ.

Hội thảo tập trung đánh giá về
tình hình quốc phòng, an ninh biển,
đảo và phát triển kinh tế biển vùng
Tây Nam Bộ; xây dựng biên giới hữu
nghị, đoàn kết và đời sống cộng đồng
người Khmer; làm rõ vai trò của báo
chí với vấn đề tuyên truyền biển,

đảo, biên giới, từ đó đề xuất những
giải pháp tăng cường hoạt động báo
chí trong giữ vững chủ quyền lãnh
thổ, bảo đảm chính trị và phát triển
kinh tế - xã hội Tây Nam Bộ.

Tham dự Hội thảo có đại diện
lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam,
Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam
Bộ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ
Tư lệnh Hải quân vùng 5, Bộ Tư
lệnh Cảnh sát Biển 4, Tổng cục
Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát
triển Nông Thôn, Bộ Tư lệnh Quân

khu 9, Ban Tuyên giáo, Ủy ban nhân
dân, Sở Thông tin và Truyền thông;
Chủ tịch Hội Nhà báo địa phương,
Tổng Biên tập, Giám Đốc Đài PT-
TH 13 tỉnh, thành Tây Nam Bộ và
Trưởng đại diện thường trú một số
báo tại Cần Thơ, Trưởng phòng
Phóng viên hoặc Biên tập viên các
báo, đài trong khu vực. Tạp chí
Người Làm Báo là đơn vị trực tiếp
tham gia đồng tổ chức Hội thảo n

Pv

CầN Thơ hƯỚNG ĐẾN Xây dựNG 
ThàNh phố ThôNG mINh
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chân dunG NHà Báo

Trần Bạch Đằng - 
“Cây bút” sắc sảo 

của nền báo chí Việt Nam
ths vũ thị sen - ths vũ trung Kiên 

Khi nói đến Trần Bạch Đằng, người ta nghĩ ngay đến một nhà cách mạng từng trải có
nhiều công lao. Trên lĩnh vực báo chí, văn chương, hầu như ở thể loại nào ông cũng gặt
hái được những thành công lớn. Song có lẽ, báo chí là một lĩnh vực mà ông gắn bó từ
buổi đầu tham gia cách mạng cho đến khi qua đời.

Là một nhà báo chuyên
nghiệp, Trần Bạch Đằng
luôn quan tâm đến những

vấn đề nóng hổi của xã hội. Trước
những sự kiện lớn của đất nước, ông
đều có những bài viết phân tích,
nhận định, bày tỏ thái độ và đề xuất
những giải pháp, kiến nghị. Những
vấn đề chính trị mà ông quan tâm
rất rộng, từ dân chủ xã hội, vấn đề
Đảng cầm quyền đến hội nhập văn
hóa, Nhà nước và kinh tế thị trường,
quân đội với kinh tế thị trường, đấu

tranh tư tưởng... Những bài viết của
ông không chỉ nêu thực trạng của
vấn đề mà luôn luôn có những kiến
giải, đề xuất rất sâu sắc.

Những bài viết của Trần Bạch
Đằng về kinh tế rất có chiều sâu và
dễ hiểu. Ông như người thổi hồn
vào những vấn đề tưởng chừng như
khó hiểu này để mọi người đọc với
những trình độ khác nhau đều có
thể hiểu. Là một nhà lãnh đạo, ông
có nhiều điều kiện đi đến các nơi
tìm hiểu và có nhiều thuận lợi trong
tiếp cận vấn đề. Chính vì vậy mà
những bài viết của ông bàn về phát
triển nông thôn, về kinh doanh, về
du lịch, tiền lương... luôn cuốn hút
người đọc.

Cây bút tích cực phê phán 
tiêu cực 

Chống tham nhũng có lẽ là đề tài
mà ông dành rất nhiều tâm sức, trí
tuệ và cả nỗi niềm trăn trở. Những
năm tham nhũng mới chỉ như “ngứa
ghẻ”, “mon men” tiến vào cửa các
cơ quan công quyền, bằng mẫn cảm
của một nhà chính trị, nhà báo lão
luyện, Trần Bạch Đằng đã phát hiện
ra điều này và lên tiếng cảnh báo rất
khẩn thiết. Trong bài viết “Phiếm
luận về tham nhũng và chống tham

Nhà báo Trần Bạch Đằng (thứ hai từ bên phải) trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, 
ngày 15/7/1996_Ảnh: TL
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nhũng” ông đã chỉ ra căn nguyên
của công cuộc chống tham nhũng
không hiệu quả: “Trong vài năm
nay, tham nhũng xuất hiện ồn ào
trên báo chí, trong thư tố giác, tại
diễn đàn lớn - Quốc hội, Trung
ương Đảng chẳng hạn - nhất là
trong chỉ thị, nghị quyết. Chưa lúc
nào tham nhũng bị nói thậm tệ như
vừa rồi. Ông bà, ông vải, tiên tổ, bà
con, chú bác, cậu dì của tham nhũng
bị lôi ra xài xể, tham nhũng bị hăm
“bắn bỏ” mẻ răng, bị liệt vào hạng
lậu, tim la, ung thư, si đa, bị buộc
tội Việt gian, bị xem như chó, lợn...
Thật hùng hổ. Nhiều lý do, mà một
lý do “thuyết phục” hơn cả: trong
những người hò hét diệt tham
nhũng, đám tham nhũng nhận diện
ra “người đồng hội đồng thuyền”
với mình, không phải gái điếm hoàn
lương mà vẫn làm đĩ đồng thời đăng
đàn chống tham nhũng, thậm chí
đảm đương chức vụ chống tham
nhũng1...

Là một nhà lãnh đạo, sau này trở
thành cây bút thường xuyên của Báo
Công an TP.HCM, Trần Bạch Đằng
luôn có nhiều bài viết bàn về lực
lượng công an. Trong bài viết “Về
hai chữ công an”, ông đã lý giải về
sự khác biệt giữa công an của chế
độ ta khác so với những người làm
cùng nhiệm vụ này ở các chế độ
khác. Ông viết: “Trong tất cả các bộ
phận chuyên chính của Nhà nước
công nông, không tổ chức nào mang
tính chất tế nhị bằng công an. Tại
sao? Mọi chế độ đều có ngành công
an - dù tên gọi là gì - và ở ta, suốt
thế kỷ thực dân thống trị, danh từ
công an đương nhiên đồng nghĩa với
đàn áp khốc liệt, rình rập, áp bức,
hà hiếp, tham nhũng, vượt lên mọi
luật pháp do chính giai cấp tư sản
quy định... Đặc biệt, dấu ấn công an

ngụy ở Sài Gòn đóng khá sâu vào ký
ức của người dân mà không ít là nạn
nhân trực tiếp của chúng ở mức này
hay mức khác”2. Ông là người đề
cao văn hóa, tri thức của chiến sĩ
công an. Nhiều bài viết của ông về
lực lượng công an sau này đã được
đăng trong cuốn sách “Thanh kiếm
và lá chắn”.

Cách viết riêng, không lẫn với
người khác

Trong cuộc đời mình, Trần Bạch
Đằng đã đi qua 19 quốc gia và vùng
lãnh thổ. Cho dù đi với mục đích gì,
ông cũng tìm hiểu cặn kẽ, hỏi
chuyện, ghi chép lại tỉ mỉ những
chuyện “mắt thấy, tai nghe”, cung
cấp cho độc giả cái nhìn khách
quan, trung thực và đầy thú vị về
những vùng đất mới. Điều đặc biệt,
thông qua những bài du ký của ông,
người đọc hiểu biết thêm về những
vùng đất mới. Và, có chi tiết thú vị
trong những chuyến đi của ông, đó
là Bộ trưởng Thương mại của một
đảo quốc đã đề nghị hợp tác làm ăn
với Việt Nam bằng cách đề nghị
Việt Nam “nhập vỏ lon bia” của đất
nước đó. Ngoài ra, ông còn viết rất
nhiều các bài bình luận quốc tế
được bạn đọc hoan nghênh.

Chủ đề trong các bài viết của
Trần Bạch Đằng rất rộng, nhưng ở
mỗi vấn đề, mỗi sự kiện, ông đều có
cách thể hiện rất riêng, không thể
lẫn với người khác. Ông cũng là tác
giả có biệt tài rút tít của bài viết rất
ấn tượng. Chỉ cần nhìn vào tên bài
viết có thể hình dung ra nội dung
bên trong ấy là gì. Nhiều bài viết,
những đề xuất, thái độ của tác giả
được đưa ngay lên tên bài. Ví dụ:
Phép nước phải nghiêm, Nên bớt
hình thức, Nhất thiết phải hình thành
thêm một tuyến đường bộ xuyên quốc

gia, Cần một chính sách thích hợp
với người Việt Nam sống ở nước
ngoài... Nhưng có lẽ, đặc biệt nhất
trong các bài viết của ông là luôn đi
thẳng vào vấn đề, không “vòng vo
tam quốc”. 

Sự nghiệp báo chí của Trần Bạch
Đằng thật to lớn, không phải chỉ ở
số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở
những vấn đề, nội dung mà ông đề
cập trong mỗi bài viết luôn mang
tính thời sự nóng hổi, giàu tính
chiến đấu. “Đó là niềm tự hào của
làng báo TP. Hồ Chí Minh và cả
nước” n

(1) Trần Bạch Đằng: Kẻ sĩ Gia Định; Nxb.
Quân đội nhân dân, H. 2005, tr. 192-193
(2)Trần Bạch Đằng (2004),Truyện dài nhiều
thế kỷ, Nxb Thông tấn, tr. 18

Trần Bạch Đằng tên thật là
Trương Gia Triều, sinh ngày

15/7/1926 tại Rạch Giá, Kiên
Giang. Ông tham gia cách
mạng từ khi 17 tuổi. Năm

1946, ở tuổi 20, ông được giao
phụ trách tờ “Chống Xâm

Lăng” của Thành ủy Sài Gòn.
Năm 1951, ông làm Tổng Biên
tập Báo “Nhân Dân miền Nam”
của Xứ ủy Nam Bộ. Cả cuộc đời
hoạt động cách mạng của ông

đều gắn với tuyên huấn và
báo chí. Sau ngày đất nước

hòa bình, thống nhất, ông là
một trong những người viết

báo khỏe, chuyên nghiệp nhất
dù ông chưa bao giờ tự nhận

mình là nhà báo.Trần Bạch
Đằng viết hầu như ở tất cả các

thể loại, bất kỳ thể loại nào
độc giả cũng thấy ông như

“người trong cuộc”.
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Vấn Đề Sự KIệN

Cần Thơ đẩy mạnh thu hút đầu tư, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, giữ vai trò quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc
phòng - an ninh và là động lực phát triển của cả vùng Tây Nam Bộ. TP. Cần Thơ đã tận
dụng những lợi thế như: hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, cảng biển nước sâu, 

cảng hàng không được đầu tư xây dựng đồng bộ, đang phấn đấu trở thành cửa ngõ giao
thương quốc tế... Phóng viên Tạp chí Người Làm Báo đã có cuộc trao đổi với 
đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Phóng viên (PV): TP. Cần Thơ
luôn là “đầu tàu” của khu vực Tây
Nam Bộ, thời gian qua đạt được
những thành tựu quan trọng trên các
mặt kinh tế - văn hóa - xã hội. Xin
đồng chí khái quát những kết quả mà
thành phố đã đạt được?

Đồng chí Võ Thành Thống:
Tăng trưởng kinh tế (GDP - giá

so sánh năm 2010) ở mức cao, bình
quân giai đoạn 2005 - 2015 đạt
13,98%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tích cực, đến năm 2015
tỷ trọng khu vực I chiếm 6,49%, khu
vực II chiếm 35%, khu vực III
chiếm 58,51% trong cơ cấu GDP.
GDP bình quân đầu người từng
bước được nâng lên, từ mức 12,4
triệu đồng/người/năm (tương đương
784 USD - năm 2005) lên 79,4 triệu
đồng/người/năm (tương đương 3.621
USD - năm 2015). 

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ của
thành phố cũng có những bước phát
triển mang tính đột phá, tổng mức
hàng hóa bán lẻ trên địa bàn tăng
nhanh, từ mức 10.414 tỷ đồng năm
2005 lên 81.249 tỷ đồng năm 2015
(gấp 7,8 lần). Thành phố đã cùng với
các Bộ, ngành Trung ương tập trung
đầu tư một số công trình giao thông
đưa vào khai thác, kết nối vùng và cả
nước như: Dự án nâng cấp và mở
rộng Sân bay quốc tế Cần Thơ, cầu
Cần Thơ, cảng Cái Cui, đường Nam
sông Hậu, quốc lộ 91B, đường
Nguyễn Văn Cừ, đường Tỉnh 926 và
932, đường Võ Văn Kiệt, tuyến giao
thông Bốn Tổng - Một Ngàn, cầu và
đường trên các tuyến đường Tỉnh
923, 921, đường nối TP. Vị Thanh
(Hậu Giang) với TP. Cần Thơ, nâng
cấp mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn km7
đến km 51), mở rộng Quốc lộ I
(đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp).  

Tạo điều kiện thuận lợi cho các
thành phần kinh tế cùng phát triển.
Năm 2015 trên địa bàn thành phố
có 12.867 doanh nghiệp các loại
hình đăng ký thành lập theo Luật
Doanh nghiệp, gấp 5,2 lần so với
năm 2005; tổng số vốn đăng ký là
46.554 tỷ đồng, gấp 15,5 lần so với
năm 2005; bình quân 3,6 tỷ
đồng/doanh nghiệp, gấp 2,9 lần so

với năm 2005; doanh nghiệp có vốn
đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên đang
tăng dần, chiếm 12% (2005 là
10,9%). Kinh tế hợp tác, hợp tác xã
tiếp tục phát triển về số lượng theo
hướng mở rộng quy mô hoạt động
trong nhiều lĩnh vực. Cuối năm
2015 có 216 hợp tác xã với gần
10.000 xã viên, 1.300 tổ hợp tác với
52.000 hộ tham gia.  

Các chính sách an sinh xã hội, giải
quyết việc làm, giảm nghèo luôn
được thành phố quan tâm, tạo cơ hội
và điều kiện cho người nghèo tiếp
cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.
Đến cuối năm 2015, số hộ nghèo
trên địa bàn thành phố chiếm 1,71%,
năm 2005 là 10,45%. Giai đoạn 2005
- 2015 đã giải quyết việc làm cho trên
515.000 lao động, tăng bình quân
7,1%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào
tạo nghề đến năm 2015 là 50,76%.
Trong giai đoạn 2005 - 2015 đã xây
dựng 2.282 căn nhà tình nghĩa,
13.892 căn nhà đại đoàn kết cho các
hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.  

PV: Thế mạnh của thành phố là
các mặt hàng nông sản, thủy hải sản
và thương mại, du lịch sinh thái.
Trước những đòi hỏi ngày một khắt
khe của thị trường nội địa và quốc tế,
lãnh đạo thành phố đã có những
chính sách gì để hỗ trợ người nông
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dân, cũng như đề xuất với Chính phủ
hỗ trợ về mặt chính sách để các mặt
hàng này đứng chân được ở thị
trường trong nước cũng như vươn tới
những “phiên chợ toàn cầu”?

Đồng chí Võ Thành Thống:
Thời gian qua, thành phố đã đưa

ra những giải pháp nhằm bảo hộ
cho người nông dân trong quá trình
sản xuất và tiêu thụ, cụ thể:

Tăng cường công tác tập huấn
cho các nông hộ sản xuất, nuôi
trồng nông thủy sản áp dụng các mô
hình sản xuất tốt (VietGAP, Global-
GAP, GMP, HACCP) đáp ứng yêu
cầu xuất khẩu.

Tham gia mạng lưới phân phối
toàn cầu thông qua Quy hoạch vùng
sản xuất, chăn nuôi các sản phẩm
nông, thủy sản sạch khoa học và
hợp lý; tổ chức sản xuất nông, thủy
sản theo tiêu chuẩn chất lượng quốc
tế; tổ chức hệ thống phân phối đảm
bảo cung cấp hàng nông, thuỷ sản
cho các siêu thị và đẩy mạnh xuất
khẩu; nghiên cứu ứng dụng khoa
học công nghệ và quản lý trong sản
xuất, tận dụng cho các mục đích sử
dụng khác, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường; tổ chức xây dựng, quảng bá
thương hiệu, xúc tiến thương mại thị
trường trong và ngoài nước...  

PV: Năm 2016 là năm đầu thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố lần thứ XIII. Theo đồng
chí, khâu đột phá sẽ được bắt đầu từ
đâu để thành phố có thể đạt được
những kỳ vọng đã đặt ra?

Đồng chí Võ Thành Thống:
Năm 2016, lãnh đạo thành phố

đã xác định chủ đề: “Đẩy mạnh thu
hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh
tranh hội nhập quốc tế”. Theo đó,
sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu
công nghiệp; ưu tiên thu hút đầu tư

các ngành công nghiệp kỹ thuật cao,
công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát
triển các ngành công nghiệp mũi
nhọn. Đầu tư, phát triển mạnh và đa
dạng hóa các loại hình và sản phẩm
dịch vụ có lợi thế như: kho bãi, cảng
vận, viễn thông, tài chính - ngân
hàng... Phát triển hệ thống hạ tầng
thương mại văn minh, hiện đại; đầu
tư mạng lưới bán buôn, bán lẻ, nâng
tầm trung tâm thương mại của vùng. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng
giáo dục gắn với hoàn thiện mạng
lưới giáo dục, đẩy mạnh công tác xã
hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy
nghề; đầu tư hệ thống cơ sở giáo
dục đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp...  

Trong những năm tiếp theo, 
TP. Cần Thơ xác định cần tập trung
vào các nhiệm vụ chính sau: 

Nâng cao chất lượng tăng trưởng
kinh tế, gắn với chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng dịch vụ - công
nghiệp - nông nghiệp (công nghệ
cao); cải thiện môi trường đầu tư,
thu hút nhà đầu tư trong và ngoài
nước; nâng cao hiệu quả xúc tiến
đầu tư nước ngoài; cải thiện chỉ số
năng lực cạnh tranh; xây dựng cơ
chế, chính sách đặc thù để thu hút
đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành
chính; phân bổ, sử dụng hiệu quả
các nguồn vốn đầu tư.  

Phát triển văn hóa - xã hội theo
hướng: Giáo dục - đào tạo đa
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.
Khoa học và công nghệ tiên tiến,
hiện đại, góp phần nâng cao năng
suất lao động và chất lượng tăng
trưởng của nền kinh tế. Xây dựng
con người Cần Thơ “Trí tuệ, năng
động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.
Huy động nguồn lực xây dựng đồng
bộ các thiết chế y tế hiện đại; tăng
cường nghiên cứu khoa học, hợp tác

quốc tế, ứng dụng các thành tựu
tiên tiến trong công tác chăm sóc
sức khỏe nhân dân. Thực hiện các
chính sách bảo đảm an sinh xã hội,
đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ
cấu lao động, giải quyết việc làm,
giảm nghèo, nâng cao chất lượng
đời sống nhân dân.

PV: Lãnh đạo thành phố xác định
cần ưu tiên tập trung vào các khâu đột
phá nào để tạo động lực, tiền đề thực
hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra?

Đồng chí Võ Thành Thống:
Xây dựng nguồn nhân lực chất

lượng cao, chuẩn hóa đội ngũ cán
bộ chủ chốt; phát huy lực lượng trí
thức, chuyên gia giỏi trên các lĩnh
vực phát triển của thành phố.

Huy động mọi nguồn lực, đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội đồng bộ, hiệu quả, phục vụ
tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tăng cường ứng dụng thành tựu
khoa học - kỹ thuật trong quản lý,
điều hành kinh tế - xã hội và các
lĩnh vực đời sống của nhân dân n

Trân trọng cám ơn ông!
thái sơn (thực hiện)

cần thơ phải đi đầu trong
công tác khởi nghiệp

Ngày 19/5/2016, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vương Đình Huệ trong
buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ
đã yêu cầu Cần Thơ phải là đầu tàu
động lực cho cả vùng, phải đi đầu
trong công tác khởi nghiệp và phát
triển doanh nghiệp, khoa học công
nghệ, phát huy tối đa lợi thế của Vườn
ươm Công nghệ Công nghiệp Việt
Nam - Hàn Quốc tại khu Công nghiệp
Trà Nóc, nhằm tạo điều kiện để phát
triển doanh nghiệp, phát triển
chương trình khởi nghiệp...



NGườI LàM Báo  9-201616

Vấn Đề Sự KIệN

Người dân còn lắm những
gian nan

Tây Nam Bộ có diện tích gần
41.000 km², với dân số gần 18 triệu
người. Khu vực này dù diện tích chỉ
chiếm khoảng 13% diện tích cả
nước, nhưng dân số lại chiếm 20%

cả nước. Tốc độ tăng trưởng dân số
ở vùng này khá cao, năm 2015 tăng
7,8%, trong khi cả nước chỉ tăng
6,8%. Đây được xem là vựa lúa của
quốc gia, chiếm 47% diện tích và
56% sản lượng lúa cả nước; xuất
khẩu gạo toàn vùng chiếm tới 90%

Vì người nghèo 
Tây Nam Bộ

nguyễn Phong QuAng
Chủ tịch Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long còn được gọi là khu vực 
Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi ngắn gọn là Miền Tây. Toàn
khu vực có thành phố trực thuộc Trung ương Cần Thơ và
12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh,
Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,
Bạc Liêu và Cà Mau.

Đ/c Nguyễn Phong Quang bàn giao Nhà tình thương 
tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Đồng Tháp), 
đây là một trong số 20 căn nhà tình thương do Hội tặng
cho huyện Châu Thành trong năm nay_Ảnh: PV

Đ/c Nguyễn Phong Quang (đứng giữa) thăm bệnh nhân nghèo phẫu thuật tim tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ và trao tiền tài trợ cho Bệnh viện để thực hiện 20 ca mổ tim_Ảnh: PV
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sản lượng. Ngoài ra, thủy sản chiếm
70% diện tích, 40% sản lượng và
60% xuất khẩu của cả nước... Tuy
được thiên nhiên ưu đãi, nhưng cơ
sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu
phát triển, mặt bằng dân trí thấp so
với nhiều vùng miền khác, ảnh
hưởng xâm nhập mặn, hạn hán nên
số hộ nghèo và cận nghèo ở vùng
Tây Nam Bộ vẫn còn gần 19%. Thu
nhập bình quân đầu người nơi đây
mới đạt mức 40,2 triệu đồng, trong
khi cả nước là 47,9 triệu
đồng/người/năm.

Cái nghèo khó của nông dân
vùng Tây Nam Bộ dễ nhận thấy
được qua cuộc sống bà con ở nông
thôn còn khó khăn, thiếu thốn tiện
nghi sinh hoạt trong gia đình; nhiều
nhà tre lá tạm bợ, không có nhà vệ
sinh; Tài sản trong nhà không
nhiều, chủ yếu là đồ rẻ tiền, kể cả
phương tiện có giá như chiếc ghe
hay cái xe máy cũng đơn sơ. Nguồn
nước sử dụng chủ yếu từ sông, rạch
hoặc giếng đào, không có nguồn
nước sạch. Các công trình công
cộng như: chợ, điện, đường, trường
học, trạm y tế cũng rất tạm bợ.
Đường giao thông nhiều nơi vẫn là
đường đất, cầu tre, cầu khỉ chiếm tỷ
lệ lớn, đi lại chủ yếu bằng ghe,
thuyền. 

Mặt khác, Tây Nam Bộ còn là
vùng trũng về giáo dục - đào tạo,
chất lượng nhân lực thấp, số lượng
doanh nghiệp ít, nhất là doanh
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng
đến chất lượng cuộc sống của người
dân đồng bằng sông Cửu Long,
nhưng yếu tố chính là nền kinh tế
nông nghiệp phát triển thiếu bền
vững. Phần lớn nông dân thiếu vốn
sản xuất, ngay từ đầu vụ phải vay
ngân hàng để lo chi phí vật tư, cây

giống, phân bón, thuốc trừ sâu, đến
cuối vụ lo trả lãi cho ngân hàng, lo
giá cả và đầu ra cho sản phẩm nông
nghiệp bấp bênh.  Điệp khúc được
mùa thì rớt giá, được giá thì mất
mùa, cộng với thị trường xuất khẩu
gạo, cá tra, tôm... không ổn định,
càng làm cho người dân vùng Tây
Nam Bộ vốn nghèo càng nghèo
hơn. 

Điểm tựa của người nghèo
Xác định được nguyên nhân trên,

ngày 01/7/2015, Hội Bảo trợ bệnh
nhân nghèo Tây Nam Bộ ra đời, sau
này đổi tên là Hội Hỗ trợ người
nghèo Tây Nam Bộ theo Quyết định
1492/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày
10/6/2016. 

Bằng nguồn quỹ vận động xã hội
hóa, Hội đã khích lệ việc học hành
của con em người dân thông qua
việc trao học bổng hằng năm cho
sinh viên nghèo tại các trường đại
học trong vùng, nhằm nâng cao văn
hóa, dân trí để họ thực sự tự sản
xuất, làm giàu ở quê hương. Hy
vọng người dân được đào tạo nghề,
tập trung vào việc nâng cao giá trị
sản xuất các ngành hàng chủ lực;
mở rộng các ngành nghề phi nông
nghiệp. Đó là cách thức giúp họ
không chỉ đứng vững trên đồng
ruộng, mà còn có thể làm giàu trên
đất quê mình.

Hai năm qua, Hội Hỗ trợ người
nghèo Tây Nam Bộ đã thực hiện 7
chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ
tích cực và hiệu quả cho người
nghèo và trẻ em kém may mắn
trong vùng, như: khám chữa bệnh,
cấp thuốc miễn phí; xây dựng mới,
sửa chữa nhà cho người nghèo; trao
học bổng; hỗ trợ xe lăn, xe đạp, xây
dựng, sửa chữa đường giao thông
nông thôn, hỗ trợ khoan giếng nước

sạch; thực hiện bếp ăn từ thiện,...
với tổng chi phí trên 21 tỷ đồng.
Trong đó, Hội đã xây dựng được 
493 căn nhà tình thương cho các hộ
nghèo với tổng kinh phí hơn 14,5 tỷ
đồng; Hỗ trợ các bệnh viện: Chợ
Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Đa khoa
Trung ương Cần Thơ, Hoàn Mỹ
Cửu Long (TP. Cần Thơ) phẫu
thuật tim cho hơn 100 trẻ em và
bệnh nhân nghèo; Trao tặng 807
học bổng cho sinh viên nghèo 
(1 triệu đồng/học bổng); Khámbệnh
phát thuốc miễn phí và tầm soát
bệnh tim cho trên 7.000 người; 
Hỗ trợ xây nhiều tuyến đường giao
thông ở Kiên Giang, Trà Vinh, 
Hậu Giang, Cần Thơ,... để nông
dân có điều kiện vận chuyển hàng
hóa sản xuất kinh doanh.

Với trách nhiệm và hành động
quyết liệt, đặc biệt việc sử dụng tài
chính minh bạch, công khai, Hội
Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ
được nhiều nhà hảo tâm đặt niềm
tin tuyệt đối khi ủng hộ quỹ. Trong
1 năm qua, Hội tiếp nhận trên 100
tỷ đồng ủng hộ gồm hiện vật và
tiền mặt từ Tập đoàn Vingroup,
ngành Ngân hàng, các doanh
nghiệp và nhiều mạnh thường quân
trong và ngoài nước, góp phần hỗ
trợ và giúp đỡ người nghèo, bệnh
nhân nghèo giảm bớt khó khăn
trong cuộc sống.

Phía trước vùng Tây Nam Bộ vẫn
còn 244.086 hộ nghèo (52.378 hộ
người dân tộc thiểu số), 274.979 hộ
cận nghèo, nhiều người bệnh tật
hiểm nghèo rất cần sự giúp đỡ của
cộng đồng, hơn 400 trường hợp cần
phẫu thuật tim để duy trì cuộc
sống... là mục tiêu của Hội đang hết
sức nỗ lực để trợ giúp cho họ vượt
qua khó khăn, ổn định cuộc sống
mới tốt đẹp hơn n
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Báo ChÍ Và ChÍNh QuyềN
Các cơ quan báo chí đã thực sự vào cuộc đồng hành cùng thành phố, thông tin trách

nhiệm, đầy đủ và tích cực về các hoạt động, sự kiện nổi bật, đồng thời phản biện xã hội để
lãnh đạo thành phố nắm bắt, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm khắc phục hạn chế,

phát huy hơn nữa các mặt tích cực góp phần nâng tầm vị thế hình ảnh của Cần Thơ đến
với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đó là chia sẻ của đồng chí Võ Thành Thống,
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ khi bàn về mối quan hệ giữa báo chí và

chính quyền thời gian qua...

ông võ Thành Thống, 
ChỦ TịCh ubnd Tp. Cần Thơ:
Cần thực hiện nghiêm túc 
Quy chế phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí

Trong thời gian qua, báo chí Cần
Thơ nói riêng, cả nước nói chung đã
có những bước phát triển khá nhanh
về số lượng và chất lượng thông tin.
Các cơ quan báo chí nhìn chung đã
hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích;
thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là

tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là
diễn đàn của nhân dân; phản ánh
kịp thời những sự kiện chính trị,
những thành tựu về kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh của địa
phương; phát hiện, cổ vũ và tôn vinh
những điển hình tiên tiến, đấu tranh
với các hiện tượng tiêu cực, các tệ
nạn xã hội. Đội ngũ cán bộ, phóng
viên, cộng tác viên phát triển nhanh
về số lượng, vững về tay nghề. 

Bên cạnh những mặt tích cực,

một số cơ quan báo chí (nhất là báo
điện tử) vẫn còn tồn tại tình trạng
xa rời tôn chỉ mục đích, thông tin
thiếu chuẩn xác, sai sự thật, giật
gân, những vấn đề tiêu cực, tệ nạn
xã hội, bạo lực... chiếm số lượng lớn,
đưa tin về gương người tốt việc tốt
còn hạn chế. Nhiều phóng viên
thiếu thận trọng trong việc chọn
lựa, kiểm chứng nguồn tin, thông tin
một chiều, mang tính quy chụp,
nặng màu sắc cá nhân, thậm chí lạm

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao bằng khen cho đại diện Hội Nhà báo TP. Cần Thơ_Ảnh: PV
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dụng danh nghĩa nhà báo để trục lợi
dẫn đến vi phạm đạo đức nghề
nghiệp, vi phạm pháp luật, gây ảnh
hưởng xấu đến những người làm
báo chân chính.  

Theo tôi, cần tăng cường sự phối
hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung
ương với Bộ Thông tin và Truyền
thông, Hội Nhà báo Việt Nam; giữa
Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo
Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền
thông, Hội Nhà báo thành phố và
cơ quan chủ quản báo chí. Phải coi
trọng hơn nữa việc định hướng
thông tin qua việc tổ chức họp báo
trước những vấn đề “nóng” được dư
luận xã hội quan tâm. Các cấp chính
quyền cần thực hiện nghiêm túc
Quy chế phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí. Xác định rõ
cơ chế cung cấp, chỉ đạo thông tin
đầy đủ, kịp thời trước những vấn đề
quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để
tránh tình trạng báo chí thiếu thông
tin, dẫn đến thông tin sai sự thật, để
các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên
tạc, kích động dư luận.

nhà báo nguyễn Thanh hải,
phó văn phòng Đại diện 
báo Kinh Tế nông Thôn 
Tại Tp. Cần Thơ:
Lãnh đạo Thành phố trả lời
thẳng thắn, hoặc giải quyết
ngay

Là phóng viên thường trú tại TP.
Cần Thơ, trong tác nghiệp hàng

ngày tôi luôn được các cơ quan
Đảng, chính quyền thành phố tạo
điều kiện tốt để thu thập tin tức,
phỏng vấn, trao đổi nhiều vấn đề về
công tác xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền phục vụ quyền, lợi ích
hợp pháp của người dân. Định kỳ
hằng quý, Thường trực Thành ủy và
Thường trực UBND Thành phố tổ
chức họp báo để thông tin về công
tác điều hành, hoạt động của các
Ban Đảng, các Sở, ngành, về những
vấn đề nóng đang diễn ra trên địa
bàn. Thông qua họp báo, nhà báo
được đối thoại, phản ánh trực tiếp
với các cơ quan chức năng, vì vậy có
nhiều vấn đề báo chí đặt ra đã được
lãnh đạo Thành phố trả lời thẳng
thắn, hoặc giải quyết ngay.

Có thể nói, TP. Cần Thơ là một
trong những địa phương có mối
quan hệ tốt với cơ quan báo chí.
Nhờ sự tương tác tốt với cơ quan
báo chí mà các thông tin trên báo
đều được đăng tải kịp thời, chuẩn
xác, phục vụ tốt cho công tác tuyên
truyền của địa phương.

Tuy nhiên, việc nắm thông tin đôi
lúc còn trở ngại, bởi mặc dù được
phân công là người phát ngôn của
các sở, ngành, địa phương nhưng họ
rất ngại trả lời các câu hỏi của
phóng viên, nhất là những vấn đề
nhạy cảm.

Với góc nhìn của một nhà báo,
tôi đánh giá sự phát triển kinh tế, xã
hội của TP. Cần Thơ là khá tốt so
với nhiều địa phương khác trong
vùng. Tăng trưởng kinh tế năm sau
luôn cao hơn năm trước, quốc
phòng, an ninh ổn định. Đặc biệt,
việc khiếu kiện tập thể kéo dài,
khiếu kiện vượt cấp cơ bản đã chấm
dứt nhờ vào chính sách bồi hoàn,
giải tỏa, hỗ trợ, tái định cư... cho
người dân khi Nhà nước thu hồi đất

đã được thực hiện công khai, minh
bạch, đúng quy định pháp luật.

nhà báo phạm duy Tương,
Trưởng văn phòng Đại diện 
Tạp Chí ThỦy sản việT nam 
Tại Tp. Cần Thơ: 
Vẫn còn tình trạng cố tình né
tránh báo chí ở cấp cơ sở

Ở Cần Thơ, lãnh đạo Thành phố
rất gần gũi với báo chí. Khi báo chí
“đụng” chuyện gì, hỏi lãnh đạo thì
được trả lời ngay, hoặc sẽ gọi lại nếu
đang bận họp. Hàng quý, TP. Cần
Thơ đều tổ chức họp báo để thông
báo tình hình, “có gì nói nấy”. Tuy
nhiên, khi chúng tôi xuống cấp
huyện, thị vẫn còn tình trạng không
trả lời hay cố tình né tránh. Vấn đề
này tại nhiều cuộc họp báo các
phóng viên cũng đã phản ánh nhưng
chậm khắc phục. 

Gần đây, Công an TP. Cần Thơ
có việc gì xảy ra là tổ chức họp báo
ngay. Thí dụ, việc cho vay vốn của
Argribank, liên quan một dự án chế
biến nông thủy sản có dấu hiệu tiêu
cực, dư luận quan tâm là họp báo.
Mới đây, xảy ra vụ Trưởng phòng
tài vụ của Trường du lịch tham ô
hơn 7 tỷ đồng, Công an Thành phố
liền tổ chức họp báo để thông tin
kịp thời cho báo chí. Tuy nhiên, khi
xuống cấp quận, đội, các phòng,
ban lại né tránh báo chí n

hoàng tuấn
(thực hiện)
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NETFLIX - “ĐẾ ChẾ”
mỚI TroNG LàNG GIảI

TrÍ TruyềN hÌNh
PhAn vĂn tÚ

Netflix là dịch vụ xem phim online phổ biến và nổi tiếng
trên thế giới hiện nay. Từ năm 2015, Netflix đã chính thức
đặt chân vào Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra 180 ngàn đến 260

ngàn đồng mỗi tháng, khách hàng trong nước hiện nay có
thể xem phim với độ phân giải cao trên nhiều thiết bị có

kết nối Internet.

Đối thủ đáng gờm
Ra đời vào năm 2007 và sau một

thời gian chỉ hoạt động ở những thị
trường lớn, hiện nay, Netflix đã có
mặt ở 130 quốc gia. Doanh thu của
Netflix hằng năm liên tục tăng, có
năm tăng gấp 6 lần (từ 1,2 tỷ USD
tăng lên 6,8 tỷ USD). Hiện nhà
cung cấp dịch vụ này đã có trên 81
triệu thuê bao trả tiền, bình quân
mỗi thuê bao từ 8 đến 12
USD/tháng. Trong vòng 5 năm qua,
truyền hình cáp trên thế giới đã mất
6,7 triệu thuê bao vì “ông trùm”
Netflix.

Năm ngoái, giá cổ phiếu của
Netflix đã tăng 134%. Năm nay,
Netflix chi 5 tỷ USD, gấp gần 3 lần
số tiền kênh truyền hình HBO chi
ra, cho sản xuất và mua bản quyền
nội dung phim truyện và các chương
trình giải trí.

Theo một nghiên cứu của
MoffettNathanson, công ty theo dõi
các phương tiện truyền thông, trong
năm 2015, thời gian xem truyền

hình truyền thống đã giảm 30% mà
nguyên nhân có liên quan trực tiếp
đến Netflix.

Giờ đây, nhiều đài truyền hình
lớn trên thế giới xem Netflix là một
“đế chế” mới, đáng sợ. Netflix phát
hành phim online do chính họ tự
sản xuất hoặc phân phối, theo cách
chẳng giống ai, đó là thay vì phát
tuần tự từng tập, hãng đóng gói và
tung toàn bộ series (có phim đến cả
trăm tập) và cho khán giả tự lựa
chọn tập bất kỳ để xem, mà toàn
những phim mới, hay, thậm chí
chưa từng phát sóng. Hãng cũng đi
đầu cung cấp các chương trình
truyền hình giải trí tương tác với rất
nhiều hình thức mới mẻ. 

Trên Netflix, có phim lẻ, phim
bộ, show truyền hình, phim tài
liệu, phim khoa học... Đa phần là
phim sản xuất từ Mỹ. Hiện chưa
thấy Netflix phát hành các phim
khu vực châu Á như phim Hồng
Kông, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật
Bản, Thái Lan...

Chỉ cần có thẻ tín dụng hoặc
thẻ visa debit, người Việt Nam có
thể đăng ký thuê bao Netflix với 3
gói cước. Mỗi thuê bao có thể sử
dụng tài khoản trên nhiều thiết bị
khác nhau (laptop, điện thoại
thông minh, máy tính bảng, TV,
Android TV Box, console...) với
chất lượng HD.

Nước đến chân...
Điểm yếu lớn nhất của Netflix

khi thâm nhập thị trường Việt là
chưa hỗ trợ phụ đề tiếng Việt. Dù
đã mở rộng ra nhiều quốc gia,
Netflix hiện vẫn chỉ cung cấp
khoảng 20 ngôn ngữ phổ biến.
Không có phụ đề tiếng Việt nên thị
trường này mới thu hút một lượng
thuê bao trẻ năng động biết tiếng
Anh ở Việt Nam. Tuy nhiên, với sự
lớn mạnh khá nhanh của “gã khổng
lồ” này, hạn chế ấy chắc không bao
lâu nữa sẽ được khắc phục.

Một vấn đề khác, do “đặc thù”
Việt Nam hiện vẫn tồn tại khá

Nhiều chuyên gia cho rằng Netflix sẽ đến với các gia đình Việt trong              
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Việc một doanh nghiệp nước
ngoài cung cấp dịch vụ nội dung
giải trí qua các bộ phim, chương
trình truyền hình qua Internet và
có thu phí ở Việt Nam phải tuân
thủ nhiều quy định của Bộ Thông
tin & Truyền thông như đăng ký
hoạt động, hoặc liên doanh, liên
kết với các đơn vị trong nước. Bộ
Thông tin & Truyền thông cũng có
những quy định liên quan đến việc
biên tập, biên dịch cũng như kiểm
duyệt nội dung các chương trình
truyền hình, kiểm duyệt nội dung
các bộ phim nước ngoài được phát
sóng, trình chiếu tại thị trường
Việt Nam.

Các hoạt động của Netflix trong
đời sống truyền thông trực tuyến
ở Việt Nam thời gian qua nếu chưa
được cấp phép của Bộ Thông tin &
Truyền thông là vi phạm pháp
luật Việt Nam và đang tác động
bất lợi cho thị trường truyền hình
truyền thống cũng như thị trường
điện ảnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là
các nhà sản xuất nội dung trong
nước, các đài truyền hình có thể
ngồi yên. Đã đến lúc các nhà cung
cấp dịch vụ giải trí trong nước nên
cùng ngồi lại để nghĩ ra phương án
“sống chung với Net” trong cuộc
chơi truyền thông hôm nay. Câu
chuyện Netflix sắp tới rồi cũng sẽ
giống như câu chuyện của Uber với
taxi truyền thống ở Việt Nam thời
gian qua!

“Đế chế” Netflix với năng lực tài
chính và bản quyền chắc chắn sẽ
khiến thị trường phim online trong
nước cũng như các chương trình
giải trí trên đài truyền hình bị tác
động mạnh trong thời gian tới. 

nhiều trang web xem phim
online hoặc tải phim trái phép.
Nhiều bộ phim mới ra đời trên
thế giới vẫn được “phát hành”
lậu trên các website tiếng Việt
với giá cực thấp. Và những trang
web xem phim lậu này lại có số
lượng phim khá nhiều. Đây cũng
là yếu tố làm cho dịch vụ Netflix
chưa đủ mạnh ở thị trường Việt.
Nhưng cũng theo một vài dự
báo, tình trạng vi phạm bản
quyền như thế sẽ bị xử lý trong
thời gian tới khi chúng ta hội
nhập sâu với thế giới.

Mặt khác, chất lượng hạ tầng
viễn thông Việt Nam hiện chưa
cải thiện. Băng thông 3G hay wifi
chưa đủ dung lượng phù hợp, tốc
độ chậm nên việc tải và xem các
phim có định dạng full HD hoặc
định dạng 4K của Netflix còn khó
khăn. Bên cạnh đó, chuyện phát
hành phim online trong nước
cũng phải tuân thủ một số quy
định của Bộ Thông tin & Truyền

thông. Câu chuyện kiểm duyệt
nội dung phim phát hành cũng
còn là bài toán khó cho Netfilx
trong thời gian tới.

Và đây có vẻ như là lý do làm
cho các nhà kinh doanh dịch vụ
online, các đài truyền hình trong
nước còn chưa thấy lo trước gã
khổng lồ này.

Những người có trách nhiệm
với đời sống truyền hình trong
nước đang thực sự lo lắng. Thói
quen xem truyền hình đã thay
đổi trong vài năm trở lại đây,
những khán giả trung thành của
truyền hình một thời hiện cũng
đang thay đổi thói quen hưởng
thụ các chương trình giải trí.
Doanh thu quảng cáo của
chương trình phim truyện trên
truyền hình cũng ngày càng
giảm. Thời “hoàng kim” của
truyền hình truyền thống sẽ còn
kéo dài đến bao lâu nữa? Đó là
câu hỏi đặt ra quá trễ vào thời
điểm này n

                     thời gian không xa nữa_Ảnh minh họa



NGườI LàM Báo  9-201622

Góc nhìn NGườI LàM Báo

Báo ChÍ VỚI VỤ 
TrịNh XuâN ThaNh

hải vân 

Năm 2016, vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hậu Giang đi xe tư xịn gắn biển số xanh trở thành chủ đề “nóng” trên các phương tiện
truyền thông. Và tiếp đó, nhiều cơ quan báo chí đã lật lại hồ sơ ông nguyên Chủ tịch T
ổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng và
những biểu hiện bất thường về công tác cán bộ. Từ thông tin của báo chí, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng 2 lần chỉ đạo bằng văn bản, khẩn trương làm rõ vụ việc tiêu cực này.

“Nổi tiếng” từ một sự tình cờ
Bắt đầu là việc ông Trịnh Xuân

Thanh đi xe hơi đời mới, với biển số
xanh ấn tượng. Gốc gác xe hơi đó
mang biển số trắng của tư nhân đưa
từ địa phương khác đến Hậu Giang.
Từ “chuyện nhỏ” của ông Trịnh
Xuân Thanh được báo chí cả nước
quan tâm và hàng loạt chuyện
“động trời” dần được bóc tách.
VTV - Đài truyền hình quốc gia liên
tục có các phóng sự ngắn vụ ông
Trịnh Xuân Thanh, đưa vào khung
giờ vàng - chương trình thời sự 19
giờ hằng ngày. VTV phỏng vấn
nhiều cán bộ lão thành, cán bộ
trong ngành kiểm tra Đảng, thanh
tra... về những khuất tất của Trịnh
Xuân Thanh. Cùng với VTV, các
Báo Lao Động, Tiền Phong, 
Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên,
Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Công An, báo
điện tử... đều có bài phanh phui
những biểu hiện không bình thường

về việc điều động, bổ nhiệm, luân
chuyển, khen thưởng ông Trịnh
Xuân Thanh. Những vấn đề liên
quan đến việc thực hiện quy trình
công tác cán bộ, nhận xét cán bộ, bổ
nhiệm cán bộ từ Bộ Công Thương,
Tỉnh ủy Hậu Giang... được đặt ra.

Chân dung ông Trịnh Xuân
Thanh định hình trên các phương
tiện truyền thông đại chúng: Làm ăn
thua lỗ tại PVC hơn 3.000 tỷ đồng,
thời kỳ ông Trịnh Xuân Thanh lãnh
đạo công ty này. Trách nhiệm của
ông Trịnh Xuân Thanh đang bỏ ngỏ
tại đây. Làm ăn thua lỗ, sử dụng -
tiêu pha tiền bạc tùy tiện, tại sao ông
Trịnh Xuân Thanh lại vô can; 
2 năm liền cá nhân và tập thể Tổng
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí
Việt Nam được tặng Huân chương
Lao động, được tặng danh hiệu Anh
hùng Lao động, trái với Luật Thi đua
Khen thưởng. Rồi ông Trịnh Xuân
Thanh được điều động lên chức vụ

cao hơn ở Bộ Công Thương. Từ bàn
đạp này, ông ta được luân chuyển về
tỉnh Hậu Giang với cương vị Tỉnh ủy
viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được
giới thiệu bầu cử làm Đại biểu Quốc
hội khóa XIV. Vụ việc ông Trịnh
Xuân Thanh luân chuyển đến Hậu
Giang trái với quy trình luân chuyển
cán bộ hiện hành mà tổ chức Đảng
đang vận hành. Theo cung cách này,
nếu không bị phát hiện, một ngày
nào đó, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ
leo lên chức vụ cao hơn, trọng trách
hơn. Nếu ông Trịnh Xuân Thanh
không lùm xùm vụ xe công, xe tư;
biển số xanh, biển số trắng; nếu
Công an tỉnh Hậu Giang không tiếp
tay cho ông Trịnh Xuân Thanh trong
vụ phù phép xe cộ thì biết đâu, ông
ấy còn có thể lẩn khuất thêm thời
gian nữa. Con voi chui lọt lỗ kim.
Nhiều lỗ hổng trong công tác quản
lý, bổ nhiệm, điều động cán bộ lộ rõ
qua vụ Trịnh Xuân Thanh.
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Văn phòng Tổng Bí thư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng đã
chuyển đi thông điệp của người lãnh
đạo cao nhất của Đảng, yêu cầu cơ
quan kiểm tra Đảng, cơ quan bảo vệ
pháp luật vào cuộc làm rõ những
điều không bình thường về công tác
cán bộ đối với ông Trịnh Xuân
Thanh. Ông Trịnh Xuân Thanh đã
thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Hậu Giang, không đủ tư cách
đại biểu Quốc hội khóa XIV, thu
hồi biển số xe cấp sai quy định.
Ngày 8/9, Ban Bí thư đã quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức khai
trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh
Xuân Thanh. Tối ngày 16/9/2016,
Bộ Công an chính thức phát lệnh
khởi tố và truy nã quốc tế đối với
Trịnh Xuân Thanh.

Báo chí cách mạng phải có sức
chiến đấu 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người
sáng lập và rèn luyện nền báo chí
Cách mạng Việt Nam, người Thầy
của nền báo chí cách mạng đã dạy:
Báo chí là phò chính, trừ tà. Báo
chí nhân rộng các điển hình tiên
tiến, gương người tốt việc tốt, bởi
người tốt việc tốt ở nước ta như
những rừng hoa đẹp. Báo chí cách
mạng phải được nhân dân ưa
chuộng, tin cậy, phải có sức chiến
đấu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cũng đã chỉ rõ: Báo chí
không có vùng cấm; tính chiến đấu
của báo chí không loại trừ ai, không
bỏ qua bất cứ lĩnh vực nào, kể cả
công tác cán bộ của Đảng. Thực
hiện lời dạy của Bác Hồ và những
chỉ dẫn của Tổng Bí thư - người
lãnh đạo cao nhất của Đảng, thời
gian qua, báo chí và đội ngũ những
người làm báo đã giành được nhiều
thành tựu quan trọng, hoàn thành

xuất sắc sứ mệnh cao cả của một
nền báo chí cách mạng. Với riêng
vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, báo
chí đã phát hiện, nêu rõ những nẻo
khuất và lỗ hổng - bao gồm những
biểu hiện của nhóm lợi ích trong
công tác tổ chức, quản lý, bổ nhiệm,
luân chuyển, sử dụng cán bộ.

Viết về xây dựng Đảng, công tác
cán bộ là lĩnh vực khó, đòi hỏi người

làm báo có bản lĩnh, nêu cao trách
nhiệm chính trị xã hội, có kiến thức,
kinh nghiệm. Những bài học nghiệp
vụ - chính trị chung quanh lĩnh vực
này - trong đó có vụ việc ông Trịnh
Xuân Thanh cần được các cơ quan
báo chí, các cấp hội nhà báo, những
người làm báo rút kinh nghiệm kịp
thời về bản lĩnh, trách nhiệm chính
trị -  xã hội và kỹ năng tác nghiệp n
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Không chỉ “là những cái 
đã qua”

Niềm tự hào về quá khứ hào hùng
của dân tộc đi theo mỗi người trong
suốt cả cuộc đời và được truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi
người Việt Nam, từ khi sinh ra đã
được thừa hưởng niềm tự hào về
truyền thống lịch sử vẻ vang của dân
tộc suốt hàng ngàn năm. Từ khi còn
nằm trong nôi đã được mẹ ru, bà kể
chuyện vua Hùng, chuyện Thánh
Gióng, chuyện Hai Bà Trưng, Bà
Triệu... Khi đất nước bị xâm lăng,

niềm tự hào đó góp phần nhân lên
tinh thần không chịu khuất phục,
nhân lên ý chí đấu tranh vì độc lập
dân tộc. Trong hòa bình dựng xây
đất nước, niềm tự hào về lịch sử,
truyền thống - cách mạng bồi dưỡng
và phát huy thêm lòng tự tôn, tăng
cường thêm ý chí vươn lên...  

“Dân ta phải biết sử ta...” là một
yêu cầu quan trọng mà Chủ tịch Hồ
Chí Minh đặt ra khi kêu gọi tinh
thần yêu nước, kêu gọi nâng cao
nhận thức của quần chúng trong sự

Giáo dục lịch sử trên các 
ấn phẩm báo chí 

ngô vương Anh

Một trong những chức năng quan trọng của báo chí là định hướng, giáo dục.  
Việc giáo dục truyền thống lịch sử nói chung và truyền thống lịch sử - cách mạng 

nói riêng trên các ấn phẩm báo chí là nội dung đáng bàn trong bối cảnh hiện nay - 
khi báo chí đang “thị trường hóa” mạnh mẽ.

Hàng vạn đồng bào dự lễ mít tinh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945_Ảnh: TL
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nghiệp cách mạng. Trên cơ sở hiểu
biết và trân trọng truyền thống lịch
sử hào hùng của cha ông, lòng yêu
nước của quần chúng có cơ sở vững
chắc và được bồi đắp thường xuyên. 

Những tri thức lịch sử kết hợp với
thực tiễn đấu tranh cách mạng đem
lại hiểu biết đúng với hiện thực
khách quan, đúng với khuynh hướng
và động lực phát triển của lịch sử,
giải thích sự phát triển hợp với quy
luật xã hội của loài người. Trên một
bình diện khác, tri thức lịch sử còn
là cơ sở để hoạch định đường lối,
chính sách phát triển của một đất
nước.

Những lo lắng, bức xúc cho
thực tế gần

Nguy cơ lịch sử bị xuyên tạc và lợi
dụng hiện nay không thể xem
thường. Trách nhiệm với đất nước
để các thế hệ người Việt Nam mai
sau có thể hiểu biết đúng đắn về
lịch sử dân tộc, để có thể phân biệt
được đúng - sai, chính nghĩa - gian
tà, xâm lược và chống xâm lược đã,

đang và tiếp tục là mối quan tâm ở
tất cả những người có lương tâm.
Đây là những lo lắng bức xúc không
phải cho tương lai xa mà cho thực tế
gần, đang diễn ra trong hiện tại.
Nếu thiếu hiểu biết về những giá trị
lịch sử, truyền thống cách mạng
được bồi đắp bằng bao hy sinh cao
cả của các thế hệ trước, lòng yêu
nước và tự hào dân tộc sẽ thiếu đi
cơ sở vững chắc và chiều sâu phải
có. Thiếu những hiểu biết về lịch sử
- văn hóa dân tộc, về truyền thống
hào hùng của cha ông, thế hệ trẻ có
thể dễ dàng bị “hòa tan” và “tự
nguyện” đồng hóa.

Hiện nay (không ít) độc giả trẻ
tuổi có trình độ tri thức cao, nhiều
sự lựa chọn phương tiện để tiếp cận
thông tin. Tuy nhiên, không phải
bạn trẻ nào cũng biết sàng lọc thông
tin, biết cách xác định được thông
tin nào là đúng đắn, thông tin nào là
xuyên tạc và ngụy tạo với ý đồ xấu.
Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ ra sao nếu
bị mê hoặc bằng những tri thức lịch
sử giả mạo sau khi đã bị cắt ghép và
xuyên tạc.

Khi cố tình xuyên tạc rằng, Pháp
và Việt Minh đã “tự ý” ký với nhau
Hiệp định Giơnevơ 1954, chia 
Việt Nam thành “hai quốc gia”
những người “viết lại sử” đi đến kết
luận rằng: Cộng sản Bắc Việt xâm
lược Việt Nam Cộng hoà là một
quốc gia độc lập có chủ quyền (!) và
Việt Nam Cộng hoà đã phải yêu cầu
Mỹ “giúp đỡ” chống “cộng sản hiếu
chiến xâm lăng (!?) Khi cao giọng la
lối “chỉ có nhân dân là chiến bại”
(?), họ đã bỏ qua những việc làm
đầy thiện chí nhân đạo và hoà bình
của Chính phủ và nhân dân Việt
Nam. Khi tập trung bôi nhọ và vu
khống, dựng đứng Đảng Cộng sản
Việt Nam là thủ phạm gây ra những

cuộc chiến tranh tàn khốc trong
suốt 30 năm (1945 - 1975), đẩy nhân
dân vào cảnh chết chóc, tang
thương (?) người ta đã cố tình lãng
quên những tội ác của chủ nghĩa
thực dân, cố tình bỏ qua những âm
mưu và hành động xâm lược của các
thế lực thực dân (cả cũ và mới) cùng
những chính quyền bù nhìn được
dựng lên. Bằng cách đó, họ đã cố
tình hạ thấp những giá trị của cuộc
chiến đấu chính nghĩa, gian khổ và
hào hùng của nhiều thế hệ người
Việt Nam bảo vệ những giá trị của
lương tri và nhân phẩm của mình và
cho cả nhân loại.

Báo chí là kênh truyền tải tốt và
kịp thời những nội dung lịch sử,
truyền thống cách mạng đến số
lượng độc giả đông và đa dạng, ở
nhiều lứa tuổi do ưu thế phổ cập,
gần gũi và thường xuyên của nó. Tuy
nhiên, dù chúng ta đã có hơn 800 cơ
quan báo chí, nhưng số báo chí làm
tốt việc định hướng, tuyên truyền,
giáo dục về lịch sử, truyền thống
cách mạng vẫn còn ít và cũng không
thường xuyên, trong khi xu hướng
“thị trường hóa”, thậm chí “lá cải
hóa” đang mạnh lên, đặc biệt là
trong những năm gần đây.

Để có thể thực hiện tốt vai trò
định hướng, giáo dục truyền thống
lịch sử cách mạng cho độc giả, nhất
là độc giả trẻ, các ấn phẩm báo chí
cần phải đổi mới cả hình thức và nội
dung ở những bài viết về chủ đề
này. Các báo (báo in, báo nói, báo
hình, báo điện tử) phải nhanh nhạy,
nắm bắt được xu hướng, và tìm ra
cách truyền tải hấp dẫn để thu hút
được bạn đọc với chủ đề lịch sử và
truyền thống cách mạng - một chủ
đề tưởng như khô khan, không hiện
đại, song chứa trong đó nhiều giá trị
và tác dụng n
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Đừng đẩy báo điện tử lâm vào cảnh
“sáng đăng - trưa gặp - chiều gỡ”

ncs vũ vĂn tiến

Việc gỡ bài trên báo điện tử, hay cơ quan báo chí đăng cải chính thông tin do bài viết có
sai sót trong quá trình tác nghiệp, dẫn đến một số thông tin không chuẩn xác không phải
bây giờ mới có. Nhưng gần đây, việc gỡ bài đã đăng tại một số cơ quan báo chí không còn
tuân theo quy luật cũ nữa. Việc gỡ bài có những dấu hiệu mang động cơ riêng, đang ảnh

hưởng nặng nề đến uy tín của nghề báo và người làm báo.

Tình trạng gỡ bài 
diễn ra tràn lan 

Thực tế hiện nay, một bài báo
đăng lên thường có 2 nguyên nhân
dẫn đến việc bị gỡ. Như đã nói ở
trên, do sai sót trong quá trình tác

nghiệp, thông tin chưa khách quan,
dẫn đến bài viết chưa chính xác, phải
gỡ đi, hoặc sửa chữa để đăng lại,
thậm chí không đăng lại do sai sót
của nhà báo. Mấu chốt của việc một
bài báo chống tiêu cực, phanh phui

vụ việc... đăng được một vài ngày,
thậm chí một vài tiếng đã bị gỡ đi là
vì sao? Khi các đối tượng bị cơ quan
báo chí phanh phui các sai phạm, họ
tìm cách tiếp cận các cơ quan báo chí
để xin xỏ, làm những động tác ABC,

Những tin, bài đã được xuất bản, nên được gửi đường link đến các cơ quan quản lý báo chí để theo dõi, giám sát_Ảnh minh họa
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tìm cách gỡ bài báo đó để các báo
khác không viết nhiều hơn nữa, hoặc
để cho những người đang đấu tranh
đòi quyền lợi không có phương tiện
để phanh phui sự thật nữa. Đương
nhiên, ai cũng biết là để gỡ bài thì
phải có điều kiện, có gặp gỡ, tiêu cực
nảy sinh từ đó. 

Ở trường hợp này, nhiều khi bài
phản ánh đăng lên, có hiện tượng
phóng viên, cơ quan báo chí thông
tin ngược lại cơ quan đơn vị, cá
nhân bị phản ánh trong bài báo xem
họ có nhu cầu muốn gỡ không, để
đổi lại bằng những hợp đồng quảng
cáo, hợp đồng tuyên truyền.

Trường hợp các cơ quan, doanh
nghiệp, cá nhân sau khi bị phanh
phui sai phạm, tìm đến cơ quan báo
chí để xin gỡ tin bài. Tuy nhiên, với
những cơ quan báo chí công tâm,
đặt uy tín cơ quan và lợi ích độc giả
lên hàng đầu, họ sẽ không chấp
nhận lời đề nghị “thiếu tế nhị” kia.
Thí dụ bằng chính loạt bài của tác
giả nọ trên một tờ báo điện tử,
phanh phui những sai phạm tại một
trường đại học lớn. Việc phản ánh
của tuyến bài điều tra đó đã có hiệu
quả khi cơ quan quản lý nhà nước
đã vào cuộc phân định đúng sai rõ
ràng. Tuy nhiên, sau khi vụ việc
được giải quyết, thì chính người
đứng ra tố cáo vụ việc, nay đã ở
cương vị Hiệu trưởng của trường đó,
lại đến nhờ gỡ loạt bài đó để tránh
ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.
Nhưng tác giả không đồng ý, vì gỡ
đi thì chỉ đạt được mục đích của ông
Hiệu trưởng, còn những mục tiêu
tốt đẹp trước kia đấu tranh cho lẽ
phải không còn nữa. 

Tình huống nói trên, những cá
nhân, tổ chức, đơn vị này lại vòng
vèo, gặp những cơ quan, cá nhân
thứ ba có tầm ảnh hưởng đến cơ

quan báo chí, như cơ quan chủ quản
của tờ báo chẳng hạn, để dùng sức
ép chỉ đạo ban biên tập, phóng viên
gỡ bỏ bài. Hiện tượng này đang xảy
ra khá nhiều. Nếu thống kê lượng
bài bị gỡ trên báo điện tử mấy năm
gần đây, dám chắc có đến hàng
trăm, thậm chí hàng nghìn bài. 

Không thể thích là đăng, 
thích gỡ là gỡ

Để hạn chế tình trạng nói trên,
báo điện tử cũng cần phải thực hiện
công tác lưu chiểu như đối với báo
in. Việc gỡ bài cần được quản lý
chặt chẽ, không thể thích đăng là
đăng, thích gỡ là gỡ. Do vậy một bài
báo đăng lên, tòa soạn phải có quy
định rõ ràng về việc gỡ bài: Vì sao
gỡ, gỡ như thế nào, ai có quyền gỡ?
Bạn đọc cũng phải đầu tư những chi
phí về thiết bị, về công nghệ và tiện
ích mạng để đọc bài báo thì khi bài
bị gỡ đi, tòa soạn phải có trách
nhiệm thông tin tới bạn đọc để thể
hiện sự tôn trọng đối với họ.  

Còn với cơ quan quản lý báo chí,
cũng cần biết được các cơ quan báo
chí xuất bản tin bài điện tử như thế
nào. Không thể để tình trạng đăng ồ
ạt, gỡ ồ ạt mà cơ quan quản lý báo
chí không biết, không kiểm soát nổi.
Chính sự thiếu kiểm soát đó đã tạo
kẽ hở để cho một số tòa soạn, phóng
viên không làm việc hết mình vì bạn
đọc. Họ có thể đăng 30 phút, 1 tiếng
để “nắn gân” đơn vị, doanh nghiệp,
để thực hiện những mục đích cá
nhân. Những tin bài đã được xuất
bản, nên được gửi đường link đến các
cơ quan quản lý báo chí để theo dõi,
giám sát. Điều này không khó, bởi
bài đã đăng là công khai, hàng nghìn,
hàng trăm nghìn bạn đọc có thể đã
đọc được, không có lý do gì thoái
thác gửi đến cơ quan quản lý báo chí.

Điều này cũng có một tác dụng khác
nếu cơ quan, tổ chức bị phản ánh sai
phạm có các động thái đe dọa, hành
hung phóng viên thì cơ quan quản lý
báo chí có thêm cơ sở chia sẻ, bảo vệ
phóng viên. 

Giải pháp tiếp theo, việc gỡ bài
phải được thống nhất giữa tác giả
bài viết và ban biên tập. Bởi vì hiện
nay, việc gỡ bài ở từng tòa soạn là
khác nhau về “thao tác”. Có tòa
soạn chỉ cần một động thái của
phóng viên là gỡ được chứ không
nhất thiết phải là tổng biên tập.
Thông thường, các cơ quan phải do
tổng biên tập hoặc phó tổng biên
tập phụ trách mới đủ thẩm quyền
gỡ bài. Tuy nhiên, để việc gỡ bài
không thành giai thoại “sáng đăng -
trưa gặp - chiều gỡ”, tránh những
loạt bài chống tiêu cực hay bị gỡ đi,
cần có sự thống nhất trong ban biên
tập, phải bảo vệ bản quyền tác giả,
không thể để trường hợp bài bị gỡ
mà đến chính tả giả bài viết cũng
không được biết. Nhiều phóng viên
chia sẻ, họ lên kế hoạch thực hiện
một loạt bài điều tra. Tuy nhiên, khi
mới tiến hành được một vài bài thì
bài đăng đã bị gỡ, khiến cho kế
hoạch của họ bị dở dang. Điều này
cũng có thể dẫn đến tình trạng một
người đi kiện đòi lại mảnh đất bị
chiếm đoạt, in bài báo để kẹp vào
hồ sơ gửi đến các cơ quan chức
năng, nhưng lên đến nơi thì bài báo
đã bị gỡ mất rồi, tài liệu trở thành
giả, không có thực. Khi đó người đi
kiện có thể bị đẩy vào hoàn cảnh
khốn cùng hơn rất nhiều lần so với
khi cơ quan báo chí chưa vào cuộc.
Khi ấy, người dân mất niềm tin vào
báo chí, báo chí không những
không bảo vệ được họ, mà còn bắt
tay với cái sai để đẩy họ vào sự
khốn cùng hơn n
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Đài PT-TH Vĩnh Long là đơn vị
sự nghiệp có thu, trực thuộc
UBND tỉnh Vĩnh Long. Thực

hiện chức năng cơ quan báo chí của
Đảng Bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh
Vĩnh Long. Trong suốt quá trình hình
thành và phát triển, Đài PT-TH Vĩnh
Long đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo,
nâng cao chất lượng chương trình phát
thanh, truyền hình, xây dựng thành công
thương hiệu Truyền hình Vĩnh Long. 

Nhằm bảo đảm phục vụ yêu cầu
thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ
chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương,
Đài luôn chú trọng đẩy mạnh xây dựng
bộ máy tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất,
trang bị thiết bị kỹ thuật công nghệ và
tập trung nâng cao chất lượng các
chương trình. Đội ngũ hơn 340 phóng
viên, biên tập viên, kỹ sư được đào tạo
chuyên môn, trong đó có nhiều nhà báo
có bề dày kinh nghiệm, lòng yêu nghề và
bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực
hết mình để cho ra đời nhiều tác phẩm
báo chí hay, có tính định hướng dư luận
và hiệu quả tác động xã hội tốt.

Các chương trình thời sự - chính luận

của Đài luôn thông tin kịp thời và toàn
diện tình hình chính trị, kinh tế, xã hội
của tỉnh nhà, đề cập đến vấn đề nóng, bức
xúc tại địa phương, cập nhật đầy đủ các sự
kiện quan trọng của đất nước và quốc tế. 

Nhóm chương trình chuyên đề, khoa
giáo được xây dựng mang tính chính
luận cao, có chiều sâu, tăng hàm lượng
thông tin và tính tương tác, đồng thời
bám sát cuộc sống nhằm đáp ứng tốt
nhu cầu thông tin của công chúng. Nội
dung các chương trình phong phú, đa
dạng trên tất cả các lĩnh vực,  mang đến
những thông tin thiết thực, bổ ích cho
cuộc sống của người dân, góp phần giải
quyết những vấn đề lớn của địa phương,
phục vụ cho công tác lãnh chỉ đạo của
cấp ủy và chính quyền.

Nhóm các chương trình từ thiện - xã
hội được thực hiện bằng tâm huyết và
trách nhiệm của đội ngũ phóng viên,
biên tập viên đã để lại dấu ấn đẹp trong
lòng khán giả, tạo được sự đồng thuận
và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng.
Thông qua các chương trình này đã góp
phần cùng địa phương chăm lo cho
người nghèo, củng cố niềm tin của nhân
dân vào chính sách an sinh xã hội của

Đảng và Nhà nước ta.
Bên cạnh đó, Đài còn thực hiện tốt

chức năng văn hóa của báo chí, đáp ứng
nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của
nhân dân. Nhóm chương trình văn hóa,
văn nghệ, giải trí với nội dung phong phú
và đa dạng,  nhằm cổ vũ văn hóa dân
tộc, thu hút sự quan tâm của khán thính
giả. Đặc biệt là phim Việt trên khung giờ
Vàng, với rất nhiều bộ phim hay, hấp
dẫn do Đài đầu tư hợp tác sản xuất.
Ngoài ra, khung giờ 21h mỗi ngày trong
tuần đều được bố trí những chương trình
truyền hình đặc sắc, mang tính nhân văn
và tính nghệ thuật cao để thay thế
chương trình phim truyện nước ngoài.

Với sự chủ động, sáng tạo và đổi mới
về nội dung lẫn hình thức thể hiện các
chương trình, đã giúp Đài PT-TH Vĩnh
Long tạo nên bản sắc riêng cho mình và
được khán giả ngày càng yêu thích.
Trong thời gian tới, Đài PT-TH Vĩnh
Long sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao
chất lượng chương trình, sản xuất thêm
nhiều chương trình mới nhằm hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị,
đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu thông
tin, giải trí của khán giả n

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG
khôNG NGỪNG ĐổI mỚI, SáNG Tạo 

Để hoàN ThàNh TốT NhIệm VỤ ĐƯỢC GIao



Câu chuyện lý, tình
Ở đây không đặt vấn đề nặng nhẹ

trong cân nhắc, xử lý của nhà báo mà
đưa vào lãnh địa của luật và địa hạt của
đạo đức. Nói Lý - Tình là một cách nói
cho dễ hiểu, thực ra chuyện luật và đạo
đức không hoàn toàn như thế.

Nói đạo đức báo chí là nói đến sự

thấu hiểu, tôn trọng tập quán, truyền
thống của các cộng đồng để không đưa
những thông tin thoái mạ, bôi xấu, xúc
phạm hoặc can thiệp vào tập quán cũng
như truyền thống. Chẳng hạn khi đưa tin
về cán bộ lãnh đạo trong bộ máy Nhà
nước, bị truy tố về tham nhũng hay vi
phạm nguyên tắc, chúng ta không sa đà
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Đề cao trách nhiệm xã hội khi cầm bút
hỮu minh

Mỗi người làm báo chúng ta đã từng chạm đến vấn đề, tình huống phải cân nhắc xung
quanh hoạt động báo chí và tác nghiệp của nhà báo. Chúng ta cũng đã từng bàn đến việc
làm thế nào để nhận diện hành động phi đạo đức trong báo chí. Chúng ta bàn đến cả vấn

đề cụ thể đó, về lý về luật không sai, nhưng về đạo đức thì không nên làm. Chính vì cái
ranh giới mong manh ấy, chúng ta cùng khảo sát một vài tình huống trong tác nghiệp mà

vai trò của đạo đức nghề nghiệp có thể chi phối hướng thực hiện tác phẩm.

Mỗi tấm gương nhà báo sẽ góp phần vào sự lành mạnh, trong sáng của hoạt động báo chí_Ảnh minh họa

diễn Đàn NGườI LàM Báo
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vào việc kể lể quá trình hoạt động cách mạng,
tuổi Đảng hay cương vị đã qua. Thực ra, khi
vi phạm pháp luật thì cái chính yếu là hành
động phi pháp đó là đủ. Câu chuyện lý ở đây
là đúng sai xét về bình diện pháp luật còn đạo
đức ở đây là điểm dừng của phản ánh. Gần
đây có chuyện lãnh đạo làm thất thoát tiền
của, thua lỗ lớn, trong đó có sự hoang phí, xa
xỉ trong chi tiêu của cá nhân đó và tập thể
dưới quyền ông lãnh đạo đó xu nịnh. Lên án
là đúng, là việc nên làm của nhà báo. Song,
những người thân của kẻ tham nhũng mà bị
liên lụy, phơi bày lên mặt báo thì cũng nên lấy
đạo đức nghề nghiệp để xem xét.

Các cơ quan báo chí thường hay nhận được
đơn thư tố cáo, khiếu nại. Qua báo chí, nhân
dân tiếp tục tụ tập đông người đấu tranh đòi
công bằng. Một số cơ quan bảo vệ pháp luật,
trong từng vụ việc cụ thể có sai sót, thậm chí
sai phạm, có những cán bộ có thể vi phạm
pháp luật. Thế nhưng, đó chỉ là những người
thoái hóa biến chất. Nếu có báo dẫn tít kêu
gọi “làm trong sạch đội ngũ...”, vô hình trung
phủ nhận những nỗ lực và đóng góp cơ bản
của ngành đó. Góc độ đạo đức ở đây là chỉ rõ
người vi phạm và yêu cầu nghiêm trị trước
pháp luật là đủ. Trong tuyên truyền đối ngoại,
nhà báo cũng phải đặc biệt lưu ý lợi ích dân
tộc, an ninh quốc gia. Đấu tranh vì hòa bình
cho các dân tộc, sinh mạng con người, chống
khủng bố, kỳ thị dân tộc, tôn giáo... là mục
tiêu chung của nhân loại tiến bộ. Tuy vậy, nhà
báo Việt Nam cũng cần cân nhắc kỹ những hệ
lụy, tránh những gì có thể gây hận thù, thiệt
thòi cho đồng bào ta. Trong hôn nhân cũng
vậy, có những vấn đề được luật pháp quy định
như: Tự do hôn nhân; hôn nhân một vợ một
chồng; tuổi kết hôn của nam và nữ; quyền và
trách nhiệm của chồng và vợ... Tuy nhiên,
cũng có không ít những vấn đề, mối quan hệ
hôn nhân mà pháp luật không điều chỉnh
như: cơ sở của hôn nhân, quan hệ tình dục
trước hôn nhân... việc thông tin ở đây không
khéo sẽ gây những hệ quả, những phản ứng
phức tạp, vô tình hại người.

Gần đây, có báo đưa về “mật ong giả” ở Cà

Mau. Việc đưa vội vàng, thiếu kiểm chứng và
kết luận khoa học đã làm khổ cho bao người
đời này qua đời khác sống nhờ vào lũ ong
trong rừng U Minh. Dẫu có đính chính thì sự
đã rồi, thiệt hại cho người dân là không thể
đong đếm.

Hành lang giữa được phép 
và vi phạm

Đã sinh ra luật là để tạo hành lang pháp lý
cho hoạt động của báo chí. Đã có hành lang
thì đương nhiên phân biệt vi phạm, chưa vi
phạm.

Những gì luật không cho phép đương
nhiên là bị cấm và bị xử lý khi sai phạm. Có
điều, không thể có loại luật nào có thể chi
phối hết được mọi hoạt động. Riêng nghề
báo, có một thứ tòa án quan trọng không kém
tòa án của Nhà nước đó là “Tòa án lương
tâm” có ngay trong từng người cầm bút. Xử lý
đúng, sai, nên hay không nên của tòa án
lương tâm này chỉ có ở chính nhà báo và đồng
nghiệp của họ. Có thể đưa ra một thí dụ:
Nhóm phóng viên truyền hình đi ghi hình làm
tin về một vụ bắt gái mại dâm, khi sóng được
phát lên các cô gái vì xấu hổ hay cảm thấy
nhục nhã mà tự tước bỏ quyền sống. Chính vì
thế, tác giả phải cân nhắc khoảng cách giữa
sai đúng và gián tiếp giết người rất gần nhau.
Trong khi bản tin không nhất thiết phải chỉ
mặt, người xem cũng hiểu nội dung muốn nói
gì. Đạo đức của nhà báo ở đây là vì con người,
vì cuộc sống của họ.

Việc Luật Báo chí 2016 đưa đạo đức người
làm báo vào luật cũng chính là để có thể xử lý
khi vi phạm. Cụ thể: người bị thu hồi thẻ nhà
báo bao gồm vi phạm Quy định về đạo đức
nghề nghiệp của người làm báo. Và có thể
khẳng định hành vi vi phạm đạo đức, chúng
ta đã và đang tổ chức lấy ý kiến để xây dựng
bộ quy định sẽ đồng thời thực hiện cùng Luật
Báo chí 2016 từ 1/1/2017.

Chúng ta sẽ góp phần vào sự lành mạnh
trong sáng của hoạt động báo chí bằng chính
việc thực hiện Luật Báo chí và Quy định về
đạo đức người làm báo Việt Nam n
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Những Quy định cơ bản về đạo đức
người làm báo Việt Nam 

thiện vĂn

Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam được thông qua tại Đại hội
Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII, năm 2005. Sau 2 kỳ đại hội và 11 năm đi vào thực tiễn, có
thể nói, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam với 9 điều, đã bao

quát tương đối cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức của người làm báo nước ta.

Đạo đức báo chí là một trong
những phạm trù rất quan
trọng liên quan đến đạo đức

xã hội của người làm báo. Do tính
chất, đặc điểm, vai trò của báo chí chi
phối đến thái độ, hành vi của người
làm báo trong hoạt động nghề nghiệp,
cho nên những quy định đạo đức
người làm báo Việt Nam phải vừa bao
quát được những giá trị chung nhất
của đạo đức công dân, vừa thể hiện rõ
ràng, sâu sắc những giá trị cốt lõi, đặc
thù của đạo đức báo chí. 

Vì lợi ích quốc gia và dân tộc 
Nội dung này phù hợp với Điểm 1,

Điều 4 Luật Báo chí 2016 quy định:

“Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là phương tiện thông
tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là
cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng,
cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị -
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -
nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân
dân”; và Điểm 2, Điều 4 quy định báo
chí: “Thông tin trung thực về tình
hình đất nước và thế giới phù hợp với
lợi ích của đất nước và của nhân dân”
(Khoản a); và báo chí có chức năng,
nhiệm vụ: “Tuyên truyền, phổ biến,
góp phần xây dựng và bảo vệ đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước” (Khoản b).

Bên cạnh đó, nội dung điều này cũng
phù hợp với Khoản b, Điểm 3, Điều
25 quy định nhà báo có nghĩa vụ:
“Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ
trương của Đảng; chính sách, pháp
luật của Nhà nước”.

Tôn trọng công chúng, 
bảo vệ nguồn tin

Đó là sự phản ánh phẩm chất nghề
nghiệp và thể hiện tính chất đạo đức
đặc thù của người làm báo Việt Nam.
Khoản a, Điểm 3, Điều 25 quy định
nhà báo có nghĩa vụ: “Thông tin trung
thực về tình hình đất nước và thế giới
phù hợp với lợi ích của đất nước và của
nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện
vọng chính đáng của Nhân dân”. 

Thông tin trung thực bao hàm
thông tin chính xác, khách quan - vốn
là yêu cầu hàng đầu của đạo đức báo
chí, đồng thời cũng là nguyên tắc căn
bản, cốt lõi trong hoạt động báo chí
của người làm báo.

Tôn trọng công chúng là thể hiện ý
thức, bổn phận của người làm báo
trong việc tiếp nhận thông tin của
công chúng, truyền đạt thông tin của
công chúng trên báo chí - tất nhiên đó
phải là những thông tin lành mạnh,
nhân văn, vì lợi ích của công chúng.
Tôn trọng công chúng cũng có nghĩa
là sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng
góp xác đáng của công chúng, phản

Thông tin trung thực, chính xác, khách quan là tiêu chí hàng đầu của báo chí_Ảnh minh họa



NGườI LàM Báo  9-201632

hồi thông tin theo yêu cầu chính đáng
của công chúng, kịp thời cải chính
những thông tin sai sót trên báo chí để
mang lại niềm tin cho công chúng.

Bảo vệ nguồn tin là một trong
những khía cạnh cơ bản, quan trọng
trong đạo đức của người làm báo
nhằm góp phần giữ gìn, bảo vệ tính
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự
của các đối tượng (cá nhân, tổ chức)
cung cấp thông tin cho báo chí.

Đề cao trách nhiệm xã hội,
thượng tôn pháp luật

Nội dung này thể hiện phẩm chất
đạo đức công vụ của người làm báo. 

Nghề báo là một nghề đặc biệt
trong xã hội, đó là người đưa tin, đồng
thời là người chuyển tải, bồi đắp, nuôi
dưỡng niềm tin cho công chúng.
Muốn tạo niềm tin cho công chúng để
góp phần tạo niềm tin cho xã hội, đòi
hỏi nhà báo phải công tâm - tức là có
cái tâm vì lợi ích chung của đất nước,
xã hội và công chúng; có đức tính liêm
chính - tức là có lòng tự trọng, ngay
thẳng để không bao giờ “bẻ cong”
ngòi bút hay làm “bồi bút” cho bất cứ
đối tượng nào. Mặt khác, sức lan tỏa
nhanh nhạy, tác động sâu rộng đến xã
hội và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của báo
chí tới đông đảo công chúng đòi hỏi
những người làm báo phải đề cao
trách nhiệm với từng câu chữ, với từng
con số, sự kiện, với từng khuôn hình,
thước phim, hình ảnh của mình làm
ra. Trách nhiệm xã hội là một trong
những nội dung quan trọng làm nên
tư cách đạo đức nghề nghiệp của nhà
báo. Khi càng coi trọng ý thức công
dân, đề cao trách nhiệm xã hội của
nhà báo, thì càng tăng cường vị thế, uy
tín của nhà báo trong xã hội. 

Đối với người làm báo, việc hiểu
biết và chấp hành pháp luật cũng rất
quan trọng. Đây chính là tiền đề, cơ sở

quan trọng để người làm báo hành
nghề đúng khuôn khổ, mang đến cho
công chúng những tác phẩm, sản
phẩm báo chí phù hợp với Hiến pháp,
pháp luật Nhà nước. 

Yêu cầu “không vụ lợi” cũng là đòi
hỏi cấp bách hiện nay để người làm
báo giữ được đạo đức công vụ của
mình trong hoạt động nghề nghiệp, từ
đó tự mình phòng ngừa những cám
dỗ, “cạm bẫy” đầy rẫy trong xã hội.
Điều này phù hợp với Khoản c, Điểm
3, Điều 25 quy định nhà báo có nghĩa
vụ: “Không được lạm dụng danh
nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm
việc vi phạm pháp luật”. 

Ứng xử nhân văn, 
hợp tác với đồng nghiệp. 

Làm báo không chỉ mang ý nghĩa là
làm chính trị, mà còn bao hàm cả ý
nghĩa làm văn hóa, vì sản phẩm báo
chí là sự kết tinh của trí tuệ, văn hóa
của người làm báo. Do đó, biết ứng xử
nhân văn với con người, cuộc sống và
xã hội sẽ giúp nhà báo thông tin, phản
ánh mọi vấn đề, sự kiện dưới góc nhìn
thân thiện, vì sự phát triển lành mạnh
của xã hội; kể cả khi thông tin các vấn
đề tiêu cực cũng được soi chiếu qua
cách nhìn nhận, đánh giá mang tính
xây dựng của nhà báo.  

Bảo đảm tác quyền, 
giữ gìn bản sắc dân tộc 

Tác phẩm báo chí gắn liền với cá
tính sáng tạo cá nhân người làm báo.
Do đó, việc bảo đảm tác quyền vừa là
khía cạnh đạo đức, vừa thể hiện ý
thức tôn trọng pháp luật về bảo vệ
quyền tác giả của người làm báo
trong hoạt động chuyên môn; đồng
thời cũng góp phần phòng chống
nguy cơ “đạo văn, đạo báo” trong xa
lộ thông tin toàn cầu. 

Việc đòi hỏi người làm báo phải

biết giữ gìn bản sắc dân tộc là thể
hiện ý thức, tinh thần coi trọng bảo
vệ những giá trị văn hóa tốt đẹp và
truyền thống đặc sắc của dân tộc và
con người Việt Nam, tránh bị nguy cơ
lai căng, sùng ngoại, “xâm lăng văn
hóa” trên báo chí. Người làm báo
cũng nên biết học hỏi, tiếp thu có
chọn lọc những tinh hoa trí tuệ, văn
hóa, văn minh của nhân loại để báo
chí Việt Nam chủ động, tự tin tăng
cường hợp tác, giao lưu, hội nhập với
báo chí khu vực và trên thế giới. Điều
này cũng phù hợp với Điểm 2, Điều 4
quy định báo chí có chức năng,
nhiệm vụ: “Bảo vệ và phát huy
truyền thống tốt đẹp của dân tộc”
(Khoản b); “Góp phần giữ gìn sự
trong sáng và phát triển tiếng Việt,
tiếng của các dân tộc thiểu số Việt
Nam (Khoản đ); và “Mở rộng sự
hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và
các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp
của nhân dân thế giới vì hòa bình,
độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác,
phát triển bền vững” (Khoản e).

Có thể nói rằng, Quy định đạo đức
người làm báo Việt Nam cần bao hàm
và thể hiện tập trung ở cả 5 tiêu chí cơ
bản là phẩm chất chính trị, phẩm chất
nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức công
vụ, phẩm chất đạo đức cá nhân, phẩm
chất đạo đức công dân của người làm
báo. Các tiêu chí này là một thể thống
nhất hữu cơ, thiếu một trong số những
phẩm chất đó, đạo đức người làm báo
khó có thể hoàn thiện. Hơn nữa, các
tiêu chí đó không chỉ phản ánh, thể
hiện những giá trị cốt lõi về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của báo
chí, quyền và nghĩa vụ của nhà báo đã
được quy định trong Luật Báo chí
2016, mà còn kế thừa, phát triển
những nội dung cơ bản của Quy định
đạo đức của người làm báo Việt Nam
khóa VIII n

diễn Đàn NGườI LàM Báo
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hƯỚNG TỚI GIá Trị NhâN VăN,
Xây dựNG Xã hộI TốT Đẹp

Theo tinh thần chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam về việc quán triệt thực hiện Luật Báo
chí 2016 và góp ý sửa đổi, bổ sung để xây dựng Bộ Quy định đạo đức người làm báo mới,
các chi hội nhà báo và một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã có những ý
kiến đóng góp nhằm xây dựng một bộ quy định mới cụ thể, phù hợp hơn với hoạt động
thực tiễn của báo chí hiện nay. Tạp chí Người Làm Báo ghi lại một số ý kiến tâm huyết của

các cấp Hội và cơ quan báo chí.

hội nhà báo TỈnh Quảng ninh:
Làm tròn nghĩa vụ công dân,
làm tốt trách nhiệm xã hội

Hiện nay, báo chí nước ta đang
hoạt động trong nền kinh tế thị
trường, tất nhiên phải chấp nhận sự
cạnh tranh và phải tính tới yếu tố lợi
nhuận. Thực tế đang đặt ra những

yêu cầu cấp thiết là cần chủ động
chống lại sự lạm dụng báo chí, một
khía cạnh quan trọng của đạo đức
nghề nghiệp. Có thể nói, chưa bao
giờ vấn đề đạo đức nghề nghiệp lại
đáng báo động, lại được cả xã hội
quan tâm như hiện nay. Đã có một
số tờ báo, vì chạy theo mục đích lợi

nhuận nên thiếu sự nhạy bén chính
trị; chưa làm tốt chức năng định
hướng dư luận, chưa thực hiện đúng
tôn chỉ mục đích của tờ báo; còn để
lọt thông tin; thông tin thiếu khách
quan, trung thực, hiện tượng giật tít,
câu view diễn ra thường xuyên, thậm
chí một số nhà báo, phóng viên đã vi

Phóng viên ghi hình học sinh lớp 1 đang làm quen với môi trường học tập mới_Ảnh: TL
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phạm nghiêm trọng đạo đức nghề
nghiệp và cả vi phạm pháp luật. 

Một nhà báo tốt không chỉ biết
giữ lòng tự trọng nghề nghiệp cho
mình, mà còn phải nhạy bén về
chính trị, bản lĩnh vững vàng, biết
chọn lọc thông tin tích cực, lành
mạnh, đúng đắn để truyền tải tới
độc giả. Đây là nhiệm vụ không dễ
dàng bởi hằng ngày, hằng giờ mỗi
người đều phải đối diện với một
“biển” thông tin xô bồ, hỗn tạp.
Hay nói cách khác, nhà báo phải
biết dấn thân, “máu lửa” với nghề,
làm tròn trách nhiệm xã hội và
nghĩa vụ công dân của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình tác
nghiệp, vẫn còn một số vấn đề được
đặt ra, tập trung chủ yếu vào mối
quan hệ giữa phóng viên tác nghiệp
với cơ sở vẫn còn có những bất cập
mà chủ yếu là vấn đề cung cấp
thông tin cho báo chí và thực hiện
Quy chế người phát ngôn tại địa
phương. 

Có thể nói,về cơ bản, Hội Nhà
báo tỉnh Quảng Ninh nhất trí cao
với những nội dung đã được đề ra
trong Quy định đạo đức người làm
báo hiện hành. Tuy nhiên, trong bối
cảnh thay đổi lớn của báo chí truyền
thông trong nước và quốc tế hiện
nay, điều quan trọng là xây dựng các
quy tắc phòng ngừa, ngăn chặn sai
phạm, làm sao để báo chí thật sự
trong sáng, hiệu quả, vì vậy trong
Điều 5 của Quy định đạo đức nghề
nghiệp nên nêu rõ rằng, những
người làm báo cần gương mẫu chấp
hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ
công dân, làm tốt trách nhiệm xã
hội, khiêm tốn cầu tiến bộ; Điều 3
nên cụ thể bằng bảo vệ lợi ích quốc
gia dân tộc, hành nghề trung thực,
khách quan, tôn trọng sự thật. Có
như vậy, những người làm báo sẽ

hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa
vụ của mình trong quá trình tác
nghiệp cũng như trách nhiệm nặng
nề trước công luận.

hội nhà báo TỈnh Tuyên Quang:
Chịu trách nhiệm trước pháp
luật về nội dung thông tin

Nhận thức được rằng chuẩn mực
đạo đức nghề báo ở Việt Nam từ lâu
đã được coi trọng và được đặt lên
hàng đầu và trên cơ sở hướng dẫn
của Hội Nhà báo Việt Nam, vừa
qua Thường trực Hội Nhà báo tỉnh
đã phổ biến, quán triệt việc lấy ý
kiến, đóng góp của hội viên về vấn
đề sửa đổi, bổ sung Quy định đạo
đức người làm báo Việt Nam sao
cho phù hợp với Luật Báo chí 2016
và luật pháp hiện hành.

Các ý kiến của các đại biểu Hội
Nhà báo tỉnh Tuyên Quang về cơ
bản đều nhất trí với nội dung góp ý,
sửa đổi, bổ sung của Quy định Đạo
đức người làm báo Việt Nam được
Hội Nhà báo Việt Nam dự thảo. Cụ
thể là những quy định mới cần ngắn
gọn, dễ nhớ và đặc biệt là phải bao
quát được những vấn đề cơ bản và
gần gũi hơn với mỗi người làm báo.

Trong Điều 3 quy định ngắn gọn
là: Hành nghề trung thực, khách
quan, tôn trọng sự thật. Tuy nhiên
nên bổ sung thêm ý: “Chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung
thông tin”, thì quy định sẽ cụ thể và
chặt chẽ hơn. Trong thời đại bùng nổ
thông tin trên mạng xã hội như hiện
nay, các nhà báo, phóng viên khi
thông tin tới độc giả cần có sự kiểm
chứng rõ ràng,  bảo đảm thông tin
chính xác, khách quan, trung thực. 

Trong thực tế tác nghiệp, không
ít nhà báo dù vô tình hay cố ý đưa
tin sai sự thật, đưa tin một chiều
không được kiểm chứng, hay như

chỉ đưa “một nửa sự thật”. Tất cả
những điều này đều vi phạm nghiêm
trọng quy định về đạo đức nghề
nghiệp. Chính vì vậy, mỗi nhà báo
cần ý thức được trách nhiệm xã hội
cũng như trách nhiệm pháp luật của
mình trước mỗi thông tin được đưa
ra để tạo được uy tín, lòng tin đối
với độc giả và bảo đảm mục tiêu tối
thượng là phục vụ lợi ích chung của
dân tộc, Nhà nước và nhân dân.

hội nhà báo TỈnh Tiền giang:
Đạo đức là yếu tố cốt lõi, sống
còn với mỗi người làm báo

Hầu hết các nhà báo lão thành,
các hội viên, phóng viên, cán bộ báo
chí ở Tiền Giang đều thống nhất
cao với chủ trương của Trung ương
Hội Nhà báo Việt Nam; thống nhất
với ý kiến đạo đức là yếu tố cốt lõi,
sống còn đối với hoạt động báo chí. 

Báo chí là lĩnh vực hoạt động đặc
biệt, có tác động chi phối dư luận và
đời sống tinh thần của xã hội. Người
làm báo có trọng trách rất lớn, nếu
không coi trọng đạo đức, tác hại
mang đến cho xã hội không lường
hết được. Bảo đảm quyền thông tin
của người dân là cần thiết nhưng
phải hướng tới giá trị nhân văn, xây
dựng  xã hội có đạo đức. Người làm
báo cần nhận thức rõ trách nhiệm
phải xây dựng một đất nước dân
chủ, văn minh, xã hội nhân văn, đầy
tình thương yêu, tôn trọng con
người. 

Trong thực tế, hoạt động của báo
chí và hoạt động của nhà báo có
những điều mang tính ranh giới mà
đôi khi Luật không thể lượng hóa
được, vì thế rất cần có Quy định
Đạo đức nghề nghiệp người làm
báo. Do đó, khi nghiên cứu Dự thảo
Quy định Đạo đức nghề nghiệp
người làm báo Việt Nam do Hội
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Nhà báo Việt Nam soạn thảo, Hội
Nhà báo Tiền Giang về cơ bản nhất
trí với nội dung của 9 điều đã đưa
ra. Những nội dung này đã thể hiện
khá chi tiết những phẩm chất, yếu
tố mà các nhà báo cần có, cần thực
hiện để thể hiện được cái tâm, cái
tầm và sự tinh thông về nghiệp vụ.

Tuy nhiên, để giúp mỗi người làm
báo vững tin hơn vào bản thân,
tránh xa vụ lợi, dám dấn thân vì
nghề nghiệp, thể hiện trách nhiệm
xã hội và nghĩa vụ công dân thì
trong bản quy định mới này cần bổ
sung thêm một điều, cụ thể là:
Không nói, viết những gì làm ảnh
hưởng đến lợi ích của dân tộc, lợi
ích của nhân dân. Bên cạnh đó cần
cụ thể hơn các quy định như: hành
nghề trung thực, khách quan, tôn
trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật; luôn
gắn bó với nhân dân, hết lòng phục
vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Liên Chi hội báo QuÂn Đội
nhÂn dÂn:
Đề cao trách nhiệm xã hội,
thượng tôn pháp luật

Báo chí cách mạng Việt Nam đã
trải qua hơn 91 năm hình thành và
phát triển, qua nhiều giai đoạn phát
triển của đất nước, báo chí của
chúng ta đã thực sự trở thành công
cụ sắc bén, là vũ khí chiến đấu trên
mặt trận tư tưởng, văn hoá, làm
nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ thực
hiện đường lối chủ trương của
Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước; báo chí cũng đóng góp
một phần không nhỏ vào công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực sự
trở thành diễn đàn của quần chúng
nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện
vọng của họ và làm tốt vai trò phản
biện xã hội của mình.

Khi xây dựng Bộ quy định Đạo

đức người làm báo Việt Nam mới,
cần chú trọng đến những vấn đề cụ
thể như ngoài việc đáp ứng nhu cầu
thông tin nhanh nhạy, chính xác,
trung thực, khách quan của đông
đảo công chúng thì những thông tin
đó phải đạt mục tiêu tối thượng là
trung thành với lợi ích quốc gia dân
tộc và mục tiêu, lý tưởng của Đảng
cộng sản Việt Nam; Thông tin trung
thực, tôn trọng công chúng, bảo vệ
nguồn tin; Công tâm, liêm chính, đề
cao trách nhiệm xã hội, thượng tôn
pháp luật, không vụ lợi; Ứng xử
nhân văn, cầu thị, hợp tác và giúp
đỡ đồng nghiệp; Bảo đảm tác
quyền, giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp
thu văn minh nhân loại là cả một
vấn đề của mỗi nhà báo trong quá
trình tác nghiệp. Không thể vì mục
tiêu trung thực, khách quan mà bỏ
qua những lợi ích chung của dân
tộc, của đất nước và của nhân dân.

báo Kinh Tế nông Thôn:
Cần xác định chế tài cụ thể
nếu vi phạm

Bộ Quy định Đạo đức nghề
nghiệp người làm báo Việt Nam
gồm 9 điều được Hội Nhà báo Việt
Nam thông qua năm 2005 và “cụ
thể hoá” thông qua các cuộc hội
thảo, tiếp thu ý kiến của các nhà
báo trong và ngoài nước vào năm
2011 đã làm rõ những điều “nên” và
“không nên” trong quá trình tác
nghiệp của các nhà báo. 

Những nội dung được cụ thể hoá
khá chi tiết, đầy đủ song lại khá dài,
chưa cô đọng và phần nào còn mang
tính định lượng. Chính vì thế, khi
xây dựng Bộ quy định mới thì không
cần nhiều quy định; các quy định
nên ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Cụ
thể như: Tuyệt đối trung thành với
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Gắn bó với
nhân dân, hết lòng phục vụ nhân
dân; Hành nghề trung thực, khách
quan, tôn trọng sự thật, thông tin có
trách nhiệm và nhân văn, bảo vệ bí
mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí
mật cho người cung cấp thông tin,
bảo đảm thông tin đã được kiểm
chứng; Không lợi dụng nghề nghiệp
để vụ lợi và làm trái pháp luật.
Gương mẫu chấp hành pháp luật,
làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt
trách nhiệm xã hội, sống lành mạnh,
trong sáng; Tôn trọng, đoàn kết,
hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong
hoạt động nghề nghiệp và tôn trọng
ý kiến khác biệt; Thường xuyên học
tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng
cao trình độ chính trị, văn hoá, luật
pháp, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến
bộ; Giữ gìn và phát huy văn hoá dân
tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc
tinh hoa các nền văn hoá khác.

Đặc biệt, một quy định hết sức
quan trọng phải được đưa vào Bộ
Quy định đạo đức người làm báo
mới là cần xác định các chế tài cụ
thể nếu vi phạm. Hiện nay, vấn đề vi
phạm đạo đức người làm báo diễn ra
nghiêm trọng trong một số bộ phận
những nhà báo, những cơ quan báo
chí dù là vô tình, hoặc là cố ý, hay
non kém về mặt nghiệp vụ song
cũng cần phải đưa ra những chế tài
cụ thể để chủ động chống lại sự lạm
dụng báo chí; để mỗi nhà báo ý thức
được trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ
công dân của mình trong tác nghiệp.
Bởi nếu thông tin của nhà báo chỉ
cần một chút thiếu thận trọng, giật
tít, câu view để chạy theo lợi nhuận
sẽ để lại những hậu quả khôn lường,
khó có thể khắc phục n

thùy Dung (thực hiện)
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phónG sự ảNH

Sắc màu cuộc sống
Cuộc sống là một đề tài sôi động, không bao giờ cũ với

những người đam mê nhiếp ảnh. Những phóng viên, nhà
báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh và những người yêu thích nhiếp ảnh
ở CLB ảnh Báo chí, Nhà Văn hóa, Hội Nhà báo Việt Nam đã có
nhiều tác phẩm ảnh báo chí có giá trị phản ánh hơi thở của
cuộc sống muôn sắc màu.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi lại trên những nẻo
đường tác nghiệp của Hội viên Chi hội 6.
Ảnh 1: Diệt mục tiêu ngay loạt đạn đầu (Hồng Phúc)
Ảnh 2: Kéo đường điện mới (Nguyễn Công Bình)
Ảnh 3: “Mây trắng” làng nghề (Nguyễn Hữu Thanh)
Ảnh 4: Mặt trời của Mẹ ( Trịnh Đình Thắng)
Ảnh 5: Nhóm thiện nguyện Hà Nội tặng quà cho các em điểm trường Thượng Phùng (Nguyễn Thị Minh Phượng)
Ảnh 6: Phóng điểu trong Lễ hội dân gian ở Cổ Loa (Lê Huy Long)
Ảnh7: Cầu Nhật Tân làm đẹp cửa ngõ Thủ đô kiệm thời gian giảm thiểu ách tắc giao thông (Dương Thúy Hạnh)

6



1 2

3

7

4 5
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Sự im lặng khó hiểu
Những hợp tác này, theo nhiều ý

kiến, chính là để “mua” sự im lặng,
trong trường hợp đơn vị, doanh
nghiệp có vấn đề tiêu cực xảy ra;
hoặc khi có những sự cố như làm ăn
thua lỗ, gây ô nhiễm môi trường,
buôn bán các mặt hàng không bảo
đảm chất lượng..., các cơ quan báo
chí sẽ được tận dụng để đăng những

tin bài nói hay, nói tốt về họ.  
Trong những hợp tác như trên,

phía cơ quan, doanh nghiệp có thể
là người chủ động tiếp cận, nếu tờ
báo họ muốn hợp tác thực sự có
quyền lực, và có ảnh hưởng trong
lĩnh vực mà doanh nghiệp, đơn vị
hoạt động. Khi đó, doanh nghiệp
muốn “mua” sự im lặng, được cơ
quan báo chí bảo trợ thông qua hợp

“Lòng trong, bút sắc” với nghề
vũ vĂn tiến

Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng

Gần đây, báo chí ngày càng thiếu vắng những tuyến bài điều tra nhằm xác minh, phanh
phui những vấn đề nóng nảy sinh trong đời sống xã hội. Bên cạnh những khó khăn

chung, có một thực tế là chưa bao giờ các tập đoàn, tổng công ty và một số nhóm cá
nhân lại có những đầu tư chiến lược như hiện nay để tăng cường hợp tác về truyền thông,
bảo trợ thông tin với cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí có tên tuổi, vị thế xã hội.  

Nhà báo Vũ Văn Tiến điều tra vụ việc Trụ sở UBND Quận Hoàng Mai xuống cấp nghiêm trọng_Ảnh : TGCC
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đồng hợp tác truyền thông, để trong
khoảng thời gian đó, cơ quan báo
chí đó sẽ không đăng những thông
tin bất lợi cho doanh nghiệp. Cũng
có những trường hợp phóng viên, cơ
quan báo chí phát hiện được những
vấn đề của đơn vị, doanh nghiệp, họ
chủ động báo cho doanh nghiệp,
đơn vị và không đăng tin bài. Cũng
có trường hợp cơ quan báo, tạp chí
chưa có quan hệ với doanh nghiệp,
nhưng trước sức ép của việc mưu
sinh, của nhiệm vụ duy trì sự phát
triển của cơ quan thì họ lại tìm cách
“đánh động” đến các đơn vị này,
thông qua những bài phủ đầu, sau
đó đến làm việc để có các hợp đồng
quảng cáo hoặc bảo trợ thông tin.

Vụ việc loạn xe cứu thương xảy ra
ở Bệnh viện Nhi Trung ương mới
đây là một thí dụ. Có thông tin rằng
chỉ trong tuần xảy ra sự việc, Bệnh
viện nhận được tới gần 70 thư mời,
hợp đồng quảng cáo, là một hiện
trạng đáng phải suy nghĩ. Có thể
con số thực không đến 70, nhưng
việc có hay không những thư mời,
những hợp đồng quảng cáo gửi đến
thì tôi khẳng định là có. Việc ở đây,
nếu là một sai phạm thật xảy ra ở
Bệnh viện thì lẽ ra báo chí phải có
trách nhiệm vào mổ xẻ, phân tích,
tìm hiểu đến cùng của sự việc để
bảo vệ quyền lợi của công dân, bảo
vệ quyền lợi của gia đình cháu bé
gặp sự cố. Nhưng thực tế là nhiều tờ
báo vào chỉ nhằm mục đích kiếm
được hợp đồng quảng cáo, hợp
đồng PR với Bệnh viện Nhi Trung
ương thì đó là điều thực sự đáng
buồn. Vụ việc nước uống có ruồi
của Tân Hiệp Phát trước đó cũng là
một thí dụ minh chứng cho thực
trạng này, bởi khi xảy ra sự việc, các
báo đưa tin rầm rộ, sau đó chính các
báo đưa tin mạnh mẽ nhất lại

chuyển sang im lặng một cách khó
hiểu. Có những bài báo điện tử
đăng được 1, 2 tiếng rồi lại bị gỡ đi,
điều đó khiến bạn đọc hoài nghi và
đau xót trước thực trạng im lặng của
nhiều cơ quan báo chí để đổi lấy
quảng cáo. 

“Cánh tay” nối dài của doanh
nghiệp

Khi sự việc xảy ra, bên cạnh
những nhà báo công tâm, nhà báo
có trách nhiệm lăn xả vào viết bài,
cập nhật thông tin nóng tới bạn đọc,
cũng có nhiều nhà báo trên danh
nghĩa là phóng viên điều tra, “xông”
đến để hưởng lợi, nhiều khi còn
dùng thủ đoạn để doanh nghiệp
phải chi tiền quảng cáo, truyền
thông cho cơ quan mình. Thí dụ
như vụ việc ông Chủ tịch của trường
Tiểu học Lômônôxốp ở Hà Nội
chém một bảo vệ của Công ty Cổ
phần Tu tạo và Phát triển nhà bị
thương, đáng ra báo chí phải vào
cuộc làm rõ vấn đề, thì nhiều phóng
viên lại coi đó là cơ hội kiếm quảng
cáo, cho người vi phạm lên tiếng để
họ mua báo, để kiếm quảng cáo, rồi
viết bài tuyên truyền nói tốt cho đơn
vị, cá nhân vi phạm thì quả là điều
rất đáng suy nghĩ. 

Cũng vì thế mà có nhiều vụ việc,
đáng ra khi phát hiện, phóng viên
phải báo cáo Ban Biên tập để triển
khai đề tài thì họ lại im lặng, lẳng
lặng tìm đến các đơn vị để có
những cuộc “mặc cả” lợi ích, việc
ấy là có. Khi đó phóng viên đã đặt
lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cơ
quan, còn các cơ quan, doanh
nghiệp thì “nuôi” phóng viên,
“nuôi” cơ quan báo chí bằng những
hợp đồng PR, quảng cáo để “mua”
sự im lặng của họ.

Trong thực tế, cũng có những đơn

vị có tiềm lực tài chính, để giữ “hòa
khí”, đã khôn ngoan tổ chức những
“tour du lịch” cho các phóng viên,
lãnh đạo cơ quan báo chí từ vài
người đến vài chục người tới nước
này nước khác, đó chính là những
“vệ tinh” cung cấp cho doanh
nghiệp những thông tin mà báo họ
hoặc đồng nghiệp của họ chuẩn bị
đăng tải liên quan đến doanh
nghiệp. Khi đó, vô hình trung các
phóng viên điều tra lại trở thành
“cánh tay nối dài”, trở thành công
cụ truyền thông của các tập đoàn,
tổng công ty để che đậy những sự
cố, vấn đề ảnh hưởng đến đời sống
xã hội. 

Điều này dẫn đến hệ quả là
những bài báo thẫm đẫm mồ hôi
nước mắt, sự hy sinh của nhà báo
ngày càng thiếu vắng. Thay vào đó
là những bài báo đăng theo kết luận
điều tra, kết luận thanh tra cứ đều
đều ra đời. 

Thậm chí đáng buồn hơn là có
tình trạng những kết luận thanh tra,
điều tra của cơ quan chức năng bị
ỉm đi, phóng viên dùng thủ thuật
“xin” được, đem xuống các đơn vị bị
thanh tra, kiểm tra để đánh đổi lấy
quảng cáo, để kiếm chác cho cá
nhân, cho tòa soạn chứ không phải
phục vụ bạn đọc. Điều đó dẫn đến
hệ quả 1 tờ báo ký quá nhiều hợp
đồng bảo trợ với quá nhiều đơn vị,
doanh nghiệp nên động đến đâu
cũng có quan hệ, động đến đâu
cũng có sự bảo trợ. Còn phóng viên,
khi bị những hợp đồng PR, quảng
cáo “vây” quanh như thế, thì lại
phải viết những vấn đề có lợi cho
đơn vị, doanh nghiệp, biến họ từ
phóng viên điều tra những mặt trái
của xã hội, trở thành người tiếp tay
nói cái xấu thành tốt, từ không tốt
thành tốt dù không thực chất. 
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nhỮnG nẺO ĐƯỜnG TáC NGHIệP

Tìm giải pháp
Để giải quyết vấn đề trên, các cơ

quan báo chí cần xác định đâu là
những đối tác chiến lược cần hợp
tác, đâu là những đối tác mà dẫu
đánh đổi tiền tỉ cũng không thể hợp
tác. Bởi hợp tác vô nguyên tắc sẽ
dẫn đến những sự im lặng trước sai
phạm, không có trách nhiệm với
nhân dân, không có trách nhiệm với
bạn đọc. Nếu một công ty khai thác
khoáng sản, gây ô nhiễm môi
trường, họ có thể “rót” vào tờ báo
kinh phí truyền thông vài ba tỉ đồng,
nhưng ảnh hưởng từ hoạt động khai
thác của họ đến xã hội, đến người
dân sẽ kéo dài vài chục năm, thậm
chí cả trăm năm, thiệt hại lên đến
hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng thì
khi đó một nhà báo, một Ban Biên
tập có lương tri liệu có làm việc ấy
hay không? Các cơ quan báo chí
cũng nên có biện pháp “đảo quân”,
hoán đổi vị trí phóng viên, không
nên để cho một phóng viên điều tra
theo dõi liên tục một cơ quan,
doanh nghiệp, tránh trường hợp
phóng viên bị “mua chuộc”. 

Còn với những kết luận thanh
tra, kiểm tra của cơ quan chức năng,
những đơn thư bạn đọc gửi đến, cơ
quan báo chí cần phải công khai
bàn bạc trước với Ban Biên tập, từ
đó tránh được những ý đồ, động cơ
mưu lợi riêng. 

Song song với đó, cơ quan báo
chí cũng cần nâng cao chất lượng
chuyên môn, tối ưu hóa năng suất
lao động và tinh giản đội ngũ. Đó là
bài toán tốt nhất để phát triển tờ
báo, nâng cao chất lượng thông tin
phục vụ bạn đọc, đồng thời bảo đảm
đời sống cán bộ, phóng viên, từ đó
hạn chế đến mức thấp nhất những
tiêu cực từ các hợp đồng bảo trợ
thông tin n

Viết điều tra, dễ hay khó?
minh trung

Đã dấn vào nghề viết lách, nhất định dù muốn hay
không, bạn vẫn vấp phải những thông tin về việc tiêu cực
xảy ra ở một địa phương, hoặc ngành, đơn vị nào đấy. Viết
bài, hay tránh đi để giữ hòa khí? Đôi khi có người phân vân
với những trăn trở như vậy. Nhưng phần lớn đều chọn cách

đối diện với chúng.

“Tìm vàng” giữa biển thông
tin ngồn ngộn 

Nhớ cách đây không lâu, có một
bạn trẻ đã gửi tin nhắn vào face-
book của tôi báo về một vụ tiêu cực
xảy ra ở một cơ quan hoạt động
nhân đạo. Theo anh này, một số
lãnh đạo ở Trung tâm nọ đã cắt xén
tiền của trẻ khuyết tật. Việc lộ ra do
một cán bộ tố cáo. Công an vào
cuộc, nhưng người ta đã can thiệp
để được trả hồ sơ xử lý nội bộ thay
vì khởi tố để điều tra. Người tố cáo
đang bị trù dập. Lần theo những địa
chỉ của anh bạn trẻ để lại, tôi không
nhận được gì ngoài những cái lắc
đầu. Thậm chí, ngay cả đối tượng
được cho là người đứng lên tố cáo
cũng phủ nhận, bảo rằng không có
vụ tiêu cực như vậy tại cơ quan
người đó công tác. Đến đây, tôi nghĩ
mình đã rơi vào ngõ cụt.

Nhưng không. Như ai đó từng
nói, sau mỗi phóng viên sẽ có chừng
5.000 cộng tác viên. Tôi rà soát lại
tất cả mối quan hệ, rồi gõ cửa một
đồng nghiệp có mối quan hệ thân

thiết với đối tượng tiêu cực tôi đang
tìm hiểu. Vẫn là những câu chuyện
tiêu cực nghe được từ anh bạn trẻ
nhắn trên facebook, rồi chốt lại
bằng thông tin: Mình có đủ hồ sơ,
nhưng lười viết quá. Nói xong thì
hướng câu chuyện sang việc khác.

Không ngoài dự tính, sau buổi cà
phê, anh đồng nghiệp đã gọi điện
mách cho lãnh đạo cơ quan nọ, rằng
tôi đang có tài liệu về vụ tiêu cực tại
Trung tâm, và việc lên bài chỉ còn là
thời gian. Dường như thông tin này
đã gây căng thẳng cho đối tượng.
Đầu giờ chiều, tôi đến văn phòng,
đăng ký làm việc. Lúc vào phòng
lãnh đạo, tôi cố tình đặt tất cả túi
xách, phương tiện làm nghề ra xa vị
trí sẽ ngồi để buổi nói chuyện được
thoải mái.  Tôi bắt đầu buổi nói
chuyện bằng câu hỏi: Việc đó xử lý
đến đâu rồi, thay vì hỏi, nội dung
câu chuyện như thế nào? 

Vì tin tôi đã nắm được nội dung
như cậu đồng nghiệp đã mách trước,
lúc này đối tượng có thái độ xuê xoa,
trả lời theo hướng giảm nhẹ tính
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chất sự việc... Tôi chỉ cần có thế. Với
câu trả lời này, tôi đã kịp khẳng định
sự việc như anh bạn trẻ báo tin là có.
Từ đó, tôi lần lượt truy vấn để lấy
được những thông tin, tư liệu cần
thiết để phục vụ bài viết. Rời khỏi
phòng làm việc của đối tượng, tôi
lập tức tìm đến cửa hàng photocopy
để in, sao thành nhiều bản, cất ở
nhiều vị trí khác nhau, đề phòng đối
tượng hỏi xin lại...

Hai hôm sau, bài viết xuất bản.
Chỉ ít giờ sau đó, nó đã gây ra cú
sốc với cộng đồng bởi câu trả lời nổi
tiếng không khởi tố tham ô vì “đại
cục” của đối tượng tôi làm việc
trước đó. Ít hôm sau, Phó Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc, nay là
Thủ tướng chỉ đạo địa phương tìm
hiểu, xử lý việc báo nêu... Các đối
tượng trong đường dây tham ô tiền
của người khuyết tật sau đó đã phải
trả giá cho hành động của mình.

Bài hay không quan trọng
ngắn, dài

Tôi kể lại câu chuyện này không
phải để “khoe” thành tích bắt ai đi
tù, mà chỉ muốn nói rằng, khi có
thông tin về những vụ việc tiêu cực,
nếu thực sự muốn làm, muốn khám
phá, trước hết cần bình tĩnh, tìm
kiếm người có thể hỗ trợ bạn trong
quá trình làm việc. Người này phải
phù hợp với công việc bạn muốn
nhờ vả. Tuy nhiên, bạn không nên
thông báo rộng rãi công việc sắp
làm, bởi nó có thể dẫn đến hiểu
nhầm, hoặc tạo ra những tình
huống không đáng có. Sau khi chọn
đối tác, bằng cách riêng của mình,
bạn phải làm chủ thông tin để đặt
câu hỏi, tránh những câu hỏi ngây
ngô kiểu chưa nắm được vấn đề.

Khi có đủ thông tin, tùy vào tính
chất, lượng thông tin mà xác định viết
ngắn hay dài. Hiện có tâm lý viết

điều tra thường phải dài kỳ để thu
hút độc giả. Tuy nhiên, khi không có
nhiều thông tin mà bạn cố “bôi”, nó
sẽ trở thành những bài báo nhảm,
không có trọng tâm. Những thông tin
bạn đưa trong bài có khi không phải
là cái để kết luận đối tượng sai, mà
ngược lại, nó sẽ tạo cho người đọc
cảm giác bất lợi cho bạn. Đó là nhà
báo này đang cố tình “bới bèo ra bọ”. 

Viết điều tra, hoặc phản ánh vấn
đề tiêu cực, tốt nhất bạn nên viết
ngắn, đúng trọng tâm. Hoặc là vấn
đề lớn, chia làm nhiều kỳ. Mỗi kỳ đề
cập một khía cạnh. Tuy nhiên, bạn
vẫn phải cố gắng viết ngắn, tránh sa
vào tiểu tiết. Điều này không chỉ
giúp bạn đọc nắm vấn đề một cách
cô đọng nhất, mà còn tránh những
sai sót không đáng có, tạo cho đối
tượng sai phạm “phản đòn”, cho dù
phần lớn thông tin trong bài là
đúng, chính xác n

Viết điều tra, hoặc phản ánh vấn đề tiêu cực, tốt nhất nên viết ngắn, đúng trọng tâm_Ảnh minh họa
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báO chí VớI DoANH NGHIệP

Vai trò của truyền thông đối
với các doanh nghiệp KH&CN 

Truyền thông trong doanh nghiệp
KH&CN được xác định khá rõ trong
việc thúc đẩy nền KH&CN nước
nhà, góp phần thúc đẩy thị trường
công nghệ, đó là một trong những
nhiệm vụ quan trọng để gắn kết
cộng đồng và giới nghiên cứu. Nếu
biết tận dụng tối đa vai trò của
truyền thông, doanh nghiệp
KH&CN có thể vừa “đóng đinh” sản

phẩm của mình trong đầu người tiêu
dùng vừa nâng cao uy tín và vị thế,
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm
công nghệ cao trên thương trường. 

Nắm bắt được tầm quan trọng
của truyền thông và truyền thông
đại chúng, các tập đoàn công nghệ
cao, các doanh nghiệp KH&CN nổi
tiếng thế giới như Intel, Apple
(Mỹ), Samsung (Hàn Quốc), và
ngay ở Việt Nam như FPT, Viettel,
CMC... đều có một bộ phận truyền

thông chuyên trách quảng bá
thương hiệu, sản phẩm và hình ảnh
của doanh nghiệp. 

Ở Việt Nam, những năm gần đây,
cùng với sự phát triển của nền kinh tế
thị trường và xu thế toàn cầu hóa, các
doanh nghiệp nói chung và các doanh
nghiệp KH&CN nói riêng đã bắt đầu
quan tâm đến vai trò của truyền
thông trong quảng bá thương hiệu,
sản phẩm và hình ảnh của doanh
nghiệp mình. Tuy nhiên, các doanh
nghiệp KH&CN hiện vẫn đang triển
khai hoạt động truyền thông theo
cách của một doanh nghiệp đơn
thuần mà chưa tính đến tính đặc thù
trong hoạt động của mình.  

Bài viết rút ra từ khảo sát hoạt
động truyền thông của 3 doanh
nghiệp là Công ty TNHH một thành
viên Cấp thoát nước Bà Rịa - Vũng
Tàu, Công ty cổ phần công nghệ
Saigon Track và Công ty cổ phần
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
trong 2 năm (2014 - 2015). Đây là
ba trong số những doanh nghiệp
KH&CN xây dựng được bộ phận
truyền thông và đạt được những kết
quả cụ thể. 

TRUYỀN THôNG TRONG dOANH NGHIệP KH&CN: 

CầN TÍNh ĐẾN 
ĐặC Thù khoa họC

ths lê thị tuyết hạnh

Việc xây dựng mô hình tổ chức và quy định, quy tắc về hoạt động truyền thông trong
doanh nghiệp KH&CN theo lý thuyết truyền thông nói chung và đặc thù truyền thông

trong KH&CN nói riêng sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Đây là kết luận
được đưa ra qua khảo sát hoạt động truyền thông của ba doanh nghiệp KH&CN đặc trưng

trong 2 năm (2014 - 2015).

Nguồn: Tham vấn “Chiến lược truyền thông KH&CN”- Góc nhìn từ Chiến lược Truyền thông của dự án FIRST”, 3/2014
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Quá trình nghiên cứu cho thấy,
bộ phận truyền thông có vai trò
quan trọng trong sự phát triển cũng
như hoạt động của doanh nghiệp.
Các nhà nghiên cứu về truyền thông
đại chúng trên thế giới đã chứng
minh vai trò của truyền thông
không thua kém gì vai trò của các
hoạt động kinh doanh, đối ngoại...
của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh
nghiệp KH&CN. Ở Việt Nam, ngày
càng có nhiều doanh nghiệp
KH&CN chú trọng đến việc tổ chức
cơ cấu và hoạt động của bộ phận
truyền thông. Tuy nhiên, hoạt động
này còn nhiều hạn chế, chưa phát
huy được thế mạnh của bộ phận
truyền thông trong doanh nghiệp
KH&CN. Các doanh nghiệp
KH&CN được khảo sát là những
doanh nghiệp KH&CN xây dựng
được bộ phận truyền thông và đạt
được những kết quả cụ thể. Các
hoạt động truyền thông phần nào
đã đưa hình ảnh của doanh nghiệp
KH&CN đến với công chúng, chứng
tỏ sự đầu tư của ban lãnh đạo bước
đầu có những kết quả nhất định, có
khả năng tác động và lan tỏa trong
cộng đồng. 

Nguyên tắc truyền thông
KH&CN

Do tính đặc thù KH&CN nên bất
cứ hoạt động truyền thông của
doanh nghiệp KH&CN cần phải
chú ý các nguyên tắc sau:

Lôi cuốn sự quan tâm của công
chúng

Tri thức khoa học thường rất cao
xa, có tính hạn chế về mặt thông tin
thường thức nên rất khó để người
khác hiểu được. Do đó, hoạt động
truyền thông của doanh nghiệp
KH&CN cần phải lôi cuốn, sự quan
tâm của công chúng.

Truyền thông KH&CN nói chung
và truyền thông trong doanh nghiệp
KH&CN nói riêng thường vẫn theo
một số kiểu truyền thông kinh điển
bao gồm việc chuyển thông tin từ
người trao đến người nhận. Việc
này vẫn có hiệu quả trong các
trường hợp có khoảng cách giữa
người trao - nhà khoa học, nhà sáng
chế, phát minh, và người nhận - là
người bình thường. Các ví dụ ở đây
là các bài giảng trong hội trường lớn
và phổ biến thông tin khoa học qua
các phương tiện thông tin đại chúng
(chúng ta dễ bắt gặp điều này ở
những thông tin khoa học thường
thức). Ngoài ra, trong trường hợp
thiên tai, thông tin khoa học một
chiều hữu ích về các rủi ro hoặc tình
hình cần phải được phổ biến nhanh
chóng và có hiệu quả.

Tuy nhiên, quay trở lại bản chất
của thông tin thì đó vẫn phải là nội
dung được cấu tạo bởi tính mới, hấp
dẫn, cần thiết và quan trọng là phải
hữu ích, gần gũi.

Không đề cập đến thông tin khoa
học ngay từ đầu

Đa số thông tin khoa học, thông

tin về sản phẩm khoa học công nghệ
cao... là nói về giải pháp, tức là điểm
cuối của quá trình nghiên cứu. Như
vậy, nếu không cho phép điểm khởi
đầu của nó, tức là vấn đề được chia
sẻ trước tiên thì giải pháp đó sẽ
không thu hút được sự chú ý và nhận
thức của người nhận (công chúng).

Bắt đầu làm truyền thông từ một
vấn đề

Công chúng luôn quan tâm đến
các vấn đề hiện hữu, tác động đến
cuộc sống của mình. Như vậy,
những vấn đề luôn lôi cuốn được
công chúng sẽ là điểm xuất phát cho
hoạt động truyền thông và bảo đảm
sự gắn kết của chuỗi các hoạt động
trong tổng thể kế hoạch truyền
thông của doanh nghiệp KH&CN.

Xây dựng một cộng đồng với các
mối quan tâm chung

Nếu không thiết lập được cộng
đồng cùng quan tâm với các hoạt
động chung thì người truyền thông
tin và người nhận thông tin không
thể có suy nghĩ cùng nhau được. Với
các hoạt động chung, người truyền
thông tin và người nhận thông tin có
thể bắt đầu loại bỏ khoảng cách
giữa họ n

Nguồn: Tham vấn “Chiến lược truyền thông KH&CN”-
Góc nhìn từ Chiến lược Truyền thông của dự án FIRST,
3/2014.

Nguồn: Tham vấn “Chiến lược truyền thông KH&CN”-
Góc nhìn từ Chiến lược Truyền thông của dự án FIRST,
3/2014.
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KHU Đô THị Lê HồNG PHONG I NHA TRANG:

NGhỈ dƯỠNG aN CƯ -  
Đầu TƯ SINh LỢI

thAnh bình

Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I do Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang làm chủ
đầu tư là một trong số rất ít những dự án đã và đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, hấp dẫn
trên thị trường bất động sản Khánh Hòa thời gian gần đây.

Mô hình đô thị kiểu mẫu 
hiện đại 

Dự án nằm phía Tây thành phố
biển Nha Trang, trên địa bàn
phường Phước Hải có diện tích
40ha, tiếp giáp với trục đường chính
Lê Hồng Phong, Phong Châu và

khu Trung tâm hành chính mới của
tỉnh Khánh Hoà. Khu đô thị mới Lê
Hồng Phong I được kết nối với các
khu vực lân cận bằng nhiều tuyến
đường huyết mạch như: trục đường
số 4 rộng 22,5m, đường số 1 dọc
sông Quán Trường rộng 30m, đường

báO chí VớI DoANH NGHIệP
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Lạc An - Vân Đồn, đường số 18...
Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I
được xem là mô hình đô thị kiểu
mẫu hiện đại với quy hoạch khoảng
1.500 lô đất, bao gồm nhà ở, biệt
thự; cơ sở hạ tầng đầy đủ các tiện
ích như: công viên trung tâm, khu
tập thể dục thể thao, khu thương
mại, trung tâm mua sắm, trường
học, bãi đậu xe... Ngoài ra, với
thuận lợi là khách hàng được xây
dựng theo phong cách kiến trúc tùy
chọn, nên đã đáp ứng thiết thực nhu
cầu về chỗ ở cho nhiều đối tượng
khách hàng, hướng đến mục tiêu an
cư - lạc nghiệp cho người dân, góp
phần bảo đảm an sinh xã hội và
bình ổn thị trường bất động sản. 

Chính thức mở bán từ năm 2010,
song do ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu, lĩnh vực bất
động sản cả nước đóng băng từ 2012
- 2014, Ha Quang Land (HQL)
cũng nằm trong thực trạng buồn đó,
dự án tạm ngưng. Đến cuối năm
2014, dự án được tái khởi động lại
và bất ngờ khởi sắc: chỉ trong vòng

một thời gian rất ngắn, khoảng 40%
số lô nền đất đã được giao dịch
thành công. Từ quý III và IV/2015,
HQL đã tiến hành thi công ép cọc
hàng loạt bằng Robot cho các lô đất
tại Khu vực phía Bắc của Khu đô thị
Lê Hồng Phong I, bên cạnh đó, tiến
hành trải, thảm nhựa các con đường
trong khu vực, riêng trục đường số 4
rộng 22,5m đã trải nhựa, quý
IV/2015 hoàn thiện hạ tầng và bàn
giao cho các khách hàng trên tuyến
đường này tiến hành xây nhà. 

Chị Nguyễn Thị Thu Hương -
Chủ nhân lô nhà số STH 08.03 phấn
khởi chia sẻ: “Gia đình tôi chọn về
đây sinh sống là quyết định đúng
đắn. Môi trường sống ở đây rất lý
tưởng: cảnh quan thoáng đãng, rộng
rãi, không khí trong lành, đầy đủ
các tiện ích công cộng cần thiết.
Đặc biệt, chủ đầu tư rất thân thiện,
chu đáo, đã tạo mọi điều kiện về các
chính sách cũng như sự ưu đãi đối
với khách hàng”.

Chốn đi về lý tưởng 
của mọi cư dân

Với quy mô, vị trí, giá cả cùng
tiện ích hoàn hảo Khu đô thị mới
Lê Hồng Phong I không chỉ thuần
túy là nơi an cư trong cuộc sống
năng động, mà còn là chốn đi về lý
tưởng của mọi cư dân. Có thể nói,
Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I đã
đáp ứng thiết thực nhu cầu về chỗ ở
cho nhiều đối tượng khách hàng,
hướng đến mục tiêu an cư - lạc
nghiệp cho người dân, góp phần
bảo đảm an sinh xã hội và bình ổn
thị trường bất động sản. Tiến sĩ Hà
Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản
trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần BĐS Hà Quang chia sẻ bí
quyết thành công: “Để tận dụng cơ
hội thuận lợi, vượt qua khó khăn

thách thức, yêu cầu cấp bách hiện
nay là phải nâng cao năng lực cạnh
tranh. HQL phải dũng cảm chấp
nhận cạnh tranh và phải chủ động,
sáng tạo thực hiện đồng bộ, quyết
liệt các giải pháp để không ngừng
nâng cao sức cạnh tranh của hàng
hóa, dịch vụ do mình cung ứng, với
tư duy không chỉ giới hạn tại thị
trường địa phương, mà còn đưa các
sản phẩm của mình tiếp cận với các
thị trường lớn khác. HQL cần xây
dựng chính sách, chiến lược, quy
hoạch và tổ chức bộ máy quản lý để
tạo môi trường kinh doanh thông
thoáng, minh bạch, bảo đảm quyền
tự do kinh doanh và cạnh tranh
công bằng, nâng cao hơn nữa uy tín
của chủ đầu tư thông qua việc đẩy
nhanh tốc độ thi công hạ tầng kỹ
thuật, bảo đảm chất lượng các sản
phẩm cung ứng cho thị trường, tạo
mọi điều kiện có thể đáp ứng tối đa
nhu cầu của đại đa số khách hàng”.

Kế hoạch trong 5 năm tới của
HQL là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
động bộ toàn dự án, quản lý và giám
sát chặt chẽ quá trình xây dựng,
nhằm bảo đảm chất lượng, triển
khai thi công các công trình nhà ở
xã hội, nhà chính sách dành cho các
đối tượng chính sách, người có thu
nhập thấp. Ngoài ra, các khu dịch
vụ hỗn hợp cũng sẽ được triển khai
nhằm khai thác tối đa giá trị về vị trí
mà các khu đất này mang lại, bảo
đảm gia tăng lợi ích cho cư dân
trong khu đô thị n

CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẤT ĐỘNG SẢN HÀ QUANG
Địa chỉ: Lô SVL05.09, Khu đô thị

mới Lê Hồng Phong I, Nha Trang,
Khánh Hòa

Điện thoại: (+84 58)2 465.111/ 2
465.666/ 2 465.777/ 2 465.678
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nGhiên cứu TrAo ĐổI

Tiếp biến ngôn ngữ từ khẩu hiệu tuyên
truyền tiếng Anh sang tiếng Việt

ncs trần thAnh Dũ

Quá trình hội nhập và tiếp biến văn hoá - ngôn ngữ đã xuất hiện một số hiện tượng
ngôn ngữ trong khẩu hiệu tuyên truyền (KHTT) chịu sự chi phối và ảnh hưởng từ lối diễn

đạt của KHTT tiếng nước ngoài, trong đó, trực tiếp và phổ biến nhất là từ những KHTT
tiếng Anh mà chúng tôi xem là những cơ sở để tạo nên phong cách ngôn ngữ KHTT hiện

đại ở nước ta. Bài viết này phân tích một số hiện tượng phổ biến.

nGhiên cứu TrAo ĐổI

Sử dụng đại từ nhân xưng
Như chúng ta đã biết, cách xưng hô,

từ xưng hô là phương tiện quan trọng thể
hiện tình thái và mối quan hệ giữa các
chủ thể tham gia vào quá trình giao tiếp.
Đối với KHTT, do phải bảo đảm tốt các
mối quan hệ liên nhân và phép lịch sự
nhằm thực hiện tốt chức năng tuyên
truyền và tác động nên yếu tố xưng hô,
từ ngữ xưng hô đóng vai trò rất quan
trọng. Đây cũng được xem là một trong
những thế mạnh của KHTT tiếng Anh.
Thế mạnh này được tiếp biến vào KHTT
tiếng Việt qua việc sử dụng các đại từ
nhân xưng tương ứng, trong đó điển hình
là đại từ nhân xưng ở ngôi thứ hai “bạn”
trong một số trường hợp, như :Tôi và
bạn hãy chung tay vì cuộc sống của
chúng ta. 

Hãy kiểm tra thị lực ít nhất mỗi năm
một lần bạn nhé.

Môi trường có trong lành hơn hay
không, điều đó tuỳ thuộc ở bạn.

Xét mối quan hệ liên nhân, việc sử
dụng đại từ xưng hô “bạn” trong giao
tiếp có tác dụng đề cao vai trò trách
nhiệm cá nhân của người tiếp nhận hơn
là sự tương tác trong mối quan hệ cộng
đồng. Thực chất của xu hướng này là kết
quả của sự du nhập và tiếp chuyển từ chủ
nghĩa cá nhân của các nước phương Tây
vào văn hoá giao tiếp, văn hoá ứng xử

của người Việt. Tuy xuất hiện với tầng số
không nhiều, nhưng cách hô gọi này
cũng tạo nên những nét mới và gây ấn
tượng đối với độc giả.

Sử dụng mãnh câu
Khi xây dựng KHTT, nhà tuyên

truyền bao giờ cũng rất quan tâm đến
chất lượng tuyền tải thông điệp. KHTT
được cho là hay, là hiệu quả khi và chỉ
khi chúng mang lại cho công chúng một
nội dung thông điệp đúng như nhà tuyên
truyền mong muốn. Chính điều này đặt
ra yêu cầu KHTT cần phải được thể hiện
một cách nghiêm túc, trang trọng về nội
dung cũng như hình thức ngôn từ. Điểm
qua tình hình sử dụng KHTT thời gian
qua, chúng tôi nhận thấy các câu đầy đủ
thành phần hoặc những tác tử thể hiện
tình thái cầu khiến trang trọng được sử
dụng rất phổ biến trong KHTT tiếng
Việt. Chẳng hạn:

Đảng là hòa bình ấm no hạnh phúc,
đảng là niềm tin tất thắng.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
muôn năm!

Hãy tiết kiệm năng lượng để bảo vệ
nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ
môi trường.

Như đã xác định, một trong những
đặc trưng và cũng được xem là yêu cầu
cơ bản của KHTT là tính ngắn gọn. Đặc

trưng này lại càng có ý nghĩa quan trọng
trong giai đoạn hiện nay, khi hàng ngày
con người tiếp cận với nhiều nguồn
thông tin, sản phẩm truyền thông khác
nhau khiến việc tiếp nhận thông tin,
tuyên truyền của công chúng thêm muôn
màu, muôn sắc. Hơn nữa, cuộc chạy đua
của cuộc sống hiện đại cùng với những
áp lực về thời gian không cho phép công
chúng đọc hết những KHTT có nội dung
dài. Chính vì vậy, nhà tuyên truyền có xu
hướng sử dụng những mãnh câu khi viết
nên những KHTT. Chẳng hạn:

Bảo vệ đại dương, bảo vệ trái đất.
Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống.
Lái xe bất cẩn, ân hận cả đời.
Dù chưa có tài liệu chứng minh,

nhưng đây cũng là sự mô phỏng cách nói
từ KHTT của tiếng Anh, như trong:

Think globally, act locally. 
Save water! Save Life!
Drive hammered. Get slammered.
Những câu khẩu hiệu trên không chỉ

đạt tính súc tích, đơn giản của ngôn từ
mà còn mang đậm sắc thái của lời kêu
gọi nên dễ nhớ, dễ đi vào lòng công
chúng. Điều này được tăng cường với sự
kết hợp hài hoà các yếu tố ngữ âm trong
câu khẩu hiệu. Mặc dù không đầy đủ các
thành phần câu, nhưng những mãnh câu
trên cũng mang đến cho công chúng
những thông điệp đầy đủ và trọn vẹn.
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Các giải pháp ngữ âm 
làm tăng nhạc tính cho lời văn

Căn cứ theo Lý thuyết ngôn ngữ và
thi ca do Jakobson [Jakobson, 1960,
dẫn theo 1, tr.107] đề xuất, KHTT cần
phải mang âm hưởng của thi ca (poetic
function) để thu hút độc giả đến với
nó, làm cho họ đến với nó “một cách
tự nhiên mà không hề miễn cưỡng”.
Để đạt được yêu cầu này, việc sử dụng
có hiệu quả các yếu tố ngữ âm đóng vai
trò hết sức quan trọng. Theo tác giả
Đinh Trọng Lạc [2, tr.211], “Biện pháp
tu từ (BPTT) ngữ âm là những cách
phối hợp sử dụng khéo léo các âm
thanh, đem đến cho phát ngôn một cơ
cấu âm thanh nhất định nhằm tạo ra
những màu sắc biểu cảm - cảm xúc
nhất định”. 

Trong tiếng Việt, BPTT ngữ âm
thường thấy xuất hiện dưới các hình
thức: điệp thanh điệu, điệp vần, điệp
phụ âm đầu và hài âm. Các BPTT này
thường không bao giờ xuất hiện đơn lẻ
mà xuất hiện đồng thời hoặc kết hợp
với các BPTT khác tạo nên sức mạnh
cộng hưởng làm cho câu chữ gợi cảm
về mặt âm thanh và bổ sung thêm
những khía cạnh nhất định về mặt ý
nghĩa. Chẳng hạn:

Người Hà Nội không vội được đâu.
Vì sức khỏe cộng đồng hãy rửa tay với

xà phòng.
Thà chậm một giây còn hơn gây tai

nạn.
An toàn là bạn, tai nạn là thù.
Trong những KHTT trên, phép điệp

vần có tác dụng làm cho lời nói có sự
hài hoà về âm điệu hướng đến lối diễn
đạt của tục ngữ nên đọc lên nghe xuôi
tai, dễ nhớ, dễ lưu truyền. Theo chúng
tôi, đây cũng là kết quả của quá trình
tiếp thu và ảnh hưởng lối chơi chữ ngữ
âm hài hước, dí dỏm được sử dụng rất
phổ biến trong nhiều KHTT tiếng
Anh.

Chiến lược “mềm hoá” 
khẩu hiệu tuyên truyền

Lịch sự là một trong những yếu tố rất
quan trọng trong giao tiếp công chúng,
là yêu cầu cơ bản của xã hội văn minh.
Chính vì vậy, việc bảo đảm tính lịch sự
cho ngôn từ cũng là một trong những vấn
đề rất quan trọng trong quá trình sáng
tạo và sử dụng KHTT. Điều này lại càng
có ý nghĩa quan trọng trước những biến
đổi cơ bản trong tâm lý tiếp nhận sản
phẩm truyền thông của người Việt. Khi
đó, công chúng không còn là người tiếp
nhận thụ động mà là những người tiếp
nhận tích cực - những người đồng hành
với nhà tuyên truyền - nên cần phải được
quan tâm và tôn trọng. Cùng với đó là sự
biến đổi trong tư duy, nếp sống, nếp suy
nghĩ của cộng đồng dân tộc Việt, trong
đó một trong những đặc trưng cơ bản là
quyền tự do cá nhân, quyền tự quyết của
con người ngày càng được nâng cao và
đã trở thành nhu cầu thiết yếu của xã hội
hiện đại. Nhà tuyên truyền ở nước ta
nắm bắt xu thế này nên có xu hướng
“mềm hoá” lời kêu gọi bằng những lời lẽ
lịch sự để nhằm tác động đến tâm lý và
tình cảm của công chúng. Như trước đây,
KHTT về an toàn giao thông thường
được thể hiện dưới các dạng thức mệnh
lệnh hoặc nghiêm cấm có tính chất thô
cứng và có nguy cơ đe doạ thể diện như:

Nghiêm cấm bán hàng rong.
Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về

tốc độ.
Hãy đội mũ bảo hiểm chất lượng.
Thì ngày nay, KHTT trong lĩnh vực

này được “mềm hoá” thành những lời
kêu gọi đánh vào tâm lý và tình cảm công
chúng như:

Lái xe bằng cả trái tim.
Một người có ý thức chấp hành luật

giao thông đem lại hạnh phúc cho nhiều
người.

Một ý thức giao thông, triệu nụ cười
hạnh phúc.

Cũng trước xu thế này, bên cạnh
những thay đổi về cách sử dụng từ ngữ,
cấu trúc diễn ngôn trong KHTT cũng có
xu hướng tiếp cận với KHTT của các
nước. Nếu như KHTT ở nước ta trước
đây thường là những diễn ngôn đơn được
thể hiện dưới hình thức một câu tường
thuật hoặc câu cầu khiến mang tính
nặng nề, áp đặt thì KHTT được sử dụng
trong giai đoạn hiện nay có cấu trúc gồm
hai câu xuất hiện ngày càng phổ biến.
Việc sử dụng cấu trúc diễn ngôn này
không chỉ có tác dụng bộc lộ rõ nội dung
của thông điệp cũng như quan điểm, thái
độ của nhà tuyên truyền mà còn là yếu
tố quan trọng để kích thích vào tâm lý
công chúng, từ đó mang lại hiệu quả tác
động cho KHTT. Chẳng hạn: 

Đừng để quên sự an toàn của bạn!
Hãy đội mũ bảo hiểm chất lượng.

Phía trước tay lái là cuộc sống. Nhanh
một phút, chậm cả đời.

Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết
chống lại biến đổi khí hậu.

Thực chất của sự thay đổi này là kết
quả của quá trình tiếp biến văn hoá
phương Tây, trong đó sự tôn trọng và đề
cao vai trò cá nhân luôn được xem là mối
quan tâm hàng đầu của xã hội.  Sự biến
đổi này cũng cho thấy xu hướng mới
trong tư duy tuyên truyền và tâm lý tiếp
nhận KHTT thiên về tác động đến tâm
lý và tình cảm hơn là đưa ra những lời
cầu khiến nặng nề, áp đặt ở nước ta hiện
nay. Tuy xuất hiện với tầng số không cao,
nhưng đây cũng được xem là hiện tượng
tiếp biến văn hoá phổ biến từ KHTT
tiếng Anh vào cách thức xây dựng và thể
hiện KHTT ở nước ta hiện nay n
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Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu 
ở Việt Nam hiện nay 

Pgs,ts đinh vĂn hường - ts nguyễn minh trường

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân
loại trong thế kỷ XXI. Với Việt Nam, quốc gia bị uy hiếp cao nhất bởi những tác

động của BĐKH thì việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về những tác động
tích cực và mặt trái nghiêm trọng của BĐKH và ứng phó với BĐKH là việc làm cần

thiết và cấp bách của báo chí hiện nay. 

Cơ hội và thách thức
Việt Nam là một trong 6 quốc gia bị ảnh hưởng

nặng nề nhất của BĐKH. Trong những năm qua,
BĐKH không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh
lương thực và phát triển nông nghiệp mà còn khiến
tần suất và cường độ thiên tai ở nước ta ngày càng
gia tăng, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài
sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hoá, xã hội,
tác động xấu đến môi trường. Chỉ tính trong 10 năm
gần đây (2005 - 2015), các loại thiên tai như: Bão,
lũ, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập, nóng, lạnh bất
thường, hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai
khác đã làm thiệt hại đáng kể về người và tài sản. 

Những thách thức và cơ hội đan xen đòi hỏi
Đảng, Nhà nước và Chính phủ phải có những nỗ
lực hơn nữa trong các chính sách, biện pháp nhằm
nâng cao nhận thức và năng lực thích nghi và ứng
phó với BĐKH, song song với phát triển kinh tế để
tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế
quốc gia trên trường quốc tế. Bám sát những định
hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, báo chí nước
ta thời gian qua đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến,
giải thích đường lối, chính sách, pháp luật về
BĐKH và ứng phó với BĐKH. Những thông tin mà
báo chí cung cấp đã giúp người dân, cộng đồng
thêm hiểu biết, có niềm tin và cơ sở để hành động
trong thực tiễn. Không chỉ tuyên truyền các văn bản
chỉ đạo, báo chí còn tiến hành đồng thời công tác

động viên, cổ vũ, khuyến khích... người dân và cộng
đồng thực hiện, triển khai đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn
ứng phó với BĐKH. Đây là công việc quan trọng và
cần thiết. Vì chủ trương, đường lối, chính sách đúng
là một phần, nhưng điều quan trọng là phải thực sự
đi vào cuộc sống, được cộng đồng thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc và trách nhiệm... 

Là lực lượng xung kích, mũi nhọn, sắc bén trên
mặt trận đấu tranh bảo vệ môi trường, giảm thiểu
tiêu cực của BĐKH, những năm qua, các cơ quan
báo chí và các nhà báo đã góp phần tích cực trong
việc tuyên truyền phòng ngừa và kiên quyết đấu
tranh chống các hành động hủy hoại môi trường,
làm gia tăng tác hại của BĐKH. Không ít những sự
kiện thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận thời
gian qua như: hạn hán kéo dài ở Tây Nguyên, xâm
nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Formosa
Hà Tĩnh gây cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung...
đã được báo chí theo sát, phản ánh kịp thời, đa chiều
và xác đáng. 

Bên cạnh việc khai thác, đăng tải thông tin về các
hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan như hạn hán,
lũ lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, rét đậm, rét hại
bất thường... cùng những hậu quả nặng nề mà người
dân và xã hội phải gánh chịu thì các cơ quan báo chí
từ trung ương đến địa phương những năm qua đã có
những đổi mới, triển khai có hiệu quả phương thức
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tuyên truyền thông qua các chủ đề chuyên sâu như:
thế nào là BĐKH; những biểu hiện và tác động của
BĐKH đối với Việt Nam; mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế với BĐKH; những cảnh báo từ việc
phát triển kinh tế thiếu bền vững trong bối cảnh tác
động của BĐKH; tác động của BĐKH đối với đời
sống con người; phương cách thích ứng và giảm
thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra, nhất là ở những
vùng bị tác động nặng nề như Đồng bằng sông Cửu
Long, Tây Nguyên, khu vực ven biển miền Trung... 

Có thể khẳng định, các cơ quan báo chí đã có
nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp không nhỏ vào việc
thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cho
cộng đồng về BĐKH và ứng phó với BĐKH. Tuy
nhiên, trong công tác thông tin và truyền thông về
chủ đề “nóng” BĐKH, báo chí nước ta cũng còn
không ít khó khăn, hạn chế. 

Thứ nhất, đó là hiện tượng một số lãnh đạo cơ
quan chủ quản và cơ quan báo chí chưa nhận thức
đúng và đầy đủ tầm quan trọng, cần thiết thông tin,
tuyên truyền về BĐKH và ứng phó với BĐKH cho
cộng đồng; đội ngũ phóng viên, biên tập viên đa số
chưa có kiến thức sâu về BĐKH; chưa tổ chức được
đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên ổn
định tham gia vào hoạt động này; chuyên trang,
chuyên mục chưa có hoặc không ổn định; số lượng
tin, bài, ảnh... chưa thường xuyên; công tác phát
hành báo in khó khăn; thời lượng phát sóng trên
phát thanh - truyền hình chưa nhiều; thiếu chuyên
nghiệp; nội dung và hình thức chưa đáp ứng nhu
cầu của cộng đồng và xã hội... Ngoài ra, một số hạn
chế cũng thường gặp hiện nay là báo chí chỉ tập
trung thông tin về BĐKH theo phong trào, từng
đợt. Cũng có không ít tác phẩm báo chí chỉ thông
tin về biểu hiện và hậu quả của BĐKH, thiếu những
phân tích sâu về nguyên nhân, các giải pháp, cách
thức ứng phó và thích nghi cụ thể, những kinh
nghiệm hay hoặc những nhận định, bình luận, đánh
giá có tính dự báo cao... Nhiều cơ quan báo chí còn
lúng túng khi thông tin các vấn đề gây tranh cãi, các
ý kiến trái chiều; có nhiều bài viết về chủ trương,
chính sách, hoạt động ứng phó với BĐKH ở tầm vĩ
mô, nhưng lại ít các bài viết tiếp cận vấn đề theo
hướng từ cộng đồng đi lên, hoặc chỉ mô tả hoạt
động, quan điểm, nguyện vọng của người dân cũng
như của cộng đồng.

Thứ hai, đó là một số lãnh đạo các Bộ, Ngành,
địa phương chưa quan tâm và coi trọng đúng mức
công tác thông tin, tuyên truyền về BĐKH; việc
nâng cao nhận thức, hiểu biết và hành động về ứng
phó với BĐKH cho cộng đồng của một bộ phận cán
bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp còn hạn chế;
cán bộ làm công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm; sử
dụng chưa hiệu quả nguồn lực; cơ sở vật chất, tài
chính chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của xã hội;
việc thực thi pháp luật về môi trường, ứng phó với
BĐKH chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra
chưa thường xuyên và hiệu lực... Bên cạnh đó, sự
phối hợp, hỗ trợ của các ngành chức năng, cơ quan
chuyên môn, các nhà khoa học, các cá nhân... đối
với phóng viên báo chí để khai thác, đưa thông tin
về các vấn đề liên quan đến BĐKH không phải lúc
nào cũng thuận lợi, nhịp nhàng và hiệu quả.

Một số giải pháp
Các cấp lãnh đạo cần nhận thức đúng, đầy đủ

tầm quan trọng, cần thiết và cấp thiết về BĐKH và
ứng phó với BĐKH để chỉ đạo sâu sát, quyết liệt
các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá
nhân, cộng đồng trong đó có báo chí trong cuộc
chiến ứng phó, thích nghi, hài hòa và “sống chung”
với BĐKH, phục vụ đắc lực cho phát triển bền vững
kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng nhận thức việc
thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ,
chính xác về BĐKH và ứng phó với BĐKH là một
trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và
trách nhiệm của những người làm báo. Phải thể hiện
được vai trò, tác động, hiệu quả của báo chí trong việc
nâng cao nhận thức cho cộng đồng về BĐKH và ứng
phó với BĐKH để phục vụ thành công sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các ngành tài nguyên và môi trường, nông
nghiệp và phát triển nông thôn cùng một số ngành
liên quan từ Trung ương đến địa phương cần tăng
cường hợp tác với các cơ quan báo chí để tuyên
truyền định kỳ, thường xuyên và có định hướng
đúng về những vấn đề liên quan đến BĐKH, giúp
cộng đồng biết, kịp thời chủ động thích ứng, phòng
tránh, hạn chế thấp nhất tác hại do BĐKH gây ra.
Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể phối hợp với
một số cơ quan báo chí thành lập mạng lưới truyền
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thông về BĐKH. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để kết
nối đội ngũ những người làm truyền thông chuyên
viết về BĐKH.

Các cơ quan chức năng cần chủ động và có trách
nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin về BĐKH
cho các cơ quan báo chí. Ngoài ra, ưu tiên cho các
cơ quan báo chí tham gia ngay từ đầu quá trình xây
dựng, triển khai thực hiện các chương trình, dự án
liên quan đến ứng phó với BĐKH. Cần thiết kế và
đưa nội dung giảng dạy về BĐKH - môi trường như
một nội dung chuyên sâu trong các trường truyền
thông - báo chí, nhằm đào tạo đội ngũ những người
làm truyền thông - báo chí chuyên sâu về BĐKH -
môi trường.

Nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng tác
nghiệp cho phóng viên, biên tập viên về BĐKH và
ứng phó, thích nghi với BĐKH (đào tạo, bồi dưỡng,
tập huấn trong và ngoài nước, đi thực tế nơi ảnh
hưởng nặng nề của BĐKH... để xây dựng tác phẩm
có tính chuyên nghiệp cao).  

Hình thành một diễn đàn truyền thông - báo chí
về BĐKH, xem đây là “cầu nối” để các cơ quan
quản lý nhà nước chủ động phối hợp và chia sẻ
những thông tin mới nhất, chính thống nhất về tình
hình, các hoạt động ứng phó với BĐKH trong nước,
khu vực và thế giới, tạo điều kiện cho các cơ quan
báo chí tiếp cận thông tin nhanh cả bề rộng và chiều
sâu để có những thông tin chính xác, khách quan,
trung thực và trách nhiệm.

Các cơ quan báo chí cần có sách lược, chiến lược
xây dựng tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh,
truyền hình và các tác phẩm báo chí khác về BĐKH
và ứng phó với BĐKH một cách bài bản, ổn định,
hệ thống, lâu dài và chuyên nghiệp. Tăng cường các
tác phẩm báo chí có tính ứng dụng cao, thiết thực,
cụ thể, hữu ích, trực tiếp cho cộng đồng để người
dân thực thi, vận dụng được trong môi trường
BĐKH, bảo đảm sinh kế bền vững cho họ ngay tại
nơi tác động xấu của BĐKH, “sống chung” với
BĐKH, như vậy mới thực sự bền vững, phát triển
lâu dài. Tạo điều kiện, cơ chế chính sách tốt để tôn
vinh, khen thưởng kịp thời các nhà báo có tác phẩm
báo chí tốt về lĩnh vực này.

Để tăng cường thông tin phản biện mang tính
khoa học về BĐKH và ứng phó với BĐKH, các cơ
quan báo chí rất cần sự giúp đỡ, hợp tác từ các

chuyên gia, nhà khoa học. Vì vậy, cần xây dựng mối
quan hệ nhiều chiều giữa các cơ quan báo chí với
các hội, đoàn, tổ chức, các nhà khoa học để nâng
cao hiệu quả truyền thông về BĐKH và ứng phó
với BĐKH.

Khai thác, lựa chọn và sử dụng có hiệu quả sức
mạnh và lợi thế của Internet, của truyền thông xã
hội trong việc chuyển các thông điệp về BĐKH. Đa
dạng hóa, tận dụng mọi kênh truyền thông xã hội:
Facebook, Twitter, Youtube, Blog... để tương tác,
chia sẻ, kết nối với cộng đồng. Đây là những
phương tiện truyền thông mới đang tạo ra bước đột
phá làm thay đổi thói quen và cách thức truyền
thông hiện nay. 

Bài báo này là một phần kết quả nghiên cứu đề
tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, mã số
QG.15.57. “Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu ở
Việt Nam hiện nay” do PGS. TS Đinh Văn Hường
làm chủ nhiệm n
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Nam Phong Tạp chí qua góc nhìn 
văn hóa những năm đầu thế kỷ XX

ths lương ngọc Dung

Tạp chí Nam Phong ra đời trong giai đoạn giao thời về mọi mặt, đặc biệt là giao thời về
văn hóa tư tưởng giữa á Đông và phương Tây, giao thời về văn tự giữa chữ Nho và chữ

Quốc ngữ. Đây chính là giai đoạn văn hóa của người Việt Nam tiếp nhận và hòa nhập văn
hóa phương Tây để có được diện mạo của một nền báo chí hiện đại. 

Tiền đề để báo chí Quốc ngữ xuất hiện 
Ngay khi Pháp chiếm các tỉnh Nam Kỳ, người Việt Nam

liên tục nổi lên chống Pháp, nhưng đều bị đàn áp và thất bại.
Sáu tỉnh miền Nam trở thành thuộc địa Pháp từ năm 1874,
Trung và Bắc Kỳ bị bảo hộ năm 1884. Từ năm 1897, Bắc Kỳ
theo chế độ bảo hộ trực tiếp do viên Thống sứ Pháp nắm
quyền cai trị. Sang đầu thế kỷ XX, những nhà yêu nước Việt
Nam thay đổi chiến lược, mở cuộc vận động văn hóa chính
trị. Gần như cùng một lúc xuất hiện hai phong trào Đông
Du do Phan Bội Châu lãnh đạo và phong trào Duy Tân do
Phan Châu Trinh đề xướng. 

Có thể nói suốt cuộc đời, những nhà chí sĩ Việt Nam yêu
nước đầu thế kỷ XX đều ôm ấp cao vọng: khôi phục lại độc
lập dân tộc, khôi phục chủ quyền cho đất nước. 

Trong nhiều lựa chọn, có một lựa chọn, đó là, phải thức
tỉnh dân tộc, làm cho dân tộc thoát khỏi di sản chuyên chế
phong kiến kéo dài hàng nghìn năm. Một trong các con
đường đi tới là nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, cải thiện
đời sống nhân dân. Dựa vào chính sách “khai hóa văn minh”
để công khai đấu tranh đòi các quyền dân chủ, thực hiện
nhiệm vụ to lớn, lâu dài là làm cho dân ý thức được các quyền
của mình, làm cho quyền dân chủ được thấm sâu, lan rộng
đến mọi người.

Các chí sĩ như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng,
Trần Quý Cáp đã dấy lên một phong trào Duy Tân rộng lớn
tìm kiếm một con đường đi lên cho dân tộc. Chính quyền
thực dân phong kiến hoảng sợ dồn phong trào trong máu
lửa. Sự kiện này đánh dấu sự thức tỉnh của dân tộc, đánh dấu
một giai đoạn mới khác trước về chất lượng. 

Sau kỳ thi hương tại Nam Định năm 1915, Bắc Kỳ ngưng
tổ chức các kỳ thi Nho học. Tại Trung Kỳ, các khoa thi hương
năm 1918 và thi hội năm 1919 là những khoa thi Nho học
cuối cùng. Từ đây, hoàn toàn chuyển qua tân học với hai loại

chữ viết chính thức là Pháp ngữ và Quốc ngữ. 
Đây là tiền đề để báo chí Quốc ngữ xuất hiện và thực hiện

sứ mệnh văn hóa của nó. 
Gia Định Báo là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên trên toàn

quốc, phát hành tại Sài Gòn ngày 15/4/1865, mỗi tháng ra
1 số, vào ngày 15 hằng tháng sau khi 3 tỉnh miền Đông
Nam Kỳ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) bị nhượng
cho Pháp bằng hòa ước năm 1862. Sau đó, ở Nam Kỳ lần
lượt xuất hiện những tờ báo kế tiếp là Nhật Trình Nam Kỳ
(1883), Phan Yên Báo (1898), Nông Cổ Mín Đàm (1901),
Nhật Báo Tỉnh (1905), Lục Tỉnh Tân Văn (1907), An Hà
Báo (1917 ở Cần Thơ), Đại Việt Tạp Chí (1918 ở Long
Xuyên), Nữ Giới Chung (1918)... 

Đóng góp cho nền văn hóa Việt Nam 
Nam Phong Tạp chí xuất bản hằng tháng ở Hà Nội, số

đầu tiên vào ngày 1/7/1917 và số cuối cùng vào tháng 12/1934,
tất cả được 17 năm với 210 số báo. Tạp chí thành lập theo
chủ trương của Toàn quyền Pháp Albert Sarraut, Phạm
Quỳnh làm chủ bút, phụ trách phần tiếng Việt bằng chữ
Quốc ngữ; phần chữ Hán do Nguyễn Bá Trác đảm nhận. Từ
1922 trở về sau có thêm phần tiếng Pháp. Nam Phong Tạp
chí, tiếp tục con đường hòa nhập văn hóa Á - Âu. Ngoài mục
đích ban đầu là tuyên truyền chính sách bảo hộ và đề cao
công cuộc “khai hóa” của Pháp ở Việt Nam, Tạp chí còn mở
rộng khảo sát các đề tài lịch sử xã hội và văn hóa văn minh
của Việt Nam và thế giới. Xu thế chủ đạo là đề cao tinh thần
“bảo tồn cổ học”, “dung hòa Đông Tây”, hướng tới việc mở
mang kiến thức, giữ gìn đạo đức, bảo tồn quốc hồn quốc túy
trong quốc dân đồng bào, truyền bá các môn khoa học tiên
tiến của phương Tây, đặc biệt là giới thiệu các tư tưởng, học
thuật của Pháp. 

Trong Mấy nhời nói đầu, Nam Phong, số 1, tháng 7/1917,
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nGhiên cứu TrAo ĐổI

Phạm Quỳnh viết:
“Cái mục đích của bản báo là muốn gây lấy một nền học

mới để thay vào cái nho học cũ, cùng đề xướng lên một cái
tư trào mới hợp với thời thế cùng trình độ dân ta. Cái tính
cách của sự học vấn mới cùng cái tư trào mới ấy là tổ thuật
các học vấn tư tưởng Thái tây, nhất là của nước Đại Pháp mà
không quên cái quốc túy trong nước”.  

Hoàn cảnh ra đời tạp chí Nam Phong gắn với chủ trương
khi người Pháp khuyến khích người Việt học hỏi nền văn hóa
Tây phương với một chủ ý là làm cho người Việt quên lãng
những cuộc nổi dậy chống Pháp. Tuy nhiên, chính người Việt
đã sử dụng xu hướng đó để nhận thức lại mình và phát triển
một nền văn hóa hiện đại. Đây là một quan hệ văn hóa vô
cùng đặc sắc. Nhà sử học Trần Văn Giàu nhận xét: “Tư tưởng
về sự điều hoà đạo đức phương Ðông với khoa học phương
Tây để tạo cho Việt Nam một lớp thượng lưu mới, tạo cho
Việt Nam điều kiện đi tới phú cường - tư tưởng đó trong
những năm 20 và 30 khá là phổ biến trong các báo chí chứ
không riêng gì trên Nam Phong” (1). 

Trong bài Văn hoá và chính trị in ở Tạp chí Nam Phong
số 107, năm 1926, tác giả Thượng Chi (bút hiệu của Phạm
Quỳnh) viết: “Cứ lấy cái kết quả nhãn tiền mà xét thời
phương diện chính trị có lẽ là cần hơn; cứ lấy cái thực hiện
chân chính mà nghiệm thời phương diện văn hóa xem ra mới
thiết thực. Hai đàng có thể đồng thời thi hành được, nhưng
muốn cho có hiệu quả chắc chắn thời phải chuyên chủ về
phương diện văn hóa trước, hễ phần văn hóa giải quyết được
thì phần chính trị cũng giải quyết xong; nếu chỉ trì trục về
một đường chính trị mà nhãng bỏ hẳn đường văn hóa thì có
kết quả rút lại cũng là hư không vậy”.

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nhận xét: “Do quen
sống trong một hệ giá trị khác, làm sao các nhà nho khỏi bị
sốc khi phải nghe một kiểu ăn nói nghĩ ngợi khác hẳn mình
như vậy?! Trong cảnh bất lực vì không làm cách gì để đuổi
bọn cướp nước đi được, bấy lâu, điều làm cho họ cảm thấy
được an ủi, là thực ra, bọn cướp nước kia là man di mọi rợ,
ta cao hơn chúng, và mặc dù bị thua, song ta vẫn không thèm
dùng đồ của chúng, đi xe của chúng... Nay thì tinh thần bài
ngoại ấy một thứ chủ nghĩa yêu nước thẳng tay từ chối mọi
nền văn hoá khác lạ hình như không có cơ đứng vững nữa,
làm sao mà họ chịu nổi!”(2). 

Chủ nhiệm, kiêm chủ bút Phạm Quỳnh thuộc số những
trí thức trưởng thành khi chế độ thực dân phong kiến do
Pháp thiết lập ở Việt Nam đã khá ổn định. Trong con mắt
của người đương thời, những Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn
Vĩnh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Tiến Lãng... là những

“ông Tây An Nam”. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh vẫn giữ một lập
trường khác hẳn một số trí thức đương thời. Tác giả Phạm
Thế Ngũ viết: “Giữa một xã hội náo nức duy tân, ông vẫn tự
coi như di lưu của một gia đình Nho học quê mùa muốn giữ
lấy nền nếp đạo đức của ông cha, cùng những đức tính chân
thật, cần cù của anh đồ quê, trung thành với linh hồn của
đồng quê, với tiếng gọi của xứ sở”(3). Đó là mặt bảo thủ trong
tư tưởng Phạm Quỳnh. Nhìn phía khác, Phạm Quỳnh là một
nhà tân học, “có cái vốn Pháp học vững vàng, uyên bác, óc
phán đoán sáng suốt của một người từng thú nhận bị chinh
phục bởi bao nhiêu vẻ đẹp mĩ miều, tân tiến của nền văn
minh Tây phương”(4). Hai mặt tưởng như trái ngược nhau, lại
làm thành một thể thống nhất cùng tồn tại trong một con
người, đã góp phần làm nên cái diện mạo tinh thần, tư tưởng,
lối hành xử cũng như nhãn quan văn hóa của Phạm Quỳnh.
Ông trân trọng, giữ gìn những tinh hoa ngàn đời của dân tộc,
nhưng cũng biết chắt lọc những giá trị văn minh Tây phương
để bồi đắp, hiện đại hóa nền văn hóa nước nhà.  

Cuộc tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá
phương Tây (trước tiên là văn hoá Pháp), nhất là cuối thế
kỷ XIX đầu XX, có thể coi là một trường hợp tiếp nhận và
chuyển hóa điển hình. Đó là một sự biến đổi làm cho văn
hoá Việt Nam như được nhào nặn lại trong quá trình tiếp
nhận văn hóa phương Tây. Dưới nhãn quan lịch sử văn hoá,
sự hoà nhập vừa là đặc tính nội tại, vừa là điều kiện sống
còn của văn hoá. Mỗi nền văn hoá dân tộc không chỉ là sự
phát triển tự thân của nó, mà còn là lịch sử của những mối
quan hệ giữa nó với các nền văn hoá khác. Văn hóa Việt
Nam sau những quan hệ cấy ghép với văn hoá ngoại lai đã
không mất đi, không bị đồng hoá mà vẫn giữ được sắc thái
của riêng mình. Trong bối cảnh đó, vai trò của các quan hệ
văn hóa báo chí nổi lên hết sức đặc biệt. Lịch sử đã chứng
minh Phạm Quỳnh và Tạp chí Nam Phong đã đóng góp
tích cực cho nền văn hóa Việt Nam n
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(3),(4). Phạm Thế Ngũ, Việt Nam văn học sử giản ước tân
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Thông tin tội phạm trong 
các bản tin thời sự trên kênh ANTV

ths nguyễn đĂng KhAng

Việc báo chí tập trung khai thác, đưa tin, phân tích thông tin tội phạm là
điều dễ hiểu, bởi thông tin tội phạm tự thân đã mang tính hấp dẫn và thu hút
công chúng. Tuy nhiên, báo chí đưa tin về tội phạm như thế nào để vừa đáp

ứng được nhu cầu của công chúng, nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn, nhân
đạo luôn là bài toán cần lời giải.

Cần tính nhân văn
Sau gần 5 năm chính thức phát sóng, kênh

truyền hình Công an nhân dân (ANTV) đã
khẳng định được uy tín, thương hiệu trong việc
phản ánh thông tin tội phạm. 

Hiện nay, Kênh ANTV duy trì phát sóng 9
bản tin với tổng thời lượng 3 tiếng 5 phút mỗi
ngày. Trong 9 bản tin chỉ có 1 bản tin quốc tế
duy nhất, ANTV dành toàn bộ thời lượng để
phản ánh những vấn đề thời sự quốc tế, các bản
tin còn lại liên tục cập nhật các tin tức về chính
trị, an ninh trật tự, văn hóa xã hội, kinh tế tài
chính... trong đó thông tin tội phạm chiếm tỷ lệ
tương đối cao.

Số lượng tin bài liên quan đến thông tin tội
phạm phát sóng trong 6 tháng cuối năm 2015 là
hơn 5.300 tin, phóng sự. Qua nghiên cứu, nội
dung thông tin tội phạm đề cập phần lớn theo
công thức chung đó là: thời gian xảy ra vụ việc;
vai trò của cơ quan chức năng trong việc làm rõ
hành vi phạm tội, đối tượng phạm tội; hành vi
phạm tội; thủ đoạn phạm tội, nguyên nhân

phạm tội, vai trò của cơ quan chức năng... 
Nội dung thông tin tội phạm phản ánh đơn

thuần vụ việc (không đủ 5W+1H). Cụ thể chỉ
phản ánh thời gian xảy ra vụ việc; nội dung vụ
việc, vai trò của cơ quan chức năng trong việc
làm rõ vụ việc. Thông tin tội phạm dạng này
chủ yếu là các vụ án giết người, cố ý gây
thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây
xôn xao dư luận nên phải đưa tin để định
hướng giúp dư luận hiểu rõ về vụ án, hiện
trường xảy ra, và nỗ lực của cơ quan công an
đang điều tra làm rõ.

Điển hình, tháng 7/2015, một số cơ quan báo
chí đưa thông tin liên tục, hỗn loạn về những
tình tiết vụ án giết người tại Bình Phước, Nghệ
An cướp đi mạng sống của 10 người trong hai
gia đình. Nhiều độc giả không đồng tình với
việc miêu tả tỉ mỉ về cái chết của các nạn nhân,
cũng như phỏng đoán thủ phạm, miêu tả cách
thức giết người hoặc khai thác quá sâu về cuộc
sống, đời tư của gia đình các nghi can. 

Đối với kênh ANTV, số lượng tin bài trong
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hai vụ án này rất chừng mực. Vụ án mạng đặc
biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bình Phước,
ANTV đã đưa 15 tin, bài trong các bản tin thời
sự. Vụ án xảy ra tại nghệ An, ANTV đã đưa 8
tin, bài. Việc phát sóng hai vụ án nội dung
thông tin được kiểm chứng, tin cậy, nỗ lực điều
tra phá án của lực lượng công an, thông tin
được cập nhật liên tục, tuyệt nhiên trong hai vụ
án này không đưa những hình ảnh phản cảm.

Ngoài việc đưa những thông tin về diễn biến
vụ án, quá trình điều tra, làm rõ thủ đoạn hoạt
động của các loại tội phạm, thông tin tội phạm
còn đề cập những bản án nghiêm khắc của luật
pháp dành cho các đối tượng phạm tội. Việc
đưa thông tin về phiên tòa xét xử tội phạm và
bản án dành cho kẻ phạm tội không chỉ giúp
người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật mà
còn là bài học để mỗi người dân tránh mắc phải
những hành vi vi phạm pháp luật một cách vô
tình hoặc cố ý. 

Thực trạng thông tin 
về tội phạm của ANTV

Thứ nhất, truyền thông, quảng bá rộng rãi về
lực lượng Công an nhân dân, giúp người xem
truyền hình hiểu hơn về người chiến sỹ Công an
nhân dân; 

Thứ hai, giúp người dân hiểu rõ hơn về tình
hình tội phạm và việc phòng chống tội phạm,
răn đe, ngăn ngừa tội phạm, tuyên truyền pháp
luật, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác của người
dân; 

Thứ ba, ngoài sự hỗ trợ kinh phí của Bộ
Công an cấp hằng năm, doanh thu từ quảng cáo
cũng như kết hợp xã hội hóa trong sản xuất
chương trình cũng góp phần để kênh ANTV
hoạt động ổn định. 

Kết quả thống kê chỉ số khán giả theo dõi
Kênh ANTV các tháng đầu năm 2016 cho thấy,
kênh ANTV giữ vị trí thứ 4 tại khu vực Hà Nội
và thứ 11 tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. ANTV
được Nhà nước xác định là một trong 7 kênh
truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông
tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và được
các cấp lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ chiến
sĩ, nhân dân quan tâm theo dõi và khen ngợi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập nhất
định.

Nhiều phóng sự đề cập thông tin tội phạm sơ
sài, chưa đi sâu vào công tác phòng ngừa hoặc
phân tích nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm
tội của người phạm tội. Chính vì vậy, thông tin
tội phạm mới dừng lại ở góc độ phản ánh, chưa
có nhiều phân tích, đánh giá chuyên sâu về
nguyên nhân cũng như định hướng cho khán
giả. 

Nội dung thông tin tội phạm chưa thực sự
đa dạng vì bản chất là kênh truyền hình chuyên
biệt và chuyên sâu về một lĩnh vực nên đòi hỏi
đội ngũ PV, BTV chuyên biệt phải có quá trình
đào sâu, tìm tòi và sáng tạo mới có thể tạo ra
sự đa dạng trong một lĩnh vực. Có một thực tế
đội ngũ PV, BTV của kênh ANTV hiểu biết
chuyên sâu về pháp luật, nghiệp vụ công an còn
hạn chế do phần lớn được tuyển dụng từ ngành
ngoài vào. 

Thông tin tội phạm liên quan đến công tác
bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh với các đối
tượng phản động và các thế lực thù địch âm
mưu diễn biến hòa bình, chống phá, lật đổ chế
độ còn ít. Điều này thể hiện một hạn chế rất lớn
của những người làm thời sự của kênh ANTV. 

Một hạn chế nữa là hình ảnh của không ít
thông tin tội phạm còn nghèo nàn. Ví dụ với
nhiều vụ án hình ảnh có một mô típ quen thuộc
đó là: Hình hiện trường, nạn nhân, dẫn giải đối
tượng, xét hỏi đối tượng cá biệt có không ít tin
bài về tội phạm hình ảnh chỉ là cảnh xét hỏi đối
tượng. Không ít tin bài lời bình và hình ảnh
không ăn nhập, hình ảnh chỉ mang tính chất
minh họa cho lời bình, hoặc người ta còn gọi là
phát thanh trám hình.

Một số khán giả cho rằng, thông tin tội
phạm theo xu hướng phản ánh tội phạm
quá nhiều cũng là một nhược điểm, dễ
gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người
xem về sự phát triển thiếu lành mạnh của
xã hội. 
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Việc sử dụng hình ảnh nghi can, hình ảnh và
thông tin người thân của họ trong một số tin bài
cũng thiếu cân nhắc. Một trong những lỗi điển
hình của báo chí trong đó có kênh ANTV đó là
việc sử dụng hình ảnh của chị Nguyễn Thị Hán
trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Yên
Bái. Chị Hán không phải là đồng phạm trong
vụ án này nhưng trong bản tin 113 Online,
TSAN, 120s ngày 14/8/2015 liên tục đưa thông
tin truy tìm đối tượng gây án bỏ trốn trong đó
có đầy đủ thông tin và hình ảnh của chị. Và sau
đó vụ án được khám phá thì hình ảnh của chị
cũng xuất hiện liên tục với tư thế rất phản cảm. 

Mặc dù tiêu chí của thông tin tội phạm cũng
đồng nhất với tiêu chí của kênh là “Nhân văn,
tin cậy, kịp thời, hấp dẫn” nhưng một số ít tin
bài vẫn sử dụng từ ngữ chưa chuẩn xác, không
theo nguyên tắc suy đoán vô tội “một người chỉ
có tội khi tòa án tuyên và bản án có hiệu lực
pháp luật”, vẫn có hình ảnh, lời bình miêu tả
tội ác, phản cảm, vẫn sử dụng những từ mang
tính miệt thị như y, thị, hắn, tên, kẻ, hung thủ,
thủ phạm...

Đi tìm giải pháp
Việc phản ánh thông tin tội phạm trong các

bản tin thời sự tiếp tục bám sát tôn chỉ mục
đích, nhiệm vụ chính trị, đối tượng phục vụ,
không chạy theo lợi nhuận đơn thuần và thị
hiếu tầm thường của một số ít công chúng;
Thông tin tội phạm phải đặt sự khách quan,
hấp dẫn lên hàng đầu, cân nhắc về mức độ, liều
lượng khi thông tin về vụ án, tránh thông tin phi
nhân tính, phản cảm, trái luân thường đạo lý... 

Tăng cường tin bài đấu tranh chống diễn
biến hòa bình trong các bản tin thời sự. Có thể
khẳng định, thông tin về các hoạt động chống
phá của các thế lực thù địch và bọn phản động
cũng là thông tin tội phạm. Đây là loại thông
tin tội phạm dạng đặc biệt vì nó ảnh hưởng đến
an ninh quốc gia và sự tồn vong của chế độ
chính vì vậy, tăng cường thông tin vạch rõ âm
mưu, thủ đoạn, ý đồ, hoạt động chống phá của
các thế lực thù địch là việc làm thường xuyên
liên tục trong các bản tin thời sự của truyền
hình ANTV. 

Thông tin tội phạm phải bảo đảm tính nhân
văn thể hiện ở cách thức người đưa tin lựa chọn
những chi tiết thông tin về sự kiện và vấn đề
trong tác phẩm, không nên tập trung lựa chọn
chi tiết để khoét sâu thêm nỗi bất hạnh của
nhân vật và không nên tra tấn công chúng bằng
những chi tiết giật gân câu khách.  

Thông tin tội phạm tự thân nó đã hấp dẫn vì
thông tin về mặt trái của xã hội, tự nó tạo ra
hiệu ứng tâm lý của con người, có nhóm khán
giả mục tiêu ở biên độ rộng, đủ lứa tuổi và nó
có tính đại chúng cao. Đồng thời thông tin tội
phạm trên báo chí CAND có định hướng thông
tin cao vì báo chí CAND là báo chí của cơ quan
thi hành pháp luật và vì vậy mục đích là kêu gọi
mọi người tuân thủ pháp luật. Để làm được như
vậy, báo chí nói chung, báo chí CAND nói riêng
phản ánh thông tin tội phạm không chỉ là thông
tin khách quan, nhân văn mà còn đáp ứng được
yêu cầu định hướng hành động, định hướng cả
tư tưởng cho công chúng. Kênh ANTV nói
chung và các bản tin thời sự trên kênh đang nỗ
lực cải tiến, làm mới mình nhằm đáp ứng yêu
cầu của đông đảo khán giả trong và ngoài nước
trong giai đoạn hiện nay n

Yếu tố thành công trong mọi hoạt động
là nguồn nhân lực, vì vậy muốn chương
trình thành công yếu tố đầu tiên cần quan
tâm đó là con người. Bản chất chính trị
vững vàng là một yêu cầu không thể thiếu
được đối với người làm báo hiện nay. Đây
là cơ sở cần thiết nhất của người làm báo
để có thể thực hiện tốt các nguyên tắc
khác của báo chí cách mạng trong đó đảm
bảo tính khách quan, chân thực và tính
nhân văn khi thông tin tội phạm. 



Cơn sốt truyền thông
Bầu không khí chính trị tại Mỹ sôi

động hẳn lên khi cuộc bầu cử Tổng
thống Mỹ tới rất gần. Không thể phủ
nhận cuộc đua vào Nhà Trắng đang là
“miếng mồi béo bở” cho các hãng
truyền thông ở Mỹ, nhất là truyền
hình, để tăng Rating (lượng khán giả
theo dõi). Ở chiều ngược lại, các ứng
cử viên cũng giành thêm lợi thế khi
biết vận dụng truyền thông một cách
hiệu quả. Điều này hoàn toàn đúng
với trường hợp ứng cử viên Đảng
Cộng hòa Donald Trump. Không có
kinh nghiệm về ngoại giao, quốc
phòng hay đàm phán các dự án kinh
tế, thương mại giữa Mỹ với các nước
trên thế giới, bù lại tỷ phú địa ốc
Donald Trump đã tạo ra một “cơn sốt
truyền thông”, bằng những phát ngôn
bị chỉ trích là ngông cuồng. 

Yếu tố “người ngoài cuộc” của
Donald Trump, người không xuất thân
từ giới tinh hoa chính trị Mỹ, đã thu
hút sự quan tâm đặc biệt của truyền
thông ngay khi nhà tài phiệt Phố Uôn
(Wall Street) lộ diện trên đường đua
vào Nhà Trắng. Trong cuộc đua nội bộ
hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ, khi
cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hillary

Clinton còn loay hoay tìm cách thu hút
sự quan tâm của người ủng hộ qua
kênh báo chí, thì “ông trùm truyền
thông” Donald Trump đã thành tâm
điểm trên các kênh phát sóng của hầu
hết các nhà đài ở Mỹ. Kênh CNN
đang trong giai đoạn khó khăn đã lấy
lại được lượng khán giả đáng kể nhờ
các chương trình liên quan đến Trump.
Ngoài CNN, các kênh truyền hình Fox
News, MSNBC thường xuyên bám sát
“nhất cử nhất động” của ứng cử viên
Đảng Cộng hòa. Sức hút của các
chương trình truyền hình có Trump
xuất hiện đã giúp tăng Rating và đem
đến nhiều hợp đồng quảng cáo cho
các nhà đài. Doanh thu từ quảng cáo
của NCC đã tăng 45%; và tỷ lệ này của
MSNBC là 23%. 

Được đánh giá là người luôn biết
làm nóng tên tuổi theo những cách tự
nhiên và là bậc thày sử dụng loại hình
truyền thông truyền thống là truyền
hình, tuy nhiên ông cũng không bỏ
qua các loại hình đa phương tiện mới.
Tài khoản Twitter mang tên Trump có
gần 10 triệu người theo dõi, với hơn
32 nghìn bài tính đến thời điểm đầu
tháng 8. Các dòng trạng thái của
Trump trên mạng xã hội đơn giản

nhưng lại gây ra phản ứng trái chiều.
Vì thế, bất kỳ thứ gì được ông Trump
đăng trên mạng xã hội Twitter đều
được các phương tiện truyền thông cũ
nắm bắt và phân tích kỹ lưỡng. Những
phát ngôn gây sốc của Trump cũng dễ
dàng trở thành hàng tít dài trên trang
nhất của các báo lớn ở Mỹ. Phương
thức truyền thông Trump áp dụng
được giải thích là “gây bão trước, giải
thích sau”, vì thế ông không quan tâm
dư luận lên án hay ca tụng, mà chỉ
hướng tới mục đích duy nhất là có
được “hiệu ứng truyền thông”.

Gió đảo chiều
Sức hút của Donald Trump trên

sóng truyền hình là không thể phủ
nhận. Không tham gia các cuộc tranh
luận trực tiếp với đối thủ, nhưng ứng
cử viên Đảng Cộng hòa vẫn khiến
người xem, người đọc bị cuốn theo
dòng dư luận. Tuy nhiên, cuộc chiến
giữa truyền hình và báo in, giữa các
loại hình truyền thông cũ và mới cũng
nảy sinh từ chính việc đưa tin thiếu cân
bằng khi hình ảnh Donald Trump xuất
hiện quá dày đặc trên truyền hình.
Những tờ báo hàng đầu ở Mỹ, như
New York Times, Washington Post...,
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báO chí THế GIớI

khI Báo ChÍ “Quay LƯNG” 
VỚI Tỷ phú TruyềN ThôNG

chu hồng thắng

Trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tới, làn sóng báo chí truyền
thông phản đối ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump gia tăng một cách đáng lo
ngại. Từ chỗ dành quan tâm đặc biệt cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, các báo, đài
Mỹ dường như đã “quay lưng” với vị tỷ phú truyền thông mà họ từng tung hô.
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đã chỉ trích “cánh truyền thông bảo
thủ” đã ra sức bảo vệ Trump và quá dễ
dãi với các quan điểm khác người
trong vấn đề đối ngoại, trong khi bỏ
qua những điểm đáng chê trách liên
quan công việc kinh doanh và đời sống
gia đình của ông trùm tài phiệt. 

Trong khi đó, càng tiến sâu trên
đường đua, ông Trump càng bộc lộ
nhiều sai lầm và điểm yếu, khiến vị tỷ
phú mất dần sự ủng hộ của cử tri. Chỉ
trong một thời gian ngắn, dư luận Mỹ
liên tiếp “dậy sóng” trước những phát
biểu và hành động của ứng cử viên
Đảng Cộng hòa. Ông Trump dùng
những lời lẽ khiếm nhã để chỉ trích
đối thủ, không ngần ngại công kích gia
đình một quân nhân Mỹ bỏ mạng tại
chiến trường Iraq. Thậm chí, vị tỷ phú
địa ốc còn tuyên chiến với cả báo giới. 

Trong nhiều tuyên bố liên tiếp
được đưa ra sau khi dường như bị
truyền thông “quay lưng”, ông Trump
không ngớt lời chỉ trích các báo, đài
Mỹ đang thiên vị bà Clinton, khi bóp
méo những phát ngôn của ông khiến
ứng cử viên Đảng Cộng hòa tụt lại
sau đối thủ bên Đảng Dân chủ trong
các cuộc thăm dò cử tri mới nhất. Với
lời lẽ cứng rắn vốn có, trên tài khoản

Twitter cá nhân, ông Trump chỉ trích
bài báo đăng trên New York Times đã
“bới móc” chuyện tập đoàn Trump
Organization của ông đang gặp khó
khăn và thiếu trung thực khi bình
luận rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa
đang trong tình trạng “vượt quá tầm
hiểu biết của bản thân”. Ông Trump
tuyên bố, báo chí Mỹ, theo ông mô tả
là “mục nát”, nếu đưa tin về ông một
cách trung thực hơn, thì ông hoàn
toàn có thể đánh bại bà Clinton với
khoảng cách dẫn trước tới 20%. Điều
đáng nói là, kể từ khởi động chiến
dịch tranh cử tổng thống, ông Trump
đã có hơn 70 cuộc trả lời phỏng vấn
tờ New York Times, ấy là chưa kể
hàng loạt cuộc nói chuyện đột xuất
qua điện thoại.

Không chỉ New York Times, ông
Trump còn đổ lỗi cho truyền thông nói
chung đã góp sức kéo ông dần tụt lại
phía sau đối thủ. Theo ông, truyền
thông tự do kiểu Mỹ đang không
ngừng nói dối về ông và những phát
ngôn của ông gần đây đã bị bóp méo.
Chẳng hạn, tuyên bố của ông như
“những người ủng hộ quyền mang
theo súng đạn cần làm gì đó nếu bà
Hillary Clinton trở thành Tổng thống”

lại được giới truyền thông “tái tạo”
thành lời kêu gọi những người này “ám
sát bà Clinton”. Trump cho rằng,
thông điệp từ các đợt vận động tranh
cử của ông không được giới truyền
thông đăng tải một cách phù hợp. Họ
chưa bao giờ bàn luận nghiêm túc về
thông điệp thật sự trong những tuyên
bố của ông, cũng như về số lượng
người tham dự và sự hứng khởi của họ
trong các cuộc vận động của ứng cử
viên Đảng Cộng hòa này. Không phải
là tự do báo chí, khi các báo, đài được
phép viết và nói bất cứ thứ gì họ muốn,
cả những điều hoàn toàn sai sự thật -
Trump bất bình nói.

Theo nhận định của giới quan sát,
thực tế không hẳn là truyền thông
đang quay lưng lại với ứng cử viên
Đảng Cộng hòa, hay thiên vị ứng cử
viên Đảng Dân chủ. Đơn giản là vì,
sau khoảng thời gian bị cuốn theo
Donald Trump, ngành truyền thông
Mỹ nay chuyển hướng, lựa chọn giữa
chương trình có Rating cao nhờ ứng
cử viên đặc biệt của Đảng Cộng hòa
với các chương trình khác, nhằm
mang lại sự cân bằng hơn trong việc
đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống
Mỹ n

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại 1 cuộc mít-tinh tại thành phố Orlando (Mỹ)_Ảnh: TL
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Thế giới truyền thông 
qua 15 năm sự kiện 11/9

hà Phương

15 năm sau sự kiện khủng bố tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC, Mỹ)
ngày 11/9/2001, làm hơn 3.000 người thiệt mạng không chỉ khiến cả thế giới chìm trong

đau thương, mà còn thay đổi hoàn toàn thế giới truyền thông trên mọi mặt trận từ truyền
hình, báo điện tử, mạng xã hội...

Những phóng viên quả cảm 
Aaron Brown - cựu nhà báo hãng

tin CNN cho biết, ông đã lao ngay
lên căn phòng gác mái sau khi 2 tòa
tháp của WTC bị tấn công và đảm
nhận nhiệm vụ từ người dẫn chương
trình ở Atlanta vào lúc 9 giờ 30 sáng
(giờ địa phương). Chỉ sau đó vài
phút, Lầu Năm Góc cũng bị tấn
công. Thời điểm đó, ông Brown đã
đưa tin về sự kiện từ tầng áp mái tại
trụ sở cũ của hãng tin CNN ở góc
giao giữa phố 34 và đại lộ 8, New
York. Dù đang tường thuật lại
khung cảnh hỗn loạn tột cùng,
nhưng ông vẫn điềm tĩnh và xử lý
công việc một cách chắc chắn. Thời
khắc lịch sử đó, Brown cho biết, ông

có thể nghe thấy tiếng máy bay
chiến đấu gầm rú trên đầu. Tuy
nhiên, ông còn quá nhiều thứ để
bận tâm và không đủ thời gian để sợ
hãi. “Điều quan trọng là hãng tin
muốn truyền đi những thông tin mà
chúng tôi biết, để cho tất cả mọi
người biết điều gì đang xảy ra”,
Brown nói. 

Còn câu chuyện đằng sau những
bức ảnh được nữ phóng viên ảnh
Suzanne Plunkett của hàng tin AP
ghi lại trong cảnh “sống, còn”. Thời
khắc tòa nhà WTC sụp đổ, khi chạy
được khoảng 20m, nữ phóng viên
Plunkett đã dừng lại và kịp chụp
được 13 tấm hình, một trong số đó
sau này trở nên nổi tiếng. 

“Tôi nghĩ đến vậy thôi, mình sẽ
chết”. Chính suy nghĩ đó đã khiến nữ
phóng viên quả cảm hành động theo
kiểu bản năng. “Với vai trò phóng
viên ảnh của hãng tin AP, tôi phải gửi
những bức ảnh của mình về toà soạn.
Tôi đang ở ranh giới giữa sự sống và
cái chết, tim tôi đập như thể đếm
ngược tới thời khắc của mình”.

Kết thúc công việc lúc 1 giờ sáng,
rất nhiều cảm xúc dâng trào không
chỉ đến với Brown và Plunkett mà
còn của tất cả những nhà báo tác
nghiệp vào thời khắc lịch sử đó. Sự
kiện này không chỉ là câu chuyện đơn
thuần như những câu chuyện mà các
nhà báo vẫn đưa tin mà nó đã trở
thành một phần của lịch sử nước Mỹ.

Tòa Tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ bị những chiếc máy bay do không tặc kiểm soát đâm vào ngày 11/9/2001 (ảnh 1)
Người dân Mỹ tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 (ảnh2)_Ảnh: TL

1 2
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Cảnh quan truyền thông 
thay đổi 

Trong thời điểm xảy ra vụ tấn
công khủng bố kinh hoàng, thế giới
chưa có smartphone (điện thoại
thông minh), Twitter, Facebook hay
YouTube... Ngoài TV là phương
tiện truyền tin hữu hiệu, máy vi tính
cũng được coi là nguồn thông tin
“hot” thời điểm đó. Người dân Mỹ
hay nhiều quốc gia trên thế giới đều
cập nhật diễn biến cụ thể của vụ
việc thông qua các trang của hãng
tin CNN và New York Times. 

Giới chuyên gia cho rằng, thời
điểm đen tối nhất nước Mỹ đã trở
thành “thời điểm của CNN” - khi
hãng này thay đổi “chiến thuật”
trong việc đưa tin. Theo đó, “ông
lớn” của truyền thông Mỹ đã tường
thuật trực tiếp vụ thảm họa này
bằng video, hình ảnh và thông tin
được truyền tải trên trang web
riêng. Từ thời khắc lịch sử đó,
CNN đã trở thành hãng tin có
lượng công chúng thuộc vào hạng
“khủng” nhất thế giới cũng là
nguồn thông tin chính thống để các
trang báo khác lấy lại. Có thể
khẳng định, thế giới truyền thông
sau 15 năm thảm kịch 11/9 tại Mỹ
cho thấy việc tiếp nhận thông tin
đa nền tảng và đặc biệt là tốc độ
rất nhanh chóng, thậm chí chúng ta
có thể cảm nhận sự “chân thật”
như đang ở tại hiện trường thông
qua hệ thống công nghệ thông tin
hiện đại với facebook live stream
(trực tiếp trên mạng xã hội).

Gần đây, Trung tâm nghiên cứu
(PEW) của Mỹ đã công bố Báo cáo
hằng năm về tình hình báo chí
truyền thông của Mỹ (The State of
the News Media 2013). Theo đó,
các nhà nghiên cứu đã phân tích
một số xu thế phát triển quan trọng

của ngành báo chí hiện đại, bao
gồm sự ảnh hưởng mạnh mẽ của
truyền thông xã hội đối với lĩnh vực
báo chí truyền thống, đồng thời
nhấn mạnh, quyền lực đang dần
dịch chuyển từ báo chí truyền thống
sang “báo chí cá nhân”. Thông qua
công cụ tìm kiếm trên mạng, thư
điện tử (email), Youtube và mạng
xã hội... chỉ với một chiếc smart-
phone người sử dụng dần trở thành
thành “phóng viên” và “người phát
ngôn báo chí”. Và ở một khía cạnh
khác, chúng đã tách rời sự lệ thuộc

vốn có vào các cơ quan báo chí
chuyên nghiệp.

Cựu nhà báo của hãng tin CNN
Aaron Brown - người đưa tin trực
tiếp vụ tấn công khủng bố từng nói,
ông đã may mắn, nhưng cũng rất
đau đớn khi trên cương vị là một
người Mỹ sống sót trong thảm họa
ấy. “Nhà báo đúng là thích những
câu chuyện giật gân, nhưng với tư
cách là công dân Mỹ, tôi rất ghét
phải tận mắt chứng kiến, từng người
ra đi một cách vô nghĩa và đau
đớn”, ông Brown chia sẻ n
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Đối thoại là xu thế của hòa bình
thAnh Phương

Một sự kiện quốc tế nổi bật thu hút mối quan tâm đặc biệt của dư luận
trong những ngày qua chính là việc Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ

trang cách mạng Colombia (FArC) đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử, chấm
dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 thập kỷ qua. Với việc đạt được thỏa thuận lịch

sử trên, người dân Colombia kỳ vọng hòa bình sẽ trở lại để chấm dứt cuộc
xung đột dai dẳng kéo dài nhất ở đất nước Nam Mỹ này.

Chấm dứt vĩnh viễn xung đột
Hơn 260.000 người chết, 45.000 người mất tích và

khoảng 6,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh
nạn, đó là cái giá phải trả cho cuộc xung đột vũ trang
giữa FARC và Chính phủ nước này kể từ năm 1964.
Trong suốt 52 năm qua, những cuộc đối đầu liên tiếp
giữa quân đội chính phủ và lực lượng FARC đã đẩy
nhiều người dân vô tội lâm vào thảm cảnh không gia
đình, người thân thích sau các cuộc tấn công đẫm
máu, cuộc sống của người dân Colombia luôn trong
tình trạng căng thẳng và bất an với các cuộc bắt cóc,
đánh bom và tấn công vũ trang...   

Những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ
Colombia và FARC cùng hai nước bảo trợ đàm
phán là Cuba và Na Uy, các nước quan sát viên là
Venezuela, Chile, Mỹ và Liên hiệp châu Âu kéo

dài gần 4 năm qua cuối cùng đã đạt được kết quả.
Ngày 24/8, tại Thủ đô La Habana của Cuba, đại
diện Chính phủ Colombia và đại diện FARC đã
ký kết vào thỏa thuận hòa bình lịch sử dài 297
trang để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột vũ
trang dai dẳng nhất tại Mỹ La tinh. 

Thỏa thuận lịch sử gồm 6 điểm đáng chú ý. Thứ
nhất là việc tiến hành một cuộc cải cách nông
thôn toàn diện, thu hẹp khoảng cách giữa nông
thôn và thành thị, thực hiện công tác xóa đói giảm
nghèo, thực thi bình đẳng và bảo đảm quyền lợi
của người nông dân. Thứ hai là thỏa thuận về việc
quá trình tham gia chính trường và mở cửa dân
chủ để xây dựng hòa bình cho các lực lượng chính
trị mới của Colombia, bao gồm cả FARC sau khi

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos trong một buổi phát biểu tại Bogota_Ảnh: AFP
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chấm dứt cuộc xung đột. Thứ ba là thỏa thuận
ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm cả việc tái hòa nhập
các du kích quân vào đời sống dân sự, kinh tế và
xã hội Colombia cũng như bảo đảm về an toàn và
việc đấu tranh chống các tổ chức tội phạm vũ
trang, trong đó có cả các nhóm bán quân sự cực
hữu. Thứ tư quy định các biện pháp cụ thể để giải
quyết vấn đề ma túy. Thứ năm bao gồm các giải
pháp cho vấn đề nạn nhân của cuộc xung đột vũ
trang đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Thứ sáu là việc
thành lập và vận hành các cơ chế để thông qua,
triển khai và giám sát thực hiện hòa bình, cũng
như giải quyết những khác biệt còn tồn tại và có
thể nảy sinh giữa hai bên. 

Đàm phán bền bỉ và kiên trì
Đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử trên là cả

một quá trình đàm phán kéo dài, với những khó
khăn phát sinh từ hai phía. Trong nhiều năm qua,
đất nước Colombia luôn bất ổn với các cuộc xung
đột giữa các du kích quân của FARC với quân đội
chính phủ. Cuộc xung đột giữa FARC và lực lượng
quân đội nước này bắt nguồn từ phong trào nông
dân đấu tranh phản đối chính sách ruộng đất
những năm 60 của thế kỷ trước. Cuộc chiến kích
động sự hận thù với những hệ lụy dai dẳng đã
khiến nền kinh tế của quốc gia Mỹ La tinh này rơi
vào trì trệ kéo dài. Rất nhiều trẻ vị thành niên
cũng như thanh niên đã bị ép buộc phải cầm súng
để bắn lại đồng bào, người dân mình. Bên cạnh
đó, nạn buôn bán ma túy, bắt cóc hoành hành và
lan rộng cũng khiến Colombia ngày càng trở nên
mất an ninh, an toàn hơn trong con mắt người
nước ngoài.  

Có được kết quả như ngày hôm nay, là công sức
và nỗ lực bền bỉ của Tổng thống Juan Manuel
Santos, người được coi là “kiến trúc sư” của thỏa
thuận hòa bình lịch sử này. Từng theo học thạc sĩ
tại Trường Kinh tế London, Báo chí tại Đại học
Harvard, ông Santos đã kinh qua những vị trí
quan trọng trong Chính phủ Colombia như Bộ
trưởng Ngoại thương dưới thời Tổng thống Cesar
Gaviria Trujillo, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời
Tổng thống Alvaro Uribe. Ngay từ khi đắc cử
tổng thống tháng 8/2010, Tổng thống Santos đã
ưu tiên kiếm tìm giải pháp hòa bình để chấm dứt

cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 5 thập kỷ
trên đất nước Colombia. Nỗ lực đàm phán bền bỉ
và kiên trì của Tổng thống Juan Manuel Santos
khi khởi động hòa đàm từ tháng 11/2012 giữa đại
diện Chính phủ Colombia và FARC đã đạt được
những kết quả quan trọng. Qua hàng chục vòng
đàm phán, với những đề xuất thay đổi nội dung
liên tục, cuối cùng hai bên cũng đi đến nhận thức
chung và đồng ý với thỏa thuận cuối cùng. 

Khép lại quá khứ, mở hướng tương lai
Đối với cộng đồng quốc tế, việc Chính phủ

Colombia và FARC ký thỏa thuận hòa bình đã mở
ra một chương mới về cách tiếp cận và giải quyết
cuộc xung đột vũ trang bằng biện pháp hòa bình.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã
chúc mừng Tổng thống Santos và thủ lĩnh FARC
Timoleon Jimenez cũng như các bên trung gian
hòa giải. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh các bên
cần nỗ lực thực thi thỏa thuận, đồng thời kêu gọi
cộng đồng quốc tế hỗ trợ Colombia trong quá
trình tái thiết đất nước sau chiến tranh. 

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp
Santos, Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá
đây là một ngày lịch sử, một sự kiện quan trọng,
mở đường cho một nền hòa bình dài lâu, thúc đẩy
an ninh và thịnh vượng ở Colombia. Liên hiệp
châu Âu (EU) và lãnh đạo các nước Mỹ La tinh
cũng đồng loạt chúc mừng nhà lãnh đạo của
Colombia và cho rằng nền hòa bình lâu dài ở
Colombia sẽ đóng góp cho hòa bình và thịnh
vượng ở trong khu vực. 

Dù trong dư luận của Colombia còn nhiều
quan điểm khác nhau về thỏa thuận hòa bình đạt
được hôm 24/8 vừa qua tại La Habana, nhưng với
việc đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung
đột vĩnh viễn, Chính phủ Colombia và FARC đã
mở ra một chương mới về tinh thần hòa giải dân
tộc và đoàn kết để phát triển. Phương thức tốt
nhất để giải quyết các cuộc chiến tranh chính là
bằng cách giải quyết hòa bình. Đúng như phát
biểu sau lễ ký thỏa thuận tại La Habana, Trưởng
đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia
Humberto de la Calle: “Cách tốt nhất để chiến
thắng một cuộc chiến là ngồi thảo luận về hòa
bình” n
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ĐỜi Và NGHề

Chiều cuối tuần, nhận được tin nhắn qua điện
thoại: “Trân trọng kính mời ONG VÒ VẼ
dự... hội khóa K.17 tại Nhà văn hóa Thành

phố”. Chà, chà, chà! Hội khóa chắc vui lắm đây. ONG
VÒ VẼ là giảng viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tiểu
phẩm, kinh nghiệp đời báo... nghề báo, nên được mời
dự với tư cách Thày... Dù bữa đó khá bận, 1 suất thôi
nôi, 1 đám tân gia, 2 cơm giá cao (đám cưới), nhưng
máu nghề nghiệp, lại rất nghĩa tình, ONG VÒ VẼ
không thể không đến.

Nói K.17 tức khóa 17 cho oai, cho ra vẻ khóa học
chính quy như ở mấy trường đại học dài hạn, chứ đây
chỉ là lớp học rất ngắn ngày. Thật tình, ONG VÒ VẼ
cũng chưa kịp nhớ hết tên học viên K.17 là gồm những
ai, thành phần báo chí truyền thông ở đó ra sao. Lớp
tại chức - bồi dưỡng nghiệp vụ, mỗi tuần học 2 ngày
thứ Bảy và Chủ nhật, diễn ra trong 3 tháng, vèo cái là
hết, sao nhớ hết được. Vừa tò mò để biết sự tình ra sao,
vừa muốn có mặt đúng giờ hẹn để sau 11 giờ 30 là tếch
qua đám thôi nôi và vụ cơm giá cao. Đúng 10 giờ, khi
ONG VÒ VẼ có mặt, thành phần hội lớp cũng đã rất
xôm tụ. Các học viên K.17 đang ca hát, vui đáo để.

Học viên Minh Hiền trình bày tiểu phẩm báo chí
“Em đi làm điều tra”, nghe nói đấy là tiết mục tham

dự Liên hoan “Tiếng hát Người Làm Báo”, khu
vực phía Nam. Phong cách biểu diễn khá

nhuyễn, tính điều tra nghiệp vụ báo chí sắc
sảo.

Tiếp đó, học viên Đình Khang đọc
tấu hài phê phán cung cách làm báo lá

cải của báo A. Lời lẽ cay nghiệt, châm biếm sâu cay.
Đình Khang cao giọng: “Lá cải lắm dạng, nhiều chiêu.
Cốt để câu khách, kiếm tiền... ăn chơi (!)...”.

Cặp đôi Văn Cúc và Tuyết Hạnh biểu diễn thời
trang báo chí mô phỏng cách ăn mặc của nhà báo thế
kỷ 22. Họ khoác lên người bộ quần áo, váy ngắn làm
bằng chất liệu giấy mỏng... thời báo mạng chiếm ưu thế
tuyệt đối.

Buổi hội lớp trở thành một cuộc sinh hoạt ngoại
khóa nghiệp vụ báo chí bổ ích. Mỗi tháng K.17 tổ chức
sinh hoạt một lần, lần nào cũng có 3 tiết mục văn nghệ
báo chí... cây nhà lá vườn. Nội dung chủ yếu xoay
quanh trục... đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm nghề. 

K.17 có dàn lớp trưởng, lớp phó năng động, yêu
nghề, tâm huyết. Lần nào họ cũng chủ tâm, chuẩn bị
kỹ lưỡng chương trình, quan tâm đặc biệt đến nội dung
sinh hoạt. Mỗi lần sinh hoạt diễn ra gọn gàng trong 120
phút, sau đó là các mạnh thường quân... tổ chức đánh
chén... khan - chỉ ăn nhẹ nhàng, cà phê, không bia
rượu. Sinh hoạt lành mạnh, giản dị, bổ ích, thiết thực.

Đến nay, Hội Nhà báo TP. HCM đã tổ chức tròn 17
khóa học, với gần 1.000 học viên tham gia. Nhiều học
viên tham dự các khóa học đã trở thành những cây viết
chủ lực... cộng tác viên xuất sắc của nhiều tờ báo, cơ
quan truyền thông trên địa bàn.

Hoan hô Hội Nhà báo TP. HCM tổ chức đều đặn,
hiệu quả các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày hiệu
quả. Hoan hô học viên các khóa đến lớp học để có kiến
thức báo chí, để kết nối làm nghề.

Nghĩa tình đồng nghiệp đâu cứ phải dài ngày, ngắn
ngày, chính quy hay tại chức? Không gì là không thể. Cốt
ở tấm lòng, yêu nghề và yêu đời! n

ong vÒ vẼ

K. 17 họp lớp!










