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T hời gian qua, dư luận cả nước vô cùng bất
bình trước một số “bàn tay bẩn” cấu kết với
nhau tạo ra khủng hoảng, gây ô nhiễm môi

trường truyền thông, ảnh hưởng đến uy tín của giới
báo chí - truyền thông nước nhà. Chưa bao giờ, vấn
đề đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của
báo chí lại phải đề cao và đặc biệt quan tâm như lúc
này.

Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức thành công
Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung xây dựng
Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Đây là
dịp để các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cùng giới báo
chí xem xét, bàn thảo từng bước hoàn thiện Bộ Quy
định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo để
thực hiện cùng với Luật Báo chí 2016 (có hiệu lực từ
1/1/2017).

Ngày nay, do nhu cầu và phương thức thông tin
thay đổi hằng ngày, hằng giờ với tốc độ chóng mặt, đặt
ra vô vàn thách thức không chỉ đòi hỏi phải sửa luật
để chế tài mà còn phải điều chỉnh những quy định
đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với tình hình mới. 

Thông tin báo chí tác động trực tiếp tới dư luận xã
hội, ảnh hưởng tới tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của
người dân cả nước. Nếu thông tin bị bóp méo, cắt xén,
xuyên tạc sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, làm
tổn hại đến uy tín cá nhân, cơ quan, đoàn thể, làm
phá sản các doanh nghiệp, khiến hàng ngàn lao động
mất việc làm, gây rối loạn xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, các nhà báo, cơ quan báo
chí chung tay, chung sức xây dựng môi trường truyền
thông “sạch”, để báo chí thực sự trở thành người bạn
đồng hành tin cậy của công chúng - “người thư ký của
thời đại”.

NGƯỜI LÀM BÁO

Xây dựng môi trường 
truyền thông “sạch”
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Mục lục

37. Phan văn tú
Quy trình thẩm định nguồn tin

39. Phan hữu minh
Kinh tế báo chí và những 
giới hạn

40. hoàng thảo Lê
Phóng viên môi trường làm
điều tra

nhỮng nẺo đường 
tác nghiệP

42. nguyễn hoàng Long 
Làm phim dưới... lòng đất 

nghiên cứu trao đổi

50. vũ trung Duy
Chất lượng bài viết 
mục kinh nghiệm thực tiễn từ
cơ sở trên Tạp chí Cộng sản - 
Chuyên đề cơ sở

53. Quang tự
Tổ chức sản xuất sản phẩm
báo chí đa phương tiện tại cơ
quan báo Đảng địa phương

55. Lưu văn an - 
hà thị tường thu
Xử lý mối quan hệ giữa công
tác lãnh đạo, quản lý với thông
tin báo chí ở Trung Quốc

58. Lưu tiến Linh
Công tác thư ký biên tập của 
Đài truyền hình trong xu thế 
hội tụ truyền thông

báo chí thế giới

60. chu hồng thắng
Truyền thông Mỹ mất điểm vì
“cú phá lệ” đưa tin bầu cử

62. đăng bẩy 
Người đọc cần cảm xúc trí
tuệ và tư duy phê phán 

đời và nghề

64. ong vò vẽ
Truyền thông trung thực!

góc nhìn người Làm báo

26. Yến Long
Văn hóa trong tác nghiệp

28. Phú trang
Đừng “dùng vải thưa che mắt thánh”

30. Phùng nguyên
Sự thật là cái tâm của người viết 

33. Lưu Quang Phổ
Chụp ảnh báo chí: tưởng dễ mà khó!

35. thiện văn
Thận trọng và có trách nhiệm 

khi công bố thông tin 

hoạt động công tác hội 
và tiếng nói từ cơ sở 

3. hồ Quang Lợi  
Báo chí ASEAN hành động 
vì những giá trị và lợi ích 
của khu vực

6. tuệ Lâm
“Gặp gỡ tháng 10” - 
Kết nối những tấm lòng 
thiện nguyện

10. huy Long - ngọc thành -
thùy Dung
Khi công luận lên tiếng: Vì sao số
vụ nhà báo bị hành hung không
giảm?
Kỳ II: Đi tìm sự công bằng 
trong công luận

chân Dung nhà báo

13. hoàng thiềng
Tuổi cao
tâm sáng với nghề 

vấn đề sự kiện

15. trương ngọc nam - 
vũ thanh vân
Đào tạo quốc tế ngành
truyền thông thời toàn cầu hoá

Diễn đàn người Làm báo

18. thành huy Long
Để giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt trên 
truyền thông 
đại chúng

21. Phan Quang
Giữ gìn, quý trọng, 
Phổ biến tiếng Việt
Thử tìm nguyên nhân 
và giải pháp

ảnh báo chí

24. vũ thái Quảng 
Vì miền Trung thân yêu
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Báo chí ASEAN hành động 
vì những giá trị và lợi ích 

của khu vực
nhà báo hồ Quang Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Thư ký Thường trực Liên đoàn các Nhà báo ASEAN 

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Báo chí ASEAN - những góc nhìn so sánh” 
do  Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Nội

phối hợp với Viện KAS (CHLB Đức) tổ chức. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu bài
phát biểu của nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,

Tổng Thư ký Thường trực Liên đoàn các Nhà báo ASEAN (CAJ) tại hội thảo.

Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu tại Hội thảo “Báo chí ASEAN - những góc nhìn so sánh” , ngày 19/10/2016_Ảnh: PV
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Hội thảo “Báo chí ASEAN - những góc nhìn so
sánh” là diễn đàn khoa học quốc tế đầu tiên
được tổ chức tại Việt Nam nhằm thảo luận,

phân tích về sự phát triển của báo chí các quốc gia
ASEAN trên nhiều khía cạnh: các giai đoạn phát triển,
khuynh hướng chính trị, trách nhiệm xã hội, cơ hội hợp
tác và phát triển. 

Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tăng
cường giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí
truyền thông của Việt Nam với các trung tâm nghiên
cứu và đào tạo báo chí hàng đầu trong khu vực, góp
phần xây dựng hình ảnh và vị thế quốc gia trong tiến
trình phát triển cộng đồng ASEAN bền vững. 

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, cách đây 1 năm,
vào ngày 27/11/2015, tại Hà Nội, CAJ long trọng tổ chức
kỷ niệm 40 năm thành lập và tiến hành Đại hội lần thứ
18, bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề quan trọng
nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố sự liên kết của
Liên đoàn và tạo ra một dấu mốc quan trọng để Liên
đoàn trở thành “ngôi nhà chung” của tất cả các nhà báo
khu vực Đông Nam Á.

40 năm qua, khu vực Đông Nam Á cũng như cả thế
giới đã chứng kiến biết bao biến động dữ dội, nhưng
chúng ta đã vượt qua được sự ngờ vực, làm sống động
thêm tình đoàn kết, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau,
nhằm đạt được sự thịnh vượng, công bằng và hòa bình;
làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ và đánh giá đúng về
các quốc gia Đông Nam Á.

Trong nhiều năm qua, CAJ đã thể hiện vai trò tích
cực ngày càng rõ nét, nỗ lực thúc đẩy môi trường báo
chí tự do, mang tính xây dựng, chia sẻ và đề cao các
chuẩn mực đạo đức người làm báo. Dẫn chứng sinh
động nhất là việc CAJ đã thông qua Quy tắc đạo đức
báo chí, khẳng định các giá trị tổng quát và đặc thù.
Quy định về đạo đức báo chí đó đề cao tính nhân văn,
nhấn mạnh vai trò trách nhiệm và lương tâm của người
làm báo, trước hết là quy tắc trung thực khách quan,
phấn đấu vì sự công bằng trong xã hội. Hiện nay, Hội
Nhà báo Việt Nam đang tập trung nỗ lực để sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện bộ Quy định đạo đức nghề nghiệp
người làm báo Việt Nam, dự kiến sẽ được thông qua
và có hiệu lực bắt đầu từ 1/1/2017 cùng với Luật Báo
chí 2016.

Khi tình hình biển Đông dậy sóng, ngày 3/7/2014,
CAJ đã ra “Tuyên bố quan ngại về những hành động
gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông”, kêu gọi báo chí

truyền thông trong khu vực ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tìm
kiếm một giải pháp lâu dài và mang tính ràng buộc cho
vấn đề này thông qua các biện pháp hòa bình. Tuyên bố
của giới báo chí ASEAN gây tiếng vang, được đông đảo
người dân và chính phủ các nước đánh giá cao. Qua đó,
có thể thấy rõ mục đích cao nhất của CAJ không gì khác
là nhằm thúc đẩy và duy trì môi trường hòa bình, ổn
định ở khu vực vì một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng,
trong đó vai trò báo chí được đề cao, các nhà báo có
đóng góp thực sự và có hiệu quả.

Từ khi Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) gia nhập CAJ
đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa VJA và CAJ,
cũng như với các hội thành viên CAJ đã có những bước
phát triển sâu rộng và hiệu quả. Hội Nhà báo Việt Nam
luôn xác định và nỗ lực thực hiện tốt vai trò của một
thành viên tích cực, trách nhiệm trong mọi hoạt động
của CAJ cũng như trong các tổ chức, diễn đàn báo chí
trong khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát
triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, bảo vệ và phát
huy những giá trị văn hóa của dân tộc và cộng đồng
ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế vẫn còn
diễn biến phức tạp, để giữ vững hòa bình, ổn định, tạo
môi trường thuận lợi cho phát triển, rất cần nâng cao
vai trò, trách nhiệm của CAJ, của báo chí các nước
ASEAN trong việc tăng cường sự hiểu biết giữa các dân
tộc, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, cũng như đề cao
công lý trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng
biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Báo chí
ASEAN với trách nhiệm cao cả, hướng dư luận tới
những giá trị tốt đẹp, góp phần cho sự phát triển thịnh
vượng của Cộng đồng ASEAN và thế giới.

Với cương vị là Chủ tịch thứ 18 của CAJ, thời gian
qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực, đóng vai trò là
cầu nối mật thiết giữa các quốc gia thành viên CAJ, thúc
đẩy các hoạt động của Liên đoàn sôi nổi và hiệu quả
hơn. Sau Đại hội CAJ 18, cuộc họp Nhóm hành động
CAJ lần thứ I đã được tổ chức tại Viêng-chăn (Lào)
khẳng định mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt
giữa báo giới và nhân dân các nước thành viên CAJ,
hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát
triển. Trang fanpage của CAJ được thiết lập nhằm thu
hút sự tham gia của các nhà báo ASEAN chia sẻ các
hoạt động của mình, góp phần xây dựng uy tín của CAJ
trong cộng đồng ASEAN.

Căn cứ Tuyên bố Hà Nội 2015 và Chương trình

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở
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hành động của CAJ, với cương vị là Chủ tịch CAJ nhiệm
kỳ 2015 - 2017, trong năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam
đăng cai tổ chức ba hoạt động quan trọng: Thứ nhất, từ
ngày 27 - 30/9/2016, tại Hà Nội đã tổ chức thành công
Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ “Báo chí với vấn đề biến đổi
khí hậu” với sự tham gia của 17 phóng viên, biên tập viên
đến từ 7 quốc gia ASEAN. Thứ hai,  từ 7-12/11/2016, Hội
Nhà báo Việt Nam tổ chức có hiệu quả chuyến thăm viết
bài về chủ đề: “Việt Nam sau 30 năm đổi mới - những
thành tựu kinh tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, thu hút
đầu tư” cho 10 nhà báo thành viên của CAJ tại Hà Nội và
Đà Nẵng. Đây thực sự là cơ hội tốt để các nhà báo
ASEAN gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần
tăng cường sự hiểu biết về đất nước và con người giữa các
quốc gia trong Cộng đồng ASEAN thông qua các kênh
thông tin chính thống. Thứ ba, tháng 12/2016, tại Hà Nội,
sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh báo chí
“ASEAN - Một cộng đồng”.  

Tuy cộng đồng ASEAN đã kỷ niệm 49 năm ngày thành
lập, nhưng người dân các nước ASEAN còn ít có điều kiện
trao đổi văn hóa hay chia sẻ giá trị cho nhau. Trong khi chúng
ta biết về Anh với những giải bóng đá ngoại hạng, về Hàn
Quốc, Trung Quốc với những bộ phim cổ trang nổi tiếng, hay
những bộ phim bom tấn của Hollywood (Mỹ), hầu như người
dân các nước ASEAN chẳng mấy ai có thể kể tên một bộ
phim hoặc một bài hát của nhau. Chính vì vậy, Hội Nhà báo
Việt Nam nỗ lực tổ chức các hoạt động trên với hy vọng các
nhà báo ASEAN có cơ hội giao lưu với nhau, tăng cường tình
đoàn kết và liên kết giữa các tổ chức nhà báo, thúc đẩy CAJ
tiến lên. Trong bối cảnh các tổ chức nhà báo trong khu vực
mong muốn nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế của mình ở
mỗi nước thành viên, các hoạt động có hiệu quả của CAJ
góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân các nước
ASEAN về các giá trị, lợi ích của Cộng đồng ASEAN, thúc
đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Với tư cách là Chủ tịch CAJ 18, Hội Nhà báo Việt
Nam sẽ tận dụng những cơ hội tốt nhất được mang lại từ
sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào cuối tháng 12/ 2015,
để thúc đẩy sự phát triển và phát huy vai trò cũng như
trách nhiệm của báo chí trong cộng đồng ASEAN. Những
khó khăn, thách thức phía trước đòi hỏi báo chí Việt Nam
cũng như báo chí các tổ chức thành viên khác trong CAJ
phải tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ hơn nữa, cùng
nhau đưa ra những sáng kiến mới và thực hiện các biện
pháp hữu hiệu để đưa báo chí khu vực Đông Nam Á vươn
lên tầm cao mới n

Thực hiện Chương trình hành động
được thông qua tại Đại hội đồng
Liên đoàn các nhà báo ASEAN

(CAJ) lần thứ 18 tại Hà Nội tháng 11/2015;
Hội Nhà báo Việt Nam - trên cương vị Chủ
tịch CAJ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đăng cai tổ
chức Giải Ảnh báo chí “ASEAN - Một
cộng đồng” của Liên đoàn.

Đây là một trong ba hoạt động nghiệp vụ
có ý nghĩa lớn của Hội Nhà báo Việt Nam
trong nhiệm kỳ Chủ tịch CAJ.

Đối tượng dự Giải là hội viên nhà báo
các tổ chức nhà báo trong Cộng đồng
ASEAN. Nội dung, chủ đề là phản ánh vẻ
đẹp cuộc sống con người các nước trong
khối ASEAN, những khoảnh khắc đẹp của
đời sống thường ngày, phong tục dân gian,
nét văn hóa truyền thống và hiện đại; Các
hoạt động thể hiện mối liên kết và quan hệ
hữu nghị, tình đoàn kết giữa các nước thành
viên trong cộng đồng ASEAN, vì một
ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Thể loại dự giải là Ảnh tin (màu hoặc
đen trắng). Mỗi nước chọn gửi từ 40 - 50
ảnh. Đến hết ngày 10/11/2016, Ban Tổ chức
đã nhận được hơn 500 tác phẩm ảnh từ các
nước bạn và chủ nhà Việt Nam, theo đúng
Thể lệ.

Lễ trao Giải sẽ được tổ chức vào cuối
tháng 12/2016 (nhân kỷ niệm 1 năm Cộng
đồng ASEAN và Hội thảo quốc gia “Báo
chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận
và thực tiễn” n

trần bá Dung

Giải Ảnh Báo chí
“ASEAN - MỘT 
CỘNG ĐỒNG”
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Trái tim nhân ái hoà chung
nhịp đập

Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và
cạnh tranh quyết liệt như hiện nay,
một doanh nghiệp muốn thành công

ngoài việc làm tốt chiến lược riêng
của mình, cần phải đặt trong mối
quan hệ tổng hoà với cộng đồng, đặt
lợi ích của cộng đồng làm mục tiêu
lâu dài của doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, doanh nghiệp
đã tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng
báo chí kết nối những tấm lòng thiện
nguyện, bằng những việc làm khác
nhau đến với những hoàn cảnh khó

“Gặp Gỡ thánG 10” - 
Kết nối những tấm lòng thiện nguyện

tuệ Lâm

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Gặp gỡ tháng 10” vinh danh những doanh nhân,
doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội năm 2016
do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức vào tối 23/10/2016, tại
Nhà hát lớn Hà Nội, vừa là dịp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, vừa làm
nổi bật vai trò của những người làm báo và các doanh nghiệp, doanh nhân trong các
hoạt động xã hội.

Vinh danh những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội năm 2016 tại Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 23/10/2016_Ảnh: PV
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khăn, giúp đỡ họ vượt qua hoàn
cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Hạnh phúc khi được sẻ chia 
Trong rất nhiều những hoạt động

thiện nguyện, để làm tốt những công
việc có ích, báo chí rất cần sự đồng
hành, chung tay góp sức của doanh
nhân, doanh nghiệp trên khắp cả
nước. “Tin và hiểu nhau” là lời
khẳng định của Thiếu tướng, nhà
báo Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập
Báo Công an nhân dân để nói về sự
đồng hành, mối quan hệ gắn kết của
báo chí và doanh nghiệp trong các
hoạt động xã hội thời gian qua.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên chia
sẻ thêm rằng, Báo Công an nhân dân
cũng là một trong những tờ báo có
truyền thống trong công tác thiện
nguyện: “Chúng tôi cần doanh
nghiệp hỗ trợ, chung tay hoạt động
từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh
khó khăn trên khắp mọi miền đất
nước. Còn doanh nghiệp sẵn sàng
giúp đỡ khi nhận thức được ý nghĩa
sâu sắc từ những việc làm đó, cùng
nhau thắp sáng những niềm tin tốt
đẹp trong cuộc sống”.

Doanh nhân Hương Giang, Chủ
tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám
đốc Công ty G’Brand là Mạnh
Thường Quân điển hình trong công
tác hoạt động thiện nguyện, với
mong muốn bằng những hoạt động
thiết thực nhất cho bà con vùng lũ,
giúp họ ổn định cuộc sống, chị đã
sáng lập dự án xây nhà chống lũ.
Trong quá trình hoạt động của mình,
công ty chị đã xây dựng được hơn
300 căn nhà chống lũ, mỗi căn nhà
trị giá 25 triệu đồng, giúp họ ổn định
cuộc sống sau lũ chứ không chỉ đơn
thuần là “cứu trợ tạm thời”.

Thắp sáng những niềm tin, những
ước mơ cũng như khơi dậy sự tử tế

trong mỗi người dành cho những
hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi
miền không còn là điều gì quá đỗi xa
vời khi với trách nhiệm của người
làm báo. Bằng ngòi bút của mình,
nhà báo Lê Hương, phóng viên Báo
Công an nhân dân đã kết nối được
với trái tim nhân ái của các doanh
nhân, doanh nghiệp giúp đỡ em Lê
Văn Nam (Nam Định) với gia cảnh
hết sức khó khăn để chữa căn bệnh
ung thư vòm họng, đem lại hy vọng
sống cho cả gia đình. Và hạnh phúc
vỡ oà, khó có thể diễn tả được hết
thành lời khi em Lê Văn Nam đã
thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, hiện đã
lập gia đình và có một cậu con trai
mới hơn một tháng tuổi, kháu khỉnh
và đáng yêu. 

Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu
sắc của chương trình đồng thời cũng
là sự gợi mở những tấm lòng thiện
nguyện, những cảm xúc yêu thương
“lá lành đùm lá rách” đối với đồng
bào miền Trung đang phải chống
chọi với đợt lũ lụt vừa qua, đồng chí
Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
đã khẳng định: “Bằng những hành
động cụ thể, thiết thực và hiệu quả,
các doanh nghiệp, doanh nhân đã và
đang sát cánh với các nhà báo và
đồng bào cả nước tiếp tục ủng hộ,
giúp đỡ chính quyền và đồng bào các
tỉnh miền Trung bị lũ lụt, vượt qua
khó khăn, nhanh chóng khôi phục
sản xuất và ổn định cuộc sống”.

Với 31 doanh nghiệp và 6 doanh
nhân tiêu biểu đã được vinh danh
trong chương trình bởi những tấm
lòng thiện nguyện bình dị, thầm
lặng, đó chính là những trái tim
nhân ái đã tạo ra những sự kỳ diệu
của cuộc sống, thắp sáng những ước
mơ, những niềm tin “cho đi nghĩa là
nhận lại” n

Ra mắt 
“Chương trình

ly cà phê 
50 ngàn”

Sáng 12/11, Hội Nhà báo
tỉnh Quảng Ngãi ra mắt

“Chương trình ly cà phê 50
ngàn”, một hoạt động giao lưu
và thiện nguyện của giới báo
chí trong tỉnh. Mỗi ly cà phê
(hoặc thức uống tùy chọn) của
chương trình có mức giá
chung 50 ngàn đồng, trong đó
20 ngàn là tiền thanh toán cà
phê và thức uống, còn lại 30
ngàn dành để làm từ thiện. 

Những phóng viên, nhà
báo, hội viên có hoàn cảnh
khó khăn, ốm đau điều trị dài
ngày hoặc gặp rủi ro tai nạn
được phản ánh qua các chuyên
mục “Vòng tay nhân ái” của
Báo Quảng Ngãi, “Kết nối
những tấm lòng” của Đài PT-
TH Quảng Ngãi là những đối
tượng nhận sự hỗ trợ, sẻ chia
từ “Chương trình ly cà phê 50
ngàn”.

Số tiền thu được, hàng
tháng, Ban điều hành chương
trình tổ chức đi thăm và tặng
quà các đối tượng. Kết quả
thu được của tháng nào sẽ
chuyển ngay đến đối tượng
nhận hỗ trợ trong tháng đó.
Tất cả số tiền (100%) thu từ
chương trình sẽ dành để hỗ
trợ các phóng viên, nhà báo,
hội viên có hoàn cảnh khó
khăn và người nghèo, không
sử dụng vào bất kỳ công việc
nào khác n

Pv
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1. DaNh sÁch vINh DaNh cÁc DOaNh NGhIệp
tIêu BIểu đồNG hÀNh cùNG BÁO chí có
NhIều đóNG Góp chO cÁc hOạt độNG xã hộI
NăM 2016, GồM: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt
Nam (VietinBank); Tập đoàn Viettel; Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Quân đội; Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ
phần Sữa Việt Nam - Vinamilk; Tập đoàn TH True Milk;
Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang;
Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định;
Công ty Cổ phần Đạt Hưng; Tổng Công ty Xây dựng công
trình giao thông 4; Công ty TNHH phát triển du lịch quốc
tế Phượng Hoàng; Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên;
Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy; Công ty
TNHH Hiệp Phú; Binh đoàn 15; Doanh nghiệp tư nhân
Cỏ May; Công ty Cổ phần Phát triển Miền núi Gia Lai;
Công ty TNHH ADC; Tổng Công ty Sonadezi; Công ty
TNHH Võng xếp Duy Lợi; Công ty Trung Nam Group;
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG; Công ty
TNHH sản xuất cao su Liên Anh; Công ty TNHH Đồng
Nam; Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải; Tổng Công ty

Vận tải Hà Nội; Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á;
Trung tâm Két sắt Goodwill - Công ty TNHH TM & DV
Thiện Chí; Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ
Đô; Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quản Trung;
Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn;

2. DaNh sÁch vINh DaNh cÁc DOaNh NhâN
tIêu BIểu đồNG hÀNh cùNG BÁO chí có
NhIều đóNG Góp chO cÁc hOạt độNG xã hộI
NăM 2016, GồM: 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
(VietinBank); Bà Phạm Thị Hương Giang, Chủ tịch
HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty G’Brand; Ông Võ Minh
Tấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH ADC,
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM DV
Thanh Sơn Hóa Nông; Ông Hoàng Văn Sựng, Giám đốc
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn; Ông Nguyễn Văn
Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh; Bà Trương
Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam n

LỜI CẢM Ơn
CỦA hỘI nhÀ BáO VIỆt nAM

Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo chương trình “Gặp gỡ tháng 10” - vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân
tiêu biểu đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội năm 2016 trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh

đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị đã chỉ đạo, ủng
hộ, giúp đỡ; cảm ơn Kênh Truyền hình Nhân Dân, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng các đơn vị:
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Đông, Tổng Công ty
Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã đồng hành tạo nên thành công của chương trình.



NGườI LàM Báo  11-2016 9

Được tin bà con nhân dân hai tỉnh
Hà Tĩnh và Quảng Bình bị thiệt

hại nặng nề do lũ lụt gây ra, ngày 21/10,
đoàn công tác của cơ quan Trung ương
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với
Báo Biên Phòng do Phó Chủ tịch Hội
Nhà báo Việt Nam TS Mai Đức Lộc
làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ
trợ bà con nhân dân bị thiệt hại sau đợt
lũ lụt vừa qua ở miền Trung.

Với tinh thần “Tương thân tương
ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Cơ quan
Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và
Báo Biên phòng đã kêu gọi các nhà
hảo tâm chung tay ủng hộ bà con miền
Trung sau đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn
đã trực tiếp cấp phát 12 tấn gạo và 500
thùng mì tôm và 200 lốc nước khoáng
cho bà con nhân dân bị thiệt hại nặng
trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng
Bình. 

Chung tay hướng về miền Trung
thân yêu, Tạp chí Người Làm Báo -
Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với
các tổ chức, cá nhân, tổ chức tặng quà
và một số dụng cụ thiết yếu cho bà con
có hoàn cảnh khó khăn hai tỉnh Hà
Tĩnh và Quảng Bình.

Chia sẻ khó khăn với bà con tại
vùng lũ Hương Khê, TS Mai Đức Lộc
bày tỏ lòng cảm ơn tới các cơ quan,
ban, ngành và nhà hảo tâm đã ủng hộ,
tài trợ kịp thời các món quà, động viên
bà con sớm ổn định cuộc sống n

Pv

Thành lập Câu lạc bộ Nhà
báo cao tuổi Khánh Hoà

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh Khánh Hoà
chính thức được thành lập vào ngày

31/10/2016, gồm 26 hội viên, là các hội viên Hội
Nhà báo Việt Nam đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh
Khánh Hoà. Ông Bùi Hữu Hồng, nguyên Giám
đốc Đài PT-TH Khánh Hoà làm Chủ nhiệm Câu
lạc bộ; bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, nguyên Tổng
Biên tập Báo Khánh Hoà; ông Lê Bá Dương,
nguyên Phó trưởng phụ trách VPĐD Báo Văn
hoá miền Trung và Tây Nguyên làm Uỷ viên Ban
Chủ nhiệm. 

Câu lạc bộ là nơi để các hội viên, nhà báo tiếp
tục tham gia hoạt động báo chí và công tác hội, tăng
cường mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức hội với hội
viên. Qua đó góp phần xây dựng công tác hội ngày
càng phát triển vững mạnh trong thời kỳ mới n

Pv

Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà nhân dân vùng lũ

Hội thảo Xây dựng Quy định 
đạo đức nghề nghiệp 
người làm báo Việt Nam

Nhằm tập hợp ý kiến của các nhà báo lão thành, đại diện
các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan nghiên

cứu, các cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước để tiến tới
hoàn chỉnh Bộ Quy định đạo đức nghề nghiệp và đi vào thực
tiễn từ 1/1/2017, Hội thảo Xây dựng Quy định đạo đức nghề
nghiệp người làm báo được tổ chức sáng 16/11, tại Hà Nội.

Qua 15 ý kiến phát biểu, hội thảo tập trung chủ yếu vào vấn
đề đạo đức gắn với nghề nghiệp, thể hiện lương tâm, trách nhiệm
của người làm báo; các điều của Quy định đạo đức cần phải thể
hiện được đầy đủ những nội dung cơ bản nhất, vừa có tính khái
quát, vừa có tính cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban
soạn thảo Quy định đạo đức sẽ cân nhắc, chắt lọc và đưa ra bản
Quy định đạo đức người làm báo hoàn chỉnh, trình Ban Thường
vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam thông qua và ban
hành cũng như thực hiện cùng với Luật Báo chí 2016 n

D.c

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam TS Mai Đức Lộc thăm hỏi động viên người dân vùng lũ lụt_Ảnh: Minh Hà
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KHI CÔNG LUẬN LÊN TIẾNG: VÌ SAO SỐ VỤ NHÀ BÁO BỊ HÀNH HUNG KHÔNG GIẢM?

Kỳ II: Đi tìm sự công bằng 
trong công luận

huY Long - ngỌc thành - thÙY Dung

Vụ việc phóng viên Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) bị hành hung ngày 23/9 chưa xong,
ngày 6/11, hai phóng viên của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Nguyễn Tùng và phóng
viên chuyên trang Pháp Luật Plus của Báo Pháp luật Việt Nam Phạm Hiển phải nhập
viện cấp cứu do một nhóm đối tượng côn đồ hành hung khi đang tác nghiệp tại khu
giết mổ động vật tại huyện Thanh oai (Hà Nội), khiến dư luận lại dậy sóng. Đã đến lúc
rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền và công bằng trong công luận...

Cần chế tài đủ mạnh
Báo chí ngày nay có vai trò đặc

biệt quan trọng trong đời sống xã
hội. Sứ mệnh của người làm báo là
đưa ra những thông tin chính xác,
nhanh nhạy và kịp thời đến với công

chúng. Tuy nhiên, không ít nhà báo
đang phải đối mặt với những rủi ro
khi bị đe doạ và hành hung. Trên
thực tế, số vụ việc các nhà báo bị đe
doạ, hành hung được xử lý chỉ mới
chiếm khoảng 1/5 tổng số vụ xảy ra

Phóng viên tác nghiệp_Ảnh: PV
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được báo chí phản ánh. 
Hiện, còn rất nhiều vụ đe dọa,

cản trở nhà báo tác nghiệp chưa
được kịp thời phát hiện, xử lý, nhiều
nhà báo và gia đình vẫn từng ngày,
từng giờ sống, làm việc trong sự lo
lắng, thấp thỏm.Vấn đề đặt ra làm
thế nào để bảo đảm an toàn tác
nghiệp cho các nhà báo? Ai sẽ bảo
vệ các nhà báo?

Để ngăn chặn và hạn chế tình
trạng nhà báo bị cản trở, hành
hung, cơ quan chức năng cần vào
cuộc điều tra, làm rõ và xử lý
nghiêm các cá nhân, tổ chức có
hành vi xâm phạm hoạt động báo
chí theo quy định của pháp luật,
nhằm đấu tranh và răn đe đối với
những hành vi vi phạm pháp luật
tương tự có thể tái diễn trong
tương lai.

Trước khi có một cơ chế đủ
mạnh, bản thân mỗi nhà báo cần
phải tự bảo vệ trước những rủi ro có
thể xảy ra trong quá trình tác
nghiệp. Nhà báo cũng cần nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là
các kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng xử
lý tình huống đối với những vụ việc
“nóng”, nhạy cảm, vụ việc có liên
quan đến các đối tượng manh động,
côn đồ hung hãn. Đối với những vụ
việc như vậy, nhà báo nên tác
nghiệp theo nhóm (từ hai người trở
lên), hoặc có thể phối kết hợp với
chính quyền địa phương nơi phóng
viên tác nghiệp.

Đi tìm giải pháp hữu hiệu 
Cần tâm sáng
Giám sát dư luận qua báo chí

đóng vai trò rất quan trọng trong
quá trình kiện toàn hệ thống hành
lang pháp lý của nước ta, bảo đảm
tính thống nhất của toàn hệ thống
pháp luật, ngăn ngừa lạm dụng chức

quyền... Do vai trò đặc biệt của
giám sát dư luận, trong quá trình
thực thi quyền giám sát, rất dễ xảy
ra các tình huống dùng bạo lực để
đáp trả việc điều tra của nhà báo, đe
dọa đến sự an toàn của nhà báo. 

Mục đích căn bản của giám sát
dư luận là giúp chính quyền các cấp
cải tiến những vấn đề còn tồn tại
gây bức xúc trong dư luận. Nhà báo
không chỉ có tinh thần trách nhiệm
cao, mà cần có xuất phát điểm đúng
đắn, từ lợi ích cơ bản của nhân dân,
dám vạch trần các tệ nạn tiêu cực
trong xã hội, nhìn thẳng vào các vấn
đề còn tồn tại, bảo vệ lợi ích của
nhân dân, thực thi hoạt động giám
sát dư luận mang tính xây dựng.

Hiện nay, có một số nhà báo vì
lợi ích cá nhân, chỉ nghĩ đến việc
làm thế nào để có thể tư lợi, nhận
được tiền bảo trợ thông tin (?).
Những nhà báo như vậy tâm không
sáng, chẳng phải vì dân, vì nước mà
“đục nước, béo cò”, gây mất niềm
tin trong công chúng. Cố nhà báo
Hữu Thọ đã dùng 6 chữ “mắt sáng,
lòng trong, bút sắc” để nhắc nhở
những người làm báo phải luôn luôn
“khắc cốt ghi tâm” trong quá trình
tác nghiệp. Người cầm bút phải có
quan điểm rõ ràng, có chính kiến và
rất cần sự trung thực, luôn vì cái
chung, đặt lợi ích của tập thể, của
nhân dân của dân tộc lên đầu trang
viết...

Hiểu luật để bảo vệ mình
Để bảo vệ sự an toàn cho bản

thân, trước hết mỗi nhà báo cần có
những kỹ năng tự vệ khi tác nghiệp,
mỗi tòa soạn cần có những quy định
để phòng ngừa rủi ro trong quá
trình tác nghiệp.

Hơn ai hết, nhà báo luôn phải
xác định kỹ vấn đề khai thác, vừa có
kiến thức, nhưng phải nắm vững

luật pháp. Đối với những đề tài điều
tra, vạch trần sự thật, đều phải xác
định phương án cụ thể, bài bản,
nhận biết được những hiểm nguy và
coi trọng tinh thần đồng đội, hỗ trợ
nhau trong quá trình tác nghiệp.
Mỗi nhà báo, mỗi tòa soạn cần
đánh giá đúng mức độ hiểm nguy
của công việc đang tiến hành, có
biện pháp phòng ngừa rủi ro, có
phương án bảo vệ phóng viên. Đặc
biệt, các nhà báo cũng cần phát huy
tối đa khả năng, sử dụng một cách
hiệu quả “vũ khí” là ngòi bút, để lên
tiếng chống lại cái ác, thúc đẩy các
cơ quan thực thi luật pháp bảo đảm
luật pháp được tôn trọng.

Luật sư Lê Hồng Hiển,
Giám đốc Công ty Luật

Nay & Mai cho biết, theo
quy định tại Luật Báo chí

hiện hành, hành vi đe doạ,
uy hiếp tính mạng, xúc

phạm danh dự, nhân phẩm
của nhà báo; phá huỷ thu

giữ phương tiện, tài liệu,
cản trở nhà báo hoạt động

nghề nghiệp đúng pháp
luật đều bị nghiêm cấm.

Trong trường hợp các cá
nhân, tổ chức có một hoặc
một số những hành vi nêu

trên, tuỳ từng tính chất,
mức độ có thể bị xử phạt
vi phạm hành chính hoặc

bị truy cứu trách nhiệm
hình sự theo các tội danh

tương ứng quy định tại Bộ
luật Hình sự (ví dụ tội cố ý

gây thương tích, tội làm
nhục người khác, tội huỷ

hoại tài sản của người
khác...).
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Tuy nhiên, nhà báo cũng cần
hiểu rằng, mình không phải là “vua
không vương miện”, không phải là
quan tòa. Một số nhà báo không
tuân thủ các quy định của pháp
luật, không nắm vững trình tự tố
tụng trong điều tra, truy tố, xét xử
một vụ án hình sự yêu cầu của tòa
án đối với hai bên nguyên cáo và bị
cáo đã đưa ra các bài phân tích, chỉ
trích một bên, ủng hộ một bên,
ảnh hưởng đến hoạt động phán
quyết của tòa án. Thậm chí, có nhà
báo cố tình hoặc tìm mọi thủ thuật
để “moi” các thông tin về vụ án
còn đang ở giai đoạn điều tra. Một
số ít nhà báo khi tác nghiệp còn có
thái độ thiếu tôn trọng chính
quyền, đoàn thể sở tại, nhũng
nhiễu doanh nghiệp.

Cần phải hiểu rằng, báo chí chỉ
có thể đưa tin theo đúng tiến độ xét
xử của tòa án, những thông tin mà
báo chí đưa ra phải là những tư liệu
do cơ quan điều tra, công tố, toà án
công bố chính thức, tránh tình trạng
quy kết tội danh, đặc biệt khi viết về
các vụ việc chống tiêu cực. Một
nguyên tắc quan trọng của Luật
Hình sự là: không một ai bị coi là
tội phạm khi chưa bị kết tội bằng
một bản án hình sự do Toà án tuyên.
Đối với những vấn đề chưa rõ trắng
đen, tốt nhất nhà báo cần phải nhận
được sự ủng hộ của cơ quan giám
sát luật pháp, cơ quan điều tra, có
những tư liệu và bằng chứng có tính
quyền uy mới có thể đưa tin. 

Khi viết về các vụ án, một số
phóng viên thường tập trung vào
việc miêu tả những hành động chém
giết rùng rợn, phương thức, thủ
đoạn gây án của hung thủ hoặc
hành vi dâm ô, trụy lạc, gây tâm lý
không tốt trong dư luận, thậm chí
trở thành “giáo trình phạm tội”.

Nhận thức được điều này, nhà báo,
phóng viên không nên đưa ra những
suy đoán thiếu căn cứ, tránh vi
phạm pháp luật, tự bảo vệ tốt mình.

Không vượt quá giới hạn
Tính chân thực của sự kiện.

Chân thực là sinh mệnh của báo
chí, mỗi tình tiết, tư liệu được phản
ánh trong bài phóng sự điều tra
đều phải phù hợp với thực tế khách
quan và đúng sự thật. Những bài
báo sai sự thật không chỉ gây ảnh
hưởng xấu và tổn thất nặng nề cho
người được giám sát, mà còn làm
mất lòng tin trong độc giả, tổn hại
đến uy tín của cơ quan báo chí.
Tính chân thực của sự kiện, sự
phân tích chính xác, quan điểm
đúng đắn là nguyên tắc tối thượng
trong giám sát dư luận, yêu cầu
người giám sát phải thận trọng, đưa
ra những phán đoán khoa học trên

cơ sở đã nắm bắt đầy đủ sự thật.
Sự chính xác trong phân tích
Giám sát dư luận cần lựa chọn

những ví dụ điển hình, nắm rõ
phương hướng, có ý nghĩa xã hội.
Điều này yêu cầu chúng ta cần
phân tích chính xác vấn đề được
giám sát và vạch trần có ý nghĩa
giáo dục phổ biến hay không.
Thông qua các bài báo về những sự
kiện mang tính chất điển hình và
có tính khuynh hướng, đặt ra vấn
đề mang tính suy ngẫm.

Sự chặt chẽ trong điều tra
Trong quá trình tác nghiệp cần

chú ý thu thập bằng chứng xác
đáng, để bằng chứng lên tiếng. Bài
viết cần nêu rõ nguồn tin. Nếu đưa
tin sai sự thật, hậu quả thực sự
khôn lường. Đặc biệt, trong quá
trình sáng tạo tác phẩm, cần tránh
xâm phạm nhân cách của đương sự.
Thông thường, báo chí xâm phạm
quyền riêng tư của công dân qua
hai hình thức: Để câu view, một số
báo hay đưa tin về đời sống riêng
tư của người nổi tiếng khi chưa
được sự đồng ý của họ. Mặt khác,
một số bài báo vì mục đích giáo
dục đạo đức và tuyên truyền ý thức
pháp luật mà xâm phạm quyền
riêng tư của công dân. Những nội
dung liên quan đến đời sống riêng
tư cần được sự đồng ý của đương sự
mới được phép công khai. 

Để làm tròn sứ mệnh của người
cầm bút, ngoài trình độ văn hoá
tổng hợp mà bất kỳ một trí thức
nào cũng phải có, đối với nghề báo
còn là vấn đề lương tâm, đạo đức
nghề nghiệp, am hiểu về luật. Hiểu
luật và làm đúng luật, nhà báo có
thể minh bạch, công khai tác
nghiệp, điều tra và giữ được sự an
toàn cho bản thân ở mức cao nhất
có thể... n

Nhà báo Phạm Trung Tuyến,
Phó Giám đốc kênh VOV Giao
thông cho rằng, do yếu tố nghề
nghiệp, nghề báo được coi là
nghề nguy hiểm nên nhà báo
được luật pháp bảo vệ ở mức cao
hơn, nhưng điều đó không có
nghĩa là các nhà báo hoàn toàn
bình an trong quá trình tác
nghiệp. Cũng giống như xe cứu
thương, dù được ưu tiên nhưng
không có nghĩa là cứ thế mà đi
không sợ va chạm. Chính vì thế,
để được an toàn, trước hết mỗi
nhà báo đều cần có những kỹ
năng để bảo đảm sự an toàn tối
đa cho bản thân khi tác nghiệp,
mỗi tòa soạn cần có những
nguyên tắc nhằm phòng ngừa rủi
ro trong hoạt động tác nghiệp
của phóng viên.
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Nhiều dấu ấn tại 
Báo Hải Phòng

Vũ Long là người cẩn trọng.
Ông cẩn trọng đối với từng cử chỉ
và lời nói của mình. Không biết có
phải vì tính cẩn trọng mà có người
nói ông khó tính. Khi còn là Tổng
Biên tập Báo Hải Phòng những
năm 80, một vài người ham mê
làm báo học chuyên ngành văn
chương, chuyên ngành nghệ thuật
đến tòa soạn có những cử chỉ quá
thoải mái hoặc không chào hỏi ai,
sau một vài tháng thử việc ông lắc
đầu không tiếp nhận họ. Không
chấp nhận vì theo ông bài viết của
họ thiếu chiều sâu tư duy cộng với
thái độ cư xử hơi tùy hứng trong
giao tiếp của họ. Trong số những
người ông không tiếp nhận vào
làm ở Báo Hải Phòng ngày ấy, có
người đến giờ họ vẫn nể trọng ông
bởi đức tính chỉn chu trong hành
động ứng xử và trong hoạt động
nghề nghiệp. 

Bản thảo tác phẩm của tác giả
nào dù là phóng viên bản báo hay
của cộng tác viên ông đều xăm xoi
rất kỹ. Ông tâm sự, phải cân nhắc

từng chữ, từng câu để tránh hiểu
lầm chi tiết trong tác phẩm báo chí.
Ông đã tạo ra khá nhiều dấu ấn ở
Báo Hải Phòng. Vào những năm
đầu 80, với tư cách là Tổng Biên
tập, nhà báo Vũ Long đã vận động
cho tái lập lại xưởng in Báo Hải
Phòng để kịp in ấn Báo Hải Phòng
từ 3 kỳ 1 tuần thành tờ Báo Hải
Phòng hằng ngày. Và cũng vào
những năm đó, Báo Hải Phòng có
thêm tờ “Hải Phòng Chủ nhật”. 

Nhưng đáng nể nhất phải kể
đến cuộc vận động... toàn dân thi
làm thơ do Báo Hải Phòng đứng
ra tổ chức. Khi đó nhà báo Vũ
Long được Thành uỷ Hải Phòng
giao nhiệm vụ là cơ quan Thường
trực “Cuộc vận động sáng tác câu
thơ thứ Tư, trong bài thơ của nhà
thơ Tố Hữu”.

Một triệu rưỡi người dân thành
phố đã sôi nổi hưởng ứng trong
suốt mấy tháng trời! Hầu như
trong tất cả các hội nghị ở các
ngành, các sở, các quận, huyện...
nào cũng có nội dung bàn cách thi
thơ. Đi đâu, làm gì cũng thấy
người ta bình luận về sáng tác thơ!

Kết quả là chỉ trong thời gian
ngắn, có tới 10.532 câu thơ của
3.250 tác giả gửi về dự thi. Nhà thơ
Tố Hữu đánh giá rất cao cuộc vận
động sáng tác thơ của Hải Phòng
là cách làm công tác tư tưởng
thông minh, sáng tạo, nhẹ nhàng,
ít tốn kém mà lại gây được phấn
chấn lòng người. Sau kết quả trao
thưởng 30 câu thơ hay đăng trên
Báo Hải Phòng, nhà báo Vũ Long
lên Hà Nội báo cáo kết quả cuộc
vận động sáng tác thơ trên Báo
Hải Phòng với nhà thơ Tố Hữu.
Nhà thơ Tố Hữu rất cảm động gửi
tặng Đảng bộ, quân và dân Hải
Phòng toàn bộ bài thơ gồm ba khổ

Nhà báo Vũ Long, 
nguyên là Tổng Biên tập 

Báo Hải Phòng những năm 80,
nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo 

Hải Phòng khóa 1(1986 - 1990),
nguyên ủy viên BCH 

Hội Nhà báo Việt Nam khóa 4
(1983-1989), 

nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Nhà báo cao tuổi Hải Phòng

(1993 - 2010).

cHÂN DUNG NHà Báo

Tuổi cao
tâm sáng với nghề 

hoàng thiềng

Nhà báo Vũ Long nghỉ hưu đã lâu, nhưng vẫn nhớ rất
chính xác công việc của mình làm cách đây hơn 30 năm.
Ông khẳng định, trong cuộc đời làm báo mấy chục năm,
đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc phát động, cuộc
thi, nhưng chưa thấy cuộc nào lại rầm rộ và lớn đến như
thế. Mà kỳ lạ thay lại là thi... thả thơ!
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với 12 câu do nhà báo Vũ Long trực tiếp chép lại:
Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô
Đào kênh, lấn biển, mở cơ đồ
Làm ăn hai chữ, à ra thế!
Chèo chống nghìn tay, một tiếng hô.

Nhộn nhịp Sáu Kho, vui đất Cảng 
Khang trang Tam Bạc, rạng Thành Tô.
Giá còn nữ tướng Lê Chân nhỉ
Ắt cũng khen con cháu Bác Hồ!

Triều dâng, sóng dậy, đời ca hát
Gió tự Đồ Sơn mát Thủ đô
Tám nghề, bảy chữ đừng ham nhé!
Chín chắn mười mươi cũng chớ phô!.

Sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi 
Với trách nhiệm của người làm báo và với tư cách là

ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 4
(1983 - 1989) nhà báo Vũ Long cùng với các bạn đồng
nghiệp ở Đài PT-TH Hải Phòng, cơ quan TTXVN
thường trú tại Hải Phòng báo cáo Thành ủy Hải Phòng
và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cho phép thành
lập Hội Nhà báo Hải Phòng. Ngày 07/3/1986, Hội của
những người làm báo ở Hải Phòng được thành lập, nhà
báo Vũ Long là Chủ tịch đầu tiên của Hội. Sau này, khi
nghỉ hưu nhà báo Vũ Long đề nghị Ban Chấp hành Hội
Nhà báo Hải Phòng cho phép thành lập Câu lạc bộ Nhà
báo cao tuổi gồm những nhà báo nghỉ hưu từ cơ quan
báo chí trong cả nước hiện đang sống tại Hải Phòng tự
nguyện làm đơn xin ra nhập Câu lạc bộ. Câu lạc bộ Nhà
báo cao tuổi Hải Phòng chính thức được thành lập từ
ngày 1/10/1993, nhà báo Vũ Long được bầu là Chủ
nhiệm. Hơn hai chục năm qua, Câu lạc bộ trở thành nơi
hội tụ của những người cầm bút luôn sáng tâm với nghề.

Nhà báo Vũ Long sống như vậy đó! n

cHÂN DUNG NHà Báo

Tạp chí Người Làm Báo sẽ xuất bản giai phẩm
Xuân Đinh Dậu- 2017 với những chuyên trang,

chuyên mục, những câu chuyện sinh động, chân thực về
nghề báo với mong muốn đem đến cho bạn đọc và đồng
nghiệp món quà xuân ý nghĩa.

Để ấn phẩm thêm phong phú hấp dẫn, thực sự là món
quà Xuân đặc sắc, nhiều ý nghĩa, Ban Biên tập trân trọng
kính mời quý cộng tác viên, bạn đọc gần xa viết bài cộng
tác trên Tạp chí Người Làm Báo số đặc biệt Xuân Đinh
Dậu 2017.

Đề tài liên quan đến hoạt động báo chí, những kỷ niệm
sâu sắc trong quá trình tác nghiệp, về những tấm gương
nhà báo tiêu biểu có đóng góp vào sự phát triển của báo
chí; những phong tục, tập quán đặc sắc qua các trang báo
Tết, những câu chuyện đón xuân xa xứ của các nhà báo
Việt Nam thường trú trên khắp thế giới... Qua các thể loại
gồm: Bài phản ánh, phóng sự, ký sự, bình luận, xã luận,
tản văn, thơ, truyện ngắn, truyện cười, câu đối, tranh ảnh,
tiểu phẩm... Bài viết có độ dài không quá 2.000 từ trên font
Time New Roman và gửi kèm ảnh minh họa (nếu có).

Nếu dùng bút danh, cần ghi rõ họ, tên thật kèm theo
địa chỉ, số điện thoại để tòa soạn tiện liên hệ. Bài viết,

tranh, ảnh, câu đối... nếu đã gửi cho Tạp chí Người Làm
Báo, đề nghị không gửi cho báo khác.

Ban Biên tập Tạp chí Người Làm Báo rất mong nhận
được sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo cộng tác viên và
bạn đọc, với nhiều tác phẩm đặc sắc, có chất lượng cao,
để ấn phẩm đặc biệt này thật sự là món quà văn hóa, tinh
thần có ý nghĩa trong mỗi gia đình trong dịp Xuân Đinh
Dậu - 2017. Số Xuân Đinh Dậu - 2017 in 4 màu, 120
trang trên giấy couché và phát hành vào ngày 8/1/2017.
chI tIết xIN LIêN hệ:
tòa soạn tạp chí Người Làm Báo: Phòng 401, Tòa nhà
Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2, đường Dương Đình
Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội;
điện thoại: 043.226.2994
Di động: 0975.668.420 (Ngọc Thành)
Email:tcnguoilambao@gmail.com
tạp chí điện tử: nguoilambao.vn
thời hạn nhận bài: chậm nhất là ngày 15/12/2016.
Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm,
hợp tác của quý đồng nghiệp và bạn đọc gần xa!

BaN BIêN tập

Thư mời viết bài số Xuân Đinh Dậu - 2017 trên Tạp chí Người Làm Báo
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Đào tạo quốc tế ngành truyền thông
thời toàn cầu hoá

Pgs,ts trương ngỌc nam - ts vũ thanh vân

Tháng 10/2016, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại học Middlesex
(Anh) khai giảng Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và
Truyền thông đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Sự mở đầu của chương trình này là
minh chứng sinh động của xu hướng đào tạo quốc tế ngành truyền thông trong thời
toàn cầu hoá.

Xu thế tất yếu
Hợp tác quốc tế trong đào tạo đã

trở thành xu hướng tất yếu trong
một thế giới toàn cầu hoá. Coi giáo
dục là quốc sách hàng đầu, nhiều
quốc gia trên thế giới tích cực thúc
đẩy các cơ hội hợp tác đào tạo quốc

tế nhằm nâng cao tri thức và chất
lượng nguồn nhân lực. Quá trình
này không chỉ làm giàu kho tri thức
của mỗi quốc gia mà còn tăng
cường hiểu biết văn hoá quốc tế.
Đối với các quốc gia đang phát triển

vấN đề Sự KIệN

Sinh viên dự Lễ khai giảng Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền_Ảnh: Nghiêm Mai
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như Việt Nam, hợp tác đào tạo với
các nước có nền giáo dục tiên tiến
sẽ giúp tiếp cận phương thức quản
lý đào tạo, tổ chức giảng dạy và bảo
đảm chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Ở Việt Nam, đào tạo quốc tế
ngành truyền thông đang trở thành
xu hướng dù xuất hiện chậm hơn so
với các ngành như quản trị kinh
doanh, quản lý kinh tế hay thương
mại quốc tế. Xu hướng này phản
ánh bối cảnh quốc tế hội nhập, quá
trình chuyển dịch của nền kinh tế
cũng như xuất phát từ đòi hỏi khách
quan của xã hội. Các nhà nghiên
cứu chỉ ra rằng, với các đặc trưng về
sự tương thích các quy chuẩn và
bằng cấp, sự năng động của nguồn
nhân lực, “giáo dục không biên
giới” sẽ phát triển mạnh mẽ.

TS. Ramon Guillermo R. Tua-
zon, Giám đốc Viện Báo chí và
Truyền thông ASEAN (Philippines)
cho rằng, xu hướng toàn cầu hoá và
hội nhập khu vực thúc đẩy giáo dục
không biên giới, bao gồm đào tạo
quốc tế về truyền thông. Đây là cơ
hội để các quốc gia trên thế giới
chuẩn hoá chương trình và phương
thức đào tạo truyền thông của mình,
ít nhất là trên phương diện các kỹ
năng tác nghiệp. Tuy nhiên, sự đa
dạng về bối cảnh chính trị, kinh tế
và xã hội của các quốc gia tạo ra đặc
thù về nội dung và chương trình đào
tạo truyền thông.

Chỉ riêng trong lĩnh vực truyền
thông, các xu hướng hội tụ, đa
phương tiện và số hoá đang đặt các
cơ quan truyền thông trước những
thời cơ và thách thức lớn. Các cơ
quan truyền thông một mặt phải cơ
cấu lại mô hình hoạt động đồng thời
tổ chức đội ngũ phóng viên có khả
năng làm việc đa nhiệm, tác nghiệp
trên nhiều nền tảng và thích ứng với

nhiều loại hình báo chí khác nhau.
Hơn nữa, đội ngũ phóng viên cần
phải có khả năng làm việc trong các
môi trường đa văn hoá.

Tại Việt Nam hiện nay, việc đào
tạo nguồn nhân lực báo chí và
truyền thông chất lượng cao là đòi
hỏi khách quan của hệ thống chính
trị, kinh tế và xã hội. Đây luôn là lực
lượng quan trọng thúc đẩy sự phát
triển mạnh mẽ và lành mạnh của xã
hội. Một mặt, các tổ chức trong
nước cần con người có khả năng tác
nghiệp trong môi trường quốc tế.
Mặt khác, các tổ chức quốc tế cần
con người có kỹ năng quốc tế để tác
nghiệp trong môi trường văn hoá sở
tại. Đòi hỏi này chính là đơn đặt
hàng đối với các cơ sở đào tạo báo
chí và truyền thông.  

Là cơ sở đào tạo báo chí và
truyền thông lớn, Học viện Báo chí
và Tuyên truyền luôn coi đào tạo
quốc tế về truyền thông là chiến
lược. Chiến lược này đã được khởi
động từ những năm 2000 với nỗ lực
đào tạo chương trình thạc sĩ Truyền
thông với Đại học Công nghệ Syd-
ney, Australia. Nỗ lực đào tạo quốc
tế được khởi động lại từ năm 2013
nhằm giúp Học viện tiếp cận
chương trình đào tạo tiên tiến trên
thế giới đồng thời đáp ứng nhu cầu
đào tạo chất lượng cao ngày càng
cao của xã hội. Chương trình cử
nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ
công chúng và Truyền thông đã
được triển khai trong bối cảnh đó. 

Đào tạo nhân lực 
chất lượng cao

Trước hết, việc xây dựng và triển
khai các chương trình đào tạo quốc
tế tại Việt Nam hướng đến đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao cho
ngành truyền thông. Đặc trưng chất

lượng cao này được tiếp cận trên
nhiều phương diện như cơ sở vật
chất hiện đại, môi trường học tập
thân thiện hay đội ngũ giảng viên có
trình độ. Xét trên phương diện mục
tiêu, chương trình đào tạo truyền
thông chất lượng cao cần hướng đến
trang bị cho sinh viên kỹ năng theo
chuẩn quốc tế, cung cấp hiểu biết về
bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội
cụ thể đồng thời nâng cao năng lực
sử dụng tiếng Anh. 

Đào tạo chất lượng cao vì thế phải
gắn việc triển khai chương trình với
bảo đảm chất lượng. Các hoạt động
kiểm tra đánh giá đều hướng tới việc
nâng cao kết quả học tập và quan
trọng hơn, cải thiện trải nghiệm của
người học. Chất lượng đào tạo được
bảo đảm dựa trên hệ thống các tiêu
chí, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình
và cơ chế kiểm soát. Tại các trường
đại học có thứ hạng cao về đào tạo
truyền thông trên thế giới, bảo đảm
chất lượng là phần không tách rời
hoạt động đào tạo. Đây là lý do tại
sao Đại học Middlesex yêu cầu Học
viện cung cấp các minh chứng về
năng lực bảo đảm chất lượng khi tiến
hành công tác kiểm định tại Học
viện.  

Chương trình đào tạo quốc tế
Quảng cáo, Quan hệ công chúng và
Truyền thông tại Học viện do Đại
học Middlesex xây dựng, bảo đảm
chất lượng và do Học viện tổ chức
giảng dạy. Cơ chế này bảo đảm
rằng, mọi hoạt động giảng dạy và
học tập tại Học viện diễn ra theo
các quy trình và tiêu chuẩn đúng
như tại cơ sở đào tạo của Đại học
Middlesex tại London. Các quy
trình và hướng dẫn bảo đảm chất
lượng được chi tiết hoá trong Sổ tay
Nâng cao chất lượng học tập và Sổ
tay Chương trình đào tạo. 

vấN đề Sự KIệN



Trong bối cảnh thay đổi truyền
thông như hiện nay, đào tạo nhân
lực chất lượng cao cũng đồng nghĩa
với việc đào tạo truyền thông tích
hợp, đào tạo đa phương tiện. Mô
hình đào tạo báo chí và truyền
thông ở Việt Nam hiện nay cơ bản
theo hướng phân tách chuyên ngành
theo loại hình phương tiện truyền
thông. Tại Học viện Báo chí và
Tuyên truyền, các chuyên ngành đào
tạo truyền thống được đặt tên theo
phương tiện truyền thông như báo
in, báo phát thanh, báo mạng...
Phương thức đào tạo này dần không
còn phù hợp và cần có lộ trình để
thay đổi.

Thực tế cho thấy, việc đào tạo
chuyên ngành phân tách hạn chế cơ
hội việc làm của sinh viên. Chính vì
vậy, các cơ sở đào tạo báo chí và
truyền thông cần chuyển từ mô hình
đào tạo theo kiểu “nhiều cửa vào,
một lối ra” như hiện nay sang mô
hình “một cửa vào, nhiều lối ra”.
Nghĩa là, sinh viên cần được đào tạo
các kiến thức và kỹ năng tích hợp để
khi tốt nghiệp có khả năng làm việc

trên các nền tảng khác nhau, sáng
tạo cho các loại hình báo chí khác
nhau. Điều này sẽ tăng thêm cơ hội
việc làm và khả năng thành công
của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Chương trình cử nhân quốc tế
Quảng cáo, Quan hệ công chúng và
Truyền thông chính là chương trình
tích hợp như thế. Nhận thức được
rằng, đây là 3 lĩnh vực có những vùng
giao thoa trong lý thuyết và cần được
phối hợp thực hiện trong thực tế,
những nhà xây dựng chương trình đã
thiết kế đây là 1 chương trình đào
tạo, thay vì 3 chương trình đào tạo
riêng lẻ. Tất nhiên, mỗi phương thức
đào tạo đều có thế mạnh và hạn chế
riêng. Vấn đề là phương thức nào là
phù hợp hơn trong từng giai đoạn và
với từng đối tượng.

Tăng cường hợp tác quốc tế
Đào tạo quốc tế ngành truyền

thông là xu hướng mới trong một
thế giới ngày càng hội nhập và kết
nối. Các cơ sở đào tạo báo chí và
truyền thông sớm nắm bắt được xu
hướng này sẽ thu hút được người

học và khẳng định vị thế của mình.
Trong bối cảnh cạnh tranh đào tạo
như hiện nay, vấn đề không chỉ là
thu hút được đủ số lượng sinh viên
mà là thu hút được những sinh viên
thực sự đam mê và có năng lực. Các
chương trình đào tạo quốc tế về
truyền thông nếu không xét đến
khía cạnh này thì khó có thể thành
công trong dài hạn.

Tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là
một trong những giải pháp quan
trọng nhằm thúc đẩy các chương
trình đào tạo quốc tế về truyền
thông. Công tác này không chỉ mở
rộng quan hệ đối tác, tìm kiếm các
nguồn lực mà còn tăng cường mạng
lưới các chuyên gia để trao đổi kinh
nghiệm. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế
cũng là cách “đi tắt đón đầu” để các
cơ sở đào tạo báo chí và truyền
thông tiếp cận các quy trình, chuẩn
mực đào tạo quốc tế. Trong bối
cảnh hoạt động bảo đảm chất lượng
tại các cơ sở đào tạo báo chí và
truyền thông trong nước chưa được
thực hiện đầy đủ thì việc học hỏi
kinh nghiệm của các trường có uy
tín là rất cần thiết.

Xét cho cùng, hoạt động đào tạo
nói chung và đào tạo quốc tế ngành
truyền thông nói riêng đều hướng tới
con người và bắt đầu từ con người.
Chỉ khi có đội ngũ cán bộ tốt thì công
tác đào tạo mới đạt được mục tiêu
mong muốn là mang lại những trải
nghiệm học tập tích cực cho người
học. Các hoạt động hợp tác quốc tế vì
thế giúp cán bộ giao lưu với bên
ngoài để biết mình đang đứng ở đâu.
Quan trọng hơn, nó giúp các cơ sở
đào tạo báo chí và truyền thông xác
định, mình đang ở thứ hạng nào so
với các cơ sở khác trong khu vực và
trên thế giới, từ đó vạch ra chiến lược
phát triển lâu dài n

NGườI LàM Báo  11-2016 17

Ông Mark Hunter, Phó Trưởng Khoa Truyền thông và Nghệ thuật biểu diễn, Đại học Middlesex phát biểu tại 
Lễ khai giảng_Ảnh: Nghiêm Mai



Hoàn thiện pháp luật, chính
sách về ngôn ngữ

Từ sau khi giải phóng, thống nhất
đất nước đến nay, tiếng Việt đã phát
triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực:
Giao tiếp, báo chí, khoa học, kinh
tế... Trong đó có đóng góp không
nhỏ của giới báo chí - truyền thông,

góp phần làm cho diện mạo tiếng
Việt thêm phong phú, đa dạng và
từng bước đi tới sự chuẩn hóa, ổn
định.Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số
bất cập, gây nhiều bức xúc và tranh
luận trong dư luận. Không ít người
nói và viết tiếng Việt một cách tùy
tiện, bừa bãi trong đời sống hàng

ngày và trên cả các phương tiện
thông tin đại chúng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo,
PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ, ủy viên
Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc
Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng
định,  Hội thảo khoa học quốc gia
“Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
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Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
trên truyền thông đại chúng

thành huY Long

Giữ gìn sự trong sáng đi đôi với phát triển, làm mới tiếng Việt, đó là nhấn mạnh của  Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam  tại Hội thảo “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương
tiện thông tin đại chúng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội Ngôn ngữ học Việt
Nam, Hội Nhà báo Việt Nam  tổ chức ngày 5/11 tại Hà Nội.

Hội thảo “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hội Nhà báo
Việt Nam  tổ chức ngày 5/11 tại Hà Nội_Ảnh: Sơn Hải



trên các phương tiện thông tin đại
chúng” có thể coi là hội nghị toàn
quốc lần thứ 3, sau hai hội nghị về
“Giữ gìn sự trong sáng của tiếng
Việt” tổ chức năm 1966 và 1979, tập
trung nhiều hơn cho việc sử dụng
tiếng Việt ở lĩnh vực thông tin đại
chúng. Những năm gần đây, có khá
nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến

ngôn ngữ báo chí truyền thông,
được dư luận quan tâm và lo lắng.
Đó là việc dùng từ ngữ, câu văn tùy
tiện, cẩu thả, rút tít thiếu cân nhắc,
sai thực tế, sử dụng tiếng nước ngoài
khá tùy tiện... tác động tiêu cực,
nhanh chóng đến đông đảo công
chúng, nhất là giới trẻ.

Thông qua hội thảo lần này, Ban
Chỉ đạo và Ban tổ chức hội thảo
kính đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, trực tiếp là Chính phủ, Ban
Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa -
Thể thao và Du lịch, ủy ban Văn
hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu
niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hội
Nhà báo Việt Nam, Hội Ngôn ngữ
học Việt Nam và các cơ quan liên
quan cần chăm lo công tác chỉ đạo,
quản lý, tư vấn việc sử dụng tiếng
Việt, việc giữ gìn sự trong sáng của
tiếng Việt trên các phương tiện
thông tin đại chúng, hoàn thiện
pháp luật, chính sách về ngôn ngữ,
về tiếng Việt hướng tới xây dựng Bộ
Luật Tiếng Việt, khen thưởng
những tập thể, cá nhân có nỗ lực và
thành tích trong công tác này; chấn
chỉnh, xử phạt nghiêm minh những
hành vi sai trái, lệch lạc.

Một số vấn đề đặt ra
Nhiều đại biểu tham dự hội thảo

cho rằng, hiện nay không chỉ trên
mạng xã hội, trong giao tiếp của giới
trẻ, trong sinh hoạt của một bộ phận
xã hội, mà trên cả một số tờ báo nhất
là báo điện tử, hiện tượng “tiếng ta
đá tiếng tây” đang trở nên phổ biến.
Hiện tượng này ảnh hưởng không
nhỏ tới sự trong sáng của tiếng Việt -
một trong các yếu tố cơ bản làm nên
bản sắc văn hóa dân tộc...

GS,TS Nguyễn Văn Khang -
Viện Ngôn ngữ học Việt Nam dẫn

chứng sự hào phóng trong sử dụng
ngôn ngữ dẫn đến làm sai lệch
thông tin trên nhiều tờ báo, nhất là
báo điện tử: “Chưa bao giờ từ tuyệt
vời được sử dụng với tần số cao như
hiện nay. Trong tiếng Việt, có 3 từ
chỉ mức độ cao hay được sử dụng là
rất, quá, lắm, nhưng giờ đây lại
được cấp thêm những từ cực kì, cực,
thậm chí còn có cả trên cả tuyệt vời,
bá đạo, vãi. Nếu theo truyền thống
thì vua, vương, hoàng hậu mỗi thời
chỉ có một, nhưng nay lại còn sử
dụng như vua bóng đá, nữ hoàng
nhạc nhẹ, ông hoàng nhạc Pop...”.

Thảo luận tại các tiểu ban, một
số đại biểu cho rằng, trên một vài tờ
báo điện tử hiện nay việc sử dụng
tiếng nước ngoài thiếu chọn lọc,
thiếu nhất quán (khi nào thì dịch
nghĩa, phiên âm chuyển tự hay để
nguyên dạng), tâm lý chuộng ngoại,
sính chữ còn khá phổ biến; ngôn
ngữ và cách trình bày của phát
thanh viên (truyền hình, phát
thanh...) chưa có sự trau dồi, tiếp
thu phê bình. 

Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ
của khoa học công nghệ và mạng
Internet đã xuất hiện một số từ mới
trong tiếng Việt mà không ít từ
được giới truyền thông gọi là  “ngôn
ngữ thời @” hay “ngôn ngữ thời
công nghệ số”. Những sai sót, lệch
chuẩn về ngôn ngữ, sử dụng tiếng
Việt trên mạng được một số tờ báo
điện tử và trang tin điện tử “chính
thống hóa” trên báo chí đã ảnh
hưởng không nhỏ tới việc giữ gìn sự
trong sáng của tiếng Việt, tác động
tiêu cực tới giới trẻ. 

Đi tìm giải pháp
Nhiều đại biểu mong muốn rằng,

thông qua Hội thảo này, các cơ
quan thông tin đại chúng, đặc biệt
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235 bài tham luận gửi đến hội
thảo đều mang tính khoa học

cao, có sự kết hợp giữa lý luận và
thực tiễn, thể hiện sự nhìn nhận,

nghiên cứu, đánh giá công phu,
nghiêm túc về việc sử dụng tiếng

Việt, nhất là việc sử dụng tiếng
Việt trên các phương tiện thông

tin đại chúng. Cùng với đó là
những kiến nghị và đề xuất giải
pháp nhằm góp phần giữ gìn sự
trong sáng của tiếng Việt trên
các phương tiện thông tin đại

chúng, từ đó, thúc đẩy công cuộc
giữ gìn sự trong sáng của tiếng

Việt ở mọi lúc, mọi nơi, mọi
ngành, mọi giới, mọi người.

Hội thảo chia thành 3 tiểu ban
để thảo luận gồm: Những vấn đề
chung; Giữ gìn sự trong sáng của
tiếng Việt trên sóng phát thanh
và truyền hình; Giữ gìn sự trong
sáng của tiếng Việt trên báo in,

báo điện tử.
PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ,

Tổng Giám đốc VOV
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là các đài phát thanh, truyền hình,
báo in, báo điện tử cần gương mẫu
trong việc sử dụng tiếng Việt, cần
hướng dẫn để mọi người biết giữ gìn
sự trong sáng tiếng mẹ đẻ của mình.
Có thể rút ra một số vấn đề sau:

Tiếp thu  có chọn lọc, không đánh
mất bản sắc

Trong quá trình hội nhập phát
triển nói chung, làm giàu tiếng Việt
nói riêng, việc tiếp thu những
thành tựu của văn minh nhân loại
hay mượn tiếng nước ngoài để làm
giàu thêm tiếng Việt là một yếu tố
khách quan. Tuy nhiên, sự tiếp thu
phải có chọn lọc và không đánh
mất bản sắc.

Đề cao vai trò phối hợp
Trong thời gian tới, mỗi cơ quan

báo chí nên có một bộ phận thường
xuyên chăm lo trau dồi ngôn ngữ,
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
trên các ấn phẩm, chương trình,
kênh sóng. 

Đề cao vai trò của các cấp Hội
Nhà báo Việt Nam trong việc góp
phần giữ gìn sự trong sáng và bản
sắc tiếng Việt trên các phương tiện
truyền thông đại chúng.

Sớm thông qua Luật Ngôn ngữ
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong

bài phát biểu về “Giữ gìn sự trong
sáng của tiếng Việt” tháng 2/1966
cũng đã từng nhấn mạnh: “Hiện
tượng ngôn ngữ nào có thể chuẩn
hóa được thì nên tiến hành chuẩn
hóa. Trong sự chuẩn hóa đó, cần có
sự can thiệp của Nhà nước hay mang
tính Nhà nước. Điều này phù hợp với
lý thuyết về chính sách ngôn ngữ:
Chuẩn hóa ngôn ngữ là công việc
của mọi người dân ở mọi lúc, mọi
nơi, kể cả lúc trà dư tửu hậu”.

Tại các phiên thảo luận, nhiều
đại biểu đề nghị cần phải xây dựng
một chuẩn mực ngôn ngữ nhất định,

cụ thể hóa bằng Luật Ngôn ngữ để
giảm thiểu sự lệch chuẩn cũng như
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Đặc biệt là việc áp dụng chuẩn ngôn
ngữ cho các phương tiện truyền
thông đại chúng vì báo chí có tính
phổ biến, tính định hướng thông tin,
trong đó có cả định hướng về việc sử
dụng ngôn ngữ.

Nhà báo Phan Quang, nguyên
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,
nguyên Tổng Giám đốc Đài TNVN
cũng đề nghị phải có một bộ Luật
về ngôn ngữ: “Trên thế giới hiện nay
có hơn 1.000 bộ Luật ngôn ngữ.
Những quốc gia có đặc trưng lịch sử
- xã hội không đơn giản như Mỹ, Ấn
Độ cũng đã ban hành Luật ngôn

ngữ. Trong khi Việt Nam có nghìn
năm văn hiến thì lại chưa có. Ở
nước ta ngày nay, tiếng Việt là ngôn
ngữ quốc gia. Giữ gìn sự trong sáng
của tiếng Việt, bảo tồn văn hóa dân
tộc là đòi hỏi quốc dân, cần phải thể
hiện thành văn bản pháp quy”.

Cần chuẩn mực hoá chính tả
trong phiên âm

Sự thiếu nhất quán trong việc sử
dụng tên riêng nước ngoài trên các
phương tiện thông tin đã và đang
làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự
trong sáng của tiếng Việt. Theo TS
Phạm Anh Tú, Văn phòng Dự án
Bách khoa toàn thư Việt Nam, cần
phải có sự thống nhất trong cách
dùng, cách phiên âm tiếng nước
ngoài sang tiếng Việt để vừa giữ gìn
bản sắc vừa hội nhập quốc tế bằng
việc chấp nhận cả hai cách là “phiên
âm” và “giữ nguyên dạng” đối với
tên riêng nước ngoài.

Đối với giải pháp “phiên âm”, cần
viết liền các âm tiết (không có gạch
nối), đối với hệ chữ Latin, tên riêng
nên giữ nguyên dạng và phiên âm
sang chữ Latin đối với những chữ
không thuộc hệ Latin. Cần Việt hoá
những tên riêng tiếng nước ngoài,
dùng các dấu phụ và thanh điệu
trong phiên âm để ghi chính xác âm
của nguyên ngữ nước ngoài. Rõ ràng,
vấn đề phiên chuyển tên riêng tiếng
nước ngoài trên báo chí quả không
thể một sớm một chiều có thể có sự
thống nhất và cần có những giải
pháp hợp lý. Việc thống nhất cách
phiên âm và chuyển tự nói chung và
phiên âm, chuyển tự tên riêng tiếng
nước ngoài nói riêng là một nội dung
của xây dựng tiếng Việt tiêu chuẩn
thống nhất mà phương hướng đề ra
là phải chuẩn mực hoá chính tả
trong phiên âm, tuy nhiên vấn đề này
đến nay chưa có sự thống nhất n

Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hồ Quang Lợi chỉ rõ, ở cấp

độ quốc gia, cần có sự phối
hợp chặt chẽ, hiệu quả

giữa Hội Nhà báo Việt Nam
với Hội Ngôn ngữ học Việt

Nam; giữa các cơ sở nghiên
cứu, đào tạo về ngôn ngữ

và báo chí với các cơ quan
báo chí hàng đầu, có sức
ảnh hưởng lớn về tiếng

Việt trong công chúng. Đối
với các cơ quan báo chí,
cần có cơ chế và chính

sách cụ thể, đủ mạnh đối
với phóng viên, biên tập

viên trong việc dùng tiếng
Việt trên báo chí, nhằm
khuyến khích người có

sáng tạo và nhắc nhở, xử
phạt đối với người coi nhẹ,
người vi phạm hoặc người
làm hỏng tiếng Việt, gây

hậu quả xấu.
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GIỮ GÌn, QUÝ tRỌnG, phỔ BIẾn tIẾnG VIỆt

thử tÌM nGUyên nhân 
VÀ GIẢI pháp

Phan Quang

“Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời, vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải
giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp” - 

lời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguy cơ biến dạng ngôn ngữ 
quốc gia

Báo chí nước ta có công đầu
trong việc hoàn chỉnh, nâng cao,
lan tỏa tiếng Việt, đã cùng với giáo
dục đặt nền móng quốc văn, tạo
môi trường xây dựng  văn học Việt
Nam hiện đại. Quá trình ấy diễn ra
liên tục, trên con đường tiến hóa
chúng ta đã loại bỏ, gác lại những
gì không còn phù hợp, tiếp thu
những cái mới và cần từ các ngôn
ngữ khác, đổi mới cấu trúc lời văn,
làm cho tiếng Việt ngày càng
phong phú, uyển chuyển, đáp ứng
mọi nhu cầu hiện đại mà vẫn giữ
được bản sắc. Trong hoàn cảnh đất
nước bị chia cắt, bão táp chiến
tranh, tiếng Việt thông qua báo chí
góp phần giữ gìn, củng cố tính
thống nhất quốc gia. Thời toàn cầu
hóa, với sự bùng nổ thông tin, giao
lưu tiếp biến văn hóa ngày càng sâu
rộng thì báo chí, truyền thông nước
ta, bên cạnh mặt tích cực vẫn được
duy trì, lại có công đi đầu trong
việc tiếp nhận hỗn tạp, xô bồ tiếng
nước ngoài, làm giảm sút sự trong
sáng của tiếng Việt, dẫn tới nguy cơ
biến dạng ngôn ngữ quốc gia.

Vấn nạn này không phải chỉ có
riêng ta.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,
với sự ra đời của Hiệp ước chung về
Thuế quan và Mậu dịch (GATT),
tiền thân của Tổ chức Thương mại
thế giới (WTO), mà điều khoản gây
nhiều tranh cãi nhất là tự do mậu
dịch sản phẩm văn hóa xuyên quốc
gia, nhiều người đã cảnh báo nguy
cơ một số nước nhỏ, nghèo, lệ thuộc
vào nước lớn có thể đánh mất văn
hóa cổ truyền và ngôn ngữ dân tộc
của mình. Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc
(UNESCO) nghiên cứu vai trò của
báo chí trong thời đại mới, bàn về
mối tương tác giữa truyền thông và
văn hóa, sau ba năm khảo sát và
tranh luận, đi tới nhất trí: Truyền
thông kết nối mọi quốc gia, giao
hòa các nền văn minh, thúc đẩy văn
hóa phát triển; đồng thời là mối đe
dọa đối với văn hóa do tiếp nhận
thiếu chọn lọc các nhân tố ngoại lai,
làm suy mòn, biến dạng bản sắc cổ
truyền và ngôn ngữ dân tộc (1).

Báo chí nhiều nước, kể cả những
nước có lịch sử lâu đời như Hy Lạp,
Ukraina, Hungary, Maxêđônia,
Adecbaigian, Anbani, Thái Lan...,
đã đưa vào Quy ước đạo đức của
mình điều khoản “phải bảo vệ sự
trong sáng của tiếng mẹ đẻ”.  Đạo

đức nghề nghiệp báo chí nước ta đòi
hỏi “Nhà báo phải giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt
Nam, bảo đảm sự trong sáng của
tiếng Việt, đồng thời tôn trọng các
nền văn hóa khác(2). Tiếc là những
quy định trên chưa đi vào cuộc
sống.

Về nguyên nhân, trước hết tại
không ít những người làm báo
chúng tôi thiếu hiểu biết và chưa
thấy hết tránh nhiệm của mình, lại
chịu sức ép thời gian, không đủ kiến
thức, làm ăn cẩu thả, chạy theo
những thị hiếu tầm thường. Các lối
dùng tiếng Việt xô bồ, lai tạp phổ
cập trong một bộ phận xã hội, trước
hết trong lớp trẻ, hầu như đều xuất
phát từ báo chí truyền thông, nhất
là truyền thông xã hội mà ra, từ thế
giới ảo sang cuộc sống thực, lan tỏa
nhanh qua các phương tiện thông
tin đại chúng, trở thành nếp giao
tiếp cộng đồng từ thành thị đến
nông thôn, trường học và gia đình,
tác động trở lại tới văn chương. Nếu
không kịp thời có giải pháp phòng
ngừa, hạn chế, khắc phục thì hiểm
họa đánh mất sự trong sáng của
tiếng Việt là nhãn tiền.

Cần rà soát việc dùng tiếng Việt
trong các văn bản lập pháp, hành
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pháp, của các cơ quan công quyền,
dịch vụ, các tổ chức chính trị, xã
hội... xem đã chuẩn mực hay chưa.
Có hay không hiện tượng văn bản
pháp quy lại không tuân thủ quy
chuẩn ngôn ngữ. Tại sao những
người qua đời trong bệnh viện hay
vì tai nạn giao thông là “tử vong”
chứ không phải “chết, mất, không
qua khỏi, qua đời”? Tại sao “tái
trồng” chứ không phải trồng lại,
trồng mới những cây cà phê, cây cao
su cằn cỗi? Những từ “cận nghèo”,
“tái nghèo”, “tái lấp mặt đường”,
“tái sắp xếp lại”... từ đâu xuất hiện?
Các ngành thể thao, du lịch, dịch vụ
kinh tế, thương mại, ngân hàng có
cần dùng nhiều đến thế tiếng Anh,
tiếng Mỹ trong công việc giao tiếp
hằng ngày? Những thuật ngữ về
kinh tế, thương mại, pháp luật...
thời toàn cầu hóa, sử dụng cách sao
cho tiện ích, phù hợp thông lệ quốc
tế mà vẫn không ảnh hưởng đến
bản sắc ngôn ngữ quốc gia? 

Những khiếm khuyết về sử dụng
ngôn từ, ngữ pháp, cấu trúc câu
văn... một khi đã được lưu hành qua
các văn bản thuộc hệ thống công
quyền, tư pháp, công ích, dịch vụ thì
chóng hay chày sẽ phổ cập trong
dân gian, thậm chí còn được số
đông cho là phải nói, phải viết theo
cung cách ấy thì mới đúng ngôn
ngữ... chính thống. 

Làm gì để bảo vệ 
sự trong sáng của tiếng Việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn các
nhà báo: “Bệnh dùng chữ phổ biến
trong tất cả các ngành. Đáng lẽ báo
chí phải chống lại cái bệnh đó,
nhưng trái lại, báo chí tuyên truyền
cho cái tệ đó. Cố nhiên những chữ
không thể dịch được thì ta mượn
của nước ngoài. Nhưng có những

chữ ta sẵn có tại sao dùng chữ nước
ngoài?”. Trong bối cảnh tràn lan từ
vay mượn vô tội vạ như hiện nay,
càng đau đáu nỗi trăn trở của Bác
Hồ hơn 65 năm về trước: “Có
những người hình như sợ nói tiếng
ta thì nó xấu hổ thế nào ấy!”(3).

Một khi việc dùng tiếng Việt lai
tạp, thái độ chưa quan tâm đến sự
trong sáng của tiếng mẹ đẻ đã trở
thành một thực tế “mang tính quần
chúng” trong sinh hoạt xã hội như
hiện nay thì các chuyên mục giữ gìn

sự trong sáng của tiếng Việt cũng
như những lời khuyên bảo, chê
trách, nhặt sạn đều đáng quý song
hiệu quả chưa cao. Cần đáp lại bằng
một cuộc vận động “mang tính quần
chúng” với sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, các tổ chức chính trị
- xã hội và các phương tiện thông tin
đại chúng dưới sự chỉ đạo thống
nhất, thuyết phục mọi người dùng
tiếng Việt đúng cách, làm giàu tiếng
Việt đúng hướng thì mới mong từng
bước đẩy lùi vấn nạn. Không phải

DiễN đàN NGườI LàM Báo

Báo chí có công đầu trong việc hoàn chỉnh, nâng cao, lan tỏa tiếng Việt _Ảnh minh họa



bằng cấm đoán là chính, mà thông
qua phản biện, hướng dẫn, phân
tích có lý có tình, kèm theo một số
ràng buộc cụ thể về nghề nghiệp tại
mỗi cơ quan báo chí, truyền thông,
mỗi công sở, công ty, nơi tiếp dân,
phòng giao dịch, tạo nên thói quen
tốt, mới hy vọng sửa đổi dần cái tệ
“nói chữ” pha tây, pha mỹ, pha tàu
ngày nay.

Cuộc vận động ấy tiến hành trên
cơ sở pháp lý nào? Chúng ta có
Hiến pháp 2013, có các Bộ Luật
Dân sự, Hình sự, có Luật Báo chí,
Luật Sở hữu trí tuệ... cùng không ít
văn bản pháp quy liên quan đến
báo chí, truyền thông, ngôn ngữ.
Nhưng Luật chuyên ngành ngôn
ngữ thì chưa. 

Thế giới có hơn một nghìn bộ
luật ngôn ngữ. Những quốc gia có
đặc trưng lịch sử - xã hội không đơn
giản của họ như Hoa Kỳ, Ấn Độ
phải ban hành nhiều luật ngôn ngữ
đã đành, một trăm mấy chục quốc
gia lớn nhỏ khác đều có luật. Tại
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương,
hai nước quốc hiệu bắt đầu bằng
chữ V là Vanuatu và Việt Nam, thì
Cộng hòa Vanuatu với hơn 20 vạn
dân, lập quốc năm 1980, đã ban
hành Luật Ngôn ngữ và Đường lối
ngôn ngữ nước cộng hòa. Nước Việt
Nam nghìn năm văn hiến, chưa.
Đúng là ta không có vấn đề bức xúc,
va chạm ngôn ngữ do lịch sử để lại
như họ, nhưng ban hành Luật Ngôn
ngữ đâu chỉ nhằm điều chỉnh mỗi
câu chuyện ấy!

Ngôn ngữ tiến triển không ngừng
theo quy luật tự thân, “ngôn ngữ
làm nên dân tộc”, “biến đổi là quy
luật bất biến của ngôn ngữ”(4).
Trong lịch sử tiến hóa của loài người
từ xưa tới nay, không có thực thể
văn hóa, xã hội nào biến đổi mà

không theo định hướng, không chịu
sức ép, dù có nói ra hay không. Ở
nước ta ngày nay, tiếng Việt là ngôn
ngữ quốc gia. Giữ gìn sự trong sáng
của tiếng Việt, bảo tồn văn hóa dân
tộc là đòi hỏi quốc dân. Việt Nam
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
ngày càng sâu và toàn diện. Định
hướng phát triển cũng như tác động
từ ngoài đều đã rõ, vấn đề là thể
hiện thành pháp quy.  

Tôi nghe nói việc làm Luật Ngôn
ngữ nước ta được đặt ra từ lâu
nhưng chưa thực hiện, do chúng ta
quá bận trước nhiều công việc khẩn
thiết. Nhớ lại 50 năm về trước, mùa
xuân năm 1966. Chiến tranh leo
thang ác liệt. Máy bay Mỹ phóng
tên lửa vào một số điểm “nhạy cảm”
tại thủ đô ta với ý đồ cảnh cáo Việt
Nam và thăm dò thái độ quốc tế.
Hà Nội một lần nữa lại sơ tán triệt
để người già, trẻ em và những cơ
quan không thật cần thiết có mặt tại
nội thành lúc này. Nơi nơi hối hả
đào hầm trú ẩn. Đất nước đang đối
mặt bao khẩn thiết tột cùng.

Cơ quan Báo Nhân Dân nhờ
công binh làm giúp cho một căn
hầm thật kiên cố cạnh gốc đa cổ
thụ, để anh em có thể bám trụ vào
đó mà ra báo tại thủ đô ngay dưới
đạn bom B.52 Mỹ. Hội nghị “Giữ
gìn sự trong sáng của tiếng Việt”
theo ý kiến chỉ đạo của Bác Hồ,
diễn ra bên gốc đa cổ thụ ấy, về
phía nhìn ra bờ Hồ Gươm.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới
dự và phát biểu. Kẹp bên nách chiếc
cặp mỏng, ông xuống xe đi bộ vòng
qua sân, tránh mấy anh bộ đội đang
hối hả đổ bê tông, bước vào hội
trường. Bài nói của Thủ tướng ngắn
gọn, được viết ra sau khi ông đã đọc
toàn văn các báo cáo và tham luận,
cũng như đã xem tất cả 120 bản tóm

tắt gửi đến hội nghị.
Phát biểu xong, Thủ tướng trò

chuyện với anh em một lát, rồi bình
thản kẹp cái cặp mỏng vào nách,
lững thững ra xe. Sáng hôm sau, các
hãng thông tấn Pháp, Anh, Mỹ
đồng loạt đưa tin: “Trong khi tại
Nhà Trắng, Bộ Tham mưu của Tổng
thống Mỹ cấp tập hoàn chỉnh kế
hoạch tập kích Thủ đô Bắc Việt, thì
tại Hà Nội Thủ tướng Việt Nam
luận bàn về ngôn ngữ”(5)

n
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(1) Báo cáo Mc Bride, “Nhiều
tiếng nói, một thế giới - Tiến tới một
trật tự thế giới mới về thông tin và
truyền thông công bằng hơn, hiệu quả
hơn”, UNESCO Paris, 1980. Trong
Ủy ban chuyên đề này, do Đại hội
đồng UNESCO năm 1976 họp tại
Nairobi đề cử, có nhiều tên tuổi như
văn hào Gabiel Garcia Marquez, Hu-
bert Beuve-Méry người sáng lập nhật
báo Le Monde, nhà báo Serguei
Losev Tổng Giám đốc Thông tấn xã
Tass (Liên Xô), nhà báo, chính
khách Michio Nagai, cây xã luận của
báo Assahi Simbun, cựu Bộ trưởng
Giáo dục Nhật Bản,vv... 

(2) Quy tắc tác nghiệp của Đài
Truyền hình Việt Nam, cụ thể hóa
“Điều 9 Quy định đạo đức báo chí
Việt Nam”.

(3) Bài nói tại Đại hội lần thứ II
Hội Nhà báo Việt Nam, 1959. Hồ
Chí Minh toàn tập, tập 8, tr. 391.

(4) Ferdinand de Saussure (1857-
1913), “Giáo trình Ngôn ngữ học đại
cương”, Ed. Payot, Paris, 1955. Bản
tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà
Nội, 1973.

(5) Phát biểu tại Hội thảo khoa
học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng
Việt trên các phương tiện thông tin
đại chúng”, Hà Nội, ngày 5/11/2016.
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Vì miền Trung thân yêu

Trước cảnh người dân miền Trung đang phải gồng mình chống
chọi lại những hậu quả mà thiên tai để lại, đồng thời với tinh
thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Tòa soạn

Báo Kinh doanh & Pháp luật và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ảnh báo
chí Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức kêu gọi ủng hộ
đồng bào miền Trung. Sau hơn 2 ngày phát động, đã thu được 50 triệu
tiền mặt từ tập thể cán bộ, phóng viên Báo Kinh doanh & Pháp luật,
từ các chi nhánh, hội viên, học viên CLB ảnh báo chí Nhà Văn hóa
Hội Nhà báo Việt Nam, cùng rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến từ công
ty Honda Đức Ân (TP. Vinh) gửi tới 2,2 tấn gạo, các loại thuốc uống
cần thiết từ Công ty Dược phẩm Traphaco, Công ty nước giải khát
V+... 

Tổng Biên tập Báo Kinh doanh & Pháp luật và Chủ nhiệm Câu
lạc bộ ảnh báo chí đã cử đồng chí Vũ Nhật Thăng làm Trưởng đoàn về
2 xã Hương Đô và Lộc Yên thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để
trực tiếp trao tận tay những món quà ý nghĩa tới đồng bào vùng lũ lụt.

Có tới và tận mắt chứng kiến, mới cảm nhận được rõ nét sự tàn
phá của trận lũ lụt mà người dân phải
hứng chịu. “Một miếng khi đói bằng
một gói khi no”, một chút gạo, chút
thuốc men,... sẽ phần nào giúp người
dân vơi đi sự khó khăn n

vũ thái Quảng 

ảNH Báo CHí

3

1. Ban Biên tập Báo KD & PL mở niêm phong số tiền mà
cán bộ, phóng viên Báo KD & PL và 1 số doanh nghiệp
ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

2. Đồng chí Lưu Vinh, TBT Báo KD & PL nhận quà ủng hộ
đồng bào miền Trung của Công ty nước giải khát V+.

3. Cán bộ, phóng viên báo chia những phần quà của Công
ty Dược phẩm Traphaco ủng hộ đồng bào vùng lũ.

4. Đồng chí Nhữ Thúy Hương Quỳnh, Thư ký Tòa soạn Báo
KD & PL trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

5. Nhân dân vùng lũ lụt xã Hương Đô, huyện Hương Khê
đón nhận hàng trăm xuất quà của Báo KD & PL và Câu
lạc bộ ảnh báo chí NVH Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Đồng chí Vũ Nhật Thăng, Trưởng Ban Biên tập Cuối
tuần Báo KD & PL kiêm Phó Chủ nhiệm CLB ảnh báo
chí Hội Nhà báo Việt Nam  trao gạo của Hon Da Đức Ân
cho đồng bào vùng lũ lụt.

7. Niềm vui khi nhận được quà cứu trợ của người dân
vùng lũ lụt Hương Khê.
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Văn hóa

Các phóng viên phải xếp chồng thấp, chồng cao để ai cũng có được những bức ảnh đạt yêu cầu_Ảnh: TL

tROnG táC nGhIỆp
Yến Long

Gần đây, dư luận bức xúc vì xảy ra một số trường hợp nhà báo bị hành hung
trong khi tác nghiệp. Những hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, cản trở nhà báo
tác nghiệp cần lên án và phải xử lý nghiêm minh. Thế nhưng, chúng ta cũng nên

nhìn nhận khách quan từ hai phía, nhất là thái độ, phương pháp, đạo đức của
một bộ phận phóng viên, nhà báo để rút kinh nghiệm, hạn chế thấp nhất

những điều đáng tiếc xảy ra. 
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Tác nghiệp kiểu 
bất chấp

Trong lễ tang các phi công
thuộc Binh đoàn 18 hy sinh khi
thực hiện nhiệm vụ bay huấn
luyện do sự cố bất ngờ, tổ chức
tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng
(phía Nam), ngày 21/10 vừa qua,
đồng đội và gia quyến các phi
công có mặt đông đủ, đau xót
tiễn đưa người quá cố. Sẽ chẳng
có gì đáng bàn nếu như không có
tình huống cháu bé chừng 2 tuổi,
con của một phi công hy sinh, từ
vị trí ngồi của gia quyến vừa
khóc, vừa bò tới bàn thờ, nơi có
di ảnh của cha. Người thân của
cháu bé chạy lên bế xuống nhưng
cháu vùng vẫy không bế lên được,
rơi cả khăn tang. Nhìn cảnh
tượng ấy nhiều người xót xa
không cầm được nước mắt. Vậy
mà, mấy phóng viên lăm lăm máy
ảnh lao tới chụp lia lịa thay vì
giúp bế cháu lên, đưa về chỗ
người thân. Họ sấn lại, đưa ống
kính sát mặt cháu bé đang òa
khóc vì sợ hãi mặc cho bà nội và
cô của cháu nước mắt lăn dài, bất
lực năn nỉ: “Đừng chụp, đừng
chụp nữa, tội nghiệp cháu tôi!”.
Ánh đèn flash chớp lóe cùng
những tiếng “tách, tách” lạnh
lùng càng khiến con tim thân
nhân các phi công thêm buốt
nhói. Khi được nhắc nhở không
nên chụp những tấm hình bi
thương như thế, một phóng viên
tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm: “Hình
độc, ngu gì không chụp” (!?).

Trong suốt tang lễ, hễ có ai tới
động viên, chia sẻ nỗi đau mất
mát với gia quyến, tiếng khóc rộ
lên là mấy phóng viên lại lao tới
chụp hình khiến họ phải cúi mặt
xuống để khóc. Đến lúc di quan,

cũng những phóng viên ấy chen
lấn, xô đẩy thậm chí trèo cả lên xe
tang để chụp hình. Anh Hồ Sĩ
Hoàng, thành viên Ban tổ chức
tang lễ than thở: “Vô cảm, thiếu
văn hóa, phóng viên tác nghiệp
kiểu này thật phản cảm, gây khó
chịu cho gia quyến và những
người xung quanh”. Đáng buồn
hơn, khi tang lễ chưa kết thúc,
những bức hình được cho là “độc”
ấy đã lập tức xuất hiện trên một
số trang báo điện tử. Có báo điện
tử còn chú thích nhầm em gái ruột
thành vợ của phi công hy sinh. Đó
không chỉ là sự cẩu thả mà là biểu
hiện thiếu văn hóa, thiếu “cái
tâm” trong tác nghiệp.

Cần “cái tâm” khi 
hành nghề

Chợt nhớ, cách đây hơn 2 năm,
tại lễ truy điệu và an táng 36 hài
cốt liệt sĩ Trung đoàn 95 (Sư
đoàn 27) và Trung đoàn 5 (Sư
đoàn 5) hy sinh trong trận tập
kích căn cứ Hoàng Diệu, thuộc
thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng
Nai) có Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang đến dự. Trong lúc mọi
người trang nghiêm, thành kính
dâng hương, thì nhiều phóng
viên chen cả vào nơi để hài cốt
liệt sĩ có phủ cờ Tổ quốc chụp
hình; chạy nhốn nháo, xô đẩy
nhau té ngã rồi cãi cọ nhau ngay
trước mặt hai hàng tiêu binh
đang bồng súng chào tiễn biệt
vong linh các liệt sĩ, mặc cho lực
lượng chức năng ra sức cản ngăn.
Thấy vậy, nhiều người bất bình,
lắc đầu ngán ngẩm...

Không chỉ ở lễ tang, lễ truy
điệu mà rất nhiều sự kiện khác tổ
chức trong nhà thờ, đền chùa cần
sự tôn nghiêm, thanh tịnh, một số

phóng viên vẫn mặc lòe loẹt, váy
ngắn cũn cỡn, đi lại thản nhiên;
khi tác nghiệp thì đứng chắn một
hàng ngay trước mặt các vị cao
tăng, chức sắc tôn giáo đang ngồi
tĩnh tâm hướng về chúa Trời, đức
Phật... Điển hình như sự kiện Đại
hội Hội đồng giám mục Việt Nam
tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh mới
đây, hay sự kiện hội thảo Hoằng
pháp toàn quốc tổ chức năm
2015..., rất đông phóng viên chen
lấn, chắn ngang trước mặt các đại
biểu để quay phim, chụp ảnh mà
quên mất hàng trăm vị cao tăng,
giám mục đang ngồi ngay phía
dưới. Ban tổ chức nhắc nhở, đề
nghị phóng viên đứng sang hai
bên nhưng dường như không ai
nghe thấy nên các đại biểu đành
bảo nhau đứng dậy cho đỡ
chướng... 

Nhìn chung, đa phần phóng
viên, nhà báo đều có ý thức tốt,
thể hiện văn hóa, đạo đức trong
khi tác nghiệp nhưng mấy trường
hợp nêu trên cũng không phải cá
biệt. Đó là những “hạt sạn” trong
làng báo, biểu hiện của sự gãy
khúc về văn hóa tác nghiệp của
phóng viên, làm xấu đi hình ảnh
nhà báo trong mắt công chúng.
Ai cũng biết, việc lựa chọn thời
cơ, góc chụp, vị trí quay là rất cần
thiết để có bức ảnh, khuôn hình
đẹp, nhưng không vì thế mà bất
chấp đạo đức, bỏ qua văn hóa,
chen lấn, xô đẩy, thậm chí cãi cọ
nhau ở những nơi tôn nghiêm,
hay ở đám tang, đám hiếu...
Mong sao mỗi phóng viên, nhà
báo hãy đề cao trách nhiệm xã
hội, thể hiện đạo đức, văn hóa và
có “cái tâm” khi tác nghiệp, góp
phần làm đẹp hình ảnh báo chí
trong xã hội hiện nay! n
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Những bức minh họa... 
phản chủ 

Giữa tháng 10 vừa qua, mưa lũ
đỉnh điểm đã khiến nhiều tỉnh miền
Trung ngập sâu trên diện rộng, hàng
trăm nghìn ngôi nhà của dân cũng
như một số cơ quan, công sở, trường
học bị tốc mái, sập và chìm trong
biển nước; nhiều tuyến giao thông
bị hư hại, sạt lở; nhiều tàu hàng và
tàu cá bị chìm; thiệt hại về người và
của khó thể thống kê đầy đủ...

Trong những ngày bão lũ diễn ra,
các cơ quan báo chí đã kịp thời
thông tin nhiều mặt liên quan đang
chật vật chống chọi với thiên tai của
bà con vùng lũ. Tuy nhiên, có một
số nhà báo đã vô tình hay cố ý lấy
lại những bức ảnh đã rất cũ để minh
họa cho bài viết. Thực tế ấy, đã
gióng lên hồi chuông cảnh báo về
cách làm báo tắc trách của một bộ
phận không nhỏ người cầm bút.

Bức ảnh một người phụ nữ ngồi
trên nóc mái nhà tranh với ánh mắt
thẫn thờ đã được một tờ báo lớn
dùng minh họa cho bài viết “Những
hình ảnh nhói lòng trong lũ dữ miền
Trung” đã bị cộng đồng mạng
nhanh chóng phát hiện là ảnh cũ,

cách nay 3 năm. Có một bạn bình
luận châm biếm: “Ba năm trước chị
cũng leo nóc nhà, ba năm sau vẫn tư
thế ấy”. Một ý kiến khác nhại lại tít
bài báo để phê bình: “Ngồi thế này
hẳn 3 năm thì nhói lòng là phải rồi”.
Thậm chí, có bạn còn làm thơ vui:
“Chị ngồi trên nóc 4 năm rồi / Lạnh
không, đói không vậy chị ơi? / Mỗi
lần lũ lụt em lên mạng / Chị lại leo
lên nóc nhà ngồi”.

Một bức ảnh khác có tuổi đời đã
lâu chụp một em bé cố gắng đưa
chú chó cưng qua vùng nước lũ bằng
cách đặt con chó nhỏ trên một cái
thau đội lên đầu và em bơi đứng.
Bức ảnh này được chụp ở tận miền
Tây Nam Bộ mà cụ thể là ở Vị
Thanh, Hậu Giang ngày 28/11/2009
được một tờ báo ngành dùng minh
họa cho bài viết “Nghẹn lòng cảnh
người miền Trung chống chọi lụt
lịch sử” vào ngày 15/10/2016. Bảy
năm, chú bé miền Tây đội chó ấy cứ
lụt lội là được báo mang ra xuất bản
lại.

Một bức ảnh khác chụp cảnh
người dân khiêng quan tài trong lũ
dưới cơn mưa lớn. Nước lũ ngập gần
nửa quan tài trông rất đau lòng. Bức

ảnh này cũng được một tờ báo khai
thác lại và sau đó cộng đồng mạng
chia sẻ nhanh đến chóng mặt với
hàng trăm ngàn lượt, kèm theo
những lời bình luận chua xót và ác ý. 

Thực tế, đây là bức ảnh được cắt
ra từ một cảnh trong một phóng sự
về lũ lụt của VTV tại Quảng Bình
năm 2013.

Nhờ công chúng truyền thông
phát hiện kịp thời, những bức ảnh
đó đã được gỡ ra khỏi các trang báo
trực tuyến. Nhưng dù có thể gỡ ra
khỏi các trang báo mạng, những bức
ảnh thật mà giả ấy cũng lan truyền
trên môi trường truyền thông xã
hội, thậm chí được một số website
nước ngoài khai thác lại và đến nay,
khó có thể đo lường được hết tác
hại của các truyền thông thiếu trách
nhiệm như thế.

Đừng “dùng vải thưa
che mắt thánh”

Phú trang

Do áp lực đưa tin, tường thuật, do phóng viên không tiếp
cận được hiện trường, một số báo đã dùng lại những bức
ảnh cũ để “minh họa” cho các thông tin lũ lụt. Nhờ công
chúng truyền thông, những bức ảnh đã sử dụng đó không
“che được mắt thánh”

Người dân ngồi trên nóc nhà trong trận lụt cách đây 3 năm (ảnh                           
năm 2009 _Ảnh: TL
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C ó những sản phẩm công
nghệ quá nổi tiếng và

tiện dụng đến nỗi tên riêng
của nó trở thành một động
từ. Google và Photoshop là
những trường hợp tiêu biểu.
Ngày nay, trên thế giới, khi
dùng động từ “photoshop”, ai
cũng biết đó là chuyện chỉnh
sửa, xử lý ảnh. Một bức ảnh
đã bị/được chỉnh sửa, làm thế
nào có thể phát hiện?

Nhu cầu phát hiện ảnh đã
bị xử lý hiện đang đặt ra khi
thực trạng giả mạo thông
tin qua ảnh ngày càng
nhiều. Bức ảnh làm giả là
bức ảnh bị can thiệp làm sai
sự thật như thay đổi chủ
thể, phông nền và các
thông tin khác so với ảnh
gốc. 

Một bức ảnh thật nhưng
chú thích sai không gian, thời
gian chụp, chú thích sai nhân
vật trong bức ảnh là hành vi
vi phạm nguyên tắc khách
quan, trung thực trong báo
chí và có thể gây hậu quả
khôn lường về mặt truyền
thông.

Các công cụ kỹ thuật có
thể giúp phần nào trong
việc phát hiện ra cách làm
gian dối này. Nhưng, công
cụ chỉ là công cụ, để phát
hiện tốt một bức ảnh chú
thích sai, cần có sự phân
tích nội dung bức ảnh bằng
trải nghiệm, hiểu biết chính
trị - xã hội, cũng như việc
chọn lọc nguồn thông tin tin
cậy n

Không thể tự tiện dùng ảnh
một cách tắc trách 

Điều đáng ngạc nhiên là hiện
nay, các công cụ xử lý ảnh, tìm hiểu
thông tin về bức ảnh có rất nhiều,
tại sao các cơ quan báo chí không
khai thác để phải dùng những bức
ảnh “fake” như vậy?

Nhiều biên tập viên hiện nay
đều dùng phần mềm hoặc các công
cụ online để phát hiện các thông
tin về ảnh, trong đó, có thông tin
chỉnh sửa cắt ghép. Các công cụ
online sẽ phát hiện cực nhanh và
đó là bằng chứng khá chắc chắn.

Điều thú vị là chính photoshop
cũng cho phép chúng ta biết nhiều
thông tin về ảnh và giúp phát hiện
ảnh đã bị photoshop như thế nào.
Ví dụ, chúng ta có thể xác định ảnh
có dùng chế độ clone (nhân bản) -

tức tính năng tạo thêm các đối
tượng bằng cách sao chép một
phần ảnh rồi dán đè lên phần còn
lại. 

Photoshop cũng giúp chúng ta
đọc các thông số bức ảnh: chụp khi
nào, chụp bằng máy gì, hệ màu ra
sao, thậm chí tọa độ vệ tinh nơi
bức ảnh được chụp. Photoshop
cũng giúp chúng ta đọc các pixel
theo bộ lọc RGB (đỏ, xanh lá, xanh
dương). Mỗi pixel dữ liệu thô sẽ có
một trong ba màu này. Dữ liệu
thiếu bị lấp đầy bằng vi xử lý hoặc
phần mềm dịch dữ liệu thô từ máy
ảnh ra, để làm điều này, cứ lấy các
giá trị của pixel gần nhất. Như vậy,
một bức ảnh nếu không có dấu
hiệu “tự động lấp đầy” thì rõ ràng
bức ảnh đó đã được can thiệp bằng
cách khác “phi tự nhiên”.

Có nhiều phần mềm hoặc trang
web phân tích ảnh miễn phí như
vậy. Ví dụ JPEGsnoop. Các phần
mềm này đều có khả năng “đọc”
bức ảnh trong tích tắc và  cho ra
“bằng chứng” nhưng để hiểu các
thông số các bạn cần tra cứu thêm
trên mạng. JPEGsnoop là một ứng
dụng miễn phí có thể giúp bạn
phân tích chi tiết và phát hiện xem
hình ảnh đã được chỉnh sửa hay là
bản gốc. Ngoài ra, JPEGsnoop có
thể giúp bạn phát hiện các cài đặt
khác nhau đã được sử dụng trong
máy ảnh kỹ thuật số khi chụp ảnh
(siêu dữ liệu, EXIF, IPTC).

Còn một công cụ khác, rất phổ
biến và rất dễ là sử dụng Google
(chế độ hình ảnh). Tại ô tìm kiếm,
có biểu tượng cái máy ảnh, bạn
bấm vào đó và tải bức ảnh mình
nghi ngờ lên, chỉ trong vài giây,
Google sẽ tìm được ảnh tương tự.
Có khi trong đó có ảnh gốc của bức
ảnh đã bị photoshop n

                           lớn); Chú bé miền Tây đội chó trong trận lụt ở tỉnh Hậu Giang
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Bài viết về ca trù lép vế trước
Ngọc Trinh

Một đồng nghiệp của tôi ở Báo
Tiền phong, phụ trách mảng văn
nghệ đã lâu năm bỗng một hôm rất

hoang mang khi thấy bài báo về
những người gìn giữ ca trù đăng
trên số Tết khi đưa lên Facebook
của báo chỉ có hai người like, trong
khi bài báo về người mẫu Ngọc
Trinh lại vượt kỷ lục về số người chia
sẻ. Thực tế đó khiến chị buồn. Bởi
chị viết bài về Ngọc Trinh cũng chỉ
xem như việc phải làm, còn bài về
ca trù thì bao nhiêu tâm huyết dồn
vào. Giá trị đảo lộn rồi chăng? Vì
sao những bài có nội dung đề cập
những vấn đề có chiều sâu văn hóa,
nhân văn thì ít người đọc như vậy có
gọi là hay?

Hay dở trong lĩnh vực chữ nghĩa
vốn mơ hồ, mông lung lại càng khó
đoán định trong thời báo mạng và
mạng xã hội lên ngôi. Nhưng một
bài báo hay hoặc không hay đều có
tiêu chí để đánh giá, vấn đề là
những tiêu chí như thế nào?

Với tôi, một bài báo hay phải là
một bài báo đúng, trước hết phải
đúng sự thật.  Báo chí phản ánh hiện
thực một cách khách quan, trung lập
thì trước hết phải nói đúng sự thật.
Không thể có một bài báo hay mà
không đúng sự thật. Dù có nhiều bài
báo hay trong một số thời điểm cứ
ngỡ là bài báo đúng, nhưng thực tế
trả lời là bài báo bịa, không có thật.
Hay trước hết phải thật và trên hết
phải thật. Tiêu chí thật này dù ở thời
nào, bạn đọc nào, báo mạng hay báo
giấy đều tuân thủ. Bởi vì xét cho
cùng người ta tìm đến với báo chí là
để tìm đến với sự thật. Cho dù sự
thật đó được khúc xạ qua nhiều lăng
kính, cho dù đôi khi chỉ nói được
một nửa sự thật (mà ai đó quan
niệm: “Nửa sự thật không còn là sự
thật”) nhưng sự thật vẫn luôn là hạt
nhân cốt lõi của một bài báo. Nhưng
một bài báo viết đúng sự thật chưa
chắc đã là một bài hay.

Sự thật là cái tâm 
của người viết 

PhÙng nguYên

Câu hỏi đó tưởng như đơn giản nhưng thực ra lại khó
với người đọc báo, làm báo và cả thẩm định báo. Khó vì
mỗi người, mỗi giới, mỗi lĩnh vực đều có những quan
niệm, cách thưởng thức không giống nhau về báo chí. 

Với nhiều người, đọc báo giấy vẫn là món ăn tinh
thần không thể thiếu_Ảnh: TL



NGườI LàM Báo  11-2016 31

Một bài báo hay phải kịp thời,
nắm bắt chính xác những sự kiện
lớn có ý nghĩa với bạn đọc, với xã
hội để phản ánh nhanh nhất có thể.
Thời nay, tiêu chí nhanh, kịp thời lại
càng hết sức quan trọng khi mà
mạng Internet và truyền hình có thể
tường thuật trực tiếp những gì đang
xảy ra.

15 bài báo nổi tiếng nhất lịch sử
báo chí thế giới đều nổi bật tiêu chí
kịp thời. Xin điểm qua một số tít
báo: “Báo New York Times: Tàu Ti-
tanic chìm sau 4 tiếng đâm vào băng
trôi đăng ngày 16/04/1912”;  “Báo
Daily Mail: Đại khủng hoảng trong
lịch sử phố Wall đăng ngày
25/10/1929”; “Báo The News
Chronicle: Hitler đã chết đăng ngày
2/5/1945”; “Báo Chicago Tribune:
Kennedy bị ám sát, Lyndon Johnson
thế chỗ đăng ngày 22/11/1963”;
“Báo Los Angeles Times: John
Lennon bị bắn chết bên ngoài căn
hộ tại New York đăng ngày
9/12/1980”.

Tất cả những các tít báo trên đều
đề cập những sự kiện lớn chấn động
cả thế giới lúc bấy giờ như tin Hitler
đã chết, J.Kennedy bị ám sát hay
tàu Titanic chìm. Sẽ  không thể là
bài báo hay nếu đưa tin Hitler chết
mà tất cả mọi người đã biết về sự
kiện này. Nhiều bài báo hay chỉ vì
nó kịp thời. Nhiều bài báo khác hay
vì có những phân tích bình luận sâu
về sự kiện. Đằng sau sự kiện đó là
gì? Hệ quả của nó ra sao thì không
phải bạn đọc nào cũng biết. Những
bình luận, phân tích đó có thể vượt
ra ngoài hiểu biết thông thường của
bạn đọc, để họ nắm rõ bản chất của
sự kiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Có những bài báo hay vì vừa kịp
thời, chính xác, vừa có những phân
tích sâu. Nhưng có ít tác phẩm báo

chí  đạt đến được như vậy, vì thông
thường thông tin nhanh thì sẽ
không sâu, mà thông tin sâu thì
không nhanh.

Phía sau sự kiện là tấm lòng
Những bài báo chỉ đơn thuần đưa

tin thông tấn, không có sự dấn thân,
không có sự khổ nhọc lao động và
sáng tạo của phóng viên thì khó có
thể hay. Thông tin hay, độc, lạ
thường như những mỏ quặng không
lộ thiên mà ẩn khuất hay được bảo
vệ bởi rất nhiều hàng rào, kể cả
những hàng rào do công quyền
dựng lên. Vì thế, muốn có thông tin
hay, phải vượt qua những hàng rào,
phải chấp nhận trả giá nhiều khi
bằng chính sinh mạng của mình.
Nhưng khi đọc những bài báo đó, sẽ
cảm nhận hết cái trần trụi, sinh
động của thực tế, cái sự thật mà
chính tác giả đã lăn mình vào để tai
nghe mắt thấy chứ không phải
“nghe hơi nồi chõ” hay ngồi phòng
máy lạnh nhận thông cáo báo chí
viết bài. Những bài báo hay thường
đều thấm đẫm mồ hôi,  đôi khi cả
máu và nước mắt của tác giả và
thường cho bạn đọc thấy người viết
đang ở trong cuộc.

Ai đã đọc thiên phóng sự: “Cái
đêm hôm ấy đêm gì” của Phùng
Gia Lộc thì đều  cảm nhận thấy
không khí chân thực sinh động và
ám ảnh về  một vùng quê ở tỉnh
Thanh Hóa vào  thập kỷ 80 của
thế kỷ trước khi người nông dân
nghèo bị thị thu thuế chẳng khác
gì thời anh Pha, chị Dậu. Có được
điều đó vì Phùng Gia Lộc chính là
người trong cuộc, mẹ già và vợ con
anh đều là nạn nhân của nạn thu
thuế và chính tác giả khi dũng cảm
viết bài này đã phải trốn chạy sự
trả thù của chính quyền địa

phương. “Cái đêm hôm ấy đêm gì”
cho đến nay vẫn là một thiên
phóng sự có sức sống mãnh liệt,
được nhiều thế hệ tìm đọc vì nó
hội đủ các yếu tố của một bài báo
hay: thông tin vừa kịp thời, vừa có
chiều sâu, vừa cụ thể, nhiều chi
tiết, lại vừa có tầm khái quát, vừa
mang tính báo chí lại thấm đẫm
chất văn học và chiều sâu nhân
văn, tác giả vừa có cái nhìn sắc
lạnh đối với sự kiện lại vừa đầy
cảm xúc, tác giả tắm mình bên
trong hiện thực mình phản ánh,
nhưng lại vẫn biết đứng lên trên
để không bị sự kiện đó nhấn chìm.
Bao trùm lên trên hết người ta
nhìn thấy tấm lòng của tác giả.
Một bài  đạt đến độ tuyệt bút thì
sau những con chữ, những sự thật
là cái tâm của người viết.

Nhưng ai dám chắc: “Cái đêm
hôm ấy đêm gì” nếu đăng vào thời
điểm này sẽ có nhiều người đọc
nhất trên bảng thông kê của các
báo điện tử? Vì vậy, bài báo hay
không cũng là do bạn đọc quyết
định, bạn đọc “bầu” ra. Nhưng tác
phẩm báo chí hay cũng phải có tính
định hướng với bạn đọc, hướng bạn
đọc tới vẻ đẹp của  chân thiện mỹ.
Nhưng trước khi hướng họ tới
những điều đó, thì một bài báo hay
phải làm cho bạn đọc cần đọc và
muốn đọc, nghĩa là thông tin không
chỉ có ích mà còn được chuyển tải
một cách hấp dẫn, lôi cuốn.

Tôi vẫn mong một ngày nào đó,
gần thôi, những bài báo đẫm chất
văn hóa và nhân  văn như bài về ca
trù của đồng nghiệp mình sẽ có
nhiều người đọc, người like  và chia
sẻ chứ không ít đến mức tủi thân,
đến mức hoang mang khi đặt cạnh
bài viết về những ngôi sao, người
mẫu kiểu Ngọc Trinh n



Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 
nỗ lực phát triển và trách nhiệm 

với cộng đồng
trà vũ - Phạm Dung 

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) hiện đã trở thành một tổ chức kinh tế mạnh
trong lĩnh vực thuốc lá và bánh kẹo. Trước tình hình trong nước và quốc tế có nhiều

chuyển biến phức tạp, Vinataba quyết tâm thực hiện phương hướng kế hoạch phát triển
bền vững. Bên cạnh đó, Vinataba luôn coi công tác đoàn thể xã hội là nhiệm vụ quan

trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tổng công ty Thuốc lá Việt
Nam (Vinataba)được thành
lập từ năm 1985, trên cơ sở

hợp nhất Xí nghiệp Liên hợp Thuốc
lá I và Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá
II, đến nay đã phát triển hoàn chỉnh
các hoạt động sản xuất, kinh doanh
thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên
phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập
khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá
và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất
thực phẩm bánh kẹo, đồ uống. 

Trong quá trình phát triển,
Vinataba luôn kịp thời xây dựng và
chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt
động của mình phù hợp yêu cầu
nhiệm vụ trong từng thời kỳ phát
triển của đất nước. Vinataba luôn
giữ vai trò nòng cốt, tiếp nhận phần
lớn các đơn vị thuốc lá địa phương.
Với việc tiếp nhận và đầu tư quản lý
thêm một số doanh nghiệp công
nghiệp thực phẩm, Vinataba có
bước phát triển mới trong kinh
doanh đa ngành, phù hợp với xu thế
phát triển, đến nay đã trở thành
một tổ chức kinh tế mạnh trong lĩnh
vực thuốc lá và bánh kẹo.

Trước tình hình trong nước và

quốc tế năm 2016 có nhiều chuyển
biến phức tạp, đặc biệt là tình hình
gia tăng ngày càng lớn của thuốc lá
lậu hiện nay, Vinataba quyết tâm
thực hiện phương hướng kế hoạch
những tháng cuối năm, trong đó,
điều hành phát triển bền vững hoạt
động sản xuất, kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh, duy trì và
phát triển thị phần thuốc lá điếu nội
địa. Phát triển bền vững vùng trồng
nguyên liệu thuốc lá; Đẩy mạnh
công tác xuất nhập khẩu theo hướng
chuyên nghiệp, hiệu quả; Củng cố
và nâng cao hình ảnh thương hiệu
sản phẩm; Quan tâm phát triển
công tác khoa học - công nghệ,
nghiên cứu - phát triển; Đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các dự án trọng
điểm; Triển khai thận trọng phương
án cổ phần hóa, sắp xếp doanh
nghiệp.

Song song với hoạt động sản xuất,
kinh doanh, công tác đoàn thể - xã

hội luôn được Vinataba xác định là
nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo
đảm đời sống việc làm cho toàn thể
người lao động và thể hiện trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Theo đó, tổng công ty tiếp tục tổ
chức thực hiện Nghị quyết 30a, hỗ
trợ các huyện nghèo Hà Quảng
(Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh
Thuận); phụng dưỡng 50 mẹ Việt
Nam anh hùng, ba thương binh
nặng, bàn giao 40 nhà tình nghĩa, 36
nhà tình thương... Tổng công ty cũng
thường xuyên đóng góp, hỗ trợ các
tổ chức từ thiện xã hội như Hội cứu
trợ trẻ em khuyết tật, các quỹ học
bổng, hội khuyến học, mái ấm nhân
đạo... Cán bộ, công nhân viên, người
lao động luôn tích cực hưởng ứng,
đóng góp tiền lương để hỗ trợ đồng
bào miền Trung bị lũ lụt thiên tai,
ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và
kiểm ngư, chương trình nghĩa tình
biên giới, biển đảo quê hương... n

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
Địa chỉ: 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (084)-4-38265778 - Fax: (084)-4-3826577
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Chụp ảnh báo chí:
tưởng dễ mà khó!

Lưu Quang Phổ

Khi chiếc máy ảnh kỹ thuật số ngày càng tốt và rẻ, thậm
chí điện thoại di động cũng có thể chụp ảnh đẹp, nhiều
người đã tưởng rằng công việc chụp ảnh báo chí cũng đang
ngày càng dễ dàng. Thế nhưng chất lượng ảnh báo chí ở
Việt Nam vẫn là nỗi trăn trở, thậm chí “tiếc nuối” của không ít
người làm báo, các chuyên gia cũng như các tòa soạn.

Tiến bộ, nhưng chưa đủ 
Công bằng mà nói, ảnh báo chí

Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ
trong khoảng 10 năm qua. Đã
không còn tình trạng bài viết về mại
dâm lại minh họa bằng ảnh hoa hậu
hoặc ảnh một đằng, chú thích một

nẻo, vốn là những câu chuyện bi hài
và được nói rất nhiều ở các diễn đàn
nghiệp vụ của giới báo chí. Với việc
dàn trang trên máy tính, in trên máy
tốt, giấy tốt, ảnh báo chí trên báo in
ngày càng sạch sẽ, dễ xem. Còn trên
các báo điện tử, ngày càng xuất hiện

Phóng viên ảnh tác nghiệp tại một sự kiện_Ảnh: TL
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nhiều bức ảnh, bộ ảnh đẹp. Tuy
nhiên, nhiều người vẫn đánh giá ảnh
báo chí Việt Nam còn đang tụt hậu
nếu so với các thể loại báo chí khác
như báo viết, báo nói, truyền hình
đang phát triển mạnh mẽ.

Theo nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh
Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
(nguyên Giám đốc Nhà xuất bản
Thông tấn, Thông tấn xã Việt
Nam), ảnh báo chí Việt Nam nói
chung có tiến bộ, nhưng chưa đáp
ứng nhu cầu của người xem. Sau
nhiều năm làm giám khảo mảng
ảnh báo chí tại các cuộc thi tác
phẩm báo chí của Hội Nhà báo Việt
Nam, ông Khánh cho rằng ảnh báo
chí Việt Nam vẫn còn ít thông tin,
hoặc thông tin được chuyển tải chưa
đầy đủ, chưa sâu sắc, vấn đề được
chuyển tải trong từng bức ảnh còn
cũ, theo lối mòn. Theo đó, các bức
ảnh chỉ mang tính minh họa, rất ít
ảnh là một tác phẩm báo chí hoàn
chỉnh.

Còn theo nhà báo Hoàng Hà,
Trưởng ban Ảnh - Video Báo điện
tử Zing.vn, ảnh của nhiều tờ báo
điện tử còn dễ dãi, nhiều tấm ảnh
chưa bảo đảm chất lượng kỹ thuật
cũng được đăng báo trong khi các
bộ ảnh thường không có đầu cuối,
hình ảnh xấu, thậm chí lỗi kỹ thuật,
trùng lặp và không nói được câu
chuyện cần nói.

Thực trạng ấy dẫn đến việc ta có
thể dễ dàng tìm đọc được những bài
báo hay, nhớ tên nhiều người viết
giỏi trên các trang báo hàng ngày,
nhưng các bức ảnh hay, tốt, đẹp
trên mặt báo chưa nhiều, các tên
tuổi trong làng ảnh báo chí cũng
xuất hiện chậm rãi hơn rất nhiều so
với các đồng nghiệp cầm bút. Bên
cạnh một số phóng viên ảnh khá

tinh thông về kỹ thuật, thiết bị và
chụp được ảnh tốt thì do áp lực về
biên chế và xu hướng làm báo đa
phương tiện, nhiều phóng viên viết
bài dù ít kỹ năng nhưng đã có máy
ảnh, họ cũng chụp ảnh và được
đăng. Kết quả là bạn đọc phải xem
những bức ảnh chưa đẹp của các
nhà báo lão luyện trong nghề viết
nhưng vẫn là những người chụp ảnh
nghiệp dư.

Có thể nói, ảnh của các báo, tạp
chí được “bao cấp” thường kém hơn
ảnh của các báo, tạp chí bán trên
sạp. Tuy nhiên, điểm yếu chung của
ảnh báo chí Việt Nam hiện tại là
chưa ấn tượng, ít thông tin, ít sử
dụng thủ pháp kỹ thuật cũng như
mỹ thuật và cũ kỹ, lặp lại về góc
chụp, cách chụp.

“Lỗi” tại ai và “xử lý” thế nào?
Chia sẻ với nhiều nhà báo,

nhiều phóng viên ảnh và cả lãnh
đạo một số tờ báo, chúng tôi ghi
nhận nhiều ý kiến khá thú vị.
Trong khi một số phóng viên ảnh
thường “chê” các biên tập viên
chọn ảnh không đúng ý và hay đặt
ra các yêu cầu “vô lối” và “chẳng
hiểu gì” về nhiếp ảnh, các tòa soạn
trả nhuận bút thấp thì ngược lại,
nhiều biên tập viên chê phóng viên
ảnh lười biếng và chụp ảnh không
đẹp. Một số lãnh đạo tòa soạn cho
rằng, chất lượng đào tạo của các
trường dạy nhiếp ảnh báo chí còn
kém nên không tuyển được người,
người được tuyển tay nghề cũng
không cao, trong khi một số giảng
viên của chính các trường nói rằng
trong nghề ảnh, điều cốt tử là
người học phải đam mê, trong khi
đại đa số học trò của các thầy chỉ
đi học (ảnh báo chí) cho có cái gọi
là đã học đại học.

Có nhiều căn nguyên dẫn đến
ảnh báo chí Việt Nam chưa được
“bằng chị bằng em”. Sâu xa nhất và
liên quan đến số đông, đó là nhận
thức chung về nhiếp ảnh tại Việt
Nam còn có nhiều sai lệch. Đó là
tình trạng nhầm lẫn giữa ảnh nghệ
thuật với ảnh báo chí, sự ngộ nhận
trước các giải thưởng nhiếp ảnh,
không nắm rõ các khái niệm cơ bản,
thậm chí sơ đẳng về nhiếp ảnh, dẫn
đến lẫn lộn giữa định nghĩa thế nào
là “đẹp”, thế nào là “tốt” khi đánh
giá một tác phẩm ảnh...

Ngược lại, nhiều biên tập viên,
thậm chí một số lãnh đạo các cơ
quan báo chí dù rất giỏi trong nghề
viết báo và quản lý cơ quan báo chí,
nhưng do cũng chưa được đào tạo về
nhiếp ảnh nên khó chỉ đạo được việc
chụp ảnh và sử dụng hình ảnh sao
cho tốt nhất. Thế nên mới có chuyện
ông Vũ Huyến, nguyên Tổng Biên
tập Tạp chí Nhiếp ảnh từng tuyên
bố: Muốn ảnh báo chí Việt Nam
phát triển thì phải cho các Tổng
Biên tập đi học ảnh báo chí.

Trao đổi với nhiều nhà báo,
phóng viên ảnh và giảng viên nhiếp
ảnh như Hoài Linh (Trưởng phòng
ảnh Báo Tuổi Trẻ TP.Hồ Chí Minh),
Hoàng Hà (Trưởng ban ảnh và
video, Báo điện tử Zing.vn), Dương
Quốc Bình (James Dương - giảng
viên Học viện Báo chí và Tuyên
truyền)..., chúng tôi ghi nhận các ý
kiến tâm huyết về nguyên nhân
khiến ảnh báo chí Việt Nam chậm
phát triển, cũng như một số cách cải
tiến, tháo gỡ. Theo đó, hạn chế là
một vòng khép kín, gồm quá trình
đào tạo - tự đào tạo đối với người
chụp ảnh; công tác sử dụng - đãi
ngộ phóng viên ảnh; xây dựng quy
trình - triển khai việc chụp ảnh và
sử dụng hình ảnh n
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Thận trọng và trách nhiệm 
khi công bố thông tin 

thiện văn

Đề cập đến sự lợi hại của ngôn từ, thông tin, xưa nay người ta thường nói: “Bút sa gà
chết”, “Lời nói, đọi máu”, “Nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy” (Một lời nói ra, bốn con ngựa
đuổi không kịp). Vậy nên, những người viết báo phải luôn trung thực, thận trọng và có

trách nhiệm về những thông tin đưa ra trước công chúng.

Khi dư luận hoài nghi về tính
trung thực, khách quan của
báo chí

Theo Thanh tra Bộ Thông tin và
Truyền thông, trong 10 nội dung cơ
bản về thanh tra năm 2014, thông
tin sai sự thật là nhóm hành vi vi
phạm phổ biến của nhiều cơ quan
báo chí. Thế nên năm 2014, đã có
tới 57 lượt cơ quan báo chí bị Thanh
tra Bộ Thông tin và Truyền thông

xử phạt hành chính với số tiền 1,4 tỷ
đồng vì thông tin sai sự thật, gây
ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tác
động không tốt đến dư luận xã hội.
Và mới đây, hàng chục cơ quan báo
chí (có cả chủ ý và vô tình) thông tin
không chính xác về hàm lượng asen
trong nước mắm truyền thống, là
một trong những ví dụ “điển hình”
về việc thông tin sai sự thật, làm
hoang mang dư luận xã hội. Nếu

như cơ quan chức năng không lên
tiếng kịp thời để “cải chính” thông
tin thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến công ăn việc làm, “miếng
cơm manh áo” của hàng vạn người
dân đã gắn bó với nghề làm nước
mắm từ hàng trăm năm nay. 

Thông qua những con số và vụ
việc trên, những người cầm bút chân
chính thêm một lần chạnh lòng.
Không chạnh lòng sao được, khi đội

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 tại Hà Nội, ngày 4/10/2016_Ảnh: TL 
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ngũ từng được ví như “thư ký trung
thành của thời đại” lại bị dư luận
hoài nghi về đức tính trung thực,
mức độ khách quan, công tâm trong
việc cung cấp thông tin cho công
chúng. Càng đáng băn khoăn, trăn
trở hơn bởi tình trạng thông tin sai
sự thật của báo chí đã ở mức “báo
động đỏ”. Bởi theo nhận định của
Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt
Nam, một trong 4 cái sai nổi cộm
nhất của báo chí trong thời gian qua
là đưa tin không tôn trong sự thật,
bóp méo sự thật bằng cách cố ý bỏ
qua hoặc nhấn mạnh những tình tiết
phục vụ ý đồ của nhà báo. 

Sự thật thường được hiểu là diễn
biến đúng như thật, trạng thái chân
thực của sự việc diễn ra hay trạng
thái đúng như thật của hành động
diễn ra. Hiểu đơn giản hơn, sự thật
là bản chất cốt lõi của sự vật hiện
tượng. Báo chí ngay từ ra đời đã
mang trong mình sứ mệnh cao cả là
thông tin chính xác, phản ánh đúng
sự thật. Vì vậy, sức mạnh của báo
chí trước hết là ở sự thật, nằm trong
sự thật. Không thông tin, phản ánh

những gì sự thật vốn có, báo chí
không còn lý do để tồn tại.

Tuy vậy, “sự thật” trong hoạt
động báo chí cần hiểu một cách
mềm dẻo. Bởi không phải sự thật
nào cũng đưa ra công chúng, nhất là
những sự thật liên quan đến bí mật
an ninh quốc gia, bí mật quân sự,
quốc phòng và những vấn đề có ảnh
hưởng mật thiết, tác động trực tiếp
đến vận mệnh của cộng đồng nói
chung, của mỗi số phận con người
nói riêng. Đối với báo chí cách
mạng, những sự thật được thông tin,
tuyên truyền chỉ có ý nghĩa, giá trị
khi sự thật ấy mang lại lợi ích chính
đáng cho đại đa số người dân, vì sự
phát triển ổn định của đất nước và
vì những phẩm giá tốt đẹp của con
người. Xem nhẹ, hạ thấp hay xem
thường điều căn bản đó sẽ làm cho
báo chí đi “chệch hướng” gây ra
tình trạng nhiễu thông tin, rối loạn
dư luận xã hội.

Nghiêm cẩn với từng con chữ
Thực ra, làm bất cứ nghề nào

trong xã hội cũng có những rủi ro,

“tai nạn nghề nghiệp” nhất định,
trong đó nghề báo cũng không ngoại
lệ. Nhưng, nghề báo càng ngăn
ngừa, hạn chế được rủi ro, “tai nạn”
bao nhiêu, xã hội càng tránh được
những phiền toái, hệ lụy bấy nhiêu.
Bởi mục tiêu cao đẹp của nền báo
chí cách mạng là góp phần tạo dựng,
bồi đắp, nâng cao niềm tin cho công
chúng, giúp công chúng biết cảm
nhận, thưởng thức những giá trị
chân - thiện - mỹ, qua đó kiến tạo
nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần
lành mạnh cho xã hội phát triển ổn
định, văn minh. Trong bối cảnh “In-
ternet hóa toàn cầu” hiện nay, lượng
thông tin càng “đồ sộ” bao nhiêu thì
ranh giới thật - giả, đúng - sai, phải -
trái, tốt - xấu, hay - dở... càng trở
nên mong manh bấy nhiêu. Điều đó
đặt ra cho giới báo chí nước ta càng
phải trung thực, tỉnh táo, sáng suốt,
nhân văn trong việc khai thác, xử lý
và công bố thông tin.

“Sai một ly, đi một dặm”. Với tốc
độ lan tỏa cực nhanh, cực mạnh của
“thế giới phẳng”, từ một thông tin
sai ban đầu có thể biến thành hàng
ngàn, hàng vạn lượt sự thật bị hiểu
sai, tác hại càng trở nên nghiêm
trọng. Vì vậy, những người làm báo
nước nhà càng phải hết sức coi
trọng, nghiêm cẩn với từng câu từ,
chữ nghĩa, thông tin, tài liệu, số liệu,
vấn đề, sự kiện, nhân vật... đưa ra
công bố với công chúng. Thực tế
cho thấy, chỉ khi nào các tác phẩm
báo chí được xử lý qua “bộ lọc”
thông minh, tinh tế, thận trọng có
trách nhiệm và cách ứng xử văn hóa,
đầy ắp tình người của cả nhà báo và
cơ quan báo chí, thì công chúng mới
có cơ hội được sống trong môi
trường thông tin lành mạnh và nguy
cơ thông tin sai sự thật mới được
ngăn chặn triệt để n

Phóng viên tác nghiệp tại một buổi họp báo_Ảnh: TL
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Quy trình thẩm định nguồn tin
Phan văn tú

Thông tin sai lệch, thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, thậm chí gây ra
thảm họa; thông tin bị lợi dụng vào các mục đích xấu, bôi nhọ cá nhân gây tác hại thuần
phong mỹ tục, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, chống phá chế độ đang lan tràn trên mạng
xã hội và diễn biến ngày càng phức tạp.

Từ clip xuyên tạc ở Bến Tre
Ngày 28/10, đoạn video clip do

Nguyễn Chí Khương, sinh năm
1993, sống ở Ấp 5, xã Châu Bình,
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
quay và xuất bản lên Facebook kèm
theo lời chú thích: “Bà Nguyễn Thị
Kim Ngân về thăm quê hương Bến
Tre”, dài hơn 3 phút ghi hình ảnh
đoàn xe hơn 50 chiếc, dẫn đầu là xe
cảnh sát giao thông và sau đó là các
xe gắn biển công vụ (biển xanh và
biển đỏ) nối nhau chạy trên một
con đường quê. Clip được ghi bằng
một cú máy, bố cục đứng, không sắp
đặt lại, giữ tiếng động hiện trường
và lọt tiếng nói của người ghi hình. 

Sau khi đoạn clip này được đưa
lên Facebook và mạng Youtube, rất
nhiều người đã chia sẻ lại kèm theo
những lời bình luận ác ý, đầy tính
xuyên tạc, mang nội dung vu khống
nói xấu Đảng, Nhà nước và cán bộ
cấp cao.

Sự thật là gì? Vào ngày 28/10,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân đang chủ trì kỳ họp thứ
2 Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội.
Hình ảnh đoàn xe trong đoạn clip
lan truyền trên các trang mạng là
xe của các tỉnh vùng đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) và đơn vị
chức năng của tỉnh Bến Tre tham
gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
năm 2016. Tham dự sự kiện diễn
tập này có nhiều đồng chí tướng

lĩnh QĐND Việt Nam; lãnh đạo
Vụ An ninh quốc phòng Ban Chỉ
đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo Tỉnh ủy,
UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, công
an nhiều tỉnh, thành ĐBSCL. Số
lượng xe (trên 50 chiếc) trong clip
là xe chở các đồng chí lãnh đạo nói
trên cùng các đại biểu từ các địa
phương trong khu vực, các học viên
đang học bổ sung kiến thức quốc
phòng toàn dân của ĐBSCL tại
Sóc Trăng, có chương trình thực
tập 2 ngày tại Bến Tre. 

Trong số những tổ chức và cá
nhân chia sẻ đoạn video này, có
nhiều người là nhà báo, nhiều người
được xem là trí thức trong và ngoài
nước (hiện nay hầu hết đã gỡ bỏ và
xin lỗi công khai), nhiều cơ quan
báo chí tiếng Việt ở nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên,
giới truyền thông bị việt vị từ những
“tin vịt” hoặc những dạng “virus
thông tin” như thế.

Thiết bị cầm tay với màn hình
tương tác giờ đây đã trở thành
công cụ đơn giản, thông minh, lợi
hại để mỗi giây hàng tỷ Byte thông
tin được người dùng Internet tải
lên mạng toàn cầu này. Và dù có
thừa nhận hay không, truyền thông
xã hội vẫn là một thực thể đang tác
động sâu sắc, phức tạp, thậm chí
xô bồ đến bữa tiệc thông tin của
công chúng...

Ngày nay, với mạng xã hội, ai
cũng là người đưa tin khá nhanh
nhạy về các sự kiện trong đời sống.
Nhưng, các nguồn tin trên mạng xã
hội xuất phát từ cá nhân, chưa qua
kiểm chứng bằng các nguyên tắc
nghiệp vụ báo chí và bản thân người
đưa tin không chịu trách nhiệm
trước công chúng về nội dung. Tình
trạng thông tin thật - giả, xấu - tốt
lẫn lộn trong truyền thông hiện nay
đòi hỏi người tiêu dùng tin tức bình
thường phải có những năng lực
truyền thông nhất định, phải tỉnh
táo để tránh bị “ngộ độc” thông tin. 

Kinh nghiệm thẩm định
nguồn tin của báo chí

Ấy là nói công chúng truyền
thông bình thường, còn với nhà báo,
khi khai thác nguồn tin từ truyền
thông xã hội, còn cần phải tuân thủ
các nguyên tắc kiểm tra, thẩm định -
vốn là những nguyên tắc kinh điển
của báo chí.

Theo định nghĩa của trường Đại
học Stony Brook (Mỹ), thông tin
đáng tin cậy là thông tin chỉ dẫn
hành động. Thông tin đáng tin cậy
giúp người tiếp nhận đưa ra quyết
định, thực hiện hành động hoặc chia
sẻ thông tin một cách có trách
nhiệm với những người khác. 

Tiếp cận thông tin trên môi
trường truyền thông hiện nay cần
phải xác định ai là nguồn tin và vì
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sao họ lại biết được thông tin này,
đồng thời, đối chiếu với các nguồn
có thông tin tương tự. Phải đọc
phần giới thiệu về trang web cung
cấp thông tin đó (xem là báo điện
tử được cấp phép hay trang blog,
trang web cá nhân). Click vào các
bài viết xung quanh trên trang web
ấy, đọc kỹ tên miền của trang web
để xác định xem có phải là trang
giả mạo (thường các trang web giả
sẽ có nhiều bài link liên kết không
hoạt động). Tiếp cận thông tin trên
mạng xã hội, đừng tin vào các số
như lượng người thích (like), số
lượt chia sẻ (share) vì các con số đó
hoàn toàn có thể mua bán với giá
rất rẻ.

Các học giả ở trường Đại học
Stony Brook (Mỹ) cũng đề ra một
công thức thẩm định thông tin, gọi

là công thức I'M VAIN. 
I’M VAIN là một câu được ghép

từ các ký tự đầu của những chữ:
- INDEPENDENT: Nguồn tin có

khách quan, độc lập với nội dung
thông tin được nêu không?

- MULTIPLE: Nguồn tin có đa
chiều không?

- VERIFY: Thông tin được nêu
ra có sự xác nhận, có bằng chứng, có
thẩm định chưa?

- AUTHORITATIVE: Nguồn
cung cấp tin ấy có thẩm quyền
không?

- INFORMED: Thông tin ấy
người ta có được bằng cách nào?

- NAMED: Nguồn tin có tên tuổi
cụ thể hay nguồn ẩn danh?

Công thức khái quát và dễ nhớ
này cần được các nhà báo hôm nay
vận dụng trong tác nghiệp báo chí

nói chung và sử dụng mạng xã hội
trong tác nghiệp nói riêng.

Hàng dỏm, hàng giả, hàng kém
chất lượng... buộc nhà quản lý phải
tìm nhiều biện pháp ngăn chặn.
Nhưng khó có biện pháp quản lý
nào có thể ngăn hoàn toàn các hành
vi gian dối nên lời khuyên lâu nay
chúng ta vẫn thường nghe là phải
biết làm người tiêu dùng thông
minh. Giờ đây, lời khuyên ấy còn
dành cho cả những người tiêu dùng
tin tức cũng như nhà báo. Tất nhiên,
các cơ quan quản lý vẫn đã và đang
nỗ lực để ngăn ngừa những thông
tin xấu, thông tin độc hại. Nhưng,
trước hết, nhà báo và người tham
gia mạng xã hội hôm nay phải tạo
cho mình một bộ lọc để tránh mắc
bẫy vô tình chia sẻ những thông tin
sai sự thật n

Nhà báo tránh đưa tin sai lệch, thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội_Ảnh minh họa
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Kinh tế báo chí và những giới hạn
Phan hỮu minh  

Hoạt động kinh tế trong
báo chí là vấn đề không
mới, thậm chí là điều kiện

tiên quyết của nhiều cơ quan báo
chí giúp cho quá trình tồn tại và
phát triển.

Những đóng góp quan trọng
Ngay từ khi hình thành những tờ

báo quốc ngữ đầu tiên, người ta đã
tổ chức mỗi tòa báo có 2 phần: Phần
quản trị (trị sự) và phần nội dung.
Phần quản trị do một ông chủ báo
đứng đầu, chăm lo cơm, áo, gạo,
tiền, in ấn, phát hành, lỗ, lãi... Phần
nội dung tờ báo được giao cho một
ông chủ bút (Tổng biên tập). Công
việc này rất chuyên biệt trong tòa
báo. Báo hay, báo dở do ông chủ bút
một tay chèo lái. Nhọc nhằn của ông
này là làm sao cho tờ báo đi đúng
tôn chỉ mục đích của giấy phép đã
xin cho báo mình. Vì vậy, thời xưa,
báo bị đóng cửa đa phần do cái
mảng thứ hai này.

Báo chí cách mạng của chúng ta
ngày càng lớn mạnh, phát triển một
phần quan trọng cũng do làm tốt
kinh tế báo chí. Nhiều tờ báo in, báo
hình, báo điện tử không những đã
nuôi được đội quân hùng hậu, mở
mang và phát triển đơn vị còn góp
được tiền vào ngân sách nước nhà.
Chúng ta không phủ nhận 42 ngàn
con người đang làm việc ở gần 900
cơ quan báo chí lớn, nhỏ đã ngày
đêm đóng góp tích cực,
nhiều mặt cho đất
nước.

Trong hoạt động kinh tế báo chí
hiện nay chủ yếu có mấy việc:
Đăng, phát quảng cáo và làm dịch
vụ báo chí. Ở hoạt động thứ hai
này có sự đóng góp to lớn của các
Công ty tổ chức sự kiện, các Công
ty, các tập đoàn kỹ thuật, các đơn vị
sản xuất chương trình là vệ tinh của
cơ quan báo chí. Bên cạnh đó còn
có các hợp đồng nguyên tắc phục
vụ cho tuyên truyền được ký giữa
các cơ quan báo chí và các cơ quan,
đơn vị, địa phương...

Cần tách bạch giữa làm 
nội dung và làm kinh tế 

Trước hết, phải khẳng định rằng
làm kinh tế trong báo chí là hợp
pháp, là nhu cầu cần thiết của nền
kinh tế và các lĩnh vực xã hội khác.

Luật báo chí 1999 và nay là Luật
Báo chí 2016 đều cho phép làm kinh
tế báo chí. Thậm chí Điều 21 Luật
Báo chí 2016 còn “mở hơn” về hoạt
động kinh tế trong báo chí đó là: “Cơ
quan báo chí hoạt động theo loại
hình đơn vị sự nghiệp có thu. Thu từ
cơ quan chủ quản cấp, thu từ bán
báo, bán các bản quyền xem các sản

phẩm báo chí,
quảng cáo, trao
đổi, mua các bản
quyền nội dung;

thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ
của cơ quan báo chí và các đơn vị
trực thuộc cơ quan báo chí; Nguồn
thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức
cá nhân trong nước và nước ngoài...”.

Tóm lại các quy định của pháp
luật đã tạo đủ hành lang cho hoạt
động kinh tế của báo chí. Vấn đề ở
đây là thực hiện sao cho đúng (cả ở
khía cạnh pháp luật và đạo đức của
người làm báo). Mà, khía cạnh đạo
đức đang được đặt ra bức bách và đòi
hỏi báo chí phải thực hiện. Trong đó,
nhũng nhiễu cơ sở để trục lợi cho
nhóm hoặc cá nhân có thể nói là
đang hàng ngày, hàng giờ làm giảm
niềm tin của xã hội vào báo chí.

Do vậy, giải pháp tốt nhất và dễ
thực hiện là từng cơ quan báo chí rà
soát lại phương pháp công tác, nên
tách bạch và minh bạch giữa làm nội
dung và làm kinh tế báo chí. Ngăn
chặn kịp thời các hành vi lợi dụng vị
thế và vị trí cơ quan báo chí để hạ bệ
uy tín của ngành này, ngành kia vì
mục đích trục lợi. Trong thông tin
cũng cần điềm tĩnh, phản ánh một
cách chân thật, đúng mức, công bằng
và cân bằng vụ việc không vì đồng
tiền, bát gạo mà sa vào
hành vi phi đạo đức, vô
cảm và sai phạm n

Nguồn thu từ bán báo _Ảnh: TL
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Tìm sự thật về hồ Ba Bể bị bồi
lấp

Năm 2010, trong một lần lên
thăm hồ Ba Bể, tận mắt chứng kiến
cũng như phỏng vấn chính quyền,
người dân và chuyên gia về hiện
tượng bồi lấp của hồ, tôi đã viết loạt
bài hai kỳ “Hồ Ba Bể trước nguy cơ
thành “sông Lấp””. Hồi đó, tất cả
mọi người đều thừa nhận bồi lấp hồ
Ba Bể là chuyện có thật, và cho
rằng đó là do quy luật tự nhiên, khi
lũ cuốn đất đá từ các con sông con
suối mang về hồ. Theo kết quả
nghiên cứu của các nhà khoa học từ
năm 2005, với tốc độ bồi lấp ấy,
khoảng 90 năm kể từ thời điểm
nghiên cứu, hồ tự nhiên đẹp nhất
Việt Nam và là một trong 20 hồ
nước ngọt đặc biệt của thế giới... sẽ
không còn nữa. Tôi rất sốc và sốt
ruột khi mặc dù biết điều đó, tỉnh
Bắc Kạn vẫn chưa thông qua kế
hoạch rõ ràng nào để chống bồi lấp,
bảo vệ hồ trước nguy cơ đất rửa trôi
theo những cơn lũ khi rừng ngày
càng thưa thớt. Nhưng loạt bài nửa
phóng sự, nửa điều tra ấy của tôi bị
chìm vào quên lãng. Có thể nó cũng
chưa đủ sức nặng để gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh cơ quan chức
năng phải vào cuộc. Cũng có thể
còn nhiều vấn đề thiết thực khác
của đời sống còn quan trọng hơn

việc phải cứu một cái hồ... 
Nhưng rồi năm 2011, Hội những

người yêu hồ Ba Bể gửi thư đến
nhiều cơ quan chức năng tố cáo
nguy cơ bồi lấp hồ đang diễn ra
nhanh hơn khi địa phương cấp phép
cho nhiều mỏ sắt hoạt động dọc
sông suối đưa nước vào hồ. Theo
đó, nước hồ đã không còn giữ được
màu xanh thẳm nguyên xưa mà
chứa nhiều chất kim loại nặng khiến
nhiều loài thủy sinh không sống
được. Tôi cùng một đồng nghiệp xin
phép tòa soạn lên hồ Ba Bể lần nữa.
Trong gần một tuần đi dọc suối Tà
Han, Bó Lù, Pác Ngòi, và đặc biệt,
khi mục kích mỏ sắt Pù Ổ trên quả
núi trọc lõa lồ nằm ngay cạnh suối
Bó Lù, chúng tôi đã hiểu ra tất cả.
Bốn bể lắng nước thải đều được đào
bằng đất, nằm trên quả núi trọc
cũng toàn đất. Chỉ cần một trận
mưa, cả núi đất ấy cùng bốn bể tạm
bợ kia sẽ đổ ụp xuống dòng suối.
Vậy mà ông Nguyễn Văn Dĩnh,
Chủ tịch HĐQT Công ty Na Rì
Hamico, đơn vị khai thác mỏ Pù Ổ
nói công ty đã xây dựng hai bể xử lý
nước thải sau tuyển và hai bể xử lý
nước mưa chảy tràn như nội dung
báo cáo đánh giá tác động môi
trường được phê duyệt!

Tôi nhanh chóng dùng máy ảnh
chụp lại toàn bộ hiện trường mỏ sắt,

bởi chính những bức ảnh đắt giá này
cũng đã là bằng chứng hết sức
thuyết phục rồi. Sau khi từ chối
nhận phong bì của doanh nghiệp,
hai chúng tôi phải tách nhóm lội
ruộng phỏng vấn người dân về mỏ
sắt nằm trên đầu luôn chực đổ đất
đá vào ruộng của họ. Thêm nhiều
bằng chứng, nhiều ý kiến tố cáo của
người dân được ghi nhận. Bởi đất
đá từ mỏ sắt Pù Ổ không chỉ bồi lấp
về hồ, mà còn bồi lấp nhiều phần
ruộng, cây lúa không phát triển
được, khiến người dân điêu đứng.

Sau khi thu thập đủ bằng chứng,
cả đoàn quay về TP. Bắc Kạn và hẹn
phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhiều năm làm báo, phỏng vấn
hàng chục, thậm chí hàng trăm
người, nhưng với tôi, vẫn là một
cuộc phỏng vấn nhớ đời, bởi nó
không đơn thuần là một cuộc phỏng

Phóng viên môi trường
làm điều tra 

hoàng thảo Lê

Tôi không phải là người chuyên viết phóng sự điều tra,
chỉ như cánh chim dạo qua cánh đồng mầu mỡ, bí hiểm và
vô cùng phong phú của thể loại báo chí này.

Tác giả trong một chuyến tác nghiệp (ảnh chụp tại Đảo An Bang,                 
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vấn cho thể loại phỏng vấn, mà nó
là phỏng vấn cho một cuộc điều tra.
“Hồ Ba Bể có bồi lấp, nhưng đó là
quy luật tự nhiên trong nhiều thập
kỷ, thậm chí hàng thế kỷ và chỗ bồi
lấp đấy đã trở thành đất canh tác tự
nhiên của dân. Có một số thông tin
rằng chuyện bồi lấp hồ Ba Bể là do
chuyện khai thác khoáng sản là
không đúng”, Chủ tịch tỉnh Bắc
Kạn Hoàng Ngọc Đường khẳng
định với chúng tôi. Nhưng bằng
những gì mắt thấy tai nghe ở thượng
nguồn hồ Ba Bể, hai phóng viên nữ
chúng tôi đã đối chất, phản biện lại
tất cả những điều vị đứng đầu địa
phương nói. Chúng tôi tôn trọng tất
cả những thông tin ghi nhận được từ
cuộc phỏng vấn này và đưa lên mặt
báo, để dành cho bạn đọc quyền
tiếp nhận và thẩm định thông tin.
Sau chuyến công tác, trở về Hà Nội,

chúng tôi tìm gặp nhiều chuyên gia,
nhà khoa học am hiểu về thủy lợi và
môi trường để ghi nhận ý kiến của
họ.

Và loạt bài điều tra ba kỳ của
chuyến đi hồ Ba Bể thứ hai mang
tên “Bồi lấp hồ Ba Bể: Chuyện của
nắng mưa?” đã có tác động thật sự.
Mỏ sắt Pù Ổ sau đó đã bị đóng cửa.
Còn loạt bài này của chúng tôi đã
đoạt Giải A Báo Nhân Dân và Giải
B Giải báo chí Đại đoàn kết dân tộc
năm 2011.

Bảo vệ “nhà” của loài gấu 
Cũng như loạt bài đấu tranh để

bảo vệ hồ Ba Bể, đứng trước việc
Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam
đặt tại Vườn Quốc gia Tam Đảo bị
đòi chiếm đất một cách vô lý đã
khiến tôi một lần nữa “nhảy” sang
mảng điều tra để đấu tranh giữ lại
ngôi nhà được xem là thiên đường
của loài gấu. 

Vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2011,
khi Giám đốc Vườn Quốc gia Tam
Đảo Đỗ Đình Tiến ký công văn tạm
dừng xây dựng Trung tâm cứu hộ
gấu và lấy cột mốc cây gạo để chia
đôi phần đất đã được Bộ Nông
nghiệp & Phát triển NT phê duyệt
cho dự án, nhằm dành nửa kia cho
một dự án xây dựng khu du lịch
nghỉ dưỡng. Và trong năm 2012,
biến cố ấy cứ lớn dần lên khi ông
Tiến tìm mọi cách kết tội 104 con
gấu gây ô nhiễm môi trường và ảnh
hưởng đến công trình an ninh quốc
phòng.

Với bút danh Hoàng Thảo Lê,
tôi đã viết hai kỳ đầu tiên của loạt
bài “Nguy cơ gấu mất “nhà”” đăng
trên Nhân Dân điện tử vào tháng
4/2012, đó là loạt bài đầu tiên viết
về vụ “cướp đất” hy hữu này. Sau
đó, một số báo và đài đã vào cuộc.

Những quan điểm và luận cứ mà
phóng viên báo Nhân Dân đưa ra
được sử dụng trở lại, thậm chí các
phóng sự truyền hình lấy nguyên bài
của Nhân Dân để làm kịch bản.
Nhưng dường như những tiếng nói
của báo chí lúc đó vẫn chưa làm
lung lay ý chí lấy đất của nguyên
giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo.
Ông Tiến tiếp tục tung ra những
chiêu bài đẩy Trung tâm cứu hộ gấu
đối mặt với nguy cơ di dời, đến nỗi
những nhân viên cứu hộ gấu phải
khẩn thiết gửi đơn đi kêu cứu khắp
nơi. Tháng 11/2015, Nhân Dân điện
tử tiếp tục tung thêm ba kỳ nữa
phản ánh về những vô lý chung
quanh cáo buộc gấu gây ô nhiễm
cùng những công văn vượt cấp ông
Tiến gửi sang quân đội đề nghị bên
đó kiến nghị Bộ Nông nghiệp &
Phát triển NT dừng dự án gấu... Kết
quả là Bộ Nông nghiệp & Phát triển
NT phải trình vụ việc lên để Thủ
tướng quyết định. Và tháng 1/2013,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn
Dũng đã chỉ đạo tiếp tục triển khai
xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu,
kèm theo đó còn chỉ đạo Bộ Nông
nghiệp & Phát triển NT làm rõ sai
phạm của Giám đốc Vườn quốc gia
Tam Đảo để xử lý. Cuối tháng 4, Bộ
này đã cách chức Giám đốc Vườn
Quốc gia Tam Đảo đối với ông Đỗ
Đình Tiến. Năm 2013, tôi đã nhận
Giải B Giải Báo chí Quốc gia cho
loạt bài này.

Có thể nói, thể loại điều tra đã
dạy tôi cách làm báo tổng hợp bởi
cả hai loạt bài ấy, có cả thể loại
phản ánh, ghi nhanh, phỏng vấn,
bình luận, thậm chí làm tin khi có
quyết định xử lý từ cơ quan chức
năng. Nhưng tựu trung đều lấy điều
tra làm chủ đạo để đạt mục đích
cuối cùng là phơi bày sự thật n

                      huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)_Ảnh: PV
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Làm phim dưới... lòng đất
nguYễn hoàng Long

Trung tâm phim Tài liệu và Phóng sự, Đài THVN

Vừa lách người chui vào khe lò hẹp thì bỗng nhiên thấy
than rơi bộp, bộp... bộp, cảm giác “lạnh cả sống lưng”, đầy lạ
lẫm khi thấy những gương mặt đen nhẻm vẫn luôn nở nụ
cười có lẽ là một trải nghiệm mà không phải ai hay một
người làm báo có thể có điều kiện được thấy, được chạm
vào và sống những ngày tháng dưới độ sâu -250m dưới
lòng đất.

Những ngày nơi hầm tối
Gần hai mươi năm làm báo

nhưng khi nhận đề tài về thợ mỏ, sự
tò mò muốn biết cảm giác sống
trong hầm than ra sao luôn ngày
đêm thôi thúc tôi khám phá. Đúng,
trước nhất vẫn là sự tò mò. Cái cảm
giác hồi hộp khi mình thực sự được
đi vào lòng đất tác nghiệp khiến tôi
muốn xách máy lên và đi ngay khi
mọi thứ sẵn sàng. 

Tôi vẫn hình dung về thợ mỏ là
những người công nhân có sức vóc,
chăm chỉ với công việc cực kỳ nặng
nhọc, nhưng khi được gặp, được
chứng kiến mọi sinh hoạt đời
thường lẫn trong công việc hàng
ngày của họ, tôi hiểu rằng, ẩn sâu
trong những con người lao động

bình dị kia là những tâm hồn tràn
trề tình yêu thương. Trong chuyến
tác nghiệp ấy, không chỉ ghi lại được
những tư liệu quý, không chỉ được
tận mắt thấy môi trường làm việc,
còn có những khoảnh khắc đáng
nhớ của một người cầm bút mà
chẳng thể nào tôi quên.

Lần đầu xuống lò cùng thợ lò
“mũ vàng” Nguyễn Văn Dũng (thợ
lò khai thác), tổ trưởng công trường
khai thác 3 và 40 thợ lò Công ty CP
than Mông Dương, tôi hỏi anh em
nhiều, hỏi liên tục. Nào là cấm
những gì? Cấm bật lửa, cấm điện
thoại, ngay cả máy quay mang
xuống lò tác nghiệp cũng phải sử
dụng loại pin phòng nổ. Rồi tại sao
đoàn quay phim xuống lò vẫn phải

ăn mặc và trang bị các thiết bị bảo
hộ giống y như thợ lò? Sau khi trở
về, nghĩ lại, nhiều lúc tôi bất chợt
cười ồ vì sự tò mò của mình, chẳng
khác nào một đứa trẻ lạ lẫm với thế
giới. Mà cũng đúng, đó là một thế
giới hoàn toàn xa lạ với tôi trước đó. 

Một thế giới hoàn toàn không có
ánh mặt trời lại là nơi làm việc của
hàng vạn thợ mỏ. Ở đó, nhiệt độ, độ
ẩm, các loại khí dành cho sự sống
con người rất hạn chế. Oxy ít, độ ẩm
cao, nhiệt độ cao, khí metan luôn ở
mức lớn, bụi than nhiều vô kể, tất cả
tạo ra một môi trường cực kỳ khắc
nghiệt đối với cả việc tồn tại của con
người chứ chưa kể đến phải làm việc
ở đó 8 tiếng mỗi ngày. Thế nhưng,
người thợ lò đã hàng trăm năm nay,

NHỮNG NẺO đƯỜNG TáC NGHIệP

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên vượt qua những khoảnh khắc khó khăn, vất vả, thậm chí đầy nguy hiểm để ghi lại                               
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ngày này sang ngày khác, năm này
sang năm khác vẫn làm việc không
ngừng nghỉ. 

Sau gần 10 tiếng làm việc dưới độ
sâu hàng trăm mét với cường độ lao
động cực lớn, tôi cảm nhận được sự
mệt mỏi trên gương mặt các anh.
Nhưng có điều gì đó còn hơn thế.
Đó là niềm vui từ ánh mắt người
thợ. Tôi cứ có cảm giác lúc ấy mới là
bình minh của họ, khi lồng ngực
căng tràn oxy, khi họ được thấy ánh
sáng mặt trời, khi họ được trở về với
gia đình an toàn và lành lặn. Ở độ
sâu hàng trăm mét có hàng nghìn
nguy cơ khác nhau mà ngành than
mặc dù nỗ lực không ngừng đưa hệ
thống công nghệ hiện đại vào khai
thác vẫn không thể giữ được tuyệt

đối an toàn. Trên thực tế, dưới lòng
đất vẫn là môi trường mà con người
còn rất hạn chế trong việc nghiên
cứu, ứng dụng công nghệ để làm
chủ, trong khi đó, việc chinh phục
không gian đã trở nên dễ dàng. 

Những trải nghiệm khó quên
Một tháng làm phim thì gần một

phần hai thời gian đó, tôi xuống lò
cùng người thợ để ghi hình cảnh làm
việc của những con người “ăn cơm
dương gian, làm việc âm phủ”. Không
giống như mỏ lộ thiên, công nhân có
thể tranh thủ ngồi nói chuyện, làm
việc trong hầm lò hầu như không nghỉ
ngơi. Họ làm việc rất căng thẳng,
không có thì giờ tán chuyện, vì thế,
những người công nhân với khuôn

mặt đen nhẻm bụi than trở thành
nhân vật đầy ấn tượng trong khuôn
hình của bộ phim tài liệu 2 tập “Tôi là
người thợ lò”, được phát sóng trong
dịp Kỷ niệm 80 năm truyền thống
công nhân mỏ và ngành than
(12/11/1936 - 12/11/2016) trên VTV1. 

Nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm
- 3 cụm từ ấy gắn liền với cuộc đời
thợ mỏ. 31 ngày gần họ, tôi còn học
được rằng, ở nơi không có ánh sáng
mặt trời ấy, có hai thứ không thể tồn
tại, đó là sự lười nhác và thiếu trung
thực. Những người thợ ấy đáng yêu
và đáng tôn trọng, những con người
đã dạy cho tôi biết bao những bài
học và trải nghiệm tuyệt vời. 

Tính kỷ luật là yếu tố quyết định
nhất đến hiệu quả của công việc, là
điều mà bất cứ người thợ nào muốn
tồn tại phải tuân thủ và là sợi dây
gắn kết mỗi cá nhân với nhau để tạo
ra sức mạnh tập thể chinh phục tự
nhiên. Các vỉa than chạy ngoằn
ngoèo trong các lớp đất đá chính là
thách thức đối với người thợ khai
thác. Kỷ luật và đồng tâm chính là
“bí quyết” giúp guồng máy chạy liên
tục suốt 8 tiếng đồng hồ và tạo ra
không ít kỳ tích.

Những con người vùng mỏ, những
thợ lò thế hệ hôm nay khác rất nhiều
so với thế hệ cha anh mình về điều
kiện làm việc, về cách thức khai thác
than. Có một câu hỏi mà trước khi
bắt đầu thực hiện bộ phim này, tôi
luôn trăn trở muốn tìm câu trả lời.
Đó là tại sao vất vả như thế, nguy
hiểm như vậy, vẫn có hàng vạn thợ
mỏ gắn bó với nghề? Với chúng tôi,
có lẽ niềm tự hào về truyền thống 80
năm qua, về tinh thần kiên cường
năm nào đã giúp người thợ mỏ thấy
mình mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn để
tiếp tục chinh phục những gian nan,
thử thách từ lòng đất n

                                       những hình ảnh, góc nhìn đa chiều và chân thực nhất đến với công chúng_Ảnh: HL
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BÁO CHÍ Với doaNh Nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng

HOÀNG LÂM

Trong 9 tháng đầu năm, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhiều chỉ tiêu của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, bảo đảm đáp ứng đủ nhu
cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và các dịp lễ lớn của cả nước.

Những con số ấn tượng
Trong 6 tháng mùa khô đầu năm

2016, EVN và các đơn vị đã phối hợp
chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Tổng cục Thủy lợi và
các địa phương vận hành điều tiết các
hồ thủy điện đáp ứng nhu cầu nước
phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông
nghiệp, đẩy mặn vùng hạ du, đặc biệt
là khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị
khô hạn nghiêm trọng, kéo dài. Cùng
với đó, nhiều giải pháp đồng bộ được
đề ra, do đó, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam đã cung cấp đủ điện, an toàn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Đặc biệt, EVN đã bảo đảm cung ứng
điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII, các kỳ họp Quốc hội, bảo
đảm cấp điện các dịp Lễ, Tết, cũng
như phục vụ các kỳ thi quốc gia. 

Nhiều công trình lớn đã 
hoàn thành

EVN đã hòa lưới phát điện 3 tổ
máy với tổng công suất 1.282 MW,
gồm: tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu
(400MW); tổ máy 2 Thủy điện Huội
Quảng (260MW); tổ máy 1 Nhiệt
điện Duyên Hải 3 (622MW); khởi
công dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở
rộng (600MW); hoàn thành mục tiêu
chống lũ năm 2016 cho các công trình
thủy điện: Huội Quảng, Lai Châu,
Trung Sơn và Thác Mơ mở rộng. 

Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị
tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải
pháp bảo đảm môi trường theo quy
định, đặc biệt các dự án tại các Trung
tâm Điện lực Vĩnh Tân và Duyên
Hải; hoàn thành chuyển kinh phí
trồng bù rừng thay thế vào Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng theo đúng hợp
đồng đã ký giữa các Ban Quản lý dự
án và các địa phương.

Riêng Thủy điện Sông Bung 2 bị
sự cố cửa van số 2 hầm dẫn dòng
(ngày 13/9/2016) nên không bảo
đảm tiến độ phát điện năm 2016.
Hiện nay, EVN và EVNGENCO2
đang phối hợp với Tổ điều tra sự cố
của Bộ Công Thương và các cấp
chính quyền địa phương khẩn
trương thực hiện các biện pháp khắc
phục hậu quả, và điều chỉnh tiến độ
phát điện các tổ máy.

Trong 9 tháng đầu năm 2016,
EVN đã hoàn thành đóng điện 182
công trình lưới điện 110 - 500kV. Các
dự án cấp điện nông thôn, miền núi,
hải đảo được chú trọng, hoàn thành
đúng tiến độ; hoàn thành cấp điện

bằng lưới điện quốc gia cho xã đảo
Cái Chiên - tỉnh Quảng Ninh (xã đảo
cuối cùng của tỉnh đã có điện lưới) và
Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm cho
xã đảo Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm)
- tỉnh Quảng Nam; khởi công 3/5 dự
án thuộc Chương trình Cấp điện
nông thôn, miền núi và hải đảo giai
đoạn 2015 - 2020 được cấp vốn ngân
sách năm 2016, đó là các Dự án Cấp
điện nông thôn tại các tỉnh Cà Mau,
Hậu Giang, Kiên Giang. Hiện còn 2
Dự án Cấp điện nông thôn tại các
tỉnh Khánh Hòa và Lạng Sơn.

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư
cải tạo lưới điện phân phối vay vốn
Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân
hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân
hàng Thế giới (WB) và các dự án cấp
điện nông thôn cho các hộ dân chưa
có điện sử dụng vốn ngân sách tại các
tỉnh Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn và
Nghệ An. Thực hiện đầu tư lưới điện
cấp điện cho hơn 1.500 hộ dân chưa có
điện tại 3 huyện Tân Uyên, Than Uyên
và Phong Thổ - tỉnh Lai Châu thuộc
Chương trình 30a. 

Hoàn thành xuất nhiệm vụ
công tác năm 2016

Tháng 10/2016, phụ tải của hệ thống
có thể đạt tới 515 triệu kWh/ngày, công
suất lớn nhất khoảng 28.250 MW. Công
suất khả dụng của hệ thống điện quốc
gia khoảng từ 30.000 - 31.500 MW

Trong 9 tháng qua, sản lượng
toàn hệ thống đạt 15,57 tỷ kWh,

tăng 12% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, sản lượng điện
thương phẩm ước đạt 14,16 tỷ
kWh, tăng 11,32% so cùng kỳ.



(chưa tính nhiệt điện dầu). Như vậy,
trong tháng 10/2016, hệ thống điện đáp
ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải
và có dự phòng.

Để khai thác hợp lý các nhà máy
thuỷ điện, bảo đảm yêu cầu cấp nước
hạ du và mục tiêu tích nước cuối năm,
sẽ ưu tiên tích nước các hồ thủy điện
miền Nam và Tây Nguyên do đã vào
cuối mùa lũ và lưu lượng nước về thấp.
Khai thác cao các tổ máy nhiệt điện
than và tua bin khí, đặc biệt là các nhà
máy nhiệt điện miền Nam. Bảo đảm
vận hành an toàn lưới điện 220 -
500kV, nhất là đường dây 500kV Bắc -
Nam để cung ứng điện cho miền Nam. 

Trong tháng 10/2016, tiến hành
hòa lưới phát điện tổ máy 2 Nhiệt
điện Duyên Hải 3; tổ chức nghiệm
thu đóng cống phục vụ tích nước
Thủy điện Trung Sơn...

Hoàn thành đóng điện các công
trình: Đường dây 220kV Phan Thiết -
Phú Mỹ 2; lắp máy biến áp AT2 tại
trạm biến áp 500kV Pleiku 2, nhánh rẽ
220kV còn lại sau trạm biến áp 500kV
Phố Nối. Khởi công các trạm 110kV
nối cấp tại các trạm 220kV Long Biên,
Đông Anh, Tây Hà Nội. Đẩy nhanh
tiến độ cấp điện các xã đảo Lại Sơn,
Hòn Nghệ (tỉnh Kiên Giang).

Vận hành an toàn hệ thống
điện, chủ động phòng chống
thiên tai

Dự báo những tháng cuối năm,
thời tiết bước vào mùa mưa bão, do
đó công tác phòng chống thiên tai,
sẵn sàng các phương án phòng chống
bão lũ; bảo đảm an toàn hồ đập và
công trình thủy điện, chuẩn bị đủ vật
tư, thiết bị dự phòng và phương án

vận chuyển sẵn sàng khắc phục
nhanh khi có sự cố do thiên tai được
đặt ra cấp thiết.

EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị,
các Tổng Công ty/Công ty Điện lực, các
nhà máy thủy điện chủ động chuẩn bị
sẵn sàng các phương án phòng chống
bão lụt, phương án bảo vệ và vận hành
an toàn hồ chứa để đối phó kịp thời với
các diễn biến bất thường của thời tiết và
thiên tai; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền sử dụng an toàn điện mùa mưa
bão, tình hình cung ứng điện, sử dụng
điện tiết kiệm, hiệu quả n
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Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn
Tập đoàn 9 tháng là 7,95%, giảm
0,1% so với cùng kỳ năm trước.
Các Tổng Công ty Điện lực đều
giảm được chỉ tiêu tổn thất điện
năng so với cùng kỳ.
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“Công thức độc quyền” trong 
sáng tạo khoa học công nghệ 

của Hoàng Đức Thảo
thu thảo

Vừa gặp Hoàng Đức Thảo, có lẽ không ai nghĩ ông là một nhà lãnh đạo xuất sắc bởi vẻ
bề ngoài phong trần, mộc mạc và giản dị. Nhưng khi đối diện, chuyện trò, với đôi mắt

sáng và vầng trán rộng, Thảo cuốn họ theo những câu chuyện về khoa học công nghệ
(KHCN) mà ông “bập” vào như một duyên nghiệp không thể chối từ. Hình như với con

người này, ý chí chưa bao giờ suy giảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Doanh nghiệp với những công
trình vì cuộc sống người dân

Anh hùng lao động (AHLĐ)
Hoàng Đức Thảo là Tổng Giám
đốc một doanh nghiệp KHCN với
2.000 nhân công, hoạt động trong 5

lĩnh vực: công ích dịch vụ đầu tư tư
vấn xây dựng tổng hợp, thi công xây
lắp, đầu tư phát triển nghiên cứu
ứng dụng KHCN với thu nhập bình
quân đầu người 9,3 triệu
đồng/tháng. Đặc biệt tỷ suất lợi

nhuận hàng năm luôn đạt trên
28%. Đó chỉ là một vài nét phác
họa sơ qua về thành tích của doanh
nghiệp được chèo lái bởi con người
giản dị ấy.  

Đằng sau những con số ấy là một

Ông Hoàng Đức Thảo (phải) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động_ảnh: TL
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người đã làm nên một sự nghiệp
khoa học thực sự khiến các nhà
nghiên cứu phải trầm trồ với rất
nhiều kỷ lục, giải thưởng về KHCN
trong nước và quốc tế. Chính vì thế,
năm 2011, Hoàng Đức Thảo được
phong danh hiệu AHLĐ trong thời
kỳ đổi mới. Hai năm sau, vào năm
2013, Busadco được phong tập thể
AHLĐ với thành tích dẫn đầu toàn
quốc trong đổi mới công nghệ,
trong nghiên cứu ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật công nghệ mới. 

Đặc biệt Busadco, dưới sự chèo
lái của thuyền trưởng Hoàng Đức
Thảo, luôn là doanh nghiệp đi đầu
trong phong trào phát huy sáng kiến
cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi
trường. Thành tích đặc biệt xuất sắc
là nghiên cứu ứng dụng KHCN thực
tiễn, phục vụ lợi ích xã hội bằng các
công trình vì cuộc sống người dân. 

Với những đột phá sáng tạo
trong nghiên cứu ứng dụng KHCN,
Busadco đã hoàn thành nhiệm vụ
được giao trong cuộc cách mạng
KHCN về nghiên cứu ứng dụng đa
lĩnh vực xây dựng đồng bộ hạ tầng
kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ
môi trường, biển đảo, phòng chống
thiên tai và ứng phó biến đổi khí
hậu. 

Tính đến nay, Busadco đã có hơn
50 công trình nghiên cứu khoa học,
trong đó Cục Sở hữu trí tuệ cấp 19
bằng độc quyền và giải pháp hữu
ích, chấp nhận 22 đơn hợp lệ, 42
kiểu dáng công nghiệp. Các sản
phẩm đã được tiêu thụ ở 48/63 tỉnh
thành với 885 hợp đồng được ký kết,
ứng dụng trong cả nước. 

Với những con số đáng nể ấy,
không khó hiểu khi các sản phẩm
của Busadco luôn được các nhà
chuyên môn, chuyên gia, viện sĩ đầu
ngành đánh giá vượt trội về kỹ

thuật, kinh tế, hữu hiệu trong bảo
vệ môi trường. Đó còn chưa kể đến
các sản phẩm đều có chất lượng tốt,
bền đẹp, tiện dụng, giá lại luôn thấp
hơn thị trường khoảng 20% so với
các giải pháp kỹ thuật cùng loại.
Các sản phẩm của Busadco được
đánh giá là luôn tiên phong đi đầu
trong tính mới và tính sáng tạo. 

“Bí mật” về công thức độc
quyền sáng tạo KHCN

Bề dày thành tích đáng ngưỡng
mộ như thế nhưng Busadco là
doanh nghiệp trẻ với chỉ 14 năm
thành lập. Điểm đặc biệt luôn khiến
Busadco khác biệt chính là sự độc
lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
nguồn lực phát triển. Bởi chính từ
những nghiên cứu ứng dụng KHCN
là đòn bẩy, là sức mạnh đã làm nên
một Busadco phát triển vững chắc
như ngày hôm nay. 

Và “công thức độc quyền” trong
các nghiên cứu của Busadco chính
là “nghiên cứu từ thực tế cuộc sống
và sự cấp thiết của môi trường”.
Chính công thức này đã tạo ra
những sản phẩm hữu ích với 100%
sản phẩm phục vụ lợi ích công cộng,
lợi ích xã hội. Trong một lần trả lời
phỏng vấn báo chí, Hoàng Đức
Thảo đã thật thà cho biết, anh
không có thời gian để ăn, để ngủ
nên không có thời gian mà đọc sách,
nghiên cứu theo kiểu hàn lâm được.
Tất cả những sáng tạo của anh đều
xuất phát từ thực tế cuộc sống. 

Mới đây, ngày 26/8/2016 tác giả
của những sản phẩm sáng tạo hữu
ích này đã được Hội đồng cấp Nhà
nước đề cử Giải thưởng Hồ Chí
Minh trong lĩnh vực KHCN với số
phiếu gần cao nhất. Năm nay đã là
lần thứ 5 giải thưởng này được tổ
chức, đề cử nhưng AHLĐ, doanh

nhân, Tổng Giám đốc Hoàng Đức
Thảo là cá nhân nhà khoa học trẻ
duy nhất trong khối doanh nghiệp
được đề cử nhận giải thưởng Hồ Chí
Minh. Được biết, các sản phẩm hữu
ích này cũng đã được chọn là 1
trong những công trình sáng tạo
công bố trong cuốn Sách vàng Sáng
tạo Việt Nam. 

Hội đồng cấp Nhà nước cũng
đánh giá rất cao các sản phẩm của
Busadco, đặc biệt khi tác giả của nó
lại là một nhà khoa học không
chuyên. Nhưng với những suy nghĩ
táo bạo xuất phát từ thực tiễn cuộc
sống, Hoàng Đức Thảo đã làm nên
những sáng tạo lớn, vượt ra khỏi
tầm suy nghĩ. 

Càng trò chuyện với Thảo chúng
ta càng tin rằng, với con người đam
mê nhiệt huyết khoa học này, chắc
rằng không có bão tố nào có thể cản
bước được niềm đam mê khoa học
của ông. Hình như với ông, được
cống hiến cho KHCN là niềm vui
không gì thay thế được n

Ngày 7/8/2016 Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc đã có

chuyến thăm Busadco tại nhà
máy Thái Bình. Trong buổi làm

việc, Thủ tướng đặc biệt ấn
tượng với sản phẩm kè sông,
hồ, ao, biển ứng phó với biến
đổi khí hậu. Thủ tướng đánh

giá cao sự cống hiến về sáng
tạo khoa học kỹ thuật, về khả

năng ứng dụng thực tế của các
sản phẩm “Made by Busadco”.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh
đến những sản phẩm cấp thiết
đối với xã hội hiện nay là kè và

mương nội đồng cho nông
thôn mới theo chủ trương của

Đảng và Nhà nước. 
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Lấy doanh nghiệp làm trung tâm 
để đổi mới và ứng dụng công nghệ

minh châu

Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tái cơ cấu lại các chương trình
KH&CN quốc gia và lấy doanh nghiệp làm chủ thể, lấy sản xuất làm mục đích.

Hình thành, phát triển các sản
phẩm Việt Nam bằng công
nghệ cao

Nhận thức rõ những rào cản
trong việc đưa hoạt động KH&CN
bứt phá, một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của Phương hướng, mục
tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu
giai đoạn 2011- 2015 và Chiến lược
phát triển KH&CN giai đoạn 2011-
2015 đã nhấn mạnh: “Tập trung các
nguồn lực thực hiện các chương
trình, đề án KH&CN quốc

gia”. Theo đó, định hướng nghiên
cứu, ứng dụng trong các Chương
trình quốc gia đó là: Lấy doanh
nghiệp làm trung tâm để đổi mới và
ứng dụng công nghệ; tập trung các
nguồn lực đầu tư có trọng điểm,
trọng tâm, đầu tư “tới ngưỡng” để
hình thành, phát triển các sản phẩm
hàng hóa thương hiệu Việt Nam
bằng công nghệ cao, công nghệ tiên
tiến, nâng cao năng lực đổi mới

công nghệ của doanh
nghiệp và tiềm lực công

nghệ quốc gia. 
Theo ông Lê

Đình Hanh, Văn
phòng các
Chương trình
trọng điểm cấp

Nhà nước, Bộ
KH&CN,

mục tiêu của các Chương trình quốc
gia bao gồm: Chương trình sản
phẩm quốc gia, phát triển 10 sản
phẩm dựa trên công nghệ tiên tiến
và do các doanh nghiệp KH&CN
sản xuất; phát triển và mở rộng thị
trường của sản phẩm quốc gia.
Chương trình Công nghệ cao đặt
mục tiêu, làm chủ và phát triển, tạo
được 10 công nghệ cao đạt trình độ
tiên tiến trong khu vực thuộc Danh
mục công nghệ cao được ưu tiên
đầu tư phát triển. Bên cạnh đó,
Chương trình Đổi mới công nghệ,
Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp
KH&CN, Chương trình hợp tác sản
phẩm địa phương, Chương trình tìm
kiếm và chuyển giao công nghệ
cũng đặt ra mục tiêu số lượng
doanh nghiệp đổi mới công nghệ
tăng trung bình 15%/năm (có 5%
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
cao); hình thành và phát triển 3.000
doanh nghiệp KH&CN; 50% các
nhiệm vụ sản phẩm địa phương có
cán bộ phía Việt Nam tham gia;
60% số công nghệ do mạng lưới
chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới

Hạ thủy Giàn khoan Tam Đảo 05_Ảnh: TL
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thiệu về Việt Nam được chuyển giao
và ứng dụng.

Cho đến nay, các Chương trình
trọng điểm cấp Nhà nước đã đạt
một số kết quả rất khả quan. Có thể
kể đến dự án CNC.05.DAPT/14
“Hoàn thiện công nghệ chế tạo
robot phục vụ đào tạo” do công ty
Robotics Việt Nam chủ trì thực hiện
trong thời gian 24 tháng (từ 8/2014-
7/2016). Sau 10 tháng triển khai, dự
án đã nghiên cứu và chế tạo thành
công 1 robot dạy học tay máy 5 bậc
tự do (VNR-T1) với thời gian hoạt
động liên tục 4 giờ, độ chính xác lặp
lại giao động khoảng 1cm. Đơn vị
chủ trì cũng đã nhận được đơn đặt
hàng robot từ các trường đại học
như Đại học Việt - Đức, Đại học
Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

Hay như Bộ KH&CN đã phối
hợp với Bộ Công Thương thẩm định
và phê duyệt dự án “Nghiên cứu
thiết kế cơ sở, chi tiết công nghệ chế
tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng
400ft phù hợp với điều kiện Việt
Nam và nghiên cứu phát triển, hoàn
thiện giàn khoan dầu khí di động
phục vụ phát triển kinh tế biển, an
ninh quốc phòng” gồm 6 nhiệm vụ
do Công ty Cổ phần chế tạo giàn
khoan Dầu khí (PV Shipyard) chủ
trì thực hiện trong 24 tháng. Dự
kiện sản phẩm của dự án là Giàn
khoan dầu khí di động Tam Đảo 5
có thể tiến hành khoan ở độ sâu
mực nước biển 120m với tổng trị giá
của giàn khoan là 230 triệu USD
(tương đương 4.600 tỷ đồng). 

Một dự án nữa có thể kể đến là
dự án ĐM.07.DN/13 “Nghiên cứu
ứng dụng kết hợp công nghệ sinh
học, công nghệ canh tác tiên tiến
và công nghệ thông tin trong sàng
lọc, chọn tạo và sản xuất hạt giống
trồng mới”, do Công ty TNHH

Việt Nông chủ trì thực hiện trong
thời gian 30 tháng (từ tháng
12/2013 đến 5/2016). Tính đến thời
điểm này, đơn vị đã chủ trì thành
công trong việc nghiên cứu đổi mới
quy trình chọn tạo 12 giống rau
màu đạt các tiêu chuẩn; một số
giống đã bán trên thị trường; một
số giống đang được khảo nghiệm
để đăng ký bảo hộ. 

Sẽ tái cơ cấu lại các chương
trình quốc gia 

Sau nhiều năm triển khai các
chương trình KH&CN quốc gia, có
thể nhìn nhận những vướng mắc khi
triển khai chương trình đó là: Chưa
có nguồn vốn từ ngân sách Nhà
nước thực hiện các dự án đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng cho KH&CN -
nhất là lĩnh vực công nghệ cao; Một
số quy định quản lý tài chính đối với
nguồn ngân sách Nhà nước chưa
phù hợp; Việc phân cấp, giao các
Bộ, ngành quản lý Chương trình
Phát triển sản phẩm quốc gia,
Chương trình Phát triển công nghệ
cao chưa thực sự đạt hiệu quả. 

Từ những vướng mắc trên, nhiều
ý kiến đề nghị: các bộ, ngành liên
quan xem xét, bố trí thực hiện các
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật thuộc Chương trình quốc gia
trên cơ sở đề xuất của Bộ KH&CN.
Bên cạnh đó, áp dụng thí điểm cơ
chế chỉ định thầu đối với các gói
thầu có tính chất nghiên cứu, thử
nghiệm, mua bán bản quyền sở hữu
trí tuệ trong các nhiệm vụ thuộc
Chương trình quốc gia để bảo đảm
tiến độ và hiệu quả triển khai
nhiệm vụ KH&CN; Sớm có hướng
dẫn cơ chế vay vốn ưu đãi và hỗ trợ
toàn bộ lãi suất vay để triển khai
thí điểm một số nhiệm vụ thuộc
Chương trình quốc gia; Thúc đẩy

các bộ, ngành được phân cấp giao
quản lý Chương trình tập trung đẩy
nhanh tiến độ triển khai các
Chương trình được phân cấp giao
quản lý. 

Bên cạnh đó, để đưa nhanh kết
quả nghiên cứu vào ứng dụng cần
thiết phải có sự hỗ trợ từ phía đơn
vị thực hiện thủ tục hành chính.
Thực trạng cho thấy, có những sản
phẩm đã có kết quả nghiên cứu
nhưng không sử dụng được vì liên
quan đến thủ tục cấp phép, đơn vị
nghiên cứu không được cấp phép
mà phải là doanh nghiệp đứng ra
xin giấy phép.

Nội dung về cơ chế đặt hàng
cũng là vấn đề được đặt ra nhằm
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa
học. Chia sẻ về vấn đề này, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt
Thanh cho rằng, một trong những
yếu tố cực kỳ quan trọng là xác định
đúng nhiệm vụ, xác  định được mục
tiêu cụ thể, rõ ràng, thuộc những
vấn đề chính sách hoặc do thực tiễn
sản xuất đặt ra. Những cấp làm
nhiệm vụ đặt hàng là đưa ra các địa
chỉ ứng dụng, chịu trách nhiệm
tham gia quản lý (giám sát, bố trí
kinh phí ứng dụng nhân rộng).
Trong tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ KH&CN cần nhìn rõ các đặc
điểm nổi trội, các vấn đề mang tính
hệ thống, sự liên kết, phối hợp với
nhau giữa các bộ, ngành để trở
thành chuỗi giá trị. Sự gắn kết của
các tổ chức KH&CN giữa trung
ương với địa phương cần chặt chẽ
hơn để tăng tính chủ động, tính tự
chịu trách nhiệm của cán bộ nghiên
cứu khoa học tại địa phương. Thời
gian tới, Bộ KH&CN sẽ tái cơ cấu
lại các chương trình quốc gia và lấy
doanh nghiệp làm chủ thể, lấy sản
xuất làm mục đích n
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Chất lượng bài viết mục
kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở

trên Tạp chí Cộng sản - 
Chuyên đề cơ sở 

vũ trung DuY

Việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm mang tính chiều sâu, từ đó
góp phần nâng tầm thành các vấn đề có tính lý luận để dẫn dắt, định hướng
dư luận xã hội, góp phần vào sự phát triển của xã hội là thế mạnh của các tạp
chí so với các loại hình báo chí khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để có
được tác phẩm báo chí “xứng tầm”, đòi hỏi cơ quan báo chí và nhà báo phải
đầu tư nghiên cứu công phu, bám sát thực tiễn, sáng tạo...

Một số bài viết còn “nặng” 
Với đặc thù của tạp chí Đảng, sự phản ánh

các loại bài tổng kết kinh nghiệm thực tiễn
không dừng lại ở việc ghi lại những sự kiện, mà
từ bộn bề những sự kiện, phân tích và làm sáng
tỏ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn ở cơ sở
và công tác lãnh đạo, quản lý cơ sở. Đánh giá
chất lượng sự phản ánh trên không chỉ thể hiện
ở tính kịp thời, sâu sát, mà còn ở sự phân tích,
đúc rút có chiều sâu, sinh động, sáng tạo và
khái quát cao.

Trong thực tế, một số bài viết trên Tạp chí
Cộng sản - Chuyên đề cơ sở đã làm tốt vai trò
phổ biến những điển hình tiên tiến ra diện rộng,
tìm ra các quy luật năng suất cao, quản lý khoa
học tốt của các cơ sở sản xuất ở các địa phương
và vận dụng các quy luật đó vào điều kiện sản
xuất cụ thể ở mỗi nơi. Tổng kết những cách làm
hay, những bước đi đúng để các địa phương
khác tham khảo, học tập lẫn nhau. Các bài báo

không chỉ nêu các mặt tốt, các ưu điểm, mà còn
chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, đưa ra những
kiến nghị hay giải pháp nhằm thúc đẩy phong
trào phát triển tốt hơn nữa hoặc khắc phục
những hạn chế, tồn tại, xem xét lại phương
hướng sản xuất cho phù hợp với điều kiện, tình
hình mới ở mỗi địa phương. Để chứng minh cho
những nhận định về thực trạng, các bài viết đã
nêu lên những dẫn chứng, những con số có sức
thuyết phục từ thực tế của phong trào ở các địa
phương. Tuy nhiên, một số bài viết tổng kết
kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở trên Tạp chí
Cộng sản - Chuyên đề cơ sở vẫn còn một số vấn
đề bất cập. 

Thứ nhất, nhiều bài viết tổng kết kinh
nghiệm từ cơ sở mới chỉ đáp ứng được tiêu chí:
mô tả lại thực tiễn địa phương, ngành, đơn vị,
đánh giá chung chung kết quả đạt được và hạn
chế, nêu lên những bài học kinh nghiệm. Có
những bài cách viết đơn giản, phân tích không
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sâu về mặt kinh tế, văn hóa - xã hội chủ yếu đưa
ra các số liệu một cách nặng nề, nhàm chán,
không làm cho người đọc thấy được những bước
đột phá mà địa phương hay các đơn vị kinh tế
đã làm để đạt được kết quả như mong muốn.

Thứ hai, một số bài viết nặng tính sao chép
các báo cáo tổng kết ngành và địa phương,
không có sự đi sâu tìm hiểu thực tế, vì vậy bài
viết thiếu hấp dẫn, nhiều khi không mang tính
chất tổng kết thực tiễn, ngôn ngữ, thể loại báo
chí chưa phù hợp. Đặc biệt, trong các bài viết
tổng kết thực tiễn cơ sở, tác giả chưa tìm tòi,
phát hiện được những nhân tố mới có tính sáng
tạo về cách làm mà có thể tạo ra được sức bật
mới cho phát triển sản xuất để kiến nghị với
Đảng và Nhà nước, từ đó nâng lên thành lý
luận, soi đường trở lại cho thực tiễn phát triển
kinh tế của đất nước. 

Đâu là nguyên nhân?
Xu hướng “Tạp chí hóa báo cáo” diễn ra khá

phổ biến đối với bài viết tổng kết kinh nghiệm
từ cơ sở của các địa phương, đơn vị. Rất nhiều
bài viết đã “bê nguyên” hay lặp lại cả hình thức
kết cấu của các bản báo cáo tổng kết; nội dung
không đem lại cái mới về mặt khoa học, lý luận. 

Xu hướng bài viết là lãnh đạo, quản lý chiếm
phần lớn, nhưng lại thường mang tính “bài đối
ngoại”, ưu tiên đăng, miễn là “tròn trịa”, trong
khi trình độ viết bài tạp chí của nhóm tác giả
này còn hạn chế (do thời gian, đội ngũ tư vấn,
do yêu cầu không cụ thể từ Tạp chí...) và thường
có một “form” như: Mô-tuýp các bài na ná
nhau, khô khan, thiếu hơi thở cuộc sống; Nhiều
chi tiết có thể viết lại hấp dẫn hơn, hoặc chuyển
các số liệu thành bảng biểu, hình ảnh; Một số
bài “nặng” tính sao chép các báo cáo tổng kết
ngành và địa phương, không có sự đi sâu tìm
hiểu thực tế vì vậy bài viết thiếu hấp dẫn, nhiều
khi không mang tính chất tổng kết kinh nghiệm
thực tiễn; Bài viết theo “khung” định sẵn, do đó
hay bị trùng lặp, chỉ khác tên địa phương và các
con số, hoặc bài giữa năm này và năm khác
cũng gần giống nhau chỉ khác số liệu và một vài
đặc điểm.

Ngôn ngữ, thể loại tác phẩm báo chí, hình

thức trình bày chưa cập nhật được phong cách
báo chí hiện đại, nghĩa là làm cho người đọc dễ
tiếp thu nhất và có khả năng đọc được một cách
nhanh nhất mà vẫn lĩnh hội được những ý chính
bài cần truyền đạt. Đây là vấn đề quan trọng,
quyết định đến số lượng đọc và chất lượng đọc
Tạp chí.

Ngoài ra, do chưa có sự phối hợp thật tốt với
các bộ, ban, ngành và các địa phương, do năng
lực của phóng viên, biên tập viên còn hạn chế
nên còn nhiều vấn đề chưa được phản ánh kịp
thời hoặc có phản ánh nhưng chưa có các bài
viết chất lượng đáp ứng mong đợi của bạn đọc.
Ví dụ, nhiều vấn đề nóng bỏng của đất nước
chưa đạt được những yêu cầu trên, như nông
dân bị mất đất, cách giải quyết; Lý giải về các
vấn đề nhập siêu, nợ công, sử dụng vốn vay, vốn
đầu tư nước ngoài; Vấn đề an sinh xã hội; Vấn
đề môi trường trong quá trình phát triển...

Đội ngũ nhân lực lượng - 
yếu tố then chốt

Thiếu các cây viết có chất lượng là một trong
những nguyên nhân chính khiến chất lượng bài
viết tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Kinh nghiệm cho thấy, nhiều bài viết được cô
đọng từ những công trình nghiên cứu sâu
thường có chất lượng và sâu sắc, được bạn đọc
đánh giá cao. Những bài phản ánh kinh nghiệm
thực tiễn cơ sở do phóng viên, biên tập viên có
kinh nghiệm, dày dặn trong công tác khảo sát,
dễ thoát khỏi những báo cáo tổng kết khô khan,
do đó, bài viết có tính chất khái quát cao và có
sức thuyết phục lớn.

Hiện nay, thể loại vẫn được duy trì chủ yếu
là chuyên luận, chính luận, nhưng vắng bóng
các bài thuộc thể loại phóng sự, điều tra. Điều
muốn đề cập ở đây là thể loại điều tra riêng đòi
hỏi phóng viên, biên tập viên phải nắm thật sâu
và chắc những vấn đề của cơ sở, đồng thời có
lập luận, khái quát giỏi mới làm rõ được những
vấn đề được phát hiện. Bởi vậy, nên đào tạo để
phóng viên, biên tập viên  có thêm những kiến
thức về thể loại điều tra này. Điều tra bao hàm
cả điển hình tốt và điển hình xấu, chứ không
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phải chỉ có các hiện tượng tiêu cực.
Chuẩn hóa trình độ của phóng viên, biên tập

viên là rất quan trọng, bởi vì đây là đội quân
“xung trận” trực tiếp nhất. Bài của cộng tác viên
và bạn đọc gửi đến có được sử dụng hay không;
những nhân tố mới của thực tiễn cuộc sống có
được phát hiện và đúc kết kịp thời hay không là
do “đội quân” này. 

Việc xây dựng khái quát những tiêu chuẩn,
yêu cầu chuyên môn đối với cán bộ là phóng
viên, biên tập viên tạp chí của Đảng rất cần
thiết, là căn cứ tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ,
sử dụng đúng người, đúng việc, đồng thời cũng
là căn cứ đánh giá cán bộ. Yêu cầu có những
đặc thù so với các cơ quan báo chí khác, trong
đó có không ít yêu cầu đòi hỏi khắt khe hơn. Có
thể rút ra một số nội dung sau:

Thứ nhất, am hiểu sâu sắc về lý luận và quan
điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà
nước. 

Trong thực tế tác nghiệp, nếu thiếu những
thứ đó, nhà báo khó có thể có tư duy độc lập,
sáng tạo, không thể có quan điểm, lập trường
đúng đắn, càng không thể có cách nhìn biện
chứng, khả năng phân tích các sự vật, hiện
tượng một cách chính xác.

Thứ hai, năng lực báo chí
Nhà báo phải có khả năng tác nghiệp báo

chí, thể hiện tác phẩm, nhất là thể loại chính
luận, cũng như các thể loại báo chí đa dạng
khác, trên cơ sở am hiểu các vấn đề lý luận,
chính trị; có năng lực, năng khiếu sáng tạo tác
phẩm báo chí. Nhiều chuyên gia báo chí khẳng
định, với ngành nghề phổ biến khác, muốn
thành công cần tới 99% sự học tập, lao động
tích lũy và 1% năng khiếu. Song đối với lao
động sáng tạo báo chí, mang tính chất đặc thù,
nếu thiếu 1% năng khiếu trên, thì 99% sự học
tập, lao động tích lũy, cũng có thể trở thành
con số không. Ngược lại, có năng khiếu, nhưng
thiếu quá trình học hỏi, tích lũy, rèn giũa, thì
kết quả cũng tương tự. Đây là yếu tố quan
trọng trong định hướng nghề. Có khả năng tác
nghiệp chuyên nghiệp ở nhiều môi trường
khác nhau.

Thứ ba, năng lực nghiên cứu khoa học

Đây là đòi hỏi đặc thù song cũng là bắt buộc
đối với các phóng viên, biên tập viên làm việc
tại tạp chí lý luận và chính trị. Có khả năng
nghiên cứu khoa học (nghiên cứu cơ bản,
nghiên cứu ứng dụng), tham gia viết các tham
luận phục vụ các hội thảo khoa học, làm chủ
nhiệm các đề tài khoa học cấp cơ quan, cấp bộ,
tham gia các nhánh đề tài cấp Nhà nước, chủ
nhiệm đề tài cấp Nhà nước... Có kiến thức nền
vững, hiểu sâu lĩnh vực phụ trách, hiểu rộng
nhiều lĩnh vực. 

Thứ tư, quan hệ mật thiết với cơ sở, đề cao đạo
đức nhà báo

Trong tác nghiệp báo chí, nhà báo coi trọng
việc thiết lập hệ thống cộng tác viên và tổ chức
các tuyến bài một cách chủ động. Qua các tác
phẩm báo chí, nhà báo phải phản ánh khách
quan, công tâm, trung thực, giúp độc giả hiểu
đúng, hiểu đầy đủ về những vấn đề mình viết,
tránh “tô hồng” hoặc “bôi đen” vì những lợi ích
cá nhân. Đối với một nền báo chí cách mạng thì
nhà báo phải có tư duy, có thế giới quan của
một chiến sĩ cách mạng. Thế giới quan ấy đòi
hỏi nhà báo phải biết lựa chọn thông tin, chắt
lọc thông tin trong mớ thông tin hỗn loạn hiện
nay trên truyền thông Internet n
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Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí 
đa phương tiện tại cơ quan báo Đảng 

địa phương
ngô Quang tự 

Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội, báo điện tử, truyền hình Internet... đang dần chiếm ưu
thế. Các cơ quan báo Đảng địa phương sẽ phải làm gì và làm như thế nào để bắt kịp xu
hướng phát triển, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong môi
trường hội tụ truyền thông hiện nay?

Từ đời sống thực tiễn
Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí

chính là xây dựng một quy trình bao
gồm các công đoạn mang tính trình tự
bắt buộc để sản xuất ra các sản phẩm
báo chí như báo in, tạp chí, chương
trình truyền hình, phát thanh hay báo
mạng điện tử. Do các sản phẩm báo
chí phong phú, đa dạng nên quy trình
tổ chức sản xuất được đưa ra là khác
nhau để phù hợp với đặc thù của từng
loại hình. Tuy nhiên, với quy trình nào
cũng vậy, nguyên liệu đầu vào đều
chung một loại “hàng hóa” đặc biệt là
thông tin, tin tức. Thông tin được xử lý
theo quy trình trước khi cho ra sản
phẩm báo chí được thể hiện dưới hình
thức tương ứng với nội dung, theo
nhiều thể loại của tác phẩm báo chí
như: tin, tường thuật, phỏng vấn, ghi
nhanh, điều tra, phóng sự...

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của
Đảng bộ, chính quyền tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, đồng thời là
diễn đàn của nhân dân, bên cạnh các
ấn phẩm báo in truyền thống, tùy theo
đặc thù và điều kiện mỗi nơi, một số cơ
quan báo Đảng địa phương đã, đang
phát triển thêm các loại hình báo chí
mới như: báo mạng điện tử, truyền
hình Internet... Qua khảo sát thực tế,
nhìn chung đa số các cơ quan báo

Đảng địa phương vẫn là đang tổ chức
sản xuất theo mô hình “tòa soạn mẹ -
tòa soạn con”, tức là với mỗi ấn phẩm
hay loại hình báo chí lại có một phòng
(ban) độc lập từ cơ cấu tổ chức cho đến
quy trình tổ chức sản xuất ra sản phẩm
ấy. Mô hình  “tòa soạn mẹ - tòa soạn
con” và quy trình tổ chức sản xuất này
đang gây ra sự chồng chéo, lãng phí
nguồn lực mà hiệu quả lại không cao. 

Trước thực trạng này, một số cơ quan
báo Đảng địa phương đã, đang nghiên
cứu áp dụng mô hình tòa soạn đa
phương tiện, có khả năng tích hợp
“nhiều trong một”. Có nghĩa là giữa báo
in và báo mạng điện tử hay những loại
hình báo chí khác sẽ không còn tổ chức
theo từng đơn vị độc lập và riêng rẽ, mà
tất cả đều được hội tụ, tích hợp lại từ
khâu đầu vào cho đến đầu ra. Giải pháp
này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả,
chất lượng nội dung, tạo sự gắn kết, hỗ
trợ lẫn nhau giữa các loại hình báo chí
trong cùng tòa soạn mà còn giúp sử
dụng nguồn nhân lực, tài chính của các
báo một cách khoa học, hiệu quả hơn. 

Đến những vấn đề đặt ra
Khảo sát tại một số cơ quan báo

Đảng địa phương khu vực Bắc Trung
bộ, có thể thấy, vấn đề chuyển đổi từ tổ
chức sản xuất sản phẩm báo in truyền

thống sang tổ chức sản xuất sản phẩm
báo chí đa phương tiện còn một số bất
cập sau:

Một là, lãnh đạo các cơ quan báo
Đảng địa phương thường do cơ quan
chủ quản là Tỉnh ủy, Thành ủy trực
thuộc Trung ương bổ nhiệm theo quy
trình đối với cán bộ thuộc diện Thường
vụ quản lý, vì vậy trong số đó không ít
người hoặc chưa từng được đào tạo
qua nghiệp vụ báo chí hoặc được đào
tạo nghiệp vụ báo chí nhưng đã nhiều
tuổi... nên thường có tư duy lối mòn,
ngại đổi mới.

Hai là, kỹ năng tác nghiệp đa phương
tiện của đội ngũ phóng viên rất hạn chế,
nhất là những phóng viên “lão làng”
thường chỉ có “cuốn sổ và cây bút”; kỹ
năng xử lý phân lớp thông tin cho các
loại hình báo chí gặp nhiều lúng túng.

Ba là, từ trước tới nay, tòa soạn các
cơ quan báo Đảng địa phương lấy sản
phẩm báo in làm trung tâm, báo mạng
điện tử được xem như một “phiên bản”
của báo in, vì vậy khi tổ chức sản xuất
sản phẩm báo chí đa phương tiện gặp
nhiều trở ngại về hạ tầng kỹ thuật công
nghệ.

Bốn là, nơi làm việc của các cơ quan
báo Đảng địa phương thường được bố
trí nhiều phòng riêng biệt, diện tích nhỏ
hẹp, không có không gian rộng lớn để
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có thể thiết kế văn phòng làm việc theo
mô hình tòa soạn hội tụ.

Năm là, nhiều cơ quan báo Đảng địa
phương chưa có cơ chế nhuận bút cho
các loại hình báo chí khác ngoài báo in.
Một số bài đăng trên báo mạng điện tử
nhuận bút chỉ mang tính khuyến khích,
động viên hoặc bằng chế tài hành chính.

Một số khuyến nghị, giải pháp
Để giải quyết những vấn đề bất cập

nêu trên, thiết nghĩ bên cạnh sự quyết
tâm, nỗ lực của tập thể Ban Biên tập,
cán bộ, phóng viên cũng cần có những
bước đi phù hợp với điều kiện thực tiễn
ở địa phương, đơn vị mình. 

Về hạ tầng kỹ thuật
Hiện không ít cơ quan báo Đảng địa

phương có phòng làm việc được phân
chia thành nhiều phòng nhỏ và bố trí tại
nhiều tầng khác nhau, do đó, để sắp xếp
thành văn phòng tòa soạn hội tụ theo
tiêu chuẩn là rất khó khăn. 

Giải pháp khắc phục là chúng ta có
thể ứng dụng công nghệ thông tin để tạo
sự liên kết giữa Superdesk (Bàn siêu
biên tập) với các phòng, ban chuyên
môn thành một Tòa soạn hội tụ “ảo”.
Lúc này, tại phòng làm việc của bộ phận
Superdesk được thiết kế thêm các màn
hình kết nối trực tuyến với các phòng
chuyên môn. Việc họp, bàn bạc, thảo
luận kế hoạch xuất bản, tổ chức nội
dung, trình bày các ấn phẩm đều có thể
được diễn ra như trên một mặt bằng của
văn phòng hội tụ rộng lớn. Lãnh đạo các
phòng chuyên môn có thể chỉ đạo, theo
dõi hoạt động của các bộ phận phóng
viên thông qua hệ thống các màn hình
kết nối trực tuyến, qua mạng cục bộ,
mạng xã hội, điện thoại...

Về đội ngũ nhân lực
Những phóng viên trẻ, năng động

được đào tạo bồi dưỡng thêm kỹ năng
làm báo đa phương tiện để có thể tác
nghiệp cho nhiều loại hình báo chí khác

nhau. 
Phối hợp với Hội Nhà báo Việt

Nam, Học viện Báo chí và Tuyên
truyền, các chuyên gia đầu ngành
trong lĩnh vực truyền thông hội tụ tổ
chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm
báo đa phương tiện cho đội ngũ phóng
viên, biên tập viên, cộng tác viên.

Sử dụng cơ chế nhuận bút linh hoạt
cho từng loại hình báo chí trên cơ sở chi
đúng, chi đủ và chính sách thưởng, phạt
công minh để nhuận bút thực sự là động
lực khơi gợi sự năng động, sáng tạo và
niềm đam mê với nghề của cán bộ,
phóng viên.

Về quy trình tổ chức sản xuất
Thứ nhất, bên cạnh việc lập kế hoạch

hàng tháng, hàng tuần cho các ấn phẩm
của báo in và báo mạng điện tử, cần có
kế hoạch cụ thể cho hàng ngày cho mỗi
số báo in, từng giờ cho báo mạng điện tử. 

Hàng ngày tổ chức giao ban đầu giờ
buổi sáng giữa Ban Biên tập (hoặc Tổng
Thư ký tòa soạn) và bộ phận biên tập
(Superdesk) với lãnh đạo các phòng
chuyên môn để quyết định nội dung
trên báo mạng điện tử sẽ triển khai
trong ngày và trên số báo in phát hành
vào ngày hôm sau.

Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin từ
các nguồn khác nhau (phóng viên, cộng
tác viên, thông tin viên...) bộ phận biên
tập (Superdesk) thảo luận và quyết định
lựa chọn, phân lớp thông tin để bổ sung
vào kế hoạch xuất bản. Đây là công đoạn
cực kỳ quan trọng, quyết định chất lượng
nội dung, tính hấp dẫn của mỗi loại hình
báo chí, loại hình ấn phẩm của cơ quan
báo chí.

Sau khi được Tổng Biên tập (hoặc
bộ phận trực xuất bản) phê duyệt, các
vấn đề bổ sung sẽ được chỉ đạo kịp
thời cho phóng viên để triển khai thực
hiện. Trong đó, thông tin mới, nóng sẽ
được ưu tiên xuất bản trên báo mạng
điện tử; tin, bài sâu sẽ được hoàn chỉnh

vào cuối ngày để xuất bản vào số báo
ngày hôm sau. 

Thứ hai, trong khâu biên tập, tổ chức
tác phẩm báo chí trên các ấn phẩm cần
lưu ý, đối với các tác phẩm được sử dụng
trên báo mạng điện tử nên sử dụng
những từ, cụm từ dễ tìm kiếm trên
mạng và được các công cụ tìm kiếm hỗ
trợ sử dụng như: Google, Yahoo,...;
khuyến khích các dạng tin, bài đa
phương tiện, tin ảnh, video... Đối với
báo in nên lưu ý lựa chọn các dạng tin,
bài có vấn đề, chuyên sâu, phân tích,
bình luận, phóng sự, điều tra... đang
được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ ba, trong khâu phân phối các
sản phẩm báo chí đến độc giả nên chú ý
đến sự liên kết giữa các loại hình báo chí
(quảng bá cho nhau) và tạo điều kiện
thuận lợi để công chúng dễ dàng tiếp
nhận được thông tin trên các sản phẩm
báo chí. 

Đối với báo mạng điện tử phải có
giao diện thân thiện với người dùng,
được sử dụng tương thích với nhiều
trình duyệt khác nhau và có phiên bản
thích ứng đối với các loại thiết bị di động
đang phổ dụng hiện nay.

Đối với báo in, bên cạnh việc phát
hành theo kế hoạch, cần tổ chức các
điểm bán báo lẻ tại các điểm bưu điện
thành phố, thị xã, thị trấn và các sạp bán
báo trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, theo dõi và xử lý thông tin
phản hồi từ các sản phẩm báo chí
trong mô hình tòa soạn tổ chức sản
xuất sản phẩm báo chí đa loại hình là
công đoạn hết sức quan trọng, bởi
thông qua công đoạn này, tòa soạn có
thể nhận được những thông tin phản
hồi để đưa ra những điều chỉnh và kế
hoạch xuất bản tiếp theo cho các ấn
phẩm. Thông tin phản hồi có thể được
tiếp nhận qua kênh bạn đọc, qua mạng
xã hội, qua điện thoại, email và qua
mục bình luận dưới mỗi tin bài n
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Xử LÝ MỐI QUAn hỆ 
GIỮA CÔnG táC LÃnh ĐẠO, 

QUẢn LÝ VỚI thÔnG tIn BáO ChÍ
Ở tRUnG QUỐC  

Pgs,ts Lưu văn an - hà thị tường thu

Những năm gần đây, báo chí Trung Quốc phát triển nhanh chóng, có nhiều đột phá, nhất
là khi các loại hình truyền thông mới nổi. Đảng và Chính phủ Trung Quốc đều đặc biệt coi

trọng phát triển báo chí, nỗ lực thúc đẩy xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp. 

Vài nét về báo chí Trung Quốc
Hiện nay, Trung Quốc có đầy đủ

các loại hình báo chí. Các cơ quan
truyền thông nhà nước lớn nhất gồm:
Nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã, Tạp
chí Cầu thị, Báo Quân giải phóng,
Quang Minh nhật báo, Kinh tế nhật
báo, Đài phát thanh nhân dân Trung
ương, Đài Truyền hình Trung ương,
Đài Phát thanh quốc tế, Trung Quốc
nhật báo, Hãng thông tấn Tin tức
Trung Quốc (China news), Đài
Truyền hình mạng Trung Quốc, Tin
tức tham khảo; bốn trang báo mạng
lớn là Sina, Sohu, Netease và Ten-
cent... Trong đó, kênh thông tin chủ
lưu là Tân Hoa xã, China News,
CCTV, Trung Quốc Nhật báo, Nhân
dân Nhật báo, CRI online, Sina,
Sohu. 

Báo chí Trung Quốc mang đậm
tính chính trị, tính hình thái ý thức,
phản ánh các vấn đề xã hội, tri thức và
thương mại hóa. Báo chí chủ yếu
thuộc cơ quan Đảng, các bộ ngành và
đoàn thể quần chúng. Ngoài ra có một
số tờ báo lấy danh nghĩa cơ quan các

bộ ngành nhưng thực tế là của tư
nhân. Báo chí có 3 phương thức vận
hành gồm: theo kế hoạch, cả kế hoạch
và thị trường và báo thị trường. Trong
cải cách ngành báo chí, tuy vẫn giữ các
nguyên tắc và quy phạm căn bản như
“sự nghiệp báo chí là sự nghiệp của
Đảng, chịu sự lãnh đạo của Đảng, duy
trì sự nhất trí với Trung ương Đảng về
chính trị”, “người làm báo phải kiên
trì nguyên tắc Đảng, tuân thủ kỷ luật
tuyên truyền của Đảng”, phải kiên trì
“nhà chính trị làm báo”..., nhưng do
sự phát triển của thời đại và sự thay
đổi của môi trường xã hội, ngành báo
chí đã thay đổi nội dung, phương thức
đưa tin, thay đổi cơ chế hoạt động nội
bộ, cách thức quản lý kinh doanh
trong ngành báo chí.

Vai trò của thông tin 
báo chí trong đời sống 
xã hội Trung Quốc

Báo chí có vai trò đặc biệt quan
trọng trong đời sống kinh tế - xã hội.
Báo chí là “màn hình” thể hiện sự
phát triển kinh tế thị trường theo

trật tự, thúc đẩy tính công bằng. Báo
chí thẩm thấu vào mọi lĩnh vực của
xã hội như một hiện tượng ý thức xã
hội và lực lượng xã hội vô hình. Thực
tế đã chứng minh, sự giám sát của
báo chí đã trở thành một trong các
biện pháp hữu hiệu nhất nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Báo
chí là công cụ thuận tiện và nhanh
nhạy, có thể phát huy vai trò quan
trọng mà các bộ ngành của Chính
phủ không thực hiện được. Nhờ
mạng lưới thông tin rộng khắp, và
đặc tính nghề nghiệp, báo chí có thể
phát hiện các vấn đề của kinh tế thị
trường một cách kịp thời và sắc bén,
từ đó đưa ra ánh sáng, đem tình hình
thực tế của thị trường phản ánh cho
các chủ thể quan tâm. Sự tự do báo
chí là chất xúc tác để thúc đẩy kinh
tế thị trường đạt hiệu quả cao, chín
muồi và hoàn thiện. 

Sản phẩm của Đề tài quốc gia “Thông tin
báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở
Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội
nhập quốc tế”.
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Báo chí có vai trò đặc biệt quan
trọng trong đời sống chính trị ở
Trung Quốc. Là tai mắt, cơ quan
ngôn luận của các tổ chức Đảng, Nhà
nước và nhân dân, thông tin báo chí
kết nối xã hội, truyền tải sự quan tâm
giữa con người với con người, tạo
đồng thuận xã hội. Qua báo chí, mọi
người tiếp nhận thông tin từ việc lớn
đến việc bé ở xung quanh mình, của
quốc gia mình và thế giới. Báo chí
tuyên truyền chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, bình luận
nhận xét các sự kiện lớn trong và
ngoài nước, đưa tin thành tựu xây
dựng, ca ngợi điển hình tiên tiến, giới
thiệu kinh nghiệm mới mẻ, hoặc phê
bình hiện tượng xấu, đóng vai trò
đoàn kết, giáo dục quần chúng, gắn
kết liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và
đông đảo quần chúng. 

Trong những năm gần đây, truyền
thông mới phát triển nhanh chóng,
đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống
chính trị, sự quan tâm và tham gia
của dân chúng vào đời sống chính trị
ngày càng tăng cao, góp phần thúc
đẩy phát triển chính trị dân chủ. Tuy
nhiên, sự phức tạp của môi trường
Internet và đặc tính của truyền thông
mới cũng đem lại không ít ảnh hưởng
xấu cho đời sống chính trị. Những
ảnh hưởng đó bắt nguồn từ đặc trưng
chủ yếu là sự tương tác nhanh chóng,
là kho dữ liệu khổng lồ và cùng
hưởng, đa phương tiện và vượt qua
thông tin văn bản, cá nhân hóa và
nhóm hóa. 

Thông tin báo chí cung cấp văn
hóa giải trí và giải đáp câu hỏi nghi
vấn khó giải quyết. Báo chí truyền
bá kiến thức, giải đáp nghi vấn và
cung cấp các dịch vụ giải trí, nghĩa
là có nhiều điểm chung với trường
đại học hay cung văn hóa. Nó phát
huy vai trò theo đặc điểm tự thân

của báo chí, mang tính báo chí rõ
rệt. Nếu một tòa soạn báo chí luôn
nghiêm túc, không có tính hài hước,
bạn đọc sẽ “kính nhi viễn chi” (đứng
từ xa ngưỡng mộ). Thông tin báo chí
luôn theo đuổi hình thức mới lạ,
ngôn ngữ tươi mới, không gò bó,
sinh động linh hoạt, đi vào lòng
người, để công chúng như được mắt
thấy tai nghe. 

Thông tin báo chí có vai trò quan
trọng đối với công tác lãnh đạo,
quản lý. Báo chí đã thu thập được ý
kiến của đông đảo quần chúng, đứng
từ góc độ của người dân thường
phản ánh chân thực nhu cầu của
quần chúng, đã có ảnh hưởng tích
cực đến các nhà lãnh đạo, quản lý.
Trong thời gian qua, đã có rất nhiều
vấn đề được báo chí Trung Quốc
phanh phui và các bộ, ngành Chính
phủ liên quan đã phải vào cuộc để
giải quyết, như vụ sữa bột chất lượng
kém ở tỉnh An Huy, vụ xổ số giả
mạo BMW Tây An, đến vụ thịt lợn
bơm nước ở tỉnh Thành Đô, vụ công
ty HusiFood tồn kho lượng lớn thịt
đông quá hạn biến chất... Lĩnh vực
được báo chí Trung Quốc phát hiện,
phanh phui nhiều nhất và có ảnh
hưởng nhất là liên quan đến thực
phẩm, môi trường và tham nhũng.
Hiện nay tại Trung Quốc có nhiều
trang mạng chỉ dành cho người dân
tố cáo quan chức.

Xu thế phát triển của báo chí
Trung Quốc hiện nay

Trong tình hình hiện nay, báo chí
Trung Quốc cũng sẽ không nằm
ngoài các xu hướng lớn của báo chí
thế giới: tòa soạn báo không ngừng
chuyển đổi, phát triển dịch vụ thu
phí, phát triển di động, phát triển hội
nhập, phát triển hợp tác và phát triển
sáng tạo. 

Trong “Hướng dẫn chỉ đạo về thúc
đẩy phát triển kết hợp giữa truyền
thông truyền thống và truyền thông
mới” năm 2014, Chính phủ Trung
Quốc đề ra yêu cầu cụ thể: Dốc sức
xây dựng một loạt các đơn vị truyền
thông chủ lưu kiểu mới với loại hình
đa dạng, kỹ thuật tiên tiến, có sức
cạnh tranh, thành lập một vài tập
đoàn truyền thông mới có thực lực
mạnh, sức tuyên truyền rộng, độ tin
cậy cao và tầm ảnh hưởng lớn, hình
thành hệ thống tuyên truyền hiện đại
đa dạng, phát triển hội nhập. Hội
nhập truyền thông cần bảo đảm lợi ích
của cả ba bên là Nhà nước, thị trường
và công chúng. Cụ thể là lợi ích quốc
gia cần truyền thông định hướng dư
luận, ảnh hưởng đến xã hội ổn định;
lợi ích thương mại cần truyền thông
để tồn tại trong cạnh tranh thị trường
gay gắt; lợi ích của công chúng cần
truyền thông để phát đi tiếng nói của
nhân dân, thực hiện chức trách của
người trông coi bảo vệ xã hội. 

Bất kể thời đại có thay đổi ra sao,
hình thái truyền thông sẽ biến đổi thế
nào thì sứ mệnh của thông tin báo chí
cũng sẽ không đổi. Đó chính là cách
thức đem thông tin đến với công
chúng một cách nhanh nhất và sâu
rộng nhất thông qua kỹ thuật tiên
tiến nhất, thể hiện sâu sắc nhất đó là
quan hệ với công chúng báo chí. Kết
nối với công chúng mật thiết nhất,
cùng nâng cao giá trị, đây mới là xã
hội truyền thông hóa hướng đến
trong tương lai. Trong tương lai gần,
đồng hồ, nhẫn, kính, ô tô, nhà, thậm
chí là tất cả các vật thể đều có thể trở
thành máy thu phát truyền thông, kỹ
thuật đám mây sẽ là kho dữ liệu lớn
nhất, hữu hiệu nhất của thế giới.
Thông tin cá nhân sẽ được thu thập
trên quy mô lớn, truyền thông sẽ trở
nên trí tuệ hơn, ngày càng đáp ứng
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được nhu cầu của mỗi cá nhân và
trong các bối cảnh khác nhau. Trong
thời đại đám mây, báo chí truyền
thông được hệ thống hóa, có thể xem
trên nhiều màn hình, được thiết kế
riêng, đây sẽ là đặc điểm mới và xu
hướng mới. Truyền thông mới coi
công chúng là tài nguyên quan trọng
nhất, coi đáp ứng mọi yêu cầu của
công chúng là xuất phát điểm, tạo
dựng hệ thống sáng tạo cùng hưởng.

Công tác lãnh đạo, quản lý
báo chí

Nhà nước quản lý báo chí theo
pháp luật. Pháp luật quốc gia là
chuẩn tắc hành vi của công tác báo
chí, các đơn vị báo chí và người làm
báo bắt buộc phải tuân thủ nghiêm
ngặt. Trung Quốc đã xây dựng hệ
thống pháp luật tương đối hoàn
thiện, trong nhiều luật có quy định
liên quan đến công tác báo chí, ngoài
ra còn có các luật và pháp quy
chuyên về lĩnh vực báo chí, xuất bản,
phát thanh truyền hình, Internet...
Những luật và văn bản pháp quy vừa
quy định hoạt động nghề nghiệp của
báo chí và người làm báo, vừa bảo
đảm lợi ích hợp pháp của họ. Các cơ
quan quản lý xây dựng “Điều lệ quản
lý xuất bản”, “Điều lệ quản lý phát
thanh - truyền hình”, “Biện pháp
quản lý dịch vụ tin tức Internet”,
“Quy định quản lý dịch vụ tin tức báo
chí Internet”, “Quy định quản lý xuất
bản báo in”, “Biện pháp quản lý thẻ
nhà báo”, “Biện pháp quản lý trạm
phóng viên báo chí”, “Điều lệ công
khai tin tức Chính phủ”... để các cơ
quan báo chí hoạt động theo đúng
tôn chỉ, mục đích. Người làm báo
phải tuân thủ chuẩn tắc cơ bản của
nghề báo, tăng cường kỷ luật tự giác,
giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Trung
Quốc thiết lập hệ thống tổ chức nghề

báo để tham gia quản lý báo chí: Hội
Nhà báo toàn Trung Quốc, Hội Nhà
báo địa phương, Hội Nhà báo chuyên
ngành..., nội bộ nghề báo thực hiện
ràng buộc tự giác; xây dựng quy
phạm kỷ luật tự giác nghề báo một
cách hệ thống. Tổng Cục Báo chí,
xuất bản, phát thanh, truyền hình,
điện ảnh quốc gia căn cứ vào mức độ
vi phạm pháp luật, hậu quả của
những sai phạm trong nghề báo để ra
quyết định xử phạt hoặc tước giấy
phép hoạt động đối với các đơn vị
báo chí.

Hiện nay, trong quản lý truyền
thông mới, Trung Quốc gặp phải
một số khó khăn như pháp luật
không theo kịp, cấp độ lập pháp
chưa cao, hiệu quả pháp luật kém,
không thể bao trùm tới mọi ngóc
ngách mà Internet đang truyền bá
với tốc độ phát triển thay đổi nhanh
chóng. Các quy định hiện hành lại
thiếu rõ ràng về quyền lợi và nghĩa
vụ của các bên liên quan đến truyền
thông mới, việc ban hành các pháp
quy tồn tại nhiều vấn đề “không
theo kịp” và “quản lý không nổi”,
thể chế quản lý không thuận lợi.
Truyền thông mới liên quan đến
nhiều lĩnh vực như phát thanh,
truyền hình, điện ảnh, báo chí, xuất
bản, văn hóa văn nghệ, cộng thêm
nhiều ý kiến “chỉ đạo tối cao” và dư
luận thao túng mạng, dẫn đến có
lượng lớn các thông tin phi pháp,
nguy hại, qua đó cho thấy nhiệm vụ
quản lý là vô cùng nặng nề. Vai trò
của Hội Nhà báo trong việc kêu gọi
kỷ luật tự giác chưa được phát huy
đầy đủ. Đến nay chưa thành lập Hội
truyền thông mới mang tầm quốc gia,
một số Hiệp hội báo chí mạng và
Hiệp hội văn hóa mạng ở địa phương
lỏng lẻo, thiếu thực quyền, không có
mấy tác dụng. Về giám sát xã hội, các

kênh để công chúng tố cáo không
thông suốt và việc xác minh điều tra
các vấn đề công chúng tố cáo tiến
hành còn chậm chạp và yếu kém.           

Để tăng cường lãnh đạo, quản lý
thông tin báo chí, Đảng, Nhà nước
Trung Quốc tập trung vào giải quyết
các nhiệm vụ sau:

Từng bước hình thành hệ thống
quản lý và dịch vụ báo chí truyền
thông với sự kết hợp giữa quy phạm
pháp luật, quản lý hành chính, kỷ luật
ngành nghề, giám sát xã hội với nhau,
tạo môi trường báo chí ngày càng
minh bạch, phóng viên tác nghiệp
được tạo điều kiện thuận lợi.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh
chuyển đổi mô hình phát triển, sự tín
nhiệm và tầm ảnh hưởng không
ngừng tăng lên. Tân Hoa xã đã từng
bước xây dựng, trở thành cơ quan báo
chí với đầy đủ các loại hình có thực lực
mạnh và phủ sóng toàn cầu. Truyền
thông mới nổi trở thành hình thái
truyền thông năng động, có tầm ảnh
hưởng và tiềm năng phát triển nhất.

Lĩnh vực báo chí không ngừng đi
sâu cải cách, không ngừng hội nhập
sâu rộng. Sự phát triển đồng thời
giữa báo chí truyền thống và truyền
thông mới nổi đã trở thành chiến
lược quốc gia của Trung Quốc.

Trung Quốc chú trọng xây dựng
đội ngũ nhà báo, nghiên cứu ban
hành cơ chế xây dựng đạo đức nghề
nghiệp, tiếp tục triển khai hoạt động
“đi xuống cơ sở, thay đổi tác phong,
làm mới văn phong” trong tác nghiệp
báo chí, chống hiện tượng lấy danh
nghĩa nhà báo uy hiếp, dọa nạt và
đưa thông tin giả, dốc sức làm trong
sạch môi trường báo chí. Thực hiện
ổn định từng bước công tác thí điểm
ủy ban đạo đức nhà báo, dần hình
thành chế độ báo cáo trách nhiệm
của nhà báo đối với xã hội n
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Công tác thư ký biên tập của 
đài truyền hình trong xu thế 

hội tụ truyền thông
Lưu tiến Linh

Sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội đã khiến “con đường” siêu cao tốc bao
quanh Trái đất bằng hình ảnh, âm thanh và dữ liệu hội tụ với nhau. Trong bối cảnh đó, các
cơ quan báo chí luôn phải tìm cách để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Do đó,

công tác thư ký biên tập của đài truyền hình cần phải thay đổi như thế nào trong môi
trường mới là bài toán rất cần lời giải.

Vai trò của thư ký biên tập
Trên thực tế, công tác thư ký toà

soạn (đối với báo in) và thư ký biên
tập (đối với truyền hình) đều có cùng
nhiệm vụ, chức năng thay mặt Ban
Biên tập tổ chức nội dung và hình
thức của từng số báo, từng chương
trình; bảo đảm tính chính trị, tư tưởng,
văn hóa, mỹ thuật và chất lượng của
mỗi tác phẩm, chương trình.

Với truyền hình, việc bảo đảm an
toàn sóng là nhiệm vụ trọng tâm của
công tác thư ký biên tập dù ở bất kỳ
giai đoạn nào. Từ kịch bản phát
sóng, các clip tin, phóng sự, cho đến
tiêu đề, bảng chữ, kịch bản... trước
khi lên sóng đều cần sự gia công
biên tập, rà soát, chỉnh sửa của thư
ký biên tập. Đây là công việc khó
khăn, vất vả và khá nhạy cảm, diễn
ra hàng ngày hàng giờ theo từng bản
tin, chuyên mục. Điều này đòi hỏi
mỗi cán bộ, biên tập viên phải
không ngừng rèn luyện, học hỏi về
nghề từ các khóa đào tạo trong và

ngoài nước, đào tạo tại chỗ hay tự
đào tạo.

Những năm gần đây, nhiều tập
đoàn báo chí lớn, nhiều đài phát
thanh - truyền hình trên thế giới đã và
đang triển khai mô hình tòa soạn hội
tụ (convergence newsroom).Với mô
hình tòa soạn này, các cơ quan báo chí
sẽ phát huy được thế mạnh tổng hợp
về nguồn nhân lực, trang thiết bị máy
móc; tài nguyên dữ liệu, nội dung...
vừa tiết kiệm được kinh phí, thời gian
sản xuất nội dung, nhưng vẫn có được
thông tin nhanh, đa dạng, phong phú
và hấp dẫn. Với tòa soạn hội tụ có thể
giải quyết được bài toán phình to bộ
máy và tiết kiệm tài nguyên, sản phẩm
báo chí thông qua việc thiết lập bàn
siêu biên tập (Supperdesk) và mô
hình phóng viên 3 trong 1.

Một số vấn đề đặt ra
Giống như hoạt động thư ký tòa

soạn tại các tòa báo, bộ phận thư ký
biên tập tại các đài truyền hình cũng

đóng vai trò rất quan trọng trong việc
tham mưu xây dựng khung sóng
chiến lược; đạo diễn, sắp xếp các
chương trình, bản tin theo trình tự
thời gian, phù hợp với từng thời điểm
và là đầu mối cuối cùng đưa tác
phẩm truyền hình lên sóng đến với
công chúng. Khi chuyển sang mô
hình tòa soạn hội tụ, bộ phận thư ký
trở thành cơ quan đầu não, sở chỉ huy
của tòa soạn. Về cơ bản, nội dung do
bộ phận thư ký quyết định và trực
tiếp chỉ đạo các ban chuyên môn và
phóng viên tác nghiệp. Chất lượng
tin, bài có hay không đều phụ thuộc
vào bộ phận này. Có thể rút ra một
số vấn đề sau:

Thứ nhất, điều phối sản xuất. Với
mô hình truyền thống, phóng viên
của đơn vị nào chịu sự chỉ đạo sản
xuất theo yêu cầu của đơn vị đó. Tuy
nhiên, trong tòa soạn hội tụ, tài
nguyên sẽ được dùng chung cho cả
tòa soạn. Phóng viên tại hiện trường
như một “chiến binh” ngoài mặt trận.
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Bộ phận thư ký biên tập phải bám sát
tiến độ, kế hoạch tác nghiệp tại hiện
trường, sẵn sàng hỗ trợ khi phóng
viên gặp khó khăn trong quá trình tác
nghiệp và truyền đạt ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo để hoạt động tác nghiệp
sát và trúng vào nội dung yêu cầu. 

Thứ hai, điều phối đầu ra. Sau khi
lên kế hoạch tổ chức sản xuất cho
từng đơn vị sẽ có nguồn dữ liệu đầu
vào và khối lượng tin, bài rất phong
phú, đa dạng. Với nguyên liệu phong
phú và đa dạng đó, rất cần công đoạn
chế biến, bố trí, sắp xếp chuyên
nghiệp để trở thành một “bữa tiệc”
thịnh soạn. 

Tùy vào quy mô và tiêu chí của
mỗi đơn vị, bộ phận thư ký biên tập
phải cân đối sắp xếp các tin, bài trên
các khung giờ, các bản tin, các ấn
phẩm và các loại hình báo chí khác
nhau. Thí dụ, những tin nóng nhất
chúng ta có thể đưa ngay lên báo
điện tử hoặc mạng xã hội. Các loại
hình khác như báo in, có thể đăng
sau nhưng với chất liệu dày dặn và
chi tiết hơn. Với mỗi bản tin, chuyên
mục hay loại hình báo chí khác nhau,
cần có sự điều chỉnh, biên tập lại sao
cho phù hợp với tiêu chí của từng bản
tin, từng loại hình. Chính điều này sẽ
giúp tin, bài đến được nhiều nhóm
đối tượng hơn.

Thứ ba, đánh giá hiệu quả chương
trình. Sự thành công của một tác
phẩm báo truyền hình phụ thuộc vào
khán giả và sự ảnh hưởng của nó tới
xã hội. Có nhiều tiêu chí để đánh giá
hiệu quả của từng loại hình báo chí.
Với những công cụ hỗ trợ đắc lực hiện
nay, bộ phận thư ký biên tập sẽ có
những thống kê, đánh giá chất lượng
các tin bài một cách khách quan, minh
bạch. Từ đó, có những báo cáo, đề
xuất hình thức khen thưởng, nhắc nhở
điều chỉnh với từng đơn vị, cá nhân để

những tác phẩm sau đạt chất lượng tốt
hơn, hiệu quả hơn.

Thứ tư, hoạt động quảng bá nội
dung. Cùng với việc xây dựng khung
phát sóng các chương trình, bộ phận
thư ký biên tập còn phải tiến hành
xây dựng khung quảng bá cho các
chuyên mục, chương trình đặc sắc
trên các kênh sóng hoặc các nền tảng
khác. Cố gắng tận dụng những tài
nguyên đang có sẵn để quảng bá
chéo cho các chương trình. Thí dụ,
muốn quảng bá một chương trình
nào đó, chúng ta có thể tiến hành sản
xuất trailer với những hình ảnh ấn
tượng nhất. Phát trước lịch phát sóng
của chương trình để giới thiệu cho
khán giả biết ngày giờ phát sóng để
chủ động xem chương trình. Hãy
tưởng tượng công việc này như việc
làm “mồi câu cá”, đó thực sự là một
nghệ thuật chứ không phải công việc
chỉ để làm cho xong. Ngoài ra, với
những đơn vị có tiềm lực hoặc muốn
quảng bá rộng rãi các chương trình
đó tới đông đảo đối tượng khán giả,
chúng ta phải chấp nhận bỏ chi phí
để quảng bá trên các nền tảng khác
như: báo điện tử, báo giấy, bảng biển
quảng cáo ngoài trời, tờ rơi quảng
cáo, mạng xã hội, ... 

Thứ năm, quản trị nguồn tin và
kho tư liệu. Ngoài vai trò trung tâm
và là người điều phối mọi nguồn tin
đầu vào và đầu ra cho các nhóm sản
xuất trong cơ quan, bộ phận thư ký
biên tập còn là đầu mối liên hệ, giao
dịch với các báo, đài địa phương, các
đơn vị liên kết và cộng tác viên,... 

Lượng tin bài gửi về hàng ngày rất
nhiều, tuy nhiên cần phải kiểm định
rất kỹ về độ chính xác của nguồn tin
đó. Mảng tư liệu cũng không thể tách
rời đối với bộ phận thư ký biên tập.
Tại một số cơ quan, mảng tư liệu còn
được đặt trong phòng thư ký biên tập,

bởi có nhiều nội dung chương trình
không thể có hình minh họa thì buộc
phải dùng hình tư liệu. Bên cạnh đó,
bộ phận phụ trách tư liệu cũng chủ
động trong việc lưu lại những hình
ảnh quan trọng trong quá trình phóng
viên đi tác nghiệp về. 

Thứ sáu, hoạt động tương tác khán
giả và đánh giá ranking xếp hạng
chương trình. Nếu như trước đây,
người dân phụ thuộc hoàn toàn vào
những gì chúng ta cung cấp, giờ đây
khi Internet và mạng xã hội phát
triển, nhu cầu hưởng thụ thông tin
của khán giả cũng tăng theo. Họ
không còn ngồi đợi cả ngày để đến
đúng một khung giờ nào đó mới được
tiếp cận thông tin mà họ xem. Chính
vì thế, chúng ta cần phải chủ động
hơn trong quá trình cung cấp thông
tin cho khán giả. 

Ngoài ra, chúng ta cần phải biết
lắng nghe những phản hồi, góp ý của
khán giả để biết được những sản
phẩm mình làm ra có khiến họ hài
lòng không? Cần phải điều chỉnh gì?
Như vậy mới thể hiện sự quan tâm tới
họ, để công chúng cảm thấy cái tôi
của mình được tôn trọng. Có rất
nhiều hình thức để tiếp nhận các
thông tin đó như: điện thoại, email,
fanpage, hộp thư,...

Như đã phân tích ở trên, vai trò và
vị trí của thư ký biên tập vô cùng
quan trọng, đặc biệt là đối với mô
hình hội tụ. Bộ phận này không chỉ
là người gác cổng tin cậy mà còn là
người điều phối sản xuất, đưa ra
những định hướng mang tính chiến
lược cho một chương trình, một
kênh, thậm chí là cả cơ quan báo chí.
Trong môi trường truyền thông đa
dạng hiện nay, các cơ quan báo chí
rất cần đổi mới mang tính đột phá để
báo chí luôn là người bạn đồng hành,
tin cậy của công chúng n
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Cú “vượt rào” chưa từng có
Nhìn lại cuộc đua vào Nhà Trắng

năm 2016, có thể thấy quá nhiều
điều bất thường, trong đó có việc
truyền thông Mỹ phá lệ khi công
khai ủng hộ một ứng cử viên. Từ
chỗ hướng chú ý của dư luận tới

điểm mới thú vị trong mùa bầu cử
năm nay là “người ngoài cuộc” - nhà
tài phiệt Phố Wall D.Trump, truyền
thông Mỹ đã nhanh chóng quay đầu
ủng hộ đối thủ của “ông trùm địa
ốc” là cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ
H.Clinton, người xuất thân từ giới
tinh hoa chính trị truyền thống. Sự
thay đổi đột ngột và tạo thành làn
sóng, chỉ vài tuần trước khi cử tri
Mỹ đi bỏ phiếu, đem đến cảm giác
truyền thông Mỹ đã “hoàn tất việc
lựa chọn Tổng thống” khi bầu cử
chính thức còn chưa bắt đầu.

Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ,
khoảng 80 báo đài lớn, theo ước
tính của mạng tin Nga RT, đã chính
thức bày tỏ ủng hộ hoặc đưa nhiều
thông tin, chương trình theo hướng
có lợi cho ứng cử viên Đảng Dân
chủ. Hãng tin Pháp AFP cũng cho
biết, báo giới Mỹ ngày càng mổ xẻ
nhiều hơn các phát biểu của tỷ phú
Trump, thậm chí công khai chỉ trích
ứng cử viên Đảng Cộng hòa, không
còn giữ thế trung lập vốn có. 

Ví dụ, điển hình là New York
Times, tờ báo có uy tín ở Mỹ và
thông thường chừng mực trong phát
ngôn, nhưng đã thông báo ủng hộ
ứng cử viên nữ đầu tiên, chỉ vài ngày
sau khi đăng bài bình luận không
nương tay về vị tỷ phú mà họ đánh
giá là “hẹp hòi và hứa cuội”. Hay
trường hợp CNN, những bình luận
khó nghe của ông Trump đã khiến
kênh truyền hình hàng đầu ở Mỹ
này cho chạy dòng chữ đỏ “Không
đúng sự thật” phía dưới màn hình.
Thậm chí, phe tranh cử của ông
Trump còn chỉ trích hai người dẫn
chương trình của các đài CNN và
ABC đã “lập hội” cùng bà Clinton,
biến cuộc tranh luận trực tiếp giữa
hai ứng cử viên trở thành “màn đấu
một chọi ba”.

báO cHí THế GIớI

Truyền thông Mỹ
mất điểm vì “cú phá lệ”

đưa tin bầu cử
chu hồng thắng

Với nhiều điểm khác thường, cuộc đua vào Nhà Trắng
năm 2016 đã tạo bất ngờ thú vị đến tận phút chót, với

chiến thắng “gây sốc” của ứng cử viên Đảng Cộng hòa, tỷ
phú Donald Trump. Kết quả này đã khiến giới truyền thông
Mỹ mất điểm, khi lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử, báo chí

ở “xứ cờ hoa” phá thông lệ giữ quan điểm trung lập và dành
sự ủng hộ công khai cho ứng cử viên Đảng Dân chủ là cựu

Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Chiến thắng “gây sốc” của ứng cử viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump_Ảnh: TL
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Trong khi đó, dù không trực tiếp
nêu quan điểm ủng hộ ai, nhưng lần
đầu sau 34 năm hoạt động, tờ USA
Today lại kêu gọi cử tri không bỏ
phiếu cho D.Trump, chẳng khác nào
đề cử H.Clinton vào ghế Tổng
thống Mỹ. Tờ Foreign Policy duy trì
quan điểm độc lập trong gần 50
năm qua, nhưng lần này cũng công
khai tuyên bố ủng hộ bà Clinton trở
thành Tổng thống. Trong danh sách
báo chí “phá rào”, còn có Los
Angeles Times, Baltimore Sun,
Houston Chronicle, Cincinati
Enquire... 

Điểm bất thường là, có cả một
danh sách dài các tờ báo vốn “trung
thành” với phe Cộng hòa, nhưng lại
kêu gọi cử tri trao cơ hội cho phe
Dân chủ. Tờ The Arizona Republic
chưa bao giờ ủng hộ ứng cử viên
Đảng Dân chủ kể từ khi bắt đầu
xuất bản năm 1890, nhưng lần này
lại từ chối ủng hộ người đại diện
phe Cộng hòa lãnh đạo Nhà Trắng...
Bà Clinton cũng nhận được ủng hộ
từ San Diego Union - Tribune,
trong lần đầu từ khi ra đời năm
1868 báo này tán thành một ứng cử
viên thuộc Đảng Dân chủ. Hay, tờ
Dallas Morning News dễ dàng
quyết định chọn nữ ứng cử viên,
thay vì đề cử người của Đảng Cộng
hòa như từng làm trong gần 20 kỳ
bầu cử ở Mỹ, kể từ sau Chiến tranh
thế giới thứ hai...

Rơi vào “bẫy” hiệu ứng ngược
Để giải thích cho hành động “phá

lệ”, hầu hết báo đài Mỹ đổ trách
nhiệm cho ứng cử viên Trump và ra
sức ca ngợi đối thủ của vị tỷ phú
này. USA Today liệt kê một loạt
điểm yếu của ông Trump, như “tính
khí thất thường, tư tưởng mang
nặng định kiến như bài xích người

Hồi giáo và nhập cư, phát ngôn bất
cẩn, thậm chí thô tục...”, lấy đó làm
lý do để họ tẩy chay, với kết luận đại
diện Đảng Cộng hòa “không được
chuẩn bị để trở thành Tổng Tư
lệnh”. Bạo lời hơn, Foreign Policy
thẳng thừng tuyên bố “có nghĩa vụ
làm rõ tính nghiêm trọng từ mối đe
dọa nếu Donald Trump đắc cử”, với
cảnh báo nhiều người sẽ trở thành
nạn nhân của sự thiếu kinh nghiệm,
quan điểm chính sách lệch lạc và
tính cách không phù hợp. Những
“báo ruột” của phe Cộng hòa tẩy
chay ông Trump cùng chung lập
luận rằng, tình hình đã không còn
như xưa, nước Mỹ cần một bàn tay
vững vàng, cần một người cầm lái
mang lại những điều tốt đẹp, chứ
không phải điều tệ hại.

Ở chiều ngược lại, các báo lớn lại
dành nhiều “lời có cánh” cho nữ
ứng cử viên tổng thống đầu tiên của
Mỹ. Tờ New York Times ca ngợi bà
Clinton là một chính trị gia giàu bản
lĩnh, với quan điểm chính sách và
sắc thái ngoại giao riêng biệt. Điều
khiến họ ủng hộ là “trí tuệ, kinh
nghiệm, sự tinh tế, kiên cường và
can đảm trong sự nghiệp liên tục
phục vụ công chúng, với vai trò
người phụ nữ đầu tiên hoặc duy
nhất trong lĩnh vực của mình”.
Động thái “quay lưng” với truyền
thống ủng hộ Đảng Cộng hòa trong
148 năm qua được tờ San Diego
Union - Tribun lý giải là dựa trên
nhận định: Không bốc đồng và
nhiều trải nghiệm làm nên một
Hillary Clinton nhiều giá trị. Các
báo ủng hộ bà Clinton đều khẳng
định đây là sự lựa chọn đúng đắn,
phù hợp và sáng suốt.

Chứng kiến cuộc đua ròng rã vào
Nhà Trắng vừa qua, nhiều ý kiến cho
rằng, dù vô tình hay cố ý, báo chí Mỹ

cũng đã giúp khuếch đại nhiều phát
ngôn và quan điểm chính sách gây
nhiều tranh cãi. Dưới góc độ chức
năng của báo chí, gồm cả việc kiểm
chứng dữ liệu, phân tích khách
quan..., thì một số kênh truyền hình
đã không làm tròn trách nhiệm
trong mùa bầu cử năm nay.

Và kết quả là truyền thông Mỹ đã
rơi vào “bẫy” của chính mình. Hiệu
ứng ngược từ những chương trình
truyền hình, những tin bài công khai
ủng hộ một ứng cử viên thể hiện rõ
trên lá phiếu của phần đông cử tri
Mỹ và là bài học đắt giá với báo giới
Mỹ khi vượt ranh giới trung lập và
cân bằng trong đưa tin. Chiến thắng
của tỷ phú D.Trump, nhân vật không
được truyền thông ưu ái, cũng cho
thấy sức ảnh hưởng vượt trội của loại
hình báo chí mới, đó là truyền thông
xã hội. Không phải các tờ báo hay
kênh truyền hình lớn, mà các mạng
xã hội như Twitter hay Facebook mới
là công cụ hữu hiệu giúp tỷ phú
D.Trump đến gần và giành sự ủng hộ
lớn của các Đại cử tri Mỹ với 306
phiếu bầu vượt xa đối thủ 
H. Clinton.

Việc công khai ủng hộ một ứng
cử viên trong tiến trình tranh cử đã
khiến truyền thông Mỹ mất điểm
với công chúng. Cuộc đua vào Nhà
Trắng năm nay đã khoét sâu thêm
mối hoài nghi của dư luận Mỹ về
chất lượng và độ tin cậy của tin tức
giới truyền thông đem đến. Theo
khảo sát do Viện Gallup, chỉ 32%
số người được hỏi cho rằng, tin tức
của truyền thông đầy đủ và cân
bằng. Đây là mức độ niềm tin dành
cho báo giới thấp nhất trong lịch
sử truyền thông Mỹ và cũng là một
trong nhiều điều bất ngờ trong
mùa bầu cử Tổng thống thứ 45 của
nước Mỹ n



báO cHí THế GIớI

Người đọc cần cảm xúc trí tuệ 
và tư duy phê phán

Mario Vargas Llosa sinh ngày 28/3/1936, nhà văn, nhà báo, chính trị gia người Peru
hiện định cư tại Madrid (Tây Ban Nha). Đây là một trong những tác giả hàng đầu của

thế hệ của mình, nổi trội trong lĩnh vực tiểu thuyết và tiểu luận. Câu chuyện giữa
phóng viên Antonio Lucas và Adrea Nicastro của Báo El Mundo với nhà văn - nhà báo
Mario Vargas Llosa in ngày 20/11/2015 xới lên những vấn đề nóng bỏng trong hiện

thực đời sống, báo chí và văn chương.

Phóng viên (PV):
Nghề làm báo, ông đam mê đã hơn

năm chục năm nay và thực chất đó là
nghề đầu tiên của ông...

Mario Vargas Llosa:  Tôi bắt đầu
làm báo trong thời gian nghỉ hè, khi
đó mới 15 tuổi. Cha tôi đang quản lý
hãng International New Service, về
sau sáp nhập vào United Press, và

Báo La Crónica xuất bản tại Lima
được hãng này trao độc quyền. Do
tôi thổ lộ với cha là muốn làm
nhà báo để tiến tới một công việc
gì đó gần với văn chương, nên
cha tôi chọn chỗ cho tôi thực tập.

Tôi vào làm ở tòa
soạn La

Crónica và
thu được

kinh nghiệm quý giá, khám phá cho
mình một Lima mới trước đó tôi chưa
hề biết, tôi viết về đời sống, về các sự
kiện ở địa phương... Từ đấy đến nay
chưa bao giờ tôi bỏ việc viết báo. Sau
đó tôi làm cho Đài Phát thanh
Panamerican ở Lima, rồi 7 năm làm
cho Đài Truyền hình Pháp...

PV: Nghề báo có giúp ông mở rộng
chiều kích sáng tạo văn học của mình?

Mario Vargas Llosa: Tất nhiên.
Theo giác độ văn học thì nghề báo
mang lại kinh nghiệm quý giá nhất.
Hơn nữa những gì tôi đã viết là được
đúc rút từ kinh nghiệm nhà báo của
tôi. Tôi đã quen thân với biết bao con
người, thu lượm được biết bao câu
chuyện... Đó là nguồn dữ liệu giàu có
nhất để tôi sử dụng với tư cách nhà
văn. Tôi thích ngồi thoải mái bên
bàn, đó là báo chí chứ đâu - phải
được nếm trải lịch sử đương đại đang
diễn ra ngay trước mắt mình. Tôi

thích đọc báo. Cuộc sống hiện
đại đối với tôi là cả một hứng

thú lớn, đó chính là nguồn
dữ liệu không cho phép

tôi khép kín trong thế
giới nội tại của mình. 

Nhà văn - nhà báo
Mario Vargas Llosa_Ảnh: TL
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PV: Và cũng cho phép ông can dự
những cuộc tranh luận xã hội chứ.

Mario Vargas Llosa: Hoàn toàn
đúng. Đã nhiều năm nay tôi viết
những bài báo phân tích, đưa ra
những quan sát, quan điểm, phê
phán của mình...

PV: Và ông thường lên tiếng chống
những quan điểm lỗi thời.

Mario Vargas Llosa: Vâng, có
cảm giác là như vậy. Nhưng đặc biệt
tôi không bao giờ thấy ân hận. Có
lẽ, khi còn trẻ, tôi còn phải giữ gìn
đôi chút, cố gắng để khỏi lọt vào tay
đối phương bất cứ một bảo bối nào.
Nhưng khi đã đạt tới độ tuổi nhất
định, tôi từ bỏ lối đó, và bộc trực
hơn khi nêu ý kiến của mình.

PV: Báo chí có phản ánh được nhiều
cái thời khắc không đơn giản đó
không?

Mario Vargas Llosa: Thiết nghĩ,
một phần nhất định của báo chí
đang cố gắng thực hiện xứng đáng
nhiệm vụ của mình, nhưng khốn
nỗi, bao giờ cũng tồn tại nhu cầu về
những dạng tin đồn khác nhau
trong giới thượng lưu, những chuyện
scandal và những tin lá cải khác mà
báo chí buộc phải đăng nếu muốn
giữ cho khỏi bị chìm lấp. 

PV: Thế mà các dạng báo in và sách
vẫn mất vô khối người đọc...

Mario Vargas Llosa: Bù lại, số
người đọc báo phiên bản điện tử lại
tăng lên. Còn sách in thì vẫn đóng vai
trò bất di bất dịch mà các phiên bản
điện tử của chúng không đảm đương
nổi. Chúng ta phải phấn đấu để cho

tất cả cùng tồn tại. Nếu như sách in
biến mất dưới sức ép của sách điện
tử, tôi e rằng máy tính bảng cũng sẽ
gặp phải chính những sự cố đã xảy ra
với máy thu hình. Hình như chúng ta
đang tìm đến một thứ văn chương
hấp dẫn hơn, nhưng cũng hoàn toàn
tầm thường. Và khi đó chúng ta sẽ
đánh mất một nguồn quý giá, mất
không chỉ khoái cảm trí tuệ, mất cả
tư duy phê phán nữa. Thứ nghệ thuật
thuần túy giải trí (tôi không có gì
phản đối), nhưng nó không thể phát
triển tư duy phê phán và không trao
cơ hội cho ta xem xét xã hội đang có
những vấn đề gì. Nó như một thứ bùa
mê, rồi sẽ qua đi.

PV: Còn một điều đáng báo động nữa
của thời nay - văn hóa đang bị tầm
thường hóa, đó là điều ông đã từng
vạch trần trong bài báo. Một xã hội
trong đó từng người đều có vai trò của
mình (La sociedad del espectáculo).

Mario Vargas Llosa: Đúng là
như thế. Và tình trạng đó cũng trở
thành một trong những nguyên
nhân gây khủng hoảng. Nếu như
văn hóa chỉ phục vụ mỗi nhu cầu
giải trí thì sẽ đánh mất hoàn toàn
tinh thần phê phán của văn hóa. Và
khi đó sẽ tái diễn thói vô liêm sỉ, nó
biểu hiện như sau: nếu như có kẻ đã
ăn cắp được thì mọi người đều có
thể ăn cắp theo. Thói xấu này làm
rệu rã hệ thống dân chủ đang vận
hành bởi những công dân có quan
điểm sống tích cực, phấn đấu thay
đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp
hơn. Điều khủng khiếp nhất là nếu
tầm thường hóa văn hóa, sẽ dẫn tới
tình trạng này - rốt cuộc thì xã hội sẽ
chẳng còn lên án những kẻ trộm
cắp, tham nhũng nữa... Tệ hơn nữa,
nhiều khi người ta còn hình dung

những kẻ trộm cắp, tham nhũng đó
như là người có cuộc sống thành đạt.
Rồi kiểu đó dần trở thành chuẩn
mực, trở nên bình thường. Nếu như
các giá trị công dân, các giá trị đạo
lý, các giá trị mỹ học đó sụp đổ hẳn,
thì chúng ta phải sống với những gì
mình hiện có vậy thôi n

đăng bẩY (giới thiệu và dịch)

Mario Vargas Llosa đã
được vinh danh nhiều lần
trên trường quốc tế: giải

thưởng Hoàng tử xứ Asturias
(1986), giải thưởng Cer-

vantes (1994), giải thưởng
Jerusalem năm 1995, giải

thưởng Hòa bình của ngành
kinh doanh sách Đức (1996),

giải thưởng Cino Del Duca
(2008) “về những sáng tạo

nhân văn trong thế giới hiện
đại” và giải thưởng Nobel

Văn học năm 2010 “về tài
khắc họa những cấu trúc

quyền lực và bức tranh đặc
sắc về sự kháng cự, nổi dậy
và thất bại của con người”...

Đại học Princeton - học
đường thuộc cỡ lâu năm

nhất, danh tiếng nhất ở Mỹ -
là nơi mỗi năm một lần ông
đến giảng dạy về văn học.
Nhờ hoạt động báo chí mà

Mario Vargas Llosa trở thành
người tham gia tích cực vào

những sự kiện văn học và
chính trị diễn ra trong bốn

chục năm gần đây ở nước đó
và Mỹ Latin. Sau khi nhận
giải Nobel Văn học 2010,

ông còn tiếp tục được vinh
danh nhiều lần khác nữa,

trong đó có giải “Nhà bình
luận của Báo El Mundo” trao

cuối năm 2013. 



đỜi Và NGHề

Truyền thông trung thực!

Một nhóm sinh viên báo
chí đến dự cuộc tọa
đàm mini về truyền

thông trên đường Sương Nguyệt
Ánh, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, do
công ty tư vấn du lịch TKT tổ chức.
Họ là nhóm các thạc sĩ, tiến sĩ trẻ
du học nước ngoài - chủ yếu tốt
nghiệp ngành du lịch và báo chí -
truyền thông từ Thụy Sĩ. Họ thành
lập công ty thiết kế & tư vấn du
lịch lữ hành, kết nối các trung tâm
du lịch tên tuổi từ châu Âu, Mỹ và
Nhật Bản với du lịch Việt Nam.
Quả là ý tưởng hay, tầm nhìn hội
nhập xa rộng, rất đáng ghi nhận.
Ong Vò Vẽ, bạn hữu của nhóm
được mời dự và chủ yếu là để lắng
nghe, học hỏi, cảm nhận công việc
của lớp trẻ, từ góc nhìn của báo chí
và của du lịch. 

Trưởng nhóm TKT đặt vấn đề:
- Các bạn thử định nghĩa truyền

thông là gì; du lịch & truyền thông
kết nối với nhau ra sao, trong thời đại
bùng nổ thông tin?

Gần hai chục bạn trẻ vừa báo chí
vừa du lịch, trao đổi rôm rả, nhiều ý

tưởng mới lạ được
nêu ra. Tựu

trung, ai

cũng bàn đến vị trí lợi hại của truyền
thông; truyền thông đối với ngành
công nghiệp không khói; truyền
thông trước đây, hiện nay và trong
tương lai gần.

Bạn Minh Chử nêu câu hỏi:
-  InterContinental Danang Sun

Peninsula Resort được bình chọn là
khu nghỉ dưỡng biển 5 sao tốt nhất
châu Á, nhưng họ ít truyền thông?

Bạn Khắc Thành trả lời:
-  Các bạn nhầm đấy. Họ truyền

thông rất xuất sắc. Truyền thông có
mục tiêu, nhắm vào đối tượng nào,
người ta tính chán. Hiệu quả của
truyền thông luôn được đặt lên hàng
đầu. Đó là cung cách truyền thông
chuyên nghiệp. 

Bạn Nghiêm Túc vừa đi đồng bằng
sông Cửu Long trở về, lên tiếng:

-  Forever Green Resort ở Bến
Tre rất tuyệt vời, khu nghỉ dưỡng bên
sông Tiền vào loại nhất Nam Bộ, tớ
làm du lịch nhưng nay mới biết. Rất
ít khi khu nghỉ dưỡng này tổ chức
truyền thông. 

Nữ doanh nhân trẻ Bích Diệp:
-   Xin lỗi nhé! Cách truyền thông

của các khu nghỉ dưỡng
cỡ đó họ nhắm vào

ai, tìm khách nơi
nào đến, họ biết
cả đấy, rất hiệu
quả. Bạn không
biết, nhưng bên
Mỹ họ cứ nói

vanh vách “Mãi mãi xanh”.
Thì ra, nói về truyền thông, định

nghĩa truyền thông là gì, ai cũng có
thể thuộc như cháo chảy, nhưng hiểu
về nó, thực hiện truyền thông sao cho
hiệu quả thì không phải ai cũng rành
rẽ. 

Truyền thông hay bất cứ lĩnh vực gì
đều phải hiểu cho được tính hiệu quả
- hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội. 

Sắp tàn cuộc, thạc sĩ Trịnh Bình
nói vui mà cũng là nói thật:

-   Thế tớ hỏi các bạn, khái niệm
“truyền thông bất lương” là thứ
truyền thông gì đây?

Một giây nhíu mày, trưởng nhóm
TKT từ tốn trả lời:

-   Đó là thứ truyền thông “Nước
mắm” (!)

Cả hồi cười ồ lên, trưởng nhóm
TKT thì bình tĩnh:

-  Chính Bộ trưởng Bộ Thông tin
& Truyền thông đã dùng khái niệm
“Truyền thông bất lương” để phê
phán chiến dịch truyền thông thiếu
trung thực về “Nước mắm truyền
thống kém chất lượng, ăn vào là
sinh bệnh tật, gây ra nhiều tai họa”.
Chính vì “bất lương” nên các báo
“dây máu ăn phần” đều lên tiếng
cáo lỗi với bạn đọc và hô to: “Dạ,
em xin chừa ạ”. 

Truyền thông vô trách nhiệm, sai
bản chất sự vật chính là truyền thông
bất lương. Quan trọng nhất của
truyền thông chân chính chính là sự
trung thực trong quá trình lan tỏa
những thông tin tin cậy. Sự vật vốn có
như thế nào, thì cứ xin nói ra đúng
như thế (!). Trung thực trong truyền
thông du lịch không là ngoại lệ... n

ong vÒ vẼ


