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ĐỒNG CHÍ THUẬN HỮU
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hà Tĩnh
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nhà báo
Việt Nam, Tổng Biên tập 
Báo Nhân Dân

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MINH TUẤN
Năm sinh: 1960
Quê quán: Quảng Bình
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ 
Hội Nhà báo Việt Nam, Thứ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC LỢI
Năm sinh: 1960
Quê quán: Quảng Trị
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Hội
Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc
Thông tấn xã Việt Nam

ĐỒNG CHÍ TRẦN BÌNH MINH
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ 
Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc 
Đài Truyền hình Việt Nam

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THẾ KỶ
Năm sinh: 1960
Quê quán: Nghệ An
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó
trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

LÃNH ĐẠO HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM ĐƯỢC
BẦU VÀO BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Hội Nhà báo Việt Nam - “ngôi nhà chung” của hơn 23.000 hội viên, nhà báo cả nước vô cùng vinh dự và tự hào có

5 nhà báo trong ban lãnh đạo cao nhất của Hội được bầu là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây
là những nhà báo tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp đổi mới. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu chân dung 5 nhà báo là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt
Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội XII của Đảng bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
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BÁO CHÍ VỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

n Phóng viên (PV): Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã
thành công rất tốt đẹp, xin ông cho biết
những đóng góp của báo chí đối với
thành công của Đại hội ?

lPGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ: Trong diễn
văn bế mạc Đại hội XII, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh
giá cao sự đóng góp tâm huyết, trí
tuệ, công sức của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân, của đồng bào ta ở
nước ngoài, trong đó có các cơ quan
thông tấn, báo chí trong và ngoài
nước. Điều này được đồng chí Tổng
Bí thư nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt
thân tình, ấm áp với các nhà báo ngay
sau khi Đại hội XII bế mạc.

Những người làm công tác thông
tin, tuyên truyền nói chung, báo chí
nói riêng, vui, tự hào, tất nhiên, chưa
thể tự bằng lòng về tất cả. Việc nhận
xét, thẩm định nội dung, chất lượng,
hiệu quả thông tin của báo chí những
ngày qua rất cần sự đánh giá khách
quan từ đông đảo công chúng. Nhưng
có một điều mọi người có thể dễ
thống nhất và đồng thuận là công
cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng
và lãnh đạo mấy chục năm qua đã
giúp cho báo chí đổi mới mạnh mẽ,
sâu sắc và sự đổi mới sâu rộng của báo
chí, sự tiên phong, dấn thân của báo
chí cũng góp phần quan trọng vào
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử của công cuộc đổi mới đất nước.

Những ngày trước, trong và sau
khi Đại hội XII kết thúc thành công,
hoạt động báo chí để lại những ấn
tượng sâu sắc. Hơn 650 nhà báo
trong và ngoài nước tác nghiệp tại
Đại hội. Có nhiều hãng thông tấn,
báo chí lớn như kênh truyền hình Al-
Jazeera ở Trung Đông, AP, AFP,
CCTV, Akahata, Chanel New Asia,
Tân Hoa xã, Reuters, BBC, NHK,
Bloomberg, DPA, Nhân dân nhật
báo, Itar TASS, Yomiuri, Nikkei,
Kyodo New, Asahi Shimbun... đều cử
phóng viên đưa tin về Đại hội. 

Các nhà báo trong nước và quốc tế
cùng tác nghiệp trong một không

gian gần gũi; được sử dụng những
thiết bị thông tin hiện đại; được cung
cấp miễn phí tín hiệu truyền hình, âm
thanh, ảnh “sạch” (không có quảng
cáo, logo, không tiền bản quyền);
cùng ăn một mâm cơm, chia nhau
những thông tin cần thiết... Quan
trọng nhất là được cung cấp những
thông tin chính xác, nhanh chóng,
cần thiết từ Đại hội.

n PV: Ngoài việc đưa tin nhanh về
Đại hội, báo chí còn phải đấu tranh
phản bác các thông tin độc hại, góp
phần định hướng dư luận. Ông có thể
nói kỹ hơn về điều này?

l PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ: Thời gian
trước, trong Đại hội, đã xuất hiện
nhiều thông tin xấu độc, nhiều kiểu
phá hoại về văn kiện và nhân sự hết
sức tinh vi, hiểm độc thông qua mạng
xã hội. Lãnh đạo của một số bộ, ban,
ngành cũng đã trao đổi với Ban giám
đốc Trung tâm báo chí Đại hội XII về
việc một số thông tin bôi xấu cá nhân
và cả “khen ngợi” nhằm vào một số
người trong danh sách ứng cử, đề cử
vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. 

Tuy nhiên, qua sự chủ động cung cấp
thông tin kịp thời của Trung tâm báo
chí Đại hội XII, của một số đồng chí
lãnh đạo có trách nhiệm, các cơ quan
báo chí và nhà báo đã có rất nhiều bài

Báo chí cần tích cực, chủ động trong việc
nắm bắt và định hướng thông tin

Từ thành công Đại hội XII của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,  Tạp chí Người Làm Báo đã có cuộc trao đổi
với PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về một số vấn đề mà báo giới và xã hội
đang quan tâm...

PGS.TS. NGUYỄN THẾ KỶ
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nói Việt Nam
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viết, bài phỏng vấn kịp thời, góp phần
định hướng dư luận xã hội. Ngay từ
phiên khai mạc cho đến những ngày
Đại hội bàn, quyết định về công tác
nhân sự, báo chí đã bám sát diễn biến
của Đại hội, nhanh chóng cập nhật
thông tin và kịp thời có những bài viết,
thông tin định hướng dư luận, trong bối
cảnh xuất hiện các chiêu trò quấy phá
tinh vi về nhân sự của Đại hội.

n PV: Bên cạnh những cơ quan báo
chí làm tốt công tác thông tin, tuyên
truyền vẫn còn một số cơ quan báo chí
và nhà báo thụ động, thậm chí e ngại,
chậm phản ứng trước sự lan truyền
thông tin xấu độc, bôi xấu lãnh đạo
Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội,
blog cá nhân, quan điểm của ông về
vấn đề này?

l PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ: Vừa qua,
một số cơ quan báo chí trong nước đã
có những bài viết đấu tranh phê
phán, phản bác những thông tin xấu
độc, sai trái của các thế lực thù địch,
cơ hội chính trị, định hướng dư luận,
làm rõ trắng đen.

Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí
khác dường như ngại tham gia, tham
gia chiếu lệ. Tại sao anh lại ngại lên
tiếng, ngại viết bài để phản bác các
thông tin sai trái, phản động như thế.
Tại sao chuyện một vụ án, một vài
mặt yếu kém thì anh đưa thông tin
đậm, kéo dài mấy kỳ?

Báo chí phải đẩy dòng thông tin
chủ lưu, tươi tốt, tích cực, tạo không
khí vui tươi, tin tưởng, lạc quan. Tất
nhiên trong quá trình phát triển, đất
nước ta cũng có những  va vấp, yếu
kém, khuyết điểm. Quan trọng nhất
là chúng ta bình tĩnh, dũng cảm nhìn
nhận để khắc phục trong thời gian
tới. Chúng ta đã và đang làm điều đó,
dứt khoát làm tốt điều đó.

n PV: Chúng ta có thể rút ra bài học
tác nghiệp gì từ Đại hội XII, thưa ông?

l PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ: Đó là sự
chủ động, kịp thời, chính xác, trách
nhiệm trong cung cấp thông tin và
thông tin. Đây cũng là lần đầu tiên,
các thông tin về nhân sự tại Đại hội
được cung cấp khá đầy đủ, rõ ràng và
được báo chí cập nhật kịp thời, chính
xác. Nhiều đại biểu khi trao đổi với
báo chí bên lề Đại hội cũng đã nhận
xét rằng, Đại hội lần này của chúng
ta là đại hội của dân chủ và đổi mới,
theo yêu cầu của nhân dân là đổi mới
và dân chủ hơn nữa. 

n PV: Năm 2016, việc tuyên truyền đối
ngoại đặt ra như thế nào, nhất là với
các nhà báo tác nghiệp, viết về chủ đề
biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng
liêng của Tổ quốc, thưa ông?

l PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ: Chúng ta
phải luôn luôn nắm vững chủ trương,
quan điểm của Đảng và Nhà nước,
đó là độc lập chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của đất nước là tối thượng,
là tuyệt đối, không có gì đánh đổi. 

Các cơ quan báo chí phải tuân thủ
sự chỉ đạo của các cơ quan chức
năng. Chúng ta phải làm sao vừa đấu
tranh với các hành động sai trái
nhưng cũng phải biết đoàn kết quốc
tế. Đoàn kết để chúng ta bảo vệ lẽ
phải, đấu tranh với những hành động
sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế.

Quan điểm của chúng ta là tất cả
những việc như thế phải được giải
quyết bằng luật pháp quốc tế, bằng
con đường ngoại giao, hòa bình. Việt
Nam kiên quyết phản đối các hành vi
bạo động, kiên quyết phản đối những
hành vi giải quyết tranh chấp bằng
quân sự, bằng những việc có thể gây
ra các xung đột.

Những thông tin báo chí kịp thời,
khách quan, trung thực, đúng lương tâm
và đạo đức nghề nghiệp sẽ tạo hiệu ứng
xã hội, sự đồng tình ủng hộ của quốc tế
đối với lập trường chính nghĩa, giải pháp
đúng đắn của Việt Nam.

n PV: Càng đến gần ngày diễn ra cuộc
bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội
đồng nhân dân các cấp, càng xuất
hiện nhiều thông tin xấu độc, xuyên
tạc, bôi xấu cá nhân, lãnh đạo Đảng,
Nhà nước trên Internet. Là người
nhiều năm phụ trách chỉ đạo công tác
báo chí, văn hóa, văn nghệ, theo ông,
báo chí cần làm gì và làm như thế nào
để phản bác, đẩy lùi những thông tin
xấu độc này?

l PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ: Thông
thường trước mỗi sự kiện quan trọng
của đất nước, trên các mạng xã hội, blog
cá nhân lan truyền rất nhiều thông tin
sai trái, xấu độc xuyên tạc tình hình đất
nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà
nước. Cuộc bầu cử Quốc hội lần này
cũng không là ngoại lệ. Chiêu trò
không có gì mới, nhưng thủ đoạn ngày
càng tinh vi. Ở một chừng mực nào đó,
một số thông tin sai trái, bịa đặt có thể
gây băn khoăn, lo lắng trong một bộ
phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vì thế, với vai trò là phương tiện
thông tin đại chúng thiết yếu đối với
đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận
của các tổ chức của Đảng, cơ quan
Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn
của nhân dân, các cơ quan báo chí cần
vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, phản bác,
đấu tranh đẩy lùi những thông tin sai
trái, độc hại, quyết tâm không để
những thông tin đó ảnh hưởng đến
cuộc bầu cử sắp tới của ta n
n PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

PV (thực hiện)
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Điểm nhấn từ sự khác biệt
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà

báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã
nhiều lần dùng cụm từ “lần đầu tiên”
để nói về những điểm mới, nhấn
mạnh sự khác biệt giữa Hội Báo toàn
quốc 2016 với Hội Báo xuân từng tổ
chức những năm trước. Hội báo
không chỉ trưng bày các ấn phẩm
Xuân mà đa dạng, sinh động với các
ấn phẩm, bộ sưu tập và nhiều sự kiện
đan xen, là bản hòa tấu những sắc
màu của báo chí, truyền thông.

Hội Nhà báo Việt Nam nhận được
sự  hỗ trợ tích cực, nhiều mặt từ phía
các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung
ương, Bộ Thông tin và Truyền thông,
Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch và
UBND TP. Hà Nội với mong muốn
“nhìn thấy” rõ hơn toàn cảnh giới

báo chí cả nước trong một năm đầy
sôi động.

Có lẽ hiếm sự kiện báo chí nào lại có
nhiều nội dung để người làm báo và
công chúng có thể nghe, xem và hòa
mình vào không khí lễ hội như Hội Báo
toàn quốc 2016. Nhiều cán bộ nghiên
cứu, doanh nghiệp, chiến sĩ Công an,
Quân đội, sinh viên, người dân… đã
tìm đến Hội báo, bày tỏ tình cảm, để tri
ân các nhà báo, để thể hiện sự quan
tâm tới chủ đề và các nội dung triển
lãm.  Điều đặc biệt sự có mặt của khá
nhiều nhà báo trẻ, các sinh viên báo chí
đến giao lưu, học tập và không ít người
đến quan tâm tới Dự án xây dựng Bảo
tàng Báo chí Việt Nam do Hội Nhà
báo Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khác với Hội Báo xuân, Hội Báo
toàn quốc 2016 không trưng bày theo

CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2016

Ngày hội của báo giới
và công chúng
THÀNH VĂN

Từ ngày 13-15/3,  Hội Báo
toàn quốc 2016 đã diễn ra
tại Hà Nội.  Lần đầu tiên,
một sự kiện với quy mô
toàn quốc được lên ý tưởng
tổ chức ngay tại tòa nhà Hội
Nhà báo Việt Nam ở đường
Dương Đình Nghệ, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2016 Ảnh: Sơn Hải
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từng đơn vị báo chí mà theo từng cụm,
khối, qua đó phản ánh bức tranh toàn
cảnh về báo chí Việt Nam. Có tất cả 23
khối báo chí trung ương và 12 cụm, khối
báo chí của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và
các tỉnh, thành. Phần trưng bày chuyên
đề chia làm 7 khu vực, gồm các bộ sưu
tập như: “30 bìa báo tiêu biểu của báo
Xuân năm 2016”, “30 bức ảnh tiêu biểu
về Đại hội lần thứ XII của Đảng”, “30
bìa báo đẹp về Đại hội Đảng”, “30 bài
báo tiêu biểu về Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII”, “30 tờ báo tiêu biểu về 30
năm đổi mới của đất nước”, “30 bài báo
đoạt Giải báo chí quốc gia về đề tài xây
dựng Đảng”. Bên cạnh đó, nhiều gian
hàng của các địa phương đã tạo được ấn
tượng với công chúng bởi nét văn hóa
đặc trưng độc đáo. 

Dù rằng những gì được trưng bày,
giới thiệu trong Hội báo này chưa thể
khái quát một cách đầy đủ những hoạt
động hết sức phong phú của giới báo
chí cả nước trong năm qua, nhưng
dường như mong muốn ban đầu của
Ban tổ chức để công chúng có thêm cơ
hội “mục sở thị” những bút tích, hình
ảnh, tài liệu, hiện vật liên quan đến
hoạt động báo chí đầy sôi động, để
những người làm báo được kết nối,
giao lưu, học hỏi và tôn vinh những
thành tích to lớn của báo chí Việt
Nam, quảng bá những sản phẩm báo
chí gắn liền với hoạt động lao động,
sáng tạo của các nhà báo trong cả
nước, đã ít nhiều trở thành hiện thực.

Nhiều hoạt động nghiệp vụ ý
nghĩa và bổ ích

Ngoài những màn nghệ thuật hấp
dẫn, đặc sắc được chuẩn bị công
phu, trong khuôn khổ Hội báo đã
diễn ra nhiều chương trình hội thảo,
tọa đàm chuyên sâu về nghề nghiệp,
thu hút các nhà báo, hội viên khắp
mọi miền Tổ quốc. Các cuộc hội

thảo, triển lãm với nhiều chủ đề
thiết thực với những người làm báo
như: “Báo chí về đề tài Xây dựng
Đảng”; “Nâng cao chất lượng hoạt
động các câu lạc bộ báo chí chuyên
ngành năm 2016”, Lễ hiến tặng cho
Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Giao
lưu báo chí với cơ quan quản lý Nhà
nước… thực sự ý nghĩa và có sức hút
công chúng.

Định hình không gian của 
bảo tàng tương lai

Một điều không thể không nói đến
ở Hội báo lần này, đó là hoạt động tiếp
nhận, bổ sung hiện vật diễn ra sôi động,
khẩn trương để sớm có một bảo tàng
dành cho giới báo chí sẽ ra mắt vào
ngày 21/6/2016 theo lộ trình đã được
xác định tại Quyết định phê duyệt Đề
án Xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt
Nam của Thủ tướng Chính phủ ngày
21/8/2014. Những bản thảo, những bài
báo, những cuốn sách, những chiếc máy
chữ và rất nhiều kỷ vật thiêng liêng
khác được trưng bày, hiến tặng tại Hội
báo không những chứa đựng giá trị lịch
sử, những bài học nghề nghiệp quý giá
mà còn ẩn chứa rất nhiều tình cảm sâu
đậm, niềm tự hào của những người làm
báo đối với các thế hệ nhà báo đi trước,
qua đó bổ sung được nhiều tài liệu,
hiện vật quý. 

Thành công của Hội Báo toàn
quốc 2016 có được nhờ sự hưởng
ứng, sự vào cuộc mạnh mẽ của các
đơn vị, sự tham gia của đại diện hầu
hết các cơ quan báo chí các cấp, các
ngành, các địa phương trong cả nước.
Có thể nói, các sản phẩm báo chí
trưng bày là bức tranh phản ánh sinh
động đời sống chính trị, kinh tế, xã
hội; khí thế, bản lĩnh của con người
Việt Nam, thành quả lao động, sản
xuất hướng tới tương lai tươi đẹp của
đất nước, nêu bật sự lãnh đạo của
Đảng, được biên tập, trình bày công
phu mà chỉ có ở Hội báo, công chúng
mới được dịp thưởng lãm một cách
tổng quan và toàn diện như vậy.
Những thắng lợi to lớn của Việt Nam
trên các lĩnh vực phát triển kinh tế -
xã hội, hoạt động đối ngoại trong
năm qua sẽ là “điểm tựa” vững chắc
cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ
quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ
quốc trong thời gian tới n

Trong khuôn khổ Hội báo toàn
quốc 2016, Ban Tổ chức bình xét, trao
giải cho Khu vực trình bày ấn tượng,
đặc sắc; Giải Bìa báo Tết; Giải Tác phẩm
và Ấn phẩm báo chí hay về chủ đề Đại
hội Đảng XII và chủ đề 30 năm đất
nước đổi mới; Chương trình Phát
thanh - Truyền hình hấp dẫn, ấn tượng
về chủ đề Đại hội Đảng XII và 30 năm
đất nước đổi mới. Tạp chí Người Làm
Báo vinh dự được bình chọn là 1 trong
20 Bìa báo Tết có hình thức đẹp, có bản
sắc của Hội báo toàn quốc 2016.

• Khu vực trình bày ấn tượng, đặc
sắc dành cho các Cụm, Khối (15 giải):
3 giải A, 5 giải B, 7 giải C; 

• Giải Bìa báo Tết đẹp (gồm 20 giải
đồng hạng); 

• Giải Tác phẩm báo chí hay về
chủ đề Đại hội Đảng XII và chủ đề 30
năm đất nước đổi mới (10 giải đồng
hạng, 5 tác phẩm về chủ đề Đại hội
XII của Đảng, 5 tác phẩm về chủ đề 30
năm đất nước đổi mới);

• Giải Ấn phẩm báo chí hay về chủ
đề Đại hội Đảng XII và chủ đề 30 năm
đất nước đổi mới (10 giải đồng hạng,
5 ấn phẩm về chủ đề Đại hội XII của
Đảng, 5 ấn phẩm về chủ đề 30 năm
đất nước đổi mới);

• Giải Chương trình Phát thanh -
Truyền hình hấp dẫn, ấn tượng về
chủ đề Đại hội Đảng XII và 30 năm
đất nước đổi mới (10 giải đồng hạng).
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CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2016

NHÀ BÁO HỒ QUANG LỢI, 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Khẳng định sự phát triển mạnh
mẽ và đóng góp to lớn của báo
chí Việt Nam

Hội Báo toàn quốc 2016 khẳng định
sự phát triển mạnh mẽ và những thành
tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng
bá những sản phẩm báo chí gắn liền với
hoạt động lao động, sáng tạo của các
nhà báo trong cả nước. Đồng thời, đây

cũng là nơi tăng cường giao lưu, gặp gỡ
giữa những người làm báo với công
chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện
tốt nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông
tin ngày càng tăng của nhân dân, góp
phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín
của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời
sống xã hội. Đây cũng là bước khởi đầu
để tiến tới thực hiện chủ trương tổ chức
Hội báo hàng năm vào dịp kỷ niệm
Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam
21/4 và Ngày Báo chí Cách mạng Việt

TIẾN TỚI TỔ CHỨC
HỘI BÁO TOÀN

QUỐC HÀNG NĂM
Hội Báo toàn quốc 2016 là hoạt động lớn của giới báo

chí cả nước chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 và
các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2016. Nhân sự
kiện quan trọng của báo giới cả nước, Tạp chí Người Làm
Báo ghi lại một số cảm nhận của lãnh đạo Hội Nhà báo
Việt Nam, các cấp hội và các cơ quan báo chí về Hội báo
lần này...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
thăm các gian trưng bày_Ảnh: PV

Hội Báo toàn quốc 2016 thu hút đông đảo công chúng báo chí    



hợp hài hòa giữa những điểm chung
và riêng, vừa có tính tổng thể với
những bộ sưu tập công phu có điểm
nhấn, thu hút những nét đặc trưng
nghề nghiệp của từng loại hình báo
chí, từng cơ quan báo chí… qua các
tác phẩm tiêu biểu, về Đảng và đất
nước. Ngoài ra, trong Hội báo có
hoạt động tiếp nhận tài liệu, hiện vật
nhằm chuẩn bị cho sự kiện khánh
thành Bảo tàng Báo chí Việt Nam
vào dịp 21/6/2016. Sự kiện được tổ
chức tại toà nhà Hội Nhà báo Việt
Nam cũng là dịp để các hội viên biết
đến địa điểm hoạt động mới, để
những người làm báo chúng ta gắn

kết với nhau hơn, học hỏi, trao đổi
kinh nghiệm lẫn nhau, giúp đỡ nhau
nhiều hơn nữa và cũng để công
chúng báo chí hiểu hơn về công việc
của người làm báo, làm công tác Hội. 

NHÀ BÁO ĐOÀN MINH LONG, 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
HỘI NHÀ BÁO TỈNH KHÁNH HÒA:
Rất vinh dự nếu được đăng cai
Hội Báo toàn quốc trong thời
gian tới

Hội Báo toàn quốc 2016 là sự kiện
chính trị quan trọng, có ảnh hưởng
sâu rộng trên lĩnh vực báo chí, truyền
thông trong nước cũng như quốc tế.
Trong thời gian ngắn, Hội Nhà báo
Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, triển
khai đến các cấp hội là một sự cố gắng
rất lớn của Ban tổ chức. 

Với vai trò là cụm trưởng Cụm thi
đua khu vực Trung - Nam Trung bộ
năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh Khánh
Hoà nhận thức được rằng, đây là
nhiệm vụ quan trọng vì vậy đã kịp
thời triển khai theo đúng kế hoạch.
Nhiều ấn phẩm báo chí được trình
bày đẹp về hình thức, tốt về nội
dung, tập trung vào chủ đề 30 năm
đổi mới của đất nước, cũng như sự
kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII được trưng bày tại Hội báo. Báo
chí khu vực Trung- Nam Trung bộ
muốn gửi tới công chúng thông điệp,
luôn hướng sự quan tâm đến biển
đảo quê hương Việt Nam như một
phần máu thịt không thể tách rời của
Tổ quốc Việt Nam.

Theo tôi, trong những năm tới, Hội
Báo toàn quốc nên chọn địa điểm ở
nhiều tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng hoặc TP. Nha Trang
tỉnh Khánh Hoà. Hội Nhà báo tỉnh
Khánh Hoà rất vinh dự khi được đăng
cai. Chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp
tổ chức thành công tốt đẹp n
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Nam 21/6. Lần đầu tổ chức nên một
số tiêu chí vẫn chưa được như kỳ vọng,
Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh, rút kinh
nghiệm từng bước nhằm tiến tới tổ
chức thành công hơn các hội báo
thường niên tiếp theo.

NHÀ BÁO MAI ĐỨC LỘC, PHÓ CHỦ TỊCH 
HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM:
Sức hút từ những bộ sưu tập
công phu 

Hội Báo toàn quốc 2016 là sự kết

Các sản phẩm báo chí được
trình bày tại Hội Báo toàn quốc
2016 là kết quả lao động đầy
tinh thần trách nhiệm và năng
lực sáng tạo, phản ánh đầy đủ,
sâu sắc những thành tựu phát
triển đất nước, cũng như những
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân ta trong năm
2016 và những năm sau. Bên
cạnh các nội dung trình bày, Hội
Báo toàn quốc 2016 còn có
nhiều hoạt động phong phú và
bổ ích khác, thực sự trở thành
ngày hội của giới báo chí và
công chúng báo chí cả nước.
Các cơ quan báo chí và mỗi nhà
báo hãy coi Hội báo là dịp để
được lắng nghe ý kiến nhận xét,
góp ý phê bình của bạn đọc,
bạn nghe đài, bạn xem truyền
hình là dịp trao đổi kinh nghiệm,
học hỏi lẫn nhau, nhằm không
ngừng nâng cao chất lượng
chính trị, văn hóa và nghiệp vụ
của hoạt động báo chí.

    tham quan_Ảnh: PV
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Thực chất của những 
kẻ chống phá

Thành công rực rỡ của Đại hội
Đảng lần thứ XII một lần nữa đã

vạch trần bộ mặt nham hiểm, đội lốt
“dân chủ” để thực hiện các hoạt động
chống phá Đảng và Nhà nước của các
thế lực thù địch. Tưởng rằng, những

thất bại ê chề đó khiến chúng phải
dừng bước, nhận rõ những âm mưu
đen tối không thể “thay trắng đổi
đen”, song những kẻ chống phá tiếp

Báo chí cần  “nắn dòng” 
thông tin sai lệch

NGUYỄN THÀNH LỢI

Càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016-2021, các trang mạng xã hội, báo, đài nước ngoài ra sức xuyên tạc trắng trợn tình
hình thực tế cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội nước ta bằng những luận điệu sai trái
như “Cuộc bầu cử này là không chính danh, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”;
“Cuộc bầu cử chỉ do Đảng độc diễn, người dân không có vai trò gì”... Những bài viết thiếu
thiện chí đó đã vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ của dư luận cũng như giới báo chí Việt Nam.
Tuy nhiên, để  tạo môi trường truyền thông lành mạnh và làm chủ “không gian Internet”
rất cần sự chủ động trong việc định hướng thông tin của nhà báo - những người “thư ký
của thời đại”.

TIẾN TỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (2016-2021)

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII_Ảnh: TL
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tục nhận được sự hỗ trợ, hậu thuẫn
từ bên ngoài đang ra sức thực hiện
các hoạt động nhằm phá hoại cuộc
bầu cử của toàn dân sẽ diễn ra vào
tháng 5 tới đây. 

Từ tháng 2/2016, trên facebook
xuất hiện 1 trang tự nhận là “trang tin
chính thức về cuộc bầu cử Quốc hội
Việt Nam 2016. Đây là nơi cung cấp
các thông tin hữu ích về ứng cử, bầu
cử dành cho các ứng viên tự do và cử
tri”. Trên thực tế, các trang mạng này
chỉ đăng các bài viết chứa đựng
những nội dung xuyên tạc, chống
phá cuộc bầu cử bằng những cái tít
gây sự chú ý như: “Cuộc bầu cử không
có gì mới so với trước đây”, “Đảng
phân biệt đối xử với người tự ứng cử”;
“Việc quy định con số và tỷ lệ đại biểu
do Đảng áp đặt là tùy tiện, trái Hiến
pháp”, “Quốc hội hay hội nghị đảng
viên mở rộng?”. 

Ngoài ra, các thế lực thù địch và
chống phá còn kêu gọi, “hãy tạo ra
896 ứng cử viên “của dân” để đối lập
với 896 ứng cử viên “của Đảng”,
thậm chí đòi xóa bỏ cơ chế “Đảng cử
dân bầu”, xây dựng một thiết chế bầu
cử theo kiểu phương Tây.

Có thể thấy, các thế lực phản động
đã và đang triệt để lợi dụng các diễn
đàn, truyền thông xã hội, nhất là trên
facebook, youtube - những trang
mạng có khả năng phát tán nhanh,
ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều tầng
lớp trong xã hội để chống phá, kêu
gọi người dân xuống đường biểu tình,
phát tán tài liệu phản động, hình ảnh,
phim, kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử
làm rối loạn xã hội. Trước những
thông tin độc hại đó, người đọc rất
khó nhận biết đâu là thông tin xác
tín, bởi đôi khi thiếu các thông tin
chính thống để kiểm chứng, đối
chiếu. 

Chống phá bằng 
“Mũi kim tiêm”

Trong bất kỳ xã hội nào, báo chí
luôn có vai trò quan trọng trong định
hướng dư luận, làm thay đổi nhận
thức và hành vi con người. Do đó, khi
nói về vai trò của báo chí truyền
thông, một số học giả phương Tây đã
khẳng định: “Đài phát thanh có tác
dụng còn hơn cả việc bố trí các giàn
tên lửa chĩa vào các nước xã hội chủ
nghĩa”. Đây cũng là phương châm
hành động của các thế lực thù địch
trong chiến lược toàn cầu chống các
nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng
yêu chuộng hòa bình trên thế giới
hiện nay. Ngay từ thập niên 1930, các
học giả của trường phái Frankfurt
cho rằng, kể từ khi truyền hình xuất
hiện, xã hội đại chúng đã sản sinh ra
những cá nhân không còn khả năng
“đề kháng” trước sức thuyết phục của
truyền hình. Những thông điệp của
các phương tiện truyền thông đại
chúng được “chích” vào cơ thể con
người như “mũi kim tiêm”. Các
phương tiện truyền thông giống như
một dạng quyền lực truyền bá mạnh
mẽ và sâu rộng tư tưởng, quan điểm
hay kiến thức và có khả năng định

hình thái độ, chi phối cảm xúc của
đám đông, từ đó dẫn dắt hành vi của
đám đông theo mong muốn của
người sử dụng nó. Có thể thấy, “lý
thuyết mũi kim tiêm”  ảnh hưởng
trực tiếp, ngay lập tức và mạnh mẽ
đến công chúng, có sức mạnh vạn
năng trong việc tác động đến nhận
thức và hành vi của công chúng.

Harold Lasswell chuyên gia truyền
thông người Mỹ cho rằng, các
phương tiện truyền thông đại chúng
có sức mạnh vô cùng lớn. Chúng gây
ảnh hưởng và thống trị dư luận xã
hội. Bằng chứng rõ nhất là trong thời
gian xảy ra Chiến tranh thế giới II,
các hoạt động truyền thông (mang
tính chính trị) luôn được sử dụng để
“tẩy não” đám đông.

Nếu phân tích và giải mã nội hàm
của “lý thuyết mũi kim tiêm”, có thể
thấy, từ lâu, các thế lực thù địch đã
triệt để sử dụng các phương tiện
truyền thông làm công cụ tuyên
truyền, chống phá cách mạng nước
ta. Chúng đưa tin sai bản chất sự việc,
hiện tượng và lặp đi lặp lại nhiều lần
khiến người dân bị tiêm nhiễm và có
cái nhìn thiên lệch về những gì đang
diễn ra trong đời sống xã hội, dẫn
đến hoài nghi, mơ hồ, thiếu niềm tin
vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh
đạo của Đảng. Sử dụng triệt để các
phương tiện truyền thông, các thế lực
thù địch đầu độc về tinh thần, làm lu
mờ các giá trị đạo đức, văn hóa
truyền thống, làm lung lay niềm tin
của nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Trước kia, các phương tiện truyền
thông truyền thống “độc chiếm”
thông tin, ngày nay, cùng với sự phát
triển mạnh mẽ của Internet, đặc biệt
là sự bùng nổ của truyền thông xã
hội, thông tin đa chiều có thể được
truyền tải tới người đọc mọi lúc, mọi
nơi, ảnh hưởng trực tiếp tới giới trẻ.

Trường phái Frankfurt là một trào
lưu tư tưởng lớn ở phương Tây thế kỷ
XX. Các đại biểu của trường phái này
đã cố gắng phát triển chủ nghĩa Mác
nhằm phê phán xã hội tư sản hiện
đại (lý thuyết phê phán) và chỉ ra con
đường khắc phục sự “nô lệ”, “tha hóa”
của con người phương Tây hiện đại.
Tư tưởng của trường phái này có ảnh
hưởng rất sâu rộng ở phương Tây,
đặc biệt là ở Mỹ. Nó trở thành cơ sở
nền tảng cương lĩnh cho hầu hết
phong trào cánh tả ở phương Tây.
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Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch
đã sử dụng truyền thông xã hội để
công khai thông tin một chiều về các
vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham
nhũng, lãng phí…, nhất là những
luận điệu chống phá cuộc bầu cử
Quốc hội khóa XIV và Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021.

Sự chủ động của báo chí
truyền thông

Thứ nhất, nhà báo cần “nắn dòng”
thông tin sai lệch và chủ động làm
chủ “không gian ảo”. Thời gian qua,
sử dụng triệt để báo chí và truyền
thông xã hội, các thế lực thù địch ra
sức tấn công vào một số cơ quan báo
chí truyền thông, lôi kéo những nhà
báo có tư tưởng tự do để viết và đăng
tải bài trên báo hoặc trên diễn đàn
mạng xã hội, với những nội dung
không đúng với tôn chỉ, mục đích và
định hướng chính trị. Đặc biệt, các
thế lực thù địch lợi dụng công nghệ
thông tin và truyền thông Internet để
công bố một số tài liệu, sản phẩm văn
hóa có nội dung xấu độc, phản động
để “chuyển hóa tư tưởng” đối với
một số nhà báo non kém về chính trị.

Mặt khác, chúng cũng lợi dụng
mạng xã hội để làm “kênh” trao đổi
thông tin và thu nhận thông tin từ
những người sử dụng Internet.
Chúng đẩy vấn đề lên thành điểm
nóng, “đổi trắng thay đen”, tạo bức
xúc, nghi ngờ, bất bình trong công
chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật
đổ. 

Thứ hai, cần thận trọng khi tham
gia vào cái gọi là “phản biện xã hội”.
Báo chí với chức năng là giám sát,
quản lý và phản biện xã hội, tạo sự
dân chủ và đồng thuận trong xã hội,
tuy nhiên khi viết bài phản ánh, không
nên quá nhấn mạnh vai trò “phản

biện”, lạm dụng “quyền lực xã hội” để
đăng các bài viết công kích chế độ mà
quên đi bổn phận, trách nhiệm công
dân và lương tâm, đạo đức của người
làm báo. Mặt khác, nhà báo khi viết
trên blog hay diễn đàn mạng xã hội
nếu đi ngược lại dòng chảy của báo chí
chính thống là vi phạm pháp luật Việt
Nam, trái với lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Thứ ba, tự do ngôn luận đều có
giới hạn nhất định, nhà báo không
nhào nặn và tung tin đồn. Bất cứ quốc
gia nào trên thế giới đều cho rằng, tự
do báo chí không có nghĩa là bất chấp
mọi luật lệ, làm theo ý muốn chủ
quan, đi ngược lại sự phát triển của
đất nước. Nhà báo cần chú ý không
nên viết những bài báo “xui” người tự
ứng cử thu thập chữ ký ủng hộ hoặc
đăng tải hình ảnh, chứng minh thư lên
trang cá nhân của người tự ứng cử để
bày tỏ sự ủng hộ. Người làm báo luôn
nhớ rằng, uy tín của cá nhân và cơ
quan báo chí mình đang công tác sẽ
bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi nhà
báo đăng tải những bài viết mang tính
khuếch trương hình ảnh và chương
trình “cương lĩnh tranh cử” của một
số người tự ứng cử trên blog hoặc tài

khoản mạng xã hội của mình.
Thứ tư, nhà báo cần tỉnh táo khi

tham gia mạng xã hội. Với công nghệ
vượt trội, Internet là kênh thông tin
mở, mọi người có thể truy cập tự do
các trang mạng trong nước hay nước
ngoài, không phân biệt đó là trang
mạng chính thống hay phi chính
thống, người ta có thể dễ dàng kết
nối, chia sẻ thông tin với bất kỳ trang
mạng, diễn đàn nào. Đây là công cụ
hữu hiệu mà các thế lực thù địch,
phần tử chống đối sử dụng để trao
đổi và tuyên truyền, kích động, tập
hợp lực lượng nhằm chống phá cách
mạng nước ta. Do đó, khi tham gia
mạng xã hội, nhà báo cần phân biệt
được đúng, sai, sàng lọc, tiếp nhận
thông tin có lợi cho quốc gia, dân tộc,
không cổ xúy, phát tán những thông
tin xấu, có hại cho đất nước; khắc
phục hiện tượng đưa thông tin theo
kiểu giật gân, câu khách, tiếp tay cho
sự chống phá của các thế lực thù
địch.

Thứ năm, chủ động và nâng cao
tính chuyên nghiệp khi phản bác các
luận điệu sai trái của các thế lực thù
địch. Có thể thấy, một số bài viết
trên các chuyên mục chống “diễn
biến hòa bình” chưa thật sự sắc sảo,
còn chung chung, giáo điều, khô
cứng, thiếu tính thuyết phục, hình
thức, nội dung chưa đa dạng, sắc
bén. Từ nay cho đến cuộc bầu cử,
các cơ quan báo chí tích cực, chủ
động đấu tranh chống mọi luận điệu
xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi
dụng bầu cử để gây bất ổn xã hội.
Đặc biệt, khi viết trên mạng xã hội,
chúng ta không nên uốn cong ngòi
bút, viết những lời kích động, cổ xúy
cho những hành vi vi phạm pháp
luật của một số đối tượng, đi ngược
lại ý chí và nguyện vọng của nhân
dân, dân tộc n
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Theo thống kê của các cơ quan
chức năng, hiện nay xuất hiện
hàng trăm trang web, blog “đen” do
vài trăm tổ chức phản động trong
và ngoài nước lập ra xen lẫn hàng
ngàn trang blog cá nhân với thông
tin tốt - xấu, thật - giả lẫn lộn…

Gần đây, trên trang của cái gọi
là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”
các kẻ chống phá còn phát động
cái gọi là “thảo luận đầu xuân” về
tự ứng cử đại biểu Quốc hội, tuyên
bố “xóa cơ chế Đảng cử, dân bầu”,
đồng thời vận động tranh cử qua
mạng Internet…
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“Tác nhân” làm biến tướng 
một số lễ hội

Mấy năm gần đây, những hình ảnh
phản cảm, biến tướng, tiêu cực trong
lễ hội xuất hiện ngày càng nhiều, mật
độ dày, tần suất lớn trên nhiều ấn
phẩm báo chí, nhất là báo in, báo
điện tử và truyền hình, vào thời điểm
những tháng đầu năm. Trước hết phải
nói rằng, những bất cập trong hoạt
động lễ hội có nguyên nhân từ công
tác quản lý, tổ chức lễ hội của chính
quyền các địa phương và cơ quan
chức năng còn hạn chế, yếu kém,
chưa theo kịp tình hình và chưa lường
hết được những hệ lụy, hậu quả do
mặt trái của lễ hội trong xã hội hiện
đại gây ra. Tuy nhiên, cũng phải thẳng
thắn thừa nhận, báo chí cũng là một
trong những “tác nhân” làm “tích
hợp” thêm sự quá tải, biến tướng của
một số lễ hội, nhất là một số lễ hội
lớn, lễ hội nổi tiếng. Lễ hội truyền
thống của người dân trước đây
thường được tổ chức trong phạm vi
làng xã, không khí tuy tấp nập, rộn
ràng nhưng trong tâm thế bình yên,
vui vẻ, tạo sự hứng khởi cho bà con
trong những ngày đầu năm mới. Tuy
vậy, trong xã hội bùng nổ thông tin,
do cách thức thông tin, tuyên truyền,
quảng bá rầm rộ tập trung vào một
thời điểm mà báo chí đã đưa nhiều lễ
hội vượt ra khỏi ranh giới “lũy tre
làng”, đặc biệt là các lễ hội mang tính
tâm linh. Có lúc do vô tình, cũng có
khi do cố ý mà báo chí đã khuếch
trương, thổi phồng ý nghĩa tâm linh
của một số lễ hội, đánh vào tâm lý, thị
hiếu tò mò của người dân, nhất là
những người nhẹ dạ cả tin, làm cho
nhiều người bỏ bê cả công việc đổ xô
đến một số chùa chiền, lễ hội, gây sự
quá tải cho công tác quản lý và tổ
chức lễ hội của địa phương. 

Điển hình nhất là lễ hội đền Trần ở

Không nên làm 
“nóng thêm” 

các vấn đề của lễ hội
THIỆN VĂN

Báo chí đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên
truyền, quảng bá và lan tỏa những giá trị tích cực của lễ hội
đến với đông đảo công chúng. Bên cạnh đó, báo chí cũng
đã lên tiếng kịp thời, phản ánh nhanh nhạy về những hiện
tượng thương mại hóa, biến tướng, tiêu cực trong công tác
quản lý và tổ chức lễ hội, qua đó kiến giải, đề xuất các giải

pháp phù hợp, giúp các địa phương và cơ quan chức năng
có những việc làm thiết thực để đưa lễ hội vào nền nếp

văn minh hơn.

Đông đảo du khách dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ)_Ảnh: TL
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Nam Định. Lễ hội này vốn trước đây
chỉ được tổ chức trong phạm vi cộng
đồng làng xã, sau này tổ chức với quy
mô ngày càng lớn, bởi do báo chí khai
thác quá sâu, đưa tin quá đậm về
“tính thiêng” của lễ hội này mà người
nọ rỉ tai người kia kéo đến ùn ùn để
xin “lộc thánh”, xin thăng quan tiến
chức, xin “đủ thứ” trong cuộc đời! Vì
lễ khai ấn đền Trần tổ chức vào giữa
đêm 14, rạng sáng Rằm tháng Giêng
hằng năm, nên vài ba năm trở lại đây,
hàng vạn người đã đổ xô về lễ hội này,
gây nên sự quá tải trầm trọng cả về
công tác tổ chức, quản lý lễ hội, về
bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ,
hệ lụy ngoài ý muốn của ban tổ chức.
Hay như lễ hội đền Bà Chúa Kho ở
Bắc Ninh cũng vậy. Từng có tờ báo,
trang mạng đưa những cái tin lập lờ,
đại loại như: Tại sao đền Bà Chúa
Kho lại linh thiêng như vậy? Đi lễ đền
Bà Chúa Kho để cầu “mua may, bán
đắt”... Thậm chí có  tờ báo đã không
ngại ngần liệt kê những ngôi chùa
thiêng nhất ở nước ta, có tờ báo lại
mô tả chi tiết đến “chùa này, lễ hội
kia” thì người dân nên làm gì. Chính
cái kiểu đưa tin này vô hình trung đã
làm cho rất nhiều người dân vốn
thiếu hiểu biết, lại chỉ tin vào những
điều may rủi trong cuộc sống bất
chấp đường xa, không ngại vất vả, cố
đến bằng được các chùa chiền, lễ hội
“linh thiêng” mà báo chí đã giới thiệu,
quảng bá thì mới cảm thấy... yên lòng!

Không thận trọng sẽ 
“kích động” tâm lý đám đông

Ở một khía cạnh khác, việc báo chí
đề cập, phản ánh những biến tướng
trong lễ hội đôi khi lại do thiếu hiểu
biết, thiếu kiến thức văn hóa của một
số người cầm bút, cầm máy. Ví như ở
một số lễ hội truyền thống, người dân

địa phương có phong tục cướp phết,
cướp chiếu, cướp hoa tre, tranh đồ
lễ... với ý nghĩa là “giành lộc thần, lộc
thánh” để cầu mong may mắn cho
bản thân và gia đình trong năm mới.
Trên thực tế cũng có người lợi dụng
phong tục này, nhất là một số thanh
thiếu niên, để cố tình chen lấn, xô
đẩy, tạo ra sự ồn ào, hỗn loạn không
cần thiết, dễ gây mất trật tự trị an.
Những cử chỉ, hành vi phản cảm đó
rất cần phê phán, nhưng báo chí đôi
khi lại thông tin quá đà, phiến diện,
đánh đồng hiện tượng với bản chất,
chỉ nhìn cây mà không thấy cả rừng,
từ đó “nghiêm trọng hóa vấn đề”
bằng cách phủ nhận những phong
tục, giá trị truyền thống của lễ hội,
hay nhìn lễ hội dưới con mắt “màu
đen”, tức là chỉ toàn thấy phản cảm,
tiêu cực, cần phải loại bỏ... 

Một trong những nét tính cách
của một bộ phận không nhỏ người
Việt là dễ bị ảnh hưởng, thậm chí bị
“kích động” bởi tâm lý đám đông,

điều này xuất hiện rất rõ ở một số lễ
hội trong thời gian gần đây. Mặt trái
của tâm lý đám đông trong lễ hội là
dễ lôi cuốn nhiều người hành động
theo bản năng, thiếu kiểm soát của
lý trí nên gây ra những hình ảnh biến
tướng, phản cảm trong lễ hội. Mặt
khác, tâm lý cầu an, cầu lộc, cầu may
của người dân khi đi lễ hội là một
hành vi tín ngưỡng trong đời sống
tâm linh, nhưng xét ở góc độ khoa
học, nếu hành vi đó vượt quá giới
hạn thì trở thành mê tín, lợi bất cập
hại. Báo chí cần nhận rõ đặc điểm
này để có các hình thức thông tin,
tuyên truyền phù hợp, thận trọng,
tránh phản ánh phiến diện, không
vô tình “tiếp tay” cho người dân đi
lễ hội chỉ vì niềm tin tín ngưỡng thái
quá. Bên cạnh đó, báo chí cũng rất
cần bình tĩnh, tỉnh táo để không làm
“cánh tay nối dài” cho một số địa
phương muốn thông qua báo chí để
tuyên truyền, quảng bá rầm rộ lễ hội
cho địa phương mình chỉ vì mục đích
kinh tế, lợi nhuận đơn thuần. Việc
báo chí phản ánh, phê phán những
bất cập, yếu kém, tiêu cực trong
hoạt động lễ hội cũng rất cần thiết,
nhưng phải qua “lăng kính” trung
thực, khách quan, công tâm, tránh
tình trạng “ít xít ra nhiều”, “bé xé
thành to”, vì đó cũng là biểu hiện
làm méo mó, biến dạng hình ảnh
của lễ hội, gây dư luận không tốt
trong nhân dân. 

Cần hợp lý về mức độ, tần suất
và liều lượng thông tin

Một điều không kém phần quan
trọng là khi phản ánh về lễ hội nào,
người làm báo phải có hiểu biết đầy
đủ, sâu sắc về lịch sử, nguồn gốc, bản
chất, nội dung, ý nghĩa của lễ hội đó.
Chỉ có như vậy mới không rơi vào cách
thông tin, tuyên truyền hời hợt, chỉ đề

Theo thống kê của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, hiện nay cả
nước có gần 8.000 lễ hội, trong đó
phần lớn là lễ hội dân gian, lễ hội ở
cấp làng, xã. Một trong những đặc
trưng nổi bật nhất của hầu hết lễ hội
ở nước ta là tái hiện, tôn vinh truyền
thống dựng nước, giữ nước của tổ
tiên, ông cha; tưởng nhớ, tri ân
những người có công với cộng
đồng, quê hương và Tổ quốc. Ý
nghĩa nhân văn của lễ hội truyền
thống là góp phần gắn kết tinh thần
cộng đồng dân tộc, giáo dục đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn”, truyền
thống lịch sử cách mạng cho các
tầng lớp nhân dân; đồng thời góp
phần bảo tồn, giữ gìn, quảng bá
những nét đẹp, giá trị văn hóa của
dân tộc.
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cập đến hình thức, nghi thức bên
ngoài hay những hiện tượng nhất
thời nảy sinh mà không hiểu hết giá
trị cốt lõi và ý nghĩa đích thực của lễ
hội, qua đó cũng tránh được cách
nhìn nhận, xem xét vấn đề theo
cảm tính, “thầy bói xem voi”. 

Từ lâu, dân ta có câu “Vui như
hát, nhạt như bơi, tả tơi như hội”.
Câu nói đó nói lên phần nào tính
chất phức tạp của hoạt động lễ hội.
Vì vậy, vai trò, trách nhiệm của
báo chí là thông tin, tuyên truyền
lễ hội một cách thận trọng, khoa
học, thấu tình, đạt lý, biết “gạn
đục, khơi trong” để nhân lên
những giá trị tích cực, tốt đẹp của
lễ hội, đồng thời hạn chế, loại bỏ
dần những hủ tục, nghi thức rườm
rà trong tổ chức lễ hội truyền
thống, cũng như những hành vi
tiêu cực trong lễ hội. Đặc biệt,
trong xã hội bùng nổ thông tin
hiện nay, việc báo chí tuyên truyền
về lễ hội cũng cần có sự chọn lọc
đúng mực, hợp lý cả về mức độ,
tần suất, liều lượng thông tin,
tránh đưa tin dồn dập về lễ hội vào
một thời điểm tập trung và cũng
không nên đưa quá nhiều hình ảnh
phản cảm của lễ hội lên mặt báo,
trên sóng truyền hình, trên các
trang tin điện tử. Làm như vậy là
báo chí đã thiết thực góp phần
cùng với các cơ quan chức năng và
chính quyền các địa phương trả
lại không gian văn hóa lành
mạnh cho lễ hội, bảo đảm các lễ
hội được tổ chức an toàn, tiết
kiệm, văn minh theo tinh thần
của Chị thị số 41-CT/TW ngày 5-
2-2015 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (khóa XI) về việc
“Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác quản lý và
tổ chức lễ hội” n

1.Nói về tác phẩm Truyện Kiều
của Đại thi hào Nguyễn Du, có

lẽ hiếm ai thâm thúy, uyên bác như
Phạm Quỳnh khi đánh giá một câu rất
ngắn gọn, súc tích mà hàm chứa nhiều
ý nghĩa: “Truyện Kiều còn, tiếng ta
còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”.
Truyện Kiều, như các học giả xưa nay
từng nhận xét, chỉ nói về phạm vi
ngôn ngữ, đây là tác phẩm kết tinh
những gì tinh túy nhất của ngôn ngữ
tiếng Việt. Không phải ngẫu nhiên mà
người Việt Nam ta, từ già đến trẻ, hầu
như ai cũng thuộc lòng ít nhất vài ba
câu Kiều. Truyện Kiều có sức sống
vượt thời gian và in đậm trong tâm

thức người Việt, trước hết là vì ngôn
từ tác phẩm vừa đạt đến đỉnh cao của
nghệ thuật bác học, vừa rất đỗi thân
quen, bình dị như lời ăn tiếng nói
hằng ngày của nhân dân. Và theo như
ý tứ của cố học giả Phạm Quỳnh,
Truyện Kiều sẽ trường tồn cùng dân
tộc Việt Nam bởi bắt nguồn từ chính
những phẩm chất, giá trị, ý nghĩa cao
đẹp của ngôn từ tiếng Việt đã làm nên
hồn cốt của tác phẩm này.

2.“Tiếng Việt còn, nước ta
còn”. Câu nói tưởng chừng

như ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng
“nằm lòng”. Ấy thế mà thời gian qua,
khi vô tình, lúc cố ý, không ít người

Báo chí đi đầu trong việc
giữ gìn sự trong sáng của

tiếng Việt
NGUYỄN VĂN HẢI

Xin đừng nhân danh hội nhập, giao lưu, mở cửa để sử
dụng ngôn ngữ mẹ đẻ một cách tùy tiện, cẩu thả. Nếu
không ứng xử, coi trọng đúng mực tiếng Việt thì không chỉ
có tội đối với tổ tiên và các bậc tiền nhân, mà còn có lỗi đối
với các thế hệ mai sau. 

Những giá trị thuần khiết, trong sáng, tinh tế của tiếng Việt cần phải được giữ gìn, bảo vệ_Ảnh minh họa
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coi thường tiếng mẹ đẻ, lấy ngôn ngữ
của tổ tiên, ông cha ra để “thay hình
đổi dạng”, biến tấu, “đùa giỡn”, lắp
ghép “đầu Ngô mình Sở”, thậm chí
nhạo báng, làm “trò tiêu khiển” như
một thứ mua vui nhất thời. Từ Nam
chí Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi,
từ nông thôn đến thành thị, nếu lưu
tâm để ý trong môi trường giao tiếp
ứng xử hàng ngày, nhiều người dân,
đặc biệt là lớp trẻ, đã “làm xiếc” tiếng
Việt một cách vô tội vạ. “Làm xiếc” ở
đây tức là họ sử dụng ngôn từ không
theo một quy chuẩn, nguyên tắc nào,
tự ý “đẻ ra” những ngôn từ lạ lẫm, khó
hiểu hay biến tấu những câu từ vốn
tinh tế, đẹp đẽ thành những lời lẽ thô
ráp, kệch cỡm. Đáng buồn hơn, thay
vì tôn trọng cú pháp tiếng Việt, không
ít người trẻ đã “phát minh” ra cách
viết “dở tây dở ta” khiến các nhà ngôn
ngữ học cũng hoàn toàn “bất lực” do
không hiểu đó là thứ ngôn ngữ gì.
Thậm chí, trong ngôn ngữ “chat” trên
mạng, “nhắn tin” trên điện thoại di
động của một bộ phận giới trẻ hiện
nay, nhiều câu từ trở nên ngô nghê,
quái dị đã khiến tiếng Việt bị biến
dạng, méo mó nghiêm trọng, làm vẩn
đục môi trường văn hóa giao tiếp và
làm “ô uế” vẻ đẹp trong sáng ngôn từ
của ông cha. Nhiều câu nói, nhiều
cách nói vốn rất nền nã, nhã nhặn,
tinh tế, thể hiện nét đẹp trong giao
tiếp, ứng xử của người xưa, giờ cũng bị
sử dụng, biến tấu một cách lệch lạc, từ
nghĩa hay “bay” sang nghĩa dở, từ
hàm ý tích cực sang ẩn ý tiêu cực. 

3.Chưa bao giờ “môi trường sống”
của tiếng Việt bị thách thức, đe

dọa ghê gớm như hiện nay. Nguyên
nhân nào dẫn đến thực trạng đáng
báo động này? Do người dân chưa có
nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý
nghĩa, tầm quan trọng của ngôn ngữ
mẹ đẻ? Do người dân thiếu ý thức,

trách nhiệm trong việc giữ gìn sự
trong sáng của tiếng Việt? Do các cơ
quan chức năng, những nhà giáo dục
thiếu quan tâm hướng dẫn, tạo điều
kiện cho người dân tuân thủ, thực
hiện tốt các quy tắc sử dụng tiếng ta
một cách lành mạnh? Do một bộ
phận người dân thiếu lòng tự trọng, tự
hào đối với ngôn ngữ dân tộc? Do sự
lấn át của các ngôn ngữ ngoại lai, nhất
là sự “thống trị” của tiếng Anh? Chỉ
ra các nguyên nhân đó có lẽ đúng,
nhưng chưa đủ. Còn một “thủ phạm”
nữa chính là không ít cơ quan… báo
chí, xuất bản. 

Đáng ra phải là nơi gương mẫu, đi
đầu trong thực hiện các quy chuẩn về
giữ gìn sự trong sáng và vẻ đẹp tiếng
Việt, một số cơ quan báo chí, nhất là
một số tờ báo dành cho giới trẻ và các
báo điện tử, đã quá dễ dãi trong việc
đăng tải các tin bài còn nhiều sơ suất,
sai sót về văn phong, ngữ pháp tiếng
Việt, sử dụng lẫn lộn tiếng ta với tiếng
nước ngoài. Trong khi một số nhà báo
thiếu hiểu biết về ngôn ngữ mẹ đẻ, ít,
ngại và lười trau dồi tiếng Việt, có
người lại tỏ thái độ sùng ngoại, lai
căng, dùng từ ngữ thiếu chọn lọc
trong khi viết bài và một vài cơ quan
báo chí thiếu cẩn thận trong khâu
biên tập, xuất bản nên vẫn để xảy ra
nhiều “sạn” trên mặt báo. Việc làm
này đã vô hình tiếp tay, cổ súy và tiêm
nhiễm thói quen sử dụng tiếng Việt
dễ dãi, cẩu thả cho độc giả. Một khi
các cơ quan báo chí, xuất bản và
những người làm báo, làm sách, làm
thày không chú trọng giữ gìn sự trong
sáng và góp công, góp sức làm đẹp
thêm tiếng Việt, thì rất khó đòi hỏi
công chúng, nhất là giới trẻ có ý thức
bảo vệ ngôn ngữ của ông cha! 

4.Tiếng Việt đang có nguy cơ bị
phai nhòa bản sắc trước cơn lốc

toàn cầu hóa và có khả năng bị chao

đảo, nhấn chìm trong “dòng xoáy”
của “thế giới phẳng”. Lời cảnh báo
đó của các nhà ngôn ngữ học, nhà
văn hóa xem ra không thừa và không
phải là không có cơ sở! Đã có nhiều
cuộc hội thảo, nhiều ý kiến lên tiếng
báo động nghiêm khắc về sự biến
dạng, méo mó của tiếng Việt, nhưng
xem ra tình hình chưa có biến chuyển
khả quan. Nguyên nhân cũng đã
được chỉ ra, giải pháp cũng đã được
đề xuất, song tại sao tiếng Việt vẫn
chưa thoát khỏi tình trạng “ô nhiễm
nặng nề” như dư luận đã nhiều lần
cảnh tỉnh? 

Dẫu biết rằng, ngôn ngữ nói
chung, tiếng Việt nói riêng, không
phải là cái gì nhất thành bất biến, vì
ngôn ngữ cũng như cuộc sống, nó
cũng tuân theo quy luật phát triển
của xã hội. Những từ ngữ cổ không
còn phù hợp với xã hội hiện đại dần
bị mất đi là điều dể hiểu. Cùng với
đó là những từ mới ra đời để định
danh, định vị thêm một công cụ mới,
một tiến bộ khoa học mới, một nếp
nghĩ mới… cũng dễ dàng được xã
hội chấp nhận. Tuy nhiên, những giá
trị thuần khiết, trong sáng, tinh tế
của tiếng Việt đã được các thế hệ
người Việt tạo dựng, bồi đắp, lưu
trữ, trao truyền cần phải được giữ
gìn, bảo vệ ở mọi lúc, mọi nơi. 

Ngôn ngữ là một trong những yếu
tố quan trọng nhất để làm nên bản
sắc văn hóa và truyền thống văn hiến
của một quốc gia, dân tộc. Lịch sử
thế giới đã chứng minh: Nếu một
dân tộc mà mất ngôn ngữ hay bị
đồng hóa, đồng chủng, dân tộc đó
khó có thể tìm lại gốc gác, cội rễ của
mình. Không thấm nhuần sâu sắc
điều này, tiếng Việt sẽ khó có thể giữ
được vị thế, vai trò trong dòng chảy
“ồ ạt, xô bồ” của quá trình toàn cầu
hóa hiện nay n



NGƯỜI LÀM BÁO   3-2016 19

Hội Nhà báo khu vực đồng bằng
sông Cửu Long được chia làm 2

Cụm, Cụm Nam sông Hậu gồm 7
tỉnh, thành (An Giang, Cần Thơ, Hậu
Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc
Liêu, Cà Mau) và Cụm Bắc sông Hậu
có 6 tỉnh (Long An, Tiền Giang,
Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh và
Vĩnh Long).

Ngày 19/2/2016, Cụm Nam sông
Hậu tổ chức Hội nghị thi đua năm
2015. Trong năm qua, Hội Nhà báo
các tỉnh thành thuộc Cụm Nam sông
Hậu đã có nhiều hoạt động thiết thực,
nổi bật. Hầu hết các hội viên đều
được tham gia học tập, quán triệt các
Nghị quyết của Đảng, góp phần
thông tin, tuyên truyền về Đại hội
Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn
quốc của Đảng. Đặc biệt trong năm
2015, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà
báo Việt Nam, Cụm Nam sông Hậu
đã tổ chức chức thành công Đại hội
Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành nhiệm
kỳ 2015-2020. Cụm cũng tổ chức được

36 lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho trên
1.000 lượt hội viên tham gia; chuẩn y
kết nạp 92 hội viên mới và trao Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí
Việt Nam” cho các hội viên đủ niên
hạn.

Sáng ngày 24/02/2016, Hội Nhà
báo Cụm Bắc sông Hậu cũng đã tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác thi
đua năm 2015. Trong năm qua, các
Hội Nhà báo trong Cụm đã bám sát
nhiệm vụ chính trị, quan tâm làm tốt
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
chăm lo đào tạo nghiệp vụ, phối hợp
với các ngành, địa phương nhằm tạo
điều kiện thuận lợi để hội viên tác
nghiệp, tổ chức thành công các giải
báo chí,... Ngoài các tác phẩm báo chí
cấp tỉnh, đã có nhiều tác phẩm báo
chí đạt giải cao ở tầm quốc gia.

Tham dự và trực tiếp chỉ đạo 2
Cụm, đồng chí  Nguyễn Bé - Phó Chủ
tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, chia sẻ:
“Chúng ta luôn phải xác định xây
dựng Hội Nhà báo là địa chỉ tin cậy

nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các
cơ quan đoàn thể với hội viên báo chí;
đề xuất những hoạt động chung, đồng
thời cần nắm bắt được các thông tin,
sự kiện trong khu vực, quốc gia để
góp phần nâng cao chất lượng bài
viết, đóng góp tiếng nói với tầm lớn
hơn. Người lãnh đạo Hội phải nghĩ ra
những hoạt động thiết thực, cùng
phối hợp với các cơ quan ban ngành
địa phương, phối hợp chặt chẽ với
lãnh đạo địa phương. Đặc biệt, người
lãnh đạo Hội cần phải nghiên cứu và
có những tham mưu cho lãnh đạo
tỉnh nhằm nâng tầm Hội Nhà báo tại
tỉnh thành mình công tác”.

Nhân dịp này, đại diện Hội Nhà
báo của 2 Cụm thi đua cũng đề nghị
Hội Nhà báo Việt Nam tặng danh
hiệu cờ thi đua cho Hội Nhà báo Vĩnh
Long, Hội Nhà báo Cà Mau và tặng
danh hiệu “Tập thể hội xuất sắc 2015”
cho Hội Nhà báo Đồng Tháp, Tiền
Giang, An Giang và TP. Cần Thơ n

HOÀNG TUẤN

Hội nghị thi đua Hội Nhà báo các tỉnh thành 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2015

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI

Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị Cụm Nam sông Hậu, ngày 24/2/2016_Ảnh: PV
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l Hội báo Xuân Bính Thân - Hà Nội
2016 - ngày hội quy tụ hàng trăm ấn
phẩm báo chí của Thủ đô và cả nước
khai mạc sáng 29/1 tại Cung Văn hóa
Hữu Nghị Hà Nội.

26 gian trưng bày của các cơ quan
báo chí Hà Nội: như  Hà nội mới,
Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô,
Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô,
Phụ nữ Thủ đô... cùng  nhiều cơ quan
báo chí lớn của Trung ương, các
ngành, địa phương như Nhân dân,
Công an Nhân dân, Tiền phong, Sài
Gòn giải phóng... đã cho thấy  toàn
cảnh các ấn phẩm báo chí với chủ đề
Mừng Xuân, mừng Đảng, Mừng Thủ
đô và Đất nước đổi mới.

l Hàng trăm ấn phẩm báo Xuân
Bính Thân - 2016 của các cơ quan
báo chí trong cả nước trình bày đẹp,
nội dung phong phú và hàng nghìn
cuốn sách được trưng bày tại Nhà
Văn hóa TP. Hòa Bình, đã giúp người

dân địa phương tiếp cận toàn cảnh
báo chí của cả nước, nâng cao văn
hóa đọc trong dịp Tết đến, Xuân về.

lHội báo Xuân tỉnh Ninh Bình trưng
bày trên 400 ấn phẩm của các báo, tạp
chí của Trung ương, các tỉnh, thành
phố trên cả nước, cùng các tư liệu quý,
tài liệu tham khảo chuyên ngành được
người dân đón đọc. Các ấn phẩm báo
xuân đa dạng về hình thức, phong phú
về nội dung xoay quanh chủ đề
“Mừng Đảng-Mừng Xuân”, phản ánh
không khí hăng hái thi đua lập nhiều
thành tích trên tất cả các lĩnh vực của
quân và dân cả nước.

l Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao
thành phố, Hội báo Xuân Bính Thân
2016 tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu tới
độc giả hơn 200 ấn phẩm báo chí đặc
sắc, phản ánh sinh động, đa chiều về
công cuộc đổi mới quê hương đất
nước, về những gương sáng đời

thường và các lĩnh vực khác trong
cuộc sống. Thông qua các ấn phẩm
Xuân Bính Thân, công chúng có dịp
hiểu rõ hơn đồng thời ghi nhận
những nỗ lực, sáng tạo không ngừng
của đội ngũ người làm báo, lực lượng
chủ lực trên mặt trận tư tưởng văn
hóa luôn nêu cao lòng trung thành
với Đảng, Tổ quốc và nhân dân...

l Hội Báo Xuân Khánh Hòa được tổ
chức tại Thư viện tỉnh từ ngày 2/2 đến
19/2. Ban tổ chức đã trưng bày hơn 6.000
ấn phẩm của  khoảng 500 tờ báo, tạp chí
trong cả nước (nhiều nhất từ trước đến
nay). Toàn bộ các ấn phẩm được xếp
thành hình cánh buồm vươn khơi tượng
trưng cho khát vọng hội nhập thế giới.
Riêng báo Khánh Hòa xếp thành bản
đồ đất nước Việt Nam rất đẹp mắt. Ngay
sau khi kết thúc Hội Báo Xuân,  Hội
Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã dành phần
lớn các ấn phẩm báo chí trưng bày ở Hội
Báo Xuân để gửi tặng quân dân huyện
đảo Trường Sa, tạo cầu nối giữa đất liền
với biển đảo xa xôi!

lTại TP. Cần Thơ, Hội báo Xuân năm
nay trưng bày trên 2.000 bản với 448
loại ấn phẩm báo chí của 63 tỉnh, thành
phố cùng các ngành trong cả nước. Nội
dung các ấn phẩm phản ánh sự phát
triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội,
tăng cường an ninh quốc phòng, đối
ngoại; phản ánh, đánh giá các sự kiện,
hiện tượng của đời sống theo lập
trường của giai cấp công nhân; đại diện
và bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

Các ấn phẩm báo Xuân ngoài
trưng bày tại thư viện thành phố, còn
được trưng bày lưu động tại bến
Ninh Kiều và hệ thống các thư viện
quận, huyện của thành phố để phục
vụ nhu cầu thưởng thức của đông
đảo người dân n
NGUYÊN HƯNG - THANH BÌNH

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI

Báo Xuân đến với bạn đọc cả nước
Hội báo Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề Mừng Xuân,

mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới đã  được tổ chức tại
nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ấn phẩm báo chí
phong phú về nội dung, đặc sắc về hình thức thể hiện đã
được trưng bày để phục vụ công chúng. 

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và TP Hà Nội cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Thân Hà Nội - 2016
_Ảnh: Thanh Hải
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Nhà báo Phan Đức Hiền được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  Khoá V (2016-2020)

Sáng 11/3, Hội Nhà báo tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại

hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020.
Đại hội lần này có chủ đề “Hội
Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(BR-VT) đoàn kết, tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động Hội”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà
báo tỉnh BR-VT có nhiều đổi mới
trong hoạt động. Có 44 hội viên
của hội được trao kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp báo chí”; 17 cán bộ,
hội viên có thành tích xuất sắc
trong công tác Hội và hoạt động
nghiệp vụ báo chí được trao tặng
bằng khen Trung ương Hội Nhà
báo Việt Nam…

Phát biểu tại Đại hội, Nhà báo
Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà
báo Việt Nam biểu dương và đánh
giá cao những kết quả Hội Nhà báo
tỉnh BR-VT đạt được trong nhiệm kỳ

qua và đề nghị những người làm báo
ở tỉnh BR-VT phải bám sát tôn chỉ,
mục đích, nhiệm vụ, nỗ lực sáng tạo,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành
gồm 11 đồng chí. Nhà báo Phan

Đức Hiền - Tỉnh ủy viên, Tổng
biên tập Báo BR-VT được tín
nhiệm bầu làm Chủ tịch, nhiệm kỳ
2016 - 2020 n

HOÀNG TUẤN

Đại hội lần thứ VI Hội Nhà
báo tỉnh Điện Biên khai mạc

sáng 27/2/2016  tại thành phố Điện
Biên Phủ.

Trong nhiệm kỳ qua, báo chí
Điện Biên đã không ngừng đổi mới
phát triển lớn mạnh, có những
đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự
nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở
địa phương, góp phần nâng cao
nhận thức chính trị và hưởng thụ
văn hóa, tinh thần cho nhân dân
các dân tộc; Tham gia tích cực vào
các hoạt xã hội, từ thiện, giúp xã
nghèo theo sự phân công của tỉnh.

Thực hiện tốt chức năng của báo
chí là cơ quan ngôn luận của Đảng,
tiếng nói của chính quyền, diễn
đàn của nhân dân các dân tộc trong
tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, báo chí Điện Biên cũng còn
một số tồn tại, hạn chế cần được
khắc phục đó là: tính chuyên
nghiệp và hiện đại trong hoạt
động báo chí chưa cao; số lượng
nhà báo chuyên nghiệp, có năng
lực sáng tạo, tác phẩm báo chí
chất lượng cao còn ít; năng lực
tác nghiệp của một số nhà báo trẻ

còn yếu.
Đại hội đã biểu quyết thông qua

những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan
trọng trong nhiệm kỳ mới, bầu ra
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 -
2020 gồm 9 đồng chí.

Ban chấp hành đã bầu ông
Nguyễn Vân Chương, nguyên Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -
nguyên Trưởng ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức vụ Chủ
tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên,
nhiệm kỳ 2016 - 2020 n

TRẦN BÍCH

Đại hội lần thứ VI Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2020

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy BR-VT trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các
chi hội xuất sắc_Ảnh: PV
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59 NĂM BÁO HẢI PHÒNG HẰNG NGÀY XUẤT BẢN SỐ ĐẦU (21/3/1957 - 21/3/2016)

Phát huy truyền thống 59 năm 
59 năm có mặt trong đời sống báo

chí cách mạng, Báo Hải Phòng tiếp
nối truyền thống từ cái nôi báo chí sôi
động của thành phố lớn thứ 3 trong cả
nước, nơi sớm tiếp nhận và truyền bá
Chủ nghĩa Mác - Lênin qua các tài
liệu, báo chí cách mạng do lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc sáng lập và gửi từ
nước ngoài về. Lịch sử phát triển báo
Đảng của Đảng bộ thành phố cũng có
thể tính từ năm 1929 với sự ra đời của
báo Sao đỏ của Đảng bộ Đông Dương
Cộng sản Đảng do đồng chí Nguyễn
Đức Cảnh làm Bí thư. 

Hiện nay, Báo Hải Phòng gồm có 3
ấn phẩm: Hải Phòng hằng ngày, Hải
Phòng cuối tuần và Hải Phòng điện tử

(www.baohaiphong.com.vn) trở thành
các kênh thông tin chính của nhân
dân thành phố. Các ấn phẩm của Báo
liên tục đổi mới nội dung và hình thức,
nhiều lần tăng trang, cải tiến cách thể
hiện, nâng cao chất lượng bài viết và
hình thức trình bày. Trong đó, Hải
Phòng hằng ngày 8 trang, khổ lớn, in
màu trang 1, trang 8 phát hành hơn
10.000 tờ/ngày là một trong những tờ
báo nằm trong nhóm đầu của các tờ
báo Đảng địa phương, góp phần hoàn
thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan
báo Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn
hóa. Từ khi ra đời và trong quá trình
xây dựng, phát triển, Báo Hải Phòng
hằng ngày vẫn giữ nguyên 4 trang, khổ
lớn (58cmx42cm). 

NỖ LỰC ĐƯA THÔNG TIN ĐÚNG, 
TRÚNG, HAY ĐẾN VỚI BẠN ĐỌC

NHÀ BÁO LÊ TRỌNG NGHĨA
Tổng Biên tập Báo Hải Phòng; Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam

lNgày 21/3/1957, Báo Hải Phòng kiến thiết xuất bản hằng ngày ra mắt bạn đọc.
l Tháng 1/1963, thực hiện chủ trương của Trung ương về hợp nhất thành phố
Hải Phòng và tỉnh Kiến An thành thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng kiến thiết
và Báo Kiến An hợp nhất, lấy tên là Báo Hải Phòng.
lTừ ngày 2/4/1989, Báo Hải Phòng xuất bản thêm ấn phẩm Hải Phòng chủ nhật
(nay là Hải Phòng cuối tuần).
l Từ 1/1/2004, Báo chính thức khai trương trang thông tin điện tử. 
l Ngày 22/6/2005, trang thông tin điện tử Báo Hải Phòng được nâng cấp thành
Báo Hải Phòng điện tử.
l Từ 21/3/2008, Báo Hải Phòng hằng ngày tăng từ 6 trang lên 8 trang nội dung
và in màu trang 1, trang 8. 

Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, Báo Hải Phòng được tặng 2 Huân
chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần
thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng. 

Cách đây tròn 59 năm,
ngày 21/3/1957, quân và
dân thành phố Cảng vui
mừng đón tờ báo xuất bản
hằng ngày số đầu mang tên
Hải Phòng kiến thiết, tiền
thân của Báo Hải Phòng
ngày nay. 

Phóng viên báo Hải Phòng phát hành báo tận tay
người dân tại ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XV
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Báo Hải Phòng cuối tuần xuất
bản từ năm 1989 liên tục đổi mới với
nội dung tập trung vào mảng văn
hóa-nghệ thuật, giải trí. Các trang
kinh tế, chính trị được thể hiện bằng
những cây bút là nhà khoa học, nghệ
sĩ, nhà văn có tên tuổi trong cả nước
và thành phố. Các bài viết đều có
văn phong mềm mại, uyển chuyển và
giàu chất văn học. Hải Phòng cuối
tuần hội tụ nhiều chuyên trang,
chuyên mục giàu bản sắc văn hóa
của Hải Phòng. Ấn phẩm có nhiều
lần cải tiến hình thức và nội dung.
Khi mới ra đời, ấn phẩm có 12 trang,
khổ 29cmx42cm, in 2 màu. Đến năm
1993, được cải tiến với 28 trang khổ
nhỏ (20cmx28cm), in nhiều màu, các
trang bìa đều in giấy couche. Sau đó,
Hải Phòng cuối tuần tiếp tục được
tăng trang, đổi bộ mới từ 32 trang
lên 48 trang như hiện nay. 

Đổi mới, phát triển cùng thành
phố và đất nước

Báo Hải Phòng đang tập trung
tuyên truyền, phản ánh công tác hiện
thực hóa các nghị quyết của Đảng vào
cuộc sống, trong đó có Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
XV Đảng bộ thành phố. Báo cập nhật
thông tin về thực hiện các giải pháp
phát triển đột phá hướng tới mục tiêu
xây dựng Hải Phòng sớm trở thành
thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện
đại với việc huy động nguồn lực cơ cấu
lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và
nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát
triển đột phá về kinh tế dịch vụ và xây
dựng kết cấu hạ tầng... 

Từng giai đoạn phát triển, đổi mới
đều được thông tin kịp thời, hiệu quả
và sinh động trên các ấn phẩm của
Báo Hải Phòng. Trước đó, từ những
năm 60 của thế kỷ trước, Báo Hải
Phòng kịp thời tuyên truyền, phát hiện

các nhân tố mới, điển hình mới, cổ vũ
các phong trào thi đua lao động sáng
tạo của các tầng lớp nhân dân thành
phố. Từ đó, làm tiền đề hình thành
phong trào “Cờ Đại Phong”, “Sóng
Duyên Hải” trong thời kỳ ấy. Bước
sang thời kỳ đổi mới (từ năm 1986),
Báo Hải Phòng tuyên truyền nổi bật
điểm sáng trong cách thức khoán sản
phẩm nông nghiệp ở Đoàn Xá - Đồ
Sơn. Từ những thông tin tuyên truyền
này, phong trào khoán sản phẩm được
nhân rộng trở thành điển hình cả
nước, làm tiền đề để Ban Bí thư Trung
ương Đảng ra Chỉ thị số 100 ngày
13/1/1981 về cơ chế khoán sản phẩm
trong nông nghiệp.

Cũng từ những năm đầu thực hiện
công cuộc đổi mới của thành phố và
đất nước, Báo Hải Phòng được Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân thành
phố ghi nhận là đơn vị sớm tham gia
các hoạt động văn hoá - xã hội. Từ
đầu những năm 90 của thế kỷ trước,
Báo nhận phụng dưỡng thường xuyên
3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở ngoại
thành. Báo lập Quỹ xã hội - từ thiện
giúp các gia đình có công với nước
gặp khó khăn, các trường hợp rủi ro
bị thiên tai, hoạn nạn; một số học
sinh nghèo vượt khó... Năm 2007, quỹ
xã hội từ thiện này chính thức ra mắt
với tên gọi “Nhịp cầu nhân ái Báo
Hải Phòng” thu hút nhiều tỷ đồng từ
bạn đọc và các đơn vị, tổ chức xã hội
ủng hộ tiền, hiện vật, góp phần giúp
những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt,
khó khăn vượt qua bất hạnh vươn lên
trong cuộc sống. 

Báo Hải Phòng chủ động phối
hợp với các ngành, các quận huyện
trên địa bàn khôi phục, phát triển
một số lễ hội và hoạt động văn hoá
- thể thao góp phần làm phong phú
đời sống tinh thần của nhân dân
thành phố Cảng. Trong đó, có các

lễ hội đặc sắc của miền biển như
Hội chọi trâu Đồ Sơn, Hội bơi
thuyền rồng trên biển tranh cúp
Báo Hải Phòng. Bên cạnh đó, Báo
giúp đỡ, động viên địa phương phục
hồi tổ chức hội vật cầu, chạy đá,
rước lợn ở xã Tân Trào, huyện Kiến
Thụy của Hải Phòng; Báo tham gia
tổ chức các lễ hội khác như hội vật
mùa xuân truyền thống, giải bơi
truyền thống vượt sông Bạch Đằng,
giải bóng đá Hoa Phượng... nêu cao
tinh thần thượng võ của người dân
miền biển. 

Tiếp tục đổi mới theo hướng
chuyên nghiệp, hiện đại

Kỷ niệm 59 năm Hải Phòng hằng
ngày xuất bản số đầu, tập thể những
người làm Báo Hải Phòng tiếp tục
thi đua đổi mới toàn diện các ấn
phẩm theo hướng chuyên nghiệp,
hiện đại. Trong đó, tập trung cải tiến
chất lượng ấn phẩm Hải Phòng hằng
ngày cả về nội dung, trình bày và
chất lượng in ấn. Thông tin tuyên
truyền theo hướng thiết thực, trực
tiếp tới bạn đọc, bảo đảm các tiêu
chí đúng, trúng, hay với cách thể
hiện đa dạng, phong phú và hấp dẫn.
Cùng với đó, đổi bộ mới ấn phẩm
Hải Phòng cuối tuần với những bước
cải tiến mạnh mẽ hơn về cách thể
hiện. Đồng thời, nhanh chóng triển
khai giai đoạn mới của dự án nâng
cấp, đầu tư xây dựng Báo Hải Phòng
điện tử với việc xây dựng Báo Hải
Phòng điện tử phiên bản tiếng Anh
và tiếng Trung. Cơ sở vật chất, trang
thiết bị của tờ báo tiếp tục được đầu
tư, cải tiến. Cán bộ, phóng viên được
trau dồi nâng cao chuyên môn,
nghiệp vụ để tập trung thực hiện
thành công mục tiêu xây dựng tòa
soạn đa phương tiện, chuyên nghiệp,
hiện đại trong giai đoạn mới n
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tờ báo cũ trước khi vào quân đội là
Tạp chí Thanh niên. Song, khi đó, báo
Tiền phong đang như một “ ma lực”
vô cùng hấp dẫn với bất cứ ai làm báo.
Anh Nguyễn Viết Mã, nguyên Vụ
trưởng Tổ chức Cán bộ Trung ương
Đoàn, lúc đó còn là chuyên viên của
Vụ, tuy không quen biết tôi nhưng rất
nhiệt tình mách nhỏ:

- Tôi bật mí cho cậu hay, nếu muốn
thì bây giờ anh em ta sẽ cùng sang báo
Tiền phong để tôi giới thiệu. Ta hỏi
thử xem họ có nhu cầu nhận phóng
viên không? Nếu cậu về được báo đó,
cứ mỗi số báo phát hành, cậu sẽ được
chia vài trăm tờ rồi tự đi phát hành và
được hưởng phát hành phí. Kiếm được
lắm đó!

Tiếc là khi đó, báo Tiền phong cũng
vừa tiếp nhận một sĩ quan chuyển
ngành giống tôi về cách đó 1 tuần nên
không đến lượt mình. Theo tôi biết, số
lượng phát hành của tuần báo Tiền
phong khi đó  đã tới 15 vạn bản / kỳ.
Đó là con số đáng mơ ước của nhiều
tờ báo cả nước.

Thật thú vị bởi khi đó, báo Tiền
phong đang “ đắt như tôm tươi”, chỉ
chậm ra quầy báo một chút là không
có để mua. Báo có muốn in thêm cũng
không được vì giấy in cũng là thứ phân
phối theo chỉ tiêu hàng quý. Cũng cần
nói thêm, vào thời điểm đó, tính giáo
dục và định hướng chính trị của các tờ
báo Đoàn luôn được đặt lên hàng đầu,
vậy mà vẫn hấp dẫn và dễ bán.

Báo Thanh niên ra đời (1986) với tên
gọi Tuần tin Thanh niên cũng được
đông đảo bạn đọc hăng hái đón nhận,
bởi một sinh lực mới: trẻ trung, hấp dẫn,
mới mẻ và mang tính chiến đấu cao.
Mỗi số báo ra sau có thể tăng thêm đều
đặn cả ngàn tờ cũng là bình thường...

Vào khoảng vài năm đầu thế kỷ
XXI, cái con số 15 vạn bản in như
Tiền phong năm nào cũng không phải

ĐỂ BÁO ĐOÀN KHÔNG BỊ 
“già hóa”

QUỐC PHONG

Làm báo trong thời kinh tế thị trường nhưng vẫn bảo
đảm đi đúng tôn chỉ mục đích của mỗi tờ báo vốn đã khó,
trong thời buổi công nghệ thông tin ngày một hiện đại
hơn xưa, lại càng vô cùng khó bởi, tính cạnh tranh thông
tin vô cùng quyết liệt và không cân sức. Với người làm báo
của hệ thống Đoàn Thanh niên, nó lại có cái khó riêng,
không hề dễ và cũng không hẳn như nhiều người nghĩ...

Không được in nhiều vì giấy khan hiếm
Trong cuộc đời với gần bốn chục năm làm

báo, trong đó có 29 năm làm báo Đoàn, tôi
càng thấm thía với cái thứ công việc được xem
như cả đời gắn bó máu thịt với nó. Song, có lẽ
nhiều lúc tôi vẫn phải đặt câu hỏi, liệu những
thứ mình viết có ai đọc không? Có tác động xã
hội gì gọi là tích cực cho lớp trẻ không?

Vào năm 1987, sau 9 năm trong quân ngũ
và cơ bản cũng vẫn làm báo, tôi xin chuyển
ngành về cơ quan cũ là Trung ương Đoàn
Thanh niên. Theo nguyên tắc, tôi sẽ chuyển về
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là con số lớn nữa. Nhờ có chính sách
đổi mới tích cực, việc in ấn không còn
vất vả như xưa. Các báo Đoàn khác
như Thanh niên, Tuổi trẻ đều có lượng
phát hành ba, bốn chục vạn bản/ngày
cũng không có gì lạ và nhiều lúc còn có
cảm giác sẽ chỉ có tăng trưởng ngày
một tốt lên, khó có gì cản lại được.

Thách thức từ báo điện tử
Kể từ khi báo điện tử ra đời, số

lượng báo in nói chung đều sụt giảm
dần và đó cũng là một xu thế chung
khó cưỡng. Đây là một thời kỳ khó
khăn đối với ngành báo chí, không
phải của riêng ai khi báo điện tử “đổ
bộ” vào mặt trận thông tin, văn hoá...

Bây giờ, có lẽ ít ai bàn chuyện tăng
trưởng số lượng báo in sau mỗi năm
mà chỉ bàn bạc để đối phó làm sao hạn
chế sự giảm sút lại theo lối “càng sụt
chậm càng tốt !”

Và báo Đoàn càng có những khó
khăn riêng khi cơ chế không ai bắt cơ
sở Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp
Thanh niên, Hội Sinh viên... phải đặt
mua báo.

Đó là chưa kể, tuổi trẻ bây giờ đọc
báo cũng rất khác xưa. Nếu ta thử
đứng ở các sạp báo mỗi sáng sẽ thấy
rất rõ, người mua báo Thanh niên,
Tiền phong, Tuổi trẻ hôm nay không
phải là lớp trẻ. Đối tượng mua báo in
(dù là của Đoàn Thanh niên) thì cũng
đều là người đứng tuổi.

Riêng đối với báo Thanh niên ở địa
bàn Hà Nội được bạn đọc đặt mua
theo kênh dài hạn trực tiếp từ báo
không qua đường bưu điện thì gần như
100% lượng người đặt đều từ 40 cho
đến trên 80 tuổi. Các bạn trẻ bây giờ
họ đọc báo mạng là chính. Họ ngồi xe
buýt đọc trên điện thoại, trên ipad và
trên máy tính tại công sở và trường
học... Họ đọc vậy vừa nhanh, vừa khỏi
tốn tiền mua. Và đương nhiên, nó góp

phần làm cho sụt giảm đáng kể lượng
người trẻ đọc báo Đoàn.

Nếu tìm hiểu kỹ hơn xem thử tuổi
trẻ bây giờ họ đọc gì trên mặt báo nói
chung và báo của Đoàn Thanh niên
nói riêng, chúng ta còn thấy được
những điều rất đáng lưu tâm. Từ đó,
người làm báo Đoàn sẽ tự rút ra được
nhiều điều, giúp mỗi người viết biết
chính xác hơn tuổi trẻ họ đang muốn
gì, biết gì? Từ đó điều chỉnh ngòi bút
của chính mình dù họ không còn đọc
báo in nhiều thì cũng là báo mạng,
một xu hướng tất yếu của thời nay.

Việt Nam chính thức tham gia vào
mạng Internet toàn cầu từ ngày
19/11/1997. Chỉ ngay sau đó 1-2 năm,
chúng ta đã thấy được cả cái hay, cái
tích cực cũng như những mối hoạ tiềm
ẩn của nó trong đời sống xã hội, trong
đó có lớp trẻ. Sau 19 năm hội nhập
cùng thế giới về công nghệ thông tin,
Việt Nam đã có bước phát triển nhanh
chóng với khoảng 45,5 triệu người sử
dụng Internet, chiếm tới trên 48%
dân số và đương nhiên, tỷ lệ lớp trẻ
cũng rất cao trong đó.

Vấn đề là đối tượng trẻ vào mạng
đọc mỗi ngày thường họ đọc về lĩnh
vực nào?

Theo điều tra, bạn đọc của Thanh
niên online bây giờ có gần 50 % là
thanh niên, trong đó, có 26% ở độ
tuổi từ 18-24 và 23% ở độ tuổi 25-
34. Đặc biệt, ở độ tuổi từ 55 trở lên, có
đến 26-27%.

“Trẻ hóa” từ nhu cầu độc giả
Từ thực tế trên, nếu người làm báo

Đoàn không tự điều chỉnh phong cách
viết, không tìm ra đối tượng bạn đọc
của mình bây giờ là thanh niên họ cần
gì thì sẽ rất khó mang đến cho bạn đọc
trẻ cái họ cần trên mặt báo. Một khi họ
không đọc thì cũng đồng nghĩa việc phổ
biến, sức lan toả của bài viết không có! 

Như vậy, với một tờ báo phải “làm
dâu trăm họ” như hệ thống báo Đoàn
Thanh niên và nhiều tổ chức, đoàn thể
khác cũng sẽ có những cái khó riêng,
tờ báo không thể coi nhẹ bất cứ ai cho
mọi loại hình, báo giấy cũng như báo
điện tử. Và có một điều rất thú vị,
những bài viết nào có chủ đề về đấu
tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu
tranh chống tiêu cực, tham nhũng, xa
hoa, lãng phí... thì luôn được đông đảo
bạn đọc đón nhận và bày tỏ quan điểm
rõ ràng dù độ tuổi của họ rất khác
nhau.

Tôi thật cảm động khi được biết có
những bác cao tuổi, nay đã ngoài 80,
thậm chí ngoài 85 vẫn đặt báo dài hạn
do chúng tôi tự mang đến tận nhà
hàng chục năm qua. Hôm nào người
mang báo đến sau 7 giờ sáng là y như
sẽ có phản hồi lại toà soạn thắc mắc
ngay.

Thực ra, chúng tôi đưa báo cho các
gia đình được bắt đầu từ rất sớm. Điểm
bắt đầu của chúng tôi có chỗ đã nhận
được tờ Thanh niên từ 4g15 sáng, đâu
phải là muộn ? Sự thuỷ chung với tờ
Thanh niên của các bác cao tuổi đương
nhiên là nguồn động viên khích lệ
những người làm báo chúng tôi và cái
con số gần 100% người đặt báo Thanh
niên dài hạn đương nhiên là đối tượng
đọc mà báo phải quan tâm đặc biệt.

Từ 15-20 năm trước, có nhiều người
nói với chúng tôi rằng, đọc báo Thanh
niên và Tuổi trẻ mà sao thấy “già” vậy?
Đó chính là lời nhắc nhở quý báu để
những tờ báo của tuổi trẻ  tự điều
chỉnh sao cho hài hoà hơn, làm sao để
tờ báo có nhiều bạn đọc, là tờ báo của
mọi gia đình, song vẫn không xa rời
tôn chỉ mục đích của mình: Là diễn
đàn của tuổi trẻ - nơi tuổi trẻ bày tỏ
nguyện vọng, tâm tư của mình, nơi thể
hiện hoài bão và khát khao cống hiến
đối với đất nước... n
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KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HOÀNG MẪN - PHÓNG VIÊN BÁO
ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: 
Một nghề thú vị và nhiều
thách thức

Nghề báo đem đến cho phụ nữ
chúng tôi nhiều thứ lắm. Với nghề,
chúng tôi được đi nhiều nơi, tiếp
xúc với nhiều thành phần trong xã
hội, qua đó, vốn sống của chúng
tôi phong phú hơn rất nhiều mà
không trường lớp nào, sách vở nào
dạy cho chúng tôi cả. Điều này đối
với chúng tôi rất quan trọng vì
cuộc sống hiện đại và hội nhập dễ
làm con người bị mất phương
hướng. Nghề nghiệp đã giúp chúng
tôi có khả năng tự điều chỉnh mình
theo hướng tích cực và cân bằng
tâm lý.

Nói như thế không có nghĩa là
nghề báo chỉ toàn mang lại những
điều kiện thuận lợi. Cứ nói đến nhà
báo nữ là người ta chỉ nhìn thấy
những hạn chế. Nào là sức khỏe
không thể như nam giới, nào là mất
quá nhiều thời gian và công sức cho
việc sinh con, nuôi nấng và chăm
sóc chúng trưởng thành. Làm nghề,

chúng tôi có nhiều lần, nhiều ngày
phải đi sớm, về muộn, phải trực
đêm, rồi những chuyến công tác dài
ngày ở tỉnh nọ, tỉnh kia. Ở tòa soạn,
chúng tôi không có ưu tiên gì hơn
nhà báo nam. 

Có thể nói, với nhà báo nữ song
hành với mỗi tác phẩm báo chí còn
là những trang nhật ký về cuộc đời,
về tình duyên... không dễ dàng sẻ
chia, tâm sự. Làm sao để có thể cân
bằng giữa công việc và gia đình là
điều luôn trăn trở của không ít nhà
báo nữ. Và mỗi nhà báo nữ chúng
tôi đang cố gắng để thực hiện tốt
những điều “không đơn giản ấy”.
Chúng tôi hằng ngày, hằng giờ tu
dưỡng đạo đức nghề nghiệp và cố
gắng làm tốt trách nhiệm xã hội của
báo chí trong thời đại thông tin, cho
ra đời các tác phẩm báo chí có ích
với xã hội. 

TRẦN THỊ NGỌC NGÀ -  
PHÓNG VIÊN BÁO LÂM ĐỒNG:
Làm báo giúp tôi dạn dày
kinh nghiệm và vững vàng ý
chí hơn

Làm phóng viên, lại là nữ, tôi
biết mình phải nỗ lực hơn nhiều so
với các đồng nghiệp khác giới.
Trường Sa là nơi đã giúp tôi dạn dày
kinh nghiệm, vững vàng ý chí hơn.
Tôi may mắn được 2 lần đến Trường
Sa vào đầu năm 2015 và 2016. Đến
tận bây giờ, cảm giác bồi hồi, háo
hức khi lần đầu nghe tin được đến
với Trường Sa vẫn đong đầy, tròn
trịa trong tôi.

Giữa biển khơi tôi được sống
trong sự chia sẻ, yêu thương của
những người lính biển và anh chị em
phóng viên đồng nghiệp đến từ
nhiều cơ quan báo chí trung ương
và địa phương. Tôi đi mùa biển
động, mùa những con sóng chồm
lên như thú dữ, xuồng chuyển tải
như chiếc lá tre mỏng manh. Vượt
qua sợ hãi, tôi lên đầy đủ các đảo để
mang về cả một “bồ” kỷ niệm và
một kho kiến thức về biển đảo.

Có lẽ, ít nghề nào đi nhiều như
nghề báo. Bạn bè tôi thường thắc
mắc sao nhiều khi cuối tuần tôi vẫn
phải đi làm, những lúc đó chỉ biết
cười trừ mà nói “phóng viên mà,
không làm thì lấy báo đâu cho mọi
người đọc”. Rồi có người lại nói đi
nhiều như tôi sau này có gia đình
rồi tính sao. Tính sao nữa, vừa là
nghề, vừa là đam mê, xác định gắn
bó với nghề này rồi, tôi nghĩ gia
đình tôi cũng sẽ hiểu và chia sẻ.
Vất vả là thế, nhưng đi đâu thấy
phóng viên nữ, mọi người lại ưu ái

Chuyện nghề qua lăng kính nhà báo trẻ
THANH BÌNH, NGỌC THÀNH, HOÀNG TUẤN (thực hiện)

Sức trẻ, dám đi, dám đeo bám và nhập cuộc... là những lợi thế của các cây bút trẻ. Trước
yêu cầu ngày càng cao của nghề báo trong tình hình mới, chúng tôi ghi lại đôi dòng tâm

sự của các nhà báo trẻ.
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tôi hơn, đó cũng là niềm động viên
trong công việc. Bên cạnh đó, được
cầm tờ báo trên tay có bài viết của
mình, chuyển tải được thông tin tới
người đọc là niềm vui lớn trong
nghề rồi.

HOÀNG LỘC - BÁO TUỔI TRẺ TP. HCM: 
Luôn giữ “lửa” nghề trước
những tác động của cuộc sống 

Tôi rất may mắn được sống và
làm việc trong môi trường làm báo
chuyên nghiệp ở báo Tuổi Trẻ TP.
Hồ Chí Minh từ khi là sinh viên mới
ra trường, chập chững bước vào
nghề. Ở đó, có đủ sự nghiêm khắc
và có những thế hệ làm báo tài
năng, tâm huyết để tôi học hỏi,
phấn đấu. Và để vượt qua những
thử thách, ngoài việc học hỏi kinh
nghiệm của những phóng viên đi
trước, tôi luôn ý thức tự trau dồi,
trang bị các kiến thức chuyên môn
nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu đòi
hỏi công việc.

Để luôn giữ được “lửa” nghề, tôi
luôn suy nghĩ tìm kiếm các đề tài
mới và tìm cách làm mới bản thân
qua từng đề tài thực hiện. Luôn tìm
tòi những phương thức tác nghiệp
hiệu quả và cách thức thể hiện mới
để thông tin không bị nhàm chán,
trùng lặp. Và quan trọng hơn cả,
trong mỗi bản tin liên quan, tôi luôn
nghiêm khắc với bản thân, phải đảm
bảo các yếu tố khai thác thông tin
khách quan, trung thực. Nghề báo

là nghề đối mặt với nguy hiểm
nhưng thử thách lớn nhất đối với
người làm báo là luôn giữ được
“lửa” nghề trước những tác động
của cuộc sống. 

VĨNH THÀNH - PHÓNG VIÊN 
BÁO KHÁNH HÒA:
Được sống với nghề là đam
mê của tôi

Là phóng viên trẻ về cả tuổi đời
lẫn tuổi nghề, để đứng vững trong
nghề, tôi luôn tự nhủ mình phải cố
gắng nhiều hơn so với các đồng
nghiệp đi trước. Còn trẻ, kinh
nghiệm của tôi không bằng các đàn
anh, đàn chị đi trước, nên tôi phải
học hỏi rất nhiều, nhưng bù lại, với
sức trẻ, tôi không ngại xông pha,
dấn thân mình khi thấy việc khó.
Được sống với nghề là đam mê của
mình, tôi có thể lặn lội lên rừng sâu,
hay ra tận hải đảo để có được những
tư liệu sống động nhất cho bài viết.
Bên cạnh đó, phải tự rèn giũa cho
mình lập trường chính trị vững vàng,
tư duy sáng tạo độc lập, phản ánh
trung thực, đầy đủ và khách quan
mọi vấn đề, không để bất cứ yếu tố
nào tác động đến ngòi bút.

Làm báo, ý chí và bản lĩnh của tôi
được rèn luyện từng ngày dưới sức
ép căng thẳng của công việc, đôi khi
phải chạy đua với thời gian. Ai đó
cũng từng nói, nghề báo không phải
nghề dễ gắn bó nếu không yêu.
Thật vậy, với sức trẻ và một lòng

đam mê gửi gắm hết vào nghề, mọi
khó khăn cũng chỉ là thử thách, dù
khó hay dễ bạn cũng sẽ vượt qua.

HÀ THỊ LAN HƯƠNG - PHÓNG VIÊN
ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP. HỒ
CHÍ MINH:
Tôi tin mình đang đi đúng
hướng

Dù sẵn sàng đối mặt với những
thách thức của nghề báo, nhưng khi
thực sự trải nghiệm tôi mới hiểu
được khó khăn, vất vả của nghề và
hơn hết, tôi hiểu tại sao không ít
đồng nghiệp của tôi lại rơi vào cảnh
phải chuyển nghề.

Làm báo không chỉ là chuyện đi
sớm về khuya, bận rộn với hàng ngàn
mối quan hệ, những cuộc điện thoại
réo liên tục hay áp lực bài vở...
Những điều này sẽ chẳng là vấn đề
quá lớn với những nữ phóng viên yêu
nghề nhưng sẽ là vấn đề lớn nếu đặt
họ trong vai trò người vợ, người mẹ... 

Dù vậy, tôi cũng như nhiều
phóng viên nữ khác sẽ không dừng
lại bởi chúng tôi yêu công việc của
mình. Hiếm có công việc nào lại có
thể đi sâu tới nhiều ngóc ngách của
cuộc sống như nghề này, được chân
đất lội bùn cùng người nông dân,
trải nghiệm công việc của người
công nhân vớt rác trên kênh Nhiêu
Lộc, lê la trò chuyện với người bán
vé số, ăn xin... Với nghề báo, tôi
được sống cùng nhiều cảnh đời khác
nhau, nhìn cuộc đời dưới nhiều góc
sáng tối n
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chuyện tác nghiệp của các phóng viên
điều tra của một tờ báo in trong việc
vạch trần tình trạng lạm dụng tình dục
trẻ em tại một số nhà thờ tại Mỹ đã
thắng lớn tại Giải Oscar 2016. Hai câu
chuyện kể trên đã cho thấy, việc làm
báo in trong thời buổi này không
“ngon ăn” và công chúng vẫn luôn đặc
biệt quan tâm, tôn trọng, ngưỡng mộ
những chiến công của báo chí trong
cuộc chiến làm lành mạnh hóa xã hội,
thúc đẩy cuộc sống phát triển. Nói
cách khác, công chúng vẫn đang rất
cần báo chí, nhưng đó phải là những
tờ báo thực sự cần thiết với họ.

Việc báo in - một sản phẩm đặc
trưng của thời công nghiệp kiểu cũ,
dần được thay thế bằng các phương
tiện báo chí, truyền thông thế hệ mới,
đặc trưng cho thời đại công nghệ
thông tin là điều dễ hiểu. Thế nhưng,
những tờ báo nào xây dựng được bản
sắc riêng, có đối tượng độc giả riêng
thì vẫn sống được. Bởi điều mà độc
giả cần từ các tờ báo in, không phải là
tin tức vụn vặt, những chuyện “cướp,

Báo in còn là 
“đội quân chủ lực” 
trong tương lai”?

PHẠM NGỌC - HUY LONG (thực hiện)

Một loạt sự kiện chưa có tiền lệ đã diễn ra trong thời gian qua khi những tờ
báo in đình đám, từng thống trị ngành truyền thông thế giới một thời như: Fi-
nancial Times, Deutschland, Frankfurter Rundschau (Đức), Newsweek (Mỹ), The
Independent (Anh)... lâm vào tình trạng phải đóng cửa. Chưa bao giờ báo in phải
đối mặt với một tương lai ảm đạm, nhiều chông gai và vật lộn cầm cự để thích
nghi với những thay đổi của công nghệ, công chúng và thị trường như trong
thời điểm hiện tại. Hãy lắng nghe ý kiến trao đổi của các nhà báo về vấn đề rất
nóng bỏng: Tương lai của báo in... 

Đã có không ít ý kiến cho rằng, báo in đang ở thế bí bách và
bên bờ vực tuyệt vọng. Song, với những độc giả trung thành, họ
vẫn tin rằng, báo in chỉ đang chống chọi với những khó khăn
của thời đại để sang một giai đoạn mới của vòng đời. Dù thế nào
đi nữa cũng phản ánh một thực trạng: Báo in ngày nay có những
vấn đề cấp bách cần giải quyết.

NHÀ BÁO, THIẾU TÁ  HỒ QUANG PHƯƠNG - 
BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN:
Báo in vẫn còn “đất” sống khi công chúng thấy thực
sự cần thiết với họ

Thời gian gần đây, có hai thông tin đặc biệt thu hút sự chú ý
của công luận liên quan đến ngành báo in mang hai sắc thái trái
ngược nhau. Thứ nhất, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu
của Anh là The Independent (báo Độc lập) sẽ ngừng xuất bản
báo giấy từ ngày 26/3/2016. Thứ hai, phim Spotlight kể về
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giết, hiếp”. Điều mà độc giả cần từ
báo in chính là những tin tức chuyên
sâu, những bài báo khiến người ta
phải động não và gợi mở hướng giải
quyết nhiều vấn đề. 

Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều tờ
báo ra đời, nhưng cũng ngày càng ít tờ
báo có đẳng cấp, có “tầm” và giàu chất
xám. Điều này thì tác giả Mitchell
Stephens đã phân tích kỹ trong cuốn
“Hơn cả tin tức: Tương lai của báo
chí”. Có một thực tế là người ta đang
tuyệt đối hóa công nghệ, kỹ thuật tiếp
nhận thông tin báo chí, mà dường như
coi nhẹ vấn đề cốt yếu: Điều gì đọng
lại cho độc giả khi tiếp nhận những
thông tin ấy? Báo in vẫn còn đất sống
trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như
hiện nay, tuy nhiên, những người làm
báo có đủ “tầm” để tiếp tục trụ lại tại
mảnh đất đó hay không? Đó mới là
thách thức đang được đặt ra!

NHÀ BÁO LÊ QUỐC MINH, 
TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐIỆN TỬ 
VIETNAMPLUS (TTXVN):
Cạnh tranh khốc liệt giữa các
loại hình báo chí sẽ tiếp tục 
diễn ra

Có thể nói, chưa bao giờ trong hoạt
động báo chí, truyền thông thế giới lại
đang diễn ra nhiều thay đổi, xuất hiện
nhiều công nghệ mới, nền tảng mới,
thậm chí có thể gọi là những cuộc
cách mạng mới như vài năm vừa qua.
Trong vòng chưa đầy một thập niên,
chúng ta đã chứng kiến những bước đi
công nghệ làm thay đổi cuộc chơi. Các
trang web như YouTube từng đưa nội
dung video lên Internet rồi quay trở
lại chiếm lĩnh phòng khách các gia
đình thông qua những chiếc smart TV.
Vậy chúng ta sẽ gọi các chương trình
video trên Internet là truyền hình hay
là nội dung số? Dịch vụ Netflix đang
khuynh đảo thế giới đương nhiên là

nội dung số, nhưng có khác gì truyền
hình khi không chỉ có phim mà có cả
những phóng sự hấp dẫn do hãng này
tự thực hiện. Sportify, Pandora, Rhap-
sody là phát thanh hay không phải
phát thanh? Podcast của các cá nhân
thì thế nào? 

Nhờ sự phát triển như vũ bão của
công nghệ truyền thông, một website
có thể triển khai hàng chục phiên bản,
nhắm đến độc giả ở nhiều nơi trên thế
giới mà không cần đến tận nước sở tại,
vượt qua mọi rào cản về địa lý, thậm
chí cả những quy định pháp lý. Và
cũng nhờ công nghệ nên bất kỳ ai
cũng có thể tạo ra nội dung, tự phát
hành thông qua các kênh như mạng
xã hội, gửi cho những cơ quan báo chí
trong nước hoặc nước ngoài mà họ
muốn. Trong một bài viết mới đây
trên tờ Guardian của Anh, tác giả
Emily Bell thậm chí nói rằng, các nhà
xuất bản giờ đây đã mất quyền kiểm
soát thông tin. Xét ở nghĩa bóng hay
nghĩa đen thì phát biểu này cũng có cơ
sở nhất định. 

Vậy tiếp theo báo in, phát thanh
truyền hình và báo điện tử sẽ là gì?
Hiện nay là thời đại của đa phương
tiện và đa nền tảng, cơ quan báo chí
nào cũng cố gắng thực hiện sản phẩm
báo chí bằng nhiều loại hình báo chí
và phát trên mọi nền tảng có thể - dù
là bản in, truyền hình, máy tính,
tablet, mobile, thậm chí cả các dịch vụ
OTT - để tiếp cận công chúng. 

Báo in có những thế mạnh của
mình, song những thế mạnh đó không
còn mang tính tuyệt đối trong thế giới
phẳng và trong bối cảnh truyền thông
xã hội phát triển cực kỳ mạnh mẽ như
hiện nay. Xu hướng “điện tử hóa” báo
chí là điều không thể tránh khỏi. Các
nhà quản lý báo chí sẽ tập trung nhiều
hơn cho xu hướng này trong khi vẫn
cố gắng duy trì những giá trị then chốt

của báo chí truyền thống, nhất là tính
chính xác, trung thực của thông tin.
Bên cạnh đó, những tạp chí chuyên
ngành vẫn có cơ hội tồn tại, càng tập
trung sâu vào một lĩnh vực nhất định
thì càng giảm rủi ro, nhưng tất nhiên
là phải có cả bản điện tử với khả năng
tương tác cao với người đọc.

NHÀ BÁO ĐỖ QUỐC CƯỜNG, 
ĐÀI PT- TH KHÁNH HOÀ:
Không kịp thời thay đổi tương
lai của báo in sẽ khó đoán định

Nghề báo buộc tôi hàng ngày phải
đọc đủ các loại báo để cập nhật tin tức
vừa phục vụ công việc vừa thỏa mãn
nhu cầu thông tin. Đã thành thói
quen, đến đâu thấy có tờ báo là tôi
cầm lên để đọc, bất kể là báo cũ hay
mới. Hồi trước, khi Interrnet và
smartphone chưa phổ biến như bây
giờ, mỗi ngày tôi có thói quen mua
một tờ Tuổi Trẻ và một tờ Thanh
Niên. Lâu lâu mua thêm cuốn Thời
báo Kinh tế Sài gòn, Kiến thức ngày
nay... Vào dịp Tết tôi cũng hay mua
những ấn phẩm Xuân như: Tuổi Trẻ,
Thanh Niên, Văn hóa Thể thao, Kiến
thức ngày nay... xem  như là những
món ăn tinh thần  không thể thiếu
trong ngày Xuân bên cạnh những
bánh chưng, củ kiệu hay mứt Tết...
Thế rồi, không biết tự lúc nào, khi 
Internet và smartphone trở thành phổ
biến trong cuộc sống, thói quen mua
báo hàng ngày và mua báo Tết của tôi
cũng không còn nữa. Thay vào đó, tôi
đọc báo mạng. Trên mạng người ta
không chỉ đọc mà còn nghe và xem.
Rõ ràng, báo điện tử cập nhật thông
tin nhanh hơn báo in, phát thanh,
truyền hình và có thể đọc ở mọi lúc,
mọi nơi. Chỉ khi cần tìm thông tin
quan trọng, đòi hỏi độ tin cậy cao
phục vụ công việc, tôi mới lại tìm đến
báo in. Trường hợp của tôi chắc không
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phải là cá biệt. Giới trẻ bây giờ lúc nào
cũng lăm lăm trong tay cái smart-
phone để online . Tôi nghĩ báo in vẫn
tồn tại vì còn hữu ích, nhưng lượng
người đọc sẽ càng ngày càng ít dần.
Và nếu báo in không kịp thời thay đổi
để cạnh tranh với báo điện tử thì một
ngày nào đó tương lai của báo in sẽ
thật... khó đoán định!

NHÀ BÁO TRƯƠNG VĂN CHUYỂN,
TỔNG BIÊN TẬP BÁO CẦN THƠ: 
Báo in vẫn tồn tại 
trong gian khó

Báo in là loại hình báo chí ra đời
sớm nhất trong lịch sử báo chí, hiện
đang bị đặt trong thách thức tồn tại
hay không tồn tại. Nhiều dự đoán
rằng, báo in tồn tại trong khoảng 30 -
40 năm nữa, thậm chí có dự đoán
rằng, báo in chỉ có thể tồn tại trong
vòng 10 năm nữa thôi!

Nhưng mới đây, việc tờ nhật báo
The New Day ở Anh được xuất bản số
đầu tiên, trong khi nhiều cơ quan báo
chí khác cho ngừng xuất bản báo in,
chỉ giữ lại báo điện tử, khiến làng báo
quay trở lại bàn luận về sự tồn tại của
báo in.

Chúng ta ai cũng biết, thời gian gần
đây, công nghệ thông tin phát triển,
báo điện tử, mạng xã hội ngày càng
chiếm ưu thế trong việc cung cấp thông
tin nhanh, đa dạng, phong phú cho
công chúng. Báo điện tử và mạng xã
hội ngày càng lấn át báo in và thậm chí
thách thức cả truyền hình - một loại
hình báo chí đã và đang chiếm ưu thế. 

Song, mỗi loại hình báo chí đều có
lợi thế riêng. Ưu thế của báo in là
cung cấp thông tin chiều sâu, tính
bình luận, độ chính xác, tính cộng
đồng cao, khả năng lưu trữ tốt hơn các
loại hình báo chí khác, và đặc biệt là
góp phần duy trì và phát huy văn hóa
đọc - vốn mai một trong thời gian gần

đây. Có nghĩa là, báo in vẫn còn cơ hội
và yêu cầu của xã hội để tồn tại và
phát triển. Giống như loại hình báo
phát thanh những tưởng đã bị loại ra
khỏi cuộc chơi truyền thông nhân loại,
nhưng vẫn tồn tại tốt đến nay.

Mỗi loại hình báo chí tồn tại trong
môi trường xã hội của nó, xã hội còn
có nhu cầu và bản thân nó có cố gắng
thì còn cơ hội tồn tại. Ở Việt Nam,
mặc dù báo điện tử và mạng xã hội
phát triển nhanh, nhưng số lượng
người đọc báo in vẫn còn nhiều, văn
hóa đọc đang được khuếch trương.
Đảng và Nhà nước ta xác định báo in
vẫn là một trong những công cụ tuyên
truyền hữu hiệu và tiếp tục quy hoạch
để phát triển.

Tất nhiên, báo in đang tồn tại trong
khó khăn. Vì thế, những người làm
báo in phải không ngừng suy nghĩ,
sáng tạo để cung cấp cho công chúng
những sản phẩm báo in chất lượng
nhất, nhất là chất lượng thông tin. Và
đó là điều quan trọng!

THS. PHAN VĂN TÚ, TRƯỞNG BỘ
MÔN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ,
KHOA BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG,
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN
VĂN TP. HỒ CHÍ MINH:
Báo chí phải biết sống chung
trong sân chơi truyền thông sôi
động mới tránh được nguy cơ bị
loại

Việc tờ báo giấy uy tín ở Anh, báo
Độc Lập, vừa tuyên bố ngưng xuất
bản báo giấy vào 26/3 này thật sự
không gây bất ngờ đối với
giới nghiên cứu truyền
thông. Những dự báo về
sự kết thúc của báo in
đã được đưa ra cách
nay trên 10
năm và
thực tiễn

báo chí thế giới 5 năm trở lại đây ngày
càng chứng minh rằng, đó là những dự
báo tương đối đúng. Sự phát triển
chóng mặt của công nghệ Internet và
sự lớn mạnh của truyền thông xã hội
hiện nay đang đe dọa tương lai tất cả
các loại hình báo chí truyền thống.

Báo in ở một số nước châu Á và
Việt Nam có những đặc thù riêng,
chuyện “đóng cửa” chắc cũng còn một
thời gian nữa, nhưng đó là xu thế
không tránh khỏi được, nhất là khi
quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày
càng sâu sắc hơn, khi tỷ lệ người dân
sử dụng thiết bị di động kết nối Inter-
net ngày càng phổ biến hơn. Phát
hành nội dung thông tin trên nền tảng
số thay cho vật liệu giấy hay sóng điện
từ không còn là điều xa lạ trong đời
sống báo chí Việt Nam hơn 15 năm
qua. Tuy nhiên, so với sự phát triển
của công chúng truyền thông mới,
chúng ta vẫn còn quá lạc hậu và lãng
phí. Phương thức phát hành và cách
thức tổ chức sản xuất nội dung phù
hợp và có giá trị độc lập mới là điều
cốt lõi quyết định sự tồn tại của một
thương hiệu báo chí hiện nay. Mặt
khác, báo chí chính thống phải biết
sống chung, phải biết làm đối tác với
mạng xã hội trong sân chơi
truyền thông cực kỳ sôi
động hôm nay mới
có thể tránh
được nguy cơ
bị loại n
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NHÀ BÁO LÊ BÌNH: 

LÀM BÁO ĐỂ CUỘC SỐNG 
TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN

NGỌC THÀNH

“Như một cuốn sách được biên soạn bằng hình ảnh, như một tập tài liệu bao quát toàn
cảnh kinh tế trong nước và thế giới trong suốt 1 năm qua, nhưng lại hấp dẫn, thu hút, đầy
cảm xúc”, đó là ý kiến một số khán giả khi xem chương trình Tạp chí kinh tế năm Bính Thân
“Thế giới phẳng hay không phẳng?” do Trung tâm tin tức VTV 24 sản xuất .

Nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, nhận thức và thậm chí quyết tâm hành động vì một thế
giới tốt đẹp hơn. Nhà báo Lê Bình- Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24 đã tâm sự như vậy về
chương trình đặc biệt này, cũng như về những câu chuyện thú vị phía sau khuôn hình...

Chúng tôi muốn lan toả sự
yêu thương
n Phóng viên (PV): Ý tưởng nào giúp
chị và ê- kíp quyết định sản xuất
chương trình “Thế giới phẳng hay
không phẳng” để phát dịp năm mới
Bính Thân 2016 sau 1 năm dừng
phát sóng Tạp chí kinh tế cuối năm?
l NB Lê Bình: Thực ra, năm Ất
Mùi chúng tôi cũng dự định thực
hiện Tạp chí kinh tế cuối năm. Tuy
nhiên, với sự ra đời của VTV 24, có
quá nhiều công việc cần chuẩn bị,
cùng với đó là việc sản xuất Chuyển

động 24 giờ nên nhân lực bị hụt đi
rất nhiều, chưa có đủ điều kiện để
thực hiện. Vả lại, chúng tôi không
muốn cho ra đời một sản phẩm hời
hợt, nếu đã sản xuất thì phải bằng
sự tận tâm, bằng toàn bộ nhiệt
huyết. Phải đổ tất cả công sức, nỗ
lực, tình yêu và kỹ năng nghề nghiệp
của mình để gửi thông điệp đến
khán giả.

Thế giới phẳng là một khái niệm
đã được đưa ra và in sâu trong tâm
thức của nhiều người. Tuy nhiên,
dưới góc nhìn của người làm báo,
chúng tôi đã nỗ lực đi tìm lời giải
cho câu hỏi, bản chất của thế giới
này là gì? Dưới mỗi góc nhìn khác
nhau, chúng tôi mong muốn vẽ lại
bức tranh toàn cảnh kinh tế của 1
năm để khán giả có cái nhìn toàn
diện, để biết được Việt Nam đang ở
đâu, thế giới đang ở đâu, chỗ nào
phẳng, chỗ nào không phẳng và
chúng ta cần phải làm những gì để
phẳng cùng thế giới.
n PV: Và để có được câu chuyện
chân thực nhất, chắc hẳn ê- kíp làm
phim đã có những ngày tác nghiệp
thật sự khó khăn?

l NB Lê Bình: Chúng tôi rất may
mắn khi đã quay được những hình
ảnh ấn tượng, kể lại câu chuyện một
cách rõ nét về những gì đã chứng
kiến, trải qua. Chúng tôi vừa đi vừa
sợ bị bắn, hay bom nổ xung
quanh..., thậm chí mất tích ở đâu
đó. Tôi đã nghĩ và mường tượng ra
cả tình huống tồi tệ nhất này.
Chúng tôi đã vào những chỗ vừa bị
đánh bom, có băng đảng buôn bán
ma tuý, bắt cóc tống tiền và giết
người, nơi mà người dân địa phương
nói là nguy hiểm nhất. Nhớ lại
quãng thời gian đó, những bạn sản
xuất đồ hoạ thậm chí thức trắng gần
5 ngày, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 1
tiếng đồng hồ. Có thể nói, chúng tôi
đã vắt kiệt sức mình để tác phẩm
lên sóng đúng hẹn. 
n PV: Những điểm mới của chương
trình là gì?
l NB Lê Bình: Để có một chương
trình ấn tượng, nội dung phải có sự
khác biệt và lột tả được bản chất
mới thuyết phục được khán giả.
Chương trình này không chỉ mang
tính chất thông tin mà đã nâng lên
tầm triết lý, mang tính chất thông
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Nhà báo Lê Bình tác nghiệp tại hiện trường
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điệp. Đặc biệt, cách thể hiện đồ họa
đã tác động rất lớn để người xem có
thể cảm nhận một cách trung thực
nhất, cảm giác như đang hiện hữu
trong khung hình ấy.

Chúng tôi rất tự hào vì VTV
đang có những trường quay hiện đại
ngang tầm thế giới. Điều này là nhờ
chiến lược đầu tư của lãnh đạo Đài
THVN vào công nghệ và con người
với mục tiêu đưa VTV trở thành
một Đài truyền hình đẳng cấp trong
khu vực và trên thế giới.
n PV: Theo chị cái hay nhất của
chương trình nằm ở đâu? 
l NB Lê Bình: Nằm ở những thông
điệp chương trình chuyển tới, ở từng
thông tin chúng tôi phát hiện, lựa
chọn và phân tích, ở từng góc nhìn
của các phóng viên, biên tập viên, ở
sự nỗ lực không mệt mỏi, ở những
chi tiết hình, câu chuyện, phóng sự
được chỉnh sửa vài chục lần... Và ở
cả khát vọng cung cấp cho khán giả
bức tranh toàn cảnh về kinh tế
nhưng đầy xúc cảm nhân văn, khiến
con người ta thay đổi nhận thức
muốn sống tử tế hơn và khiến người
ta muốn hành động.

VTV24 cần những phóng sự 
có ích
n PV: Chị quan niệm như thế nào là
một chương trình hay? 
l NB Lê Bình: Tôi luôn nói với các
bạn phóng viên của Trung tâm tin
tức VTV24 rằng, “Chị không cần
một phóng sự hay, một chương trình
hay mà chị cần một phóng sự, một
chương trình có ích”. 

Sự hấp dẫn của phóng sự không
phải từ những khuôn hình trau
chuốt, những lời bình được viết nắn
nót, cũng không phải là sự kết hợp
âm thanh ánh sáng một cách hoàn
hảo bằng kịch bản được chuẩn bị kỹ

càng... Một tác phẩm báo chí hay
phải là sản phẩm có một mục tiêu
tốt đẹp, khiến người ta cười, khiến
người ta suy ngẫm, có thể khiến
người ta đau khổ mà thay đổi. Mục
tiêu cuối cùng là khiến người xem
cùng căm phẫn cái xấu, cái ác, mong
muốn làm điều tử tế, muốn lan toả
sự yêu thương, khiến con người
sống tử tế hơn, xã hội tốt đẹp hơn.
n PV: Để có được những chương
trình ấn tượng chắc chị phải có “bí
quyết” để rèn quân?
l NB Lê Bình: VTV24 còn quá trẻ,
nhiều bạn mới ra trường, kinh
nghiệm sống cũng như kinh nghiệm
nghề chưa nhiều nhưng bù lại, các
bạn ấy có sự nhiệt huyết, đam mê và
tôi tin, các bạn ấy có khao khát
mãnh liệt trong việc trở thành
những nhà báo chuyên nghiệp,
không vụ lợi và có ích. Từ động lực
đó, các bạn ấy đã làm việc không
mệt mỏi, sẵn sàng cống hiến để
mang tới những chương trình tốt
nhất dành cho khán giả.

Tôi ám ảnh trước ánh mắt của
những đứa trẻ Trung Đông...
n PV: Chị có thể kể một vài kỷ niệm
đáng nhớ nhất khi trực tiếp tác
nghiệp tại hiện trường để thực hiện
chương trình này?
l NB Lê Bình: Có quá nhiều câu
chuyện để kể, quá nhiều hình ảnh
ám ảnh, và quá nhiều đôi mắt ấn
tượng khiến mình không thể quên
được. Tôi chỉ nghĩ là mình nợ những
người dân ở đấy những câu chuyện.
Người dân Việt Nam cần biết đến
những câu chuyện ấy.

Những đứa trẻ tôi được gặp ở
miền núi nước ta trong những
chuyến đi từ thiện, chúng bị đói,
không có cái ăn, nhưng so với những
đứa trẻ ở vùng Trung Đông, chúng

vẫn còn may mắn hơn. Vì chúng
không phải sống trong sợ hãi, không
phải sống trong cảnh bom rơi đạn
lạc không phải chứng kiến những
cảnh bạo lực xảy ra mỗi ngày và
cảnh người ta cắt đầu người một
cách thản nhiên đến ghê rợn.
Những đứa trẻ bị ám ảnh mỗi đêm
khi nhìn thấy cha mình chết ngay
bên cạnh mà không thể bò tới chạm
vào cha lần cuối vì chính nó cũng
đang bị bom cưa cụt một chân!

Tôi đã được gặp một gia đình
người tị nạn. Lúc đó họ đang nấu
bữa tối và khi nhìn vào chiếc nồi đặt
trên bếp, tôi thấy có 3 củ khoai tây.
Tôi hỏi họ đó có phải bữa tối của
gia đình không và nó được dành cho
những ai? Họ trả lời đó là bữa tối
cho 12 người. Bạn có thể tin không?
3 củ khoai tây là bữa tối cho 12
người trong cái rét xuống tới 0°C.
Tôi không thể tưởng tượng được
làm sao người ta có thể chịu đựng
được và họ sẽ tồn tại kiểu gì với
cuộc sống như thế, trong một mùa
đông giá rét như thế? Tôi cũng đã
hỏi một đứa trẻ, nó nói với tôi rằng
nó không còn nhớ mùi thịt như thế
nào, vì rất lâu rồi không được ăn
thịt. Tôi cũng không thể quên được
vòng tay của một đứa trẻ đã ôm lấy
tôi như không muốn rời đi mà mình
không thể làm gì được để giúp đứa
trẻ ấy. Tôi đã bị ám ảnh kinh khủng
trước ánh mắt hồn nhiên đến đau
đớn của những đứa trẻ Trung
Đông...
n PV: Trong chương trình có những
đoạn rất xúc động khi nói về người
nhập cư. Đứng trước thực trạng ấy
chị có bị cảm xúc chi phối không?
l NB Lê Bình: “Trái tim nóng và
cái đầu lạnh”, tôi cố gắng đi theo
nguyên lý đó. Chúng tôi không
không phải là người phán xét, cũng



không bình luận, chỉ là người kể
chuyện để làm sao chạm đến cảm
xúc và trái tim khán giả. Chúng tôi
đã kể lại một câu chuyện và hy vọng
khán giả đón nhận cảm xúc mà
chúng tôi chuyển tải.
n PV: Khi chương trình phát sóng chị
và ê- kíp đã nhận những phản hồi gì
của công chúng và khán giả?
l NB Lê Bình: Tôi đã đọc say mê
cả trang bình luận và cảm xúc của
khán giả, từ những cô bé, cậu bé
mới chỉ học lớp 8, lớp 9, đến những
chuyên gia kinh tế hay nhà báo giàu
kinh nghiệm. Tôi rất cảm động dù
lời bình luận ấy chỉ có một từ là
“hay”, “ý nghĩa”, “sâu sắc”. 

Và những phản hồi của khán giả
khiến chúng tôi sung sướng và hạnh
phúc vì chúng tôi đã làm ra một tác
phẩm truyền hình có ích, lan tỏa tới
công chúng để mọi người thêm yêu
quý cuộc sống này hơn.
n PV: Chị có ý định sản xuất tiếp
chương trình nào như vậy nữa
không? Chị có sợ bị lặp lại chính
mình?
l NB Lê Bình: Chúng tôi thầm cảm
ơn khán giả đã luôn ủng hộ, động
viên những sản phẩm của Trung tâm
tin tức VTV 24 và tự nhủ rằng mình
phải cẩn trọng với từng con chữ,
từng khuôn hình để cung cấp tới
công chúng những tác phẩm tốt
nhất, chân thực và sinh động nhất.

Cuộc sống luôn luôn vận động,
nhưng nếu chúng tôi luôn cố gắng
sáng tạo, làm mới mình hơn nữa,
khắt khe hơn với chính mình thì
cuối năm sẽ có một sản phẩm mới
để cống hiến cho khán giả, để khán
giả tiếp tục yêu quý mình. Đòi hỏi
ấy không bao giờ dừng lại. Nếu tự
mãn cũng là lúc khán giả sẽ rời xa
chúng tôi n
n PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!

Chuyện nhà báo nữ 
tác nghiệp ở điểm nóng

chiến sự
QUANG ANH  (thực hiện)

Điểm nóng chiến sự là cơ hội để các nhà báo
thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, để có
được những dòng tin nóng hổi về sự kiện, có
tính thời sự cao và tạo được ấn tượng sâu sắc
trong lòng khán giả, họ đã phải đối mặt với
không ít hiểm nguy, thậm chí nguy hiểm tới tính
mạng. Nhà báo Điệp Anh, phóng viên thường
trú VOV tại Moscow (Liên bang Nga) cũng từng
trải qua những thời khắc như thế...

nPhóng viên (PV): Tác nghiệp ở Nga có điểm gì đặc biệt, thưa chị?
l NB Điệp Anh: Sống và làm việc ở nước Nga, là dịp tốt để
chúng tôi được thưởng thức văn hóa ở nơi xứ tuyết này. Tuy
nhiên, trong điều kiện thời tiết ở Nga thường lạnh âm 10 - 20
độ C... thì phải nói, tác nghiệp rất vất vả. Mỗi lúc phải đi đâu
chúng tôi mất hàng nửa tiếng đồng hồ để “đóng bộ” quần,
áo, mũ, giày, găng tay, khăn quàng... “tầng tầng, lớp lớp” để
chống chọi với cái lạnh thấu xương mà ta cảm nhận được
ngay tức khắc khi vừa bước ra khỏi nhà. 
n PV: Chị có thể nói về những khó khăn của một phóng viên
Việt Nam, nhất là phóng viên nữ như chị khi tác nghiệp ở điểm
nóng chiến sự? Chị có thấy sợ khi tác
nghiệp trong hoàn cảnh như vậy?

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TÁC NGHIỆP

Phóng viên
chiến trường_Ảnh: TL
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l NB Điệp Anh: Vâng, đúng là
năm 2014 và 2015 đối với các phóng
viên thường trú chúng tôi ở Nga là
khá nặng nề với những điểm nóng
chiến sự. Chúng tôi đã có khá nhiều
chuyến tác nghiệp tới Ukraina cả
vào những thời điểm nước sôi, lửa
bỏng của cuộc xung đột nội bộ và cả
vào dịp diễn ra các hoạt động hữu
nghị Việt Nam - Ukraina... 

Cái khó khăn với chúng tôi, thực
ra cũng như với mọi người dân
thường, đó là sự an nguy trước
những xung đột giữa các phe phái,
trước những tệ nạn trộm cắp, bất
ổn xã hội... Nhưng cũng không hẳn
mọi sự đều chỉ là những điểm
nóng. Cuộc sống đời thường ở ngay
vùng chiến sự Ukraina vẫn có
những ổn định và bình yên nhất
định và với sự hỗ trợ của Cơ quan
Ngoại giao ta là Đại sứ quán Việt
Nam tại Ukraina, chúng tôi vẫn tổ
chức được những chuyến tác
nghiệp rất an toàn. Quan trọng
hơn, chúng tôi đã tận mắt thấy
được những thực tế của vùng chiến

sự, của cuộc sống đời thường để
phản ánh, viết bài một cách khách
quan, chuẩn xác.

Ở đó, ranh giới giữa sự sống và
cái chết là vô cùng mỏng manh.
Đứng trước nó, có ai mà không sợ?
Tuy nhiên, chỉ sau vài phút khi hoà
mình vào dòng người tại đây và say
sưa tác nghiệp thì cảm giác đó cũng
không còn nữa. Vất vả đấy, nhưng
chúng tôi không ân hận bởi sau mỗi
chuyến công tác tới vùng chiến sự ấy
là những sản phẩm mang hơi thở
cuộc sống mà chúng tôi tận mắt
chứng kiến.

Chúng tôi đã có được những
phóng sự về cộng đồng Việt Nam
trong vùng chiến sự, về cuộc sống
của người dân nước sở tại và về
những tác hại khủng khiếp của
chiến tranh, của xung đột... 
n PV: Chị có bị áp lực hoàn thành
công việc?
l NB Điệp Anh: Quả thực, để có
được thông tin không chỉ “nóng hổi”
mà còn phải chính xác, khách quan,
chúng tôi đã phải theo sát hiện

trường, tiếp cận với các nguồn thông
tin của các cơ quan báo chí chính
thống của Nga và Ukraina và nhất là
các đồng nghiệp, những người thạo
tin... Sau khi đã có nguồn tin, chúng
tôi còn phải đối chiếu, kiểm chứng
để sao có độ tin cậy cao nhất.

Thường thì giờ làm việc của
chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng,
người lo tin bài, người chuẩn bị ăn
sáng, máy móc. Sau đó bàn kế
hoạch, kiểm tra kịch bản và ra hiện
trường. Chúng tôi phải cố gắng tác
nghiệp các diễn biến thật nhanh, len
lỏi đến những chỗ an toàn cho
phép, sau đó bố trí phỏng vấn tại
hiện trường...

Tiếp đó, chúng tôi nhanh chân
rút về để biên tập, đọc và hoàn
thiện để gửi về Việt Nam sớm nhất.
Guồng quay công việc cuốn chúng
tôi và cứ đều đặn thế trong suốt cả
tuần công tác.
n PV: Không ít phóng viên tác nghiệp
tại hiện trường đã hy sinh giữa làn
bom đạn các cuộc chiến. Chị có cho
đó là một cái giá quá đắt phải trả cho
nghề nghiệp?
l NB Điệp Anh: Tôi nghĩ đã là
sinh mạng con người thì không có
giá nào rẻ cả. Vấn đề là sự hy sinh
ấy có ý nghĩa hay không. Tôi nghĩ,
những phóng viên chiến trường vì lý
tưởng nghề nghiệp nên sẵn sàng
chấp nhận điều xấu nhất xảy ra.
Phần lớn nhà báo là những người
yêu hòa bình nên sẵn sàng nhận sứ
mệnh xông pha giữa xung đột để
loài người hiểu rõ được bộ mặt của
chiến tranh. Họ có thể nằm xuống
để giúp thế giới hiểu rõ hơn giá trị
của hòa bình. Do đó, sự hy sinh của
họ có giá trị không thua bất kỳ sự hy
sinh nào vì hòa bình và phát triển
của nhân loại n
n PV: Trân trọng cảm ơn chị! 

Tác nghiệp báo chí tại một điểm nóng ở thành phố Aleppo (Syria), ngày 29/12/2012_Ảnh minh họa
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Chúng tôi xác định phải làm
một cái gì đó theo kiểu ký
sự, tả thực nhưng chưa ai đi

Trường Sa bao giờ, chưa từng quay
phim biển đảo thì liệu có thành
công? Phương thức đặt ra là cố gắng
và cố gắng, tiếp cận cái mới, vừa làm
vừa xác định ý tưởng kịch bản. Kinh
phí đi xa tốn kém không dễ gì ban tổ
chức chấp nhận cho đoàn làm phim
đi nhiều người, nhưng ít người thì chỉ
có thể làm phim thời sự. Cuối cùng,
chúng tôi cũng được chấp nhận ở
mức tối đa là ba người: Tôi là tác giả
chính xây dựng kịch bản kiêm đạo
diễn và viết lời bình; nhà báo Bùi Hải
Đăng, trưởng phòng thời sự  quay
phim chính, nhà báo Đoàn Đức Sĩ
phóng viên phối hợp quay phim. Vì
đi biển đảo khó khăn nên chúng tôi
chỉ mang 1 máy quay phim cỡ trung
kèm theo chân quay và một máy
quay mini. Cùng đi còn có nhà báo
Phạm Thành, Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.
Thế là khi cần, tôi và anh Phạm
Thành cũng làm chân “điếu đóm”
vác chân quay cho người quay phim,
nhất là lúc xuống tàu, lên xuồng ra
vào đảo. 

Một buổi sáng hạ tuần tháng tư,
trời trong xanh và
nắng đẹp, tàu hải
quân HQ957 đưa

chúng tôi rời cảng Cát Lái, TP. Hồ
Chí Minh xuôi sông Đồng Nai ra cửa
biển Vũng Tàu. Càng ra xa gió càng
to và sóng càng lớn, việc đầu tiên là
phải tập làm quen với sóng. Đêm đầu
tiên trên biển mênh mông giữa một
màu đen ngòm, xa xa là ánh sáng của
giàn khoan dầu khí. Buổi liên hoan
văn nghệ trên tàu với những bài hát
về biển đảo thật xúc động lòng người.
Đêm ấy, chúng tôi được xem một bộ
phim tài liệu của xưởng phim Trung
ương quay ngay sau năm 1975 khi
mới giải phóng Trường Sa về quá
trình xây dựng các đảo nổi, đảo chìm
từ những bãi cát và bãi đá
san hô để thấy được
những khó

khăn gian khổ ngày đầu xây dựng
Trường Sa. Hôm nay, đoàn công tác
ra Trường Sa đã thuận lợi hơn nhiều.
Từ năm 2010 tất cả đảo ở quần đảo
Trường Sa mà ta đang canh giữ đều
có điện bằng năng lượng gió và pin
mặt trời, có sóng điện thoại Viettel
và truyền hình phủ sóng qua vệ tinh. 

Sau 3 ngày đêm tàu mới đến được
vùng biển Trường Sa cách đất liền
gần nhất là 450 và xa nhất là gần 600
cây số. Đảo đầu tiên chúng tôi đặt
chân đến là đảo Đá Lớn B, anh em
chiến sĩ trên đảo đem xuồng ra đón
đoàn nghiêm trang và thân tình. 

Trong chuyến đi này, chúng tôi đã
đến 5 đảo nổi và 6 đảo chìm trong
tổng số 33 điểm đảo của quần đảo
Trường Sa mà Việt Nam đang quản
lý. Đảo nổi lớn nhất là đảo Trường Sa
lớn và là thủ phủ của quần đảo
Trường Sa cũng chỉ dài 600 mét, rộng
từ 300 đến 400 mét. Trên đất cát mặn
mòi, cây bàng vuông, phong ba và
bão táp là những cây chủ lực trên đảo
mới chịu được cuồng phong của gió
bão. Nước ngọt chủ yếu dùng nước
mưa tích trữ từ mái nhà vào bể, về
mùa mưa cũng phải phân phối theo
tiêu chuẩn, về mùa đông 1 chiến sĩ 1
ngày chỉ được vài ba lít nước,
chiến sĩ tắm rửa xong lại tận dụng
để tưới rau. Rau xanh ở Trường
Sa rất hiếm khi phải mang

đất từ đất liền

Từ năm 2010 trở về trước,
tỉnh Hưng Yên chưa có đoàn
công tác nào ra thăm quần
đảo Trường Sa và nhà giàn
DK1. Để làm phim, chúng tôi
đã tự liên hệ với Cục chính trị
Quân chủng Hải quân và
được chấp nhận “đi ké” theo
một đoàn công tác của một
số bộ, ngành, tỉnh. 

Chúng tôi làm phim ở Trường Sa
ĐOÀN MINH TẤN
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ra rải trên nền đất cát mặn để trồng
và phải xây tường bảo vệ trước gió
hay trồng trên khay khi gió bão thì
đưa khay vào nhà. Lợn, gà ở các đảo
đều được chiến sĩ chăn nuôi. Những
chi tiết ấy không thể thiếu khi làm
phim ký sự và phim tài liệu.

Chúng tôi ăn ngủ toàn bộ trên tàu,
đi trên biển mất khá nhiều thời gian
và tàu chạy liên tục cả ngày lẫn đêm.
Đảo gần nhau nhất cũng vài chục cây
số, xa tới cả trăm cây. Vì thế mỗi lần
đoàn công tác dừng ở đảo chìm cũng
chỉ 45 phút và đảo nổi khoảng hơn 1
giờ đồng hồ. Thời gian eo hẹp nên
chúng tôi phải tác nghiệp hết sức
khẩn trương. Làm phim dài dạng tài
liệu, ký sự thời gian ngắn cho quay
phim là rất khó khăn về tư liệu khi
thể hiện. Chúng tôi lao ngay vào việc,
từ quan sát góc quay, bấm máy, từ
cảnh toàn đến cảnh trung và cảnh
cận rồi phỏng vấn, thu ghi...Vừa làm
vừa gặp cán bộ chỉ huy, gặp chiến sĩ
được sự kiện chỗ này lại chỗ khác
qua đi nên không quay được hết.
Thời gian trôi nhanh trong tiếc nuối.
Vậy mà chúng tôi vẫn đạt được
những cái cơ bản cho một bộ phim
trong đó có cuộc gặp gỡ, ghi thu, tặng
quà khi vừa làm vừa hỏi thăm và tìm
gặp các chiến sĩ quê Hưng Yên ở các
đảo. Các chiến sĩ đều rất vô tư, nhiệt
huyết với tinh thần của tuổi trẻ khắc
phục mọi khó khăn gian khổ sẵn sàng
chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc
chủ quyền biển đảo. Ở đây đa số là
các chiến sĩ trẻ, người Nam kẻ Bắc,
bốn phương trời không hẹn lại nên
thân và cùng chung một ý chí. 

Trường Sa Lớn là nơi duy nhất
chúng tôi được ngủ 1 đêm tại đảo.
Việc  tác nghiệp ở đây bình tĩnh hơn
vì có nhiều thời gian. Chúng tôi đã
ghi hình buổi lễ khánh thành nhà thờ
Bác Hồ mà sau này chúng tôi đã

tham mưu với lãnh đạo tỉnh khi ra
Trường Sa mang bao đất ở chân đền
thờ  bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu
của Bác Hồ ở Dân Tiến, Khoái Châu
ra chôn dưới chân đền thờ Bác ở
Trường Sa, điều này đã trở thành
hiện thực vào năm 2012. Tại đảo
Trường Sa Lớn, chúng tôi vào lễ
chùa, gặp gỡ một số gia đình người
dân từ Khánh Hòa ra sinh sống ở
đảo, phỏng vấn cô giáo Bùi Thị
Nhung dạy các em học sinh trường
tiểu học và trung học cơ sở mà cả
thảy có hơn chục em; phỏng vấn đại
tá Bùi Văn Hưng, Giám đốc Công ty
xây dựng công trình Tân Cảng thuộc
Quân chủng Hải quân đang chỉ đạo
xây dựng các công trình trên đảo.
Đặc biệt là phỏng vấn thiếu tướng,
chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hòa,
Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân
về tinh thần quyết tâm bảo vệ vững
chắc Trường Sa, giữ gìn môi trường
hòa bình và phát triển kinh tế trên
quần đảo. 

Cũng ở đảo Trường Sa Lớn, thật
xúc động khi có một cuộc gặp gỡ giữa
chúng tôi với các chiến sĩ quê Hưng
Yên đã được thể hiện trong phim một
cách tự nhiên, trong đó có chiến sĩ
Hoàng Công Bằng và chiến sĩ Nguyễn
Văn Cường là hai anh em con chú con
bác ở gia đình có ông nội, ông ngoại
đều là liệt sĩ, có cậu ruột đang là chỉ
huy của một đơn vị hải quân. Ba năm
sau khi phim đã phát sóng, chúng tôi
xúc động nhận được tin chiến sĩ
Nguyễn Văn Cường đã hy sinh trong
khi tuần tra làm nhiệm vụ.

Ấn tượng sâu đậm nhất cho những
ai ra Trường Sa và những người làm
phim chúng tôi là lễ tưởng niệm các
chiến sĩ hy sinh trên quần đảo Trường
Sa đặc biệt là 64 chiến sĩ đã mãi mãi
nằm dưới biển khơi trong trận hải
chiến với quân Trung Quốc chiếm

đảo đá Gạc Ma của ta vào ngày
31/3/1988. Buổi lễ được tổ chức ngay
trên tàu ở gần vùng biển Gạc Ma và
gần đảo đá Len Đao. Bát hương
đang cháy dở cùng những bó hoa tươi
được thả xuống biển trong tiếng còi
hú vang của tàu và điệu nhạc hồn tử
sĩ như nhắc nhở các thế hệ hôm nay
phải luôn nêu cao cảnh giác trước âm
mưu độc chiếm biển Đông của nước
láng giềng phương Bắc.

Rời Trường Sa, tàu HQ957 lại đưa
chúng tôi đến hai trong tổng số 15
nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía
Nam. Có thể nói, không ngòi bút nào
nói hết được sự gian khổ, hy sinh
thầm lặng của các chiến sĩ nhà giàn.
Khi có bão tràn qua sóng đánh lấp
nhà giàn, tràn lên cả nơi ở và làm
việc, toàn bộ nhà giàn rung lên bần
bật trong đêm tối mịt mùng của
cuồng phong bão tố. Đã có 5 nhà
giàn bị đổ khi bão lớn và một số
chiến sĩ đã hy sinh. Giờ đây nhà giàn
đã được tăng cường, gia cố với các
khung nhà giàn lớn hơn, cao hơn, to
hơn ở bên cạnh nhà giàn cũ. Đây
chính là những pháo đài để bảo vệ
vùng dầu khí và bảo vệ chủ quyền
lãnh hải ở phía Nam của Tổ quốc.

Ba tập “Ký sự Trường Sa” và bộ
phim tài liệu “Vững tin ở Trường Sa”
đã lên sóng trong sự đón nhận của
đông đảo người Việt Nam ở trong
nước và nước ngoài. UBND tỉnh
Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho
tác giả chính của bộ phim là người
làm kịch bản, đạo diễn và viết lời
bình. Nhưng có lẽ nguồn động viên
lớn hơn chính là tình yêu biển đảo
của chúng tôi đã nhận được sự đồng
cảm của đông đảo khán giả khi xem
phim. Đó cũng là tình cảm gửi gắm
dành cho các chiến sĩ nơi đầu sóng
ngọn gió đang ngày đêm canh giữ
biển trời của đất nước thân yêu n

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TÁC NGHIỆP
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Đi tìm đề tài cho phóng sự
PHÙNG NGUYÊN

Phóng sự được ví như “trọng pháo” của báo chí, nó có sức “công phá” lớn không chỉ về
mặt thông tin mà cả những rung cảm thẩm mỹ. Nhưng để “nạp đạn” cho  “trọng pháo” ấy
là đề tài, là chất liệu lại không dễ tí nào. Người ta nói đề tài quyết định tới 50% thậm chí

80% thành công của phóng sự cũng chẳng có gì ngoa ngôn. Vậy đề tài  nào cho phóng sự
trong bối cảnh mà mọi thứ có vẻ như đã cũ giống trái đất? 

Đề tài từ bạn đọc
Đề tài phóng sự cũng “có khi

biến, có khi thường”, nhiều cái
tưởng hấp dẫn có thể viết phóng sự
nhưng lại không thể khai thác được
gì, có những thông tin tưởng chừng
rất “vô thưởng vô phạt” nhưng lại
cho bài phóng sự hay. Đề tài phóng
sự  phần nhiều như những “tảng
băng” trôi, ba phần nổi bảy phần
chìm, những vỉa, những tầng thông
tin nó nằm sâu phía dưới mà cái lộ
thiên đôi khi không dễ nhìn thấy.
Khi mới vào báo Tiền Phong, tôi
hay  xuống Ban Bạn đọc để đọc thư
bạn đọc gửi về. Hồi đó chưa có thư
điện tử nên lượng thư tay của bạn
đọc gửi về rất nhiều. Thư có nhiều
nội dung khác nhau: kiện tụng liên
quan đến đất đai chiếm phần lớn,
các đơn tố cáo, các bài viết của
cộng tác viên, các ý kiến góp ý. Nếu
chịu khó đọc sẽ  thấy có nhiều đề
tài cho phóng sự. Có lần tôi vớ được
một một lá thư chắc là có một
không hai, mà đọc ai cũng nghĩ của
một người điên viết. Một cử nhân
lịch sử ở Hà Tĩnh tên Lê Hồng Lĩnh
đã viết đơn xin được... vào tù. Lý do
xin vào tù vì Lĩnh nghĩ rằng ra tù sẽ
được tạo điều kiện để xin việc làm.
Lĩnh thấy Nhà nước có chính sách

tạo điều kiện công ăn việc làm cho
những người cải tạo tốt, mãn án.
Chàng cử nhân sử học này đã mòn
mỏi đi xin việc nhiều nơi đến mức
gần như tuyệt vọng và bước đường
cùng mới viết đơn xin được... đi tù.
Tôi đọc đơn và nhận thấy đằng sau
thư tưởng như rất điên ấy là cả một
số phận cùng quẫn và một vấn đề
xã hội nóng bỏng. Tôi tìm về gặp
Lĩnh, tiếp xúc mới nhận thấy chàng
cử nhân này hết sức tỉnh táo, cũng
đã từng cố gắng đi tìm việc, thậm
chí đã từng đi đóng gạch thuê để
nuôi vợ con nhưng cuộc sống vẫn
cùng quẫn.

Bài phóng sự “Một cử nhân viết
thư xin được... vào tù”  đăng trên
báo Tiền Phong đã gây xôn xao dư
luận. Vấn đề thất nghiệp của rất
nhiều cử nhân đại học trở nên nóng
bỏng hơn bao giờ hết. Ông Trần
Đình Đàn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
lúc đó đã mời Nguyễn Hồng Lĩnh
đến gặp và bố trí ngay cho Lĩnh một
việc làm phù hợp. 

Tôi đã phát hiện rất nhiều đề tài
phóng sự từ những lá thư bạn đọc
tưởng như rất ít giá trị thông tin.
Nhưng tôi nghĩ đằng sau lá thư là
một phận người, thậm chí rất nhiều
phận người. Và nhà báo viết phóng

sự phải nhớ câu: “Chẳng có ai tẻ nhạt
ở trên đời; Mỗi số phận chứa một
phần lịch sử”. Nếu tư duy như vậy,
bất cứ một con người nào đều có thể
trở thành nhân vật của phóng sự, chứ
chẳng cần họ phải “điển hình tiên
tiến” hay có gì đó quá đặc biệt.  Một
người bố nuôi con chạy thận sức cùng
lực kiệt viết thư đến báo kêu cứu đã
trở thành nhân vật chính trong phóng
sự của tôi. Người đàn ông đó tên
Hiệu quê ở Thanh Hóa phải bỏ hết
ruộng vườn để theo con trai ra bệnh
viện Bạch Mai chạy thận. Mỗi tuần
vài ba lần chạy thận, ngay cả triệu
phú cũng có thể phá sản chứ nói gì
đến người nông dân này. Ông đã bán
hết tất cả những gì có thể, thậm chí
bán cả máu để có tiền cho con chạy
thận. Đến lúc cùng quẫn quá, ông
vác cả dao lên dọa bác sỹ để con
mình  chạy thận nếu không nó sẽ
chết. Chưa kịp dọa thì cả ông và bác
sỹ  đều rơi nước mắt. Nhưng viện phí
không thu bằng nước mắt. Sau đó
bệnh viện thương tình tạo điều kiện
cho ông mở một quán nước nhỏ.Từ
quán nước đó, ông có tiền cho con
chạy thận và đưa cả gia đình ở Thanh
Hóa ra.  Rồi Hùng - anh con trai
chạy thận ấy đã lấy được vợ và sinh
con... Tôi đã viết vài bài phóng sự về
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số phận cha con ông Hiệu, khiến
nhiều người rơi nước mắt. 

Đề tài từ cái nhìn mới 
Khi viết phóng sự, sẽ luôn phải

đối diện  với một câu hỏi: đề tài này
có gì mới không? Đã có báo nào
viết chưa? Câu hỏi thường: không
mới, đã có báo khác viết rồi. Tìm
trên google ra ngay. Thực ra, tìm
được cái mới hoàn toàn theo kiểu
“chưa báo nào viết” thì rất khó.
Nhưng đề tài mới nằm ở tư duy mới,
cái nhìn mới và cách tiếp cận mới.
Khi mọi cái tưởng như đã cũ thì hãy
“lạ hóa” đề tài bằng cái nhìn mới
của mình, hãy tìm cái mới trong cái
cũ, tìm những điều có lý trong
những cái tưởng như vô lý, tìm cái
thuận trong cái nghịch và cái nghịch
trong cái thuận. Từ đó sẽ bật ra
những đề tài mới và hay. Bởi đó
chính là cái chất của phóng sự,
phóng sự thường diễn tả những gì
đang mâu thuẫn, đang vận động,
đang xung đột, đang định hình.

Khi viết về tên trùm ma túy Dũng
“đui”,  tôi không khai thác về những
tình tiết phạm tội theo kiểu táng tận
lương tâm của tên tội phạm này mà
đi sâu vào tâm tư tình cảm những
uẩn khúc ở trong tâm hồn gã và từ
đó bật ra những điều chưa từng kể
đủ chất liệu mới cho tôi viết một bài
phóng sự về một nhân vật mà báo
chí đã khai thác quá nhiều. Tôi đi
tìm tình người và những giọt nước
mắt sám hối của các tử tù 8X trong
phòng biệt giam. Với những tử tù
này, viết về tội ác của họ sẽ là quá
cũ... Khi tôi  viết về một vị tướng
đánh trận Điện Biên, những chiến
công của ông ấy thì báo chí nhắc đến
nhiều, nhưng ông ấy có một cuộc
chiến vô cùng cam go khác, đó là
chăm sóc nuôi dưỡng người con gái

bị chất độc da cam từ bố khi ở chiến
trường...

Nếu nói đề tài phóng sự là một
“tảng băng” trôi thì nhà báo cần có
những nhạy cảm để nhận biết đo
đếm được phần chìm của nó. Nhạy
cảm và trực giác hết sức quan trọng,
vì đề tài phóng sự hay vẫn thường
ẩn sâu như những vỉa  quặng trong
lòng đất. Tôi chẳng dám chắc mình
có được trực giác và nhạy cảm đó
hay không, nhưng tôi luôn quan sát
và tự đặt cậu hỏi: cái này có thể viết
được phóng sự không? Vì sao?Lâu
ngày nó thành một phản xạ.

Nhiều mẩu tin trên báo cũng có
thể là đường dẫn tới “phần chìm của
tảng băng”. Khi đọc tin về Trung
ương Đoàn  gặp mặt bà Phạm Thị
Xuân Khải, cô sinh viên đã viết bài
thơ “Mùa Xuân Nhớ Bác” gây xôn
xao dư luận Đêm trước đổi mới,
Tổng biên tập báo Tiền Phong lúc đó
là ông Dương Kỳ Anh - bằng trực
giác của mình đã nhận thấy đây là
một đề tài phóng sự hay. Tôi được
giao nhiệm vụ gặp bà Xuân Khải và
loạt bài phóng sự “Bài thơ gây chấn

động dư luận và đêm trước đổi mới”
dài 6 kỳ đăng trên báo Tiền Phong và
được công chúng đón nhận.

Khi nghe cô giúp việc ở nhà kể về
một đứa bé đánh giày bị đâm chết
không rõ nguyên nhân ở thành phố
Vinh, tôi lập tức về điều tra  để viết
phóng sự. Tôi nhận thấy đứa bé
chết vì một đường dây ma túy lợi
dụng trẻ con để bán lẻ heroin.
Phóng sự: “Tam giác quỷ giữa thành
Vinh” được đăng trên Tiền Phong
đã phản ánh sự thật đằng sau cái
chết đau lòng này và khiến cơ quan
chức năng phải vào cuộc.

Đề tài phóng sự giờ đây đã qua
cái thời “Tôi đến, tôi đi, tôi viết” ,
mà chuyển sang những gì gần gũi
với cuộc sống dân sinh, những gì sát
sườn với người đọc.  Vì thế, tôi nghĩ
người viết cần theo dòng thời sự để
tìm đề tài cho phóng sự, ví dụ như
qua vụ rơi máy bay MH370, tôi đã
đi viết về an toàn, an ninh hàng
không ở Việt Nam. 

Cách tìm đề tài phóng sự, tựu
chung lại thì đã được đúc kết thành
nhiều phương pháp như phương
pháp quan sát, phương pháp lắng
nghe, phương pháp “đi sẽ tới, tìm sẽ
gặp”.  Nhưng dù phương pháp nào,
nếu đó chỉ đơn giản là vấn đề kỹ
thuật mà thiếu đi niềm đam mê với
nghề, đam mê khám phá thì lại bế
tắc. Đam mê đó nó khiến người viết
luôn phải lắng nghe luôn quan sát,
luôn đặt câu hỏi. Mỗi sợi tóc của
nhà báo có khi giống như một cây
ăng ten để thu nhận thông tin từ đời
sống. Đừng tự  đóng khung cái nhìn
của mình và hơn nữa, đừng tự đóng
khung cuộc sống của mình đối với
phóng sự, hãy để  những đam mê về
phóng sự ở ngay trong cuộc sống
của mình, lúc  đó tôi nghĩ nhà báo
luôn biết viết gì cho phóng sự n

Tôi làm ở ban Phóng sự báo
Tiền Phong gần 15 năm, từ khi
mới ra trường tập tọe đi viết cho
đến bây giờ khi đã viết cả nghìn
bài phóng sự, xuất bản 3 tập sách
phóng sự, tôi vẫn thấy tìm  đề tài
cho phóng sự khó. Cái khó đó
phải chăng cũng là một nguyên
nhân khiến phóng sự có chiều
hướng ít xuất hiện hơn trên báo
chí.Rất ít tờ báo có chuyên mục
dành riêng cho phóng sự như Tiền
Phong, Tuổi trẻ.Thậm chí có tờ báo
từng nổi tiếng về phóng sự đã bí
đề tài đến mức viết cả phóng sự
về một... hội nghị!

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TÁC NGHIỆP
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1.Tác phẩm “Thắc thỏm mưu sinh mùa nước
nổi” của tôi đạt giải B cuộc thi viết Phóng sự

trên Báo Nhân Dân Chủ nhật từ năm 2012-2014,
nhưng vẫn khiến tôi nhiều trăn trở, đến tận bây
giờ. Trăn trở đó là sự đồng cảm, cảm thông mà tôi
chỉ nói hộ hàng ngàn con người đang từng ngày
lênh đênh đời du mục, mưu sinh trên sông nước
miền Tây Nam bộ. Mùa nước nổi vốn là nét văn
hoá đặc trưng ở miền Tây, từ bao đời nay. Hàng
ngàn con người, không ruộng đất, bám víu mùa
nước nổi để mưu sinh. Có những đứa trẻ được
sinh ra ngay trên chiếc ghe tuềnh toàng, trên sông.
Rồi mặc định, khi lớn lên nối nghiệp cha, làm

nghề “bà cậu”. Những cuộc mưu sinh lênh đênh
trên sông nước ấy lại đầy hiểm nguy, may rủi...Họ
chấp nhận đánh cược số phận của chính mình, gia
đình, con cái. Bằng nhiều cách. Có khi là tính
mạng. Chỉ để hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn
cho con cái, sau này. 

Để hoàn thành phóng sự này tôi phải đi hàng
trăm cây số, xuyên qua vùng đầu nguồn lũ của
biên giới Tây Nam, nơi tiếp giáp với nước bạn
Campuchia. Mà không phải chỉ một lần, mà đến
ba lần. Bởi những chuyến đi không hẹn trước, cứ
như trò chơi “cút bắt” (trốn tìm) với cánh vạn
chài. Khi tôi lên tới khu vực biên giới Tân Hồng,
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì ghe của họ đã
sang đến kênh Vĩnh Tế, huyện Tịnh Biên, tỉnh An
Giang. Xuồng ghe của vạn chài cứ di chuyển theo
con nước và luồng cá, không cố định bến bờ nào.
Cũng giống như chính cuộc đời họ, mãi lênh đênh,
biết khi nào tìm được bến để dừng cuộc “du mục
trên sông nước”. Còn tôi cứ rủi may, loanh quanh,
xuôi ngược đầu nguồn lũ, để tìm kiếm nhân vật
của mình. Cái khó của không chỉ riêng tôi, một
người sinh ra, lớn lên nhẵn mặt miền Tây, mà với
tất cả người viết phóng sự về “lũ miền Tây” là nó
quá quen thuộc, gần gũi, thân thiết tới mức không
còn nhận ra điều gì mới lạ, riêng tư. Mà chỉ cần
một chút vô tâm, một chút lười nhác sẽ “tái bản”
ngay mùa nước nổi của năm rồi. Sẽ có một chút
thuận lợi cho những nhà báo từ nơi khác tới với
những cảm nhận rất mới khi được đứng chân giữa
rốn lũ đồng bằng. Nhưng cũng không ít khó khăn

Nỗi niềm... 
“mưu sinh mùa nước nổi”!...
BÙI QUỐC DŨNG

Mỗi mùa nước nổi về, tôi lại đi, như một nỗi nhớ da diết lắm. Mỗi chuyến
đi, gặp gỡ thêm một số phận, một cuộc mưu sinh đầy bĩ cực, những trăn trở
trong tôi cũng lớn thêm theo từng trang viết. Tôi lại đi, đón những mùa nước
nổi, nhận những nỗi niềm và để yêu thương hơn đời lũ. 

Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường_Ảnh: Quốc Dũng
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là thiếu kiến thức, sự hiểu biết cơ bản
về mùa nước nổi miền Tây để viết
đúng, viết hay. Cái khó chính là góc
nhìn mới lạ. Tôi chọn cái khó đó, để
thử thách chính mình. Tuy vậy, những
chi tiết vàng, thông tin đắt giá có khi
lại xuất hiện bất ngờ. Đó là cái duyên
của người cầm bút, mà tôi từng may
mắn có được trong những chuyến đi
thực tế của mình, đôi lần... Trong số
hàng chục vạn chài đang tề tựu về
kênh Vĩnh Tế, tôi vô tình chú ý tới
người đàn ông có nước da sạm nắng,
trạc tuổi 40. Hỏi mấy đồng nghiệp của
anh, mới biết đó là Sáu Thanh, quê ở
miệt Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trong
suốt buổi chiều, anh cứ đưa mắt ngó
xa xăm, một nỗi buồn sâu thẳm hiện
rõ trên gương mặt. Sau một hồi lân la,
thăm hỏi, mới biết Sáu Thanh chính là
ngư dân vừa bị đắm xuồng trên sông
Hậu. Trận giông chướng suýt cuốn cả
gia đình Sáu Thanh đi chầu “Hà Bá”.
Nhà nghèo, đơn chiếc, có đến ba đứa
con nên mỗi lần ra sông đánh bắt, vợ
chồng Sáu Thanh đều mang cả các
con theo. Chuyến đánh cá cuối ngày
không ngờ trở thành định mệnh, đớn
đau. Giông gió bất ngờ ập tới, sóng
tung ngọn cao lừng lững, nhấn chìm
chiếc ghe cào nhỏ bé trong dòng nước
xoáy. Ba đứa con gái chới với trong
biển sóng. Sáu Thanh chỉ kịp quơ được
đứa con gái 3 tuổi và túm lấy tay vợ.
Còn đứa lớn 6 tuổi và đứa nhỏ mới
thôi nôi chìm vào lòng nước lạnh.
“Sau biến cố tôi mới giận mình. Con
tôi chết là tại tôi vô ý. Cuối buổi chiều
hôm trước tôi đã thấy một cái móng
mọc ở phía cuối chân trời. Mà hễ có
móng thì chắc là hôm sau sẽ có giông
gió chướng. Dân làm nghề bà cậu thì
phải biết chuyện này. Cái móng, nhìn
như cầu vồng, nhưng ngắn ngủn, nhìn
từ xa, đưa tay ướm thử độ một gang.
Cánh vạn chài quả quyết, thấy lói

(móng) mọc thì xuồng ghe phải tấp
hết vô bờ. Chỉ vì mải lo lặn ngụp để
kiếm miếng cơm mà tôi sơ ý, hại chết
mấy đứa con”, Sáu Thanh đau đớn vò
đầu, bứt tóc tự trách bản thân.

2.Để có một bài phóng sự tốt thật
sự đòi hỏi người viết phải lao

động  nghiêm túc. Cũng không gian
đó, thời gian đó, con người đó, nhưng
do cách của mỗi người tiếp cận mà có
được những thông tin khác nhau.
Không chỉ là đến nơi gặp gỡ hỏi han,
nhìn ngó rồi viết. Thông tin sẽ rất
nghèo nàn, bởi thiếu sự trải nghiệm,
hoá thân và cảm xúc của một người
trong cuộc. Tôi đã đi, đã sống, đã ăn ở
và làm cùng họ để những trải nghiệm
đó ngấm vào tim mình, để cảm nhận
tự thân và thấu hiểu. Và chỉ khi họ
không còn coi bạn là nhà báo, mà là
một thành phần trong họ hoặc là bạn
bè, đồng nghiệp thì họ mới trút cạn
nỗi lòng. Cảm xúc, khi đó như dòng
máu nóng lan toả khắp người, trào
dâng mãnh liệt, làm mạch chảy xuyên
suốt cho bài viết. Mỗi nhân vật đều để
lại trong lòng tôi một nỗi niềm trăn
trở. Nó như một nhát dao cứa vào tận
tâm can, mỗi khi nhớ lại. Cho nên,
từng con chữ chạy dài trên trang viết,
tôi phải đắn đo, suy tư nhiều lắm. Đôi
lúc là sự giằng co, đấu tranh tư tưởng
với chính mình. Cái nghèo, gian khổ
của họ có nên được lột tả hay không?
Có vô tình làm cho họ càng thêm đau,
tủi buồn cho số phận không? Hay để
cho mọi người thấy được, đằng sau
mùa nước nổi đẹp lung linh những
cánh đồng lũ cuốn hút bao nhiêu du
khách tìm về thưởng ngoạn đến đắm
say, là những thân phận vật lộn với
sóng nước để có miếng cơm, manh áo,
để con cái họ được tới trường... Vậy
rồi, cảm xúc cứ đẩy trôi từng con chữ
tuôn ra:... Mùa lũ năm nay, Chín Nghĩa
đùm túm vợ và hai đứa con nhỏ xuống

chiếc xuồng cui, sống đời phiêu bạt suốt
4 tháng trời nước nổi lênh đênh. Chiếc
xuồng nhỏ xíu, gắn máy đuôi tôm cũ kỹ
cứ vượt hết khúc sông này đến cánh
đồng lũ khác. Mấy bận qua sông lớn
đầu nguồn, nước chảy xiết, xoáy đụn
nghe ron rót, ớn lạnh sống lưng. Anh
Nghĩa phải nghiến răng, cầm chắc tay
lái vượt qua dòng nước đang cuồn cuộn
chảy. Qua được hiểm nguy, lưng áo anh
ướt sũng. Hai đứa bé ghì chặt tay mẹ.
Nín thinh. Mặt tái nhợt vì sợ mà không
dám khóc. 40 tuổi, chừng nửa tuổi đời
vợ chồng anh Nghĩa phải sống kiếp lênh
đênh. Mái nhà nhỏ ở quê được dựng lên
chỉ để cho có cái gọi là nhà. Còn chiếc
xuồng nhỏ với chẵn vạc tre, tấm cà rèm
bằng lá dừa nước, mới là “mái nhà”
theo Chín Nghĩa suốt chặng đường
phiêu bạt. Mấy đứa nhỏ sinh ra đã biết
đến cái nắng, cái gió của chốn thương
hồ. Rồi đây mai đó, vật lộn mưu sinh
nên tụi nhỏ lớn lên cũng chưa biết đến
con chữ vỡ lòng. Năm tuổi, thằng Đen,
con trai lớn Chín Nghĩa đã biết rõ mặt
từng loại cá sông. Đến nay 13 tuổi vẫn
chưa một ngày đến lớp. Hôm gặp nó, tôi
rút trong túi ra cuốn truyện tranh trinh
thám. “Chú tặng”, tôi đẩy quyển sách
đủ sắc màu về phía nó. Nó lật đi lật lại,
nhìn ngấu nghiến vào tranh vẽ rồi xếp
lại thật nhanh. “Con chưa đi học”,
thằng Đen cúi gầm mặt nói giọng nhẹ
hều mà sao nỗi buồn nặng trịch. Anh
Nghĩa rơm rớm nước mắt nhìn đứa con
trai, giải thích. Cái nghèo đã đẩy vợ
chồng anh sống đời lang bạt thương hồ
nên tụi nhỏ đâu có chốn dừng chân,
làm sao cắp sách tới trường?... 

Còn nhiều lắm những mảnh đời cơ
cực, vật lộn với sóng gió cuộc đời để
mưu sinh. Dẫu gian khổ, khó khăn
nhưng trong họ vẫn tươi rói niềm tin
vào ngày mai tốt đẹp, đang chờ đợi
những chuyến đi khám phá, trải
nghiệm và sẻ chia của tôi, của bạn... n
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Trong kỷ nguyên truyền thông
tương tác, với quyền lực ngày
càng gia tăng của mạng xã

hội, doanh nghiệp phải đối mặt với
một tình huống mà khủng hoảng
luôn trực chờ trước cửa. Đội quân
truyền thông ngày hôm nay không
chỉ là các tờ báo, kênh truyền hình,
trang thông tin được nhà nước cấp

phép chính thức, mà càng ngày càng
hiển hiện một xu thế đáng quan ngại
của hàng triệu kênh thông tin cá
nhân, ở đó không có bộ máy vận
hành chuyên nghiệp, không bị ràng
buộc tuân thủ bất cứ một nguyên tắc
báo chí nào, không có chỉ đạo định
hướng, và nhất là không chịu trách
nhiệm với bất cứ cơ quan quản lý nào
ngoài chính các cá nhân sở hữu các
kênh truyền thông đó. 

Đa dạng khủng  hoảng 
truyền thông 

Một trong những cuộc khủng
hoảng truyền thông dai dẳng và tốn
nhiều giấy mực nhất trong năm vừa
qua là “con ruồi” Tân Hiệp Phát.
Không khó để giải mã nguồn cơn của
cuộc khủng hoảng này, bởi họ hoàn
toàn không được lòng của báo giới và

Trong kỷ nguyên truyền thông tương tác, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều tình huống gây khủng hoảng truyền thông_Ảnh minh họa

KHỦNG HOẢNG 
TRUYỀN THÔNG
HAY KHÔNG, 
TÙY THEO ỨNG XỬ
LÊ QUỐC VINH
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cả công chúng trên mạng xã hội. Các
doanh nghiệp lựa chọn trường phái
PR dựa trên quan điểm quản trị sẽ
chú trọng tính nhân văn, quan tâm
đến con người, trong quá trình ứng
xử với khủng hoảng truyền thông.
Ngược lại, doanh nghiệp này lựa
chọn sự thắng thua và lợi ích của
doanh nghiệp làm cơ sở ứng xử nên
đã vấp phải làn sóng công kích vô
cùng mạnh mẽ.

Với năng lực tư duy, tầm nhìn,
khả năng tiếp cận nguồn tin và cả xu
hướng đạo đức khác nhau, mỗi cá
nhân trên mạng, đặc biệt là trên các
nền tảng truyền thông xã hội như
Facebook, Twitter, sẽ có những cách
nhìn và diễn giải hoàn toàn khác
nhau về một sự vật, hiện tượng hoặc
con người nào đó. Chính cách nhìn
hạn hẹp, đôi khi thiển cận, phiến
diện của một nhóm cá nhân có thể
dẫn đến những khủng hoảng truyền
thông vô cùng to lớn đối với các
doanh nghiệp. Nguy hại hơn nữa,
truyền thông chính thống cũng ít
nhiều bị ảnh hưởng bởi các cuộc
tranh cãi trên mạng xã hội, bị cuốn
vào dòng chảy hỗn loạn này.

Đơn cử một sự kiện gần đây là
việc khai trương hệ thống cáp treo
lên đỉnh Fansipan của Tập đoàn Sun
Group. Trong khi một phần lớn
người dân hồ hởi đón nhận dịch vụ
này với cơ hội được chiêm ngưỡng
nóc nhà Đông Dương lần đầu tiên
trong cuộc đời, điều mà trước đây,
với điều kiện sức khoẻ hoặc tài chính
họ không làm được, thì một bộ phận
khác lên án tác động đến thiên
nhiên, cảnh quan nguyên thuỷ và các
điều kiện xã hội khác đối với người
dân và dịch vụ du lịch mạo hiểm v.v..
Thực chất, không có đúng hay sai
trong cuộc tranh luận “vô tiền
khoáng hậu” này, bởi mỗi bên đều

chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề,
phù hợp với lợi ích riêng của họ hoặc
hệ giá trị mà họ tin tưởng. Tuy nhiên,
những bài viết, bình luận tiêu cực đã
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
hình ảnh của tập đoàn này. 

Dường như, với mạng xã hội,
doanh nghiệp dễ bị tổn thương hơn
nhiều. Có 2 tình huống có thể xảy ra,
hoặc là, những vấn đề của doanh
nghiệp, cá nhân, nếu có, dễ dàng bị
hàng triệu “tờ báo” cá nhân mổ xẻ,
thay vì có thể được kiểm soát cẩn
trọng qua hệ thống báo chí chính
thống như trước đây; hoặc là, truyền
thông xã hội thổi phồng, thậm chí
bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng uy
tín và hình ảnh của doanh nghiệp.
Điều nguy hiểm là, với bản chất hời
hợt, dễ bị kích động và lôi kéo của
đám đông trên mạng, các thông tin
tiêu cực được phát tán với tốc độ
chóng mặt. 

Các doanh nghiệp không chú
trọng truyền thông chiến lược,
không chú trọng xây dựng hình ảnh
tích cực bền vững, là những doanh
nghiệp dễ bị tổn thương hơn cả.
Điểm đặc trưng của các doanh
nghiệp này là, với những mối quan
hệ đặc biệt, họ chỉ giải quyết các sự
vụ cụ thể khi gặp phải các thông tin
tiêu cực trên báo chí, cách phổ biến
nhất là can thiệp gỡ bài. Tuy nhiên,
thủ pháp “gỡ bài” là “con dao hai
lưỡi”. Thông tin càng bị can thiệp,
gỡ bỏ nhiều thì mối nghi vấn về tính
minh bạch của thương hiệu càng
cao, dẫn đến sự mất dần niềm tin
của cộng đồng. Vingroup là một
doanh nghiệp lớn, có nhiều sản
phẩm chất lượng và hấp dẫn, nhưng
vẫn không thể giải quyết được cuộc
khủng hoảng liên quan đến Safari
Phú Quốc, ngay cả khi phần lớn
thông tin tiêu cực trên mạng xã hội

là thiếu chính xác. Sự im lặng của
báo chí chính thống bị dân mạng
hiểu thành sự can thiệp, che giấu
thông tin, và tin đồn càng có cơ hội
phát triển. Nguyên nhân là, lâu nay
Vingroup không tập trung xây dựng
hình ảnh qua chiến lược PR bài bản,
mà họ cho rằng, chỉ cần làm ra sản
phẩm tốt là đủ. Đây là bài học của
hầu hết các doanh nghiệp lớn. 

Ứng xử với truyền thông trong
khủng hoảng 

Khi khủng hoảng truyền thông nổ
ra, không nhiều thì ít, doanh nghiệp
đều bị tổn thất nặng nề về hình ảnh
và uy tín. Cách tốt nhất để xử lý
khủng hoảng là đừng để cho nó xảy
ra. Muốn vậy, ngay từ đầu, các
doanh nghiệp phải có một chiến lược
PR chuyên nghiệp bài bản làm nền
tảng. Có nhiều trường phái PR,
trong đó hầu hết các tổ chức, doanh
nghiệp Việt Nam sử dụng PR như
các công cụ tuyên truyền, quảng cáo
hoặc marketing, bán hàng. Nhưng
PR trước hết phải xuất phát từ quan
điểm quản trị doanh nghiệp, theo
đó, việc xây dựng hình ảnh doanh
nghiệp được yêu mến trong cộng
đồng, xã hội một cách bền vững là
then chốt. 

Quan điểm quản trị doanh nghiệp
bền vững cũng sẽ chi phối phương
thức ứng xử của doanh nghiệp đối
với báo giới và truyền thông nói
chung trước khủng hoảng. Quan
điểm này đề cao hai yếu tố quan
trọng, đó là tôn trọng sự thật và nhân
văn. Có nghĩa là, bất luận doanh
nghiệp sai hay đúng, thái độ tôn
trọng và bảo vệ con người, trước hết
là bảo vệ khách hàng phải là triết lý
mọi hành động trong khủng hoảng
truyền thông. 

Thái độ cầu thị này sẽ làm cho
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báo giới có cảm tình với doanh
nghiệp, ít nhất là không tạo ra hố
ngăn cách giữa doanh nghiệp với
các nhà báo. Ở trường hợp Tân
Hiệp Phát, nếu họ đặt sức khoẻ
người tiêu dùng lên trên hết, hành
động ngăn chặn mọi khả năng
người tiêu dùng tiếp xúc với sản
phẩm có lỗi, thì chắc chắn họ sẽ
được báo chí ủng hộ. 

Chiến lược quan trọng không
kém là sự thật, là minh bạch hoá
thông tin trong khủng hoảng
truyền thông. Không có gì nguy
hiểm hơn là sự mập mờ, khó hiểu,
tệ hơn là sự bất hợp tác của một
bộ phận doanh nghiệp đối với báo
chí. Càng xây dựng hàng rào ngăn
cách với báo chí và truyền thông,
tin đồn càng dữ dội và phản ứng
của cộng đồng sẽ dồn theo chiều
hướng xấu. 

Từ triết lý sự thật trong quan
điểm quản trị, doanh nghiệp
phải nhanh chóng mở kênh đối
thoại với báo chí, chủ động cung
cấp thông tin với thái độ cầu thị
và công khai. Đặc biệt, khi
doanh nghiệp tin tưởng là mình
đúng thì nguyên tắc này lại càng
quan trọng. 

Ngày nay, những luận điểm
như là “hữu xạ tự nhiên hương”
hay “né tránh truyền thông” đã
trở nên lỗi thời. Điều này đặc biệt
đúng đối với các doanh nghiệp
lớn, đã phát triển. Làm tốt công
việc của mình chưa phải là tất cả,
mà chính tình cảm yêu mến, chấp
nhận và vị tha của công chúng đối
với doanh nghiệp mới là lý do để
doanh nghiệp tồn tại bền vững.
Hình ảnh đó chỉ có được khi
doanh nghiệp có một chiến lược
PR đúng đắn, ngay từ ban đầu
hình thành n

Vượt qua nhiều thử thách
Ra đời từ năm 2009, trong điều

kiện không có nhiều thuận lợi, song
Công ty CP Thương mại và Xuất
nhập khẩu Phú Sơn vẫn vượt qua
những khó khăn, thách thức. Bằng ý
chí và sự nỗ lực không biết mệt mỏi
của toàn thể ban lãnh đạo, nhân
viên và công nhân trong công ty,
Phú Sơn đã từng bước hòa nhập vào
dòng chảy chung của bức tranh phát
triển kinh tế trên địa bàn khu vực
Kinh Môn nói riêng và Hải Dương
nói chung. Đúng như lời phát biểu
chân tình của ông Vương Đức Sáng
- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
trong buổi gặp mặt đầu xuân Bính
Thân do Công ty tổ chức vào ngày
mồng 8 tháng giêng năm Bính
Thân: “Công ty Phú Sơn hiện chưa
phải là một doanh nghiệp lớn ở Hải
Dương, nhưng những thành quả mà
công ty đạt được là rất đáng khích
lệ, là nền tảng cho sự phát triển
mạnh mẽ và vững chắc của đơn vị
trong suốt hành trình. Trong thành
công ấy, đội ngũ những cán bộ lãnh
đạo giàu tâm huyết và có tầm nhìn

xa của Phú Sơn chính là nhân tố tạo
nên những kỳ vọng và sự phát triển
của công ty... Cùng với sự quan tâm
tạo điều kiện của các cấp, các ngành
trong tỉnh, trong huyện đối với phát
triển của doanh nghiệp, những nỗ
lực của công ty Phú Sơn chắc chắn
sẽ mang lại những thành quả ngày
càng lớn hơn, đóng góp vào sự phát
triển chung”.

Đa dạng hóa các hoạt động 
Do nắm bắt được nhu cầu thực tế

của địa phương, Công ty CP
Thương mại và Xuất nhập khẩu
Phú Sơn đã đầu tư kinh doanh đa
dạng các ngành nghề, sản phẩm,
như: than, xăng dầu, đất, đá, sỏi, xi
măng, gạch, sắt, thép và thiết bị lắp
đặt trong xây dựng. Đồng thời, công
ty còn tổ chức kinh doanh dịch vụ
vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
khai thác, xử lý và cung cấp nước
uống phục vụ đời sống... Song con
đường phía trước còn rất dài với
những khó khăn, thuận lợi luôn đan
xen, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng
nghỉ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ
cán bộ nhân viên trong đơn vị.

Cảng Phú Sơn: 
Vươn lên trong gian khó

THỦY PHẠM

Những ngày đầu xuân Bính Thân,  tại khu nhà điều hành
Cảng Phú Sơn thuộc Công ty CP Thương mại và Xuất nhập
khẩu Phú Sơn (Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương) diễn ra buổi gặp gỡ đầu năm giữa các đồng chí
lãnh đạo địa phương, cơ quan ban ngành, cơ quan báo chí
cùng các đối tác, bạn bè và đồng nghiệp thân tình của Phú
Sơn, đã mang đến một không khí nồng ấm, chan chứa tình
người thân thiện.
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Bà Nguyễn Thị Thường - Giám
đốc Công ty cho biết: “Công ty Phú
Sơn đã và đang kinh doanh những
mặt hàng dân dụng phổ biến mà sự
cạnh tranh trên thị trường rất lớn.
Để có thể phát triển, chúng tôi
luôn coi trọng chất lượng sản phẩm
và chất lượng dịch vụ nhằm đáp
ứng yêu cầu cao của khách hàng.
Cảng Phú Sơn do công ty xây dựng
và vận hành trong tổng diện tích
mặt bằng 40.000 m2, sẽ giúp công ty
hòa nhập ngày một sâu rộng hơn
trong tiến trình phát triển kinh tế -
xã hội trên địa bàn tỉnh Hải
Dương. Chúng tôi có niềm tin vững
chắc vào con đường đã chọn và
Phú Sơn sẽ không ngừng lớn mạnh
để được góp phần nhỏ bé của mình
vào công cuộc phát triển quê
hương, đất nước; để không phụ
lòng các cấp, ngành, anh em, bạn
bè, đối tác đã quan tâm, động viên,

giúp đỡ...”. Rồi đây, những con
thuyền ngược xuôi ra Quảng Ninh,
Hải Phòng hay lên Việt Trì, Tuyên
Quang, từ Cảng Phú Sơn mang
theo những sản phẩm đa dạng hàng
hóa sẽ tỏa đi khắp nơi, đóng góp
vào sự phát triển chung của nền
kinh tế đất nước.

Ngọn lửa của khát vọng, của nhiệt
huyết và sự ấm nóng của những tấm
lòng thân thiện từ Công ty CP

Thương mại và Xuất nhập khẩu Phú
Sơn đang vừa kết tụ vừa tỏa lan, để
hun đúc nên vóc dáng của Công ty
Phú Sơn và làm nên diện mạo của
Cảng kinh tế Phú Sơn ngày một
khang trang, bề thế hơn. Sự phát
triển lớn mạnh của công ty Phú Sơn
vừa là sự đồng hành vừa là sự đón
đầu kế hoạch phát triển của huyện
Kinh Môn với vóc dáng của một thị
xã trong tương lai không xa n

Mặc dù thành lập mới được hơn 6 năm - một chặng đường rất ngắn so
với hành trình phát triển của một doanh nghiệp, nhưng Công ty CP
Thương mại và XNK Phú Sơn đã vượt qua những khó khăn, thách thức để
từng bước phát triển và khẳng định con đường hướng tới tương lai của
đơn vị. Thực tế ấy đã chứng tỏ bản lĩnh và ý chí của đội ngũ cán bộ lãnh
đạo và tập thể cán bộ nhân viên Công ty. Với tầm nhìn xa trông rộng, tin
rằng Công ty Phú Sơn sẽ ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng tích
cực hơn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Kinh
Môn, Hải Dương và đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy 
Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tặng hoa chúc mừng_Ảnh: P.T
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Ngôi trường mơ ước
Trường Mầm non Blue Sky

Academy (BSA) thành lập theo các
quyết định của Ủy ban nhân dân
thành phố Vinh và Ủy ban nhân
dân tỉnh Nghệ An đối với các lứa
tuổi từ mầm non, tiểu học đến
Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông hoạt động dưới sự chỉ đạo
của cơ quan chức năng, chính thức
đi vào hoạt động từ tháng 6/2010.

Tại Blue Sky Academy, chương
trình học được áp dụng một cách
quy mô, bài bản: kết hợp nhuần
nhuyễn giữa chương trình của Bộ
Giáo dục và Đào tạo với chương
trình của Hội đồng khảo thí Cam-
bridge (CIE). Đối với cơ sở vật
chất, từ khi hoạt động cho đến
tháng 5/2015, trường đã xây mới,
phát triển hoàn thiện hệ thống khu
nhà Mầm non và Khu nhà Tiểu học
& THCS với các phòng học rộng
rãi, thoáng mát, đầy đủ trang thiết
bị học và chơi nhập khẩu đảm bảo
tiêu chuẩn theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Khu hành
chính, phụ trợ luôn đảm bảo môi
trường thân thiện, hệ thống vệ sinh
sạch sẽ, an toàn; Nhà đa năng với
sức chứa 500 chỗ, hệ thống điều
hòa, âm thanh, ánh sáng hiện đại;
Phòng Montessori với trang thiết bị
đồ dùng nhập khẩu theo tiêu chuẩn
của Hiệp hội Montessori quốc tế;
Phòng học tin học, ngoại ngữ, năng
khiếu đạt tiêu chuẩn; Sân chơi và
đường bảo vệ hấp dẫn, an toàn với
hệ thống đồ chơi liên hoàn; Hệ
thống bếp ăn một chiều đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng
Science Lab với các thiết bị thí
nghiệm tối tân; Phòng Computer
Lab với hệ thống Macbook, lập
trình trên hệ điều hành Ubuntu
Linux; Thư viện gồm rất nhiều thể

Hành trình khẳng định
thương hiệu

Với kinh nghiệm 28 năm
trên bục giảng, cô giáo
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
luôn trăn trở “trẻ em ở 
Nghệ An và các vùng lân
cận đang rất cần một ngôi
trường mà ở đó các em
được học, được chơi, được
thể hiện năng khiếu bẩm
sinh của mình, được tiếp
cận những điều mới mẻ và
sẵn sàng hội nhập”. Và
trường Mầm non Blue Sky
Academy đã ra đời như thế...

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường Mầm non Blue Sky Academy
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loại sách Quốc ngữ và ngoại văn
phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu
của học sinh và giáo viên; Sân cỏ
nhân tạo, kích thước theo tiêu
chuẩn FIFA; Bể bơi bốn mùa
House of Dolphin có hệ thống lọc
nước và máy nước nóng hiện đại
nhất khu vực Bắc Miền Trung…

Blue Sky Academy đặc biệt chú
trọng yếu tố con người, thầy cô
giáo phải là một tấm gương sáng
trong học tập, nghiên cứu và phong
cách sống trong và ngoài cộng đồng
sư phạm để học sinh nhìn vào và
noi theo; thầy cô giáo là người thiết
kế  tư vấn, hỗ trợ và cung cấp
những kinh nghiệm học tập để giúp
các em vận dụng sáng tạo, thể hiện
lối tư duy biện luận nhằm đưa ra
những quyết định đúng đắn với
một thái độ tích cực và tinh thần
trách nhiệm. 

Hội nhập để phát triển 
“ Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam

ưu tú, có đủ tri thức khoa học
ngang bằng với học sinh ở các quốc
gia phát triển, có vốn hiểu biết sâu
sắc về các giá trị văn hóa truyền
thống dân tộc, có kỹ năng sống
thực tế, có nhân sinh quan đúng
đắn, có ý thức trách nhiệm của
công dân toàn cầu và có đủ bản
lĩnh, tự tin để hội nhập với nền
giáo dục thế giới” là kỳ vọng và
tiêu chí hướng đến của nhà sáng
lập Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Từ
tầm nhìn ấy, cô đã xây dựng một bộ
quy tắc hoạt động có tính chất quy
mô: mục tiêu đồng tâm của Blue
Sky Academy là xây dựng một hệ
thống nhà trường tiên tiến, kiểu
mẫu, có tầm vóc khu vực và quốc
tế; bao gồm các bậc học từ mầm
non đến hết phổ thông trung học -
Một môi trường hoạt động với

những quan điểm giáo dục hiện
đại; không ngừng đổi mới dựa trên
những thành tựu và nguyên lý khoa
học mang tính nhân văn, kế thừa
những giá trị văn hóa truyền thống
dân tộc. 

Cô Trần Thị Quỳnh Trang - Giám
đốc nhân sự chia sẻ thêm, “Đội ngũ
giáo viên, nhân viên của BSA được
tuyển chọn kỹ lưỡng, công khai,
minh bạch, có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy,
yêu nghề mến trẻ. Tại Blue Sky
Academy, lấy học sinh làm trung
tâm, đào tạo theo 4 tiêu chí: Học để
biết; Học để làm; Học để sống và
Học để chung sống lẫn nhau”. 

Hái quả ngọt!
Bắt đầu hoạt động năm 2010, từ

chỉ giáo dục bậc học mầm non với
12 học sinh lứa 2 đến 6 tuổi ngày
đầu hoạt động, đến nay nhà trường
đã có bước phát triển và tổ chức
đào tạo gồm 3 cấp học: mầm non,
tiểu học, trung học cơ sở. Năm học
2014 - 2015, trường có tổng số 245
học sinh ở cả cấp học mầm non,
tiểu học và trung học cơ sở. Kết
quả 5 năm hoạt động, nhà trường
đã bám sát và thực hiện tốt chương
trình giáo dục của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, kết hợp chương trình
giảng dạy tiếng Anh với giáo viên
nước ngoài. Ngoài ra, nhà trường
còn tổ chức dạy các bộ môn học kết
hợp nhằm phát triển thể chất, thẩm
mỹ, âm nhạc thông qua các chương
trình dạy đàn - hát, dạy võ thuật,
dạy bơi, kỹ năng sống cho học
sinh… Tính đến hết ngày
30/05/2015, khi kết thúc năm học
2014-2015, trường có ở cả 3 cấp
học Mầm non, Tiểu học và Trung
học cơ sở với tổng số 245 học sinh,
số lượng học sinh tăng dần qua mỗi

năm học. Đội ngũ của BSA không
ngừng lớn mạnh: năm học 2010-
2011 có 44 cán bộ, giáo viên, nhân
viên (trong đó có 15 giáo viên Việt
Nam, 02 giáo viên nước ngoài) đến
thời điểm hiện này có 72 cán bộ,
giáo viên, nhân viên (trong đó 40
giáo viên Việt Nam, 04 giáo viên
nước ngoài).

Blue Sky Academy- một ngôi
trường mơ ước của tất cả cán bộ
giáo viên, các bậc làm cha làm mẹ
và đặc biệt nơi đây đã trở thành tổ
ấm, ngôi nhà thứ hai, là bầu trời
xanh của các em học sinh. Như
một món quà tinh thần, động viên
khích lệ đối với đội ngũ giáo viên,
cán bộ nhà trường đó là sự tin
yêu, tin tưởng không chỉ của học
sinh mà cả của phụ huynh. Họ
đánh giá cao về chất lượng giáo
dục cũng như phong cách dạy dỗ
của nhà trường, không khí thân
thiện, hòa đồng, ấm cúng giữa
thầy cô và học sinh.

Chiến lược phát triển
Trong thời gian tới, Blue Sky

Academy sẽ từng bước khẳng định
vị thế của mình trong cộng đồng
giáo dục ngoài công lập trên phạm
vi cả nước; và hơn thế, sẽ vươn ra
để sánh vai với các trường tiên tiến
trong khu vực trong bối cảnh hội
nhập và toàn cầu hóa của thế giới.
BSA sẽ huy động mọi nguồn lực,
phát huy tiềm năng, lợi thế, từng
bước khẳng định thương hiệu BSA.
Đó là những gì mà Blue Sky Acad-
emy đã, đang và sẽ tiếp tục phấn
đấu để nguồn lực học sinh đóng
góp vào nhân tài của đất nước và
để Ngôi nhà mơ ước mãi là bầu trời
xanh cho những ai đang học tập và
làm việc dưới mái nhà Blue Sky
Academy n

BÁO CHÍ VỚI DOANH NGHIỆP
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Lượng thông tin 
và tính chiến đấu của thi ca

TRẦN HOÀNG

Xin đừng lầm tưởng thơ là giông dài, ướt át... Không phải thế! Thơ cũng có những nét
tương đồng với thông tin báo chí. Thơ rất cần sự ngắn gọn, súc tích. Những tác phẩm thơ,
kể lể dài dòng chắc chắn sẽ không có chỗ đứng trên văn đàn.

Cũng như báo chí, một bài
thơ ngắn gọn hay lắm lời
không ở chỗ dài hay ngắn,

mà ở lượng thông tin và sự gợi mở,
cảm xúc trong số chữ. Về câu từ,
thơ không chỉ mào đầu để diễn
giải. Rất nhiều bài thơ được thể
hiện theo kết cấu “hình tháp
ngược” khá phổ biến trong tin tức
hiện nay. 

Thơ có tiếng nói riêng nhưng rất
cần sự tự nhiên, trong sáng, giản dị.
Lối thơ cầu kỳ, bí hiểm một thời là
trào lưu sáng tác ở một số nước
phương Tây, đã bị khai tử từ lâu. Thi
ca Việt Nam rất ít bị ảnh hưởng bởi
trào lưu đó. 

Tính chiến đấu là một trong
năm thuộc tính cơ bản của thông
tin báo chí. Trong thơ cũng có
những thuộc tính ấy. Nhưng trong
phạm vi bài viết này, tôi chỉ mạo
muội bàn về tính chiến đấu của
thơ, kể cả thơ tình ái. Tuy nhiên,
thơ biểu cảm bằng ngôn ngữ nghệ
thuật chứ không phải hành văn
thông tấn. Cũng cần nói thêm, báo
chí cần thời sự nóng hổi, cần những

bài viết mang tính phát hiện. Nhà
thơ cũng rất cần điều đó, nhưng ít
khi viết ngay, mà cần thời gian, như
trái cây âm thầm chín, ngọt ngào,
nhiều ý vị hơn.

Bài thơ “ Ba mươi năm đời ta có
Đảng” của Tố Hữu không hề dài,
bởi chứa một lượng thông tin đồ sộ
mà tác giả đã tích lũy cả đời chứ
không chỉ những tháng năm làm
cách mạng. Đây là bài thơ rất giàu
sức chiến đấu được diễn cảm bằng
thể lục bát truyền thống. Theo ngụ
ý của tôi, đây là một trong những
tuyệt phẩm thi ca, đỉnh cao của thể
lục bát trong thơ Việt Nam hiện đại.

Mới đây thôi, bài thơ “Khi nghe
Tổ quốc gọi tên mình” của một nữ
sĩ xa quê, sau khi được phổ nhạc,
đã có sức lan tỏa, được mọi người
yêu mến. Cả tập thơ cùng tên ngồn
ngộn thông tin và tràn đầy cảm
hứng chiến đấu được độc giả ghi
nhận và giới chuyên môn đánh giá
cao.

Không ít người, kể cả nhà thơ,
cho rằng, thơ phải ghé mắt nghiêng
che, ướt át, bi lụy... mới hấp dẫn

được thanh thiếu niên. Rất nhầm.
Dân ta nói chung, tuổi trẻ nói
riêng, luôn thiết tha với vận mệnh
của dân tộc. Giặc xâm phạm biển
đảo biên cương của tổ quốc, tuổi
trẻ luôn đầy nhiệt huyết đấu tranh
và sẵn sàng ra trận. Chuyện tình ái
tạm gác lại phía sau. Bao đời vẫn là
thế. 

Trong lịch sử thi ca Việt Nam
hiện đại có khá nhiều bài thơ tình
được lan truyền khá rộng. Nhưng
bạn đọc thử ngẫm xem, chưa bao
giờ thơ tình có sức sống mãnh liệt,
được đông đảo độc giả nồng nàn
đón nhận như thi ca cách mạng, rực
lửa chiến đấu chống giặc ngoại xâm.
Báo chí không ngoại lệ. Mặc dù
luôn phải bảo đảm tính thời sự,
nhưng vẫn có những bài báo sống
mãi với thời gian.

Lượng thông tin và tính chiến
đấu của thi ca vận động rất tự nhiên
trong tâm hồn các nhà thơ chân
chính. Thi sĩ luôn nhạy cảm với thời
cuộc. Khi cảm xúc bùng nổ, họ
chiến đấu bằng máu lửa của tim
mình n

BÁO CHÍ VỚI VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
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BÁO CHÍ VỚI VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Thơ đa điệu trước nỗi đời đa đoan
BẢO TRUNG

PHÙNG HIỆU
Tên thật: Phùng Văn Hiệu,

Sinh năm 1976 tại Đà Nẵng,
hiện sống và làm việc tại
TP.HCM

Tốt nghiệp Đại học Mỹ
thuật TP.HCM

Hiện đang công tác tại
Báo Nhà Báo và Công Luận
(Cơ quan Trung ương  Hội
Nhà báo Việt Nam

Hội Viên Hội Nhà văn
TP.HCM

Hội viên Hội Nhà báo
Việt Nam

Tác phẩm xuất bản: Tình
không dám ngỏ - Tập thơ,
NXB Văn Học, 2008; Thức
giấc - Tập thơ, NXB Thanh
Niên, 2010; Trong thế giới
ngụy trang -NXB Trẻ, 2014

Phùng Hiệu bước vào đời, vào
nghiệp văn chương, báo chí không
mấy suôn sẻ như bao bạn bè cùng

trang lứa. Anh đi làm đủ nghề để mưu
sinh ở Sài Gòn, từ làm thợ đúc ống cống,
lái taxi, học đại học mỹ thuật và đột ngột
rẽ ngang sang con đường mới. Miền chữ
nghĩa đã chọn anh như một định nghiệp.
Ở địa hạt này, Phùng Hiệu bằng vốn sống
và sự trải nghiệm trong đời sống đã đưa
vào thơ một giọng tự sự-trữ tình độc đáo.
Nội cảm của thơ anh mang nặng vị mặn
đắng của mồ hôi, nước mắt và nụ cười của
từng thân phận, hàm chứa cả sự lộng lẫy
của cái đẹp ẩn khuất đằng sau những
gương mặt thoáng hiện. Cảm thức của
một người từng học mỹ thuật đã cho
Phùng Hiệu một lăng kính đặc biệt để
biết chớp lấy những khoảnh khắc của tâm
tư và lưu lại bằng ngôn ngữ thi ca.

Tư duy lập thể của hội họa đã được
Phùng Hiệu chọn lựa như một sở đắc diệu
dụng, để anh  tạo nên những câu thơ
đong đầy ám ảnh, như một bức tranh lập
thể bằng chất liệu ngôn ngữ; soi chiếu
cảm thức của thi nhân vào tận cùng, tàng
thức lẫn âm bản của mỗi phận người.
Luật xa gần, sắc độ tương phản từ những
“bảng màu cuộc sống” đã được Phùng
Hiệu quảng diễn bằng những câu thơ
chứa đựng nhiều trăn trở. 

Tính đa điệu trong thơ Phùng Hiệu
còn thể hiện qua những bài thơ tả chân
đậm chất thông tấn. Ở đây, nhà thơ nhìn
cuộc đời bằng ánh nhìn trực diện, đúc kết
bằng những luận đề cụ thể: “Thế giới sự
sống đang bị suy thoái/bởi những đố kị,
tranh giành, tham ô, đốp chát/được ngụy
trang và quy hoạch đàng hoàng” (Tưởng
thức),” Em nổi trôi theo từng dự án/như thể

dòng sông không dừng lại bao giờ/lán trại
mùa này không chứa nổi giấc mơ/để em có
được bầu trời yêu thương hoang tưởng”
(Sau lưng tiếng kẻng công trường).

Phùng Hiệu đã biết mang vào thơ nỗi
vui, niềm đau của đời người, đánh thức
những khát vọng còn ngủ quên trong tâm
thức, như một sự vẫy gọi tha nhân trở về
miền viễn mơ trong trẻo, tinh khôi. “Em
mơ thấy mẹ/người đàn bà trung thành hai
bữa sắn khoai/cho em có được mái trường/
và thân hình gợi cảm hôm nay...”, “Giải
pháp nào cho hơi thở của em/ Giữa cánh
đồng/ hoang vu/Cỏ cháy/ Và căn bệnh hai
mùa thế kỉ” (Cạm bẫy là em).

Cho nên thơ của anh gần với hơi thở
cuộc đời, lột tả chân thực mọi cung bậc
của cảm xúc mà vẫn giữ được nét độc đáo
riêng cái tôi tự sự-trữ tình của người thơ.
Như tên gọi của tập thơ mới ra đời gần
đây của anh “Trong thế giới ngụy trang” đã
giải thiêng những khái niệm ngụy tín của
của cuộc sống, nhận diện cuộc sống bằng
“đôi mắt thơ” để thấu thị, công cảm tình
yêu thương, giả dối, thiện và ác... đang
hiện hữu xung quanh chúng ta. “Khi tất cả
đường truyền nghẽn mạch/Câu mật ngữ ái
tình lạc lối/dòng tin còn chăng hy
vọng/mong manh.../mơ hồ.../Thời gian nghĩ
gì khi đêm đã dần vơi?” (Lạc mất dòng
tin). 

Là một nhà báo, nhà thơ-với thiên
chức vốn dĩ là lắng nghe, tiếp nhận và
viết. Để truyền đi những thông điệp phát
khởi tự tâm. Như thể từng con sóng ngày
đêm không ngừng nghỉ, vỗ nhịp vào mọi
bến bờ, tìm đến những địa tầng sâu thẳm
của tâm tư. Bởi thế, thơ của Phùng Hiệu
cũng vì con người mà tìm đến và cũng là
nơi anh biết dừng lại để tìm tri âm... n



NGƯỜI LÀM BÁO   3-2016 49

Bức ký họa về những người
nổi tiếng

Điểm qua các tác phẩm ký chân
dung của nhà báo Phan Quang từ
những năm 2000 tới 2010 thì thấy
phần lớn tác giả tập trung viết về các
nhà chính trị, học giả, nhà báo, văn
nghệ sĩ nổi tiếng trong nước cũng
như trên thế giới mà ông được gặp
gỡ, quen biết như: Lê Duẩn, Trường
Chinh, nhà khoa học Lương Định
Của, nhà báo Hoàng Tùng, nhà báo
Francoise Giroud, nhà thơ Xuân
Diệu, nhà văn Olga Bergholt, nhạc
sĩ Trần Hoàn,... Mỗi người là một
nhân cách, một tài năng lớn mà tác
giả quý trọng. Họ hiện lên trong bức
tranh tái họa của ông với những nét
đặc trưng của con người tài hoa, lịch
lãm với cá tính đặc biệt, dung dị, đời
thường. Trong các bài ký chân dung
của mình, ông không chỉ dừng lại ở

việc ghi chép đơn thuần những mốc
chính trong cuộc đời của các nhân
vật mà còn đi xa hơn, có cách nhìn
sắc sảo, thấu đáo về sự nghiệp, tâm
lý, tình cảm của nhân vật. Giản dị,
chân thành, đầy ắp cứ liệu, tác giả kể
lại từng kỷ niệm nhỏ với mỗi người,
giúp người đọc hiểu thêm quan hệ
chiều sâu giữa báo chí, văn chương
và văn hoá.  

Một nhà báo nổi tiếng và cũng là
độc giả mến mộ ký Phan Quang
nhận xét: “Phan Quang viết chân
dung một người anh hùng không cốt
để ngợi ca. Điều quan trọng là từ họ
tỏa ra một niềm lạc quan, tự hào về
cuộc sống, tiếp cho ta thêm nghị lực,
giúp ta một cách nhìn về một điều
lâu nay ta chưa thấy, hoặc thấy
không đầy đủ các góc cạnh, chiều
sâu của nó. Viết để thấy cái phẩm
chất bình thường trong sự vĩ đại, sự

vĩ đại từ những việc tưởng như nhỏ
nhặt hằng ngày”[1]. Bằng chính sự
trải nghiệm, quan sát và tiếp xúc với
nhân vật, bằng cả sự chân tình lẫn
con mắt tinh tường của người làm
báo, Phan Quang đã chắt lọc ra
những chi tiết đắt giá, để chân dung
các nhà lãnh đạo, học giả, nhà báo,
văn nghệ sĩ nổi tiếng hiện lên vừa
mang tầm trí tuệ, đầy ắp tri thức, lại
vừa gần gũi, chân thực và đầy yếu tố
bất ngờ. Mỗi bài ký là một sự
ngưỡng mộ chân thành của tác giả
đối với những tài năng, là sự rung
động sâu xa trước mỗi số phận nhân
vật trong tác phẩm của mình. Nhiều
trải nghiệm với người cùng thời,
nhiều ưu ái, trân trọng với người đã
đi xa, nhiều bài học đáng suy ngẫm
về tình người, về lẽ đời, về lao động
sáng tạo, nhiều bất ngờ thú vị đến
từng chi tiết trong các trang ký.

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Phong cách ký chân dung 
của nhà báo Phan Quang

TS. LÊ THỊ NHÃ, TRẦN HỒNG NHUNG

Hơn 60 năm hoạt động báo chí, Phan Quang đã trở thành một
cây viết ấn tượng với phong cách nổi bật. Ông viết khá nhiều thể
loại nhưng thành công hơn cả với thể loại ký báo chí, đặc biệt là ký
chân dung. Phần nhiều tác phẩm của ông đều viết về những danh
nhân đã ghi dấu và đóng góp cho lịch sử, ông viết bằng tình yêu
thương giữa con người với con người, bằng nỗi niềm thương nhớ
và những ký ức tốt đẹp về nhân vật. Những trang viết chân thành,
thân thiết, bình dị nhưng đủ sức lay động người đọc. Lật giở những
bài ký chân dung của ông, người đọc có thể nhận ra phong cách
đặc sắc của tác giả - nhà văn, nhà báo Phan Quang.
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Đặt nhân vật trong dòng thời
sự nóng hổi, tươi mới

Phan Quang là người luôn có cái
nhìn nhanh nhạy với thời cuộc, mỗi
tác phẩm ông viết ra đều mang tính
thời sự nóng hổi, tác động sâu sắc
người đọc. Nhà báo Vĩnh Trà (Đài
Tiếng nói Việt Nam) cho rằng: Ký
chân dung Phan Quang mang đậm
tính thời sự, cốt lõi ký của Phan
Quang là báo chí, là phản ánh kịp
thời, nhạy bén, sống động hiện thực.
Dù là viết về một vấn đề, một sự kiện,
hay khắc họa một nhân vật, Phan
Quang đều bắt đầu từ yếu tố thời sự[2].
Nhìn tổng quan, các bài viết ký chân
dung của Phan Quang gợi lên cả
một giai đoạn lịch sử của đất nước. 

Những sự kiện lịch sử trong tác
phẩm của nhà báo Phan Quang,
tưởng như chỉ là tiền đề thời gian
để xác định và xây dựng hình tượng
nhân vật, tuy nhiên qua đó, người
đọc có thể thấy được công cuộc
đấu tranh cách mạng của nhân
dân, tinh thần cách mạng ở những
ngóc ngách sâu thẳm của xã hội.
Do vậy, không chỉ dừng lại ở việc
đưa tin các sự kiện thời sự như yêu
cầu cấp thiết về mặt cập nhật
thông tin của báo chí, có thể thấy
lồng ghép trong những tác phẩm
ký chân dung của ông là dòng chảy
của lịch sử đương đại, gương mặt
của đời sống, xã hội, con người và
cảm quan của nhân vật trước
những vấn đề thời sự mang tính
cộng đồng, dân tộc. Ví dụ như
trong tác phẩm ký Hà Văn Lâu -
Người con của làng Sình, qua nhân
vật, nhà báo Phan Quang đã gián
tiếp nhắc tới cách mà con người
đang nhìn nhận và đối diện với
chiến tranh, quá khứ.  Hay khi viết
bài Phạm Văn Đồng - Một nhân
cách báo chí, ông lại bàn về vấn đề

chưa bao giờ cũ, đó là tiếng Việt và
sử dụng tiếng Việt.

Các tác phẩm của Phan Quang
vừa giàu chất văn học, giàu cảm xúc
và phản ánh qua lăng kính cá nhân
nhưng vẫn giàu tính lịch sử, tức là
phản ánh thông qua những chân
dung con người các vấn đề thời sự
đang còn sức nóng và được dư luận
quan tâm. Đó là hình ảnh công
cuộc hợp tác hóa nông nghiệp ở
miền Bắc, nơi những kỹ sư nông
nghiệp hòa mình vào đời sống nhân
dân cùng mục tiêu xây dựng đời
sống mới hay những hình ảnh được
ghi lại như một cảnh quay phóng sự
ở miền Nam, nơi các chi tiết được
chọn lọc để làm nổi bật lên tinh
thần đấu tranh quật cường của
nhân dân ta trong hoàn cảnh chiến
tranh khắc nghiệt. 

Văn phong lãng mạn, đậm
chất nghệ thuật

Tác phẩm ký chân dung của nhà
báo Phan Quang hấp dẫn độc giả
bởi sự sáng tạo trong việc sử dụng
ngôn ngữ, thể hiện sự đan xen, hoà
quyện khéo léo ngôn ngữ đậm chất
báo chí với ngôn ngữ giàu chất văn
học. Những hình ảnh, số liệu khô
khan trở nên có sức hút mạnh mẽ
khi được biểu đạt bằng một thứ
ngôn ngữ phong phú, đậm chất văn
chương. Nhà báo Phan Quang đã
cẩn trọng và khéo léo lựa chọn, vận
dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong ca
dao, tục ngữ, văn học, ngôn ngữ địa
phương, ngôn ngữ đời thường, từ
ngữ chuyên ngành trong mỗi tác
phẩm ký chân dung của mình.

Khi được hỏi về “chất văn” trong
ký chân dung của Phan Quang, nhà
báo Vĩnh Trà cho rằng, cái “duyên
bút ký” của nhà báo Phan Quang
chính là cách sử dụng ngôn từ, vừa

lung linh vừa gợi cảm: “Chất trữ tình
trong bút ký của Phan Quang, nhất là
trong bút ký chân dung là lung linh
tình đất, tình người. Trữ tình từ cấu
tứ, cách kể chuyện đến tu từ, để mỗi
con người, mỗi nhân vật toát lên chất
nhân văn, làm đẹp thêm cuộc sống,
dù chung quanh còn xô bồ, thậm chí
là bụi bặm, hiềm khích, ác độc”[3].
Phan Quang viết về cuộc sống hiện
tại, người thật, việc thật với ngôn từ
giàu hình ảnh, trong sáng. Có bài ký
sử dụng câu chữ dí dỏm với cách ví
von đầy trí tuệ. Có khi tác phẩm lại
như một thước phim sống động,
mang hơi thở của đời sống hiện
thực. Những hô ngữ, từ cảm thán,
thành ngữ, tục ngữ, ca dao được sử
dụng trong các bài ký chân dung
cũng bộc lộ nhiều cảm xúc. Có lẽ
chính nhờ vốn sống, tính cách ham
tìm tòi, khám phá đời sống muôn
hình muôn vẻ đã ảnh hưởng không
nhỏ đến lối diễn đạt ngôn ngữ của
Phan Quang.  

“Cái tôi” tác giả trí tuệ, nhân
văn, chan chứa ân tình

Nhà báo Phan Quang luôn có cái
nhìn sắc sảo, thấu đáo về nhân vật
vì thế ông luôn khai thác theo góc
nhìn mới lạ nhưng giàu tính trí tuệ,
sâu sắc, dễ đi vào lòng người: Với
nhiều tác phẩm văn chương và
những bài báo giàu chất nhân văn,
ông là nhà văn có sự mẫn cảm mỹ
học. Với tầm hiểu biết trên nhiều
lĩnh vực, ông là nhà văn hóa. Ông
cũng là nhà tri thức bởi sự hiểu biết
sâu sắc nhiều khái niệm khoa học cả
cổ xưa và hiện đại”[4]. 

Nhân vật trong ký chân dung của
Phan Quang là những nhà chính trị,
những học giả, nhà báo, văn nghệ sĩ
nổi tiếng, những con người có năng
lực chuyên sâu và tầm hiểu biết ở
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mỗi lĩnh vực nhất định. Khai thác
và tìm hiểu về họ, người viết không
thể đồng cảm và tương tác nếu họ
không có sự am hiểu cơ bản về các
lĩnh vực tương ứng với mỗi nhân
vật. Chính vì thế, người ta dễ dàng
nhận những tri thức của mọi ngành
nghề, lĩnh vực trong xã hội trong
những bức ký chân dung của Phan
Quang khi ông miêu tả nhân vật
của mình. Tri thức khoa học được
đan xen tự nhiên như một công cụ
hỗ trợ cho việc xây dựng hình tượng
nhân vật, nhưng lại giúp cho người
đọc nhận diện được chất trí tuệ
trong sáng tác Phan Quang. 

Các tác phẩm ký chân dung của
Phan Quang hầu hết đều viết về
những con người đã đi vào lịch sử,
vẫn còn nguyên trong ký ức của tác
giả khi viết, tạo nên những tác phẩm
có giá trị nhân văn. Thông qua
những câu chuyện có thật về nhiều
lãnh tụ, cùng các học giả, nhà báo,
nhà văn, văn nghệ sĩ mà tác giả đã
có dịp gặp gỡ, đã gợi mở một triết lý
sống, cách ứng xử tình người với
truyền thống tốt đẹp của văn hoá
Việt Nam, mang tình cảm nhân ái,
bao dung, độ lượng, đúng như suy
nghĩ của tác giả: “Đã là con người
thân thiết, sống với nhau, thì ngoài
việc góp ý xây dựng để cùng phát triển,
thì trong hồi niệm, ký ức nên chỉ dành
cho nhau tình yêu thương, không thù
hận, không chấp nhặt”[5].

  Trong Phan Quang có biết bao
nhiêu “nhớ thương” về những người
đã khuất, nhiều kỷ niệm đến nỗi
tưởng mình “như thể đã sống cả ngàn
năm”[5]. Hơn 60 năm hoạt động báo
chí, lại là người tự học, tự đọc rất
nhiều, ghi chép và lưu trữ cẩn thận,
những kỷ niệm, hồi ức về những
nhân vật lịch sử trong và ngoài nước
được ông khắc họa với tư duy hàm

súc, trí tuệ, văn phong thanh thoát
luôn làm người đọc say mê. Qua
những trang ký chân dung của nhà
báo Phan Quang, kỷ niệm lại lôi
cuốn kỷ niệm, viết sâu, viết có hồn,
luôn thể hiện sự tương tác giữa
người viết và nhân vật, đó là đặc
điểm và phong cách riêng của ông.
Chuyện về nhân vật không chỉ được
tiếp xúc có một vài lần mà viết, mà
có người đó là từ việc gắn bó cả một
cuộc đời mà thôi thúc phải viết.
Theo ông: Không phải cứ bịa ra chi
tiết để thêm vào bài báo cho hấp dẫn
là được, mà phải viết sao cho không
đi ngược lại với tôn chỉ đầu tiên của
báo chí: cần phải có cứ liệu đầy đủ.
Có những điều nhớ, có điều quên, có
điều không chính xác trăm phần trăm
nhưng đó là phải là tấm lòng thành
của người viết, không bao giờ được
bịa ra [6]. 

Ký chân dung của nhà báo Phan
Quang chứa đựng trong đó tư chất
nghệ sĩ, tâm hồn đôn hậu, luôn cố
gắng tìm ra những hạt ngọc trong
con người, được biểu hiện bằng văn
phong vừa giàu tính chính luận, vừa
đậm chất văn chương, giản dị mà sâu
sắc. Ông luôn tìm đến nhân vật
trong cái nhìn vừa khách quan,
chuyên sâu của một nhà báo, nhà
nghiên cứu, vừa đặt họ trong mối
quan hệ giữa con người với con
người, và nhìn họ như một con người
với sự hợp nhất về cả danh chức, sự
nghiệp, phẩm chất và tâm hồn. Tác
phẩm của ông hàm chứa kiến thức
sâu rộng của một nhà dịch thuật,
tính cẩn trọng, chuẩn mực của một
nhà báo, sự thăng hoa của một nhà
văn, do vậy người đọc không chỉ tìm
thấy ở đó những kiến thức, thông tin
về các lĩnh vực mà còn có cả những
cảm xúc nội tâm, nâng tâm hồn
người đọc lên một cung bậc mới.

Ông đã viết báo bằng cái tâm và trí
tuệ của người thiết tha với đất nước
và nhân dân.

Qua các tác phẩm của Phan
Quang có thể rút ra bài học quý về
cách viết ký chân dung, nhưng hơn
nữa là bài học về nhân cách của một
người làm báo. Người làm báo
không chỉ có tài, có tri thức mà quan
trọng nhất là phải có tâm trong
sáng, trung thực, tiến bộ. Và dù cho
có giỏi đến đâu thì sự lao động bền
bỉ công phu và sáng tạo mới là yếu
tố quyết định cho sự thành công.
Nhà báo cần đi nhiều, học hỏi
nhiều, mở rộng lòng mình để ghi lại
thế giới, in sâu hồn người, cóp nhặt
từng gương mặt, từng mẩu chuyện
dù giản dị, mộc mạc nhưng giàu ý
nghĩa xã hội, nhân văn n
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Thông tin trở nên sinh động và
hấp dẫn hơn

Hầu hết các tác phẩm báo chí trên
báo điện tử hiện nay sử dụng text và
hình ảnh tĩnh để truyền tải thông tin
tới độc giả. Đây là cách đưa tin truyền
thống được sử dụng phổ biến từ khi
báo điện tử mới ra đời cho tới nay.
Chính vì thế, việc tiếp nhận thông tin
thông qua việc đọc đã trở nên nhàm
chán, và không mang lại hiệu quả cao.
Việc sử dụng video trong tác phẩm
báo chí mang lại cho công chúng của
loại hình báo điện tử một phương thức
tiếp nhận thông tin hoàn toàn mới đó
là “xem”. Thông tin không còn là
những con chữ nối tiếp nhau từ đầu
tới cuối tác phẩm, mà thông tin được
thể hiện bằng các video, clip đó là
những chuỗi hình ảnh động nối tiếp
nhau, có âm thanh được ghi âm trực
tiếp từ hiện trường, từ mỗi câu chuyện
trong cuộc sống. Chính cách truyền
tải thông tin này, giúp các tác phẩm
trở nên vô cùng sinh động và hấp dẫn,
mang lại cho người xem cảm xúc thật,
như họ đang được tận mắt chứng kiến
diễn biến của sự việc, vấn đề đang xảy
ra ngoài cuộc sống. Nhờ sự hấp dẫn và
sinh động, video kích thích trực quan
tới độc giả và thu hút độc giả hơn.

Sự kiện 37 năm ngày tổng động
viên chống quân Trung Quốc xâm
lược bằng video trên trang Vnexpress
ngày 5/3/2016, khiến công chúng được
nghe thấy âm thanh của lời kêu gọi,
được nhìn thấy hình ảnh của các chiến

sỹ triệu người như một đồng lòng
kháng chiến, rõ ràng những hình ảnh,
âm thanh đó mang lại cho độc giả một
cảm xúc nhất định về sự việc, mà nếu
chỉ truyền tải thông tin đơn thuần
bằng chữ viết sẽ không thể có được. 

Vai trò của video trong 
tác phẩm báo chí đa phương tiện

DƯƠNG HẢI ANH

Xu thế của các cơ quan báo chí, truyền thông nói chung và báo điện tử nói riêng ở nước
ta cũng như trên thế giới hiện nay là giảm bớt lượng thông tin trình bày bằng văn bản, tăng
cường sử dụng hình ảnh và video để chuyển tải thông tin. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều
tờ báo điện tử vẫn chưa khai thác video như một yếu tố truyền tải thông tin hữu ích. Vì thế,
việc nhận thức đúng vai trò và tính chất, tầm quan trọng của việc sử dụng video trong tác
phẩm báo chí đa phương tiện là hết sức cần thiết.

Sử dụng hình ảnh và video để chuyển tải thông tin trên báo mạng điện tử_Ảnh minh họa

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
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Tăng tính khách quan, chân
thực của thông tin 

Việc bảo đảm thông tin được
truyền tải tới công chúng được khách
quan và chân thực nhất là điều rất
quan trọng. Thông tin mà mỗi tác
phẩm báo chí truyền tải tới công
chúng qua video chính là một lát cắt
của cuộc sống, có địa điểm cụ thể, có
ngày giờ rõ ràng, thời gian và không
gian. Chính vì thế, thông tin mà video
truyền tải sẽ khiến cho độc giả hoàn
toàn tin tưởng. 

Khi đưa tin về buổi làm việc của Bí
thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh
La Thăng với các bệnh viện tại
Thành phố ngày 6/3/2016, video về sự
kiện đó, gồm có những cử chỉ hành
động ân cần của ông dành cho các
bệnh nhân, những lời nói, dặn dò cẩn
thận của ông đối với các cơ sở y tế...
đã phản ánh đúng tính chất khách
quan của sự việc, giúp cho người xem
có cái nhìn đúng đắn nhất về sự kiện. 

Tăng view, tăng nguồn thu cho
cơ quan báo chí

Trước đây view (số lượt xem) được
xem là một trong các yếu tố hàng đầu
quyết định tới sự thành công của tác
phẩm báo chí. Tác phẩm báo chí có
hiệu quả hay không, có mang lại giá
trị thông tin hay không, các tòa soạn
báo thường căn cứ vào số lượt xem.
Nhưng hiện nay, bên cạnh view các
tòa soạn và các cơ quan báo điện tử
còn quan tâm tới sự tương tác của tác
phẩm, của tin bài đối với công chúng,
thông qua lượt like, comment, hay
lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Vì sao
lại thế?  Đó là do các tòa soạn báo đã
nắm bắt được tâm lý của độc giả, một
tin bài hay, có giá trị thông tin cao,
công chúng không chỉ vào đọc tin
đơn thuần, mà họ còn muốn chia sẻ
những thông tin đó cho mọi người,

cho bạn bè... vì thế tin bài nào có tính
tương tác càng cao, chắc chắn sẽ có
lượng view cao. 

Nguồn thu của các cơ quan báo
điện tử, phụ thuộc hoàn toàn vào
doanh thu đến từ quảng cáo. Quảng
cáo nhiều hay ít, đắt hay rẻ phụ thuộc
vào lượt view. Chính vì thế tăng view
chính là tăng nguồn thu cho cơ quan
báo điện tử.

Vậy tại sao khi sử dụng video
trong tác phẩm báo chí đa phương
tiện lại giúp cho tác phẩm tăng
được view, tăng được sự tương tác
với độc giả. Bất kỳ tác phẩm báo
chí đa phương tiện nào có sử dụng
video để hỗ trợ thêm thông tin cho
tin bài, thì bên cạnh mỗi tiêu đề
thường có hình chiếc camera đính
kèm. 

Ngoài việc đọc chữ, việc xem
video, nghe âm thanh, độc giả còn
được cảm nhận, bàn luận, tranh luận
và phản hồi... dễ mang lại cảm xúc
cho công chúng hơn. 

Thông tin trở nên dễ hiểu, 
cô đọng, súc tích và dễ tiếp
nhận hơn

Bất cứ cái gì chuyển động cũng
làm ta tò mò và thu hút hơn so với

những gì đứng yên. Hơn nữa sự
chuyển động đó lại đang kể về một
“câu chuyện” thì nó lại càng thu hút
sự chú ý của mọi người. Nhờ vào yếu
tố gây chú ý cho độc giả, khuyến
khích họ tập trung theo dõi và ghi
nhớ thông tin. Video có khả năng kể
chuyện nhưng không cần giải thích,
mà công chúng vẫn có thể hiểu toàn
bộ nội dung câu chuyện đang diễn
ra, điều đó giúp công chúng tiếp
nhận thông tin dễ dàng và nhanh
chóng hơn. Tất cả thông tin cần diễn
đạt đều gói gọn trong các hình ảnh,
độc giả không cần mất nhiều thời
gian để đọc dài dòng và tưởng
tượng, mà chỉ việc xem và nắm bắt
thông tin. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng,
quá trình tiếp nhận thông tin của
con người bằng mắt thông qua việc
xem, nghe, nhìn lưu lại thông tin tốt
hơn việc đọc, và hình ảnh lưu lại
trong trí nhớ tốt hơn là từ ngữ. Và
đặc biệt việc sử dụng video giúp cho
quá trình tiếp nhận thông tin ngắn
hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian
hơn. Thay vì đọc những tin bài dài,
với tác phẩm báo chí đa phương tiện
có sử dụng video để cung cấp thông
tin độc giả chỉ mất 2 tới 3 phút như
khi đưa tin về vụ xe Camry gây tai
nạn liên hoàn tại Hà Nội khiến 3
người chết vào ngày 29/2/2016. 

Rõ ràng, nếu thông tin đó chỉ
được truyền tải tới độc giả qua câu
chữ thì có lẽ thông tin này không thể
tạo nên được sóng trong dư luận. Do
có video ghi lại cụ thể diễn biến của
sự việc nên công chúng dễ dàng nhìn
thấy diễn biến của sự việc và thấy
được mức độ nghiêm trọng của vấn
đề này như thế nào. Video chỉ có
thời lượng 30 giây nhưng đã truyền
tải được toàn bộ thông tin liên quan
tới sự việc n

Một số tòa soạn còn chưa ý thức
được tầm quan trọng và tính ưu việt
của video nên chưa có sự đầu tư thỏa
đáng, dẫn tới việc sử dụng các tranh,
ảnh minh họa, không có giá trị thông
tin, thiếu tính hấp dẫn đối với công
chúng. Hiểu được vai trò và tầm quan
trọng của việc sử dụng video trong
tác phẩm báo chí đa phương tiện để
các tòa soạn, lãnh đạo các cơ quan
báo chí xác định hướng đi quan trọng
cho báo mạng điện tử.
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Qua báo chí, các chính sách được
thẩm thấu vào cuộc sống của
đồng bào. Đặc biệt, lượng thông

tin trên các tờ báo cấp phát cho vùng dân
tộc, miền núi (không thu tiền) là cẩm nang,
tài liệu tập huấn, là người bạn đồng hành
của đồng bào trong phát triển kinh tế-xã hội,
nâng cao dân trí, ổn định cuộc sống. Báo chí
còn đóng vai trò lớn trong việc thay đổi nếp
nghĩ, cách làm của đồng bào; góp phần quan
trọng trong phát hiện, bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa dân tộc, thể hiện rõ nét ở
các mặt sau: 

Thứ nhất, tuyên truyền thường xuyên, kịp
thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ lãnh
đạo, cán bộ chủ chốt các ban, ngành đoàn thể,
các vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín
trong cộng đồng dân tộc. Thông qua đó, giúp
đồng bào nắm bắt, nhận thức đúng và thực
hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các dân tộc ít người có trình độ dân

trí, trình độ phát triển kinh tế - xã hội
không đều nhau; trình độ dân trí của một
bộ phận còn hạn chế, nhiều tục tập lạc
hậu, đời sống còn khó khăn, tỷ lệ hộ
nghèo cao. Vì vậy, cán bộ chủ chốt ở địa
phương; những già làng, trưởng bản,
người có uy tín đóng vai trò rất quan
trọng trong việc tuyên truyền, vận động
bà con thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. 

Trong mô hình truyền thông trên, các ấn
phẩm báo, tạp chí đóng vai trò là nguồn
thông tin quan trọng, là bước đầu tiên
trong chu trình truyền thông nhằm tác
động làm thay đổi những nhận thức, quan
niệm lạc hậu của bà con.  

Thứ hai, cung cấp thông tin về nhiều lĩnh
vực của đời sống kinh tế - xã hội, giúp đồng
bào nâng cao tri thức, trình độ dân trí, hiểu
biết và ứng dụng khoa học - kỹ thuật để

Báo chí cấp phát góp phần giữ
gìn bản sắc riêng của các dân tộc

TH.S NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Chính sách cấp báo chí không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số
và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một trong hơn 40 chương
trình, mục tiêu, dự án lớn mà Nhà nước đầu tư hỗ trợ phát triển
vùng. Việc cấp không thu tiền một số loại ấn phẩm báo, tạp chí cho
đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn là chủ trương
đúng đắn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đến đời sống
vật chất, tinh thần của nhân dân. 
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nâng cao chất lượng, hiệu quả sản
xuất, từng bước thoát nghèo, nâng
cao chất lượng cuộc sống. 

Điều kiện tiếp xúc với thông tin
của đồng bào sinh sống trong vùng
dân tộc thiểu số và miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn hạn chế về địa lý,
trình độ dân trí, nhận thức xã hội...
Do vậy, báo chí được cấp phát là
nguồn chính đem tới cho người dân
thông tin khoa học - kỹ thuật, tác
động làm thay đổi nhận thức, phương
thức canh tác cũ kỹ... của người dân,
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất,
cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Thứ ba, phản ánh tình hình đời
sống, sản xuất, những đổi thay trong
vùng đồng bào dân tộc, những mô
hình, điển hình tiên tiến trong sản
xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền
vững, vươn lên để nhiều người cùng
học tập, làm theo. 

Các ấn phẩm báo chí còn đóng
vai trò là kênh chuyển tải thông tin
về bài học kinh nghiệm, những
thành công trong xây dựng kinh tế
của đồng bào các dân tộc nhằm
nhân rộng thêm trong vùng dân tộc
và miền núi, vùng đặc biệt khó
khăn. Chính những tấm gương,
những thành công của người dân
tộc ít người có sức hút, sức thuyết
phục mạnh mẽ đối với bà con các
dân tộc. Bởi vì, mong muốn được
nhắc đến, được tôn vinh là tâm lý
chung của con người, nhất là đồng
bào vùng dân tộc và miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn thường tâm lý
mặc cảm, quan niệm an phận lạc
hậu. Những thành công, gương điển
hình tiên tiến góp phần giải tỏa tâm
lý trên và tiếp thêm động lực, củng
cố niềm tin đồng bào vươn lên
trong cuộc sống. 

Thứ tư, cung cấp thông tin văn
hóa, văn nghệ, giải trí nhằm nâng cao

đời sống văn hóa - tinh thần và góp
phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn
hóa các dân tộc. 

Do điều kiện sống của đồng bào
vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc
biệt khó khăn còn nghèo nàn, lối
sống lạc hậu nên các ấn phẩm báo chí
được cấp không thu tiền đem tới cho
bà con những thông tin văn hóa, văn
nghệ và giải trí. Đồng thời, góp phần
giữ gìn bản sắc riêng của các dân tộc
qua việc thông tin, phản ánh về
những phong tục, tập quán, nét văn
hóa đẹp của đồng bào. 

Nhìn chung, ấn phẩm dành để
cấp, phát không thu tiền cho đồng
bào vùng dân tộc và miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn được in trên giấy
trắng, đẹp, thu hút sự chú ý của đồng
bào. Tuy nhiên, một số ấn phẩm
“tham” về nội dung thông tin, đăng
tải những bài dài, nhiều số liệu, thông
tin hướng dẫn khoa học kỹ thuật
cứng nhắc ... dẫn đến không đạt hiệu
quả như mong muốn, thậm chí phản
tác dụng. 

Đặc biệt, ấn phẩm dành cho đồng
bào vùng dân tộc và miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn nên sử dụng nhiều
hình ảnh, tranh vẽ... để minh họa,
hướng dẫn. Chẳng hạn, để hướng dẫn
kỹ thuật cách phòng bệnh cho cá
giống, tòa soạn nên chuyển tải thông
tin bằng hình vẽ mô phỏng với ghi

chú rõ ràng để bà con dễ hiểu, dễ
thực hiện, tránh sử dụng quá nhiều
con số. 

Quy cách, hình thức trình bày của
các ấn phẩm báo chí cấp phát cũng
đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng
trực tiếp đến hiệu quả tuyên truyền.
Với trình độ nhận thức hạn chế, bà
con ngại đọc nhiều, vì vậy, ấn phẩm
dày vài chục trang như một số ấn
phẩm chuyên đề Dân tộc và Miền núi
hiện nay khó tạo hứng thú đối với
đồng bào dân tộc. Ấn phẩm dày,
“nhiều chữ”, đặc biệt là ngôn ngữ
khoa học cũng làm cho cán bộ chủ
chốt của các xã, thôn, bản; các già
làng, trưởng bản lúng túng trong việc
nghiên cứu cũng như truyền thông tới
bà con. 

Ngoài ra, để việc cấp, phát ấn
phẩm báo chí không thu tiền cho
đồng bào vùng dân tộc và miền núi,
vùng đặc biệt khó khăn đạt được hiệu
quả, cần điều tra bạn đọc theo từng
giai đoạn để đánh giá hiệu lực và hiệu
quả truyền thông. Nội dung thông tin
đến bà con phải phù hợp với trình độ
nhận thức và phong tục, tập quán của
từng vùng miền, từng đối tượng.

Có thể thấy, việc cấp phát, không
thu tiền các ấn phẩm báo chí phục vụ
vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc
biệt khó khăn là chủ trương đúng đắn
và cần thiết cần được tiếp tục duy trì.
Tuy nhiên, để đạt hiệu quả truyền
thông như mục tiêu đã đề ra, cần có
sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan
chức năng của các Bộ, ngành; sự
nghiên cứu, đánh giá một cách khoa
học, phù hợp với lý thuyết truyền
thông và yêu cầu thực tế đời sống
cũng như sự quan tâm đầu tư, đổi
mới cách trình bày, cách làm báo của
các cơ quan báo chí để những ấn
phẩm báo chí đến với bà con thực sự
thu hút và phù hợp n

Một trong các nguyên tắc cần lưu
ý là viết, biên tập ngắn gọn, dễ đọc,
dễ nhớ, dễ làm theo, phù hợp trình
độ dân trí, bản sắc văn hóa, phong
tục, tập quán của từng dân tộc thiểu
số, từng vùng dân tộc thiểu số khác
nhau. Thay vì dùng những con số
trên, có thể thay bằng đơn vị ước tính
quy đổi mà bà con có thể hình dung,
bắt chước làm theo. 
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Chất lượng các 
kênh phát thanh 
VOV giao thông

ĐINH MINH - NGUYỄN YÊN

Kênh Giao thông (VOVGT), Đài Tiếng nói Việt Nam ra mắt từ ngày
18/5/2009 cùng với các bản tin, kênh thông tin, truyền thông của các cơ
quan báo chí khác khác tuyên truyền, phổ biến một cách hiệu quả về trật
tự an toàn giao thông (ATGT), bước đầu tạo ảnh hưởng nhất định đối với
công chúng. Tuy vậy, hơn 6 năm hoạt động VOVGT vẫn còn một số hạn
chế nhất định cần phải khắc phục để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của thính giả đối với các chương trình phát thanh về giao thông.

Một số kết quả đạt được
Cung cấp thông tin, định hướng dư luận
Từ khi mới phát sóng, kênh VOVGT đã chú

trọng truyền thông về an toàn giao thông và
văn hóa giao thông. VOVGT đã nỗ lực cung
cấp thông tin nhanh chóng, nhiều chiều về các
vấn đề trong lĩnh vực giao thông vận tải tới
người dân. Mặt khác, các thính giả của kênh
cũng coi các chuyên mục này là nơi cung cấp
những thông tin cụ thể, sát thực và có độ tin
cậy cao về các vấn đề giao thông mà họ quan
tâm. 

Thông qua nội dung của các chuyên mục
đã giúp cho các cơ quan chức năng, nhà quản
lý tuyên truyền về các chương trình, hoạt động
của mình trong lĩnh vực đảm bảo ATGT.
Ngược lại, họ cũng biết được ý kiến phản hồi
của người dân, bởi trong các chuyên mục
thường đưa ra ý kiến nhiều chiều, trong đó có
ý kiến của người dân. Với riêng địa bàn thành
phố Hà Nội, các chuyên mục của kênh
VOVGT luôn nhanh chóng đưa các nội dung

về điều chỉnh tổ chức giao thông, phân làn
phương tiện, các chiến dịch ra quân của lực
lượng bảo đảm ATGT…để kịp thời hỗ trợ lực
lượng chức năng như cảnh sát giao thông,
thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ. 

Tạo ra dư luận về ý thức người tham gia giao
thông

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông
tin, với cấp độ sâu hơn, các chuyên mục trên
kênh VOVGT còn giúp người nghe biết vấn đề
đó đang định hướng như thế nào, được nhìn
nhận và đánh giá ra sao. Thông qua các bài
bình luận, ý kiến chuyên gia phân tích trong
chuyên mục sẽ giúp người nghe hiểu đúng và
trúng vấn đề được đề cập, đặc biệt là với những
vấn đề “nóng” trong đời sống giao thông. Ở
mức độ lâu dài hơn, các chuyên mục còn
truyền thông để tạo ra dư luận xã hội đối với
những vấn đề thuộc về ý thức người tham gia
giao thông như những hành vi vi phạm Luật
giao thông, những thói quen xấu khi đi trên
đường...
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Đưa ra những yêu cầu, kiến nghị cụ thể
Bằng sự phân tích, lý giải và đề xuất của mình,

các chuyên mục của kênh VOVGT đã đưa ra
những yêu cầu, kiến nghị cụ thể, đóng góp chung
vào công tác đảm bảo ATGT. Cụ thể, đối với
những văn bản, chính sách khi đưa vào cuộc
sống còn nhiều vướng mắc, không phù hợp với
tình hình thực tế hay những vấn đề tồn tại, bất
cập, những thiếu sót trong công tác tổ chức quản
lý, điều hành giao thông, kênh VOVGT đã ghi
nhận lại những ý kiến phản ánh của người dân
và phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem
xét, điều chỉnh cho phù hợp. Từ những thông tin
này, các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra,
xem xét và xử lý để đảm bảo hoạt động giao
thông được an toàn. 

Những hạn chế, bất cập
Trước hết, do còn hạn chế về thời lượng và

khung giờ phát sóng cố định nên nhiều vấn đề
thời sự chưa được phản ánh kịp thời trên
VOVGT. Ví dụ, trong cùng 1 ngày diễn ra hai
hoặc nhiều sự kiện, vấn đề “nóng” nhưng vì giới
hạn trong 1 ngày chỉ một chuyên mục được phát
sóng nên những người thực hiện nội dung chỉ
quan tâm và phản ánh được một vấn đề. Trong
khi đó, thông tin của báo phát thanh muốn thu
hút và hiệu quả phải là những thông tin có tính
thời sự cao, là thông tin của ngày hôm nay, thông
tin vừa xảy ra, thậm chí là thông tin đang xảy ra.
Do hạn chế này mà nhiều chuyên mục của kênh
VOVGT đã làm giảm đi hiệu quả truyền thông.

Một hạn chế nữa còn mang nặng tính địa
phương cục bộ, khi nội dung chủ yếu đề cập
tình hình giao thông tại hai thành phố lớn là
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn các vấn đề
giao thông ở các địa phương khác hiếm khi
được nhắc tới. Ngoài ra, các nội dung mang
tính chất phát hiện, phê bình vẫn chưa được tập
trung thể hiện. Việc thông tin đôi khi còn thiếu
mạnh dạn, không thẳng thắn phê phán những
hiện tượng tiêu cực, những mặt xấu của lực
lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo ATGT. Ngay
cả đối với chuyên mục Tiêu điểm giao thông là
chuyên mục có nhiệm vụ phản ánh những vấn
đề tiêu cực thì vẫn còn những thiếu sót. 

Viết cho phát thanh là viết cho người nghe chứ
không phải viết cho người đọc. Tuy nhiên, kỹ năng
viết cho phát thanh của một bộ phận đội ngũ
phóng viên, biên tập viên VOVGT vẫn còn nhiều
hạn chế. Một số lỗi thường gặp là viết câu quá
dài, diễn đạt rối rắm, không chú ý dùng từ ngữ
giản dị, trong sáng, dùng quá nhiều mệnh đề phụ,
gây khó khăn cho người nghe. 

Hướng tới xây dựng kênh phát thanh
hiệu quả về ATGT 

Một trong những thế mạnh của kênh
VOVGT là luôn có mối quan hệ chặt chẽ với các
cơ quan hữu quan ngành giao thông, tuy nhiên,
trong thời gian tới, sự phối hợp này cần đi vào
chiều sâu hơn nữa. Nghĩa là, không dừng lại ở
việc tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà
kênh VOVGT phải chủ động tìm kiếm và yêu
cầu những thông tin mà thính giả đang quan tâm
từ phía cơ quan chức năng. 

Sự quan tâm và tham gia tích cực của thính giả
đối với các sản phẩm phát thanh là một thành
công lớn của kênh VOVGT bởi thính giả có vai
trò đặc biệt, họ chính là người trực tiếp tiếp thu
và thẩm định nội dung của mỗi sản phẩm
VOVGT thực hiện. Do đó, “lấy thính giả là mục
tiêu và đối tượng” cần được xem như kim chỉ nam
cho VOVGT thời gian tới. Cụ thể hơn, các
chuyên mục cần thay đổi cách thức thể hiện thông
tin sao cho kịp thời, “nóng” và “mới” hơn, đa
dạng, phong phú hơn nữa là việc làm cần thiết và
cấp bách khi thực tế chất lượng các chuyên mục
truyền thông về ATGT và VHGT đang có dấu
hiệu bão hòa. 

Trong bối cảnh vấn đề an toàn và văn hóa giao
thông là một trong những mối quan tâm hàng
đầu của xã hội, các chuyên mục của kênh
VOVGT đã có những đóng góp tích cực trong
việc thông tin và nâng cao nhận thức của người
tham gia giao thông về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông . Trong thời gian tới, cán bộ PV, BTV
của VOVGT cần điều chỉnh, cải tiến thích hợp
hướng tới mục đích cao nhất là hiệu quả truyền
thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao
thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở
nước ta n
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Hiệu quả và những hạn chế
Qua nghiên cứu của tác giả, công

tác tuyên truyền về tái cơ cấu ngành
nông nghiệp trên sóng truyền hình
của các đài PT-TH ở vùng ĐBSCL
thời gian qua đã có những tác động
tích cực, giúp các cấp ủy Đảng,
chính quyền, đoàn thể, các doanh
nghiệp và người dân, nhất là nông
dân, nâng cao nhận thức, thay đổi
về tư duy trong sản xuất nông
nghiệp, hướng đến một nền nông
nghiệp bền vững, với năng suất, chất
lượng và hiệu quả ngày càng cao.
Tuy nhiên, các đài PT-TH ở ĐBSCL
cũng còn những hạn chế trong
tuyên truyền tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, thể hiện ở một số mặt sau:

Thứ nhất, nhiều thông tin thiếu tính
định hướng, dự báo.

Nhiều người xem truyền hình là
nông dân cho biết rất phân vân trước
câu hỏi nên hay không nên ứng dụng
các mô hình hay trong sản xuất nông
nghiệp. Thực tế ở nhiều địa phương

cho thấy, sau khi “mắt thấy tai
nghe” những mô hình điển hình
được giới thiệu trên đài truyền hình,
nhiều nông dân đã đua nhau làm
theo. Kết quả là ở nhiều địa phương
vẫn còn phổ biến tình trạng nông
sản hàng hóa sản xuất của ta rơi vào
tình trạng “cung vượt cầu”, “trúng
mùa thất giá”. 

Thứ hai, xu hướng thương mại hóa
sản phẩm truyền hình trong quá trình
liên kết sản xuất chương trình. 

Hiện nay, nhiều đài PT-TH, có
không ít chương trình truyền hình
được các doanh nghiệp tài trợ. Nếu
các doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc
góp ý hoặc đề xuất ý tưởng thể hiện
thì chương trình truyền hình dễ
thuyết phục đối với khán giả. Tuy
nhiên, trên thực tế, có nhiều chương
trình nhà tài trợ tham gia quá sâu vào
nội dung, dẫn đến tình trạng sản
phẩm truyền hình mang nặng tính
thương mại hóa. Cụ thể, các đơn vị
tài trợ đã lạm dụng sóng truyền hình

để, quảng bá sản phẩm, làm cho
nông dân khó phân biệt đâu là sản
phẩm chất lượng, đâu là sản phẩm
kém chất lượng. 

Thứ ba, tuyên truyền chưa sâu,
chưa sát thực tế.

Do áp lực về tin, phóng sự theo
định kỳ phát sóng, một số chương
trình truyền hình về nông nghiệp vẫn
còn nặng tính thông tin chung chung,
chỉ nêu hiện tượng mà chưa đi sâu
phân tích, làm rõ bản chất vấn đề,
những yếu tố mang tính quy luật của
kinh tế thị trường. Vì thế, có trường
hợp, những vụ việc, sự kiện chỉ có
tính đơn lẻ, cục bộ, nhất thời, nhưng
qua thông tin từ truyền hình lại trở
nên phổ biến, nghiêm trọng. 

Tìm giải pháp tuyên truyền
tái cơ cấu ngành nông nghiệp
hiệu quả  

Từ những kết quả đã đạt được
cũng như những hạn chế đã nêu trên,
vấn đề đặt ra là trong thời gian tới,

Truyền hình Đồng bằng 
sông Cửu Long với tuyên truyền 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
TH.S LÊ MINH TẤN

Với ưu thế nổi trội, truyền hình đem đến cho người xem cùng lúc hai tín hiệu cơ bản là
hình ảnh và âm thanh, nhờ đó bảo đảm độ tin cậy, thông tin đa dạng, có khả năng tác
động mạnh mẽ đến nhận thức của công chúng. Tận dụng những ưu thế đó, thời gian

qua, các đài phát thanh- truyền hình (PT-TH) ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn,

đặc biệt là tuyên truyền thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
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các đài PT-TH ở ĐBSCL cần chủ
động thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp để phát huy và nâng cao hơn
nữa vai trò của ngành truyền hình
trong công tác tuyên truyền tái cơ cấu
ngành nông nghiệp. 

Khai thác toàn diện các nội dung
tuyên truyền về tái cơ cấu ngành nông
nghiệp. Các đài PT-TH cần phải quan
tâm tuyên truyền sâu rộng và toàn
diện hơn nữa các nội dung về tái cơ
cấu ngành nông nghiệp. Từ lãnh đạo
đài cho đến các phóng viên, biên tập
viên cần có quyết tâm đổi mới, có sự
đầu tư đúng mức cho việc xây dựng
các chương trình, kế hoạch tuyên
truyền dài hạn, có trọng tâm, trọng
điểm về nội dung tái cơ cấu ngành
nông nghiệp địa phương.  

Đa dạng hóa các chương trình,
phong phú hóa hình thức thể hiện

Ngoài tin tức, phóng sự phát trong
chương trình thời sự hàng ngày, các
đài cần xây dựng những tiểu mục, tiết
mục, chuyên đề riêng cho nội dung
tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, nên có những hình
thức thể hiện mới. Phát thanh viên
không chỉ xuất hiện ở phim trường với
phông màn đơn điệu, mà cần hiện đại
hóa, ứng dụng công nghệ 3D, 4D về
phim trường ảo, tạo cảm giác mới lạ,
sinh động thu hút khán giả. Mặt khác,
phát thanh viên, biên tập viên, phóng
viên cần xuất hiện và dẫn nhập
chương trình ở thực tế với cử chỉ, thái
độ, trang phục phù hợp, tạo cảm giác
thân thiện, dễ gần với đối tượng công
chúng của từng chương trình. 

Xuất bản Tạp chí truyền hình về tái
cơ cấu ngành nông nghiệp

Xu hướng chung của nhiều khán
giả hiện nay là thích truyền hình thực
tế và tương tác. Do đó, việc xuất bản
tạp chí truyền hình về tái cơ cấu
ngành nông nghiệp là rất cần thiết.

Biên tập viên, phóng viên Tạp chí tái
cơ cấu ngành nông nghiệp cần đi
thực tế nhiều hơn, phát hiện và giới
thiệu kịp thời những mô hình, cách
làm hay về tái cơ cấu ngành nông
nghiệp của các địa phương trong và
ngoài nước. 

Chú trọng các loại hình sân khấu
hóa, nghệ thuật hóa

Các đài PT-TH ở ĐBSCL tiếp tục
đổi mới hình thức tuyên truyền bằng
các thể loại: hò, vè, đờn ca tài tử, sân
khấu hóa, gameshow,... để công
chúng có thể tiếp nhận nội dung tái
cơ cấu ngành nông nghiệp một cách
nhẹ nhàng, thoải mái. Cách làm này
sẽ giúp các đài truyền hình thu hút
được nhiều công chúng hơn, qua đó
nâng cao hiệu quả tuyên truyền.  

Tăng cường liên kết, trao đổi thông
tin giữa các đài PT-TH

Các đài PT-TH ở ĐBSCL cần đẩy
mạnh liên kết, trao đổi những thông
tin, chương trình truyền hình, nhất là
các chương trình truyền hình về tái cơ
cấu ngành nông nghiệp, để vừa làm
phong phú thêm sản phẩm truyền
hình vừa đỡ tốn chi phí sản xuất
chương trình. 

Phối hợp với các viện nghiên cứu,
trường học mở chiến dịch tuyên truyền
tái cơ cấu ngành nông nghiệp dài hạn
với quy mô lớn và tập trung

Các đài PT-TH cần nghiên cứu
phối hợp với các viện, trường học để
xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài
hạn, có trọng tâm, trọng điểm và
chuyên sâu về nội dung tái cơ cấu
ngành nông nghiệp. Cách làm này có
ưu điểm là có các chuyên gia phân
tích sâu, có những cảnh báo và dự
báo, giúp khán giả biết thêm về mục
tiêu, lộ trình, thời gian thực hiện đề
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ
đó, các đối tượng công chúng biết
mình cần phải làm gì để góp phần

thực hiện thành công tái cơ cấu
ngành nông nghiệp và hạn chế thiệt
hại, rủi ro do thiếu những thông tin
có tính định hướng, dự báo. 

Chú trọng giới thiệu những mô
hình, cách làm hay về tái cơ cấu ngành
nông nghiệp trên thế giới

Nhiều nước trên thế giới cũng đã
thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp từ nhiều năm nay và đã có
những thành công, kinh nghiệm nhất
định. Do đó, các đài PT-TH ở
ĐBSCL cũng cần nắm bắt kịp thời
các thông tin để giới thiệu về những
mô hình, cách làm hay trong tái cơ
cấu ngành nông nghiệp ở các quốc
gia trong khu vực và trên thế giới.
Những thông tin này cần chú trọng
phân tích, nêu bật những bài học
kinh nghiệm của các nước trong quá
trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
để các địa phương học tập, làm theo,
mang lại hiệu quả cao trong tái cơ
cấu ngành nông nghiệp. 

Nâng cao năng lực và tính chuyên
nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên,
biên tập viên

Để có thể đảm bảo tính thiết thực,
hấp dẫn, hiệu quả của thông tin trên
truyền hình nói chung, thông tin về
tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói
riêng, trong giai đoạn hội nhập quốc
tế hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ,
phóng viên, biên tập viên các đài PT-
TH địa phương phải có bản lĩnh
chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ
- kỹ năng làm báo truyền hình và báo
chí đa phương tiện, giỏi ngoại ngữ,
sâu sát thực tế, am hiểu lĩnh vực
chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực
nông nghiệp. Điều đó đặt ra yêu cầu
cán bộ, phóng viên, biên tập viên các
đài PT-TH phải không ngừng học tập,
rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi
mặt thì mới có thể thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình n
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Níu kéo độc giả bằng mọi cách
THÀNH TUYÊN

Ở Đức, trước sự cạnh tranh của báo điện tử và các phương tiện truyền thông mới, báo in
đã và đang “chiến đấu” để giành lại thị phần và vị trí của mình.

Cải tiến nội dung để phục vụ
công chúng

Tờ “Cologne hàng ngày” của tập
đoàn M. Dumont Schauber (ra số
đầu tiên từ năm 1802) là một trong
4 tờ báo lớn nhất nước Đức. Hiện
nay, “Cologne hàng ngày” vẫn in
khoảng 200.000 bản/ngày, tuy
nhiên so với thời hưng thịnh nhất
vào những năm 1990 thì “Cologne
hàng ngày” đã giảm khoảng hơn
20%. Tờ báo này có trụ sở tại
Cologne, một trong những thành
phố lớn nhất nước Đức nhưng địa
bàn phát hành thì trên khắp toàn
nước Đức. Đây là tờ báo hàng ngày

nhưng trước sức ép cạnh tranh của
các loại hình báo chí, đặc biệt là
các tờ báo điện tử và mạng xã hội,
“Cologne hàng ngày” đã  thay đổi
chiến lược từ chỗ chỉ chạy theo tin
tức thời sự nay báo đã tập trung
đẩy mạnh bình luận, phân tích sâu
các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội
của nước Đức, châu Âu và thế giới.
Bên cạnh đó, báo tăng cường
phỏng vấn các chuyên gia và các
nhà phân tích thời sự về các vấn đề
vừa xảy ra... 

Tuy nhiên, các vấn đề thời sự
nóng vẫn được ưu tiên để công
chúng “không bỏ báo mà xem báo

điện tử”, thậm chí là bỏ hàng trăm
ngàn bản báo đã in để in lại với tin
tức và bình luận về một sự việc vừa
diễn ra trong đêm, được cập nhật
sát giờ phát hành. Độc, lạ và xoáy
vào mảng địa phương là những nội
dung báo này đang theo đuổi. Để
biết độc giả thích đọc gì và muốn
đọc gì, báo đã sử dụng một dụng
cụ thăm dò ý kiến bạn đọc
“scaner” . Đây là một dụng cụ
điện tử phát cho bạn đọc để thăm
dò sở thích đọc của họ, sau một
thời gian báo sẽ thu lại để tổng
hợp, phân tích nhu cầu và thị hiếu
của bạn đọc. 

Báo in đang “chiến đấu” tích cực để giành lại thị phần và vị trí của mình_Ảnh minh họa
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“Đào tạo” người đọc trẻ
“Độc giả của chúng tôi mỗi năm

lại tăng thêm một tuổi”, người phát
ngôn của Tập đoàn M.Dumont
Schauber cho biết như vậy. Bà nói:
Nếu như năm nay, tuổi của độc giả
là 50 thì sang năm sẽ là 51... và cứ
như vậy tăng lên. Người trẻ hiện
nay không mấy mặn mà với báo
giấy... Đó là nỗi lo của tất cả những
tòa soạn báo in của Đức. Chính vì
vậy, vào tháng 10/2015, M.Dumont
Schauber cho ra mắt tờ báo dành
cho thiếu nhi có cái tên rất ngộ
nghĩnh “Duda” (tờ báo của bạn)
với mong muốn đào tạo cho mình
một thế hệ đọc báo giấy mới.  Họ
cho rằng, nếu khi còn nhỏ, bọn trẻ
không đọc báo giấy, lớn lên chúng
cũng không còn thói quen đọc báo.
Tờ “Duda”  12 trang khổ nhỏ
(nhỉnh hơn giấy A4), được trình
bày rất thân thiện và ngộ nghĩnh, in
màu, chữ to, ảnh đẹp... Đặc biệt là
nội dung rất đa dạng. Ở trang 2 và
trang 3 có bài về những vấn đề
chính trị, kinh tế và văn hóa...
nhưng viết rất nhẹ nhàng, mềm mại
phù hợp với cả đối tượng là trẻ em.
Ví dụ vấn đề bảo vệ trẻ em khi có
khủng bố, chiến tranh, xung đột;
vai trò của nước Đức trong cuộc
chiến chống khủng bố...

Những vấn đề được viết khá
mềm mại, giúp trẻ em có cái nhìn
tương đối đầy đủ về các vấn đề của
thế giới và đất nước; cùng với đó là
các trang các em viết, các em tự giới
thiệu phim; những trang dạy nấu
ăn, đan lát, thêu thùa, sửa chữa
điện tử...  Có một điều mà Tập
đoàn M.Dumont Schauber không
thể làm khác, đó là đào tạo trẻ em
cách bỏ tiền ra mua báo. Tờ báo
Duda giá 2 Euro, không rẻ so với
các tờ báo khác và mỗi số cũng phát

hành trên dưới 100.000 bản. “Thực
ra chúng tôi có thể phát không,
nhưng như thế sẽ hình thành thói
quen đọc báo không mất tiền trong
các em...  Và như thế trong tương
lai làm sao bán được báo để nuôi
sống tòa soạn này” - người phụ
trách truyền thông tập đoàn M.Du-
mont schauber nói.

Báo điện tử bổ sung 
cho báo giấy

Zeit Time (Thời Đại) là tờ báo
lớn tại Đức. Tờ báo giấy có từ năm
1946 này xuất bản hàng tuần với số
lượng khủng 400.000 bản. Với các
vấn đề chính trị, kinh tế lớn của thế
giới và nước Đức, Zeit khiến người
Đức không thể bỏ qua mỗi tuần, dù
tờ báo lên tới vài chục trang, dày và
nặng. Trong bối cảnh truyền thông
xã hội phát triển, Zeit đã ra phiên
bản Zeit-online để có thêm công

chúng, đặc biệt là công chúng trẻ.
Nếu như tòa soạn Zeit đặt tại
Hamburg, thì tòa soạn Zeit-online
lại có trụ sở tại Berlin. Sau gần 20
năm phát triển hiện Zeit đứng thứ
6 trong các trang online ở Đức.
Trang web này có lượng bạn đọc
lên tới 85 triệu truy cập/tháng . Bí
quyết của Zeit-online thu hút bạn
đọc là khi có nội dung hấp dẫn thì
phải sáng tạo ra các hình thức thể
hiện độc đáo và dễ hiểu nhất.
Chính vì vậy, trên trang Zeit-online
các hình thức như đồ họa, video...
thậm chí là vẽ lại những bài báo
theo kiểu truyện tranh như câu
chuyện về sử dụng lính trẻ em ở
Uganda. Hoặc những câu chuyện
rất cũ như được làm mới bằng
những cách độc và lạ như Zeit đăng
ảnh vệ tinh buổi tối để thấy phía
Tây vẫn dùng đèn vàng, còn phía
Đông vẫn dùng đèn màu trắng;
hoặc điều tra tên của người Đức và
thấy có những cái tên như Rony chỉ
có ở phía Đông Đức mà không hề
có ở Tây Đức... từ đó họ bình luận
về vấn đề thống nhất nước Đức...
Có một điều cho đến thời điểm
này, Zeit vẫn giữ hai tòa báo giấy
và báo điện tử độc lập. Báo điện tử
chỉ sử dụng khoảng 10% bài của
báo giấy và ngược lại. Sở dĩ như
vậy, theo lãnh đạo tờ báo này vì
người đọc báo giấy và báo điện tử
là những đối tượng khác nhau, cách
thức đọc và cách thức làm báo khác
nhau... vì vậy chỉ những vấn đề
nóng mới sử dụng chung, còn lại
vẫn để hai tòa soạn phát triển độc
lập. Và một điều cốt yếu mà họ
không muốn phá vỡ, đó là Zeit
luôn được biết đến là tờ báo giấy, vì
vậy với họ Zeit-online phát triển
cũng chỉ có nhiệm vụ bổ sung cho
báo giấy mà thôi n

Theo Báo cáo Xu hướng Báo chí
Thế giới 2015 của Hiệp hội Báo chí và
các nhà xuất bản tin tức thế giới
(WAN-IFRA), trên thế giới hiện nay có
khoảng 2,7 tỷ người trưởng thành vẫn
đang đọc báo giấy, chiếm tới một nửa
số người trưởng thành trên toàn cầu.
6 thị trường báo chí lớn nhất thế giới
lần lượt là Mỹ (37 tỷ USD), Nhật Bản
(18 tỷ USD), Đức (16 tỷ USD), Trung
Quốc (14 tỷ USD), Anh (8 tỷ USD) và
Ấn Độ (7 tỷ USD). 
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“KHAI TỬ” NHẬT BÁO ĐỘC LẬP: 

Thời tàn của báo in?
VŨ HÀ GIANG

Ngày 26/3/2016 tới, ấn phẩm báo in cuối cùng của tờ Độc lập (The Independent)
sẽ được phát hành, khép lại gần 30 năm tồn tại và phát triển của một trong những
nhật báo nổi tiếng nhất nước Anh. Đây không chỉ là thông tin gây sốc với độc giả
trung thành của tờ Độc lập mà còn chỉ ra xu thế tất yếu của làng báo thế giới với

sự lên ngôi của truyền thông số.

Báo in đã hết thời?
Cách đây 30 năm, tờ Độc lập đã

tạo ra bước đột phá trong làng báo
Anh và thế giới với lượng phát hành
lên tới 428.000 bản/ngày. Tuy nhiên,
sự “tụt dốc” thảm hại của lượng
phát hành báo in và sự lên ngôi của

báo điện tử khiến lượng phát hành
của tờ Độc lập chỉ còn 28.000
bản/ngày. Thực trạng bi đát này
khiến trùm tài phiệt Nga Evgeny
Lebedev - người đã thâu tóm tờ báo
năm 2010 đứng trước sự lựa chọn
khó khăn. Rất may, ấn phẩm báo

điện tử Độc lập đã “gỡ gạc” lại phần
lớn doanh thu cho tập đoàn khi thu
hút lượng độc giả lên đến 58 triệu
người nhờ hoạt động rất mạnh trên
các mạng xã hội. Để tối ưu hóa hoạt
động, ông chủ Lebedev quyết định
khép lại gần 30 năm tồn tại và phát

The Independent - một trong những nhật báo nổi tiếng nhất nước Anh_ Ảnh: TL
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triển của một trong những nhật báo
nổi tiếng nhất nước Anh, biến Độc
lập trở thành tờ báo đầu tiên từ báo
in chỉ tồn tại dưới ấn bản điện tử.

Quyết định này của tỷ phú Lebe-
dev cho thấy, đã đến lúc báo giấy
truyền thống phải nhường thị phần
lại cho báo chí số. Bản thân ông cũng
thừa nhận, “ngành công nghiệp báo
chí đang thay đổi, và sự thay đổi đó là
do nhu cầu của độc giả”. 

Trên thực tế, ngoài tờ Độc lập bị
“khai tử”, làng báo chí Anh đang trải
qua những ngày tháng đen tối. Nhiều
nhật báo có truyền thống và tên tuổi
đang phải vật lộn với làn sóng cạnh
tranh khốc liệt từ các loại hình báo
chí đa phương tiện khác. Từ con số
13 triệu bản in/ngày cách đây 10 năm
đến nay lượng báo phát hành trên
toàn nước Anh đã giảm một nửa, chỉ
còn khoảng 7,5 triệu bản/ngày.
Quảng cáo trên báo in cũng sụt giảm
mạnh, điển hình như tờ Daily Mail
đã giảm 20% doanh thu quảng cáo từ
đầu năm 2016 đến nay. Nhiều khả
năng Financial Times (Thời báo
Kinh tế) và The Guardian (Người
Bảo vệ) là hai tờ báo sẽ sớm chịu
chung số phận với Độc lập khi cả hai
đã lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu,
tinh giản biên chế nhằm bù đắp vào
thâm hụt doanh thu trong năm qua. 

Tương lai của truyền thông số
Theo các nhà phân tích, sự phát

triển của các loại hình báo chí đa
phương tiện là hệ quả tất yếu của xu
thế truyền thông số hiện nay. Trong
thời gian tới, ấn phẩm Độc lập điện
tử sẽ dồn mọi nguồn lực để phát
triển thêm nhiều nội dung mới, như
tạo ra ứng dụng đọc báo trên điện
thoại mới; nâng cao thiết kế, phát
triển website. Hướng đầu tư này của

tờ Độc lập được nhiều chuyên gia
trong ngành đánh giá là vô cùng
khôn ngoan, bởi ứng dụng báo điện
tử trên điện thoại di động là xu thế
được dự báo là sẽ chiếm lĩnh thị
trường báo chí. 

Cơ hội hồi sinh của báo in?
Trong lúc các đại gia truyền

thông nước Anh đang lo sốt vó vì
lượng phát hành và doanh thu
quảng cáo, sự ra đời của The New
Day - nhật báo tin tức đầu tiên của

“xứ sở sương mù” đem lại những tia
hy vọng mới cho ngành công nghiệp
báo chí.

Số đầu tiên của The New Day
được phát hành hôm 29/2 vừa qua
với mục tiêu rất rõ ràng là khẳng
định sự tồn tại của báo in trong thời
đại kỹ thuật số. Bà Alison Phillips -
trưởng ban biên tập của The New
Day cho biết, độc giả không mua
không phải vì họ đã “cạn tình”, mà
vì các sản phẩm ra sạp không đáp
ứng được nhu cầu thông tin của họ.
Dù thừa nhận một thực tế, hơn 1
triệu người đã từ bỏ thói quen mua
báo in trong 1 năm qua nhưng ông
Simon Fox - Giám đốc điều hành
của Trinity Mirror - Tập đoàn sở
hữu Daily Mail và Sunday Mirror
vẫn tin tưởng, The New Day sẽ
nhanh chóng có được lượng độc giả
của riêng mình. Sau nhiều nghiên
cứu được thực hiện, The New Day
đã ra đời với một phong cách hiện
đại, tối giản, nếu không muốn nói là
thực dụng. Là tờ nhật báo đầu tiên
của Anh phục vụ nhu cầu đọc tin
tức trong 30 phút của độc giả nên
trên The New Day chỉ có thông tin
đơn thuần mà không có bài bình
luận, ý kiến chuyên gia và giữ sự
trung lập về chính trị. Với đội ngũ
thực hiện chỉ vỏn vẹn 25 người, ban
biên tập The New Day khẳng định
sẽ không phát triển phiên bản báo
điện tử mà chỉ quảng bá qua các
trang mạng xã hội. 

Tất nhiên, sự thoái trào của báo
in không thể thay đổi trong một
sớm một chiều, nhưng phản hồi tích
cực ban đầu của độc giả sau vài số
The New Day được phát hành phần
nào mở ra tia hy vọng về cơ hội hồi
sinh cho ngành công nghiệp báo in
truyền thống n

Kết quả nghiên cứu mới công bố
của tờ Người Bảo vệ cho thấy, đến
năm 2020, sẽ có khoảng 6,1 tỷ người
sử dụng điện thoại thông minh,
chiếm khoảng 70% dân số toàn cầu
nên lượng độc giả của ứng dụng báo
điện tử trên điện thoại sẽ bùng phát.
Từ đầu năm 2015 đến nay, 39/50 báo
điện tử được khảo sát có lượng độc
giả truy cập bằng điện thoại di động
nhiều hơn từ máy tính để bàn. Đó là
lý do tờ Người Bảo vệ quyết định
thành lập Mobile Innovation Lab -
Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm
các ứng dụng cho báo điện tử trên
điện thoại thông minh. Nhiều tờ báo
khác cũng tập trung mạnh cho phiên
bản này do lượng phí thu được từ độc
giả đọc trên smartphone tăng cao.
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BÁO CHÍ THẾ GIỚI

“Cây gậy” mở đường
Năm 1858, hai ứng cử viên Tổng

thống Mỹ là Abraham Lincoln và
Stephen A. Douglas tranh luận
công khai với nhau lần đầu tiên.
Năm 1948, sóng phát thanh tường
thuật trực tiếp lần đầu tiên cuộc
tranh luận giữa các ứng cử viên;
truyền hình trực tiếp diễn ra lần đầu
tiên vào năm 1956. Ngày 26/9/1960,

hai ứng viên là Richard Nixon thuộc
Đảng Cộng hoà và John F. Kennedy
của Đảng Dân chủ đã sử dụng triệt
để truyền thông để tranh cử Tổng
thống Mỹ.

Ngày nay thật khác. Truyền thông
không chỉ vẫn được sử dụng làm diễn
đàn và công cụ tranh cử mà còn đóng
vai trò ngày càng quyết định hơn.
Công chúng biết rất rõ hãng truyền

thông nào vận động tranh cử cho ai
và các phương tiện truyền thông cũng
tường tận rất rõ phải tác động như
thế nào tới từng đối tượng. Ở nước
Mỹ không có gì là bí mật khi Fox
News, the Rush Limbaugh Show hay
Drugde Report bị coi là “hãng truyền
thông gia đình” của cánh hữu và bảo
thủ. Tương tự như vậy với MSNBC,
Huffington Post hay Daily Kos đối

Truyền thông Mỹ với cuộc vận động
tranh cử tổng thống 

LŨNG NHAI

Nước Mỹ hiện đang sôi động chuyện vận động tranh cử tổng thống và quốc hội giữa
nhiệm kỳ. Chẳng còn bao lâu nữa, xứ này đắm chìm gần như hoàn toàn trong bầu không
khí tranh cử, tranh cử bằng mọi cách thức và thủ đoạn, bằng mọi giá và ở mọi nơi, mọi lúc.

Truyền thông đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong mớ hỗn độn giữa các đảng
phái chính trị, các ứng cử viên sử dụng truyền thông để vận động tranh cử và các phương

tiện truyền thông tác động trực tiếp tới cuộc vận động tranh cử.

Cuộc tranh luận trên truyền hình của các ứng cử viên đảng Cộng hòa để chọn người đại diện của đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ, năm 2016_Ảnh: TL
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với cánh tả. Thời nay, ứng cử viên
nào cũng phải có đội ngũ cố vấn và
chuyên gia truyền thông thật sự
chuyên nghiệp và năng động, phải có
chiến lược thực thụ để chiếm lĩnh,
kiểm soát và tận dụng truyền thông,
để định hướng dư luận và tác động
trực tiếp tới tâm lý và nhận thức của
cử tri, để nói tốt cho mình và nói xấu
đối thủ.

Nghệ thuật truyền thông
Cuộc vận động tranh cử năm nay

ở nước Mỹ cũng như thế. Hiện tại
mới chỉ ở giai đoạn bầu cử sơ bộ của
Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ
để tiến tới lựa chọn ứng cử viên tổng
thống của từng đảng. Truyền thông
Mỹ mới chỉ tập trung hàng đầu và
nhiều nhất vào cuộc “huynh đệ
tương tàn” trong nội bộ từng đảng.
Khốc liệt hơn và  tốn kém hơn sẽ
thấy ở thời kỳ hai ứng viên của hai
đảng ganh đấu trực tiếp với nhau.

Dù vậy, truyền thông vẫn là diễn
đàn tranh cử chính bên cạnh những
hoạt động tranh cử khác. Báo chí,
phát thanh, truyền hình, các trang
web, mạng xã hội, trang blog... trực
tuyến cũng như không trực tuyến,
cố định cũng như di động đều bám
sát đến mức độ ám ảnh công chúng
và làm cho công chúng ở bất cứ nơi
nào cũng đều có cảm giác như thể
đang trực tiếp chứng kiến. Mọi góc
cạnh và phương diện đều được đề
cập, mọi bí mật và khoảng tối đều
được lục lọi để soi rọi, mọi cách
hiểu và suy diễn đều được tung ra.
Quan điểm chính trị nhiều khi
không được đào sâu soi xét bằng bí
mật đời tư của cá nhân. Sai lầm
trong quá khứ nhiều lúc được nhấn
mạnh hơn cả năng lực chính trị hiện
tại. Câu chữ hay ngôn từ lẻ tẻ không
ít lần bị cố tình tách rời khỏi mạch

suy nghĩ và thể hiện. Thông tin thật
nhiễu loạn với thông tin giả. Truyền
thông bộc lộ rõ hơn khi nào hết tính
hai mặt của nó khi đưa tin và trực
tiếp tham gia vào cuộc vận động
tranh cử ở Mỹ.

Đến hẹn lại lên
Bầu cử ở Mỹ, dù là bầu cử quốc

hội giữa nhiệm kỳ hay tổng thống,
bầu thượng nghị sỹ hay thống đốc
bang, luôn là sự kiện chính trị xã hội
nội bộ được quan tâm hàng đầu ở
“xứ cờ hoa”. Điều này không có gì
là khó hiểu, bởi các cuộc bầu cử này
luôn đưa lại câu trả lời cho câu hỏi
ai sẽ nắm quyền trong tương lai?
quan điểm chính sách như thế nào
và chúng tác động trực tiếp tới thần
dân đến đâu? Giới truyền thông ra
đời, tồn tại và hoạt động không phải
để phục vụ cho bản thân nó mà phụ
thuộc vào công chúng. Phải có diện
đối tượng này thì nó mới có thể tồn
tại và hoạt động được. Cho nên nó
phải tìm ra công chúng quan tâm
đến cái gì để rồi tập trung nhằm vào
sự quan tâm ấy của công chúng. Nó
trở thành công cụ và phương cách
để vận động tranh cử là như thế.

Nhưng một khi đã có được vai trò,
tác động và ảnh hưởng, tức là đã gây
dựng được cả thế lẫn lực, trong vận
động tranh cử thì nó bắt đầu có thể
khiến các ứng cử viên phải luỵ nó và
đủ điều kiện để tiến hành cuộc vận
động tranh cử riêng. Nó tác động tới
công chúng. Nó hậu thuẫn những
phe cánh và cá nhân cùng hội cùng
thuyền với nó và nó ràng buộc kẻ
thắng cử phải phục vụ nó sau khi đã
được nó giúp để thắng cử.

Tỷ phú Donald Trump, ứng cử
cho Đảng Cộng hoà, hiện được giới
truyền thông ở Mỹ để ý đến nhiều
hơn cả. Nếu định lượng ra để so

sánh thì mức độ dành cho ông
Trump là 50% (ở ngoài nước Mỹ
37%), bà Hillary Clinton 14% và
ông Bernie Sanders  12% (cả hai
ứng cử cho Đảng Dân chủ và ở
ngoài nước Mỹ gộp lại chỉ bằng ông
Trump) và ứng cử viên Ted Cruz của
Đảng Cộng hoà 9% (ở ngoài nước
Mỹ 12%). Ba ứng cử viên khác của
Đảng Cộng hoà là Ben Carson (đã
thôi cuộc chơi), John Kasich và
Marco Rubio bị truyền thông ở bên
ngoài nước Mỹ sao nhãng gần như
hoàn toàn.

Những chủ đề nội dung tranh cử
được truyền thông đề cập  nhiều nhất
và sâu rộng nhất ở Mỹ là chuyện đối
nội như thuế má, y tế, bảo hiểm và
phúc lợi xã hội, năng lượng, dầu khí,
giáo dục, đào tạo, phá thai và nhập
cư, trong khi ở bên ngoài nước Mỹ
quan tâm nhiều hơn đến chống
khủng bố và bình đẳng giới.

Một điều thú vị đáng chú ý nữa là
truyền thông ở bên ngoài nước Mỹ
nhìn nhận và đánh giá cuộc vận
động tranh cử nói chung ở Mỹ theo
hướng tiêu cực hơn so với truyền
thông ở Mỹ, nhưng trong và ngoài
không khác nhau nhiều về mức độ
nhận xét, đánh giá tiêu cực, tích cực
và trung lập về tất cả các ứng cử
viên. Bên ngoài nhìn nhận các ứng
cử viên của Đảng Cộng hoà không
thân thiện bằng truyền thông ở bên
trong nước Mỹ.

Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong
ngày 8/11 tới. Khi danh tính người
đắc cử được công bố thì cũng là thời
điểm dân Mỹ đồng thời có được câu
trả lời cho câu hỏi hãng truyền
thông nào đã thắng hay thua, đã
đúng hay sai, đã có chiến lược thích
hợp hay lệch lạc trong thông tin về
vận động tranh cử và trực tiếp tham
gia vào tranh cử n



ĐỜI VÀ NGHỀ

Trong dân gian - truyền miệng
vẫn thường có những câu ca,
câu vè mang tính hài hước, tếu

mà vui, đại loại như: Chưa đi chưa biết
Đồ Sơn, đi rồi mới biết ... Hoặc: Chưa
đi chưa biết Vũng Tàu, đi rồi mới biết ... 

Gần đây, trong một số đồng nghiệp
báo chí lại có câu, nhưng với  hàm ý
khác: Chưa đi chưa biết Thái Lan, đi rồi
mới biết nghĩa tình thấm sâu(!). Nhà
báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ
tịch Thường trực Hội nhà báo Việt
Nam cùng một số đồng nghiệp có dịp
rong ruổi - du ngoạn  các địa phương
Thái Lan,  gặp gỡ các đồng nghiệp nước
bạn, kể lại những cử chỉ, việc làm thể
hiện tình cảm chân thành - thực lòng
của các nhà báo Thái Lan đối với các
đồng nghiệp Việt Nam. Nhà báo Lê
Quốc Trung cảm nhận: “Tôi nghiệm
được từ trong sâu thẳm tấm lòng của
các bạn Thái về sự mến khách, chân
thành, hết mình, không gợn chút lễ
nghi”. 

Thái Lan lấy đạo Phật làm quốc đạo,
chùa chiền là chốn linh thiêng, tâm linh
được coi trọng. Ong Vò Vẽ mục kích sở
tại, xin kể vài chuyện về nghĩa tình  có
yếu tố tâm linh nơi xứ sở Chùa Vàng -
Đất Vàng. 

Ở Bangkok hay bất cứ địa phương
nào, mỗi lần tiếp đồng nghiệp Việt
Nam bạn đều hướng dẫn đến thăm một
số chùa chiền, thắp hương, đặt  những
bông sen tươi đẹp viếng Phật. Thân
tình, bạn tặng mỗi người một ông tượng
Phật linh thiêng, để  có thể thường
xuyên để trong người làm vật hộ mệnh.
Khi đến chùa, các đồng nghiệp Thái
xin  các sư trụ trì  ban  phước lành,  sự
bình an  cho khách quý.

Hội Nhà báo Chiang Mai họp bàn
việc đón tiếp đoàn hội nhà báo thành
phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc,
nhân dịp tết Krathong, vào tháng 4,
đúng đêm trăng rằm. Dịp này, trời
thường đổ mưa rào. Các nhà báo Chi-
ang Mai bàn tính việc cầu trời, cầu phật,
theo quan niệm dân gian cổ ở địa
phương, sao cho đêm dạ hội thả đèn
sao - tết Krathong đón bạn Việt Nam
trời quang mây tạnh, không đổ  mưa. 

Một quyết định mang tính tâm linh
được đưa ra: Trồng một cây SẢ ngược
và việc trồng cây SẢ đó sẽ được linh
hơn,  nếu có một cô gái trinh trắng
thực hiện, chính cô đọc lời  cầu
nguyện: Trời hãy tạnh ráo đêm
trăng đón bạn quý. Hãy coi đây là
quan niệm tâm linh và  ý nguyện
tốt lành theo quan niệm cổ xưa
lưu giữ tới ngày nay của người
Chiang Mai - không bàn đến
yếu tố khoa học. Thời buổi
hội nhập văn hóa phương

Tây sâu rộng, ai dám chắc trăm phần
trăm cô gái được chọn là trinh trắng -
bạn nói vui vậy. Thôi thì hãy tin vào trời
phật, đấng thần linh. Được biết, sau đó
tục lệ trồng cây SẢ ngược cầu trời phù
hộ được thực hiện bởi một nam đồng
nghiệp có uy tín trong hội, không có cô
gái nào dám nhận trọng trách này. Họ
nói, nhỡ không may, trời lại đổ mưa thì
gay go to (!). 

Biết chuyện, mọi người càng cảm
nhận sự chu đáo, lòng mến khách thật
đáng yêu của đồng nghiệp Thái. Và
đúng là nhờ trời phù hộ, thời điểm đó,
khi đoàn Hội nhà báo Đà Nẵng đến
Chiang Mai, trời quang mây tạnh, trăng
rằm sáng vằng vặc, đêm hội thả  đèn ông
sao lên trời và xuống dòng sông Ping
đẹp lung linh.

Bỏ qua một bên yếu tố tâm linh,
quan niệm dân gian truyền thống. Điều
đọng lại sâu lắng là tình cảm chân
thành, thực tâm là tấm lòng, nghĩa tình
sâu nặng, rất đáng yêu của các đồng
nghiệp Thái Lan -  Chiang Mai đối với
đồng nghiệp Việt Nam n

Tâm linh                                                               
ONG VÒ VẼ

Một ngôi chùa ở Chiang Mai (Thái Lan)


