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Đến nha Trang
Để “vui với Trứng, 
Tắm với bùn”
Thanh Bình

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/12/2012, Khu
Du lịch tắm khoáng bùn Trăm Trứng do Công ty trách
nhiệm hữu hạn PONAGA Khánh Hòa đầu tư đã trở thành
một điểm đến hấp dẫn và ấn tượng không chỉ đối với du
khách trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Sau gần 4 năm
hoạt động, đến nay, PONAGA đã khẳng định được thương
hiệu của mình trong lĩnh vực phục vụ đặc thù này.

Ý tưởng từ truyền thuyết xưa
Từ đại lộ Nguyễn Tất Thành -

thành phố Nha Trang trên đường đi
sân bay Quốc tế Cam Ranh, quý
khách sẽ đi qua một điểm du lịch
đầy ấn tượng và độc đáo - Khu Du
lịch tắm khoáng bùn Trăm Trứng.
Khu du lịch có địa thế rất đẹp: lưng
tựa  núi, mặt hướng ra Biển Đông,
nằm cách trung tâm thành phố Nha

Trang khoảng 10km về phía Tây
Nam với phong cảnh hữu tình và
nên thơ. Khu du lịch tắm khoáng
bùn Trăm Trứng là bước đột phá kết
hợp giữa thư giãn với sức khỏe; nghỉ
dưỡng và du lịch cùng khám phá,
thử sức cảm giác mạnh với loại hình
du lịch leo núi. Đây sẽ là điểm
xuyết, thêm một nét chấm phá làm
hoàn thiện  bức tranh du lịch của

Nha Trang nói riêng và vẻ đẹp đất
nước Việt Nam nói chung. 

Lấy ý tưởng từ truyền thuyết ngày
xưa của cha ông: “Mẹ Âu Cơ và bọc
trăm trứng” để nhớ về cội nguồn
dân tộc, doanh nhân Nguyễn Quốc
Cường đã trăn trở với mong muốn
lưu giữ nét đẹp truyền thống từ
ngàn xưa - Khu du lịch tắm bùn
Trăm Trứng được hình thành từ tâm
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huyết của anh như một sự tri ân
vùng đất xứ Trầm, nơi anh chọn làm
quê hương thứ hai của mình: trân
trọng quá khứ và cũng để bảo tồn,
phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Chốn tiên cảnh giữa nhân gian 
Đến với Khu du lịch này, cảm nhận

đầu tiên đối với du khách là một
không gian mở hết sức thoáng đãng;
hiện ra trước mắt như một bức tranh
thủy mặc thơ mộng và hùng vĩ của
thiên nhiên, núi rừng; một công trình
hiện đại nhưng vẫn giữ được dáng dấp
của quá khứ, lịch sử bởi bàn tay lao
động, tái tạo của những người thợ.
Đến nơi đây, du khách sẽ được hít thở
không khí trong lành của vùng rừng
núi, cỏ hoa rực rỡ bốn mùa, các loài
chim tự nhiên bay về hót say mê.

Kiến trúc tổng thể của Khu du lịch
này là mô hình sinh thái nghỉ dưỡng
kết hợp kiến trúc Chămpa độc đáo và
tôn trọng thiên nhiên, với mong muốn
đem đến cảm giác bình yên thanh
thản nơi tâm linh của mỗi người. Diện
tích công trình rộng 25ha bao gồm cả
khu dã ngoại và resort. Các sản phẩm
đa dạng đã, đang và sẽ làm hài lòng
mọi đối tượng du khách từ bình dân
đến cao cấp khi đến nơi đây: tham
quan dã ngoại khu du lịch, nếu có nhu
cầu tắm khoáng hoặc tắm bùn khách
có thể mua thêm vé cho dịch vụ này
để Thủy liệu pháp, Tắm mưa, Tắm
khoáng thảo dược và Tắm bùn.

Nếu khách muốn có khoảnh khắc
riêng tư với gia đình, bạn bè thì sẽ có
nhân viên hướng dẫn lên Đồi Trứng để
ngâm mình trong những bồn hình
trứng từ chất liệu Composite có đường
kính 1,2m hoặc tắm tập thể trong
những hồ lớn. Bùn và khoáng được dẫn
về với nhiệt độ thích hợp để du khách
ngâm mình vừa thư giãn vừa hỗ trợ
chữa các bệnh về xương khớp. Quý

khách cũng có thể lựa chọn sản phẩm
trọn gói trong ngày bao gồm tham
quan, dã ngoại, tắm khoáng bùn, trét
bùn, phơi nắng và massge chân trị liệu,
rồi nằm thư giãn ngắm nhìn toàn cảnh
thành phố Nha Trang. Theo đó,VIP
spa, sân khấu đêm ngoài trời và tham
gia tiệc nướng BBQ với giá ưu đãi.
Nằm trong khu Thế Giới Bùn, khá
rộng rãi, không bó buộc vào việc ngâm,
tắm bùn khoáng theo cách truyền
thống, tại đây bạn sẽ được tham gia vào
những trò chơi cùng với trứng, với bùn.

Một sản phẩm dịch vụ hết sức ý
nghĩa nữa đó là khi đến đây du khách
còn được tìm hiểu về văn hóa Chămpa
bằng cách viếng đền Chăm; mua quà
lưu niệm ở phố Chămpa. Đặc biệt sau
khi dạo chơi bên dưới, khách có thể
lên đồi Tĩnh Tâm để thả hồn thư thái
với khoảnh khắc của riêng mình. Khu
này được thiết kế theo kiểu vườn treo
babilon với hoa và cây cỏ rực rỡ sắc
màu, du khách sẽ được ngắm nhìn
toàn cảnh thành phố Nha Trang xinh
đẹp, lộng lẫy phía dưới rõ nét. 

Khám phá sắc màu văn hóa 
ẩm thực độc đáo

Sau khi du ngoạn, du khách sẽ
chọn cho mình bữa ăn hoàn hảo với
các món ăn được chế biến từ trứng.
Trứng là một món ăn không xa lạ gì
đối với mỗi người nhưng để hiểu ngọn
nguồn về nó cũng như hương vị của
trứng khi chế biến cùng các nguyên
liệu khác thì không phải ai cũng biết.
Nhà hàng Cafe sẽ giúp quý khách có
những cảm nhận mới mẻ và ấn tượng
bằng thực đơn Trăm Trứng, trong đó
tất cả các món ăn đều liên quan đến
trứng và tất cả các loại trứng. Các loại
nước uống cũng có vị trứng; Độc đáo
từ kiến trúc đến thực đơn, nhà hàng
được thiết kế hình quả trứng gồm  hai
trứng liền bắc ngang qua một chiếc

cầu trên hồ sen, ngồi ở đây du khách
vừa ngửi mùi hương thoang thoảng
của hoa sen vừa nhâm nhi những giọt
cà phê trứng mới thấy hết được thú
vui tao nhã của các nhà nho xưa. Nếu
đã quá tải với không khí xô bồ, tấp
nập của ngày thường, khách có thể
cùng bạn bè tổ chức những buổi du
lịch dã ngoại leo núi, bơi thuyền hòa
mình vào thiên nhiên yên tĩnh. Nhằm
tạo cho du khách thêm sự trải nghiệm
khi đến đây, Khu du lịch đã hoàn
thành xong hạng mục Vườn Trứng.
Bất cứ đâu giữa Khu du lịch Trăm
Trứng, bạn cũng thấy những quả trứng
bằng đá kích cỡ to nhỏ khác nhau đặt
dọc đường đi, công viên, quán cà phê
trứng, đặc biệt hơn còn có những
chiếc bồn tắm trứng và thậm chí bạn
còn có thể ngủ trong những nhà trứng
rất độc đáo. Khác với những Khu du
lịch tắm bùn khác, KDL Trăm Trứng
là một khu tổng hợp độc đáo để bạn
vừa nghỉ dưỡng, vừa khám phá sắc
màu văn hóa các dân tộc.

Đặc biệt, từ hè năm 2015, Khu du
lịch đã đưa vào hoạt động dịch vụ mới
là: Lễ hội bùn và vui với trứng, chơi
với bùn. Đây là dịch vụ đặc trưng chỉ
có ở đây. Tắm bùn khoáng là một sản
phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của
Nha Trang - Khánh Hòa. Với lễ hội
bùn trứng này, thêm một lần nữa sản
phẩm tắm bùn được giới thiệu đến
đông đảo du khách trong và ngoài
nước n

KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang,
Khánh Hoà
P: +84 (0)583.711.733
Fax: +84 (0)583.711.744
http://www.tramtrung.vn/
facebook: www.facebook.com/
khudulichtramtrung
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Khởi đầu ngành công nghiệp
sữa Campuchia

Toạ lạc trong Đặc khu kinh tế
Phnompenh, với tổng diện tích gần
30.000 m2, nhà máy sữa Angkor có
tổng vốn đầu tư 23 triệu USD được xây
dựng với thời gian chỉ hơn 1 năm.
Trong giai đoạn 1, nhà máy Angkor
Milk sẽ được vận hành với công suất 19

triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua
và 80 triệu hộp sữa đặc mỗi năm. Đến
giai đoạn 2 - năm 2024, nhà máy sẽ đẩy
công suất lên 38 triệu lít sữa nước, 192
triệu hũ sữa chua mỗi năm để phục
phụ nhu cầu sử dụng tăng cao của
người dân tại Campuchia và khu vực.

Chia sẻ với chúng tôi, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty TNHH sữa

VinamilK: 
Tham vọng 

vươn ra Thế giới
hà nhân

Sau hơn 10 năm thâm nhập thị trường Campuchia, Công
ty cổ phần Sữa việt Nam- vinamilk đã quyết định liên
doanh đầu tư xây dựng Nhà máy sữa Angkor, nhà máy sữa
đầu tiên và duy nhất tại quốc gia hơn 15 triệu dân với tốc
độ tăng trưởng kinh tế trung bình 7%. Khó có thể diễn tả
niềm vui và tự hào của lãnh đạo và người dân Campuchia
khi lần đầu tiên có một nhà máy sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế
được xây dựng ngay tại Thủ đô Phnompenh.

Angkor, ông Mai Hoài Anh cho biết,
nhà máy sữa này được xây dựng đồng
bộ từ khâu đầu vào nguyên liệu - chế
biến - chiết rót cho đến đóng gói thành
phẩm và được quản lý bằng chương
trình quản lý tối ưu từ Tetra Pak, Thụy
Điển - (nhà cung cấp giải pháp và thiết
bị ngành sữa hàng đầu thế giới) để
kiểm soát toàn bộ khu vực chế biến,
chiết rót, kết nối đồng bộ đến hệ thống
quản trị nguồn lực doanh nghiệp. Toàn
bộ các công đoạn từ thiết kế, xây dựng
nhà xưởng đến lắp đặt máy móc thiết
bị, dây chuyền sản xuất đều theo đúng
các tiêu chuẩn quốc tế về An toàn thực
phẩm và Môi trường. 

Tham vọng toàn cầu
Năm 2016 là vừa tròn 40 năm

thành lập, đến nay Vinamilk đã trở
thành một doanh nghiệp hàng đầu
trong ngành sữa tại Việt Nam và đang
vươn mình mạnh mẽ ra quốc tế.
Ngoài nhà máy sữa Angkor vừa khánh
thành tại Campuchia, Vinamilk đã
đầu tư 22,8% cổ phần tại nhà máy
Miraka (New Zealand), đầu tư và sở
hữu 100% cổ phần nhà máy
Driftwood (Mỹ), và đầu tư công ty
con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao
thương các hoạt động thương mại của
Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của
Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40
nước trên thế giới, như Campuchia,
Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga,
Canada, Mỹ, Úc... 

Chiến lược vươn ra toàn cầu của
Vinamilk đã được đón nhận “nồng
hậu”của những nước công ty đến
đầu tư.

Với một chiến lược đầu tư bài bản,
Vinamilk đang dần trở thành một
doanh nghiệp sữa không chỉ hàng đầu
Việt Nam mà còn ở khu vực và thế
giới n

Cắt băng khánh thành nhà máy sữa Angkor - nhà máy sữa chuẩn quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Campuchia,
ngày 25/5/2016_Ảnh: PV
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Hồi ấy, làm phóng viên Báo
Cứu Quốc, tôi thường đi công

tác xuống, nhưng phải đợi đến đầu
năm 1970, nhân được dự đêm thơ
Bác Hồ ở Hải Phòng, bị những
người thợ của Xi Măng, Sáu Kho
chinh phục bởi tình yêu cuộc sống
và khát vọng cống hiến của họ,
những ca từ bất chợt hiện hữu. Và
ngay đêm ở Hải Phòng ấy, tôi đã
phác thảo ra bài thơ mang tựa đề
“Thành phố Hoa phượng đỏ”.Tôi
trút vào đó tất cả tình yêu đối với
một thành phố tôi đã đến, đã yêu.

Trở về Hà Nội, tôi mang “Thành
phố Hoa phượng đỏ” đọc cho nhạc
sĩ Nguyễn Xuân Khoát, hàng xóm
của tôi nghe. Anh Khoát rất vui
đánh giá tốt ca từ. Một tháng sau,
vào buổi sáng, tôi đang ngồi đánh
máy bản thảo thì có tiếng gõ cửa.
Một người dáng mập, mặt tròn, cười
tươi tự giới thiệu là nhạc sĩ của
Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng, do
nhạc sĩ Đàm Linh giới thiệu tên
Lương Vĩnh đến gặp tôi để nhận ca
từ. Bỏ mặc điếu thuốc lá mới châm
cho tự cháy hết trên gạt tàn, Lương
Vĩnh say sưa đọc đi đọc lại ca từ. Và
không giấu xúc động, Lương Vĩnh

nghẹn ngào: “Tôi hết sức
cảm ơn anh vì ca từ đã nói tất
cả những gì mà lâu nay tôi muốn
nói. Tôi sẽ cố gắng không bỏ đi chữ
nào trong ca từ của anh”.

Tháng 7 cùng năm, nhạc sĩ Lê
Yên và tôi ra mỏ Cẩm Phả để hát và
đọc thơ cho thợ lò. Trên đường ra
Hòn Gai đi đường 5, chúng tôi ghé
Hải Phòng và trưa đó, chúng tôi đến
Đoàn ca múa gặp Lương Vĩnh. Anh
mời hai chúng tôi nghe bài hát mới.
Nhạc sĩ Lê Yên khi nghe Lương
Vĩnh ôm cây ghita giới thiệu bài hát
“Thành phố Hoa phượng đỏ”, đã
biểu lộ tình cảm hoan nghênh thành
công của Lương Vĩnh bằng nụ cười
thật tươi qua mắt kính cận, với cái
xiết chặt tay nghiêng đầu gật gật.
Lương Vĩnh “đòi” nhận xét của tác
giả bài thơ. Tôi nói ngay cần phê
bình nhạc sĩ bỏ của tôi 6 chữ “cho
anh trao chiếc hôn nồng” trong câu
“hỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt,
cho anh chiếc hôn nồng ta tạm biệt
xa nhau...”. Nhạc sĩ Lê Yên “bảo
vệ” Lương Vĩnh: “Trong thơ hôn
được, nhưng trong bài hát thì nhà
thơ cho nhạc sĩ được tước đi kẻo
khó duyệt!”. Chúng tôi phá lên

cười. Đã một thời trong văn chương,
chúng ta sợ cái hôn thế đó!...

Hơn một năm sau, Đài phát
thanh Tiếng nói Việt Nam duyệt và
Kiều Hưng đi học thanh nhạc ở
Liên Xô về đến gặp xin bài hát
“Thành phố Hoa phượng đỏ” làm
bài hát “trình làng”. Từ đó, bài hát
mới được cất cao và phổ biến rộng
rãi đến công chúng yêu nhạc cả
nước. Và bài hát “Thành phố Hoa
phượng đỏ” không còn của riêng
Hải Phòng nữa, mà đã được mọi
miền Tổ quốc đón nhận. Trên các
chiến lũy, trên các công trường, cả
hải đảo xa xôi, bài hát đã chiếm lĩnh
trái tim của nhiều tầng lớp. 

Tôi vẫn thầm cảm ơn nhạc sĩ
Lương Vĩnh! Với tình yêu Hải
Phòng sâu đậm, anh đã “cất cánh”
cho hồn thơ tôi bay cao, bay xa.
Thấm thoát bài hát “Thành phố
Hoa phượng đỏ”, đứa con tinh
thần của anh và tôi đã bước vào
tuổi 45. Tiếc thay, nay anh đã
không còn... n

báo chí với văN HóA - NGHệ THuậT

Phía sau 
bài hát Thành phố 
Hoa phượng đỏ

hải như

Những năm trước thập niên 70 của thế kỷ
XX, con đường cửa ngõ của Hải Phòng từ Hà
Nội xuống đỏ rực một màu hoa phượng chạy
dài hàng cây số, mỗi độ tháng 5 về. với tôi,
thời học sinh đã trót mắc “nợ” loài hoa ấy từ lâu.
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Báo chí tích cực “cứu” di tích
Với gần 20 tham luận cùng 15 ý

kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo,
các đại biểu đã đưa ra những đánh
giá, góc nhìn về thực trạng văn hóa
vật thể của Thủ đô trên mọi phương
diện: Từ chính sách quản lý đến cách
ứng xử với văn hóa vật thể, việc bảo
tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật
thể tiêu biểu, giữ gìn và quảng bá văn
hóa vật thể của Hà Nội với người dân
cả nước cũng như du khách quốc tế.

Theo nhiều đại biểu, những phát
hiện, phản ánh của báo chí về
những vụ làm sai, làm hỏng, làm
biến dạng và vi phạm pháp luật về
di sản trong quá trình quản lý, tôn
tạo di tích đã được báo chí tích cực
vào cuộc, kịp thời “cứu” được phần
nào các hiện vật quý đang bị xâm
phạm. Nhiều vụ việc được các cơ
quan chức năng phát hiện, kiểm tra,
xử lý vi phạm chính nhờ sự lên tiếng
của các nhà báo.

Cần có kiến thức 
và dựa vào cộng đồng

Tuy nhiên, không phải vụ việc
nào báo chí cũng kịp thời lên tiếng
để bảo vệ di sản. Có tờ báo còn
“tiếp tay” làm mờ bản sắc văn hóa
dân tộc khi ca ngợi những việc làm
phi nghệ thuật truyền thống.  Do
đó, người làm báo muốn bảo vệ
được di sản phải có kiến thức về văn
hóa để đọc được các tầng nghĩa
trong di sản và tuyên truyền cho
người dân hiểu về giá trị của di tích.

Theo TS Trần Bá Dung, Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam,
có những bài báo khi nói về di tích,
di sản còn “lỗ mỗ” về kiến thức,
còn “méo mó” trong cách nhìn.
Nhà báo Trần Bá Dung đề nghị mỗi
nhà báo cần nâng cao khả năng
phản biện đối với việc bảo tồn, phát
huy giá trị văn hóa vật thể. Bên
cạnh việc tuyên truyền, người làm
báo cần có kiến thức để phản biện
chính sách, phản biện phương thức
bảo tồn của các cơ quan, các địa
phương góp phần hoàn thiện, bổ
sung cho những thiếu hụt, bất cập
của công tác bảo tồn di sản thời
gian qua n

Báo chí giúp Hà nội 
giữ được nhiều di tích 

quý giá
hoàng Lâm

báo chí có vai trò không nhỏ vào việc bảo tồn, phát huy
giá trị di sản vật thể, phản biện những sai phạm trong công
tác bảo tồn di tích ở Hà Nội, là nhận định được nhiều đại
biểu đồng tình tại Hội thảo khoa học “báo chí với việc bảo
tồn phát huy văn hóa phi vật thể của Hà Nội” do báo Người
Hà Nội phối hợp với Tạp chí Người làm báo và Hội văn
nghệ Dân gian Hà Nội tổ chức ngày 11/6 tại Hà Nội.

Theo thống kê, Hà Nội có gần
5.850 di tích, trong đó có 1 di

sản thế giới, 11 di tích quốc gia
đặc biệt, 1.167 di tích quốc gia,

1.179 di tích cấp thành phố.
Trong những năm qua, TP Hà

Nội luôn dành sự quan tâm cho
công tác bảo tồn văn hóa vật

thể, các di tích lịch sử. Tuy nhiên
việc quản lý, bảo vệ và phát huy

các giá trị văn hóa vật thể còn
nhiều hạn chế.

GS Lê Văn Lan phát biểu tại Hội thảo_Ảnh: PV
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mối quan hệ giữa báo chí và đạo đức
Trong xã hội hiện đại, báo chí ngày càng có

nhiều nguồn thông tin hơn, nhanh nhạy hơn
trong xử lý thông tin, nhân văn và tỉnh táo hơn
khi cung cấp thông tin cho công chúng. Để làm
được điều đó, báo chí luôn phải vận động để tự
đổi mới, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông
tin của công chúng trong sự vận động, biến thiên
của xã hội. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường,
báo chí luôn phải tìm cách tốt nhất để cung cấp
những sản phẩm truyền thông theo nhu cầu và sở
thích của công chúng. Thực tế cho thấy, hiện nay
các tờ báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình,
báo điện tử... đang cạnh tranh nhau bằng: tia-ra,
hit, rating, view. Sự cạnh tranh đó kết hợp với
những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đã
khiến một số người làm báo chỉ quan tâm đến
hiệu quả kinh tế mà coi nhẹ hiệu quả xã hội. Tuy
nhiên, thế nào là hiệu quả xã hội, lợi ích cộng
đồng và lợi ích công chúng? Mặc dù đã có khá
nhiều định nghĩa, song chưa có một định nghĩa
chuẩn xác. Có người nói cần phân biệt giữa cái

mà công chúng muốn và cái mà công chúng cần,
không phải cái gì hấp dẫn công chúng cũng có lợi
cho công chúng. Thực tế đã chứng minh, lợi ích
của số đông không phải bằng trung bình cộng của
các lợi ích cá nhân. Vậy lợi ích của số đông được
định lượng như thế nào? Làm thế nào xác định
được đâu là bài báo có lợi cho công chúng, mang
lại những gì tốt đẹp cho xã hội cần và thực sự
phục vụ vì nhân dân? Để tìm được câu trả lời đó,
trước hết chúng ta cần phải giải mã khái niệm:
“Đạo đức nghề nghiệp” của người làm báo.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia báo chí
nước ngoài, từ “đạo đức báo chí” tiếng Anh  là
“ethics”, có nguồn gốc từ chữ ethikos trong tiếng
Hy Lạp, mang hàm nghĩa phân biệt giữa đúng và
sai. Theo Chirist Frost, thuật ngữ “nhà báo có
đạo đức” được hiểu là: “Thu thập thông tin trung
thực, chính xác dựa trên sự thật, giành được sự
quan tâm và xuất bản tin tức đó kịp thời cho công
chúng”1. Joseph Pulitzer - chủ bút của tờ báo New
York World (Mỹ) - người được lấy tên cho giải
thưởng báo chí danh giá nhất nước Mỹ vào đầu

Vấn đề xây dựng 
quy định đạo đức báo chí

nguyễn Thành Lợi

Thời gian qua, hiện tượng thông tin sai sự thật trên báo chí liên tiếp xảy ra,
gây bức xúc xã hội, khiến công chúng mất niềm tin vào báo chí. Chưa bao giờ
vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo lại trở nên nóng bỏng như
thời điểm này. Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2015 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2016, Chủ tịch Hội Nhà báo việt Nam Thuận Hữu đã kêu gọi các
cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí và mỗi người làm báo ý thức rõ hơn, hành
động mạnh hơn để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đồng thời góp ý kiến sửa
đổi Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt Nam phù hợp
với luật báo chí sửa đổi năm 2016.
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thế kỷ XX, đã đưa ra quy tắc rất nổi tiếng cho giới
báo chí: “chính xác, chính xác và chính xác”.

Kovach và Rosenstiel - tác giả của cuốn sách
“Các yếu tố của báo chí”2 cho rằng: “Điều bắt
buộc đầu tiên của báo chí là sự thật”. Đồng thuận
với quan điểm này, nhà báo Peter Arnett, người
từng đạt giải Pulitzer danh giá năm 1966 cho
những tác phẩm báo chí về chiến tranh Việt
Nam cho rằng, “phải viết như sự thật vốn có”,
mặc dù “một nhà báo cần có phong cách riêng và
độc lập”. Ông cũng nhấn mạnh, phóng viên nên
làm việc tích cực, thu thập thông tin, phỏng vấn,
tuân theo các quy định, đưa ra những đánh giá
chung về một sự việc một cách khách quan.
Phóng viên phải là người có trách nhiệm, vì
quần chúng và mang lại lợi ích cho xã hội. Giống
như báo chí giúp Chính phủ chống và điều tra
những vụ tham nhũng và điều đó làm báo chí có
sức mạnh hơn3.

Bài học từ thực tiễn
Trong kỷ nguyên số, việc nắm bắt được thông

tin nhanh, nóng hổi luôn là yếu tố quan trọng
hàng đầu quyết định sự sống còn của mỗi cơ
quan báo chí truyền thông. Tuy nhiên, trong cuộc
tranh đua quyết liệt đó, một số nhà báo đã bỏ
qua vấn đề “trách nhiệm và lương tâm” nghề
nghiệp, khiến vấn đề đạo đức báo chí trở thành
tâm điểm bức xúc của dư luận xã hội.

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cho
rằng, từ khi các báo và trang tin điện tử nở rộ như
nấm sau mưa, “cuộc chiến gạo tiền” tập trung vào
số lượng người đọc báo điện tử, xuất hiện một
loại báo chí mới với tên gọi: “báo chí câu view”,
khiến vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm
báo trở nên nổi cộm hơn bao giờ hết. Tất cả hoạt
động của tòa soạn, biên tập, phóng viên đều phục
vụ cho mục đích gia tăng lượng độc giả. Từ việc
rút tít giật gân, đến moi móc chuyện đời tư của
người nổi tiếng, hay việc chọn chủ đề nóng thậm
chí là “đánh hội đồng” doanh nghiệp... Không ít
tờ báo hùa theo mạng xã hội, đăng tải thông tin
không kiểm chứng, một số doanh nghiệp lâm vào
tình trạng phá sản trước khi họ được minh oan.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này,
có thể khái quát như sau:

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và sự
sụt giảm lượng phát hành của báo in, cũng như
suy thoái về kinh tế của báo chí truyền thống
đang gây sức ép nặng nề về nguồn thu. Nhiều tờ
báo hiện nay rất khó khăn trong việc cân đối thu
chi, trong khi đó, báo chí điện tử, dù phát triển
mạnh nhưng cũng chưa mang lại nguồn doanh
thu quảng cáo đáng kể. Hầu hết các cơ quan báo
chí đều phải tìm các giải pháp phát triển kinh
doanh, chấp nhận rủi ro, thậm chí phải kiếm tiền
bằng bất cứ hình thức nào. Một số cơ quan báo
chí có chính sách khuyến khích phóng viên tham
gia vào hoạt động kinh doanh, bán quảng cáo,
thậm chí còn đặt mức khoán cho phóng viên bán
quảng cáo hoặc phát hành. Thực tế cho thấy, nếu
phải đóng vai 2 trong 1, các phóng viên, nhà báo
rất khó giữ được sự trong sáng, khách quan trong
hoạt động tác nghiệp.

Mặt khác, thu nhập của người làm báo hiện
nay không phải là cao, ngoại trừ một vài cơ quan
báo chí lớn. Theo thống kê, phần lớn các cơ quan
báo chí chưa thể trả lương hàng tháng cho nhà
báo đủ cao để họ “toàn tâm toàn ý” cho công
việc mà không phải quan tâm đến các nguồn thu
nhập khác. Trong khi đó, một số doanh nghiệp
lại sẵn sàng tìm cách quan hệ với các nhà báo để
có các bài viết có lợi mà không phải trả tiền
quảng cáo, từ đó dẫn đến làm tha hóa một bộ
phận nhà báo, xuất hiện nhiều bài “PR đen”,
trên báo chí, làm “ô nhiễm” môi trường truyền
thông.

Nhìn từ thực tiễn đời sống báo chí hiện nay có
thể thấy, không ít phóng viên, nhà báo được đào
tạo bài bản, căn cơ về nghề, nhưng không được
bồi dưỡng hoặc tham gia các lớp nâng cao đạo
đức nghề nghiệp. Nhiều người trong số họ có thể
viết tốt, nhanh nhạy trong công việc, nhưng lại
thiếu trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.
Ngoài ra, hiện nay một số cơ quan báo chí do

1Christ Frost, 2015. Journalism ethics and regulation
(Fourth Edition)
2 Kovach, B, and Rosenstiel, T., 2003. The elements of jour-
nalism. New York: Three Rivers Press
3Peter Arnett: Phải viết như sự thật vốn có, Tuổi trẻ cuối
tuần, 8/11/2007
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phải lo “cơm áo gạo tiền” nên phải tuyển người
giỏi làm quảng cáo, chạy dự án, nhưng lại yếu về
nghiệp vụ báo chí. Vì thế, họ thiếu khả năng nhìn
nhận vấn đề một cách khách quan, điều tra rõ
ngọn nguồn của vấn đề, do đó rất dễ sa vào
phiến diện, một chiều. Đặc biệt, trong lĩnh vực
kinh tế, môi trường, pháp luật... là những lĩnh
vực đòi hỏi khả năng chuyên môn khá cao.

Trong môi trường truyền thông hiện nay,
chúng ta đang chứng kiến sự lớn mạnh của lực
lượng báo chí truyền thông, nhưng cũng nhìn
thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các xu
hướng làm báo và các nhóm lợi ích khác nhau
trong báo chí. Do đó, trong thời gian tới, rất cần
một bộ tiêu chuẩn đạo đức báo chí phù hợp với
Luật Báo chí sửa đổi năm 2016. Bộ Quy tắc đạo
đức báo chí này có ý nghĩa quan trọng trong việc
hướng dẫn hoặc khuyến khích nhà báo tìm tòi để
đi đến một hành động đúng đắn, công bằng,
trung thực và nhân đạo. 

Cần cụ thể trong quy định 
Ngày 5/4,  kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

đã biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi),
với nhiều nội dung mới, trong đó đã “luật hóa”
Hội Nhà báo Việt Nam bằng những quy định cụ
thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
Nhà báo Việt Nam. Luật Báo chí (sửa đổi) bổ
sung những quy định bắt buộc về đạo đức nghề
nghiệp của người làm báo, trong đó quy định Hội
Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ ban hành và tổ
chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
của người làm báo. Trên thế giới, hầu hết các cơ
quan báo chí, tòa soạn ở các nước phát triển đều
có Bộ Quy tắc hướng dẫn cho các phóng viên,
biên tập viên của mình trong hoạt động nghề
nghiệp. Họ coi đây là một trong những quy ước
để đánh giá năng lực cũng như phẩm chất của
nhà báo.

Nhà nghiên cứu Stephen Whittle thuộc Viện
Nghiên cứu báo chí Reuters, Đại học Oxford
(Anh) nhấn mạnh: “Thông tin chính xác quan
trọng hơn là thông tin đi trước... Mọi phóng viên
đều muốn được đưa tin đầu tiên, nhưng điều quan
trọng hơn là phải đưa được thông tin chính xác,
đúng bản chất sự việc, dù có thể chậm hơn. Ngay

cả ở Anh người ta cũng không chấp nhận lý do
phải cạnh tranh với đối thủ để lý giải cho việc thiếu
kiểm chứng thông tin của nhà báo và tờ báo”.

Trong Điều 2 của Bộ Quy tắc hành xử của
phóng viên Anh do Hiệp hội các nhà báo Anh
quốc đưa ra từ năm 1939, có ghi: “Nhà báo cố
gắng đảm bảo rằng, thông tin cung cấp được truyền
tải một cách trung thực, chính xác và công bằng”.

Nói về việc đưa tin chính xác, quy tắc đạo đức
nhà báo của Nga chỉ ra rằng: “Nhà báo phải coi
các hành động sau đây là tội phạm báo chí nghiêm
trọng, bao gồm bóp méo sự thật có ác ý, vu cáo,
lấy tiền để đưa tin sai sự thật, hoặc giấu giếm thông
tin sự thật trong bất kỳ tình huống nào”.

Nguyên tắc đạo đức báo chí Ấn Độ quy định:
“Nên thận trọng trong tất cả các bình luận, xã luận
và thể hiện ý kiến... Không nên bác bỏ sự thật, hay
cố tình làm méo mó tin tức... Tin về những tai nạn
liên quan đến sự mất mát cuộc sống, vô luật pháp,
đốt phá v.v.. nên được miêu tả, tường thuật và đặt
tít trong điều kiện nghiêm khắc, khách quan và
không nên thể hiện một cách nặng nề”.

Qua đó có thể thấy, đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo không trừu tượng, mà rất cụ thể,
nó có thể tác động trực tiếp đến hạnh phúc hay
đổ vỡ của một gia đình hoặc hủy hoại cả một
doanh nghiệp, đơn vị. Do đó, trong bối cảnh hiện
nay, chúng ta rất cần có chỉ số rõ ràng để đánh
giá, phân biệt được các bài báo, các tờ báo có
trách nhiệm xã hội hay là vì lợi ích cá nhân... Các
biện pháp chế tài hiện nay của các cơ quan quản
lý thường là đi sau, khi xảy ra vụ việc rồi mới xử
phạt. Do đó, rất cần một Bộ Quy tắc đạo đức
nghề báo phù hợp với Luật Báo chí sửa đổi. Điều
mà ai cũng biết, chỉ số về hiệu quả xã hội sẽ là
lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta - những
“người thư ký của thời đại”.

Hãy cẩn thận với những câu từ, hình ảnh, tít
bài... gây hậu quả không tốt cho xã hội, nhà báo
cũng cần có những “cái thước dây”, những vạch
cân và cái tâm với nghề. Tuy nhiên, để có Bộ Quy
tắc đạo đức nghề nghiệp có hiệu quả, những
người lãnh đạo cơ quan báo chí phải gương mẫu
đi đầu mới tránh được tình trạng “thượng bất
chính, hạ tắc loạn”, như thế chúng ta mới có môi
trường truyền thông trong sạch n
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những yêu cầu đặt ra đối với thông tin
báo chí nước ta hiện nay

PgS,TS Lưu Văn an

báo chí là phương tiện truyền thông đại chúng truyền tải thông tin về các sự kiện, sự việc,
hiện tượng đang diễn ra trong hiện thực khách quan một cách nhanh chóng, chính xác và
trung thực đến đông đảo công chúng, nhằm tích cực hóa đời sống thực tiễn. Thế nào là
thông tin báo chí và những yêu cầu đang đặt ra đối với thông tin báo chí ở nước ta hiện nay.

Đặc thù thông tin báo chí
Trong thực tiễn, thông tin báo chí có

thể chia thành các cấp độ khác nhau
như:  Thông tin mô tả là cấp độ đầu
tiên, xuất phát điểm của mọi sự định
hướng trong hoạt động thực tế của công
chúng. Đó là các sự kiện, hiện tượng,
vấn đề, mối quan hệ các quá trình của
hiện thực được mô tả, tạo thành trên
báo chí bức tranh về đời sống hiện thực.
Thông tin phân tích là thông tin được
hình thành trên cơ sở tư duy về những
cái đang có dưới ánh sáng lý tưởng xã
hội của nhà báo. Những sự kiện, vấn đề
của đời sống hiện thực được mổ xẻ,
phân giải bởi nhà báo nhằm tìm ra các
mối quan hệ, các yếu tố ảnh hưởng,
phát hiện nguyên nhân và hệ quả của
chúng. Thông tin khái quát là thông tin
về bản chất, giá trị của sự kiện, hiện
tượng vấn đề trong đời sống. Đây là kết
quả của sự mô tả, phân tích các sự kiện,
vấn đề, quá trình, tìm ra những mối
quan hệ bản chất, xác định các giá trị
của chúng đối với công chúng. Thông
tin hướng dẫn là thông tin mang lại cho
công chúng những hình dung cụ thể về
phương hướng, về phương pháp hành
động, về mục đích và khả năng đạt
được dựa trên các điều kiện hiện thực.

Trong giai đoạn cách mạng khoa học
- công nghệ phát triển như vũ bão hiện
nay, thông tin báo chí có những nét đặc
thù sau:

Một là, thông tin báo chí phản ánh
mọi mặt đời sống xã hội, đối tượng
phản ánh ngày càng mở rộng (ít còn
“vùng cấm” như trước đây). Phản ánh
là bản chất của thông tin báo chí. Trong
quá trình đó, các sự kiện của thế giới có
liên quan đến đời sống con người, phục
vụ các quá trình xã hội được báo chí lưu
giữ, tái hiện và chuyển tải trong xã hội,
phục vụ các quá trình phát triển xã hội.

Nội dung phản ánh của thông tin
báo chí rất đa dạng, nhiều chiều. Thông
tin báo chí đem lại tri thức về thế giới
khách quan, về sự tồn tại của xã hội, về
mối quan hệ giữa con người với con
người, giữa con người với thế giới tự
nhiên; về những tri thức khoa học -
công nghệ do con người tạo ra và đang
được sử dụng ngày càng có hiệu quả
trong nhận thức, cải tạo thế giới; về các
thành tựu vật chất và tinh thần do con
người sáng tạo ra trong quá trình phát
triển của lịch sử nhân loại... 

Hai là, thông tin báo chí hiện nay là
kết quả của mối quan hệ đa phương, sự
tác động chặt chẽ giữa chủ thể và khách
thể. Trong đó, sự kiện tồn tại như khách
thể, bộc lộ những tín hiệu - thông tin
mà chủ thể (nhà báo, cơ quan báo chí)
hướng tới tiếp nhận, tái tạo, xử lý và
chuyển tải. Đồng thời, hoạt động báo
chí lại hướng tới khách thể tiếp nhận
sản phẩm báo chí là công chúng. Công
chúng vừa là đối tượng, vừa là chủ thể

trong quá trình tìm kiếm, tiếp nhận và
xử lý thông tin báo chí. 

Ba là, báo chí có khối lượng thông
tin chuyển tải rất lớn, hoạt động thông
tin diễn ra liên tục. Bên cạnh việc phản
ánh những thông tin mang tính đại
chúng, phục vụ cho đối tượng là đông
đảo các tầng lớp người trong xã hội, báo
chí còn chuyển tải thông tin cho các
nhóm đối tượng đặc thù: các nhà lãnh
đạo, quản lý; giới khoa học; những
người sản xuất, kinh doanh; người già,
người trẻ; đồng bào dân tộc thiểu số...
Thông tin báo chí là nhu cầu rất cơ bản
của con người và xã hội. Trong thời kỳ
bùng nổ thông tin, xu thế mở cửa, hội
nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, thông
tin báo chí có vai trò ngày càng quan
trọng trong các quá trình chính trị, phát
triển kinh tế, phổ biến văn hóa, tổ chức
và quản lý xã hội.

Bốn là, thông tin báo chí được coi là
vũ khí tinh thần trong quá trình xây
dựng xã hội vì một mục tiêu chính trị
nhất định. Thông tin báo chí phục vụ
trực tiếp, là công cụ và phương tiện
không thể thiếu cho hoạt động chính trị,
công tác chính trị tư tưởng của các đảng
chính trị. Báo chí đưa đến công chúng
những hiểu biết về chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,
từng bước tuyên truyền, xác lập thế giới
quan, nhân sinh quan đúng đắn cho các
thành viên trong xã hội, đồng thời đấu
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nghiên cứu TrAO đổi

tranh vạch trần những âm mưu xuyên
tạc của các thế lực thù địch, phản động.
Với khả năng tác động nhanh chóng
đến mọi thành viên trong xã hội, thông
tin báo chí có khả năng xâm nhập vào
các lực lượng xã hội, nâng cao năng lực,
trình độ giác ngộ cách mạng, tăng thêm
niềm tin về lý tưởng cách mạng cho
quần chúng nhân dân.

Năm là, thông tin báo chí phản ánh
kịp thời, trung thực tâm tư, tình cảm,
thái độ của quần chúng nhân dân trước
các vấn đề của đời sống xã hội. Trong
xu thế dân chủ hóa hiện nay, báo chí là
kênh chuyển tải thông tin về nguyện
vọng, yêu cầu của công chúng đối với
sự lãnh đạo, cách thức tổ chức, quản lý
xã hội của Đảng và Nhà nước. Thông
tin báo chí thể hiện vai trò quan trọng
trong quá trình xây dựng, phát triển văn
hóa, phát huy giá trị tinh thần tốt đẹp
của dân tộc và hoàn thiện lối sống văn
hóa trong cộng đồng xã hội. Đồng thời,
thông tin báo chí phản ánh mặt trái của
xã hội, những vấn đề bức xúc của nhân
dân, những hiện tượng tiêu cực, như
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy
thoái đạo đức, lối sống... Thông tin về
những hiện tượng tiêu cực có xu hướng
gia tăng trong những năm gần đây.

Yêu cầu cơ bản của thông tin báo
chí nước ta hiện nay

Thông tin phải phản ánh đời sống
một cách khách quan, chân thực: Tính
khách quan, chân thực của thông tin
báo chí thể hiện ở việc đảm bảo nội
dung thông tin phản ánh chính xác về
sự kiện, quá trình hiện thực. Sự kiện
diễn ra như thế nào thì nội dung thông
tin báo chí chuyển tải phải như thế,
không được cắt xén, bóp méo, tô hồng,
làm sai lệch nguyên bản sự kiện. Tính
khách quan, chân thực là nguyên tắc tối
cao, là điều kiện tồn tại của báo chí, thể
hiện chất lượng của thông tin báo chí

và tạo nên hiệu quả của hoạt động báo
chí. 

Thông tin báo chí phải đảm bảo tính
thời sự: Tính thời sự của báo chí là đưa
đến cho công chúng về sự kiện mới
nhất, giúp họ nhận thức kịp thời và có
thái độ đúng đắn trước các sự việc, tình
huống diễn ra trong đời sống xã hội.
Thông tin báo chí chỉ có giá trị khi đáp
ứng được nhu cầu, mục đích của đối
tượng tiếp nhận, giúp họ giải quyết
được những vấn đề đang đặt ra. Giá trị
của thông tin báo chí không mất đi
trong quá trình chuyển giao thông tin,
tuy nhiên thời hạn sử dụng nó không vô
tận. Thông tin nhanh chóng trở nên lỗi
thời do sự xuất hiện của những thông
tin mới trong quá trình phản ánh về
cùng một đối tượng. 

Thông tin phải mang tính dự báo và
định hướng dư luận xã hội: Khuynh
hướng tư tưởng của thông tin báo chí tự
nó đã nói lên tính định hướng của loại
thông tin này. Thông tin báo chí thường
không mang tính đơn trị và khép kín.
Một mặt, nó nói lên nội dung, bản chất
của hiện tượng và quá trình nó phản
ánh, mặt khác luôn phản ánh tính
khuynh hướng của chính sự vật hiện
tượng hay quá trình ấy. Hơn nữa, thông
tin báo chí luôn là hệ thống mở, thể
hiện trong bản chất của nó. Thông tin
báo chí phải thực hiện chức năng và
phải có khả năng dự báo, định hướng,
hướng dẫn dư luận xã hội theo một
mục tiêu xác định. Vì vậy, đòi hỏi thông
tin phải chọn lọc, có hệ thống, có chủ
đích, để tạo nên những biến đổi về
lượng và cuối cùng dẫn đến những thay
đổi về chất trong tư duy, suy nghĩ và
hành động. 

Tăng cường tính đại chúng của
thông tin: Thông tin báo chí hướng tới
xã hội, phục vụ công chúng rộng rãi,
bao gồm các tầng lớp, các nhóm xã hội.
Đặc điểm, nhu cầu của các đối tượng

phục vụ khác nhau. Thông tin báo chí
phải phù hợp với tâm lý, trình độ và đặc
điểm nhận thức của nhiều đối tượng.
Hơn nữa, ngoài việc chuyển tải thông
tin, báo chí còn thực hiện chức năng
giáo dục, thuyết phục, định hướng và
thực sự là diễn đàn của nhân dân...
Công chúng có thể tiếp thu, phản hồi
một cách chủ động đối với những tin
tức họ tiếp nhận được. 

Thông tin phải đảm bảo tính tư
tưởng: Mỗi giai cấp có thái độ khác
nhau, cách sử dụng thông tin khác
nhau. Mỗi thông tin dù trực tiếp hay
gián tiếp bao giờ cũng mang dấu ấn của
một hệ tư tưởng nhất định. Không thể
có thông tin báo chí nằm ngoài những
lợi ích và mục tiêu của các giai cấp, các
đảng phái sử dụng nó. Đồng thời, thông
tin báo chí phản ánh đời sống hiện thực,
góp phần xây dựng và phát triển. Đây
là đặc điểm làm nên bản chất của thông
tin báo chí. Mỗi giai cấp, mỗi dân tộc,
mỗi tổ chức chính trị khác nhau phản
ánh các hiện tượng xã hội theo những
góc độ riêng, lợi ích căn bản riêng và
truyền thống riêng của mình. 

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin như
hiện nay, các loại hình báo chí - truyền
thông phát triển mạnh mẽ, các luồng
thông tin chính thống (từ các cơ quan
báo chí) và không chính thống (trên
mạng xã hội, các phương tiện truyền
thông mới) đan xen nhau, trong nhiều
trường hợp, thật - giả lẫn lộn, đòi hỏi
thông tin báo chí phải quán triệt những
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm
của Đảng để giữ vững bản chất của báo
chí là khách quan, trung thực, phục vụ
lợi ích của dân tộc, của nhân dân n

(1) Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên,
1992), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb.
LLCT, H., tr.26, 27.
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Tỉnh táo trong tiếp cận và 
truyền tải thông tin khoa học

Th.S Lê Thị TuyếT hạnh - mai Thị Thanh hà 
Bộ Khoa học và Công nghệ 

Nếu nguồn thông tin được lấy theo kiểu “thầy bói xem voi” thì tác động về
đời sống sẽ là khôn lường. đã có không ít bài học và sự trả giá cho việc đưa
tin thất thiệt, thiếu diễn giải đầy đủ.  Xin trích dẫn vài câu chuyện để các nhà
báo, những người làm truyền thông KH&CN cùng chia sẻ.

mẩu tin nhỏ cũng có thể gây “bão”
Giữa tháng 7/2007, một số báo chí nước ngoài

như BBC New và Daily Mail (Anh) đã công bố
thông tin “Phụ nữ ăn nhiều bưởi sẽ có nguy cơ ung
thư vú”. Một số tờ báo trong nước trích dẫn nguồn
tin này và gây ra sự nhầm lẫn rất tai hại. Ngay sau
đó, giá bưởi tại Đồng bằng Sông Cửu Long đã bị
“rớt” từ 8.000-10.000/kg xuống còn 1.000 đồng/kg
nhưng vẫn tiêu thụ rất chậm, nhiều người dân đã
phải đốn bỏ cây bưởi vì hiệu quả kinh tế. Mặc dù
đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều nhà khoa học
nông lâm có uy tín của Việt Nam lên tiếng trấn an
dư luận đồng thời đưa ra nhiều bằng chứng khẳng
định bưởi Việt Nam không liên quan. Tuy nhiên,
thông tin nói trên vẫn gây ảnh hưởng tâm lý nặng
nề đối với người tiêu dùng và gây thiệt hại nghiêm
trọng đến người trồng bưởi. 

Hay như gần đây trên một số phương tiện thông
tin đại chúng có đưa tin về việc sử dụng thuốc
Aslem trong điều trị các bệnh ung thư làm cho
nhiều người bệnh đã tự đi tìm mua thuốc để sử
dụng mà không theo hướng dẫn sử dụng của thầy
thuốc; một số cơ sở bán lẻ thuốc đã lợi dụng để bán
thuốc với giá cao, ảnh hưởng quyền lợi của người
dân... Sau khi kiểm tra các thông tin và hồ sơ đăng
ký sản xuất, lưu hành thuốc lưu tại Cục Quản lý
dược, được biết đây là thuốc phải được kê đơn, sử
dụng theo đúng chỉ định của thầy thuốc và chỉ được
bán khi có đơn của thầy thuốc chuyên khoa. Như
vậy, thuốc Aslem không phải là thuốc điều trị ung
thư nói chung như một số phương tiện thông tin
đại chúng đã đưa tin, mà chỉ có tác dụng phối hợp
trong điều trị ung thư theo chỉ định của thầy thuốc

chuyên khoa. Sau khi có thông tin thuốc Aslem có
thể chữa được ung thư, giá thuốc này đã tăng vùn
vụt, thậm chí khan hàng. Giá thuốc này đã tăng từ
250.000 đồng/hộp lên 290.000 đồng/hộp, có nơi còn
bán hơn 300.000 đồng/hộp trong khi  giá bán cách
đây 5- 6 tháng khoảng 100.000 đồng/hộp. Trong khi
đó, theo đại diện Công ty Dược Vĩnh Phúc, giá bán
buôn của công ty này là 250.000 đồng/hộp 10 ống
và khi bán lẻ các cửa hàng có thể cộng thêm 10-
15% giá nhập. 

Còn câu chuyện về bồn nước inox vẫn là nỗi
kinh hoàng của các doanh nghiệp sản xuất mặt
hàng này. Trung tuần tháng 6/2007, doanh nghiệp
Toàn Mỹ lâm vào cảnh khó khăn, khi doanh số các
sản phẩm bồn nước inox của họ gần như bằng 0.
Chuyện bắt đầu từ khi Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo
lường chất lượng có thông báo, hàm lượng Mangan
trong sản phẩm bồn nước inox của Toàn Mỹ cao
hơn 7%, gấp 4 lần so với tiêu chuẩn do chính
doanh nghiệp này công bố. Việc tung tin bồn inox
gây ung thư dù chưa có kết luận của cơ quan
chuyên môn, nhưng nhiều người đã hồ nghi về việc
báo chí bị lợi dụng để tiếp tay cho hành vi cạnh
tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Hệ
quả nhãn tiền là nhiều doanh nghiệp sản xuất
ngành hàng tương tự cũng lao đao vì không thể
thanh minh với người tiêu dùng. 

Tránh thổi phồng hay câu khách
Năm 1969, bác sĩ Franz J. Ingelfinger (1910-

1980) được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tập san
New England Journal of Medicine (NEJM)- có lịch
sử trên 100 năm và cho đến nay vẫn là tập san số 1
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trong ngành y.  Khi mới nhậm chức, ông phát hiện
một số công trình nghiên cứu khoa học đang được
xem xét cho in hay sắp in trên Tập san NEJM đã
được hệ thống truyền thông đại chúng... công bố
trước! Không hài lòng trước tình trạng “cầm đèn
chạy trước ô tô”, ông đề ra một quy ước mà sau này
được biết đến là Quy ước Ingelfinger. Theo Quy ước
Ingelfinger, NEJM sẽ không công bố bất cứ bài báo
nào nếu kết quả bài báo đó đã được các cơ sở truyền
thông đại chúng đưa tin. Theo Quy ước Ingelfinger,
chỉ khi nào bài báo được công bố trên một website
hay báo giấy của tập san thì nhà nghiên cứu mới có
quyền được tiếp xúc với giới truyền thông đại chúng
để nói về thành quả nghiên cứu của mình. Trong
thời gian bài báo còn được bình duyệt, hay ngay cả
sau khi đã được chấp nhận cho công bố nhưng chưa
đưa lên website, nhà nghiên cứu vẫn không có
quyền tiếp xúc với truyền thông. Do đó, một khi bản
tin được chuyển tải đến công chúng, thì các chi tiết
về ý tưởng, phương pháp, kết quả và diễn giải của
công trình nghiên cứu được phê bình và duyệt qua
bởi những chuyên gia trong ngành, đảm bảo chất
lượng của thông tin. Nếu không qua khâu “nội bộ”,
công chúng không thể biết công trình nghiên cứu

đó có giá trị khoa học ra sao, phương pháp đúng hay
sai, cách suy luận có quá đà hay không... 

Bản chất của khoa học là không chính xác, nhất
là những vấn đề khoa học mới. Khoa học là luôn
tìm tòi, phát triển để tìm kiếm cái mới nên nó
không thể khẳng định ngay được vấn đề. Còn
những gì đã là chân lý đã được ghi nhận rồi, đâu
cần phải bàn luận. Vì vậy, trước khi đưa thông tin
khoa học, nhà báo nên tham vấn ý kiến của nhiều
nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực đó. Nhà
báo cần có sự nhạy cảm xã hội nhất định và trên
hết cần có lý trí để tránh việc thổi phồng hay giật
tin câu khách. Nhà báo không nên đi sâu vào
những vấn đề quá chuyên sâu mà trước những vấn
đề có tính nhạy cảm, nên tổ chức lấy ý kiến các nhà
khoa học. Khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng thì
cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý, cơ
quan nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên cũng cần lưu
ý, vấn đề của báo chí hiện nay là phải biết mình
đang phỏng vấn ai, phỏng vấn có đúng người hay
không bởi hiện có rất nhiều trường hợp lợi dụng
báo chí để đánh bóng tên tuổi hay sản phẩm
nghiên cứu của mình n
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Công nghệ thực tại ảo 
trong báo chí đa phương tiện

Bùi Thị Vân anh

Không thể phủ nhận rằng, sự phát triển của khoa học công nghệ luôn luôn
có những ảnh hưởng nhất định đến phương thức vận hành của nền báo chí -
truyền thông. báo chí ngày nay với sự hỗ trợ của máy tính, điện thoại di động
và mạng internet đã mang đến cho công chúng những sản phẩm tin tức vô
cùng hấp dẫn và nhanh nhạy. Thời gian gần đây, lĩnh vực báo chí một lần nữa
lại được đón nhận thêm một công nghệ mới mang tính đột phá, đó là công
nghệ thực tại ảo (virtual reality - vr).

Tiềm năng của công nghệ thực tại ảo
Công nghệ thực tại ảo được biết đến trên thế

giới từ cuối những năm 1960, nhưng phải đến đầu
những năm 1990 thì công nghệ này mới thực sự
phát triển mạnh mẽ. Và đến nay, thực tại ảo đã,
đang trở thành công nghệ mũi nhọn nhờ khả
năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của
đời sống như: giáo dục, y tế, kiến trúc, nghệ
thuật, an ninh, quốc phòng...

Có thể hiểu, thực tại ảo là một môi trường
không gian ba chiều được giả lập bằng máy tính
nhằm mô phỏng lại thế giới thực. Trong môi
trường mô phỏng đó, khác với đồ hoạ 3D thông
thường, ở đây con người không chỉ quan sát mà
còn có thể thực hiện những thao tác mà mình
mong muốn. Tính năng này tạo ra một sự kết
nối mạnh mẽ giữa người xem với thế giới ảo.
Thiết bị máy tính có khả năng nhận biết được
tín hiệu vào của người sử dụng và thay đổi ngay
lập tức thế giới ảo. Người sử dụng nhìn thấy sự
vật thay đổi trên màn hình ngay theo ý muốn
của họ và bị thu hút bởi sự mô phỏng này. Bằng

khả năng tương tác thời gian thực như vậy mà
người xem có cảm giác như đang đứng giữa
chính bối cảnh thật và hiểu tận tường từng
“ngóc ngách” trong đó.

Tuy chưa thực sự được ứng dụng mạnh mẽ như
các lĩnh vực khác, nhưng trong lĩnh vực báo chí,
công nghệ thực tại ảo đã bước đầu được nghiên
cứu và triển khai đưa vào phục vụ cho việc sáng
tạo các tác phẩm báo chí đa phương tiện. Đặc
điểm của loại hình báo chí này là giúp công
chúng tiếp nhận thông tin với những cảm giác
như đang nhập vai vào nhân vật đang hiện diện
trong môi trường diễn ra thông tin. Hiện nay,
trong các công trình nghiên cứu khoa học cũng
như trong nhiều bài viết đã sử dụng thuật ngữ
“Immersive Journalism” (tạm dịch là Báo
nhúng) cho tác phẩm báo chí ứng dụng công
nghệ thực tại ảo. 

Ưu điểm nổi trội 
Nếu như trong báo mạng điện tử hiện nay,

thông tin mà báo chí mang lại được xem là đã khá
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hấp dẫn bởi công chúng có thể tiếp nhận thông
tin bằng cả ba hình thức: đọc, nghe và nhìn, thì
với sự hỗ trợ của công nghệ thực tại ảo, công
chúng còn có thể tiếp nhận thông tin bằng cơ
quan xúc giác và bằng cả cảm xúc của mình, bởi
họ như được tham gia chính vào thời điểm xảy ra
sự kiện. Trong không gian ảo tái hiện lại sự kiện,
các nhân vật được mô phỏng lại theo khuôn mặt,
hình dáng và hành động tương tự những nạn
nhân, người tham gia trực tiếp hoặc nhân chứng
chứng kiện sự việc. Âm thanh, tiếng động cũng
được mô phỏng lại theo đúng ở hiện trường. 

“Nạn đói ở Los Angeles” (Hunger in Los An-
geles) là một tác phẩm báo chí điển hình ứng
dụng công nghệ thực tại ảo. Bài phóng sự đề cập
đến những vấn đề ngày càng gia tăng của nạn đói
ở khu vực Los Angeles. Phóng sự tái tạo lại một
sự kiện có thực xảy ra tại một điểm xếp hàng ở
ngân hàng thực phẩm, trong đó một người đàn
ông đột nhiên bị đột quỵ do bệnh tiểu đường mà
nạn đói gây ra. Những người tham gia được hoàn
toàn đắm mình trong bối cảnh này, và cảm giác
như chính anh ta hoặc cô ta là một nhân chứng
thực tế cho sự kiện. 

Có thể nói, một tác phẩm báo nhúng tạo ra
đỉnh cao về sự tương tác giữa công chúng với tác
phẩm báo chí. Công chúng có thể “du hành” vào
bên trong thế giới ảo tái tạo lại sự kiện. Anh ta
có thể đi lại ở bất cứ nơi đâu trong phạm vi, bối
cảnh mà bài báo dựng lại, để quan sát, chứng
kiến đầy đủ mọi ngóc ngách, mọi khía cạnh của
vấn đề. Không chỉ đi lại trong thế giới sự kiện,
công chúng còn có thể chạm thấy, sờ thấy, và
những hành động đó của người dùng, chúng ta
cũng có thể quan sát được họ đang thực hiện như
thật trong hiện tại. Nhưng bản thân họ đã quên
mình đang đứng đâu trong thế giới thực, mà họ
đang “đắm chìm” trong thế giới ảo, nơi sự kiện,
vấn đề đang được tái tạo lại.

Tương lai của báo nhúng
Thực tế, để tạo ra một tác phẩm báo nhúng

mô phỏng lại sự kiện cần một lượng thời gian
không nhỏ, có thể một buổi, một ngày, thậm chí
vài ngày nếu là một sự kiện phức tạp với nhiều
bối cảnh, nhân vật đan xen. Do đó, báo nhúng

không thể chạy theo những thông tin nhanh,
nóng hổi, tức thì, và cũng sẽ rất lãng phí nếu
dùng để tái hiện những thông tin không mang
tính thời sự cao. Do đó, báo nhúng thường
chuyên sâu trong các mảng phóng sự, tường
thuật, điều tra với các sự kiện, vấn đề phức tạp,
ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của con
người trên diện rộng, thậm chí trên toàn thế giới,
như chủ đề chiến tranh, khủng bố, bạo lực...

Hiện nay, với sự hỗ trợ của Camera 360 độ,
nhiều hãng tin, tạp chí, đài truyền hình ở một số
nước như: BBC (Anh), CNN, Ryot (Mỹ), Front-
line (Ấn Độ)... đã dễ dàng sản xuất các bài báo
nhúng hơn thay vì phải tự lập trình phần mềm
mô phỏng lại bối cảnh sự kiện. Có thể kể đến các
tác phẩm điển hình như: Loạt phóng sự về trận
động đất Haiti năm 2010 (BBC); phóng sự về nơi
tạm trú của người di cư Calais ở miền Bắc nước
Pháp năm 2015 (BBC); sự bùng nổ của dịch
Ebola (Frontline); hay trận động đất ở Nepal
(Ryot)... Bên cạnh các vấn đề mang tính toàn cầu
thì gần đây công nghệ báo nhúng cũng được các
đài truyền hình hay hãng tin này ứng dụng trong
các bài báo về khoa học, khám phá, nhằm hấp
dẫn người xem.

Về phía người dùng, để thực sự đắm chìm
trong sự kiện thì họ cần được trang bị các thiết
bị đầu vào như: kính thực tại ảo, găng tay cảm
ứng, các thiết bị cảm ứng khác gắn trên cơ thể...
Bên cạnh giá thành, thì việc sản xuất các thiết bị
này sao cho tiện lợi, dễ dàng sử dụng cũng là một
yếu tố quan trọng quyết định tương lai của báo
nhúng, bởi không ít người trong số khách hàng
cảm thấy không thoải mái khi đeo chúng.

Ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ thực tại ảo
trong báo chí vẫn còn rất mới mẻ, thậm chí chưa
có một công trình khoa học nào nghiên cứu về
vấn đề này. Tuy nhiên, bản thân công nghệ thực
tại ảo đang dần trở nên phổ biến ở nước ta và
cũng đã được nghiên cứu ứng dụng trong nhiều
lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, nhìn lại những
bước tiến trong lịch sử báo chí, đặc biệt là sự phát
triển mạnh mẽ của báo chí hiện đại, có thể thấy
báo chí Việt Nam luôn vận động theo xu hướng
của báo chí thế giới, và công nghệ báo nhúng
chắc chắn không nằm ngoài xu thế đó n
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Phát triển mạng lưới cộng tác viên 
kênh anTV

Đặng Thanh Xuân

Theo số liệu thống kê hàng năm, mạng lưới cộng tác viên (CTv) đã cung cấp khoảng 65
- 81% số lượng tin, phóng sự cho các bản tin thời sự, trong đó 15% số tác phẩm, 30% linh
kiện (tư liệu hình ảnh lần đầu sử dụng) cho các chương trình chuyên mục, chuyên biệt của
kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTv). điều đó cho thấy, mạng lưới CTv có một vai
trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kênh ANTv.

Vai trò cộng tác viên tại Truyền
hình anTV

Với chức năng phản ánh những nội
dung, sự kiện, các vấn đề liên quan đến
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,
pháp luật, phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc, các vấn đề an sinh xã
hội và hình ảnh chân thực về hoạt động
của lực lượng CAND trong công cuộc
phòng chống tội phạm và quản lý Nhà
nước về lĩnh vực an ninh trật tự. CTV
của truyền hình ANTV hiện nay có thể
phân làm hai loại: CTV ràng buộc và
CTV thỏa thuận. CTV ràng buộc là
những cán bộ làm công tác tuyên
truyền trong lực lượng công an. Bộ
phận này được biên chế trong các
phòng Công tác chính trị của các Tổng
cục, vụ cục, công an và cảnh sát PCCC
các tỉnh, thành phố. Mỗi đơn vị có từ 5
- 10 người tùy theo từng địa bàn. CTV
thỏa thuận là những công ty truyền
thông, các đơn vị phát thanh, truyền
hình khác, các nhà báo, phóng viên,
bình luận viên, các chính trị gia, nhà
hoạt động xã hội, các chuyên gia và
những cá nhân có chuyên môn, yêu
thích nghề truyền hình, tự nguyện và
thỏa thuận làm việc với ANTV.

những vấn đề đặt ra trong việc
phát triển mạng lưới CTV 

Với số lượng tác phẩm là tin, phóng

sự chiếm từ 60% đến 85% trong các
bản tin thời sự (chủ yếu là tin về lĩnh
vực chính trị, an ninh trật tự, văn hóa
xã hội, kinh tế...), trong đó có 15% số
tác phẩm, 35 - 40% linh kiện tác phẩm
chuyên mục, chuyên biệt do mạng lưới
CTV cung cấp và toàn bộ 7 dải phim
truyện, các chương trình xã hội hóa
như: Ca-mê-ra giấu kín, Phút giây cảnh
giác, Chuyện kể trước lúc không giờ, Hồ
sơ mật, Thế giới phụ nữ, Nhịp sống thể
thao, Nhịp sống gia đình, các chương
trình ca nhạc... đều do CTV thỏa thuận
cung cấp. Điều đó cho thấy vai trò đặc
biệt của CTV đối với hoạt động và sự
phát triển của ANTV.

Trong ba năm (2012 đến 2015)
mạng lưới CTV ràng buộc đã sản xuất
một số lượng lớn tin, phóng sự gửi về
để phát sóng trên các bản tin thời sự
của ANTV. Về cơ bản các thông tin
này đều đáp ứng được tiêu chí: chính
xác, kịp thời. Tuy nhiên nội dung nhiều
tin còn rườm rà, vụn vặt (năm sinh, trú
tại ngõ..., xã..., thôn..., phường...) chưa
đi vào chủ đề chính, hoặc kết cấu tin
chưa hay, CTV chưa biết chọn chi tiết
đắt làm điểm nhấn trong tin. Tác
phẩm phóng sự, với con số 26.825 tác
phẩm gửi về truyền hình ANTV, đây
là số lượng không nhỏ. Nhưng có
những thời điểm số lượng phóng sự
của CTV gửi về, ANTV chỉ sử dụng

được 60 - 65%. Nguyên nhân là do nội
dung còn chung chung, phóng sự có
vấn đề nhưng chưa được tác giả đưa ra
những luận chứng rõ ràng để giải
quyết, khiến người xem chưa “tâm
phục khẩu phục”.

Trong số CTV ràng buộc của
truyền hình ANTV, có 65% CTV tốt
nghiệp các Học viện Cảnh sát nhân
dân, An ninh nhân dân, các cơ sở đào
tạo trong ngành công an, 25% tốt
nghiệp đại học báo chí, 10% học tại
các trường khác như Bưu chính viễn
thông, Công nghệ thông tin (FPT,
VNPT), văn hóa, kinh tế... Số CTV
yêu thích nghề, có năng khiếu báo chí,
đang công tác tại các đội tuyên truyền
công an các tỉnh, thành chỉ có tỉ lệ
20%, còn lại 80% theo lệnh điều động,
phân bổ công tác của lực lượng vũ
trang. Như vậy số lượng thực hiện vì
nhiệm vụ được giao là chủ yếu, cho
thấy số lượng nhiều nhưng chất lượng
không được như mong muốn. Tin tức,
phóng sự của CTV gửi về đều phải
biên tập lại mới có thể sử dụng được.

Vì lượng thông tin thời sự chủ yếu
dựa vào lực lượng CTV ở các địa
phương, đơn vị nên dẫn đến tình trạng
có thời điểm ANTV bị động trước
những thông tin quan trọng, nhiều vấn
đề thực sự hấp dẫn ở cơ sở không được
cung cấp kịp thời. Thông tin các vấn
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nghiên cứu TrAO đổi

đề nổi cộm mang tính vùng miền trải
rộng trên khắp các tỉnh, thành phố của
cả nước chưa nhiều. Một tình trạng
khác là tin tức, sự kiện, vấn đề có khi
chỉ tập trung chủ yếu ở một số địa
phương, điều này cũng gây ra sự mất
cân đối trong các bản tin, vì tập trung
đưa quá nhiều thông tin của các địa
phương kể trên, khiến cho lượng thông
tin không phong phú, chưa đáp ứng
nhu cầu tiếp nhận thông tin cho khán
giả ở các vùng miền khác.

Do mạng lưới CTV ràng buộc là
cán bộ trong các đơn vị công an, nên
các mảng đề tài kinh tế, văn hóa, xã
hội còn ít. CTV ràng buộc mới chỉ đáp
ứng về các thông tin phản ánh vụ việc,
nhiều nội dung tẻ nhạt, khô cứng,
thiếu thông tin cần thiết, không đi sâu
phân tích các khía cạnh, thực trạng và
nguyên nhân của vấn đề. 

Trong quá trình tác nghiệp, phần lớn
CTV ràng buộc tỏ ra non yếu về nghiệp
vụ báo chí, kỹ năng tác nghiệp, khai
thác chi tiết, khả năng tạo hình, đạo
diễn hình ảnh chưa hấp dẫn, thuyết
phục. Kỹ năng viết lời dẫn, lời bình còn
chung chung, chưa biết kể chuyện và
nặng về văn phong báo cáo vụ việc... 

Một số thông tin thời sự chưa cập
nhật kịp thời, không tạo được sức hút
đối với khán giả, gây cảm giác nhàm
chán.

CTV thỏa thuận của ANTV là
những tổ chức cung cấp bản quyền và
sản xuất các chương trình xã hội hóa
cũng còn nhiều vấn đề cần khắc phục.
Ở mảng này, tính định hướng và khả
năng dự báo, nắm bắt thị hiếu khán giả
hết sức quan trọng. Do thiếu thông tin
trao đổi cập nhật thường xuyên, có
những thời điểm nhiều dải phim và các
chương trình được đầu tư lớn vẫn
không được khán giả đón nhận. Điều
này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả
kinh doanh và dịch vụ quảng cáo của

kênh. Một số CTV thỏa thuận, vì nhiều
lý do khác nhau, phối hợp với ANTV
không thường xuyên, dẫn đến tình
trạng bị động, lúng túng trong việc xử
lý các vấn đề và kế hoạch sản xuất.

ANTV đang phấn đấu theo mục
tiêu 6T: Trực tiếp - Tương tác - Thực
tế. Mục tiêu này không chỉ đối với các
bản tin thời sự mà 16 chương trình
chuyên mục, chuyên biệt và các
chương trình khai sáng, giải trí cũng
phải hướng tới.

Trong lộ trình phát triển của
ANTV,  Bộ Công an cũng đã xác định
từng mốc thời gian cung cấp ngân sách
với những hạn mức khác nhau. Điều
đó có nghĩa ANTV trong tương lai sẽ
phải tự hạch toán ngân sách một phần
theo cơ chế thị trường. Đã hoạt động
trong thị trường báo chí thì phải chấp
nhận cơ chế cạnh tranh của thị trường
dù là thị trường hàng hóa đặc biệt.

Tiếp tục nâng cao chất lượng
mạng lưới CTV 

Cơ cấu lại mạng lưới CTV theo lĩnh
vực thông tin và hướng sản xuất
chương trình.

Có thể nói, số lượng CTV của
ANTV hiện nay rất hùng hậu đối với
một kênh truyền hình. Tuy nhiên, có
một bất cập là sự phân bổ mạng lưới
chưa đều khắp ở những lĩnh vực thông
tin cần thiết. Vì vậy, trong đề án phát
triển mạng lưới CTV năm 2016, ANTV
có chủ trương thiết lập quan hệ, xây
dựng CTV là phóng viên Đài PT-TH
các tỉnh, thành phố trọng điểm. Mặt
khác, Ban lãnh đạo ANTV cũng chú
trọng việc lựa chọn, mời các chuyên gia
nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau
tham gia cộng tác với ANTV.

Với vị trí của một kênh truyền hình
chuyên đối tượng, lẽ đương nhiên,
ANTV không thể có tiềm lực tài chính
như một số đài lớn. Vì vậy, nếu tự

mình đầu tư tài chính, chắc chắn
ANTV không đủ khả năng tổ chức
những games show lớn, sản xuất
những seri phim truyện tầm cỡ...
Nhưng với xu hướng mở rộng hợp tác,
thiết lập quan hệ và xây dựng mạng
lưới cộng tác viên là các nhà tổ chức
sự kiện, các tập đoàn kinh tế đa ngành
nghề, những chuyên gia trong nước và
nước ngoài chuyên thiết kế các
chương trình truyền hình thực tế
mang yếu tố Việt hóa, những chương
trình trực tiếp có sự tương tác của
công chúng. 

Xây dựng cơ chế chính sách gắn
liền công tác đào tạo

Cơ chế chính sách đối với CTV
truyền hình thể hiện nhiều nhất trong
thù lao, nhuận bút, hình thức khen
thưởng thi đua, quà tặng khích lệ, nêu
gương, gặp mặt... thậm chí có các
chương trình nói riêng về vai trò đóng
góp của họ để tôn vinh; tạo cơ hội tiến
bộ cho các CTV như nâng định mức hay
tuyển vào vị trí chính thức của đài cũng
là cái đích hữu hiệu để các CTV phấn
đấu. Bảo đảm yếu tố công bằng, xứng
đáng và khích lệ là những tiêu chí cần
có trong cơ chế chính sách đối với CTV.

Ban lãnh đạo ANTV thường xuyên
mở các lớp tập huấn, mời các chuyên
gia hàng đầu của Việt Nam và một số
chuyên gia nước ngoài trực tiếp hướng
dẫn kỹ năng tác nghiệp và sản xuất
chương trình. 

Việc tập huấn, rèn luyện kỹ năng
vừa quay phim ghi hình, vừa có thể
phỏng vấn, dẫn hiện trường, dựng
hình, đọc lời bình... tại chỗ và gửi theo
đường truyền Internet, qua các tài
khoản trang mạng xã hội về bộ phận
tổ chức phát sóng là ưu việt nhất trong
cuộc đua tốc độ đưa tin. Hướng đào
tạo này, thiết nghĩ cần được đầu tư hơn
nữa đối với mạng lưới CTV ràng buộc
của ANTV n
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Sức công phá của 
“quả bom truyền thông”

Đây không phải lần đầu các vụ trốn thuế,
rửa tiền bị phanh phui, nhưng có sức công phá
vô cùng lớn của một “quả bom truyền thông
toàn cầu”. Là bởi, Hồ sơ Panama sở hữu “dữ
liệu đen” của số lượng lớn các nhà lãnh đạo,
các nhà tài phiệt, các nhân vật và những công
ty tiếng tăm lừng lẫy trên khắp thế giới, không
phân biệt nước giàu hay nghèo, nước lớn hay
nhỏ. Sau hai lần đồng loạt công bố, vào các
ngày 3/4 và 10/5, hàng trăm nghìn cái tên, cả
cá nhân và thực thể, đã được đề cập. 

Suy thoái kinh tế kéo dài đang khiến hầu hết
các nước gặp vô vàn khó khăn. Trong khi đó,
theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và
Ngân hàng Thế giới (WB), các khoản “tiền
đen” hiện được cất giấu ở khoảng 100 “thiên
đường trốn thuế” trên khắp thế giới đã bằng
gần một nửa giá trị GDP toàn cầu. Trong bối
cảnh ấy, những thông tin rò rỉ từ Hồ sơ Panama
càng khiến dư luận thế giới sôi sục.

Một loạt cuộc điều tra, hay ít nhất là cam kết
điều tra, ngay lập tức được công bố tại nhiều
quốc gia. Người dân tại hàng loạt nước xuống
đường phản đối. Những hệ lụy tức thì đã xuất

Vụ Hồ sơ Panama làm nên “cuộc cách mạng” trong hợp tác báo chí_Ảnh minh họa

Thành công của hợp tác báo chí
xuyên biên giới

Chu hồng Thắng

Tạm gác sang bên những tác động rõ rệt về chính trị - xã hội của Hồ sơ
Panama, vụ việc được ví như “quả bom tấn” của truyền thông toàn cầu này
còn cho thấy điểm mới trong hợp tác báo chí xuyên quốc gia. Ý kiến lạc quan
còn xem đây là tiền đề cho một cuộc “cách mạng” về chia sẻ thông tin, điều
mà giới truyền thông vốn đề cao tính cạnh tranh không dễ dàng chấp thuận.

báo chí THế Giới



NGười làm báO  6-201670

báo chí THế Giới

hiện. Danh sách các nhà lãnh đạo quốc gia và
doanh nghiệp từ chức nối dài, bắt đầu Thủ tướng
Iceland David Gunnlaughsson, tới một vài bộ
trưởng, giám đốc ngân hàng lớn ở châu Âu. Tổng
thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Anh David
Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel... công
khai thu nhập, trong khi Tổng thống Mỹ Barack
Obama hứa tìm cách thông qua luật chống trốn
thuế trước khi rời Nhà trắng...

Thành công từ làm việc 
tập thể

Hồ sơ Panama không phải lần đầu tiết lộ
thông tin động trời, nhưng lại có hiệu ứng mạnh
mẽ hơn nhiều so những vụ việc gây chấn động
dư luận trước đó. Thành công Hồ sơ Panama có
được không chỉ nhờ kho dữ liệu khổng lồ, hay
thông tin thuộc loại nhạy cảm hàng đầu, mà
còn do cách làm việc mới của giới truyền thông.

Ngược với mức độ thông tin “khủng” trong
Hồ sơ Panama được công bố, hiện chi tiết về
những người đưa vụ việc này ra ánh sáng lại rất
ít. Không có thông tin chính thức về danh tính
nguồn tin, chỉ biết người đó lấy tên là John Doe
- mật danh phổ biến ở phương Tây thường được
dùng khi người cung cấp tin muốn giấu tên. 

Với 11,5 triệu tài liệu, tổng dung lượng
khoảng 2,6 terabyte, ghi lại hoạt động của công
ty luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama
trong suốt 40 năm qua, Hồ sơ Panama có khối
lượng tài liệu lớn gấp nhiều lần tổng lượng dữ
liệu trong các vụ rò rỉ thông tin mật gần đây.

Nhật báo Nam Đức (SZ) là cơ quan báo chí
đầu tiên nhận được lời mời xử lý kho thông tin
này. Tuy nhiên, do khối lượng thông tin quá lớn,
SZ đã quyết định chia sẻ dữ liệu với Hiệp hội
các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), tổ chức đặt
trụ sở tại Washington (Mỹ) và có kinh nghiệm
lập các nhóm quốc tế để điều tra vụ việc liên
quan các ngân hàng nước ngoài, các vụ tham
nhũng và trốn thuế. Với ICIJ, Hồ sơ Panama
cũng là vụ việc có quy mô lớn nhất từ trước đến
nay. Dưới sự điều hành của ICIJ, một mạng
lưới gần 400 nhà báo thuộc 109 tòa soạn ở 80
quốc gia đã được lập ra, bí mật điều tra, xử lý
hàng triệu tài liệu từ Hồ sơ Panama, trong

khoảng thời gian gần một năm, từ tháng 6/2015
đến 4/2016. 

Yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công
trong vụ rò rỉ Hồ sơ Panama là các nhà báo đề
cao sự tin tưởng và bảo mật, vượt qua yếu tố
cạnh tranh để chia sẻ thông tin. Việc tờ SZ
chấp thuận chia sẻ thông tin độc quyền đã làm
đảo lộn quy chuẩn truyền thống của giới
truyền thông. Theo tờ Le Monde (Pháp), các
nhà báo và tòa soạn tham gia vụ này cùng phối
hợp điều tra và khai thác thông tin, vượt qua
tâm lý truyền thống là cạnh tranh thông tin để
giữ bí mật tới trước giờ đồng loạt công bố, tạo
cơn địa chấn truyền thông toàn cầu. Một số tờ
báo lớn Mỹ đứng ngoài cuộc, một phần cũng vì
không vượt qua được tâm lý cố hữu là cạnh
tranh thông tin và khó làm việc tập thể. 

“Tiền lệ” hợp tác báo chí xuyên quốc gia
SZ là một tờ báo lớn, nổi tiếng về việc lật tẩy

các vụ trốn thuế, rửa tiền tầm cỡ, song lượng dữ
liệu khổng lồ và tính toàn cầu của Hồ sơ
Panama khiến tờ báo Đức này phải phối hợp
với một tổ chức tập hợp được các nhà báo như
ICIJ mới có thể phân tích, giải mã kho tài liệu.
Các phóng viên SZ thừa nhận, chưa bao giờ có
một vụ điều tra quy mô lớn, đạt kết quả tốt như
vậy.

Điều này cho thấy, dù là báo lớn, có uy tín
và mạng lưới phóng viên khắp nơi trên thế
giới, cũng không đủ sức điều tra riêng rẽ, mà
cần có sự hợp tác giữa các tòa soạn, bởi các
nhà báo sở tại là người có thể tìm kiếm thông
tin về nước đó một cách tốt nhất. Tổng biên
tập SZ Wolfgang Krach nhận định, trong thời
đại ngày nay, không một tổ chức báo chí nào
có đủ năng lực làm việc và điều tra xuyên biên
giới, liên quan hàng nghìn con người và công
ty. Sắp tới, thế giới sẽ chứng kiến sự hợp tác
ngày càng tăng giữa các cơ quan truyền thông,
nhất là trong lĩnh vực xử lý dữ liệu; và kết quả
làm việc tập thể trong vụ Hồ sơ Panama đã tạo
một tiền lệ, không chỉ cho thấy sức mạnh của
truyền thông, mà còn khẳng định vai trò của
hợp tác xuyên biên giới giữa các tòa soạn trong
một thế giới toàn cầu hóa n
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Ngày ấy, Ong Vò Vẽ đang là
phóng viên một tờ báo nọ.
Ong Vò Vẽ được cấp trên

cắt cử thay phiên nhau đi lao động -
tăng gia sản xuất cải thiện đời sống

trên khu Mỏ Chén - Ba Vì, Sơn Tây,
nay là ngoại thành Hà Nội.

Một trận mưa rào kéo dài cả tiếng
đồng hồ. Nước mưa từ núi Tản Viên xối
xả đổ về, nước đỏ ngầu cả một con suối
cạn. Trong đoàn đi tăng gia sản xuất có
một cô em gái rất xinh - cấp hàm thiếu
úy, tốt nghiệp đại học từ nước Nga Xô
Viết. Đến con suối, em cứ ngần ngà
ngần ngừ sợ dòng nước đục ngầu. Một
chàng trai - thiếu úy phóng viên cùng tờ
báo với Ong Vò Vẽ tụt lại cuối hàng
quân. Nhanh như tên lửa, chàng nhà
báo - thiếu úy nọ ghé lưng vừa bế, vừa
cõng em gái xinh đẹp  nọ qua dòng suối
chảy. Nhanh như chớp, đến mức cô em
chẳng kịp phản ứng gì, cứ quàng tay

vào cổ chàng mà vượt suối, lãng mạn
khỏi chê.

Ngày ấy không có Facebook,
cũng chẳng có ai chụp ảnh,

chụp hình chàng cõng nàng để
đưa lên mạng méc với bạn

bè, cho cư dân mạng được
phen đàm tiếu, “bình

luận” như ngày nay.
Thời công nghệ thông
tin chưa bùng nổ, lạc
hậu thật đấy, nhưng
cuộc sống lại êm ả,
chẳng sợ bị “ném đá”.
Cả trăm người trong

đoàn quân đi lao động
Mỏ Chén ngày ấy chia

ra ba phe. Phe A, khen
chàng đáng mặt đàn ông,

lãng tử, được lắm. Phe B
thì khe khắt, chê bai, cho

rằng chàng là tiểu tư sản
thành thị, có dấu hiệu quan

hệ nam nữ bất chính (trời

đất!). Phe C thì chẳng bận quan tâm,
chuyện nhỏ như con thỏ, minh bạch
như ban ngày, đàn ông thì giúp đỡ phụ
nữ những chuyện đại loại như thế, chõ
miệng vào làm gì. 

Chỉ có vậy mà cũng rì rầm bàn tán
cả tuần, ngồi lê đôi mách chuyện
chàng cõng nàng. Trong đoàn, có một
đồng nghiệp xấu chơi. Về tòa báo, hắn
trèo lên lầu mách lẻo Tổng biên tập để
kể công. Giống người xu nịnh thường
bép xép như vậy. Nghe xong Tổng biên
tập hỏi “choọc dưa”: “Thế cậu ấy có
vợ chưa?”. “Dạ, chưa ạ!”. “Thế cô
thiếu úy có chồng chưa”. “Dạ chưa
ạ!”. Sếp kết luận: “Vớ vẩn, toàn
chuyện vớ vẩn”. Được biết, sau này
chàng và nàng  yêu nhau, nên vợ nên
chồng ngon ơ.

Ngày nay, trong làng báo cũng có
chuyện đồng nghiệp được cõng qua vài
ba mét đường bị ngập sau một cơn
mưa lớn. Bữa đó, mọi người đi dự một
cuộc họp, nước ngập đường, cả chục
người cùng được cõng - tự nguyện
cõng hỗ trợ nhau chút xíu. Một đồng
nghiệp dùng điện thoại chụp ảnh cõng
nhau. Đồng nghiệp nọ vô tình đưa tấm
ảnh lên Facebook. Cư dân mạng đua
nhau chia sẻ, bình phẩm, có cả những
lời bình ác ý, nâng thành quan điểm to
tát. Người trong cuộc, khi sức khỏe
đang có vấn đề, suy nghĩ việc cõng nọ -
hỗ trợ nhau chút xíu thật đơn giản.
Người cẩn trọng  cho rằng, dù sao việc
để người khác cõng mình như vậy cũng
là điều  nên tránh.  Cái chợ... trời
thông tin mạng - thời công nghệ số
không cẩn thận  là thành “con dao hai
lưỡi”, cứ như bỡn. Có những việc chỉ
nhỏ như con kiến, người nọ người kia
chẳng rõ đầu cua tai nheo gì mà cứ
“bình luận”tùm lum lên, thậm chí suy
luận, xuyên tạc ra trăm chuyện bà rằn,
vô tình  làm hại  mình, hại người, hại
đời! n

CÕNG
ong VÒ VẼ

đời và NGHề


