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CHUNG TAY 
BẢO VỆ LẼ PHẢI

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), giới
báo chí xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các
doanh nhân, doanh nghiệp - những người đã có nhiều
đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của đất
nước. Báo chí luôn là người bạn tin cậy, cầu nối thông
tin quan trọng, giúp doanh nghiệp, doanh nhân phát
huy tinh thần sáng tạo, vì sự nghiệp phát triển giàu
mạnh của đất nước.

Cứ vào dịp ngày 20/10, cả nước hân hoan chào
mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam.
Giới báo chí càng tự hào hơn khi chứng kiến đội ngũ
nhà báo nữ ngày càng có đóng góp quan trọng cho sự
nghiệp báo chí nước nhà. Nhân dịp này, Tạp chí
Người Làm Báo xin gửi lời tri ân và những lời chúc
mừng tốt đẹp tới  những nữ chiến sĩ trên mặt trận tư
tưởng  - văn hóa của Đảng. 

Trong niềm vui chung của những ngày trọng đại
tháng 10, giới báo chí cũng như dư luận cả nước  lại
vô cùng bất bình trước thực trạng phóng viên, nhà báo
bị cản trở, hành hung khi tác nghiệp. Những  hành vi
“côn đồ” trái pháp luật đó không thể chấp nhận trong
một xã hội pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xâm hại
nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận
thông tin của công chúng.

Hội Nhà báo Việt Nam - “ngôi nhà chung” của
hơn 23.000 hội viên, nhà báo cả nước đã kịp thời lên
tiếng bảo vệ các nhà báo - những người đang đấu
tranh cho lẽ phải, vì sự công bằng của xã hội. Trong
bất cứ hoàn cảnh nào, giới báo chí truyền thông
nguyện làm hết sức mình vì sự phát triển chung của
xã hội. Hãy chung tay, chung sức, đồng lòng phấn đấu
vì một nền báo chí hiệu quả, chuyên nghiệp. 

NGƯỜI LÀM BÁO
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Ý nghĩa chiến lược
Phát biểu khai mạc Hội thảo,

đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó
Trưởng  Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
đánh giá cao sáng kiến và những nỗ
lực hợp tác của Hội Nhà báo Việt
Nam, đặc biệt có sự tham gia tích cực
của Tạp chí Người Làm Báo trong
việc tổ chức sự kiện quan trọng này.
Hội thảo tổ chức tại Cần Thơ là cơ

hội để các cấp chính quyền, các cơ
quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ
quan báo, đài, các nhà báo thảo luận,
phân tích tình hình quốc phòng, an
ninh biển, đảo và biên giới lãnh thổ
khu vực Tây Nam Bộ; vấn đề phát
triển kinh tế biển; tình hình Cam-
puchia và biên giới Campuchia - Tây
Nam Bộ; vai trò của báo chí với vấn
đề tuyên truyền biển, đảo, biên giới

lãnh thổ và những vấn đề đang đặt ra
đối với Tây Nam Bộ, từ đó, đề xuất
giải pháp thiết thực, góp phần khẳng
định mạnh mẽ quyết tâm của toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong
bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,
lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư
Lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh
Vùng 5 Hải quân cho biết, thời gian

Báo chí truyền thông về biển, đảo, 
biên giới và những vấn đề nóng 

vùng Tây Nam Bộ
thành huy Long

Hơn 100 đại biểu đã tham dự “Hội thảo tuyên truyền về biển, đảo và biên giới 
vùng Tây Nam Bộ” do Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp tổ
chức ngày 29/9 tại Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong việc
thực hiện nội dung hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng  Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại Hội thảo tuyên truyền về biển, đảo và biên giới vùng Tây Nam Bộ được tổ chức tại Cần Thơ, 
ngày 29/9/2016_Ảnh: PV
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

qua, tình hình quốc phòng, an ninh
trên vùng biển Tây Nam cơ bản ổn
định, kinh tế - xã hội phát triển khá.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nổi
cộm như: Những diễn biến chính trị
phức tạp của các nước trong khu vực
đã khiến tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên vùng biển
Tây Nam ngày càng nóng lên; Hoạt
động buôn lậu, gian lận thương mại
trên biển vẫn còn diễn ra; Hiện tượng
khai thác thủy sản bằng xung điện,
thuốc nổ và các phương pháp đánh
bắt khác gây hủy hoại môi trường
biển còn phổ biến; Tranh chấp ngư
trường diễn biến phức tạp, tập trung
nhiều ở vùng biển ven bờ, ven các
đảo của nước ta và vùng biển giáp
ranh với Campuchia; Tình trạng tàu
cá ngư dân các nước vi phạm vùng
biển của nhau để đánh bắt hải sản
trái phép, nhất là tàu đánh cá Việt
Nam vi phạm tăng; Tình hình an
ninh chính trị trên địa bàn đảo Phú
Quốc thời gian qua có thời điểm diễn
biến tương đối phức tạp. Trước tình
hình đó, cần phải đổi mới hình thức
và nội dung trong tuyên truyền, vận
động nhân dân chấp hành nghiêm
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
khi hoạt động đánh bắt trên biển;
Tuyên truyền sâu rộng Luật biển,
hiệp định vùng nước lịch sử và các
quy định, nghị định liên quan đến
hoạt động nghề cá...

Phân tích mối quan hệ hợp tác
vùng biên giới trên bộ giữa Việt Nam
- Campuchia, đồng chí Lê Tuấn
Khanh, Vụ trưởng Vụ Lào - Cam-
puchia, Ban Đối ngoại Trung ương
cho rằng, thời gian qua, nhiều hoạt
động giao lưu giữa các địa phương
chung biên giới giữa Việt Nam và
Campuchia diễn ra sôi động trên tất
cả các lĩnh vực. Báo chí đã tích cực

tuyên truyền cho người dân ở khu vực
hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về bảo
vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự xã hội, phát
triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam
Bộ, xây dựng đường biên giới hòa
bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Bàn về vấn đề nóng 
ở Tây Nam Bộ hiện nay

Một trong những vấn đề nóng
hiện nay ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long là vấn đề biến đổi khí hậu.
Nước biển dâng tác động đến toàn bộ
hệ sinh thái, cơ cấu canh tác nông
nghiệp, kết cấu hạ tầng và các hoạt
động xã hội - văn hóa khác nhau.
Những tác động do biến đổi khí hậu
ngày càng rõ nét như hiện tượng triều
cường tăng cao gây ngập úng nhiều
nơi; xâm nhập mặn ngày càng sâu
hơn vào đất liền thu hẹp dần diện
tích canh tác, giảm năng suất và sản
lượng nông sản của vùng. Điển hình
là vào giữa tháng 3/2016 vừa qua,
hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống
của người dân ở khu vực này trong
thời gian khá dài. Cụ thể, do sự tác
động của hạn hán, xâm nhập mặn đã
khiến năng suất diện tích sản xuất
nông nghiệp, thủy sản bị giảm mạnh,
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của
người dân nơi đây. 

Hội thảo cũng phân tích và làm rõ
hơn vai trò của báo chí trong việc
tuyên truyền những vấn đề về văn
hóa và dân tộc ở khu vực. Theo thống
kê, đồng bào Khmer Nam Bộ hiện có
khoảng 1,3 triệu người (chiếm gần
7% dân số trong vùng), sống tập
trung ở các tỉnh vùng Tây Nam Bộ,
một bộ phận sống ở các tỉnh vùng
Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, được sự quan tâm của

Đảng và Nhà nước, đời sống người
dân trong vùng đồng bào Khmer ở
Tây Nam Bộ có sự chuyển biến tích
cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa
đói giảm nghèo,... Thành công đó có
đóng góp không nhỏ của các cơ quan
báo chí truyền thông. Tuy nhiên, do
nhiều nguyên nhân lịch sử để lại,
một số không nhỏ cán bộ ở cơ sở vẫn
chưa có nhận thức rõ ràng, đúng đắn
về quốc gia dân tộc. Đây là rào cản
vô hình, song lại có sự tác động, chi
phối không nhỏ đến vấn đề đoàn kết
dân tộc trong cộng đồng người
Khmer ở Nam Bộ. Hiện nay, các thế
lực thù địch vẫn đang lợi dụng vấn đề
lịch sử, lãnh thổ để kích động hận
thù, chia rẽ dân tộc. Bên cạnh đó,
tình hình phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc Khmer Nam Bộ vẫn
còn nhiều yếu kém, đôi lúc việc thực
hiện chính sách dân tộc ở địa phương
còn để xảy ra sai phạm... tất cả những
điều đó tạo ra sự mặc cảm, thiếu lòng
tin của một bộ phận đồng bào Khmer
đối với chính sách dân tộc của Đảng.
Đây là một trong những nguy cơ tiềm
ẩn đe doạ đến sự ổn định chính trị -
xã hội ở Tây Nam Bộ. Hơn lúc nào
hết, báo chí truyền thông cần tích cực
và đổi mới hình thức tuyên truyền,

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban
Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo Hội Nhà
báo Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung
ương, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư
lệnh Vùng 5 Hải quân, Vùng 2 Hải
quân, lãnh đạo các tỉnh, thành ở khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh
đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo
và đại diện các cơ quan báo chí
thường trú tại Khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long.
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nâng cao hiệu quả truyền thông, góp
phần giữ ổn định tình hình chính trị,
trật tự an toàn xã hội ở khu vực này.

Đi tìm giải pháp
Kết luận Hội thảo, nhà báo Nguyễn

Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh tình
hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn
biến phức tạp, khó lường, những người
làm báo phải nỗ lực nhiều hơn, đồng
thời tìm ra các phương thức tuyên
truyền để đấu tranh hiệu quả hơn, đưa
các kết quả nghiên cứu, các khuyến
nghị chính sách đi vào cuộc sống. Đồng
thời, các cơ quan báo chí cần coi trọng
đấu tranh phản bác thông tin, quan
điểm, luận điệu sai trái, thù địch, cơ
hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng
liêng của Tổ quốc. 

Trong thời gian tới, các cơ quan
báo chí cần đẩy mạnh các hoạt động
tuyên truyền về kết quả công tác quản
lý biên giới; thông tin chính xác, có
tính thuyết phục về hệ thống cột mốc
phân giới đất liền Việt Nam -
Campuchia, giúp các tầng lớp nhân
dân trong và ngoài nước cũng như
bạn bè quốc tế  hiểu đúng chủ trương
đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước.  Ngoài ra, báo chí
cũng cần tích cực tuyên truyền, phổ
biến kiến thức khoa học, kỹ thuật và
các kinh nghiệm hay để ứng dụng vào
việc nuôi trồng, đánh bắt, khai thác
nguồn lợi thủy, hải sản; phổ biến kiến
thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;
thông tin và dự báo thời tiết, phòng
chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí
hậu, nước biển dâng, bảo vệ tài
nguyên, môi trường biển; phát triển
khoa học - công nghệ biển.

Hơn lúc nào hết, chúng ta rất cần
nâng cao vai trò của báo chí trong việc
tuyên truyền về ảnh hưởng và giảm
thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây

ra ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để
làm tốt vấn đề này, các cơ quan báo
chí tích cực, chủ động, hợp tác trao đổi
thông tin với các cơ quan chức năng,
tìm kiếm giải pháp đưa ra những dự
báo về biến đổi khí hậu từ đó đề xuất
giải pháp khắc phục ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu, giúp chính quyền và
người dân biết, kịp thời chủ động
thích ứng, hạn chế thấp nhất tác hại
do biến đổi khí hậu gây ra. 

Điều quan trọng hơn, lãnh đạo các
cơ quan báo chí cần xây dựng chiến
lược truyền thông bài bản, tổ chức
các tuyến bài phản biện về chương
trình, dự án liên quan đến việc ứng
phó với biến đổi khí hậu, thiên tai.
Đồng thời, thường xuyên cử phóng
viên tham gia các lớp tập huấn, giúp
nâng cao trình độ cũng như kỹ năng
cho phóng viên, nắm rõ những kiến
thức về biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng
cần tạo ra các diễn đàn truyền thông -
báo chí về biến đổi khí hậu -  là “cầu
nối” để các cơ quan quản lý Nhà nước
chủ động phối hợp với các chuyên gia,
người dân chia sẻ những thông tin mới
nhất, chính thống nhất về tình hình,
các hoạt động ứng phó với biến đổi khí
hậu trong nước, khu vực và thế giới.
Mặt khác, các cơ quan báo chí cần
phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia
trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi,
giới thiệu và cung cấp những mô hình
sản xuất, kinh doanh tiên tiến của các
nước trên thế giới tới người dân trong
vùng. Qua báo chí, giúp người dân tiếp
cận công nghệ mới, từ đó thay đổi thói
quen sản xuất lạc hậu, giảm thiệt hại
tối đa do biến đổi khí hậu gây ra.

Chủ đề về biển, đảo, biên giới lãnh
thổ rất rộng lớn, nhiều khía cạnh
ngày càng phức tạp, đặc biệt trong
bối cảnh đấu tranh thông tin quốc tế
hiện nay. Sự chính xác, kịp thời và sắc

sảo, thuyết phục, kể cả trong việc sử
dụng những thuật ngữ chuyên môn là
hết sức cần thiết. Báo chí truyền
thông cần làm chủ dòng thông tin
chủ lưu, định hướng tốt dư luận xã
hội trước những vấn đề nóng xảy ra ở
khu vực trong thời gian tới n

nhà báo nguyễn chiến, 
tổng biên tập báo cà Mau

Báo Cà Mau luôn ưu tiên chuyển
tải các bài viết, hình ảnh về biển, đảo.
Trong đó, chú trọng tuyên truyền
nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, gắn với thế trận an ninh
nhân dân; về thành tựu, các điển
hình tiên tiến trong phát triển kinh
tế biển và nhiệm vụ bảo vệ an ninh
trật tự trên biển; tuyên truyền cho
ngư dân đánh bắt không vi phạm
vùng biển nước ngoài...; đồng thời
gắn với công tác tuyên truyền lực
lượng tuần tra kiểm soát làm nhiệm
vụ trên biển; công tác phòng, chống
bão lụt, giảm nhẹ thiên tai và phong
trào quân với dân cùng đoàn kết bảo
vệ vững chắc biên giới, biển đảo của
Tổ quốc. Tuyên truyền nâng cao tinh
thần trách nhiệm, tình cảm của mọi
tầng lớp nhân dân hướng về các
chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ
biển, đảo; động viên, cổ vũ kịp thời
các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn
trật tự an ninh và bảo vệ chủ quyền
biển, đảo; biểu dương hình ảnh
người lính Hải quân hiên ngang
đứng giữa biển trời của Tổ quốc là
một biểu tượng đẹp của người lính
hôm nay. Đẩy mạnh tuyên truyền sự
quan tâm của Đảng, Nhà nước đối
với các chiến sĩ, các lực lượng đang
làm nhiệm vụ ngày đêm canh giữ sự
bình yên trên vùng biển, đảo, thềm
lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
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Những con số biết nói
Theo thống kê của Hội Nhà báo Việt Nam,

trong khoảng 5 năm trở lại đây có khoảng 50 vụ
tấn công nhà báo. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm
2016, có khoảng 4 vụ hành hung, đe dọa, lăng mạ
phóng viên được các cơ quan báo chí đưa tin.
Đáng ngại hơn, các vụ cản trở, hành hung vẫn xảy

ra khi đương sự biết rõ người bị tấn công là nhà
báo, phóng viên đang tác nghiệp. 

Các vụ việc trên cho thấy, tình trạng cản trở,
hành hung nhà báo, phóng viên tác nghiệp hiện nay
diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm
trọng hơn. Đặc biệt tình trạng này thường xuất hiện
khi nhà báo tác nghiệp chống tiêu cực. Những kẻ

khI công luận lên tIếng:

Vì sao số vụ nhà báo 
bị hành hung không giảm?

nỗI lo ngườI cầm bút

huy Long - ngọc thành - thùy Dung

Vụ việc nhà báo Quang Thế (Báo Tuổi trẻ) và hàng chục nhà báo khác bị hành
hung khi tác nghiệp diễn ra trong vòng chưa đầy 1 năm trở lại đây đã dấy lên
nhiều lo ngại trong dư luận về môi trường tác nghiệp thiếu an toàn của báo chí.
Phải chăng đây chính là một trong những “kẽ hở” để những kẻ hành hung nhà
báo tiếp tục lộng hành, bất chấp các quy định pháp luật? 

Mỗi nhà báo bị đánh ẩn chứa động cơ bưng bít thông tin, quyền lực thật sự của nhân dân bị cản trở_Ảnh minh họa

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

kỳ I:
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liên quan sẵn sàng bất chấp kể cả
tính mạng của nhà báo cho tới pháp
luật để thực hiện bằng được hành vi
che đậy, bưng bít các hoạt động tiêu
cực của mình. Điều đáng nói, các vụ
tấn công vẫn không ngừng gia tăng
ngay cả khi Luật Báo chí 2016 và
Luật Tiếp cận thông tin (2016) đã
được Quốc hội thông qua.

Đáng chú ý hơn, Luật pháp Việt
Nam không thiếu những quy định để
bảo vệ các nhà báo, nhưng không
hiểu vì nguyên cớ nào mà các quy
định xử phạt vi phạm rất ít được áp
dụng trên thực tế. Vì sao lại có sự coi
thường dư luận và pháp luật như vậy?
Câu trả lời rằng, một phần xuất phát
từ sự thờ ơ, vào cuộc một cách đối
phó của một số cơ quan chức năng
khi giải quyết sự việc.

Có thể thấy, nhiều vụ việc đã xảy
ra nhưng chưa được làm sáng tỏ
khiến “chìm xuồng”, rơi dần vào
quên lãng. Trên thực tế, nhiều vụ
hành hung người làm báo bị xử lý rất
ít và thường nghiêng về các biện pháp
hành chính khiến dư luận không
đồng tình. Ông Phan Hữu Minh, Ủy
viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho
biết, qua công tác kiểm tra của Hội
nhận thấy, thời gian gần đây, các cơ
quan ở địa phương đã quan tâm xử lý
việc các nhà báo bị tấn công, nhưng
mức xử lý đưa ra còn quá nhẹ, hoặc
giải quyết không thỏa đáng, không
đủ sức răn đe. Một số địa phương
thậm chí còn thờ ơ, chưa làm hết
trách nhiệm hoặc làm cho qua
chuyện. Có những vụ việc, cho đến
nay, Hội vẫn chưa nhận được hồi âm
dù đã nhiều lần gửi công văn đôn đốc
yêu cầu điều tra vụ việc. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số
phóng viên, nhà báo, không nắm
hết các quy định pháp luật để áp

Trong vòng chưa đầy 1 năm Trở lại đây, liên Tiếp xảy ra 
sự việc phóng viên, nhà báo bị hành hung, cản Trở 
Trong quá Trình Tác nghiệp: 

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung 
trên đường đi tác nghiệp
Sáng 23/3/2016 trên đường đi tác nghiệp, khi đến khu vực chung

cư Kim Lũ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 thanh
niên cầm gậy chặn đường và xông vào đánh tới tấp, phải nhập viện trong
tình trạng bị nhiều vết thương nặng, một ngón tay bị dập nát.

Phóng viên VTV bị chém khi nhập vai 
Ngày 8/5/2016, trong quá trình nhập vai điều tra về hoạt động

xao chè của gia đình ông Nguyễn Anh Minh, 2 phóng viên của chương
trình Chuyển động 24h (VTV24) là ông Trịnh Lưu Tuấn (SN 1979) và
Phùng Văn Định (SN 1984) đã bị con trai gia chủ phát hiện và rút dao
chém gây thương tích. 

Nhóm phóng viên bị hành hung, cản trở 
khi tác nghiệp tại Phú Thọ 

Ngày 22/7/2016, PV Báo Lao Động và Kênh truyền hình VTC14 tác
nghiệp tại khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, xã Trạm Thản,
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thì bị một nhóm người hành hung, giật
điện thoại và cướp máy quay, không cho ghi hình.

Phóng viên Báo Tuổi trẻ bị hành hung 
khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân

Ngày 23/9/2016, trong lúc đang tác nghiệp vụ tài xế taxi tử
vong dưới chân cầu Nhật Tân (Hà Nội), PV Trần Quang Thế bị một số cán
bộ của Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh (Hà Nội), lao vào
đấm đá túi bụi vào mặt và người.

1

2

3

4

dụng khi cần thiết, có những sai sót
nghiệp vụ, mắc lỗi khi tác nghiệp.
Đơn cử như việc xuất trình thẻ nhà
báo trước khi tác nghiệp là một quy
định cơ bản và bắt buộc theo Luật
Báo chí (trừ những đề tài liên quan
đến thể loại điều tra), nhưng không
phải nhà báo nào cũng tuân thủ
điều này khi tác nghiệp. Có một
thực tế là không ít nhà báo, phóng
viên trẻ mới vào nghề còn thiếu

những kỹ năng, kiến thức căn bản
để tác nghiệp an toàn, thậm chí có
“động cơ không trong sáng” cũng
góp phần tạo nên phản ứng kích
động từ phía cá nhân, tổ chức được
nêu trong bài báo.

Ai sẽ bảo vệ nhà báo?
Vai trò của báo chí là rất lớn,

phục vụ lợi ích chung của toàn xã
hội, là một trong những lực lượng đi
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đầu trong cuộc đấu tranh chống
tham nhũng, tiêu cực vì sự bình yên
của xã hội. Đây là một cuộc đấu
tranh lâu dài và đầy khó khăn, thử
thách. Để cuộc đấu tranh này đem
lại kết quả cao hơn, nhà báo cần
phải được khuyến khích, động viên,
và cũng rất cần được bảo vệ. Hành
vi hành hung nhà báo không chỉ làm
tổn thương sức khỏe, tinh thần,
danh dự và nhân phẩm của cá nhân
người bị hại mà mỗi nhà báo bị
đánh ẩn chứa động cơ bưng bít
thông tin, quyền lực thật sự của
nhân dân bị cản trở.  

Nếu không sớm có một cơ chế
“bảo hộ” thỏa đáng sẽ làm giảm
nhiệt huyết phòng chống, phát hiện
tham nhũng, tiêu cực của báo chí,
làm giảm sự chân thực, khách quan
trong ngòi bút khi những “thương
tật” dai dẳng không được bảo vệ
vẫn ám ảnh mỗi nhà báo.

Từ những vụ phóng viên, nhà báo
bị hành hung trong thời gian gần
đây, thiết nghĩ, ngoài việc tuyên
truyền giáo dục cho các nhà báo
cũng như người dân hiểu luật, cần
kiện toàn luật pháp, nâng cao vai
trò của Hội Nhà báo Việt Nam.
Một số nhà báo có kinh nghiệm cho
rằng, cần xây dựng một chế tài xử lý
riêng đủ mạnh để xử lý nghiêm
những hành động cản trở, hành
hung phóng viên khi tác nghiệp. 

Ngoài ra, khi gặp cản trở, bị đe
dọa trong hoạt động tác nghiệp, hội
viên, nhà báo và cơ quan báo chí
phải lên tiếng ngay. Nên phản ánh
thông tin nhanh và chính xác trên
các phương tiện thông tin đại chúng
ngay sau vụ việc để tạo thành áp lực
dư luận. Thực tế thời gian qua, hoạt
động truyền thông của báo chí về
vấn đề này chưa đến nơi đến chốn,
chưa chỉ ra rõ hậu quả của việc nhà

báo bị hành hung, do đó, người dân
không hiểu rằng nhà báo bị cản trở
đồng nghĩa với việc thông tin không
được công khai, nhiều góc tối, nhiều
tiêu cực đã bị che lấp.

Do đó, cần sự phản ứng kịp thời,
đủ độ của các cơ quan báo chí, các tổ
chức Hội Nhà báo để các cơ quan có
thẩm quyền, cơ quan công quyền
nghiêm túc vào cuộc xử lý. Làm sao
để cho toàn xã hội cùng đồng tình,
lên án hành vi cản trở nhà báo tác
nghiệp. Khi đó, cả cộng đồng sẽ cùng
vào cuộc. Đây là phương thức bảo vệ
tốt nhất cho nhà báo hành nghề.

Thêm nữa, có một số trường hợp
nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp
có động cơ, mục đích không trong
sáng.  Do đó, điều cần thiết là báo chí
phải công khai minh bạch về những
vụ việc này, để công chúng hiểu về
nghề báo và những người làm báo.
Ngoài ra, Hội Nhà báo, các cơ quan
báo chí, cần tăng cường giáo dục,
nâng cao nhận thức cho hội viên, nhà
báo về pháp luật, ý thức tôn trọng
pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ
năng ứng xử sao cho đúng mực, khéo
léo và kỹ năng tự bảo vệ ở những
hoàn cảnh nguy hiểm. Nhà báo dám
dấn thân, nhưng phương pháp tác
nghiệp cần chuẩn mực, thái độ cần
khiêm tốn, tác phong chững chạc.
Muốn tự bảo vệ, trước hết nhà báo
cần phải tuân thủ các quy định của
pháp luật, hướng tới lợi ích của đất
nước, của nhân dân, không lợi dụng
nghề nghiệp để vụ lợi... Đây có lẽ là
biện pháp hết sức cần thiết và là cách
tự bảo vệ hữu hiệu nhất cho mỗi nhà
báo trong quá trình tác nghiệp.

Bên cạnh đó, một điều quan trọng
đối với những người làm báo để có
thể tự bảo vệ mình, đó là bản thân
các nhà báo phải có đạo đức nghề
nghiệp, cái tâm trong sáng, nhạy bén,

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, 
Tổ Phóng sự Điều tra, 
Báo Lao Động: 

Với tư cách là một phóng viên điều
tra, cũng là một người từng bị đánh,
bản thân rất đau, song nỗi đau về tinh
thần còn lớn hơn nhiều. Bởi giữa lúc
đó thì có rất nhiều quan điểm, nhiều
luồng dư luận khác nhau về mình. Đến
lúc biết bản chất công việc của mình
rồi nhưng cũng không phải ai cũng
hiểu được công việc mình làm. 

Giữa những nhiễu loạn thông tin,
nhà báo gặp phải rất nhiều áp lực. Với
PV Quang Thế bị đánh rõ ràng như
thế, có clip kèm theo, có ảnh kèm theo
mà xã hội vẫn xuất hiện những tranh
luận nảy lửa rằng PV Quang Thế có vi
phạm quy định bảo vệ hiện trường
không? Công an làm như thế đúng hay
sai? khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ.

Chúng ta phải lấp đầy những kẽ hở,
những bấp cập trong các quy định, để
xử phạt đúng người đúng tội. Nếu
không, ai sẽ là người chiến đấu cho
những giá trị chân chính nhất, vì cộng
đồng nhất. Nếu những chuyện này còn
diễn ra, thì ai sẽ là người đi tiên phong
trong công cuộc đứng về phía lẽ phải,
sự công bằng.

có bản lĩnh chính trị vững vàng; có
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ
năng tác nghiệp giỏi, am hiểu sâu sắc
các quy định của pháp luật, hành
nghề đúng luật; có kiến thức văn hóa
và lối ứng xử văn hóa.

Hơn khi nào hết, mỗi phóng viên,
nhà báo luôn cần một điểm tựa niềm
tin để yên tâm công tác và tiếp tục
cống hiến. Đừng để trong tay nhà
báo chỉ có cây bút, cuốn sổ, máy ảnh
và bầu nhiệt huyết! n

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở
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Ü Sau khi nắm bắt về thông tin vụ
việc PV Nguyễn Quang Thế bị hành
hung, ngày 24/9, Hội Nhà báo Việt
Nam đã có văn bản yêu cầu Công
an TP. Hà Nội, nhanh chóng xác
minh, làm rõ và có hình thức xử lý
nghiêm đối với hành vi cản trở tác
nghiệp, hành hung nhà báo và trả
lời bằng văn bản gửi về Hội Nhà báo
Việt Nam.
Ü Ngày 29/9, Đại tá Nguyễn Duy
Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội
cho biết kết quả bước đầu về vụ
việc “xô xát” giữa PV Quang Thế của
Báo Tuổi trẻ và chiến sĩ công an
thuộc đội Cảnh sát hình sự Công
an huyện Đông Anh trên cầu Nhật
Tân hôm 23/9 vừa qua chỉ là “bị gạt
tay vào má”, đề nghị tổ chức kiểm
điểm, xử lý kỷ luật với hình thức
khiển trách đối với chiến sĩ Ngô
Quang Hưng; kiểm điểm rút kinh
nghiệm ông Nguyễn Văn Thuyên.
Đồng thời Công an quận Tây Hồ đã
gửi quyết định xử phạt vi phạm
hành chính 6 lỗi đối với PV Quang
Thế với tổng mức tiền phạt là
14.405.000 đồng.
Ü Ngày 30/9, Phó Tổng Biên tập
Xuân Trung cho biết, Báo Tuổi trẻ sẽ
đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
xem xét tính khách quan của kết luận
vụ xô xát giữa cảnh sát và phóng viên
Quang Thế.
Ü Ngày 3/10, Báo Tuổi trẻ gửi công
văn đến Thượng tướng Bộ trưởng
Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy
Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch
UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức
Chung đề nghị chỉ đạo Công an TP.
Hà Nội và  Công an  quận Tây
Hồ xem xét lại quyết định xử phạt
hành chính PV Quang Thế.

Nhà báo Ngọc Quang, 
Phó Trưởng phòng Thời sự 
Đài PT-TH Thái Nguyên:

Thời gian qua, các vụ cản trở tác
nghiệp và hành hung các nhà báo ngày
càng có chiều hướng gia tăng. Điều đó
cho thấy, những tác động và ảnh
hưởng của báo chí ngày càng cao trong
xã hội. Bên cạnh đó, thực trạng coi
thường và vi phạm pháp luật cũng
ngày một phức tạp hơn. Xét cho cùng
hành hung hay cản trở nhà báo đang
tác nghiệp là vi phạm luật và cần được
xử lý nghiêm minh bất kể là đối tượng
nào và phải xử lý với tinh thần
“thượng tôn pháp luật”. Quan điểm
của tôi là không chấp nhận việc cản
trở tác nghiệp hoặc hành hung nhà
báo trong xã hội vì nó thể hiện sự
thiếu văn minh trong quan hệ ứng xử,
thái độ ứng xử...

Nhà báo khi tác nghiệp trước hết
phải ý thức được trách nhiệm công
dân, trách nhiệm nghề nghiệp và thực
hiện tác nghiệp đúng quy định của
pháp luật. Khi bị cản trở hay bị hành
hung, nhà báo tránh đôi co, phản ứng
thái quá gây bức xúc với đối tượng

hành hung mình. Bảo vệ mình bằng
việc trình thẻ hoặc giấy giới thiệu, thông
báo rõ cho người xung quanh rằng
mình là nhà báo và đang tác nghiệp
báo chí, đề nghị được bảo vệ. Nhà báo
đi tác nghiệp những vấn đề nhạy cảm
tránh đi 1 mình mà cần đi cùng từ 3
đến 4 người trở lên và với nhiều cơ
quan báo chí càng tốt. Nếu đối tượng
quá hung hãn côn đồ, sử dụng hung
khí thì tốt nhất là tránh đi để bảo toàn
tính mạng cũng như thiết bị tác nghiệp.

Còn nhớ, khi xảy ra vụ việc nhà
báo Nguyễn Ngọc Quang, Đài PT-TH

Thái Nguyên bị hành hung, với sự
vào cuộc quyết liệt từ phía Hội Nhà

báo, quyết tâm của Công an tỉnh
Thái Nguyên, ngày 30/6/2016, TAND

TP. Thái Nguyên tuyên phạt ba bị cáo
tổng cộng 30 tháng tù giam. Đây

được xem là động thái tích cực để
bảo vệ nhà báo của các ngành chức

năng, được dư luận xã hội và các
tầng lớp nhân dân đồng tình, đánh

giá cao.

theo dòng thờI sự

Kỳ II: ĐI Tìm sự côNg BằNg TroNg côNg LuậN
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Chương trình do Hội Nhà báo
Việt Nam phối hợp với Báo

Nhân Dân đồng tổ chức, trong đó,
Nhà Văn hoá - Hội Nhà báo Việt
Nam và kênh Truyền hình Nhân
Dân là hai đơn vị thực hiện. Tạp chí
Người Làm Báo là một trong những
đơn vị bảo trợ truyền thông cho
chương trình này.

Chương trình nhằm vinh danh
những doanh nghiệp, doanh nhân
tích cực đồng hành cùng báo chí
trong các hoạt động xã hội. Đồng

thời, đây là cơ hội để những người
làm báo và các doanh nghiệp,
doanh nhân giao lưu, gặp gỡ, trao
đổi để hiểu nhau hơn, từ đó nâng
cao mối quan hệ báo chí và doanh
nghiệp cùng đóng góp cho sự phát
triển của xã hội, của đất nước.

Đối tượng tham dự là các doanh
nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng
hành cùng báo chí có nhiều đóng
góp cho xã hội. Hội đồng sẽ bình
chọn trên danh sách đề cử từ các cơ
quan báo chí về sự đóng góp của các

doanh nghiệp, doanh nhân đối với
hoạt động xã hội, từ đó lựa chọn
những doanh nghiệp, doanh nhân
tiêu biểu. 

Đêm vinh danh diễn ra trong
khoảng từ ngày 23-31/10/2016, tại
Nhà Hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức
trao cúp và Bằng chứng nhận
Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu
biểu trong hoạt động xã hội năm
2016 và truyền hình trực tiếp trên
kênh Truyền hình Nhân Dân n

Pv

Tạp chí Người Làm Báo là cơ quan lý luận nghiệp vụ
của Hội Nhà báo Việt Nam. Thời gian qua, Tạp

chí Người Làm Báo luôn là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ
uy tín của báo giới và hơn 23.000 hội viên, nhà báo trên
cả nước.

Để Tạp chí không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của độc giả, Ban Biên tập rất mong nhận
được sự hợp tác, giúp đỡ của quý cơ quan, quý bạn đọc
trong việc đặt mua Tạp chí Người Làm Báo. Chúng tôi
coi đây là sự động viên khích lệ quý báu và tin tưởng
rằng, với sự ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị và đông đảo
bạn đọc, thời gian tới, Tạp chí Người Làm Báo tiếp tục
phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung,
xứng đáng là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà
báo Việt Nam.

Ban Biên tập trân trọng thông báo kế hoạch xuất
bản và giá bán Tạp chí trong năm 2017 như sau:

- Tạp chí Người Làm Báo số thường xuất bản 1
tháng/1 kỳ, 68 trang in 4 màu, giấy couché, giá 19.000

đ/cuốn, phát hành ngày 15 hằng tháng.
- Tạp chí Người Làm Báo số đặc biệt nhân Kỷ niệm

92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, in 4 màu,
giấy couché, giá 39.000 đ/cuốn, phát hành vào ngày
15/6/2017.

- Tạp chí Người Làm Báo số Xuân 2017 
(gộp 2 tháng 1+2), 120 trang in 4 màu, giấy couché, giá
45.000 đ/cuốn, phát hành vào ngày 10/1/2017. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Phòng 401, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2,

đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội; 
Email: tcnguoilambao@gmail.com
Tạp chí điện tử: nguoilambao.vn/lambao.com.vn
Điện thoại tại Hà Nội:

0432.262.994 - 0977.552.610 (Hương Lan)
Điện thoại VPĐD tại TP.HCM: 

0839.913.424 - 0917.527.072 (Ngọc Bích)
Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan

tâm, hợp tác của quý cơ quan!

VInh danh doanh nghIệp, doanh nhân tIêu bIểu 

ĐồNG HàNH CùNG BáO CHí 
TrONG HOạT ĐộNG xã HộI Năm 2016

THƯ mỜI ĐẶT muA TẠP cHÍ NgƯỜI LÀm BÁo NĂm 2017

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở
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Hệ thống tổ chức 
chưa hoàn thiện

Rất nhiều cán bộ làm công tác
Hội chia sẻ rằng, tổ chức bộ máy ở
một số Hội Nhà báo địa phương
hiện nay chưa được hoàn thiện,
chưa thống nhất, vẫn còn tình trạng

“mạnh ai nấy làm”. Trong khi một
số Hội Nhà báo địa phương được
cấp uỷ, chính quyền địa phương
nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò và
vị trí, được tạo điều kiện hoạt động
thì vẫn còn nhiều Hội Nhà báo các
tỉnh hiện vẫn đang hoạt động trong

điều kiện tương đối khó khăn, thiếu
và yếu về nhiều mặt, từ cơ sở vật
chất, nhân sự, kinh phí hoạt động.
Một số địa phương không có trụ sở,
không có biên chế, kinh phí nếu
được cấp thì còn eo hẹp. Ví dụ, Hội
Nhà báo Hà Tĩnh có 234 hội viên

KIỆN TOàN Tổ CHứC, NâNG CAO
NăNG LựC CôNG TáC HộI ở Cơ sở

PhạM Dung

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, với những dấu hiệu tích cực từ đời sống
chính trị - xã hội, việc thay đổi, kiện toàn tổ chức bộ máy cùng việc nâng cao hoạt động
công tác Hội ở một số Hội Nhà báo địa phương là việc làm cần thiết, cấp bách, để chất
lượng công tác Hội được nâng cao, hoạt động xứng tầm của một tổ chức chính trị, xã hội,
nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.

Tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ từ xã hội để có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động hấp dẫn, nhưng vẫn gắn với chuyên môn nghiệp vụ báo chí_Ảnh minh họa
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(trong đó có 189 hội viên đương
chức, 45 hội viên đã nghỉ hưu). Ban
chấp hành Hội hiện có 13 đồng chí
(có 1 Chủ tịch chuyên trách) nhưng
chủ yếu là kiêm nhiệm, biên chế
chuyên trách Hội gồm 5 người (Chủ
tịch, Chánh văn phòng, chuyên viên
nghiệp vụ, kế toán, lái xe kiêm thủ
quỹ), cơ sở vật chất hiện chưa đáp
ứng được yêu cầu công việc, một
phần kinh phí hoạt động nghiệp vụ
còn thiếu hoặc chưa có.

Ngược lại, Hội Nhà báo Hà Nam
hiện có 120 hội viên, không có biên
chế chuyên trách (chỉ có 1 đồng chí
đảm nhận công tác Hội nhưng do
Đài Phát thanh - Truyền hình Hà
Nam chi trả lương), kinh phí hoạt
động hằng năm chỉ hơn 200 triệu
đồng... 

Đây là một thực tế đang diễn ra
và dẫn tới sự không đồng đều trong
toàn hệ thống từ tổ chức bộ máy,
nhân sự, cơ sở vật chất đến kinh phí
hoạt động giữa các địa phương;
khiến hoạt động công tác Hội ở các
Hội Nhà báo cơ sở vẫn còn tồn tại
tình trạng “chênh lệch”.

Có thể nhận thấy rõ, hầu hết
Thường trực Hội Nhà báo địa
phương chỉ có một số bộ phận chủ
yếu như văn thư, thủ quỹ, văn
phòng..., còn lãnh đạo chủ chốt
trong Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ hầu hết là kiêm nhiệm.  Bởi kiêm
nhiệm quá nhiều việc khác nhau
nên việc dành thời gian và tâm
huyết cho công tác Hội cũng gặp
phải những hạn chế nhất định.

Tại nhiều hội nghị toàn quốc do
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã
đưa vấn đề này ra bàn thảo nhiều
lần, song tình trạng “mỗi nơi một
kiểu” vẫn chưa được cải thiện cũng
như chưa có những văn bản chính
thức để quy định rõ những vấn đề

này. Chính vì thế, thống nhất bộ
máy, biên chế theo quy chuẩn chung
vẫn còn là trăn trở đối với Hội Nhà
báo Việt Nam nói chung và với
những người làm công tác Hội địa
phương nói riêng. Trong tương lai,
cần có những giải pháp khắc phục
tình trạng này để nâng cao chất
lượng hoạt động công tác Hội địa
phương nói riêng, và góp phần nâng
cao vị thế của Hội Nhà báo Việt
Nam, của những người làm báo nói
chung.

Những giải pháp đồng bộ
Kiện toàn bộ máy tổ chức
Hiện nay, vấn đề kiện toàn bộ

máy tổ chức hoàn thiện, thống nhất
đối với tất cả các địa phương là vấn
đề không phải một sớm một chiều
có thể giải quyết ngay được. Song
đây là một vấn đề cần phải được các
cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành
quan tâm, chỉ đạo và triển khai một
cách đồng bộ để bảo đảm hiệu quả
thiết thực trong các hoạt động công
tác Hội.

Hơn nữa, cần tiếp tục nâng cao
năng lực công tác Hội của các Ban
Thư ký Liên chi Hội, Chi hội nhà
báo cơ sở, phát huy tối đa tính sáng
tạo, tinh thần tự chủ trong hoạt
động Hội của từng đơn vị; Gia tăng
hiệu quả hoạt động của Ban Chủ
nhiệm các Câu lạc bộ phóng viên
chuyên ngành để tập hợp quản lý,
giáo dục hội viên, rèn luyện đạo đức
nghề nghiệp gắn với nhiệm vụ được
giao là việc làm cần thiết trong bối
cảnh hiện nay.

Song song với đó, bản thân từng
Hội Nhà báo cơ sở phải từng bước
kiện toàn bộ máy nhân sự theo
hướng nâng cao tinh thần, trách
nhiệm và sự tham gia chủ động, tích
cực của các uỷ viên Ban Chấp hành

vào các hoạt động chung của Hội.
Cần phối hợp nhuần nhuyễn với

các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà
nước về báo chí, lãnh đạo các cơ
quan báo chí tăng cường công tác
quản lý hội viên - nhà báo nhằm bảo
đảm việc kiểm tra, giám sát thực
hiện tốt các Quy định đạo đức người
làm báo.

Tích cực huy động nguồn lực hỗ
trợ từ xã hội

Đây là một biện pháp hết sức cần
và thiết thực được nhiều Hội nhà
báo thực hiện, trong đó tiêu biểu là
Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã
tích cực triển khai nhằm giúp cho
các hoạt động của Hội được tổ chức
một cách có hiệu quả; đẩy mạnh các
hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
thao, các hình thức sinh hoạt cộng
đồng, các hoạt động thiện nguyện
nhằm thu hút đông đảo hội viên và
các cơ quan báo chí tham gia.

Lâu nay, hầu hết các Câu lạc bộ
phóng viên chuyên ngành (Câu lạc
bộ phóng viên Thể thao, Văn hoá -
Văn nghệ, Nội chính, Kinh tế nông
nghiệp...) đều vận động được sự hỗ
trợ, đồng hành của một số đơn vị
ngoài báo chí để có thêm điều kiện
tổ chức các hoạt động hấp dẫn hội
viên, nhưng vẫn gắn với chuyên
môn nghiệp vụ báo chí. Chính điều
này đã góp phần làm phong phú
thêm đời sống văn hóa tinh thần
của hội viên và nâng cao vai trò
chính trị - xã hội của các cấp Hội
Nhà báo. 

Nếu tất cả những giải pháp trên
được thực hiện một cách đồng bộ,
bài bản, trong tương lai có thể tin
tưởng rằng, các hoạt động của các
cấp Hội cơ sở sẽ tiếp tục chuyển
mình, thay đổi để nâng cao chất
lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu
mới của thời đại. n

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở
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Từ ngày 28 - 30/9, tại Hà Nội
đã diễn ra khoá bồi dưỡng
“Báo chí với vấn đề biến đổi

khí hậu” do Hội Nhà báo Việt Nam
tổ chức.

Phát biểu khai mạc Đồng chí
Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương
Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân
Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam nhấn mạnh, biến đổi khí hậu
đã đang và sẽ làm thay đổi toàn diện
sâu sắc quá trình phát triển an ninh
toàn cầu như: năng lượng, nước,
lương thực, chính trị, kinh tế, văn

hoá - xã hội,... Tuy nhiên, nhận thức
về ảnh hưởng biến đổi khí hậu của
cộng đồng còn hạn chế và phiến
diện, mới chỉ quan tâm nhiều đến
những tác động tiêu cực do biến đổi
khí hậu gây ra mà chưa quan tâm
đúng mức tới việc chuyển đổi lối
sống, mẫu hình sản xuất... Có thể
nói, các nhà báo hiện nay đóng vai
trò rất lớn trong việc định hướng
cho cộng đồng quan tâm hơn, coi
vấn đề biến đổi khí hậu tác động
đến chính bản thân mình chứ không
phải là vấn đề của ai khác. 

Khoá bồi dưỡng nằm trong
chương trình hành động của nhiệm
kỳ 2015 - 2017 do Hội Nhà báo Việt
Nam đề xuất, trên cương vị là Chủ
tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN
(CAJ).

Tham dự có đại diện các nhà báo,
phóng viên từ Liên đoàn các nhà
báo Thái Lan, Hội Nhà báo Indone-
sia, Hiệp hội quốc gia các nhà báo
Malaysia, CLB các nhà báo Cam-
puchia, Hội Nhà báo Lào, CLB báo
chí quốc gia Philippines và  hội viên
Hội Nhà báo Việt Nam.

Khoá bồi dưỡng được tổ chức
nhằm nâng cao nhận thức và kỹ
năng đưa tin cho các nhà báo,
phóng viên về vấn đề môi trường với
những nội dung cụ thể như: tình
trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện
nay; rủi ro và cách ứng phó, kỹ năng
đưa tin về biến đối khí hậu, thảo
luận bàn tròn giữa các nhà báo
ASEAN với vấn đề biến đổi khí
hậu; xây dựng và duy trì mạng lưới
các nhà báo viết về môi trường -
kinh nghiệm từ Việt Nam,... Trong
khuôn khổ khoá bồi dưỡng, những
phóng viên tham dự đã có chuyến đi
thực tế tại Vườn Quốc gia Xuân
Thủy (Nam Định). n

Pv

BáO CHí AsEAN VớI VấN Đề 
BIếN ĐổI KHí HậU

Ngày 13/10, Hội Nhà báo tỉnh
Hải Dương phối hợp với Hiệp

Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tọa
đàm: “Báo chí đồng hành cùng
doanh nghiệp”, nhân dịp kỷ niệm
Ngày Doanh nhân Việt Nam. 

Buổi toạ đàm tập trung đánh giá

mối quan hệ tương hỗ hai chiều giữa
báo chí và doanh nghiệp trong thời kỳ
đổi mới; đồng thời đánh giá về công
tác tuyên truyền về doanh nghiệp,
doanh nhân của báo chí Hải Dương
trong thời gian qua; từ đó nêu lên
những giải pháp nhằm thắt chặt mối

quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp
tại Hải Dương, trong đó Hội Nhà báo
Hải Dương và Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh có vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy công tác phối hợp
giữa báo chí và doanh nghiệp. n

Pv

HộI NHà BáO TỉNH HẢI DươNG Tổ CHứC TọA Đàm
BáO CHí ĐồNG HàNH CùNG DOANH NGHIỆP

Một buổi thảo luận nhóm của các học viên khoá bồi dưỡng “Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu” do Hội Nhà báo 
Việt Nam tổ chức_Ảnh: PV
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một vị Tướng bình dị, chân tình
Hội viên ngày càng đông, công việc nhiều,

cán bộ chuyên trách ở Hội mỏng, ông và anh em
thường phải kiêm nhiệm, đồng thời đến với các
Hội địa phương ở khắp các vùng miền đất nước... 

Tâm phục, khẩu phục, chúng tôi ngầm học
ông tính cần mẫn, mẫu mực trong công việc; chịu
nghe, biết chia sẻ, biết truyền cảm hứng cho cán
bộ mỗi khi giao việc... Năm 1990, nhiều lần ngồi
xe cùng ông đến với hội viên nhà báo ở Tây Bắc,
Việt Bắc non cao trập trùng hay dằng dặc dải đất

miền Trung... tôi đều có đề tài mới mẻ do ông
gợi cho để suy ngẫm, để soạn thảo, để thực hiện
trong chức trách và khả năng của mình... Ông
nói: Thời nay Hà Nội đã có vi tính, in ấn khá
hiện đại, phải làm thẻ hội viên nhà báo thật
tươm tất! Ấy là lời ông bàn với tôi, nhưng tôi
hiểu đó là việc tôi phải làm đúng ý ông... Cũng
năm đó, trên đường vào Hội Nhà báo Quảng
Bình, ông bảo tôi: Tổng thư ký Phan Quang cho
ý kiến phải tổ chức Giải báo chí toàn quốc của
Hội Nhà báo Việt Nam vào năm 1991! Quan
trọng là phải định cho rõ thế nào là một bài báo
hay. Dựa vào đó để xây dựng Quy chế và Điều lệ
giải... Khi đi vào cũng như lúc trở ra tôi và ông
không ngơi bàn luận quanh chủ đích mà ông đã
đề cập. Vỡ lẽ, ông thản nhiên nói: - Người chắp
bút Quy chế và Điều lệ Giải chính là Trưởng ban
Nghiệp vụ & Công tác Hội (ngày ấy hai Ban
nhập một). Phải làm ngay để Tổng thư ký cùng
ông xem xét, trình Ban thư ký trước khi trình
Ban Chấp hành Hội (Khóa V) quyết định!

Tết Tân Mùi năm 1991, Tổng Bí thư Đỗ Mười
tới thăm Hội Nhà báo Việt Nam trưng bày báo
Xuân, nhất trí để Hội hàng năm mở Hội Báo
Xuân toàn quốc. Sau buổi ấy, ông luôn trao đổi
và khích lệ tôi cùng viết bài cho các báo nói về
báo Tết, báo Xuân nét đẹp văn hóa riêng có của
Việt Nam. Đồng thời nhắc tôi soạn Quy chế
chấm giải báo Tết - báo Xuân, tập trung vào 2

trần công mân:

Người tiên phong trong 
đổi mới báo chí và hoạt động Hội

nguyễn uyển

Là cộng tác viên thời còn ở tỉnh lẻ (những năm 70 - 80 của thế kỷ trước), tôi biết Thiếu
tướng Trần Công Mân, bởi những bài báo mà tôi viết về những tấm gương chiến đấu bảo
vệ biên cương phía Bắc gửi tới Báo Quân đội nhân dân khi ông là Tổng Biên tập. Những
năm 1990, tôi may mắn trực tiếp làm việc dưới quyền ông khi ông là Phó tổng Thư ký
Thường trực HNBVN (nay là Phó Chủ tịch Thường trực).
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Nhà báo Trần Công Mân_Ảnh: TL
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tiêu chí cái hay và cái đẹp. Trong cái
hay phải chứa đựng cái đúng, trúng,
đậm đà tính dân tộc; trong cái đẹp
thể hiện trên bìa cũng như các trang
ruột phải đậm đà sắc thái ngày Tết
cổ truyền của dân tộc Việt, nhưng
vẫn thể hiện tính hiện đại, đổi mới
của đất nước và thời cuộc... Tới việc
soạn Quy chế xét tặng Huy Chương
vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam (nay
là Kỷ niệm chương) cho các nhà báo
lâu năm trong nghề có đóng góp
thiết thực vào sự nghiệp báo chí
Việt Nam cũng được ông hết sức coi
trọng. Thời gian làm báo để được
xét tặng lúc ấy tôi ghi 25 năm làm
báo chuyên nghiệp. Ông sửa lại và
bảo: Nam nữ bình quyền là đúng,
nhưng xét việc phải quan tâm đến
giới tính; cho nên nữ nhà báo được
xét tặng chỉ 20 năm. Sửa xong, ông
giục tôi tới nhà riêng trực tiếp xin ý
kiến nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo
Việt Nam Hoàng Tùng. Sự kỹ càng,
cẩn trọng, chịu nghe, chịu lấy ý kiến
tham góp ở ông, khiến cho các văn
bản (Dự thảo) có tính pháp quy của
Trung ương Hội nhanh chóng được
tập thể Ban Chấp hành Hội Nhà
báo Việt Nam khóa V thông qua... 

Để chuẩn bị Đại Hội nhiệm kỳ
Khóa VI (1995 - 2000), ông nhiều
lần trao đổi, dặn dò: Phải xây dựng
thật tốt “Quy ước đạo đức nghề
nghiệp của người làm báo Việt
Nam”; nhấn mạnh, người làm báo
phải có bản lĩnh chính trị, tuyệt đối
trung thành với mục tiêu độc lập, tự
do và CNXH; gắn bó mật thiết với
nhân dân; thông tin trung thực,
khách quan... Đây là việc khó nhưng
phải hoàn tất (Dự thảo) để Ban
Chấp hành Hội khóa V cho ý kiến
trước khi trình Đại Hội đại biểu Hội
Nhà báo Việt Nam Khóa VI xem
xét quyết định. Nhằm tạo dư luận,

ông phân công tôi viết bài gửi báo
Nhân Dân, Quân đội nhân dân.
Riêng ông viết loạt bài trên Tạp chí
Nhà báo & Công luận (nay là Tạp
chí Người Làm Báo)...

“Tư lệnh” chuẩn mực, sắc sảo
Giải báo chí toàn quốc của Hội

lần thứ 2 (năm 1992) vừa kết thúc,
ông có ngay bài trên tạp chí của Hội
đầy tính khích lệ, chỉ hướng cần đi
tới: “Giải báo chí lần này hầu hết
các báo đều “hướng nội”, phản ánh
nhiều mặt, từ chiến lược kinh tế - xã
hội đến những chuyện đời thường,
những điều bức xúc trong cuộc
sống. Ngòi bút chiến đấu của các
nhà báo đã không ngần ngại nêu lên
những nỗi day dứt, những điều chưa
được hài lòng, đề xuất, kiến nghị
giải pháp để đưa đất nước tiếp tục
tiến lên, đồng thời cũng rất ưu ái
đối với những tấm gương người tốt,
việc tốt, những tấm lòng vị tha,
nhân hậu, những con người bất
hạnh mà không chịu cuộc sống bất
hạnh, tự làm cho mình thành con
người có ích cho xã hội”... Kỷ niệm
ngày thành lập Đảng (3/2/1990),
ông có bài trên Báo QĐND “Chỉnh
đốn Đảng, vấn đề thời sự” với một
loạt luận điểm sâu sắc: “Muốn
chỉnh đốn Đảng, trước hết cần đổi
mới cách xem xét đảng viên; đổi mới
cán bộ, đổi mới công tác cán bộ; đổi
mới phong cách, phương pháp lãnh
đạo của Đảng”! Theo đó, ông có cả
loạt bài bàn về công tác Đảng, công
tác cán bộ trong đổi mới: Chất
lượng đảng viên hôm nay; Nghĩ về
đổi mới; Dân biết, dân bàn, dân
bầu; Cần nhiều dân chủ cho sinh
hoạt chính trị; Nghĩ về dân chủ;
“Mở cửa” và việc khẳng định những
nguyên tắc xã hội chủ nghĩa”;
Quyền con người: Ước mơ, đấu

tranh và hiện thực; Quyền con
người: Điều sơ đẳng nhưng cơ bản
của dân chủ; Chống tham nhũng
phải bắt đầu đổi mới mạnh mẽ và
đúng hướng cơ chế quản lý kinh tế -
xã hội;... Chỉ đọc tiêu đề của những
bài báo đủ thấy tầm nhìn và tư duy
sắc sảo của ông không dễ nhà báo
nào cũng có được! Giải trình những
đề mục của bài viết kể trên ông
phân tích, dẫn dụ hết sức sát thực.
Mấy mươi năm qua rồi, đọc lại mà
tính thời sự như vẫn vẹn nguyên;
kiên định, dũng cảm, thẳng thắn,
minh bạch về tư duy đổi mới nói
chung cũng như đổi mới thông tin
báo chí nói riêng.

Bao việc lớn của báo giới và Hội
Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ kế
tiếp bộn bề dang dở thì ông lâm
bệnh... rồi biền biệt ra đi (ngày
25/3/1998). Thiếu tướng, nhà báo
Trần Công Mân vẫn mãi là tấm
gương sáng cho nhiều thế hệ người
làm báo Việt Nam. n

Đổi mới tư duy không phải
là việc riêng của một số
người, mà của tất cả mọi
người thì dân chủ, công khai

là điều không thể thiếu. Không có tự
do thông tin để thường xuyên nhận
được thông tin mới và phong phú;
không có tự do tư tưởng, tự do bàn
bạc, thảo luận tranh luận để phân rõ
đúng, sai, tìm ra chân lý, thì thực tế
không có tự do chân chính. Đổi mới
tư duy là cả một cuộc đấu tranh tư
tưởng, quan điểm, nhằm phát huy cái
tiên tiến, khắc phục cái lạc hậu, nhằm
phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây
dựng đất nước. Do vậy, nó
phải là một phong trào dân
chủ có định hướng.

Trần CÔng Mân

“

“



“Ngôi nhà chung” của các nữ
nhà báo

Là “ngôi nhà chung” của các cây bút
nữ xứ Trầm Hương, 5 năm qua, CLB
Nhà báo nữ Khánh Hòa đã không
ngừng phát triển, thu hút được hơn 90
hội viên thuộc nhiều cơ quan báo chí
của Trung ương và địa phương. Không
chỉ phát triển về số lượng hội viên, các
nhà báo nữ của CLB Nhà báo nữ
Khánh Hòa còn khẳng định được vị thế
trong đội ngũ những người làm báo
Khánh Hòa. Các nhà báo nữ đã thể
hiện trách nhiệm của mình đối với xã
hội, nhiệt huyết với nghề khi không ngại
khó, ngại khổ, không quản vất vả, nguy
hiểm, xông pha, bám sát thực tế phản
ánh được nhiều vấn đề thời sự và sâu
sắc mà xã hội quan tâm. Không quản
ngại lên rừng hay xuống biển, từ những
nơi vùng sâu, vùng xa của huyện miền
núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh hay nơi
Trường Sa đầu sóng, ngọn gió đều in

dấu ấn của các nhà báo nữ Khánh Hòa.
Chính sự không ngại lăn xả, không ngại
dấn thân với ý thức trách nhiệm xã hội
cao đã giúp nhiều nhà báo nữ thành
công với nghề, đạt thành tích nổi bật
trong lĩnh vực chuyên môn với nhiều tác
phẩm chân thật, gai góc. Tại giải báo
chí tỉnh hàng năm, giải báo chí quốc gia,
các kỳ liên hoan phát thanh - truyền
hình toàn quốc, các nhà báo nữ Khánh
Hòa đã tích cực tham gia và có nhiều
tác phẩm đoạt giải. Những nhà báo nữ
đã góp phần không nhỏ công sức, trí
tuệ cùng đội ngũ những người làm báo
Khánh Hòa vào sự nghiệp xây dựng
tỉnh nhà ngày càng phát triển. 

Để nhà báo nữ ngày càng phát
huy vai trò

Trong những năm tới, CLB cần
bám sát Nghị quyết Đại hội VI Hội
Nhà báo tỉnh, Quy chế hoạt động
của CLB Nhà báo nữ Khánh Hòa,

hướng dẫn của CLB Nhà báo nữ
Việt Nam tích cực đề ra những hoạt
động thiết thực, phát huy đoàn kết,
sáng tạo, góp phần nâng cao hoạt
động nghiệp vụ, phát triển sự nghiệp
báo chí và sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Trước mắt, CLB cần
hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự
phù hợp để hoạt động hiệu quả;
quan tâm bồi dưỡng công tác chuyên
môn cho hội viên, nhất là hội viên
trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động của CLB
sinh động, phong phú, hiệu quả, mở
rộng kiến thức chuyên môn, kỹ năng
cuộc sống cho hội viên; động viên
các nhà báo nữ tích cực tham gia các
cuộc thi báo chí của tỉnh và quốc gia;
tham gia giới thiệu về du lịch Nha
Trang - Khánh Hòa trên báo chí
trong nước; động viên hội viên vừa
làm tốt thiên chức của người phụ nữ
vừa làm tốt nhiệm vụ của nhà báo. n
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Tiếp tục phát huy vai trò 
của câu lạc bộ Nhà báo nữ

đồng chí nguyễn đắc tài
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Vượt qua nhiều khó khăn,
những cây bút nữ ở Khánh

Hòa nói chung cũng như đội
ngũ nhà báo nữ cả nước nói
riêng đã luôn chứng tỏ bản

lĩnh nghề nghiệp, không
ngại xông pha để kịp thời

phản ánh những vấn đề thời
sự, nóng bỏng của xã hội,

mang đến cho bạn đọc
nhiều tác phẩm hay. Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam Phạm Mỵ (thứ 4 từ phải sang)                   

““
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Nhớ lại, vào tháng 3/2002, tại
Thành phố Hồ Chí Minh
diễn ra Kỳ họp lần IV Ban

Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
khóa VII. Tại Kỳ họp này, đáp ứng
nguyện vọng của các nhà báo nữ, Ban
Chấp hành đã thông qua Nghị quyết
về việc thành lập Câu lạc bộ Nhà báo
nữ Việt Nam trực thuộc Hội Nhà báo
Việt Nam. Sau 3 tháng khẩn trương
chuẩn bị, đúng vào dịp kỷ niệm 77
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt
Nam (21/6/2002), tại trụ sở Đài
TNVN số 58 Quán Sứ, Hà Nội, CLB
Nhà báo nữ Việt Nam đã chính thức

ra mắt với sự có mặt của các đồng chí
lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hóa
Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo
Trung ương); lãnh đạo Hội Nhà báo
Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các
cơ quan thông tấn, báo chí, phát
thanh, truyền hình Trung ương và Hà
Nội cùng đông đảo các nhà báo nữ.
Có thể nói đây là một sự kiện thực sự
có ý nghĩa đối với các nhà báo nữ. 

Từ một câu lạc bộ ban đầu với
khoảng một trăm hội viên, chủ yếu ở
Hà Nội, đến nay câu lạc bộ đã phát
triển và hình thành một mạng lưới
rộng khắp trên mọi miền của đất

clb nhÀ bÁo nỮ VIệt nam: 

15 năm - một chặng đường 
nguyễn trâM

                        trao quà cho các cựu Thanh niên xung phong Thanh Hóa_Ảnh: PV

nước với 49 câu lạc bộ thành viên,
thu hút hàng ngàn hội viên cùng
tham gia. Đặc biệt, sự gắn kết chặt
chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa Câu
lạc bộ Trung ương và các Câu lạc bộ
địa phương. Có thể nói, Câu lạc bộ
Nhà báo nữ Việt Nam đã thực sự là
một địa chỉ tin cậy, tập hợp được một
đội ngũ nhà báo nữ đông đảo, tham
gia tích cực vào sự nghiệp báo chí
cách mạng Việt Nam, bảo vệ và phát
triển đất nước. Ban chủ nhiệm CLB
cũng đã được kiện toàn với một Chủ
tịch và 5 Phó Chủ tịch, trong đó có
một Phó Chủ tịch làm đại diện tại
miền Trung và miền Nam là nhà báo
Tôn Nữ Thanh Bình - Chủ nhiệm
CLB Nhà báo nữ Khánh Hòa.

Lực lượng phát triển, nhờ thế,
các hình thức hoạt động của Câu lạc
bộ Nhà báo nữ Việt Nam cũng ngày
càng đa dạng, sáng tạo và hiệu quả
hơn. Chú trọng trước hết đến việc
tạo một “sân chơi nghiệp vụ”, nâng
cao năng lực nghề nghiệp cho chị
em. Đối với các nhà báo nữ, những
chuyến đi thực tế tới các vùng đất
của Tổ quốc thực sự hấp dẫn và đầy
lòng mong chờ. Nắm bắt nguyện
vọng của các chị, Ban Chủ nhiệm đã
liên hệ tới nhiều địa phương, nhiều
đơn vị, các ngành, các doanh
nghiệp... nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ.
Vài tháng một lần, câu lạc bộ lại tổ
chức một chuyến đi thực tế với lịch
trình làm việc cụ thể, chi tiết. Sự
tham gia đông đảo của các nhà báo
nữ và hiệu quả trong mỗi chuyến đi
đã khích lệ Ban Chủ nhiệm với xa
hơn tới các vùng miền. 

Trên những chặng đường tiếp tới,
rất mong tiếp tục nhận được sự
quan tâm, ủng hộ, góp ý kiến từ tất
cả các đồng chí, đồng nghiệp để
Câu lạc bộ nhà báo nữ Việt Nam
ngày càng phát triển. n
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Có thể khẳng định, trong
nhiều năm qua, đội ngũ
những người làm báo

Khánh Hòa đã đoàn kết, gắn bó
mật thiết với các hoạt động của
Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa và
trong từng cơ quan báo chí, từng
Chi hội nhà báo để hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình. Trong đó
không thể không nhắc đến sự đóng
góp quan trọng của Câu lạc bộ Nhà
báo nữ tỉnh Khánh Hòa cả về
chuyên môn nghiệp vụ cũng như
công tác xây dựng tổ chức Hội Nhà
báo ngày càng phát triển vững
mạnh. Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh
Khánh Hòa (Trực thuộc Hội Nhà
báo tỉnh Khánh Hòa) là một trong

số ít Câu lạc bộ nhà báo nữ thành
lập sớm trong cả nước, vào tháng
10/2002 với 41 nhà báo nữ. Những
năm qua, Câu lạc bộ Nhà báo nữ
tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều
hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu
hút được sự tham gia đông đảo của
lực lượng nhà báo nữ. Nhiều nhà
báo nữ giữ vị trí chủ chốt trong các
cơ quan báo chí của tỉnh đã khẳng
định năng lực trong công tác quản
lý và chuyên môn.

Với một tổ chức Ban chủ nhiệm,
năng động nhiệt tình, có nhiều
sáng kiến trong hoạt động và tổ
chức cho các nhà báo nữ sinh hoạt
đa dạng về chuyên môn cũng như
đóng góp chung cho tổ chức Hội

Những bông hoa giữa đời thường
nhà báo tỉnh. Câu lạc bộ Nhà báo
nữ tỉnh Khánh Hòa đã duy trì được
nếp sinh hoạt đều đặn, tổ chức
được nhiều hoạt động mang tính
nghiệp vụ như: Tổ chức tham gia
cuộc thi viết và sáng tác ca khúc
“Trường Sa và biển đảo quê hương,
Giải thưởng báo chí tỉnh Khánh
Hòa hằng năm, nhiều tác phẩm của
các nhà báo nữ đạt giải thưởng cao,
đóng góp và nhiệt tình tham gia
Hội báo Xuân, Hội báo toàn quốc
có hàng trăm tác phẩm công bố và
phát hành được giới thiệu trưng
bày và biếu tặng quân và dân huyện
Trường Sa thân yêu. Hưởng ứng và
tham gia rất nhiều cuộc Hội thảo
báo chí cấp Trung ương và địa
phương. Đặc biệt, nhiều nhà báo
nữ đã sánh vai cùng đồng nghiệp là
nam giới tham gia nhiều chuyến đi
tác nghiệp ở Trường Sa và biển đảo
quê hương Việt Nam, với các hoạt
động hiệu quả của Câu lạc bộ Nhà
báo nữ. Tổ chức hội thi cắm hoa,
giọng hát hay. Tổ chức cho các nhà
báo nữ dã ngoại, tham gia chuyến
đi thực tế tác nghiệp và giao lưu với
Câu lạc bộ Nhà báo nữ các tỉnh,
thành phố Trung - Nam Trung Bộ
tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi và TP. Đà Lạt... Qua một số
nét đặc trưng công tác hoạt động
của Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh
Khánh Hòa, đã nhận thấy phần
đóng góp quan trọng của các nhà
báo nữ như những bông hoa tươi
thắm giữa đời thường góp một
phần không nhỏ vào công tác xây
dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh
Khánh Hòa ngày càng phát triển
trong thời kỳ đổi mới hiện nay. n

Đồng chí Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa_Ảnh: PV

vấn đề Sự KIệN
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Những định hướng thu hút FDI
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 20 dự án có vốn

đầu tư nước ngoài. Nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ phía
các nhà đầu tư nước ngoài lồng ghép với các nguồn lực trong
nước tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương,
Tỉnh định hướng tập trung vào các dự án có mức đầu tư lớn,
công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; các biện pháp bảo vệ môi
trường sinh thái; sử dụng lao động địa phương; các dự án về
xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng hạ tầng khu, cụm công
nghiệp; các dự án về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo,
y tế, thể dục thể thao, du lịch và văn hoá dân tộc... 

Thực hiện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp quốc
gia, khu công nghiệp; Tập trung phát triển ngành nông
nghiệp một cách đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất
hàng hoá sinh thái sạch, có chất lượng và công nghệ cao,
phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, Tỉnh chú trọng đầu tư phát triển các dự án
về sản xuất vật liệu xây dựng: sản xuất ngói, gạch không
nung, gạch tuynel, gạch garanit, gạch men ốp lát, sứ dân
dụng, sứ vệ sinh...; Phát huy các tiềm năng về du lịch chất
lượng cao, gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các di tích
lịch sử, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá dân
tộc vùng miền. 

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cũng
hướng dẫn, giúp đỡ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục
điều chỉnh, chuyển nhượng vốn và cấp Giấy chứng nhận đầu
tư điều chỉnh. 

một số giải pháp
Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hệ thống hạ tầng

ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp: cấp điện, nước,

đường giao thông… cần có sự ổn định về cung cấp năng
lượng và thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng,
giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện hoạt
động đầu tư đúng tiến độ. 

Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất
lượng phục vụ cho các dự án đầu tư nước ngoài với quy mô
lớn; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của
các cơ sở đào tạo, nghề; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư,
tạo cơ chế phối hợp và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư
một cách đồng bộ.

Tỉnh cũng chú trọng công tác xây dựng và ban hành quy
chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư
trực tiếp nước ngoài; Xây dựng chế độ báo cáo để tổng hợp
thông tin và đánh giá kịp thời tình hình thực hiện dự án,
nhằm đề xuất các giải pháp điều hành của địa phương và
của Chính phủ kịp thời và có hiệu quả. 

Ban hành các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào
các lĩnh vực: phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật
(cấp thoát nước, môi trường đô thị...), phát triển nhà ở xã hội
và nhà ở cho người có thu nhập thấp; xây dựng công trình
phúc lợi (nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hoá, thể thao)
cho người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp; 

Công tác tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án đã cấp
Quyết định chủ trương đầu tư để nắm bắt và có hướng giải
quyết, xử lý những khó khăn vướng mắc đối với từng loại dự
án. 

Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ
tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp Quyết định chủ
trương đầu tư cho nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác hỗ trợ,
giúp đỡ cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất khi nhà đầu
tư thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh. n

YêN BáI TạO “ĐộT PHá” 
Để THU HúT VốN ĐầU Tư

vũ naM trà

Yên Bái đang nỗ lực tạo đột phá, thu hẹp khoảng cách để thu hút nhiều hơn nữa nguồn
vốn trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế  - xã hội.
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Nguyên Chủ tịch Liên đoàn
Báo chí ASEAN, nguyên
Chủ tịch Liên đoàn Báo

chí Thái Lan, Cựu Tổng Biên tập
Nhật báo Bangkok Post của Thái
Lan, ông Badhit Rajavatanadhanin
đã phát biểu trong một cuộc gặp gỡ
báo chí tại Hà Nội: “Đạo văn, đạo
bài là vi phạm đạo đức báo chí.
Bangkok Post rất nghiêm khắc với
những kẻ đạo bài của đồng nghiệp.
Nếu phát hiện được nhà báo nào
đạo tin, bài, chúng tôi xử lý ngay, kể
cả việc sa thải, cho anh ta ra khỏi
nghề báo”.

Năm 1954, Liên đoàn Nhà báo thế
giới ra tuyên ngôn các quy tắc đạo
đức nghề báo. Năm 1986, tại Đại hội
Liên đoàn Nhà báo thế giới tuyên
ngôn các quy tắc đạo đức nghề báo
được chỉnh sửa bổ sung thành “10
quy chuẩn đạo đức báo chí” của báo
giới quốc tế. Tuyên ngôn đạo đức nhà
báo nêu rõ: “Nhà báo cần coi trọng
những việc sau đây là vi phạm đạo
đức nghề nghiệp nghiêm trọng, đạo
văn, bóp méo sự thật có ác ý, vu
khống, bôi nhọ, buộc tội vô căn cứ,

nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào
để đăng hoặc lấp liếm thông tin...”.
Các nhà báo chân chính cần coi đây
là bổn phận của mình. Thế giới coi
đạo văn là hành vi vô đạo đức, là “sự
ăn cắp nhục nhã”. 

Với báo chí nước ta, Đại hội lần
thứ VI (năm 1995) Hội Nhà báo
Việt Nam ban hành Bản Quy ước
đạo đức báo chí, bao gồm 10 điều.
Đại hội lần thứ VIII (năm 2005) Hội
Nhà báo Việt Nam ban hành Quy
định đạo đức báo chí Việt Nam gồm
9 điều. Bản Quy ước & Quy định
đạo đức nghề nghiệp chưa nêu đạo
văn là vi phạm đạo đức nghề báo,
mặc dù ai cũng coi đạo văn là hành
vi thiếu trung thực trong nghề
nghiệp, hành vi giả dối cần lên án.
Sau Đại hội lần thứ X, năm 2015,
Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt
Nam tổ chức đợt sinh hoạt chính trị
sâu rộng, luận bàn sâu sắc các Quy
định về đạo đức nghề nghiệp. Thực
hiện Luật Báo chí (sửa đổi) năm
2016, có hiệu lực thi hành từ ngày
1/1/2017, trên cơ sở thảo luận từ các
cấp hội, Ban Chấp hành Hội Nhà

báo Việt Nam sẽ xem xét điều chỉnh,
bổ sung các quy định đạo đức báo
chí phù hợp với đời sống báo chí
hiện nay. Hành vi đạo văn - đạo báo
đang được nhiều cấp hội nhà báo,
nhiều hội viên kiến nghị bổ sung vào
bản Quy định đạo đức nghề báo của
người làm báo Việt Nam. 

Sao chép thông tin, biến của
người thành của mình là vi phạm
Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu hành vi
đạo văn, đạo bài được ghi vào Bản
quy định đạo đức báo chí do Hội
Nhà báo Việt Nam ban hành thì kẻ
đạo văn, đạo bài không chỉ vi phạm
Luật Sở hữu trí tuệ mà còn vi phạm
Luật Báo chí. Quyền sở hữu trí tuệ
là quyền của tổ chức, cá nhân đối
với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền
tác giả và quyền liên quan đến
quyền tác giả. Sao chép là việc tạo
ra một hoặc nhiều bản sao của tác
phẩm hoặc ghi âm, ghi hình bằng
bất cứ phương tiện hoặc hình thức
nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường
xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới
hình thức điện tử. Sao chép có thể
cóp luôn cả tác phẩm, một phần tác

Đạo văn là vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp 

hải vân

Từ điển tiếng Việt định nghĩa đạo văn là lấy bài viết, bài văn, tác phẩm của người khác
làm thành tác phẩm, bài viết của mình; theo cách nói thông thường là ăn cắp văn, ăn cắp
bài viết. Đạo văn là hành vi, tối kỵ đối với người viết văn, viết báo chân chính. 

Góc nhìn NGườI LàM BáO
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phẩm hoặc góp nhặt, xào xáo, nhào
lặn dưới tác phẩm, bài viết của
người khác, biến nó thành của
mình, ký tên mình. Một số trang
thông tin điện tử, báo mạng điện tử,
ấn phẩm in đang là thủ phạm của sự
sao chép, đánh cắp bài viết tùy tiện,
chẳng cần hỏi ai, xin phép ai. Họ vô
tư ăn cắp bài vở như thế giới này là
của riêng họ. 

Sao chép thông tin tùy tiện thể
hiện thái độ làm nghề không
nghiêm túc, lười biếng, làm báo
kiểu sa-lông, ngại đi cơ sở. Sao chép
thông tin dễ dãi là thiếu trách
nhiệm xã hội, không làm trọn nghĩa
vụ công dân, thậm chí để biển thủ
nhuận bút. Nhà báo Phan Tùng
Sơn, Báo Quân đội nhân dân và
không ít đồng nghiệp khác hành

nghề chân chính, trung thực là nạn
nhân của tình trạng bị đạo văn, tác
phẩm, bài viết bị đánh cắp trắng
trợn phẫn nộ lên án: “Những kẻ đạo
văn, đạo bài chẳng có chút lòng tự
trọng. Với họ không thể có chỗ trú
chân trong mái ấm của những nhà
báo chân chính”.  

Việc sao chép thông tin, đạo văn,
đạo bài như vừa nêu khác với việc
nhà báo tác nghiệp nghiêm túc,
tham khảo, chắt lọc thông tin từ tác
phẩm hay bài báo - sau khi đã thẩm
định nguồn tin và bảo đảm tính xác
thực. Những thông tin chắt lọc từ
nhiều nguồn cùng nguồn tài liệu
khai thác thực tế từ cơ sở, từ cuộc
sống của người dân để từ đó mà
nhuần nhuyễn sáng tạo - viết thành
một tác phẩm, một bài viết của

riêng mình theo dụng ý của riêng
mình. Bài viết đó, tác phẩm báo chí
đó là của chính người viết. Một tác
phẩm báo chí như thế khác về kết
cấu - bố cục, nội dung và hình thức
trình bày, mang tính định hướng dư
luận xã hội. Cách khai thác và sử
dụng nguồn tin từ mạng xã hội, báo
mạng điện tử và các nguồn khác là
hoàn toàn có thể và được phép, tuy
nhiên phải kiểm chứng thông tin.

Tính hợp pháp của việc khai
thác, chắt lọc nguồn tin là phải
chuẩn xác và cần trích dẫn nguồn
tin sau khi được thẩm định chắc
chắn, rõ ràng.  

Đạo văn, đạo bài là hành vi xấu
xa cần lên án và loại bỏ nó ra khỏi
đời sống báo chí phát triển lành
mạnh, chân chính. n

Đạo báo là hành vi xấu cần lên án_Ảnh minh họa
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Khen cũng sợ
Cuối tháng rồi, giáo sư toán học

nổi tiếng Ngô Bảo Châu cũng phải
thốt lên trên Facebook cá nhân của
mình về chuyện một số phóng viên tự
tiện trích dẫn và hiểu sai ý kiến của
ông. May mắn là sau phản ứng ấy, các
báo đã rút bài hoặc sửa chữa.

Nhưng có trường hợp thì không
sửa được nếu nhà báo phát thanh -
truyền hình “cắt xén” phát biểu của
nhân vật thành khập khiễng, phiến

diện. Một giáo sư viện sĩ nổi tiếng
trong lĩnh vực nghiên cứu văn hoá đã
có lần than phiền với tôi rằng, ông
không thể hiểu nổi cách làm việc của
các nhà báo, ông dẫn chứng: “Phóng
viên hỏi tôi nên hiểu thế nào về văn
hóa kinh doanh. Tôi trả lời 4 ý nhưng
phóng viên chỉ lấy có 1 ý. Thế là, trên
truyền hình, tôi thành ra một nhà
khoa học rất thiếu nghiêm túc. Nhiều
nhà báo đi phỏng vấn giới nghiên cứu
như để trang sức cho tác phẩm, chứ

Nếu người bình thường 
cũng... sợ nhà báo

Phan vĂn tÚ

Một lần tôi được giới thiệu để làm phóng sự về một công chức tiêu biểu. Liên lạc với
nhân vật qua điện thoại, chị chối đây đẩy. Hỏi kỹ thì biết, trước đó, một đồng nghiệp đã
từng viết về chị. Không biết đồng nghiệp xử lý thông tin thế nào mà khi đọc báo, chồng
chị đã bất bình và “chiến tranh nóng” nổ ra khiến chị mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Chị
nói, giờ tôi sợ nhà báo lắm, không lên báo, gia đình tôi hạnh phúc, được biểu dương hóa
ra lại mất đoàn kết.

Phóng viên tác nghiệp tại Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)_Ảnh: TL
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cuối cùng thì họ làm theo ý họ”.
Ngay trong làng báo, nhiều

đồng nghiệp cũng rất sợ “lên
báo”. Vài người tâm sự rằng, khi
được nêu gương trên báo thì đành
xin tự viết về mình hoặc tự phỏng
vấn mình cho an toàn. Có lẽ vì,
hơn ai hết, nhà báo là người hiểu
tầm quan trọng của việc xử lý
thông tin. Nhà báo cũng là người
hiểu hơn ai hết việc làm hình ảnh
nhân vật “thật” và “đẹp” lên
trong mắt công chúng truyền
thông quan trọng thế nào và có
tác động ra sao. Hơn nữa, các nhà
báo là những người ít nhiều đã
từng bị nghe “than phiền”, vì vô
tình hay cố ý, đã xử lý thông tin
theo hướng bất lợi cho nhân vật
của mình.

Những ai đã từng làm truyền
hình chắc không lạ những tình
huống, hình ảnh quay chưa đẹp
lắm, chưa đầy đủ lắm, nhưng vì
áp lực thời hạn hoàn thành tác
phẩm mà tặc lưỡi “đóng máy”
cho xong.

Những người làm báo cũng
hiểu rất rõ, rằng đôi khi vì khuôn
khổ trang báo hay thời lượng
phát sóng, ta đã cắt gọt không
thương tiếc những tâm huyết của
nhân vật. Cũng không loại trừ,
cách hiểu của nhà báo chưa toàn
diện và thấu đáo, đã làm việc xử
lý thông tin trở nên vụng về và
thiếu khoa học...

Lên báo, lên đài đối với một
số người là niềm vui, là vinh dự,
với một số người khác là trách
nhiệm, với ai đó là quyền lợi và
với không ít người, có thể là cực
hình. Nỗi niềm này có thật từ
giới là trí thức, doanh nhân đến
những người công nhân, nông
dân, bác xe ôm, chị tiểu thương...

Khi nhà báo đóng vai 
quan tòa

Những năm gần đây, công
nghệ thông tin trên nền tảng In-
ternet đã và đang làm thay đổi
sâu sắc bộ mặt báo chí. Bên cạnh
những thay đổi tích cực, báo chí
cũng bị ảnh hưởng nhiều tác
động tiêu cực: Báo in khó khăn
phát hành, báo mạng “trăm hoa
đua nở” và mỏi mệt cạnh tranh
với truyền thông xã hội, tìm kiếm
doanh thu.

Trong bối cảnh ấy, tình trạng
“lá cải hóa”: chạy theo thị hiếu
thấp kém để “câu view” xuất hiện.
Các đề tài liên quan đến sex, giật
gân, người giàu có, người đẹp, các
nhân vật showbiz được khai thác
triệt để. Phương pháp tác nghiệp
thay đổi theo chiều hướng tiêu
cực: các nguyên tắc kinh điển của
báo chí như tính khách quan,
trung thực đôi chỗ không được tôn
trọng, các loại tin đồn chưa được
kiểm chứng, thẩm định thành đề
tài báo chí sau khi được “xào nấu”
nhằm thu hút sự tò mò. Nhiều
nhân vật trong giới giải trí, nhiều
doanh nhân giàu có rất sợ những
bài báo viết về đời tư của họ theo
“phương thức” tác nghiệp như thế.

Một số cơ quan báo chí hình
thành một bộ phận “nhà báo”
chuyên đi xin quảng cáo, tài trợ
bằng nhiều phương thức mà các
doanh nghiệp rất ngán ngại. Các
dạng “hợp đồng truyền thông”
thực chất là nhận tiền của nhóm
lợi ích A để “đánh” nhóm B. Đã
có một số nhà báo bị bắt vì tống
tiền doanh nghiệp hay công
chức, kể cả việc tống tiền bằng
cách lợi dụng công sức, mồ hôi,
nước mắt của đồng nghiệp!

(tiếp trang 24)

góc bình luận

Xuất phát từ đặc điểm thông tin
công khai và đại chúng, báo chí có
quyền lực nhất định trong việc hình
thành và phát triển dư luận xã hội.
Cường độ, biên độ của dư luận xã
hội hay hiệu quả truyền thông phụ
thuộc vào chất lượng thông tin, uy
tín của cơ quan báo chí. Vì thế, một
thông tin xấu, sai lệch có thể gây
thiệt hại không lường. Cho nên,
tâm lý “sợ” nhà báo ở đâu cũng có,
nhưng trong bối cảnh truyền thông
Việt Nam hiện nay, tâm lý đó có
những nét khá đặc thù.

Nhà báo không thuần túy là
người thu thập, xử lý, truyền tải
thông tin mà làm nhiệm vụ tuyên
truyền của cơ quan, tổ chức. Ở một
khía cạnh cụ thể, một bộ phận
phóng viên hiện nay khi tác nghiệp,
thu thập tin tức thường có tâm lý
hoặc ảo tưởng mình là người có
thẩm quyền của cơ quan chủ quản.
Chuyện báo chí có lúc kết tội trước
khi tòa tuyên án, trực tiếp khen
thưởng trước khi cơ quan chức
năng xác minh vẫn còn xảy ra;
nguồn tin (và rộng hơn là công
chúng truyền thông) có khi đứng ở
vị trí bất bình đẳng với nhà báo và
cảm giác sợ nhà báo.

Nhưng đạo đức nghề nghiệp
nhắc chúng ta rằng, dù là tội phạm
hay người nổi tiếng, dù bước vào
báo in hay màn ảnh truyền hình,
lên sóng phát thanh hay báo mạng
điện tử, các nhân vật của báo chí
cũng mong và có quyền mong được
nhà báo diễn tả về họ đúng bản
chất, không xấu hơn thực tế. Nhà
báo không thể nhân danh bất cứ
mục đích gì để biện minh cho việc
bóp méo sự thật. 
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Từ cảnh báo “4 không”
Những cái tít này có đặc điểm

chung là: Hình thức không phản
ánh đúng nội dung theo kiểu “treo
đầu dê bán thịt chó”; sử dụng
những từ ngữ mạnh, kích thích sự
tò mò nhưng thực chất là đánh tráo
khái niệm, “đánh lừa” cảm giác
người đọc; dùng ngôn từ nước đôi
theo kiểu “lập lờ đánh lận con
đen” nhằm thu hút sự hiếu kỳ của
độc giả; dùng từ ngô nghê, không
đúng lúc, đúng chỗ, đúng văn cảnh;
sử dụng chữ nghĩa thiếu chuẩn
mực, lai căng, vi phạm các nguyên
tắc cơ bản của ngữ pháp tiếng Việt,
thậm chí làm biến dạng, méo mó
văn phong tiếng Việt...

Đọc những cái tít sau đây, có lẽ
không riêng các nhà ngôn ngữ học,
nhà văn hóa, các thầy cô giáo dạy
môn ngữ văn, mà tất cả những ai yêu
tiếng mẹ đẻ, trân trọng tiếng Việt
cũng cảm thấy phiền lòng, thậm chí
là “dị ứng” với kiểu dùng từ bất chấp
văn phong, văn hóa tiếng Việt như:
“Những pha không đỡ nổi, chơi ngu
dã man, cười té ghế”; “Soái ca” tè bậy

giữa phố bị phạt 200.000 đồng”;
“Chú ngựa đẹp trai nhất thế giới
khiến dân mạng phát sốt”; “Cười té
ghế với chàng “cao, to, đen, hôi” tìm
bạn gái”; “Rùng rợn chuyện heo
“thành tinh” báo oán chủ lò mổ”,
“Bà vợ hét lên kinh hãi vì ô tô bị
“bóng ma” chặn đường”; “Âm mưu
Bà Tưng: Từ thả rông, y tá sexy đến...
hình ảnh thiếu nhi”; “Đắng lòng “trai
vẫy” vật lộn mưu sinh giữa lòng Thủ
đô”;“Chân dung thật của thánh nữ
“Bà Tưng”; “Loạt người mẫu chân
ngắn hội tụ tại Victoria’s Secret Fash-
ion Show phiên bản chó”...

Chưa khi nào mà những từ ngữ
như: Bàng hoàng, xót xa, thảm họa,
thảm cảnh, rúng động, bỏng mắt,
nhức mắt, đắng lòng, gây bão, rùng
rợn, hé lộ, bí mật “động trời”... lại
xuất hiện nhan nhản trên báo điện
tử như hiện nay. Mới đây, tại Hội
nghị toàn quốc triển khai thực hiện
Luật Báo chí được tổ chức ở Hà
Nội, người đứng đầu Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông Trương
Minh Tuấn đã tha thiết đề nghị,
khuyến cáo và mong muốn các cơ

Đừng “gieo gió” 
để “gặt bão” 

nguyễn vĂn hải

Khai thác ưu thế nổi bật, lại biết đánh “trúng” vào tâm lý
hiếu kỳ, tò mò của một bộ phận độc giả nên thời gian qua,
nhiều tờ báo điện tử ở nước ta đã “ngấm ngầm” thực hiện
một cuộc cạnh tranh thông tin khốc liệt bằng cách rút tít
giật gân, câu khách. 

Thực tế, báo chí thời gian qua
cũng có không ít những biểu hiện
cố ý lạm quyền. Lòng tin của công
chúng đối với một tờ báo cụ thể,
một nhà báo cụ thể có khi bị rạn
vỡ từ những biểu hiện lạm quyền
như thế. Mà khi lòng tin rạn vỡ
hoặc không còn, người ta sợ báo
chí giống như khi thấy con dao
nằm trong tay người không đáng
tin cậy, ai cũng ngại đến gần.
Những ví dụ về sự lạm quyền này
thấy rõ trong rất nhiều tác phẩm
báo chí thuộc thể loại bình luận
hoặc tác phẩm có tính chính luận;
ở đó, nhà báo tự cho mình đóng
khá nhiều vai: luật sư, công tố
viên, quan tòa! 

Nhiều nhân vật của báo chí -
nhất là những đối tượng dễ bị tổn
thương, những người không có cơ
hội “nói lại” với báo chí - bị đối
xử không công bằng, và có phần
nhẫn tâm. Bên cạnh chuyện sơ
sót, yếu kém nghiệp vụ của phóng
viên, thực trạng này đa phần xuất
phát từ biểu hiện lạm quyền của
không ít nhà báo.

Trong môi trường làm việc,
kinh doanh chưa hoàn thiện, vẫn
còn đó một số người lợi dụng kẽ
hở pháp luật để làm ăn phi pháp,
một số cán bộ công chức suy
thoái đạo đức, lợi dụng chức
quyền để tham nhũng. Những đối
tượng này cũng thiếu công khai
minh bạch và rất ngại bị người
bên ngoài soi mói, đặc biệt là nhà
báo. Tất nhiên, những kẻ xấu ấy
sợ nhà báo chân chính (thực chất
là sợ dư luận) là chuyện bình
thường. Và nếu một người bình
thường nào đó hiện nay vẫn còn...
sợ nhà báo hay một cơ quan báo
chí cụ thể thì quả là điều đáng lo
ngại!n
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quan báo chí, nhất là báo điện tử
cần phải hạn chế gây hại độc giả
bằng những thông tin “bỏng mắt,
đắng lòng”. Còn trong buổi gặp mặt
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc với lãnh đạo các cơ
quan báo chí tổ chức đúng dịp kỷ
niệm 91 năm Ngày báo chí cách
mạng Việt Nam (21/6/2016), ông
Võ Đăng Thiên, Tổng Biên tập Báo
điện tử Infonet cũng không ngại
ngần nói trước hơn trăm đại biểu là
lãnh đạo các cơ quan báo chí trong
cả nước: Báo điện tử muốn giữ vị
thế, uy tín, danh dự của mình, thì
đừng bao giờ đăng tin, bài, ảnh hay
giật tít khiến bạn đọc ghét, bạn đọc
sợ, bạn đọc coi thường, bạn đọc
buồn nôn! 

Nghĩ về 4 nguy cơ của báo chí
Không có lửa làm sao có khói?

Có thể ai đó cho rằng, ý kiến trên
hơi nặng nề, nhưng những lời nói đó
được phát ra từ trách nhiệm chính
trị của một người đứng đầu cơ quan
báo chí điện tử, thì đó không những
là một sự thật cần lên tiếng cảnh

báo, mà còn là điều rất đáng suy
ngẫm.  

Để bạn đọc ghét, nhà báo và cơ
quan báo chí chưa làm tròn chức
năng, sứ mệnh là nơi gửi gắm thông
tin tin cậy của bạn đọc. Tâm lý
“ghét” sẽ dẫn đến nguy cơ bạn đọc
ngày càng... xa lánh báo chí!

Để bạn đọc sợ, nhà báo và cơ
quan báo chí chưa thể hiện rõ vai
trò là nhịp cầu đưa thông tin lành
mạnh, nhân văn, thân thiện đến với
bạn đọc. Tâm lý “sợ” sẽ dẫn đến
nguy cơ bạn đọc... tẩy chay báo chí!

Để bạn đọc coi thường, nhà báo
và cơ quan báo chí chưa xứng đáng
với vị thế xã hội được ví như “thư ký
trung thành của thời đại” và người
“phò chính, trừ tà” như lời Bác Hồ
hằng mong muốn! Tâm lý “coi
thường” dễ dẫn đến nguy cơ bạn
đọc... khinh bỉ báo chí!

Để bạn đọc buồn nôn, nhà báo
và cơ quan báo chí chưa xem trọng,
thậm chí là hạ thấp yếu tố văn hóa
trong tác phẩm, sản phẩm báo chí
của mình. Tâm lý “buồn nôn” dễ
dẫn đến nguy cơ bạn đọc... kinh tởm

báo chí!
Rõ ràng, từ 4 cấp độ tâm lý “ghét,

sợ, coi thường, buồn nôn” của bạn
đọc, báo chí sẽ bị bạn đọc dần “xa
lánh, tẩy chay, khinh bỉ, kinh tởm” là
điều không một người cầm bút chân
chính nào mong muốn. Thế nhưng,
để hướng tới điều không mong muốn
đó, nhà báo và cơ quan báo chí đừng
bao giờ quên lời tiền nhân từng răn
dạy rất chí lý rằng, nếu không muốn
“gặt bão” thì đừng bao giờ “gieo
gió”. Làm báo, nhìn từ góc độ xã hội,
đó là làm chính trị. Do đó, làm báo
cũng phải tỉnh táo, minh mẫn, sáng
suốt, chuẩn mực như làm chính trị.
Còn nhìn từ khía cạnh đạo đức, làm
báo, đó là làm văn hóa. Thế nên, làm
báo cũng cần tinh tế, khéo léo, tử tế,
nhân văn như làm văn hóa.

Nếu có cùng suy nghĩ, chung
quan điểm như trên, những người
cầm bút và các cơ quan báo chí sẽ tự
mình ngăn ngừa, hạn chế được kiểu
làm báo “chụp giật”, giật tít thiếu
chuẩn mực và không cung cấp cho
công chúng những tác phẩm, sản
phẩm báo chí thiếu văn hóa. n

Làm báo cũng cần tinh tế, khéo léo, tử tế và nhân văn_Ảnh minh họa



NGườI LàM BáO  10-201626

diễn đàn NGườI LàM BáO

Phụ nữ duy tình hơn nam giới?
Phụ nữ làm báo cũng như làm bất kỳ

nghề gì khác, như: bác sĩ, giáo viên, đầu
bếp, kế toán... hay tạp vụ, vẫn phải hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình và để lại
chút dấu ấn riêng. Phụ nữ làm báo sáng
cũng đưa con đi học chiều đón con về,
cũng tranh thủ đi chợ nấu cơm lo toan
việc nhà chỉn chu con cái. Nghề nghiệp
không phải là điều kiện để bạn đòi hỏi
quyền ưu tiên trong cuộc sống. Thỉnh
thoảng chốn công cộng có gặp bạn đồng
nghiệp xưng danh “Tôi là nhà báo” với

mong muốn được hưởng ưu đãi gì đó.
Nhà báo thì sao nhỉ? Nhà báo thì không
phải xếp hàng, thì được quyền đi muộn,
thì vượt đèn đỏ mà không sợ công an
phạt? 

Cảm giác nhiều đồng nghiệp giờ hơi
ảo tưởng về nghề. Cái ảo tưởng biến bạn
thành cửa quyền rồi dẫn đến lạm quyền,
trong khi bạn không hề có một thứ
quyền lực gì, ngoài quyền của một người
đưa tin theo pháp luật quy định. Có thể
từ ảo tưởng đó thời gian quan mới dẫn
đến nhiều xô xát đáng tiếc gây đình đám

Nhà báo nữ đòi hỏi niềm đam mê
LTS: Hẳn nhiều người vẫn nghĩ, nghề báo như món quà kỳ diệu của cuộc sống, đẹp tựa

giấc mơ và đầy màu hồng của vinh quang nghề nghiệp.  Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi bài
viết, đằng sau mỗi bút danh ẩn giấu biết bao trăn trở, buồn vui, bao hiểm nguy và cả
những hy sinh thầm lặng.  Dấn thân vào nghề báo, người phụ nữ vất vả không thể nói hết,
nhưng với lòng yêu nghề, đam mê và nhiệt huyết, họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường
mình đã chọn. Bởi họ biết mình luôn có “hậu phương” vững chắc là niềm tin của độc giả...

Chỉ có yêu nghề báo, tâm huyết với nghề, mới giúp những nhà báo nữ đưa hơi thở cuộc sống vào từng trang viết_Ảnh minh họa

nhà báo ngô hương sen, 
ban nhân Dân hằng
Tháng, báo nhân Dân:
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trong dư luận giữa nhà báo với các
bên liên quan, và rút cục ai đúng ai
sai thì cũng chắc chắn là điều đáng
tiếc...

Nếu cứ bắt buộc phải gạch vài cái
đầu dòng phụ nữ làm báo khác gì
nam giới, tôi sẽ cho rằng: Vì phụ nữ
duy tình hơn, dễ mềm lòng hơn, trái
tim yếu đuối hơn do bản năng giới,
nên phụ nữ hay bị dằn vặt vì công
việc của mình hơn các đồng nghiệp
nam, sự dằn vặt len vào bữa ăn, giấc
ngủ, không chỉ khi họ làm sai, mà
kể cả, nhất là lúc họ đúng... 

nhà báo bích phượng, 
đài pT-Th bình Thuận: 

Lắng lại một chút để nhìn 
vấn đề thật kỹ

Trong nghề báo, hầu như không
có sự phân biệt yếu tố giới tính cũng
như sự ưu tiên đối với nữ giới trong
cuộc chạy đua để đưa những thông
tin nhanh nhất, tin cậy nhất đến cho
bạn đọc trong sự cạnh tranh thông
tin từng phút từng giờ trên các tờ
báo đặc biệt là báo điện tử. Vì vậy,
nhà báo nữ hiện nay, để đáp ứng
yêu cầu cạnh tranh thông tin cần có
sự năng động, linh hoạt, nhạy bén
và cả sức khỏe, sự dẻo dai mới có
thể trụ vững đối với công việc luôn
đầy áp lực này. Chậm lại một chút
để nhìn vấn đề kỹ hơn, lắng lại để
phân tích trước những nguồn thông
tin ngồn ngộn, điều này đòi hỏi các
nhà báo cần phải thật sự tỉnh táo

trước các nguồn tin, đặc biệt là các
nguồn tin trên mạng xã hội, những
nguồn tin từ ý kiến số đông dư luận.

Dũng cảm để đi đến cùng sự thật,
nói không với tiêu cực, lôi những
điều khuất tất, bất công ra ánh sáng
công luận. Đi nhiều, va chạm không
ít và đầy rủi ro, nghề báo là một
chọn lựa thách thức cho cả nam giới
và nữ giới. Đặc biệt, đối với nữ giới,
với đặc trưng giới tính cũng như
những khó khăn và nỗi niềm của
phái yếu, vì vậy, để có thể gắn bó
với công việc đầy vất vả, áp lực và
cạnh tranh ngày càng khốc liệt như
hiện nay, đam mê với nghề chính là
điều cần có đối với các nhà báo nữ
khi chọn lựa nghề báo là công việc
để theo đuổi suốt đời.

nhà báo phương nguyệT, 
đài pT-Th Tây ninh: 

Yêu & cống hiến hết mình
Gắn với nghề gần 30 năm, tôi

hiểu chỉ có nhà báo mới thấm
những khó khăn mình phải trải qua.
Là nhà báo nữ thì áp lực với nghề
càng nhiều hơn. Công việc và giờ
giấc của một phóng viên khiến
những người thân yêu của tôi phải
chịu nhiều thiệt thòi. Các bạn có tin
không, hàng năm, hiếm khi tôi dự
được lễ khai giảng hay tổng kết năm
học của con. Đưa con đến trường
khi cổng trường còn chưa mở và
rước con lúc nào cũng trễ. Ngày lễ
tết thì những chuyến đi công tác,

lịch làm chương trình đã chiếm hết
thời gian. Đi công tác, tôi thường
xuyên nhận được rất nhiều câu hỏi
của cô bác và chị em phụ nữ rằng:
Đi nhiều thế còn thời gian đâu
chăm lo cho gia đình? Không ít
người tỏ vẻ ái ngại khi phụ nữ làm
nghề báo. Nhất là, khi nhu cầu từ
phía bạn đọc, ngày một khắt khe
hơn.

Có thể tôi may mắn khi có được
những người thân luôn đứng bên
cạnh mình. Nhưng suy cho cùng,
phải yêu nghề thực sự trước đã.
Mình có yêu nghề thì mới dốc hết
tâm huyết cho công việc. Xã hội
không còn quá khắt khe với việc
chọn nghề của phụ nữ. Nên đã chọn
thì yêu và cống hiến hết mình.

hoàng lê my, 
hội nhà báo nữ Khánh hòa: 

Vững tin để đi tiếp 
cuộc hành trình

Việc sắp xếp ưu tiên cho việc cơ
quan, việc nhà trong từng thời điểm,
từng giai đoạn là có nhưng để mang
lên bàn cân lựa chọn, đánh đổi, hy
sinh thì không. Vẫn biết nghề làm
báo vất vả, đi nhiều, gần như không
giờ giấc, áp lực lớn nhất là đối với
phụ nữ, nhưng khi đã chọn nghề và
nghề chọn mình thì vững tin vào
bản thân để đi tiếp cuộc hành trình.
Trong hành trình đó, bên cạnh mình
là gia đình, là đồng nghiệp, là những
người hỗ trợ, sẻ chia. Với tôi, sự

chÀo mừng ngÀy phụ nỮ VIệt nam 20/10
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thành đạt của người phụ nữ không
phải là chức vụ, quyền lực, hay kiếm
được thật nhiều tiền mà đó là làm
tốt công việc mình yêu thích, bảo
đảm cho cuộc sống gia đình yên vui,
nuôi dạy con cái nên người, vợ
chồng tôn trọng và yêu thương. Nói
thì đơn giản nhưng để được những
điều đó không dễ chút nào...

Ai bảo nữ nhà báo ăn nhậu như
đàn ông, nữ nhà báo bỏ bê việc gia
đình? Tôi vui khi thấy xung quanh
mình các thế hệ nữ nhà báo đều hết
mình vì công việc. Có khi các chị,
các em quên cả buổi ăn sáng, đến
đầu giờ chiều mới tranh thủ ăn trưa,
thức khuya dậy sớm... để xong tin,
bài, chương trình phát sóng nhưng
không quên lo cho con đến lớp, đến
trường; không quên tưới vườn rau
sạch ở nhà. Và còn rất nhiều những
hình ảnh đẹp trong các cuộc thi nấu

ăn, hội thi duyên dáng, thanh lịch,
đá bóng, cầu lông, kéo co... của nữ
nhà báo. Những nụ cười rạng rỡ bên
chồng, bên con, bên bè bạn lúc ấy,
với chúng tôi đáng quý đáng yêu,
đáng trân trọng. 

nhà báo Thu hương, 
báo quân đội nhân Dân:

Tôi yêu gia đình 
và cũng yêu nghề

Công việc và gia đình, bạn chọn
cái nào để ưu tiên? Chắc chắn đa

phần sẽ trả lời là làm tốt cả hai.
Nhưng để làm tốt cả hai việc đó
cùng lúc quả thực khó khăn, rất khó
khăn nếu như bạn không có được sự
hỗ trợ tối đa của gia đình. Phụ nữ
làm báo thực chất phải hy sinh rất
nhiều. Công việc cường độ cao và
áp lực nặng nề, nếu như không tìm
được sự đồng cảm, cảm thông và
chia sẻ từ phía gia đình thì sẽ chỉ có
một tỉ lệ nhỏ giữ được mái ấm gia
đình một cách trọn vẹn. 

Làm báo là công việc vất vả
nhưng đem lại nhiều trải nghiệm
thú vị mà không phải nghề nào cũng
có. Cái được lớn nhất đó là được đi
nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều,
mở rộng mối quan hệ từ đó mở rộng
tầm hiểu biết trong xã hội. Thế
nhưng, so với các đồng nghiệp nam,
các nhà báo nữ chịu nhiều áp lực
hơn. Ví dụ, như khi còn độc thân,

Các nhà báo nữ thuộc CLB Nhà báo nữ Việt Nam tác nghiệp tại Trường Sa_Ảnh: PV
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tôi có thể bay nhảy với những
chuyến đi tác nghiệp kéo dài cả
tuần lễ. Nhưng sau khi lấy chồng,
sinh con, hàng trăm thứ việc không
tên của người vợ, người mẹ đã khiến
công việc làm báo càng trở nên vất
vả gấp bội. Tôi không thể quên
được câu nói của cô con gái tôi khi
mới gần 3 tuổi: “Ngày nào mẹ cũng
đón con muộn, con buồn lắm”. Từ
đó trở đi, tôi luôn cố gắng về sớm
để đón con. Có những hôm phải đi
làm tin buổi chiều, chẳng tập trung
được vì chỉ lo đến đón con muộn.
Từ khi có con, tôi đã phải từ chối
nhiều lời mời đi công tác tỉnh vài
ngày dù đề tài để đi viết rất hay.

Đã có những lúc tôi tính đến việc
tìm một công việc khác, ít áp lực
hơn nhưng nghề báo giống như cái
duyên, cái nợ. Vậy là lại đi, lại viết,
lại đam mê và sống với nghề...

bùi lan anh, hệ pháT Thanh đối
ngoại quốc gia, đài Tnvn - vov5:

say công việc, yêu công việc
như yêu người yêu mình

Nhớ những chuyến đi công tác
Trường Sa hay các đảo ở khu vực
phía Bắc cũng như phía Tây Nam,
nhà báo nữ gặp nhiều khó khăn hơn
về sức khỏe, điều kiện thích nghi,
sinh hoạt thay đổi. Hoặc nhiều lần
đi công tác ở huyện vùng xa ở các
tỉnh miền núi Tây Bắc, chúng tôi
phải đi bộ hàng chục km đường
rừng mới tới nơi gặp người dân để

phỏng vấn, nếu không quyết tâm
không đi nổi. Còn rất nhiều những
vấn đề khó khăn khác mà những
nhà báo nữ phải giải quyết khi theo
nghề, như công tác tại những vùng
an ninh phức tạp hoặc đôi khi là
những cám dỗ vật chất từ thực tế
công việc.

Nếu không say nghề, không yêu
nghề thì sẽ không giúp những nữ
nhà báo vượt qua mọi gian khó để
lao vào công việc. Say công việc, yêu
công việc như yêu người yêu mình
sẽ giúp các phóng viên nữ như
chúng tôi vượt qua những khó khăn
đó để hoàn thành công việc và phát
huy được năng lực của mình. Và chỉ
có yêu nghề báo, tâm huyết với
nghề, mới giúp những nhà báo nữ
có mặt ở khắp vùng miền tổ quốc,
đưa hơi thở cuộc sống vào từng
trang viết.

nhà báo đinh Thu hiền, 
báo phụ nữ việT nam: 

Nghề báo tạo cho người phụ
nữ tính cách mạnh mẽ và
nhanh nhẹn.

Nghề báo là một nghề không
mang lại giá trị vật chất như các
ngành nghề khác. Lương và nhuận
bút chỉ đủ sống. Đặc biệt ở thời báo
mạng phát triển, báo in thu hẹp lại,
thì nhuận bút lại càng hẻo. Trước
đây, tôi viết 1 bài phóng sự, nhuận
bút khoảng 750 ngàn/bài và ảnh.
Giá vàng thời đó dao động 500 ngàn

đồng/ chỉ. Giờ một bài phóng sự
nhuận bút trung bình 2 triệu đồng
không có nhiều tờ trả được. Mà
vàng bây giờ đang là 3.6 triệu
đồng/chỉ. Trung bình mỗi bài báo in
hiện nay chỉ khoảng 600 ngàn đồng.
So sánh như vậy, để thấy nếu tập
trung hết mức để sản xuất bài vở, số
tiền nhuận bút mà nhà báo thu về
khá khiêm tốn. Chưa kể, ngồi viết
nhiều sẽ sinh bệnh mà phụ nữ có
khả năng mắc cao hơn đàn ông, đó
là bệnh giãn tĩnh mạch. Nhiều khi
tiền nhuận bút chỉ đủ để mua thuốc
uống và mua vớ đeo chân chữa
bệnh. Nhưng nói như vậy, không có
nghĩa nghề báo đối với nữ giới chỉ
có những nỗi lo mà không có nỗi
mừng. Phụ nữ vốn đa cảm hơn đàn
ông, những bài báo đi sâu vào các
thân phận phụ nữ và trẻ em, sẽ dễ
có sự đồng cảm và chia sẻ. Hơn thế,
nghề viết cũng tạo điều kiện cho
việc đi nhiều, tiếp xúc nhiều, gợi
cảm hứng cho cuộc sống không bị
nhàm chán. 

Nghề nghiệp cũng định hình cho
người phụ nữ tính cách mạnh mẽ,
nhanh nhẹn, thích ứng với các hoàn
cảnh khác nhau. Vì vậy, không lạ gì
nhiều nữ nhà báo tất bật đưa đón
con tới trường, đi làm, viết bài, nấu
cơm và chăm sóc gia đình. Họ biết
cách sắp xếp hợp lý 1 cuộc sống bận
rộn. Đôi khi, việc nữ nhà báo ra
ngoài thường xuyên cũng lại là chất
xúc tác để ông chồng phải cố gắng
để “giữ chân vợ”, nhìn theo hướng
tích cực nhất. Cũng như việc hoạt
động năng nổ khiến tâm hồn và
hình dáng của nữ nhà báo luôn tươi
trẻ, yêu đời. n

thanh bình, kiM Loan,
ngọc bích (thực hiện)

chÀo mừng ngÀy phụ nỮ VIệt nam 20/10



Tiếp bước em tới trường
Minh Phượng

Trường Thượng Phùng là cụm trường dân tộc bán
trú thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, hiện có
1.393 em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu
số H’Mông, Lô Lô, Giáy... Đây là điểm trường khó khăn
nhất của Hà Giang. Nằm ở độ cao 1.500m so với mực
nước biển, thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở,
đường sá đi lại vô cùng khó khăn; đời sống của nhân
dân còn nghèo nàn, lạc hậu.

Nhân dịp đón năm học mới 2016, nhóm phóng
viên CLB ảnh Báo chí, Nhà Văn hóa, Hội Nhà báo Việt
Nam đã cùng nhóm thiện nguyện Hà Nội mang
những món quà thiết thực như quần áo, ba lô, sách
vở đồ dùng học tập mới để tiếp bước cho các em tới
trường, bớt đi phần nào những khó khăn để vươn lên
học tập tốt.

Ảnh 1: Thầy cô và các em học sinh điểm trường vùng cao Thượng Phùng chụp ảnh lưu niệm với nhóm
thiện nguyện Hà Nội và PV ảnh báo chí.
Ảnh 2: Học sinh điểm trường Thượng Phùng giao lưu văn nghệ với nhóm thiện nguyện Hà Nội.
Ảnh 3: Nay em đã có ba lô mới để đến trường.
Ảnh 4: Nhóm thiện nguyên Hà Nội tặng quà cho các em điểm trường Thượng Phùng.
Ảnh 5: Toàn cảnh buổi tặng quà ở điểm trường Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang.
Ảnh 6: Nhóm thiện nguyện Hà Nội vượt 580 km mang đến điểm trường vùng cao Thượng Phùng 
(Mèo Vạc, Hà Giang) những món quà kịp thời cho các em đón khai giảng năm học mới.

ảnh BáO CHÍ
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báo chí VớI DOANH NGHIệP

gặt hái thành công từ giá trị
thương hiệu   

Công ty Yến sào Khánh Hòa
được thành lập ngày 9/11/1990, với
chức năng quản lý, khai thác sản
phẩm yến sào và kinh doanh xuất
khẩu thu ngoại tệ. Đây là mô hình
công ty do UBND tỉnh trực tiếp
quản lý đầu tiên trong cả nước. Khi
mới thành lập chỉ quản lý, bảo vệ 8
đảo yến với 40 hang yến lớn nhỏ
trong vịnh Nha Trang. Đến nay,
công ty phát triển lên đến 26 đơn vị
trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành
viên; quản lý, bảo vệ 32 đảo yến với
169 hang yến lớn nhỏ trải dài hơn
100 km từ huyện Vạn Ninh đến TP.
Cam Ranh, chiếm thị phần khai

thác yến sào từ các đảo yến thiên
nhiên lớn nhất châu Á.

Trong các năm qua, sản lượng
yến sào trên toàn quốc nói chung và
tỉnh Khánh Hòa nói riêng còn phụ
thuộc vào yếu tố thiên nhiên như
thời tiết, khí hậu. Việc đô thị hóa
ngày càng mở rộng làm cho phạm vi
kiếm mồi của chim yến bị hạn hẹp,
mưa bão bất thường gây tác hại đến
môi trường sinh thái đàn chim yến.
Trước tình hình đó, công ty thực
hiện các giải pháp kỹ thuật như: hệ
thống phun sương, tạo nguồn thức
ăn cho chim yến, xây dựng đập chắn
sóng, lưới giảm áp lực sóng, hang
trú đông cho chim yến, làm mái che,
phát huy hiệu quả nâng cao sản

lượng và chất lượng yến sào đảo
thiên nhiên để bảo vệ, nhân rộng,
phát triển thêm hang, đảo yến mới.

Nhờ ứng dụng các thành tựu khoa
học kỹ thuật mới, hiện đại vào sản
xuất, năng suất và sản lượng khai thác
không ngừng tăng mạnh: Năm 1991,
sản lượng đạt 1.531 kg; đến năm 2014
đạt 3.380 kg, tăng 1.849 kg; đến năm
2015 đạt 3.401kg. Năm 2015, tổng
doanh thu toàn công ty ước đạt 4.646
tỷ đồng, tăng hơn 1.700 lần so với
năm 1991. Thời điểm mới thành lập,
số lượng cán bộ (CB), công nhân viên
(CNV) công ty chỉ có 87 người nhưng
đến nay đã tăng lên 5.500 người; thu
nhập bình quân năm 1991 chỉ có hơn
315.000 đồng/người/tháng nhưng đến

Dấu ấn một phần tư thế kỷ 
thanh bình

Sau chặng đường gần 26 năm xây dựng và phát triển, Yến sào Khánh Hòa đã vững chân
trên con đường hội nhập và xứng đáng là thương hiệu làm rạng danh ngành nghề yến
sào của xứ sở Trầm Hương nói riêng, của Việt Nam nói chung, đủ tầm và sức để vươn ra

biển lớn.

Thạc sĩ Lê Hữu Hoàng vinh dự nhận Giải Nhất Vifotec 2015 Khai thác yến sào tại hang yến thiên nhiên Khánh Hòa_Ảnh: PV



nay đã tăng lên hơn 8 triệu
đồng/người/tháng; giai đoạn Công ty
Yến sào Khánh Hòa phát triển mạnh
mẽ nhất là từ năm 2000 đến nay. 

Phát huy những giá trị văn hóa
tốt đẹp, luôn mong muốn kế thừa,
duy trì và phát triển sự nghiệp
ngành nghề Yến sào Khánh Hòa
theo định hướng bền vững, hàng
năm vào ngày mùng 10/5 âm lịch,
Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ
chức Lễ hội Yến sào. Đây là dịp để
CB, CNV các thế hệ của công ty
gặp gỡ, ôn lại truyền thống ngành
nghề yến sào, trao đổi, học hỏi kinh
nghiệm, tạo sự đoàn kết, yêu thương
trong toàn ngành nghề yến sào.  

Vươn tầm ra thế giới
Ông Lê Hữu Hoàng - Chủ tịch

Hội đồng quản trị công ty cho biết:
CB, CNV toàn công ty luôn ý thức
vai trò trách nhiệm của mình trong
việc bảo vệ giá trị thương hiệu, bảo
vệ uy tín ngành nghề vì sự nghiệp
chung của công ty. Công ty đã ban
hành và triển khai thực hiện nội
dung 9 chuẩn mực về Quy tắc làm
việc, tinh thần trách nhiệm, đạo đức
nghề nghiệp và xây dựng văn hóa
doanh nghiệp nhằm xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên, CB CNV
vững mạnh toàn diện. Với uy tín về
chất lượng Yến sào Khánh Hòa
hàng đầu thế giới, công ty đã bảo vệ
và phát huy thương hiệu của mình
ngày càng trở nên phổ biến với
khách hàng trong nước và quốc tế.
Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa
từng bước khẳng định vị thế riêng
của mình, và đang trở thành một
thương hiệu nổi tiếng trong cộng
đồng người Việt và người châu Á
trên toàn thế giới, tạo nền tảng cho
các thương hiệu nhánh như thương
hiệu Sanest, Sanna Sanatech,
Sanest tourist, Sanest Foods và các
nhãn hiệu trực thuộc quyền quản lý
của công ty hiện nay và trong tương
lai. Từ thế mạnh của mình, công ty
phát triển 36 sản phẩm cao cấp, phổ
biến hóa giá trị bổ dưỡng của yến
sào đến cộng đồng, nâng cao sức
khỏe cho người tiêu dùng, đồng
hành cùng với sự phát triển của xã
hội, khẳng định vị thế thương hiệu
Yến sào Khánh Hòa trên thị trường
trong nước và quốc tế. Công ty cũng
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các
dòng sản phẩm của Yến sào Khánh
Hòa tại 63 tỉnh thành trong cả nước
với hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý.
Bên cạnh đó, công ty còn xuất khẩu
đến 21 quốc gia và vùng lãnh thổ

trên thế giới với hệ thống
showroom, cửa hàng liên kết tại
Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Lào,
Campuchia, Singapore... Đến hôm
nay, Công ty TNHH Nhà nước một
thành viên Yến sào Khánh Hòa
(Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã
khẳng định giá trị thương hiệu, từng
bước phát triển vững mạnh, tạo
thành thương hiệu trong nước và
vươn ra tầm thế giới. n
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Qua 26 năm xây dựng và phát
triển, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã
nhận được nhiều bằng khen, danh
hiệu cao quý, cụ thể: Cờ thi đua của
Bộ Công an (2005, 2006, 2007, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015); Tập thể Lao
động xuất sắc của Chủ tịch UBND
tỉnh (2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Cờ thi
đua của Chính phủ (2009, 2011, 2014);
Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch
UBND tỉnh (2014); Cờ thi đua của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
Huân chương Lao động hạng Ba
(2005); Bằng khen Thủ tướng Chính
phủ vì đã có thành tích trong công
tác từ năm 2001 - 2005; Huân chương
Lao động hạng Nhì (2009); Bằng khen
Bộ Tư lệnh Hải quân về thành tích
xuất sắc trong phối hợp với Quân
chủng Hải quân đẩy mạnh công tác
tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển,
đảo 5 năm 2006 - 2011; Huân chương
Lao động hạng Nhất (2013)... Đặc biệt,
nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập,
Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh
dự được Chủ tịch nước tặng danh
hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi
mới 

26 năm qua đánh dấu một
chặng đường phát triển mạnh mẽ
của Công ty Yến sào Khánh Hòa,
đặc biệt là trong khoảng 15 năm

trở lại đây. Sự phát triển vượt bậc
của công ty đã góp phần lớn

trong việc đóng góp vào ngân
sách của tỉnh, giải quyết việc làm

cho hàng nghìn lao động. Bên
cạnh đó, công ty còn luôn đồng
hành cùng những người nghèo

trong xã hội bằng những chương
trình mang ý nghĩa sâu sắc. Phát
huy tiềm năng và thế mạnh hiện

nay, tôi đánh giá cao thành quả
mà Công ty đã đạt được, thời

gian tới đề nghị công ty Yến sào
Khánh Hòa tiếp tục có những kế
hoạch, chiến lược để đưa thương

hiệu Yến sào Khánh Hòa phát
triển mang tầm thế giới - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Lê Đức Vinh
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công ty yến sÀo khÁnh hòa:

Doanh nghiệp và báo chí 
mối quan hệ tương hỗ

Trong xã hội ta, từ rất lâu và
cho đến bây giờ đã khẳng
định: báo chí và doanh

nghiệp có mối quan hệ tự nhiên và
hữu cơ. Cụ thể, doanh nghiệp cần
báo chí cổ vũ, tuyên truyền cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh; ngược
lại, các đề tài kinh tế, doanh nghiệp,
doanh nhân góp phần mang lại sự
phong phú, hấp dẫn, hơi thở cuộc
sống cho tờ báo. Doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh hiệu quả sẽ là
điểm sáng để báo chí nhân rộng
điển hình thương hiệu, hình
ảnh, tương tác thông tin. Mối quan
hệ đó ngày càng khăng khít, như
một sự tương hỗ. Vì vậy, báo chí vừa
là người bạn đồng hành, vừa là cầu
nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và
cộng đồng; Cần xây dựng mối quan
hệ giữa báo chí và doanh nghiệp
công bằng hơn, dựa trên sự
tương hỗ hai chiều, minh bạch,
khách quan và đặt trên nền
tảng là lợi ích cộng đồng xã
hội, đó là tiêu chí cả báo chí
và doanh nghiệp cùng
hướng đến. 

Thực tế cho thấy: báo chí
đóng vai trò quan trọng song
hành trong quá trình hoạt

động của doanh nghiệp. Quan hệ
giữa báo chí và doanh nghiệp còn
thể hiện ở sự đồng hành giữa báo
chí trong hoạt động xây dựng
thương hiệu, quảng cáo sản phẩm;
phát triển sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Thông qua sự tương
tác này, nội dung của báo chí đa
dạng hơn, phong phú hơn, đáp ứng
yêu cầu của bạn đọc. Vì vậy, vấn đề
đặt ra ở đây đối với doanh nghiệp là
phải phấn đấu nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
doanh; bên cạnh đó, doanh nghiệp
cũng mong muốn báo chí có phong
cách tác nghiệp chuyên nghiệp
trong khai thác đề tài, nội dung
phản ánh chân thực, chính xác dựa
trên thông tin đa chiều, tạo môi
trường mở giúp doanh nghiệp có

nhiều cơ hội để phát triển.
Công ty Yến sào Khánh Hòa

luôn thể hiện sự trân trọng, thân
thiện, gần gũi trong quan hệ với báo
chí truyền thông và thông qua báo
chí giới thiệu những bước phát triển
mới, những thành tựu của công ty
trong nghiên cứu khoa học về kỹ
thuật, công nghệ nghề yến, giới
thiệu đến cộng đồng những nét đẹp
văn hóa doanh nghiệp, xây dựng giá
trị thương hiệu Yến sào Khánh
Hòa. Đồng thời, thông qua các
phương tiện truyền thông báo chí,
công ty có dịp giới thiệu đến cộng
đồng những hoạt động về sản xuất
kinh doanh, lễ hội truyền thống lịch
sử ngành nghề hằng năm, các cuộc
thi Yến sào Khánh Hòa đồng hành
cùng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt
là các công tác từ thiện xã hội, đền
ơn đáp nghĩa. Qua đó, báo chí luôn

đồng hành cùng Yến sào Khánh
Hòa để phục vụ lợi ích cho
cộng đồng xã hội, cùng
Công ty Yến sào Khánh
Hòa góp phần vào sự phát
triển kinh tế - xã hội địa
phương, xây dựng quê
hương Khánh Hòa ngày
càng giàu đẹp. n

Dây chuyền sản xuất nước yến sào cao cấp Sanest công nghệ châu Âu_Ảnh: PV

báo chí VớI DOANH NGHIệP
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Trước hết, chúng ta cần phải khẳng
định, báo chí có vai trò hết sức
quan trọng trong công cuộc phát

triển kinh tế, cũng như là cấu nối gắn kết
hữu hiệu giữa doanh nghiệp với khách
hàng.

Như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã nhấn mạnh: “Ở bất cứ giai đoạn
nào, báo chí đều có vai trò quan trọng
song hành trong quá trình hoạt động của
doanh nghiệp. Qua đó, góp phần vào sự
phát triển chung của đất nước như: bảo vệ
môi trường, giải quyết việc làm, bảo đảm
an sinh xã hội. Quan hệ giữa báo chí và

doanh nghiệp còn thể hiện ở sự đồng hành
giữa báo chí trong hoạt động xây dựng
thương hiệu, quảng cáo sản phẩm; phát
triển sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp”.

Chính vì vậy, trước khi ra nhập các hiệp
định thương mại quốc tế, thì vai trò kênh
thông tin lại cần phải chú trọng hơn, ví
như đối với các thương hiệu khi tìm hiểu
về khách hàng, về đối thủ cạnh tranh thì
việc cập nhật thông tin và các bài phân tích
từ các báo là rất cần thiết, nếu như không
có các thông tin này thì sẽ coi như thiếu cơ
sở dữ liệu để quyết định quyết sách cho
việc xâm nhập và cạnh tranh trên thị
trường.

Đối với thương hiệu cà phê Mê Trang,
chúng tôi - xác định rõ vai trò của báo chí
và doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết
với nhau. Nó thể hiện qua tính xác thực và
độ tin cậy của thông tin người nhận, là sự
tương hỗ hai chiều: doanh nghiệp cần đến
báo chí và báo chí cũng cần đến doanh
nghiệp. Doanh nghiệp luôn cần thu thập
thông tin, nắm bắt tình hình, quảng bá sản
phẩm, dịch vụ của mình. Ngược lại, báo
chí cũng cần có đối tượng để phản ánh, thu
thập thông tin. Báo chí chính là người bạn
đồng hành cùng với sự phát triển của
thương hiệu Mê Trang nói riêng và các
doanh nghiệp khác nói chung.

Để tăng cường hơn nữa hoạt động của
báo chí, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng
giữa doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần
chủ động cung cấp thông tin cho báo chí,
cần phải có cơ chế phát ngôn phù hợp với
sứ mệnh của từng doanh nghiệp. Nhà báo
cũng cần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tốt
hơn, phản ánh đúng những thông tin tích
cực có lợi cho người tiêu dùng và cho
doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy sự phát
triển của nền kinh tế toàn cầu, góp phần
xây dựng thương hiệu Việt sánh vai với các
thương hiệu quốc tế, đồng thời kêu gọi
toàn dân hưởng ứng cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. n

bùI huy hIệu, phó bí thư Đảng ủy, gIÁm Đốc
marketIng công ty cổ phần cÀ phê mê trang: 

Doanh nghiệp cần 
chủ động cung cấp

thông tin cho báo chí

Báo chí góp phần xây dựng thương hiệu Việt sánh vai với các thương hiệu quốc tế_Ảnh: PV
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ông Văn dũng chInh, công ty bất Động sản cÁt lợI:

cầu nối giúp các doanh nghiệp gửi
thông điệp đến với khách hàng toàn cầu

Ông Văn Dũng Chinh

Là một doanh nghiệp trong xu
hướng phát triển toàn cầu thì
hình ảnh, nhãn hiệu, cũng như

thương hiệu sản phẩm của doanh
nghiệp không chỉ dừng lại ở góc độ địa
phương mà càng ngày các doanh
nghiệp càng ý thức họ muốn đẩy mạnh
truyền thông tiếp thị nhằm định vị sản
phẩm nâng cao hình ảnh thương hiệu
công ty để đi đến thị trường lớn hơn.

Chính vì thế, báo chí là cầu nối để
giúp các doanh nghiệp gửi thông điệp
của mình đến với toàn cầu, qua đó tìm
kiếm cơ hội kết nối với các doanh
nghiệp cùng ngành nghề, cũng như tìm
kiếm được lượng khách hàng trong và
ngoài nước.

Chúng tôi mong muốn rằng, các cơ
quan báo chí chuyên ngành như là một
đại sứ truyền những thông điệp thật sự
hiệu quả về mặt hình ảnh, ngôn ngữ để
chúng tôi có tiếng nói tốt đến đối tác
và khách hàng. Qua đó, chúng tôi có
thể lựa chọn cũng như tìm kiếm được
khách hàng lớn, những đối tác chiến
lược, điều này sẽ giúp doanh nghiệp có
được vị thế trên thị trường. Các doanh
nghiệp hiện nay đã ý thức đầu tư về

ngân sách phát triển về truyền thông
tiếp thị rất nhiều. Tuy nhiên, những bài
viết PR cũng như những chiến lược
định hướng của báo chí hiện nay chưa
thật tập trung và có chiến lược quảng
bá dài hạn. Chính vì thế, doanh nghiệp
khó có cơ hội được quảng cáo và quảng
bá sản phẩm một cách tốt nhất. Bên
cạnh đấy, chi phí quảng bá hiện nay
còn cao nên các doanh nghiệp chưa
thực sự dám đầu tư để quảng bá dài
hạn, nên cần có chính sách ưu đãi đến
khách hàng dài hạn hợp tác với báo.

Là một doanh nghiệp, đặc biệt là về
bất động sản du lịch, chúng tôi mong
muốn báo chí nên có những đề án giới
thiệu xuyên suốt để không chỉ kết nối
các ngành nghề mà các doanh nghiệp
đang hoạt động mà còn đưa các
chương trình này vào các chương trình
của địa phương, đưa vào các chương
trình xúc tiến đầu tư để hình ảnh
không mang tính chất quảng cáo
truyền thông đơn phương mà gắn liền
với định hướng phát triển của tỉnh, của
ngành, của quốc gia. Có như thế
truyền thông mới đem lại hiệu quả cao
nhất. n

báo chí VớI DOANH NGHIệP
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Đa dạng, đa chiều nhưng hạn
chế về chất lượng

Từ những thông tin về KH&CN
được các nhà báo viết trên các trang
báo điện tử VnExpress, Báo Nhân
Dân, Báo Tuổi trẻ, Báo Khoa học và
phát triển có thể nhận thấy một vài
điểm sau: Nội dung thông tin
KH&CN được đề cập trong các bài
viết đã được khảo sát khá đa dạng,
nhiều lĩnh vực. Trong đó, tập trung
chủ yếu vào các vấn đề như cơ chế
chính sách, thông tin nghiên cứu
ứng dụng, thông tin về hội nhập và
phát triển, thông tin về tôn vinh các
nhà khoa học và những thông tin
khác thuộc lĩnh vực KH&CN.

Thông tin tuy đa diện, đa chiều
nhưng còn hạn chế về chất lượng,
chưa có nhiều bài viết phân tích sâu,
mang tính đột phá; số lượng các bài
viết tuy có tăng nhưng do trình độ
hiểu biết, năng lực của nhà báo về
vấn đề KH&CN còn hạn chế cũng
như tính đặc thù của lĩnh vực
KH&CN nên đa số chỉ mang tính
chất thông tin, ghi chép, phản ánh,
chưa bày tỏ được quan điểm của
nhà báo đối những vấn đề khoa học
một cách cụ thể. Thông tin chủ yếu
được đưa ra dưới dạng những nhận

định, quan điểm của các chuyên gia,
thậm chí là phỏng vấn quan điểm
của các nhà quản lý hoặc các cơ
quan quản lý về lĩnh vực đó. Bên
cạnh đó, rất ít bài viết được đưa ra
dưới dạng phân tích sâu, bình luận
đối với một vấn đề KH&CN nào đó. 

Thực tế cho thấy, hiện nay thông
tin đã và đang tác động hằng ngày,
hàng giờ vào mặt nhận thức của
công chúng nên được cảm nhận và
đánh giá thường xuyên theo nhiều
quan điểm, góc độ khác nhau và
ngay lập tức tác động đến các quyết
định lựa chọn của công chúng. Tuy
nhiên, qua khảo sát, đa số các bài
báo viết về mảng KH&CN mới đưa

thông tin một chiều và đặc biệt là
thiếu đi tính phát hiện cái mới, cái
“xung kích”, cái điều tra của báo
chí. Vẫn còn xảy ra tình trạng người
cung cấp thông tin gì thì nhà báo
đăng tin đấy, nhiều khi không cần
thẩm định lại xem nội dung thông
tin đó có chính xác hay không.
Thậm chí, một số báo khảo sát rất ít
bài về KH&CN như báo VnExpress
hầu hết là những tin tổng hợp
KH&CN từ nước ngoài, Báo Tuổi
trẻ, một tờ báo hướng đến giới trẻ
lại không có chuyên mục riêng dành
cho KH&CN, các tin, bài KH&CN
còn lẫn với các chuyên mục khác.

Đặc biệt, thông tin bản quyền

Báo chí tiếp cận nguồn thông tin 
Khoa học và công nghệ

ths. Lê thị tuyết hạnh - Mai thị thanh hà 

Trong những năm qua, vấn đề tiếp cận thông tin Khoa học và công nghệ (KH&CN) của
nhà báo được pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể hơn trong hệ thống các luật liên quan.
Điều này làm cho chất lượng nguồn thông tin KH&CN của nhà báo được tiếp cận ngày
một thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp cận nguồn thông tin KH&CN của nhà
báo vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết, khắc phục
khó khăn. 
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của tác giả về KH&CN vẫn còn bị
sao chép dưới nhiều trang báo điện
tử khác nhau. Qua khảo sát 5 lĩnh
vực thông tin KH&CN, nhận thấy
rằng có nhiều bài báo được đăng tải
nhiều lần, trên nhiều trang thông
tin hoặc website khác nhau dưới
hình thức cắt - dán (copy - paste)
rồi trích dẫn nguồn. Nguyên nhân
của tình trạng trên có thể là do tòa
soạn báo đó thiếu nguồn nhân lực,
trình độ nhà báo hạn chế hoặc do
thiếu nguồn thông tin để cung cấp
cho công chúng. Hệ lụy của tình
trạng này có thể nảy sinh những sai
sót, thông tin thiếu chính xác, thậm
chí là thông tin sai mà chưa được
kiểm chứng, gây hậu quả nghiêm
trọng đối với đời sống kinh tế, chính
trị, xã hội.

Khi được phỏng vấn sâu về số
lượng bài viết KH&CN hiện nay,
nhà báo Kim Thoa, Phó Tổng Biên
tập Báo Hà Nội Mới bày tỏ: Đã
nhiều năm làm công tác biên tập ở
Tòa soạn, nhưng tôi rất ít gặp
những bài viết của phóng viên viết
về KH&CN. Nếu có thì hàm lượng
thông tin khoa học trong bài cũng
rất ít, chủ yếu viết về hiệu ứng xã
hội của công trình khoa học hoặc
sáng chế mà thôi.

các giải pháp liên ngành,
đồng bộ từ trung ương đến
địa phương

Với vị trí, tầm quan trọng cũng
như vai trò ứng dụng trong mọi mặt
đời sống xã hội thì thông tin về
KH&CN còn nghèo nàn, chủ yếu
dừng ở mức phổ biến kiến thức,
hoặc chỉ đăng tải những thông tin về
cơ chế chính sách. PGS, TS Bùi Thế
Duy, Chánh Văn phòng Bộ
KH&CN cho biết, hiện nay trên
một số trang báo có những bình

luận của độc giả hoặc ý kiến của các
cơ quan báo chí cũng đánh giá
không đúng thực trạng cũng như xu
hướng phát triển nền KH&CN Việt
Nam hiện nay. Cụ thể, có những tờ
báo thường thiên về ca ngợi những
sáng kiến, cải tiến của người dân,
mà đánh giá, hạ thấp kết quả của
những người làm khoa học thực sự
và chuyên nghiệp. Theo ông Duy,
điều này là sự không công bằng bởi
vì rất nhiều sáng kiến cải tiến của
người dân tuy tốt nhưng nó không
có tác dụng lan tỏa mà chỉ ở trong
phạm vi rất hẹp. Vấn đề nữa là nó
không thể thương mại hóa được vì
không đáp ứng được chuẩn mực tối
thiểu của sản phẩm...

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quang, Phó
Giám đốc Sở KH&CN Bình Phước
cũng nhận định: Truyền thông về
KH&CN là lĩnh vực chuyên sâu,
trong khi những người làm truyền
thông lại không có kiến thức sâu về
KH&CN. Còn những người làm
khoa học hiểu rất rõ về chuyên môn
lại thiếu nghiệp vụ truyền thông,
chưa kể họ thường ngại va chạm, né
tránh dư luận xã hội. 

Sự hạn chế về năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ, trình độ hiểu biết
về KH&CN của nhà báo, kỹ năng
tác nghiệp, tính đặc thù của lĩnh vực

KH&CN, những yêu cầu, đòi hỏi
của nhà báo đối khi viết về lĩnh vực
này... là những vấn đề làm cho chất
lượng thông tin chưa được sâu sắc,
chưa mang tính đột phá.

Để khắc phục những tồn tại, yếu
kém trong việc tiếp cần nguồn
thông tin KH&CN của nhà báo
hiện nay, cần thực hiện đồng bộ các
giải pháp như rà soát, kiện toàn lại
hành lang pháp lý, cần phải nâng
cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
báo chí của những nhà báo viết về
mảng KH&CN. Đồng thời, thực
hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân
lực, đội ngũ nhà báo vừa có kỹ năng
vừa có kiến thức về KH&CN ngắn
hạn và dài hạn.

Phó Cục trưởng Phát triển thị
trường DN KH&CN Phạm Hồng
Quất bày tỏ quan điểm của người
đứng trên cương vị quản lý, lãnh
đạo đối với vấn đề được nêu trong
bài viết: Thực tế có rất nhiều DN
KH&CN đang hoạt động, nhưng do
họ chưa thấy các ưu đãi hiện nay
thiết thực với hoạt động sản xuất,
kinh doanh cho nên chưa đăng ký.
Đồng thời, việc thành lập DN
KH&CN để được hưởng các ưu đãi
đang bị vướng bởi một số cơ chế,
chính sách chưa được điều chỉnh
phù hợp với thực tiễn. n

báo chí VớI DOANH NGHIệP

           

 

               

                    

                 

                  

                 

                   

                 

                  

                 

                   

                     

                 

 

        

R t h p d n, a chi u, có chi u
sâu

Ch a h p d n, ch a c 
u t  chi u sâu

Nghèo nàn, a s thông tin ph n
ánh, ghi chép

Hình 2.3: Đánh giả chất lượng nội dung thông tin KH&CN
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chẳng thua kém 
phóng viên nam

Đi cùng tôi xuống huyện là hai nhà
báo nữ. Họ mặc jeans, đeo máy ảnh,
tóc buộc gọn sau gáy. Câu chuyện của
họ trên chuyến xe, lạ thay cũng không

có từ nào nhắc về con cái. Chỉ là vì sao
đường dây điện này lại đi dưới ruộng
nước, đoạn đường này mấy năm rồi mà
vẫn không hoàn thành được vì người
dân chưa bàn giao mặt bằng vì vẫn
chưa thống nhất phương án đền bù;

KHI NHà BáO Nữ TáC NGHIỆP
nguyễn thị hồng hạnh

Những e ấp, hiền dịu, mỏng mảnh, nũng nịu... có khi sẽ là những tính từ hoàn toàn thiếu
vắng khi tôi quan sát các đồng nghiệp nữ của mình lúc họ đi tác nghiệp. Thường thì bao
giờ cũng thấy chị em vội vã lướt qua tòa soạn rồi lại khăn, áo, mũ chuẩn bị cho những
cuộc đi. Hiếm khi thấy chị em đàn đúm với nhau ở một nơi nào đó để cafe một lúc, nước
trái cây một lúc, cho dù những khi thảnh thơi, tôi vẫn thấy họ mặc đẹp, xúm xít bên đĩa trái
cây ăn dở hay một cuốn tạp chí thời trang để bàn luận rôm rả về một điều gì đó.

Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế_Ảnh: PV
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việc sáng nay UBND huyện họp bàn
xung quanh một dự án trang trại
nuôi heo khá lớn, nhưng người dân
chưa đồng tình vì sát khu vực dân
cư. Một vài gương mặt được nhắc
đến trong một vài tình huống khó
dễ nào đó mà chính họ là người đã
“trải nghiệm” và tìm mọi cách để
lấy bằng được thông tin. Ví dụ,
Thanh Thuận kể chuyện một ông
trưởng ban đầu tư cấp huyện khó
chơi, hẹn thu xếp một cuộc làm việc
xung quanh dự án bờ kè huyện dở
dang kéo dài và không phát huy
được nguồn vốn mãi không được, cô
gọi cho lãnh đạo huyện. Đến khi
nhận được cuộc gọi của chính ông
trưởng ban đầu tư ấy, cô nói luôn là
ngày ấy, giờ ấy, tại nơi ấy, cô sẽ là
người cung cấp tài liệu cho trưởng
ban ấy xung quanh những lùm xùm
của dự án ấy chứ không phải là
ngược lại như mọi khi. Tôi nhớ, sau
khi xuất hiện, bài báo đã mang lại
những tác động và thay đổi tích cực
cho dự án ở một vùng trũng trong
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn...

Những đồng nghiệp nữ của tôi, họ
đang chiếm 2/3 quân số là phóng
viên, biên tập viên của cơ quan báo.
Chẳng thua kém gì cánh phóng viên
nam, nhiều người trong số họ là
những tay bút cứng, quyết liệt với “độ
lì” đáng nể. Thế nên, chúng tôi cảm
thấy yên tâm và thường không lo nghĩ
gì nhiều khi giao việc cho chị em. Tác
phẩm báo chí của họ, thể nào cũng
về tòa soạn đúng thời điểm, chí ít
cũng nêu được vấn đề và lắm khi, còn
đi sâu hơn điều mà Ban Biên tập yêu
cầu, gợi ý. Tôi đã thấy điều này qua
góc nhìn về dự án thoát nước môi
trường đô thị của Tâm Huệ, về một
quá trình “bám” hiện trường với
những hình ảnh, con số cụ thể về việc
các xe tải lách quy định, chạy xe vào

đường dân sinh, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến đời sống của người dân
cũng của Thanh Thuận; về cái hoa
mắt, chóng mặt đến suýt ngất xỉu của
Ngọc Hà khi lần đầu tiên theo bác sĩ
vào phòng mổ. Lần đó, bác sĩ khoa
ngoại của trường Đại học Y đã phải
sơ cứu cho cô và sau lúc trấn an, cô
đã kiên quyết quay trở lại và có một
phóng sự xúc động về sự ân cần, thận
trọng cũng như sự căng thẳng, vất vả
của những người thầy thuốc có bàn
tay vàng trong một ca bệnh khó khi
họ nỗ lực bằng mọi giá để cứu bệnh
nhân. 

Tôi nhớ phóng viên Quỳnh Anh
đã gửi con cho hàng xóm để có mấy
ngày lọ mọ ở A Lưới - một huyện
vùng cao của Thừa Thiên Huế để
tìm hiểu và có góc nhìn thật súc tích
về những hệ lụy của hôn nhân cận
huyết thống. Nhớ Tuệ Ninh đã rong
ruổi trên đầm phá cùng với ngư dân
để viết về cuộc sống lênh đênh và sự
ấm áp của tình người cũng như có
thêm những góc nhìn khác về một
tour du lịch trên Tam Giang. Trong
đó, lấy đời sống hàng ngày của ngư
dân để làm nền cho nhịp điệu sống
vốn rất nhân văn. Nhớ cả sự ngùi
ngẫm của một nữ phóng viên khác
khi chỉ vì bài viết của mình được
khen nhiều quá, mà nhân vật chính
trong bài báo của cô đã phải rời
quê, cho dù ở nơi ấy, nhân vật của
cô vẫn ăn nên làm ra vì là một người
thật sự có nghị lực và ý tưởng...

Có những khi, dù nấn ná để giải
quyết cho xong công việc hàng ngày,
tôi biết mình vẫn chưa phải là người
cuối cùng rời cơ quan. Đó là lúc cô
Thư ký tòa soạn của tôi vẫn miệt
mài xem lại bản A3 cho số báo ngày
mai và thẩm định tiếp những trang
báo để ngày mai kịp trình duyệt.
Sau này, khi được chuyển sang làm

Trưởng phòng báo điện tử, cô vẫn
thường là người ra về chậm nhất với
hàng tá những công việc không thể
kể hết tên. Thi thoảng, tôi thấy cô
vừa lúi húi bấm bàn phím, vừa kẹp
điện thoại vào tai để trả lời hai cậu
nhỏ ở nhà về điều gì đó... 

Những góc nhìn nhân văn
thấm đẫm tình người

Nói thật là đôi khi tôi cũng thấy
xót khi các đồng nghiệp nữ của tôi
phải tác nghiệp liên tục, xoay xở liên
tục để tin bài luôn bám được dòng
thời sự chủ lưu. Nhưng tôi cũng biết,
nếu tách ra khỏi công việc, hoặc khi
có ý định dời chuyển một ai đó sang
vị trí khác, không liên quan đến nội
dung, chị em sẽ rất tâm tư. Thậm chí
là nước mắt tràn mi. Và tôi cũng
hãnh diện, khi không chỉ là những
khen thưởng tác phẩm báo chí hàng
tháng mà cả ở giải báo chí hàng
năm, chị em phóng viên - biên tập
nữ cũng giành được giải thưởng cao
và được đánh giá tốt về dung lượng
thông tin, cách thức thể hiện và hơi
thở đời sống mà tác phẩm của họ có.
Cũng gồ ghề, sắc cạnh trong câu chữ
với nhiều chi tiết, nhưng văn phong
của họ vẫn không mất đi nữ tính, với
những góc nhìn thấm đẫm tình
người... Có lẽ vì thế mà những bài
viết của các nhà báo nữ bao giờ cũng
dễ đi vào lòng người và thuyết phục
được độc giả trong sự mềm mại
riêng qua văn phong mà họ thể hiện.

Tôi cũng nghĩ, thật khó mà tách
bạch ra được vai trò của nhà báo nữ
đối với xã hội và chuyên môn vì nó
luôn là một tổng thể, cái này là cái
kia và ngược lại trong một thể thức.
Là cái đương nhiên như nó vốn phải
có trong năng lực cảm nhận và thể
hiện ở nhiều góc độ của một chỉnh
thể. n
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Tác nghiệp khi say sóng
Đi Trường Sa mùa biển động,

với cánh nhà báo, phóng viên,
đối mặt với những cơn say sóng
“đặc sản” của biển đã khó
khăn, để có thể tác nghiệp, lấy
đủ tư liệu, hình ảnh cho bài viết
của mình càng thêm phần gian
nan. Cảm giác say sóng mệt hơn
nhiều lần so với say tàu, xe, làm
bạn cảm thấy không còn chút
sức lực nào để làm việc, không
chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà
còn cả chất lượng công việc. Cả
đoàn công tác có hơn 20 phóng
viên, hành lý mang theo của
mỗi người không chỉ là máy
ảnh, máy quay phim, dụng cụ
tác nghiệp, mà còn là những
miếng dán, thuốc chống say,
hoa quả để được lâu ngày như
xoài xanh, bưởi, củ đậu... Quan
trọng nhất là phải “giữ mình”
trong những ngày đầu ở trên
tàu, hạn chế đi lại, nằm nhiều
hơn ngồi, tránh say sóng, sinh
hoạt có giờ giấc để bảo đảm sức
khỏe tốt nhất. Hơn ai hết,
phóng viên chúng tôi hiểu rằng
nếu không đủ sức khỏe, say
sóng và nằm một chỗ thì cả
chuyến tác nghiệp quý báu sẽ
thành công cốc. Có những ngày
biển động mạnh, sóng lên đến
cấp 7, cấp 8, may mắn thay,
suốt những chuyến hải trình, dù
có một vài người say, nhưng vẫn
đủ sức để “chiến đấu”. Có
người đùa rằng, chắc do lửa với
nghề quá lớn nên đã át hết cơn
say rồi.

Đi biển, giữa mênh mang
sóng nước nên việc giữ đồ nghề
tác nghiệp là bài học phải nằm
lòng. Không phải đảo nào cũng
có cầu tàu để cập vào như đảo

Kỷ niệm với Trường Sa
vĩnh thành

Với 2 năm tuổi nghề, hai lần tác nghiệp ở Trường Sa không
chỉ giúp tôi có những bức hình, bài viết về mảnh đất thiêng
liêng của Tổ quốc, mà nơi đó còn đem tới cảm xúc rưng rưng
của một người con đất Việt khi cùng thấu hiểu, chia sẻ những
câu chuyện cùng những con người đang ngày đêm canh giữ
biên cương giữa ngàn trùng sóng gió.

Tác giả chụp ảnh kỷ niệm khi tới tác nghiệp tại Trường Sa_Ảnh: PV



NGườI LàM BáO  10-201642

Trường Sa, nên chúng tôi phải di
chuyển bằng xuồng chuyển tải. Mỗi
lần như vậy, anh em phóng viên lại
gói hết máy ảnh, camera, sổ sách,
máy ghi âm... vào túi nilon chuyên
dụng được cấp, cột chặt lại, có
người cẩn thận bọc 2 lớp túi với tôn
chỉ “Thà người ướt chứ máy không
được dính một giọt nước biển”. Ấy
thế nhưng vẫn có tai nạn nghề
nghiệp xảy ra, nhà báo Hứa Mạnh
Thái - Báo Tuyên Quang cũng vì
muốn có những bức ảnh tư liệu lúc
lên xuống xuồng ở đảo An Bang mà
“hy sinh” mất chiếc điện thoại của
mình dưới tay con sóng lớn chồm
lên mạn xuồng. Chỉ một sơ suất,
việc hư hỏng máy móc là điều khó
tránh khỏi khi tác nghiệp ở Trường
Sa, ở đất liền còn có thiết bị chữa
cháy, chứ ra đảo thì có núi tiền cũng
chịu. Những lúc vậy, anh em phóng
viên lại san sẻ lại cho người đồng
nghiệp thiếu may mắn những tấm
hình, thước phim do mình chụp,
quay được. Nhờ vậy, sau mỗi chuyến
đi, tình cảm anh em phóng viên với
nhau càng khăng khít.

Không phải đảo nào chúng tôi
cũng được ở lại qua đêm, với những
đảo chìm, thời gian ở trên đảo chỉ
khoảng 4, 5 tiếng đến nửa ngày, nên
việc tác nghiệp phải rất khẩn
trương. Đang tác nghiệp nhưng
nghe loa thông báo tất cả tập trung
rời đảo là ai nấy phải nhanh tay thu
dọn đồ nghề của mình, bởi, mọi kế
hoạch di chuyển của đoàn đều được
lên lịch kỹ lưỡng từ trước, chỉ một
người chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến
công việc chung.

Viết được bài rồi, việc gửi về cơ
quan để kịp ra báo còn khiến anh
em phóng viên nhiều phen dở khóc,
dở cười. Đi Trường Sa, chỉ mỗi nhà
mạng Viettel phủ sóng được cho các

đảo, nhưng cũng chỉ dùng Internet
được ở tốc độ 2G. Gửi một tấm
hình nặng 1MB qua mail ở đất liền
chỉ mất chưa tới 5 giây, cũng tấm
hình ấy, ở đảo có khi mất gần 1 giờ
đồng hồ, nên anh em thường nén
hình lại với kích cỡ nhẹ nhất để gửi
về. Nửa đêm, lên boong tàu nhìn
thử, thấy anh chị nào còn miệt mài
ôm laptop, nhìn chằm chằm vào
màn hình, mặc gió thổi phần phật
bên tai, đích thị người đó đang cố
gửi bài viết về đơn vị. Thỉnh thoảng,
trong góc nào đó lại có người reo
lên “gửi được rồi”, góc khác lại có
người thở dài, gấp máy tính đi ngủ,
hỏi ra mới biết gửi bài gần xong rồi
lại rớt mạng, đành hy vọng sáng
sớm hôm sau.

Kỷ niệm khó quên 
Một chuyến đi Trường Sa, nhanh

thì một tuần, lâu có khi mất cả
tháng trời. Nhưng dù ngắn hay dài,
sau mỗi chuyến đi như vậy, để lại
trong tôi những cảm xúc, kỷ niệm
rất khó tả. Đó là cảm giác bồi hồi,
xao xuyến khi những cán bộ, chiến
sĩ, người dân ở đảo cùng ra đón
đoàn công tác, những cái ôm thật
chặt, những câu hỏi thăm thân tình
dù mọi người chưa hề biết nhau.
Đó cũng là cảm giác tự hào, vinh dự
khi được vác máy ảnh đi khắp đảo,
ghi lại những khoảnh khắc sinh
hoạt rất đỗi bình dị của người dân,
chiến sĩ nơi đây. Chúng tôi đến
từng nhà dân, trò chuyện cùng
những ngư phủ tần tảo, kiên cường
bám biển; tỉ tê với những đứa trẻ
sinh ra và lớn lên ở đảo, nên các em
có một tâm hồn trong veo như màu
nước biển ở đây; hay ngồi bên chén
trà nóng, cùng tâm sự với những
người chiến sĩ có làn da đen sạm vì
nắng, vì gió... Trường Sa là vậy, có

những chuyện tưởng chừng không
bao giờ xảy ra nhưng lại mồn một
trước mắt.

Cánh phóng viên chúng tôi cũng
không ít kỷ niệm ở Trường Sa. Càng
đi, mọi người càng xem nhau như
anh chị em trong một nhà, lo cho
nhau từng bữa cơm, chén trà. Hễ có
người say sóng, bỏ cơm, là lại được
cả phòng chăm chút từng tí một cho
khỏe hẳn. Đến giờ, mỗi lần nhắc lại,
nhà báo Bạch Thành Phương - Báo
điện tử Quốc phòng vẫn cười xòa
với tôi: “Nhờ mấy viên kẹo sâm của
chú mà anh đỡ được cơn say sóng”.
Còn nhà báo Lê Ngọc Hân - Phó
Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh, dù
không đi cùng tàu với tôi, mỗi đợt
tàu neo gần đảo, có sóng điện thoại
lại gọi điện cho tôi để hỏi han tình
hình. Hải trình mỗi tàu mỗi khác,
lúc chị gọi được cho tôi lại mừng
hớn lên: “Chị gọi cho chú cả chục
cuộc từ hôm qua tới giờ mới được
đấy. Tình hình bên đó sao rồi, tàu
chị có mỗi mình chị là nhà báo nữ
nên được mọi người ưu ái lắm, có
say sóng nhưng mọi người quan tâm
nên đỡ phần nào”. Rồi cứ vậy, hai
chị em lại tỉ tê, động viên nhau cùng
cố gắng hoàn thành tốt chuyến hải
trình dài ngày. Ở đây, con người
thật thà, chất phác, thẳng tính như
cây bàng vuông vậy. Dù có bão
bùng, gió quật, họ vẫn vững chãi
hiên ngang trên mảnh đất tiền tiêu
của Tổ quốc.

Kỷ niệm với Trường Sa có lẽ là ký
ức khó quên nhất đối với mỗi nhà
báo đã từng tác nghiệp ở đây, là
điểm tựa cho tôi ý thức được trách
nhiệm để làm tốt công việc của
mình. Và sau tất cả, Trường Sa đã
giúp tôi, cũng như các đồng nghiệp
khác thấy trân trọng hơn nghề mà
mình đã chọn. n
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Làm chủ tình huống ngẫu nhiên
Một ngày mưa xuân lất phất đầu năm 1971,

tôi về Hợp tác xã Thanh Mai và xã Hoàng Văn
Thụ, thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội làm phóng
sự: “Làng lúa, làng cá dốc lòng cho tiền tuyến”.
Cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, ông Thư ký
UBND xã lật đi lật lại, soi kỹ con dấu đỏ chót
mới thấy lần đầu, buột hỏi: “CP 90 là cái gì mà
thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng?” Bất
ngờ quá, tôi đâm lúng túng: “Đây là cơ quan
tuyệt mật, rất quan trọng”. Ông thư ký dằn từng
tiếng một: “Vậy tại sao không có giấy giới thiệu
từ trên thành phố, trên huyện xuống?”. Nguy to

rồi. Không khéo, đã không được làm việc, còn bị
nghi ngờ, tôi đành dẫn giải là phóng viên Đài
Phát thanh Giải phóng thường trú tại Hà Nội để
hằng ngày, hàng giờ phản ánh tình cảm bà con
miền Bắc, như xã Hoàng Văn Thụ đây với đồng
bào miền Nam ruột thịt. Không ngờ ông thư ký
vui vẻ: “Thế thì tốt quá” liền dẫn tôi đi thăm
đồng ruộng, ao cá, làm việc với Hợp tác xã Nông
nghiệp Thanh Mai. Phóng sự được duyệt, nhưng
không được ghi tác giả. Thấy bất ổn, anh Phạm
Tăng, biên tập viên cùng phòng liền nảy ra sáng
kiến: Giới thiệu là phóng sự do Đài Tiếng nói
Việt Nam vừa gửi cho Đài Phát thanh Giải

Phía trước là tình huống
vĩnh trà

Mỗi nhà báo đều luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều
bất ngờ, những tình huống ngoài sự chuẩn bị, thậm chí không mong muốn. 

Phóng viên, biên tập viên Đài TNVN Lệ Thu trong thời kỳ tác nghiệp ở chiến trường 1964 - 1972_Ảnh: VOV
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phóng. Thế là ổn. 
Có lần tôi đem chuyện bếp núc nghề

nghiệp kể cho Trần Quang Khải nghe, anh
gật gù nói: “Tớ cũng từng bị một phen hú
vía”. Chả là hôm ấy có đoàn đại biểu Mặt
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra thăm
miền Bắc, đến nhà máy dệt “Mùng 8 tháng
3”. Lúc ấy, Quang Khải hòa vào đoàn để làm
tin một cách bí mật. Bất chợt mấy chị cùng
quê phát hiện ra anh đang ở Chèm, làm việc
tại Hà Nội, sao lại là người miền Nam. Việc
cơ quan phải tuyệt mật nên Quang Khải
không thể tiếp xúc và giải thích cho người
làng ngay được. Sau này trở lại, anh mới nói
với bà con mình là thành viên miền Bắc đón
tiếp đoàn miền Nam. Trước tình huống bất
chợt này vì cái chung mà phải im lặng cũng
là việc nên làm.

giải quyết tình huống cần có lý, 
có tình

Mùa hè năm 1972, tôi vào chiến trường
Trị Thiên Huế đang nóng bỏng. Tin chiến sự,
bắt tù binh điện về Văn phòng Tỉnh ủy tới
tấp. Tôi phải lựa chọn để khai thác. Hay tin
bộ đội mình vừa cứu sống một binh sỹ ngụy,

tôi lên ngay Trạm Quân y phía Nam. May
mắn thay, bác sỹ, Trưởng trạm là Trần Diễm,
chú ruột của Trần Trọng Trủy, phóng viên
Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam nên anh tạo
mọi điều kiện cho tôi làm việc. Trạm trưởng
đích thân dẫn tôi đến chỗ binh sỹ ngụy nằm
trong góc. 

Đi qua lán anh em thương binh, tôi được
chào đón vui vẻ. Anh Diễm cho biết tên tù
binh là Nguyễn Thọ Rớt, quê ở Quảng Trị
vấp mìn định hướng do chính đơn vị anh ta
cài lại bị cụt một chân. Anh ta được bộ đội
Giải phóng cáng về trạm xá cấp cứu khi vết
thương đang hoại tử. Bác sỹ Diễm quyết định
cưa một phần đùi của Thọ Rớt và giúp anh
ta qua khỏi. 

Biết tôi là người Quảng Trị, Thọ Rớt rơm
rớm xin được nhận là đồng hương. Tôi gật
đầu, anh ta cười mếu máo. Ai ngờ, khi trở ra,
anh em thương binh không nhìn tôi. Một anh
nói giọng xứ Nghệ nặng và gắt: “Chúng tôi là
quân Giải phóng, chiến đấu, hy sinh vì nhân
dân, sao không được nói trên Đài mà anh lại
ghi âm thằng ngụy đã bắn vào anh em
mình”. Tôi lặng người vì quá bất ngờ trước
tình huống này. Trấn tĩnh, tôi liền xin lỗi và
cặn kẽ giải thích là đưa một lời lính ngụy thú
tội lên Đài làm tinh thần quân địch suy yếu,
tan rã cũng bằng mũi xung kích trong trận
đánh, bớt phần xương máu của quân ta. Sau
đó, tôi thu thanh mỗi thương binh một vài
câu nhắn gửi về gia đình qua làn sóng Đài
Phát thanh Giải phóng. Anh em vui vẻ nói
vào máy và tạm biệt tôi bằng nụ cười đằm
thắm.

Ai dè, ít lâu sau, Chi bộ xét kết nạp tôi
vào Đảng, có ý kiến cho rằng lập trường của
quần chúng không dứt khoát, thiếu kiên định
vì nhận tù binh là đồng hương. Tình huống
bất ngờ này, lúc ấy không ai giải thích được
nên tôi không được thông qua. Sau này anh
Quế Lâm, đảng viên, phóng viên Thông tấn
xã Việt Nam nói lại với tôi: “Lúc ấy, tớ cũng
chả biết nói thế nào để thanh minh cho cậu.
Chỉ biết làm phóng viên chiến trường, cái gì
cũng ở phía trước. Thật khôn lường”. n

Bộ phận điện vụ của Thông tấn xã Giải phóng hoạt động trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước
_Ảnh: TL (TTXVN)
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cảm xúc Đạ Dâng - Đạ chomo
Quỳnh Mỹ

Có thể nói, nghề báo đã cho chúng tôi những trải nghiệm vô cùng phong phú về muôn
mặt của cuộc sống. Có lúc, chúng tôi nhập cuộc với những thông tin kinh tế, chính trị, văn
hoá xã hội ở tầm vĩ mô, nhưng cũng có lúc chúng tôi hoá thân với những thân phận con
người khốn khổ nhất của đời thường. Đó cũng là những trải nghiệm đầy ắp các cung bậc
cảm xúc... Chúng tôi đã trải qua cảm giác vui sướng đến vỡ oà hy hữu trong cuộc đời mỗi
con người, không thể nào quên được, như khi tham gia tác nghiệp và được chứng kiến
giờ khắc giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt trong lòng đất trong vụ sập hầm thủy điện Đạ
Dâng - Đạ Chomo ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Lên đường từ cuộc gọi lúc nửa đêm
Lần ấy, tôi nhận lệnh lên đường giữa

ngổn ngang bộn bề của những ngày cuối
năm. “Em phải túc trực, bám trụ, cập nhật
thông tin diễn biến đến khi nào giải cứu
được 12 công nhân trong lòng đất mới

được về...”, đó là mệnh lệnh ngắn ngủi của
Tổng Biên tập.

Tôi cảm nhận được tâm trạng của người
chỉ đạo và vác ba lô lên đường với hành
trang nặng nề hơn thường ngày bởi những
đồ giữ ấm. Thế nhưng, về đến nơi tá túc

Hiện trường giải cứu 12 công nhân bị sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, ngày 19/12/2014_Ảnh: TL
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quen thuộc ở thành phố Đà Lạt
(Tịnh Xá Ngọc Cảnh - Ngôi chùa có
người thân trụ trì), tôi lại bắt đầu
loay hoay với chính hành trang của
mình. Và khi mượn được chiếc xe
máy để đi luôn vào hiện trường vụ
sập hầm kịp trong ngày, tôi chỉ
quyết định mang theo một chiếc ba
lô với hai chiếc máy ảnh, hai máy
laptop, một số đồ dùng cần thiết
nhất và mặc luôn vào người hai bộ
quần áo. Vừa chạy, vừa hỏi đường,
khoảng 30km, tôi đến được hiện
trường vụ sập hầm lúc trời vừa sẫm
tối. 

Tại hiện trường, hàng trăm người
tất bật, căng thẳng, khắc khoải,
cùng ngóng trông tin tức của 12
người công nhân (11 nam và 1 nữ)
đang bị mắc kẹt trong lòng đất tối
tăm. Trời rất lạnh, nhưng chúng tôi
ai cũng nóng, nóng từ trong nóng
ra. Nhiệm vụ của chúng tôi không
chỉ nắm bắt tình hình, mà còn phải
cập nhật thông tin cho hàng triệu
người dân cả nước cũng đang nóng
lòng chờ trông “12 công nhân còn
sống hết, họ đói, họ lạnh, nước đang
dâng, tất cả cùng đu trên một chiếc
xe trộn bê tông nhỏ...” là những
thông tin ít ỏi mong manh. Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành đã
có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ
đạo cuộc giải cứu; Lực lượng Bộ đội
Công Binh - Lữ Đoàn 293 chia nhau
từng tốp 10 người, thay nhau đào
tay khai thông điểm sụp trong hoàn
cảnh vô cùng nguy hiểm.

Trời mưa to, nước lũ xuống, mũi
khoan gãy... là những thông tin gây
ái ngại cho cuộc giải cứu và kéo dài
thời gian giải cứu. Đã hơn 80 giờ
trôi qua, vừa hy vọng, lại lo âu,
chúng tôi bắt đầu tác nghiệp trong
sự mỏi mòn, sốt ruột, lo cho tính
mạng của 12 công nhân gặp nạn.

Tôi cùng các đồng nghiệp có người
không ăn, không ngủ, có người chỉ
nhớ hình như mình có ăn chút gì đó
của ai đó đưa và có người không
nhớ gì đến ăn uống.

Các ê-kíp phóng viên của đài
VTV và các tờ báo lớn thay nhau
túc trực cửa trước, cửa sau và nơi
mũi khoan ngang đường hầm để
trực tuyến thông tin giải cứu và chờ
đợi giải cứu... Bộ trang phục trên
người tôi cứ ướt rồi lại khô theo vận
động của cơ thể. Không còn cái lạnh
nào xâm nhập vào tôi nữa, vì tôi
cũng như hàng trăm người có mặt
tại hiện trường, lòng ai cũng nóng
vô cùng khi thời gian giải cứu cứ
ngày càng dài. 

Vỡ òa cảm xúc
Đến 16 giờ 30 phút ngày

19/12/2014, tôi lại cưỡi “con ngựa
sắt” rời lán trại, nơi bất đắc dĩ trở
thành trung tâm báo chí, chạy trên
con đường mòn trên đồi để quay lại
cửa hầm. Từ trên đồi cao nhìn về
hướng cửa hầm, tôi thấy có 2 người

chạy ra la rất to. Tôi lao thẳng
xuống cửa hầm, cũng là lúc các
chiến sĩ bộ đội công binh cõng
người công nhân gặp nạn đầu tiên
chạy ra trong tiếng reo la vui mừng
của mọi người. Tôi nhìn đồng hồ 16
giờ 36 phút và điện thoại báo tin về
Hà Nội cho Tổng Biên tập trong
tiếng nấc “giải cứu được rồi anh ơi!”

Rồi người thứ hai, người thứ ba,
người thứ tư và đến người thứ mười
hai... Chúng tôi vừa tác nghiệp, vừa
la, vừa cười to như chưa lúc nào vui
hơn được nữa... Những con người xa
lạ, đứng cạnh nhau ôm chầm lấy
nhau trong niềm vui vỡ oà!

Có lẽ, tôi là một trong những
người rời hiện trường trễ nhất so với
các đồng nghiệp (đến khi người
công nhân cuối cùng trong số 12
người gặp nạn rời hiện trường về
bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, vì cô ấy
đã kiệt sức, phải cấp cứu tại chỗ).

Tôi đã không còn để ý gì đến giờ
giấc và cảm thấy mát mẻ, phấn
khích vô cùng dù độc hành trên con
đường rừng khoảng 30km ấy. n

Chiến sĩ công binh vui mừng khi đưa công nhân cuối cùng ra khỏi đường hầm cứu hộ_Nguồn: tuoitre.vn
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Nền tảng công nghệ
Tuy mới được phát triển tại Việt

Nam từ khoảng vài năm trở lại đây,
nhưng các điều kiện để có thể trải
nghiệm thực tại ảo đến nay đã khá
sẵn sàng. Các hoạt động nghiên cứu
ứng dụng thực tại ảo được đến từ các
viện nghiên cứu và một số công ty
công nghệ như: Viện Công nghệ
thông tin và truyền thông CDIT
(thuộc Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông) chuyên sử dụng kỹ
thuật đồ họa 3D tương tác trong một
số lĩnh vực như trưng bày bảo tàng,
phát triển các bài thí nghiệm ảo phục
vụ E-Learning...; công ty VR3D xây
dựng các mô hình 3D tương tác để tái
hiện các vật thể và không gian trong
thế giới thực; hay công ty Vnimation
khai thác cả hai kỹ thuật video 360 độ
và đồ hoạ 3D trong lĩnh vực trình
diễn kiến trúc...

Thiết bị trình chiếu thực tại ảo
cũng đã khá quen thuộc với thị
trường Việt Nam, trong đó có đầu
cuối di động thông minh và kính thực
tại ảo. Các smartphone với màn hình
rộng, độ phân giải full HD, tích hợp
cảm biến con quay hồi chuyển và hỗ
trợ kết nối mạng tốc độ cao đã được
nhiều người sử dụng. Thị trường kính
thực tại ảo cũng rất đa dạng với các
sản phẩm như kính Gear VR của

Samsung thiết kế khá đẹp mắt, Card-
board của Google giá rẻ, hay phiên
bản kính Horus Lite của Việt Nam
do công ty RNG sản xuất. 

Cùng với các thiết bị trình chiếu,
công nghệ mạng truyền dẫn di động
4G LTE đã được Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp phép và dự kiến sẽ
chính thức triển khai vào cuối năm
2016 là một trong những nền tảng rất
quan trọng để triển khai các ứng
dụng thực tại ảo. 

Kỹ thuật video 360 độ hay kỹ
thuật mô phỏng đồ hoạ 3D?

Hiện nay, có hai hình thức để sáng
tạo báo nhúng, một là ứng dụng kỹ
thuật camera 360 độ và hai là ứng
dụng kỹ thuật mô phỏng đồ hoạ 3D
từ máy tính. Khảo sát các tác phẩm
báo nhúng đã được phát hành trên
các website của các cơ quan báo chí
cũng như trên các kênh YouTube,
Facebook cho thấy: đa số các cơ quan
báo chí đều lựa chọn kỹ thuật video
360 độ để làm báo nhúng; trong khi
các trung tâm nghiên cứu công nghệ
lại chú trọng phát triển kỹ thuật đồ
hoạ để sáng tác câu chuyện. Điều này
hoàn toàn dễ hiểu, bởi các video 360
độ dễ dàng triển khai hơn và thời
gian thực hiện cũng nhanh hơn. Xu
hướng phát triển này phù hợp với bối

cảnh ở Việt Nam khi mà hầu hết các
cơ quan báo chí đều đang rất thiếu
đội ngũ lập trình viên.  

Thị trường Việt Nam hiện đã có
khá nhiều dòng sản phẩm camera
360 độ với nhiều mức giá khác nhau.
Trong giai đoạn đầu, khi các cơ quan
báo chí mới triển khai thử nghiệm,
thì không cần thiết lựa chọn những
dòng sản phẩm quá đắt đỏ. Một số
dòng camera giá rẻ có thể kể đến
như: LG 360 Cam, Ricoh Theta S,
Samsung Gear VR, 360Fly... giá chỉ
từ 200 đến 400 USD. Các loại cam-
era này đều có độ phân giải cao, có
các tính năng Wifi, Bluetooth hoặc
có cổng cắm USB, kích thước nhỏ
gọn, dễ sử dụng, một số có khả năng
chống nước. Trên thực tế, một cơ
quan báo chí lớn như New York
Times cũng lựa chọn camera 360 độ
Ricoh Theta S để phát triển những
ứng dụng thực tại ảo của họ.

Bên cạnh đó, kỹ thuật mô phỏng
đồ hoạ 3D tuy khó triển khai hơn
nhưng lại rất có ích khi dựng lại bối
cảnh của những sự kiện xảy ra trong
quá khứ. Khả năng tương tác trong
môi trường này cũng cao hơn so với
tương tác trong video 360 độ: tính
tương tác trong các tác phẩm 360 độ
mới chỉ dừng ở sự quan sát của mắt
và các cử động của đầu chứ chưa có

Báo nhúng - hướng đi mới 
của báo chí hiện đại

bùi thị vân anh

Báo nhúng - báo chí ứng dụng công nghệ thực tại ảo đang là một xu hướng của báo
chí thế giới. Nhiều cơ quan báo chí như NewYork Times (Mỹ), BBC (Anh), Chosun 
(Hàn Quốc)... đã thử nghiệm triển khai và có những kết quả nhất định... Tạp chí Người Làm
Báo xin giới thiệu hướng đi mới của báo chí hiện đại.

nGhiên cứu TrAO ĐổI
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sự tương tác thông qua cơ quan xúc
giác và khả năng “du hành” trong thế
giới ảo. Do đó, các cơ quan báo chí
có thể phối hợp với các viện nghiên
cứu ứng dụng công nghệ thực tại ảo
để sáng tạo các tác phẩm báo nhúng
theo hình thức này khi thấy cần thiết.

Phát triển nguồn nhân lực
làm báo nhúng

Khi đã sẵn sàng về mặt công nghệ
thì bài toán tiếp theo cần đặt ra đối
với các cơ quan báo chí đó là nguồn
nhân lực. Phóng viên, biên tập viên
và kỹ thuật viên của toà soạn phải
được trang bị những kiến thức và kỹ
năng cần thiết để sáng tạo báo
nhúng.

Thay vì những chiếc điện thoại
thông minh hay máy quay số ghi lại
“video phẳng” như trước đây, phóng
viên phải sử dụng camera 360 độ (với
trường hợp sáng tạo tác phẩm 360
độ) hoặc mang theo máy ảnh và máy
quét (trong trường hợp sáng tạo tác
phẩm đồ hoạ 3D trên máy tính). Với
camera thông thường, người phóng
viên cần phải lựa chọn các góc quay
để tiếp cận vấn đề một cách khách
quan và toàn diện nhất, nhưng cam-
era 360 độ thì thâu tóm tất cả không
gian của bối cảnh. Quan trọng là
phóng viên lựa chọn được vị trí phù
hợp để quay hình. Tuỳ phạm vi của
bối cảnh mà vị trí đặt camera được
thay đổi nhiều hay ít, nhằm giúp
phóng viên thu thập được nhiều cảnh
quay khác nhau phục vụ cho nội
dung tác phẩm.

Một kỹ năng khác mà phóng viên
cần học đó là xây dựng kịch bản
tương tác, bởi sự khác biệt lớn nhất
của báo chí ứng dụng công nghệ thực
tại ảo là khả năng tương tác đặc biệt
với người dùng. Để có thể tạo ra các
kịch bản tốt cho các tác phẩm báo

nhúng, phóng viên cần phải nắm rõ
được đặc tính tương tác của các thiết
bị trải nghiệm mà công chúng sử
dụng để xem tác phẩm báo nhúng.
Cụ thể hơn, người sáng tác kịch bản
cần tìm hiểu khả năng tương tác với
các giác quan của con người mà thiết
bị đem lại, để từ đó đưa ra các điểm
nhấn tương tác nhằm tạo ra cảm giác
đắm chìm và chân thực nhất. 

Bên cạnh đó, do báo nhúng sử
dụng rất nhiều hình ảnh động nên
kiến thức về nguyên lý thị giác và
ngôn ngữ hình ảnh đặc biệt là hình
ảnh động là rất cần thiết để truyền tải
được trọn vẹn các thông điệp. Phần
âm thanh trong kịch bản báo nhúng
cũng cần thiết kế công phu để có thể
tái hiện tối đa thực tế. Trong kịch
bản, ngoài việc mô tả loại âm thanh,
cường độ, nội dung... thì cần chỉ rõ
âm thanh đến từ hướng nào, quỹ đạo
chuyển động của nguồn âm ra sao
đặc biệt khi người xem di chuyển
trong không gian ảo.

Công việc xử lý hậu kỳ cũng có
những điểm khác biệt. Đối với các tác
phẩm báo nhúng dựa trên công nghệ
360 độ, công việc xử lý hậu kỳ theo
kịch bản cũng tương tự như làm
truyền hình với các kỹ năng sử dụng
các bộ công cụ phần mềm dựng như
Premie hay After Effect. Đối với các
tác phẩm báo nhúng được xây dựng
từ đồ hoạ 3D, việc xử lý hậu kỳ này sẽ
phức tạp hơn, với hai công đoạn
chính là tích hợp môi trường ảo 3D
từ các mô hình 3D đã xây dựng được
ở khâu thu thập tư liệu và lập trình
tích hợp các hành động tương tác của
người dùng theo kịch bản. Các kiến
thức và kỹ năng trong khâu này đòi
hỏi các kiến thức và kỹ năng chuyên
môn đặc thù và người làm báo nhúng
cần phải có sự hỗ trợ từ các chuyên
gia thiết kế đồ họa và các lập trình

viên chuyên nghiệp.

Lựa chọn kênh phân phối 
Khả năng thành bại của mỗi sản

phẩm báo chí còn phụ thuộc vào sự
đón nhận từ phía công chúng. Bên
cạnh chất lượng nội dung, các cơ
quan báo chí cần chú ý đến các kênh
phân phối sao cho sản phẩm đến
được với công chúng và công chúng
có thể tiếp nhận một cách dễ dàng
nhất. 

Trong bối cảnh hiện nay ở Việt
Nam, kênh phân phối báo nhúng cơ
bản nên sử dụng là qua Internet với
thiết bị đầu cuối là điện thoại thông
minh. Một số lý do có thể kể đến như:
điện thoại thông minh ngày càng
thông dụng; các thiết bị phụ trợ đi
kèm ngày càng phong phú với chi phí
thấp; tốc độ truyền tải Internet ngày
càng cao. Bên cạnh đó, mặc dù các
thiết bị hiển thị đội đầu (HMD) đã
khá phổ biến với giá thành hợp lý
nhưng hầu hết người dùng ở Việt
Nam chưa sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó
bởi họ chưa có nhu cầu và hạn chế lớn
nhất của các sản phẩm HMD ở thời
điểm hiện tại là vẫn gây cho người
xem cảm giác chóng mặt khi xem. Với
thiết bị đầu cuối di động thông minh,
công chúng có thể trải nghiệm trực
tiếp bằng cách xoay màn hình mà
không cần sử dụng các thiết bị HMD
hay cardboard. 

Tất nhiên, với cách thức tiếp nhận
thông tin này, công chúng không thể
có những trải nghiệm thực sự đối với
một tác phẩm báo nhúng. Bởi báo
nhúng ra đời vốn để giúp người xem
hoàn toàn tách biệt với thế giới thực
bên ngoài, đắm chìm vào bên trong
bối cảnh của sự kiện. Vì thế mà khi
có đủ điều kiện, nó cần phải được trải
nghiệm thông qua các HMD hoặc
các phòng thực tại ảo. n
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Báo chí góp phần phát triển bền vững 
Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định xác

định báo in và các đài PT-TH là lực lượng chủ
lực. Đây là hai cơ quan báo chí lớn nhất, là
tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân
dân địa phương. Báo chí Trung ương và địa
phương có ưu thế và hạn chế riêng. Tuy nhiên
ở địa phương thì vai trò, tác động của báo chí
địa phương có ý nghĩa trực tiếp, thiết thực, hữu
ích và cần thiết hơn.

Về nội dung: 
Hầu hết 3 tờ báo in và 3 đài PT-TH của 3

tỉnh, thành phố đã quan tâm, kịp thời tuyên
truyền, phổ biến, giải thích cho công chúng các
vấn đề về biến đổi khí hậu (BĐKH): Thế nào

là BĐKH? Nguyên nhân của BĐKH? Tác
động tích cực và tiêu cực của BĐKH đối với
Việt Nam và chính địa phương như thế nào?
Giải pháp ứng phó, thích ứng và hài hòa với
BĐKH ra sao? Thế nào là phát triển bền
vững? Mục đích của những thông tin trên là
từng bước giúp cho công chúng địa phương
hiểu biết và nhận thức đúng để hành động
trong thực tế.

Báo chí địa phương cũng kịp thời tuyên
truyền, phổ biến, giải thích chủ trương, đường
lối của Đảng, của Tỉnh ủy, Thành ủy và cơ chế,
chính sách, pháp luật của nhà nước, UBND
tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh, thành phố
về ứng phó với BĐKH ở địa phương. Những

Báo chí Đồng bằng sông Hồng 
ứng phó với biến đổi khí hậu

Pgs, ts đinh vĂn hường 

Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định, từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến
nay đã hứng chịu khoảng 30 trận bão, 3 trận lốc, 4 trận lũ... gây thiệt hại
lớn về người và tài sản, ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng. Các hiện
tượng thời tiết cực đoan như nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài,
lượng mưa thay đổi bất thường, mức độ rét đậm, rét hại, áp thấp nhiệt
đới, bão lũ, hạn hán, sạt lở đất, nước biển dâng, dịch bệnh, xâm nhập
mặn... đang đặt ra cho các địa phương và cả nước nói chung những
thách thức nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững. 
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thông tin này giúp công chúng hiểu biết, có
niềm tin và cơ sở để hành động trong thực
tiễn. Đây cũng là thông tin quan trọng, thiết
thực, hữu ích cho mọi người.

Báo chí các tỉnh đã phản ánh kịp thời các
hoạt động của người dân trong việc phòng
ngừa, giảm thiểu thiên tai và ứng phó với
BĐKH như trồng rừng ngập mặn, đắp đê, kè
bờ, củng cố kênh mương, bê tông hóa mặt đê...
đặc biệt là các cách thức mà người dân đang
thích ứng dần và sống hài hòa với BĐKH như
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thay đổi mùa
vụ, lai tạo giống, cải tạo nhà cửa, sắp xếp lại
cuộc sống... để “sống chung” với BĐKH. Đây
là những biện pháp quan trọng, cần thiết để
ứng phó, thích nghi, hài hòa với BĐKH, từ đó
duy trì sinh kế bền vững, ổn định, lâu dài cho
người dân, bảo đảm phát triển bền vững ở địa
phương và cả nước.

Một trong những nội dung quan trọng mà
báo chí 3 địa phương đề cập là thông tin, phổ
biến về các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp
để ứng phó với BĐKH, phục vụ phát triển bền
vững. Báo chí đã cung cấp khá kịp thời, sinh
động các giải pháp do các chuyên gia, nhà
khoa học đề xuất; kinh nghiệm, sáng kiến của
người dân và cả hiểu biết của giới báo chí về
vấn đề này. Báo chí đã nêu quá trình nhận
thức hợp lý, đúng đắn của con người về BĐKH
như từ chống BĐKH sang ứng phó với BĐKH
và nay là thích nghi, hài hòa, “sống chung” với
BĐKH. Nhận thức này quan trọng vì phù hợp
với quy luật tự nhiên và xã hội. Theo đó các
giải pháp trong thực tiễn cũng được báo chí
thông tin kịp thời để giúp người dân, đặc biệt
là vùng có ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH để
ứng xử đúng, phù hợp với điều kiện cụ thể. 

Báo chí địa phương cũng phản ánh kịp thời
cách thức, giải pháp để thích nghi và “sống
chung” với xâm nhập mặn, hạn hán như nghiên
cứu và thử nghiệm giống lúa, cây ăn quả, thủy,
hải sản, động vật có khả năng chống chịu và
sinh trưởng tốt trong môi trường nước mặn và
đất hạn hán. Những giải pháp cụ thể như vậy
mới tạo sinh kế lâu dài, ổn định và phát triển
bền vững cho người dân địa phương và cả nước. 

Những thông tin này rất hữu ích, thực tế,
cần thiết, quý giá cho người dân và cộng đồng.
Qua khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu các cơ
quan báo chí của ba tỉnh, thành phố, chúng ta
còn biết một lượng thông tin không nhỏ được
phản ánh là quan hệ hợp tác, trao đổi về ứng
phó với BĐKH giữa các địa phương với nhau,
giữa địa phương với Trung ương, giữa địa
phương với nước ngoài và ngược lại. Các mối
quan hệ hợp tác, trao đổi này góp phần nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, nguồn lực và hành
động chung để ứng phó, thích nghi, hài hòa,
“sống chung” với BĐKH.

Nhìn chung báo chí Hải Phòng, Thái Bình
và Nam Định đã thông tin, phản ánh khá đa
dạng, phong phú, kịp thời nội dung về ứng phó
với BĐKH ở địa phương, góp phần tích cực,
cụ thể cho phát triển bền vững ở chính địa
phương mình và cho cả nước. 

Hình thức chuyển tải thông tin
Đối với các tờ báo in của Hải Phòng, Thái

Bình và Nam Định thì hình thức chuyển tải
thông tin về ứng phó với BĐKH chủ yếu qua
hai yếu tố, thứ nhất là chữ viết (văn tự) bao
gồm tin, bài phản ánh, phóng sự, điều tra... của
phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên và
công chúng. Trong số này, chúng tôi thấy bài
phản ánh, điều tra, phóng sự... có tác động và
hiệu quả nhất định bởi thông tin nhanh, mới,
có chiều sâu và tính thực tiễn cao. Hai là,
thông tin qua hình ảnh tĩnh (phi văn tự) bao
gồm ảnh chụp, đồ họa, biểu đồ, sơ đồ... cho
chuyên mục, chuyên trang hoặc cho từng bài
góp phần chuyển tải nội dung sinh động, hấp
dẫn. Trong các yếu tố này, ảnh chụp và đồ họa
có sức hấp dẫn, lôi cuốn hơn bởi tính xác thực,
sinh động, bắt mắt và thuyết phục cao. Nhìn
chung hai yếu tố chữ viết (văn tự) và hình ảnh
tĩnh (phi văn tự), bổ sung, tác động cho nhau,
tạo sức mạnh riêng của báo in (bên cạnh hạn
chế vốn có của loại hình này).

Đối với phát thanh - truyền hình ở ba địa
phương thì chuyển tải thông tin qua hai loại
hình là đọc trên đài phát thanh (người nghe
tiếp nhận qua radio, loa truyền thanh hoặc
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máy tính bảng, điện thoại di động, báo điện tử
(audio) và trên truyền hình với hình ảnh động
hấp dẫn, sinh động. Mỗi loại hình có điểm
mạnh, điểm yếu riêng, nhưng qua theo dõi,
khảo sát đa số người dân vẫn thích xem các
hình ảnh động qua phóng sự, ghi nhanh, phim
tài liệu... về ứng phó với BĐKH trên truyền
hình hơn. Đây là điều dễ hiểu bởi đặc trưng và
thế mạnh của truyền hình. 

Tuy nhiên, báo chí ở ba địa phương cũng
còn không ít khó khăn, hạn chế. Về phía chủ
quan đó là một số lãnh đạo cơ quan báo chí
chưa nhận thức hết tầm quan trọng, cần thiết
thông tin về ứng phó với BĐKH phục vụ phát
triển bền vững địa phương; đội ngũ phóng
viên, biên tập viên đa số chưa có kiến thức sâu
về BĐKH; chưa tổ chức được đội ngũ chuyên
gia, nhà khoa học, cộng tác viên ổn định tham
gia vào hoạt động này; số lượng tin, bài, ảnh...
trên báo in chưa thường xuyên; công tác phát
hành báo in khó khăn; thời lượng phát sóng
trên phát thanh - truyền hình chưa nhiều, chưa
chuyên nghiệp; nội dung và hình thức chưa
đáp ứng nhu cầu của nhân dân... 

Từ phía khách quan, đó là một số lãnh đạo
địa phương chưa quan tâm và coi trọng công
tác này; nhận thức, hiểu biết và hành động về
ứng phó với BĐKH tại địa phương của một bộ
phận cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp còn
thấp; cán bộ làm công tác này chủ yếu là kiêm
nhiệm; sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực; cơ
sở vật chất, tài chính chưa đáp ứng yêu cầu và
nhu cầu của địa phương; việc thực thi pháp
luật về môi trường, ứng phó với BĐKH chưa
nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra chưa
thường xuyên và hiệu lực...

một số giải pháp
Lãnh đạo địa phương nhận thức đúng, đầy

đủ tầm quan trọng, cần thiết và cấp thiết ứng
phó với BĐKH để chỉ đạo sát sao, quyết liệt
các cơ quan, ban ngành và mọi người dân địa
phương, trong đó có báo chí trong cuộc chiến
ứng phó, thích nghi, hài hòa và “sống chung”
với BĐKH, phục vụ đắc lực cho phát triển bền
vững địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương
cũng nhận thức thông tin, tuyên truyền nhanh
chóng, kịp thời, đầy đủ, xác thực BĐKH và
ứng phó với BĐKH là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên và
trách nhiệm của đội ngũ làm báo chí.

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

Có sách lược, chiến lược xây dựng tin, bài,
ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình và
các sản phẩm truyền thông khác về ứng phó
với BĐKH một cách bài bản, ổn định, hệ
thống, lâu dài và chuyên nghiệp. Tăng cường
các sản phẩm báo chí có tính ứng dụng cao,
thiết thực, cụ thể, hữu ích, trực tiếp cho người
dân để họ thực thi, vận dụng được trong môi
trường BĐKH, bảo đảm sinh kế bền vững cho
họ ngay tại nơi tác động xấu của BĐKH. 

Xây dựng đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa
học, cộng tác viên và công chúng tham gia tích
cực, ổn định và lâu dài vào hoạt động thông
tin và truyền thông về ứng phó, thích nghi với
BĐKH ở địa phương để phục vụ phát triển
bền vững cho chính địa phương.

Tăng cường trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh
nghiệm công tác thông tin và truyền thông
giữa với cơ quan báo chí Trung ương và địa
phương, với các Viện nghiên cứu, các cơ sở
đào tạo, cá nhân, tập thể về ứng phó, thích
nghi với BĐKH để tạo sức mạnh chung cho
báo chí địa phương và toàn quốc.

Đầu tư thích đáng cơ sở vật chất, kinh phí
và nhân lực cho các cơ quan báo chí để thực
hiện tốt nhất công tác thông tin và truyền
thông về ứng phó, thích nghi với BĐKH, phục
vụ bền vững địa phương. 

Bài báo này là một phần kết quả nghiên cứu
của Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN, mã số:
QG.15.57 “Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu
ở Việt Nam hiện nay” do PGS,TS Đinh Văn
Hường làm Chủ nhiệm. n
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cái hay, nét đẹp của tiếng Việt đến
với kiều bào

Việt kiều thuộc nhiều thành phần xã
hội, nhưng đều là trụ cột gia đình, trụ cột
trong cả việc giữ gìn bản sắc Việt cho con
cháu, trong đó có tiếng mẹ đẻ. Với “nhánh
thính giả” này, tiếng Việt cụ thể là truyện
Kiều, thơ tiền chiến, ca dao dân ca, tục
ngữ, ngạn ngữ... gần gũi với họ như “cơm
ăn nước uống”, như một mảnh tình quê,
như “mảnh hồn làng”.

Trong suốt mấy thập niên, Chương trình
phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam
ở xa tổ quốc dần dần hình thành những
chuyên mục phù hợp với yêu cầu của người
nghe. Không biết bao nhiêu câu Kiều, bao
nhiêu câu thơ dân gian, bao nhiêu câu tục
ngữ đã được giới thiệu trong chuyên mục
“Tiếng quê hương với người xa xứ” trên
sóng phát thanh. Ngoài phần giới thiệu

tinh hoa tiếng Việt, biên tập viên cũng ý
thức được ngôn ngữ là một khoa học
chuyên biệt, kết hợp phần bình giải gợi nhớ
tâm tình người Việt cũng cần có những bài
phân tích “kỹ” hơn dưới góc độ báo chí về
những biện pháp tu từ quen thuộc của
tiếng mẹ đẻ như tính tượng thanh tượng
hình, tính ẩn dụ, hoán dụ... để thấy rõ hơn
ngôn ngữ dân tộc Việt cũng toàn diện, đầy
đủ chức năng như bất kỳ ngôn ngữ của một
quốc gia văn minh nào. Biên tập viên đặc
biệt lưu tâm đến những biến thái phong
phú của tiếng Việt và không ngần ngại đưa
ra những giả thuyết về nét đặc sắc của
phương ngôn, của cách nói ở nhiều vùng
miền. Vừa là kiến thức, vừa là tình dân tộc
trong từng con chữ, câu chữ.

Với thế hệ sinh sau đẻ muộn ở xứ người,
biên tập viên ý thức cần giới thiệu những
phát triển của ngôn ngữ trong quá trình hội
nhập và giao lưu văn hóa hai chiều của
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Tiếng quê hương với 
người xa xứ trên sóng VoV

Xuân tân, Lan Phương

Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ
quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ở vào tuổi 35. Song
hành với chương trình, chuyên mục “Tiếng quê hương với người xa
xứ” được thính giả yêu quý bởi những câu tục ngữ, ca dao, dân ca
nói lên sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ trong rừng ngôn ngữ nhân
loại đã truyền dạy ngôn ngữ cho thế hệ kiều bào thứ hai, thứ ba,
thứ tư xa Tổ quốc. 



NGườI LàM BáO   10-2016 53

tiếng Việt. Hàng loạt những từ mới trên cơ
sở tiếp thu và sử dụng linh hoạt từ Hán
Việt, Pháp ngữ, Anh ngữ... để tiếng Việt có
đầy đủ khả năng biểu đạt và hội nhập với
đà phát triển của khoa học xã hội, của công
nghệ thời hiện đại. Tiếng Việt phong phú,
đa dạng không chỉ nhờ vốn từ cổ tinh tế,
giàu tính tượng hình, tượng thanh đặc
trưng lối tư duy biểu cảm của dân tộc, mà
còn được bồi đắp trong quá trình giao lưu
văn hóa với các nước, đặc biệt với những
ngôn ngữ do quan hệ lịch sử riêng có mối
tương giao lâu đời như chữ Hán, chữ Pháp.
Việc diễn giải ngôn ngữ thơ của những tác
giả tiêu biểu như Hàn Mặc Tử, Bích Khê,
Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lê Đạt, Trần
Dần... trong các chuyên mục bình thơ hay
tiếng quê hương là theo chiều hướng đó.

giữ tiếng nói và chữ viết quê hương 
Một trong những mối quan tâm hàng

đầu của các nhà sư phạm, các bậc phụ
huynh thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra ở nước
ngoài là giữ gìn bản sắc Việt cho con cháu
ngay trong đời sống gia đình, đời sống xã
hội, đời sống học đường trong vòng vây áp
lực của ngôn ngữ nước sở tại. Không ít gia
đình đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt, ví
như ngoài xã hội nói tiếng nước sở tại
nhưng trong gia đình bắt buộc phải nói
tiếng mẹ đẻ. Nhu cầu học tiếng Việt như
một sinh ngữ là nhu cầu tự thân, bức thiết
của cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên
thế giới. 

Về phương diện học tiếng Việt, trẻ em
gốc Việt tại hải ngoại khi sinh ra, phần lớn
các em được bố mẹ, ông bà dạy tiếng Việt.
Tuy nhiên, các em cũng được tiếp nhận ngôn
ngữ bản địa qua các phương tiện thông tin
đại chúng hoặc ở nhà trường. Như vậy, với
các em, tiếng Việt không còn là ngôn ngữ
thứ nhất, duy nhất như trẻ em ở Việt Nam,
cũng không phải là... ngoại ngữ như người
Anh, người Pháp học tiếng Việt, người Việt
trong nước học tiếng Nga, tiếng Anh... Đặc
điểm đó quy định việc truyền dạy tiếng Việt

cho thế hệ người Việt hậu sinh ở bất kỳ nơi
nào trên thế giới cũng đòi hỏi các bậc phụ
huynh các nhà giáo dục đi theo một lộ trình
truyền giảng có phần khác biệt. 

Hiện nay, ở nhiều nước có đông người
Việt như Mỹ, Australia, tiếng Việt được
chính thức công nhận là một ngôn ngữ
ngoài tiếng Anh như mọi ngôn ngữ khác
trong hệ thống giáo dục các cấp. Từ tiểu
học và trung học đến đại học, học sinh và
sinh viên đều có thể học tiếng Việt và giá
trị của môn tiếng Việt được xem tương
đương với mọi ngôn ngữ hay một môn học
khác. Trong các cấp tiểu học và trung học,
học sinh có thể chọn học tiếng Việt như
một ngoại ngữ, trong các kỳ thi tốt nghiệp,
học sinh có thể chọn thi môn tiếng Việt;
bậc đại học, sinh viên có thể chọn tiếng
Việt và Việt Nam học là một chuyên ngành
trong suốt chương trình cử nhân 3 hay 4
năm... Đương nhiên chưa phải ở quốc gia
nào, tiếng Việt cũng được trọng thị như ở
Australia, song người ta có quyền hy vọng
với vị thế Việt Nam ngày càng được nâng
cao trên trường quốc tế, với tài năng học
vấn của thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt,
văn hóa Việt Nam trong đó có ngôn ngữ
Việt cũng sẽ dần dần được trọng thị tương
xứng với người Việt ở khắp nơi trên thế
giới. Kỳ vọng đó cũng khích lệ rất nhiều
cho những người giới thiệu “tiếng quê
hương” cho đồng bào mình “theo cánh
sóng phát thanh” ra bốn bể năm châu.

Gắn bó với “Tiếng quê hương” trên
sóng phát thanh trong nhiều năm, biên tập
viên quan niệm muốn hiểu được tiếng Việt,
tiến tới truyền đạt vẻ trong sáng của tiếng
Việt, thì trước hết phải có kiến thức phong
phú về ngôn ngữ mẹ đẻ đã được nhiều thế
hệ học giả, nhà nghiên cứu giảng dạy ngôn
ngữ văn chương đúc kết từ góc nhìn riêng,
kiến giải riêng của họ. Và trên hết là tình
yêu với tiếng quê hương như trong lời thơ
của Lưu Quang Vũ: “Ôi tiếng Việt ngàn
đời tôi mắc nợ/Quên nỗi mình quên áo
mặc cơm ăn”. n
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Tính năng vượt trội cùng
những rủi ro tiềm ẩn

Bản tin được sản xuất trên nền
tảng KTS cho phép làm LIVE (trực
tiếp) với tất cả những chức năng vượt
trội so với sản xuất theo lối truyền
thống (sản xuất nguội với kỹ thuật
analog), đó là: nóng hơn, cập nhật dễ
dàng, kịp thời, thay đổi bố cục bản tin
một cách tức thời và đơn giản, nối
cầu với thường trú tiện lợi, làm talk
tại trường quay hoặc làm phone in
sinh động hơn... 

Lối sản xuất này cho phép khai
thác tối đa hiệu quả lớn nhất của các
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
bản tin (5 máy quay cho 1 set tại
trường quay, Steambox của phóng
viên tại hiện trường...), cũng như tạo
cơ hội cho việc sử dụng tốt nhất
những yếu tố ngoài hình ảnh vốn cần
yếu cho nội dung một sản phẩm của
bản tin (tin, phóng sự, talk, deep
focus, điểm mạng, clip cuối): DVE,
đồ họa, nhạc, phone in...

Sản xuất trên nền tảng KTS đòi
hỏi quy trình sản xuất nội dung cũng
như vận hành thiết bị đều phải hết
sức chặt chẽ, khoa học. Tuy nhiên, với

cách làm mới này, bất kỳ thành viên
nào trong ê-kíp sản xuất cũng đều ý
thức được hoặc đã, đang và sẽ phải
đối mặt hoặc gánh chịu những rủi ro
lớn. Chính những nguy cơ rủi ro của
một bản tin thời sự trong suốt quá
trình lên sóng trực tiếp cũng là những
áp lực căng thẳng đối với các thành
viên của ê-kíp nói riêng và các khâu
sản xuất nói chung.

Sản xuất theo công nghệ mới này
không thể thiếu một công cụ quan
trọng, đó là inews. Inews được gọi là
một thứ công cụ kỹ thuật số, tạm coi
như CMS của báo điện tử, nhưng
phức tạp hơn, hiện đại hơn do bị chế
định bởi quá nhiều thao tác của tất
cả những thành viên trong ê-kíp sản
xuất truyền hình, bảo đảm có được
một bản tin tốt nhất.

Một ê-kíp sản xuất bản tin bao
gồm rất nhiều thành viên như: chỉ
đạo sản xuất, biên tập viên, phóng
viên, nhân viên đồ hoạ, thư ký biên
tập, người chạy tiếng băng, người
quay phim... Ngoại trừ có đạo diễn,
quay phim và người dẫn không can
dự trực tiếp tới inews khi phát sóng,
còn lại đều thao tác, kiểm soát và

thực thi đều thực hiện trên inews.
Cũng chính vì vậy mà rất nhiều nguy
cơ, rủi ro lớn nhỏ cho bản tin bắt đầu
từ đây.

Mỗi một thao tác của một trong số
các khâu nói trên nếu bị lỗi đều dẫn
đễn hậu quả dây chuyền và đương
nhiên sản phẩm cuối cùng lên sóng
cũng không thể hoàn hảo. Trong khi
những thao tác đó của ê-kíp đều phải
diễn ra rất nhanh do thời gian thi công
ngắn, nhiều người thi công cùng lúc,
cập nhật thay đổi liên tục để bảo đảm
tính thời sự và còn do nhiều lý do khác.

Tuy nhiên, bản thân công cụ inews
này cũng có những “nhược điểm” của
riêng nó khiến cho bản tin gặp không
ít rủi ro.

Thứ nhất, việc phân quyền trên
Inews chỉ cho chức danh thư ký biên
tập được xem lịch sử dòng tin bài
trong sản xuất, trong khi nhiều chức
danh khác cần biết để điều chỉnh
ngay tại khâu của mình thì lại không
được phép. Hơn nữa, “undo” chỉ cho
phép một lần, thế nên phóng viên và
biên tập viên đều “mất hết” những gì
đã sửa, đã bỏ và cơ hội để lấy lại là
rất ít.

Quản trị rủi ro bản tin thời sự 
truyền hình trên nền tảng kỹ thuật số

vũ Quang hào

Theo Glyn Evans, Giám đốc nghiên cứu tại Công ty nghiên cứu thị trường TNS Vietnam,
hiện vẫn có 82% công chúng xem TV truyền thống, vì thế xu hướng sản xuất bản tin trên
nền tảng kỹ thuật số ở Việt Nam, thời điểm này là khả dĩ. Từ nhiều năm nay, Đài Truyền
hình Việt Nam đã áp dụng công nghệ này đối với các bản tin thời sự, trong đó có bản tin
thời sự 22h30 trên VTV1.
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Thứ hai, những rủi ro bất thường
từ hệ thống thiết bị cũng xuất hiện
trong một số trường hợp ngay cả khi
các thành viên trong ê-kíp không mắc
lỗi. Do có quá nhiều dòng chảy vào
Inews như: hình, tiếng băng, đồ hoạ,
DVE, clip cuối, lời off, nối cầu... nên
việc kiểm soát trong nhiều trường
hợp cũng không dễ dàng.

Thứ ba, toàn bộ quá trình sản xuất
và phát sóng bản tin đều dựa trên
nền tảng KTS của Inews, vì vậy vấn
đề lỗi kỹ thuật cũng được đặt ra và
gây ra không ít những khủng hoảng
nghiêm trọng. Thí dụ, DVE không
hiển thị được, đồ họa lên nhầm thứ
tự, không lên được tít hay chữ đi cùng
nhân vật trả lời phỏng vấn...

Thậm chí, do sai sót cú pháp lúc
thực thi một khâu nào đó của phóng
viên hay biên tập viên khiến cho ý đồ
sản xuất thể hiện không đúng, dễ xảy
ra việc không khớp giữa mệnh lệnh
của đạo diễn với người chạy băng và
người dẫn chương trình.

Thứ tư, vấn đề khai thác và kiểm
chứng thông tin trên mạng xã hội là
một rủi ro, một nguy cơ “chết người”
không thể không nhắc đến. Một mặt
là việc kiểm chứng khá khó khăn, và
mặt kia là những hình ảnh khi tải
xuống đã không theo ý muốn ban
đầu của người khai thác (về bản
quyền, về nhạy cảm chính trị, về sạn
giới, về vi phạm công ước quyền trẻ
em, về đời tư, về phong tục tập
quán...). Ngay cả khi kịp thời phát
hiện thì việc thay thế tin bài tức thời
cho đủ thời lượng nhiều khi lại sinh
ra những rủi ro khác, hoặc chí ít cũng
làm cho bản tin kém hấp dẫn so với ý
đồ thiết kế ban đầu.

Thứ năm, những rủi ro đến từ
chính modul nội dung của bản tin.
Bản tin 22h30 được thiết kế một
modul “Điểm mạng” nhằm bắc cầu

nối giữa truyền hình và mạng (bao
gồm cả báo chí chính thống trên on-
line lẫn các mạng xã hội). Có thể rủi
ro đến từ chính việc chọn chủ đề
điểm, cũng có khi lại do việc chọn
những bình luận hoặc quá chú trọng
vào một ý kiến nào đó.

Thậm chí, rủi ro có thể xuất hiện
“kín đáo” khi người phóng viên điểm
mạng bị “ngợp” giữa “rừng” ý kiến
khiến cho đòi hỏi cân bằng và công
bằng đối với những bình luận không
đáp ứng được. Tuy vấn đề biên tập
modul này được chỉ đạo, thực hiện
rất kỹ càng, chặt chẽ song vẫn có
nhiều rủi ro tiềm ẩn.

giải pháp quản trị rủi ro
Với những bản tin sản xuất theo

nền tảng KTS, lãnh đạo Ban Thời sự
VTV nói chung và Phó Ban phụ
trách trực tiếp bản tin nói riêng đã
chỉ đạo rất sát sao và chuyên nghiệp.
Người phụ trách chính trong tổ chức
sản xuất cũng đã trù hoạch và tính
toán khá kỹ lưỡng các phương án từ
trước hoặc sát giờ, và trong khi thi
công cũng như trong lúc phát sóng
bản tin.

Những nguy cơ dẫn đễn rủi ro cho
bản tin đã được “đóng khung”, nhận
diện từ sớm và chuẩn bị một kịch bản
xử lý tức thời nếu khủng hoảng xảy
ra. Kịch bản này tuy không hiện hữu
trước mặt các thành viên của ê-kíp,
nhưng về căn bản họ đều nhận rõ 4
thang nhận diện nguy cơ: đỏ, cam,
vàng, xanh. Theo đó, việc nhận diện
và xử lý khá nhanh chóng, phù hợp
với đòi hỏi của làm live một bản tin
thời sự.

Tuy nhiên, việc đánh giá nguy cơ
của các thành viên ê-kíp sản xuất có
thể không đồng thuận trong nhất
thời là khá khó khăn. Thí dụ, người
này cho rằng điểm mạng chủ đề này

trên mạng này có thể bất ổn một chút
nào đó về một phương diện nào đó,
người khác không cho đó là bất ổn,
mặc dù bản tin đã có thiết kế tiêu chí.
Hoặc một bình luận nào đó được
nhắc đến có thể tốt về nội dung,
nhưng có vấn đề về câu chữ bất lợi
cho kênh sóng của một Đài quốc gia.

Việc nhận diện nguy cơ và ứng
phó khủng hoảng cho bản tin luôn
luôn là việc của một nhóm trong số
các thành viên ê-kíp sản xuất và
đương nhiên quyết định cuối thuộc
về cương vị người Chỉ đạo sản xuất
hoặc người tổ chức sản xuất chính.
Song những khó khăn cũng nảy sinh
là nhóm này không ổn định mà tùy
thuộc vào ê-kíp sản xuất từng số bản
tin khác nhau của các ngày khác
nhau. Câu chuyện này cần được
nghiên cứu tiếp từ trong thực tiễn
điều hành sản xuất bản tin.

Mặt khác, lãnh đạo Ban Thời sự
VTV cũng đã thực thi nguyên tắc 3C
trong xử lý khủng khoảng xảy ra nếu
nhận thấy một bản tin dù có nét
riêng, có khả năng thu hút công
chúng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Một trong những nguyên tắc đó là
kiểm soát dòng chảy thông tin của
bản tin ngay trong khi phát sóng và
sau khi lên sóng. Việc xử lý khủng
hoảng này cần nhanh chóng, nhưng
vẫn bảo đảm nguyên tắc và có sự chỉ
đạo sát sao.

Với xu hướng sử dụng mạng xã hội
ngày càng nhiều, nhất là đối với giới
trẻ như hiện nay thì xu hướng làm
báo mới cần có là “mạng hoá truyền
hình”, đó là việc thu hút và giữ lượng
công chúng đồng hành cùng truyền
hình truyền thống. Và đương nhiên
những sản phẩm truyền hình này
phải được sản xuất trên nền tảng
KTS, với những nội dung mới nhất,
nhanh nhất và chất lượng nhất. n
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Tin tức đang bị xuyên tạc như thế nào?
Tại sao hằng ngày ta không giới thiệu những

trang web tử tế và không điểm mặt những kẻ tung
lên mạng chuyện nhảm nhí? Công chúng đang rất
cần có dịch vụ đó.

Tôi thấy nực cười câu chuyện về những kẻ ngu
ngốc trên Internet. Trên mạng và một vài tờ báo
bỗng xuất hiện thông tin dường như trong một
cuộc thuyết trình tôi có nói rằng Internet đầy rẫy
những thằng ngốc. Thế là bịa tạc. Bài thuyết trình
của tôi về một đề tài hoàn toàn khác, nhưng kiểu
đưa tin đó tự thân đã phô bày rất trực quan là
trong những ấn phẩm và báo chí trên mạng
Internet, tin tức được lan truyền và bị xuyên tạc
như thế nào.

Kể ra, câu chuyện về những thằng ngốc cũng

có chỗ trong buổi thuyết trình ấy: khi trả lời một
câu hỏi mà tôi không còn nhớ cụ thể, tôi có chia
sẻ một quan sát hoàn toàn lành mạnh. Sau khi xác
nhận rằng trong bảy tỷ cư dân của hành tinh
chúng ta tất phải có một bộ phận nào đấy những
người ngu ngốc, tôi nhấn mạnh: trước đây, phần
lớn trong số họ chỉ chia sẻ những ý tưởng mê sảng
của mình cho những người thân cận tại quán rượu
- bằng cách ấy, những bộ óc tù hãm của họ không
vượt quá một phạm vi hẹp người nghe. Bây giờ,
khá đông những kẻ như thế có cơ hội phát biểu ý
kiến của mình trên mạng xã hội, mà những luận
bàn của họ thì phổ biến cực kỳ rộng rãi và trà trộn
vào ý kiến của những người có đầu óc.

Xin lưu ý: tôi không có ý khinh miệt gì khi
dùng thuật ngữ “kẻ ngu ngốc”. Không có kẻ ngu

TráCH NHIỆm mớI 
CủA BáO CHí

Tạp chí Người Làm Báo giới thiệu một trong những bài viết nổi tiếng của
Umberto Eco đăng trên báo L’Espresso (Italia) bàn về giá trị và chức năng mới
của báo chí hiện đại.

báo chí THế GIớI

Umberto Eco_Ảnh TL
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ngốc theo những biểu hiện nghề
nghiệp (kể ra cũng có một số trường
hợp ngoại lệ), song, một người bán
hàng tạp hóa, một bác sĩ phẫu thuật
hay một nhân viên nhà băng cừ khôi
đôi lúc cũng có thể buột miệng nói ra
những câu ngớ ngẩn về một sự vật
mình không rành rẽ hoặc chưa kịp
nhận biết. Thế mà trên mạng, người
ta thường dám tung ngay những phát
ngôn nóng, chưa có đủ thời gian để
suy ngẫm.

Kể cũng đúng thôi, Internet trao
quyền phát ngôn cho cả những kẻ đầu
óc thì thiếu lành mạnh, nhưng độ ngu
ngốc thì dư thừa quá mức cho phép.
Nhiều lời bình không đáng có mà tôi
thấy trên mạng chỉ minh họa rõ cho
quan điểm hoàn toàn có cơ sở của tôi.
Ví dụ, có kẻ viết rằng, theo ý kiến
dường như của tôi, thì phát biểu của
một thằng ngốc với phát biểu của một
người được giải Nobel cũng có mức độ
thuyết phục như nhau. Thế là, nhanh
như phản ứng dây chuyền, nổi lên cuộc
tranh luận vô nghĩa xem tôi đã nhận
giải Nobel hay chưa, thậm chí chẳng ai
buồn tính đến chuyện thử kiểm tra
thông tin trong Wikipedia nữa. Sự việc
này góp thêm một bằng chứng là
chúng ta quá dễ bị lôi cuốn vào những
câu chuyện tầm phào vô bổ. Một
người biết sử dụng mạng cần phải biết
phân biệt những phát biểu vô căn cứ
với những ý kiến đã được nghĩ chín
muồi, nhưng than ôi - đâu phải lúc nào
cũng được như vậy.

công chúng luôn cần những
câu chuyện tử tế

Đến đây, xuất hiện vấn đề chọn lọc,
nó đụng chạm đến không chỉ những
hồi âm trong blog hay trong Twitter.
Ngược lại - vấn đề này cực kỳ quan
trọng đối với tất cả các trang mạng
thường xuyên đưa cả những tin tức

nóng sốt có kiểm chứng, cả những trò
nhảm nhí các kiểu - như phanh phui
một tội phạm không hề có, phủ nhận
những sự việc đã rõ rành rành, phân
biệt sắc tộc cũng như những tin tức
rởm, không xác thực, những dữ liệu
đáng ngờ... Lọc thông tin như thế nào
đây? Mỗi người chúng ta đều có khả

năng nhận biết đồ giả. Như tôi chẳng
hạn, khi bàn đến những trang mạng
cập nhật đề tài trong tầm hiểu biết của
mình, hễ thấy gờn gợn là tôi phải kiểm
tra ngay tính xác thực của nó. Nhà
trường cũng không thể dạy bạn kỹ
năng lọc, bởi chính các thày cô cũng
sống trong những điều kiện như tôi:
một thầy giáo dạy tiếng Hy Lạp thì
cũng vô phương tự vệ trước những
trang mạng kể về học thuyết các thảm
họa hay cuộc chiến tranh 13 năm.

Chỉ còn mỗi một giải pháp. Các tờ
báo thường chịu sự ảnh hưởng của
mạng, bởi vì chính từ đó thường đẻ ra
những tư liệu, và các huyền thoại
nữa. Các báo đang nhường cương vị
cho đối thủ chủ yếu của mình, và
bằng cách đó thường không tránh
khỏi tụt hậu so với đối thủ. Nên
chăng, chí ít là hằng ngày, mỗi tờ báo
phải dành trang để điểm qua tất cả
các trang mạng (như việc vẫn làm là
giới thiệu sách hay giới thiệu phim),
để lọc ra những gì đáng tin cậy, để
bóc trần những kẻ tung tin tầm bậy
hoặc không chính xác. Những ấn
phẩm đáng kính trọng sẽ dành cho
bạn đọc của mình sự hỗ trợ lớn lao và
cùng lúc, sẽ thu hút về phía mình cả
những người sử dụng mạng đang
định “bĩu môi” với báo chí. Một
chuyên trang kiểu đó hẳn sẽ được
nhiều người đọc hằng ngày.

Để thực hiện một dự án như thế,
đương nhiên là báo chí cần có một
tập thể các nhà phân tích, cần mời
nhiều cộng tác viên ngoài tòa soạn
cùng tham gia. Tất nhiên, biện pháp
này đòi hỏi phải được đầu tư không
ít, nhưng xét theo giác độ văn hóa,
chắc chắn sẽ rất có giá trị và gọi về
một chức năng mới cho báo chí thời
nay. n

đĂng bẩy (Theo L’Espresso)

Umberto Eco sinh ngày 5/1/1932,
mất ngày 19/2/2016 tại Italia, được
coi là “bộ óc” đồ sộ của châu Âu - một
triết gia, nhà ký hiệu học, nhà sử học,
nhà văn, nhà phê bình, giáo sư của
Đại học Cộng hoà San Marino, Đại
học Bologna, viện sĩ của Viện Hàn lâm
quốc gia Italia (Accademia Nazionale
dei Lincei) và là thành viên danh dự
của Đại học Oxford (Anh). riêng về
sáng tác, ông lừng danh với những
cuốn tiểu thuyết Tên của đóa hồng
(1980), Quả lắc của Foucault (1988),
Hòn đảo ngày xưa (1994), Baudolino
(2000), Ngọn lửa bí ẩn của nữ hoàng
Loana (2004) và Nghĩa địa Praha
(2010) cùng những cuốn sách viết
cho trẻ em và nhiều văn bản học
thuật khác.
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Vượt ra khỏi biên giới quốc gia
Từ đó đến nay, hình thức sinh

hoạt chính trị vào giai đoạn cuối của
cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trở
thành một chương trình truyền hình
định kỳ “đến hẹn lại lên” có sức thu
hút cao hơn rất nhiều chương trình
giải trí hoặc các cuộc thi đấu thể thao
lớn, vượt ra khỏi biên giới quốc gia.

Đêm 26/9 (sáng ngày 27/9 giờ
Việt Nam), cuộc tranh luận lần nhất
giữa bà Hillary Clinton, ứng cử viên

Đảng Dân chủ, và ông Donald
Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa,
diễn ra tại Đại học Hofstra, bang
New York .Đây cũng là nơi tổ chức
tranh luận trực tiếp giữa các ứng
viên tổng thống vào năm 2012 và
2008. Các thống kê cho thấy, có
khoảng 100 triệu người Mỹ theo dõi
cuộc tranh luận này qua 13 kênh
truyền hình của Mỹ, đồng thời, còn
có hàng trăm triệu người khác trên
khắp thế giới tham gia bình luận

trên các mạng xã hội, diễn đàn...
Nhà cung cấp dữ liệu Nielsen cũng
cho biết: nhiều khán giả không
chuyển kênh trong suốt 98 phút
tranh luận.

Ngày nay, xem lại những bức ảnh
tư liệu của cuộc tranh luận đầu tiên
vào năm 1960 và so sánh với những
đoạn video clip cuộc tranh luận vừa
qua, dễ thấy nhận thấy quy mô sản
xuất chương trình truyền hình, đặc
biệt là công nghệ ghi hình và hiệu

sức hấp dẫn từ một chương trình 
truyền hình đặc biệt

PhÚ trang

Cách đây 56 năm, lần đầu tiên, cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Tổng
thống Mỹ giữa Thượng nghị sĩ John F. Kennedy và Phó Tổng thống richard Nixon được
trực tiếp truyền hình. Cuộc tranh luận ấy kéo dài 60 phút tại phòng thu của đài truyền hình
CBS ở Chicago, thu hút 66 triệu người xem, khi đó nước Mỹ có 179 triệu dân. 

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên John F. Kennedy và Richard Nixon 1960 (ảnh tư liệu của CNN)

báo chí THế GIớI
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quả truyền thông của sự kiện chính
trị này có một khoảng cách rất xa. 

Ở góc độ truyền hình, định dạng
(format) của chương trình tranh
luận này liên tục thay đổi từ năm
1988 đến nay nhằm tăng tính tương
tác với công chúng, hạn chế sự can
thiệp chủ quan của (những) người
dẫn chương trình (hosts), tạo sự
công bằng cho các ứng cử viên và
phải có nhiều bất ngờ.

Phương thức truyền hình thực tế
(reality television) được tận dụng
tối đa trong xử lý nội dung các
chương trình tranh luận trên truyền
hình. Mục đích lớn nhất của các thủ
pháp truyền hình thực tế trong ghi
hình sự kiện này là bảo đảm tính tự
nhiên trong cuộc tranh luận. Ở đó,
ống kính, đèn sân khấu và cả khán
giả có mặt không chi phối, ảnh
hưởng tới 2 nhân vật chính. Họ phải
sống thật, bộc lộ hết con người thật
không chỉ qua lời nói mà qua ngôn
ngữ hình thể. Các ứng cử viên có
thể biết trước chủ đề, nội dung
tranh luận, nhưng không vì thế mà
phần đối thoại giống như “trả bài”
do họ học thuộc lòng trước các “đáp
án”. Để làm được điều đó, vai trò
người dẫn chương trình (thường là
các nhà báo truyền hình nổi tiếng)
hết sức quan trọng, nhất là trong
việc phân bổ thời gian, điều phối
câu hỏi và bình luận...

Thế mạnh của ngôn ngữ 
hình ảnh

Sức hấp dẫn chủ yếu của chương
trình truyền hình trực tiếp tranh luận
giữa hai ứng cử viên tổng thống xuất
phát từ thế mạnh của ngôn ngữ hình
ảnh. Tất nhiên, bản chất của chương
trình này là talkshow, lượng thông
tin chính nằm ở lời nói của các nhân
vật tham gia (kể cả người dẫn

chương trình với vai trò bình luận,
dẫn dắt, phân tích trong cuộc tranh
luận). Tuy nhiên, một ánh mắt, một
cái nắm tay, một chút ngập ngừng...
hay nói đúng hơn, toàn bộ hành vi
của hai nhân vật chính đều không
qua mắt hàng trăm triệu người xem
và nó mang một lượng thông tin lớn,
nó có thể làm thay đổi nhận thức của
khán giả về một ứng cứ viên và từ đó,
thay đổi kết quả bầu cử. Những cuộc
thăm dò dư luận cử tri ngay sau các
màn tranh luận trực tiếp lâu nay cho
thấy điều đó.

Tranh luận trực tiếp thường ở
chặng cuối của cuộc đua tới vị trí
tổng thống. Nội dung các màn tranh
luận nhắm vào lượng cử tri còn đang
do dự chọn lựa. Chỉ cần một lỗi nhỏ
thôi, một ứng cử viên đang có lợi thế
trước đó vẫn có thể mất phiếu. Lịch
sử bầu cử Tổng thống Mỹ chứng
minh điều đó rất rõ. Khi hai người
lần đầu tiên lên sân khấu ở cùng một
nơi, không có tác động của truyền
thông, không có phân tích từ ngữ,
bình luận, họ sẽ bộc lộ các điểm yếu,
điểm mạnh qua cách phát ngôn, ngữ
điệu, thái độ, hành vi chứ không chỉ
nội dung phát ngôn. Ống kính truyền
hình có thể nhấn nhá rõ nét điều
này. Ví dụ, trong cuộc tranh luận
trực tiếp năm 1992 giữa ông George
Bush và ông Bill Clinton (sau đó
thắng cử), ông Bush thỉnh thoảng lại
liếc đồng hồ đeo tay, cử chỉ này sau
đó được bình luận theo hướng bất lợi
cho chính ông Bush.

Khán giả truyền hình Mỹ theo
dõi các cuộc tranh luận luôn luôn
chú ý tới những “điểm đặc biệt” mà
các ứng cử viên thể hiện, để quyết
định chọn ai là người lãnh đạo quốc
gia. Những điểm này có thể là chính
sách đối nội hoặc đối ngoại nhưng
cũng có thể là quan điểm cá nhân

ứng cử viên thông qua một thái độ,
một cử chỉ.

Trước cuộc tranh luận thứ nhất
giữa bà Hillary Clinton và ông Don-
ald Trump, trong chương trình “Vấn
đề hôm nay” trên kênh VTV1 tối
26/9, GS. Mitchell McKinney -
chuyên gia truyền thông chính trị
của đại học Missouri (Mỹ) đã nhấn
mạnh: “Về bản chất, cuộc tranh
luận đó là một chương trình truyền
hình, cử tri bật tivi để xem hình ảnh
và tính cách của ứng cử viên. Rõ
ràng, yếu tố kiến thức rất quan
trọng để ứng cử viên thể hiện mình
là một người sáng giá cho vị trí tổng
thống nhưng cuộc tranh luận trên
truyền hình không hoàn toàn là để
xem ai thông minh hơn hay ai có
kinh nghiệm hơn, ranh giới ở đây
thường rất mong manh”.

Phong thái, tính khí, hành vi của
từng ứng cử viên, thậm chí sức khỏe,
thể chất và khả năng tư duy của
từng ứng viên sẽ được ống kính
truyền hình khắc họa rõ nét. Nếu
trong thế kỷ trước, các cuộc tranh
luận tổng thống vẫn còn dừng lại ở
một talkshow có tính chất chính
luận, thì ngày nay, công nghệ, đặc
biệt là công nghệ truyền thông trực
tuyến đã can thiệp khá sâu vào hiệu
quả của tranh luận.

Facebook, YouTube, Twitter và
hàng loạt mạng xã hội lớn cũng
tham gia bình luận, bình chọn, đặt
câu hỏi, tăng cường sự minh bạch và
cũng khai thác tối đa trong các chiến
lược truyền thông của mỗi bên.

Nghiên cứu các cuộc tranh luận
bầu cử Tổng thống Mỹ ở góc độ
truyền hình nói riêng, góc độ truyền
thông nói chung cũng là một hướng
tiếp cận để rút ra nhiều bài học
nghiệp vụ thú vị trong làm báo ở
Việt Nam. n
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Lựa chọn tự nhiên
Theo Anthony Bourdain, vị đầu

bếp và người dẫn chương trình nổi
tiếng về ẩm thực và du lịch, ý tưởng
của CNN sản xuất một chương trình
về Tổng thống Mỹ đã được bàn thảo
từ một năm trước khi ông Obama
tới Hà Nội. Khi đó, các nhân viên
Nhà Trắng gợi ý, Bourdain có thể
cùng Tổng thống thưởng thức một
bữa ăn bình dị. Tuy nhiên, nội dung
các cuộc bàn thảo được giữ bí mật

tới tận phút chót. Các nhà sản xuất,
thậm chí cả người quay phim, cũng
chỉ được biết thông tin Bourdain và
Tổng thống sẽ cùng xuất hiện trong
một chương trình, trước khi ghi hình
một ngày. Không chỉ dẫn, hay yêu
cầu đặc biệt nào liên quan nội dung
cuộc trò chuyện giữa đầu bếp trứ
danh với nhà ngoại giao xuất chúng
được đưa ra, kể cả từ phía Nhà
Trắng. Nghĩa là, Bourdain được
“quyền tự quyết”. 

Bourdain cho biết: “Ông Obama
muốn ngồi ăn cùng tôi. Nhưng tôi
không có ý định phỏng vấn Tổng
thống, mà chỉ định trò chuyện với
ông ấy, với tư cách một người cha
của cô con gái 9 tuổi, một người yêu
Đông Nam Á và một người mê món
bún chả thơm ngon với một cốc bia
lạnh. Và nếu Tổng thống sẵn lòng
hợp tác, tôi sẽ đem đến cho ông ấy
một khoảng thời gian tuyệt vời, mời
ông ấy ăn món tôi muốn thưởng
thức, trong không gian tôi yêu
thích”. Bourdain cũng muốn nhắc
Tổng thống về ký ức ẩm thực đường
phố khi còn niên thiếu.

Nhiều tên quốc gia xuất hiện
trong đầu Bourdain, nhưng khi Việt
Nam được nhắc tới, Bourdain lập tức
biết rõ mình muốn đến nơi nào.
Bourdain nói: “Tôi yêu Việt Nam.
Tôi có kinh nghiệm làm việc ở đó, có
bạn bè, có các mối quan hệ, có món
ăn yêu thích, nhà hàng ưa thích. Đó
là một quốc gia tuyệt vời”. Và Bour-
dain biết mình có thể làm tốt nhất
công việc được giao ở Việt Nam. 

Bourdain nghĩ, Tổng thống
Obama dành nhiều thời gian trong
các phòng dạ tiệc lớn ở những
khách sạn sang trọng, dự nhiều

Truyền thông và câu chuyện bình dị 
của Tổng thống mỹ 

chu hồng thắng

Đúng 4 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam, câu
chuyện thú vị về người đứng đầu nước Mỹ tới thưởng thức món bún chả tại một quán ăn
bình dân ở Hà Nội được tiết lộ trong chương trình Anthony Bourdain: Parts Unknown trên
kênh truyền hình CNN. Chương trình còn cho thấy tình yêu của chuyên gia ẩm thực Mỹ
dành cho Việt Nam, cũng như tính chuyên nghiệp, hiệu quả của ê - kíp sản xuất show
truyền hình thực tế ăn khách đã bước sang mùa thứ 8.

Tổng thống Mỹ B. Obama dùng món bún chả cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain_Ảnh: TL
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quốc yến kéo dài với thực đơn gồm
các món ăn “quốc hồn quốc túy”.
Thật vô vị nếu tới tận nơi tuyệt vời
như Hà Nội, mà Tổng thống lại
phải dành thời gian trong nhà hàng
mát lạnh, kiểu phương Tây và
thưởng thức các món ăn dành cho
thượng khách nước ngoài. Là một
chuyên gia ẩm thực, từng thăm thú
nhiều nơi, thưởng thức nhiều món
ăn địa phương độc đáo, Bourdain
biết rõ, bún chả không thường được
lựa chọn trong các “menu quốc
tiệc”, nhưng là món ăn đặc sản của
Hà Nội. Sẽ càng thú vị nếu thưởng
thức nó trong một không gian nhỏ
hẹp của một quán ăn bình dị ở phố
cổ Hà Nội, không phải nơi Tổng
thống thường được dẫn tới. Quán
bún chả Hương Liên trên phố Lê
Văn Hưu, Hà Nội, đã được lựa chọn
như thế.

Theo Bourdain, ban đầu các
nhân viên mật vụ Mỹ không hài
lòng với lựa chọn của ông, bởi các
điều kiện không đáp ứng yêu cầu tối
ưu của họ. Họ đưa lý do quán ăn
nhỏ hẹp, tọa lạc trên khu phố chật
chội, điều kiện vệ sinh không tốt
lắm..., nhưng cuối cùng họ cũng
phải chấp thuận. Bourdain nói: Dù
sao, tôi cũng muốn cám ơn các nhân
viên mật vụ, họ đã dành thời gian
kiên nhẫn đứng dưới mưa chờ đợi”.

Khi đã yêu, sẽ yêu mãi mãi
Tới nửa sau của chương trình,

Tổng thống Obama mới xuất hiện.
Đó là một ngày mưa ở Hà Nội.
Bourdain gọi đó là “ngày bình
thường ở thiên đường”. Quán ăn
nằm trong một khu vực bình dị, gần
trung tâm thành phố. Mật vụ Mỹ
kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả Bourdain,
trước khi đoàn xe chở Tổng thống
tới. Bước ra từ chiếc xe The Beast,

Tổng thống Obama vẫy tay chào
đám đông, rồi bước vào quán.

Đúng dự định, Bourdain không
phỏng vấn Tổng thống dù rất
ngưỡng mộ, đặc biệt là không bàn
luận về một chương trình nghị sự,
hay quan điểm đối ngoại nào. Bour-
dain cho biết, ông không biết diễn
tả thế nào về chuyện ngồi đối diện
Tổng thống và cùng uống chung
một chai bia với nhà lãnh đạo. Chỉ
biết là Tổng thống Obama đã tỏ ra
rất thoải mái, dù chỉ vài ngày trước
đó ông vừa nghe tường trình về
chuyện thủ lĩnh cấp cao Taliban bị
tiêu diệt ở Pakistan. Vị Tổng thống
Mỹ còn tỏ vẻ thích thú khi ngồi trên
chiếc ghế đẩu thấp bằng nhựa, loay
hoay dùng đũa gắp những sợi bún
trắng muốt thả vào bát bún chả nâu
vàng ngâm trong nước mắm chua
ngọt thơm phức...

Bourdain kể, ông nói chuyện với
Tổng thống không phải như một
chuyên gia ẩm thực, mà là một
người yêu xứ sở này; Tổng thống
Obama vui vẻ đáp lại bằng những
hồi ức về các món ăn của Hawaii và
Indonesia trên hè phố ở Hawaii và
Indonesia. Bourdain còn nói rằng,
ông rất hợp với Ted Nugent, người
từng nhiều lần chỉ trích và thù ghét
Tổng thống. Ông Obama đáp lại
rằng, đó là những người chúng ta
nên quan tâm, những người không
đồng ý kiến với chúng ta. Tổng
thống có thể bỏ qua cho kẻ thù một
cách đáng ngạc nhiên - Bourdain
nhận xét.

Theo Bourdain, Tổng thống
Obama nói chuyện không chút tính
toán, dè dặt, khác hẳn phong cách
của một nguyên thủ quốc gia, thậm
chí còn hài hước, luôn tươi cười. Trả
lời câu hỏi của Bourdain rằng có
nuối tiếc quãng thời gian có thể đến

bar, một mình uống bia lạnh và
nghe nhạc hay không, nhà lãnh đạo
nước Mỹ cười và đáp “Chỉ hơn sáu
tháng nữa thôi”.

Họ cũng chia sẻ nhiều về các
món ăn ở Đông  Nam Á, về cách
thức ăn uống, về cả Donald Trump
(tất nhiên là không nhắc đích danh)
khi nói về viễn cảnh nước Mỹ xây
tường cao ngăn cách với Mexico, về
cả ý tưởng Mỹ sẵn sàng “làm hòa”
với những nước như Cuba hay
Iran... Tổng thống Obama còn chia
sẻ, khi thấy những người như Bộ
trưởng Ngoại giao John Kerry hay
Thượng nghị sĩ Hohn MacCain trở
lại Việt Nam để gác lại quá khứ,
ông càng thêm hy vọng về tương lai
hòa bình của thế giới.

Câu chuyện cùng Tổng thống
Obama ăn bún chả Hà Nội đã mở
màn mùa thứ 8 của show truyền
hình thực tế khám phá những miền
đất mới của Bourdain, người đã gọi
chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam là
một “trải nghiệm đổi đời”. Nhiều
người hỏi ông, sao Tổng thống Mỹ
đến Việt Nam không ăn phở, ăn
nem, mà là bún chả. Bourdain đáp:
Đó là món ăn của họ. Món đặc sản
địa phương khiến họ tự hào. Trên
chiếc ghế nhựa. Ở nơi họ vẫn
thường ăn. Bourdain mượn lời nhà
văn Graham Greene, tác giả cuốn
“The Quiet American” (Người Mỹ
trầm lặng) để nói về tình cảm với
Việt Nam: “Người ta nói rằng dù
bạn đang tìm kiếm thứ gì, bạn sẽ
tìm thấy ở đây: Mùi hương, đó là
thứ đầu tiên chạm vào bạn, hứa hẹn
mọi thứ để đổi lấy linh hồn bạn”.
Mùi hương đó là sự kết hợp của
khói thoát ra từ ống xả xe máy và
thịt nước. Một khi đã yêu, bạn sẽ
yêu mãi mãi - Anthony Bourdain
nói như vậy về Việt Nam. n
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Những con số biết nói
Nghiên cứu mới công bố của

Trung tâm nghiên cứu Pew, có trụ
sở ở Hoa Kỳ cho thấy một xu hướng
đáng chú ý là cử tri đang ngày càng
quan tâm tới việc tìm kiếm các
thông tin bầu cử Tổng thống Mỹ từ
mạng xã hội hơn bao giờ hết. Theo
nghiên cứu, có tới 87 % công chúng
Mỹ sử dụng Internet. Trong số đó,
có hơn 70% số người sử dụng
Facebook. Tuy chỉ có khoảng 20 %
trong số họ sử dụng Twitter, nhưng
phần lớn nhà báo, các nhà bình luận
chính trị lại sử dụng công cụ này. Vì
thế, Twitter được đánh giá là có ảnh
hưởng rất lớn tới việc đưa thông tin
và cách thức công chúng tiếp cận
thông tin tại Mỹ.

Cũng trong một kết quả điều tra
xã hội học cho thấy, vào tháng
1/2016, khoảng 44% người Mỹ
trưởng thành cho biết họ biết về
cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ qua
mạng xã hội. Tỷ lệ này cao hơn rất
nhiều việc tiếp cận thông tin từ báo
chí địa phương và báo in. Đến tháng

7/2016, 24 % số người được hỏi cho
biết họ thường xuyên theo dõi trang
thông tin của hai ứng cử viên
Donald Trump và Hillary Clinton
trên mạng xã hội để tìm thông tin về
cuộc bầu cử. Con số này cao hơn rất
nhiều tỷ lệ 15 % số người vào các
website của các ứng cử viên hoặc
đọc email để tìm thông tin. 

Kết quả phân tích các thông điệp
của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ
năm 2016 cho thấy, những chiến
thuật sử dụng mạng xã hội trong
tranh cử có những nét tương đồng
và nhiều điểm khác biệt. Trên
Facebook, ứng cử viên Đảng Dân
chủ Hillary Clinton thường xuyên sử
dụng các đường dẫn tới các chiến
dịch truyền thông chính thức, trong
khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa
Donald Trump hướng tới các
phương tiện truyền thông mới. Trên
mạng xã hội Twitter, ông Donald
Trump trao đổi thông tin thường
xuyên với cộng đồng mạng hơn bà
Clinton. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng
các video clip ngắn trên tài khoản

mạng xã hội của bà Hillary Clinton
là 1/4 so với tỷ lệ 1/10 của ứng cử
viên Donald Trump. 

Không chỉ là nhà kinh doanh tài
ba, tỷ phú bất động sản Donald
Trump còn chứng tỏ có khả năng sử
dụng các công cụ truyền thông mới
rất tốt khi nắm lợi thế lớn với 10
triệu người theo dõi trên Twitter so
với 7 triệu của bà Hillary Clinton.
Trên Facebook, số người theo dõi
thường xuyên trang của ông Donald
Trump là 9 triệu. Con số này cũng
gấp đôi số người theo dõi trang của
bà Hillary Clinton. 

Với những phát biểu gây sốc, tỷ
phú Donald Trump luôn là người
nhận được rất nhiều bình luận từ
người hâm mộ trên mạng xã hội.
Bình luận của ông Donald Trump
tấn công bà Hillary về việc kiểm
soát súng trên Twitter đã nhận được
16 nghìn phản hồi, trong khi phát
biểu của ông về việc ủng hộ cảnh sát
có tới 72 nghìn lượt chia sẻ. Trước
đó, ứng cử viên của Đảng Dân chủ
Bernie Sander có tuyên bố trên

bầu cử tổng thống mỹ 2016:

mạng xã hội - 
xU HướNG mớI TrONG

TrUYềN THôNG CHíNH Trị
thanh Phương

Việc sử dụng mạng xã hội trong tranh cử Tổng thống Mỹ
đã trở thành một xu thế áp đảo và được đánh giá là một xu
hướng truyền thông mới đầy tinh tế mang lại hiệu quả
thông tin cao.

Ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton tranh luận tại buổi truyền                 
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Twitter rằng ông sẽ tranh luận với
Donald Trump đã nhận được 28
nghìn ý kiến còn phát biểu của ông
trên Facebook chúc mừng về người
Mỹ gốc đã nhận được 52 nghìn lượt
chia sẻ. 

Trong lĩnh vực này, bà Hillary
Clinton dường như thu hút được ít
hơn mối quan tâm. Phát biểu của bà
về tình trạng hạn hán ở bang
California chỉ nhận được 5.600 chia
sẻ trên Twitter. Trong khi đó, trên
Facebook, video clip được nhiều
người chia sẻ nhất của bà là cảnh
công kích ông Donald Trump nhận
được 15 nghìn lượt quan tâm của cư
dân mạng.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên
được truyền hình trực tiếp trên
truyền hình giữa hai ứng cử viên
Hillary Clinton và Donald Trump
ngày 26/9 vừa qua tại trường Đại
học Hofstra, New York, các mạng
xã hội Facebook, Twitter, Youtube
và Yahoo đã đưa trực tiếp cuộc
tranh luận. Ngay sau khi kết thúc
cuộc tranh luận, Twitter công bố

cuộc đối đầu đầu tiên giữa ông
Donald Trump và bà Hillary
Clinton là cuộc tranh luận thu hút
mối quan tâm nhiều nhất của cộng
đồng mạng này từ trước tới nay. Số
lượng ý kiến chia sẻ và bình luận về
hai ứng cử viên trên Twitter trong
90 phút tranh luận đã vượt quá con
số 10,3 triệu lập nên trong cuộc
tranh luận giữa hai ứng cử viên
Barack Obama và Mitt Romney
trong cuộc tranh cử Tổng thống
Mỹ năm 2012. 

một xu thế mới
Cách thức sử dụng mạng xã hội

làm công cụ truyền thông trong
hoạt động chính trị ở Mỹ đang thay
đổi với những chiến lược và sách
lược biến đổi nhiều. Tuy nhiên, về
bản chất, việc nhu cầu có thực của
cử tri ngày càng quan tâm đến các
thông tin trên mạng xã hội về cuộc
bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã
cho thấy một xu thế mới. Thay vì
tiếp cận các thông tin truyền thống
một chiều như truyền hình, báo in,

báo điện tử, các cử tri đang mong
muốn được tiếp cận với những
thông tin được kiểm chứng và họ
chính là những người mong muốn
được tiếp nhận nhiều thông tin
kiểm chứng nhiều nhất có thể trước
khi đưa ra quyết định lựa chọn ứng
cử viên nào.  

Bên cạnh đó, một xu hướng nữa
của cử tri Mỹ hiện nay là họ không
chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra
mà còn muốn đưa ra ý kiến của
mình về vấn đề được mọi người
quan tâm. Thông qua ý kiến chia sẻ
và bình luận, cử tri Mỹ có thể nhận
được đánh giá và tìm kiếm được
những người nào có đánh giá đúng
bản chất về bình luận và ý kiến của
họ. Việc tiếp nhận những thông tin
phản hồi về ý kiến họ đưa ra sẽ cho
phép cư dân mạng củng cố và khẳng
định ý kiến của họ đưa ra là đúng
hay sai, lý do ý kiến đó được chấp
thuận hay phản đối. 

Chiến dịch sử dụng mạng xã hội
làm công cụ truyền thông của đợt
tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016
một lần nữa cho thấy ảnh hưởng của
mạng xã hội có tác động như thế
nào tới tâm lý và hành vi của các cử
tri Mỹ trong kỷ nguyên số. Thay vì
tới dự trực tiếp các cuộc vận động
tranh cử hay tranh luận trực tiếp,
giờ đây các cử tri Mỹ đã có một
cuộc lựa chọn ứng cử viên thông
qua mạng xã hội. 

Đó chính là cách mà cư dân
mạng đang thể hiện trong cuộc đua
vào Nhà Trắng năm nay. Và đó
cũng là xu hướng mà báo chí truyền
thống cần phải nghiên cứu, chuyển
đổi để phù hợp với hoàn cảnh mới
và không bị bỏ rơi trong cuộc đua
thu hút bạn đọc và tìm lại vị thế và
vai trò định hướng dư luận xã hội
trong kỷ nguyên số. n

                   hình trực tiếp trong chiến dịch tranh cử, ngày 26/9/2016_Ảnh: TL
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đỜi Và NGHề

Đồng nghiệp báo chí tỉnh
Lâm Đồng thịnh tình đón
tiếp, giao lưu với đồng

nghiệp báo chí tỉnh Chiang Mai,
Thái Lan từ ngày 25 đến ngày
30/9/2016. Lâm Đồng & Chiang
Mai tương đồng về văn hóa, thời
tiết, khí hậu, độ cao, tiềm năng du
lịch. Ở Thái Lan người ta coi
Chiang Mai như là Đà Lạt của Việt
Nam. Ở Việt Nam, Đà Lạt cũng
được coi như là Chiang Mai của
Thái Lan. Hai bên kết bạn từ nhiều
năm nay, nên từ phút đầu gặp gỡ đã
không còn khoảng cách. Đồng
nghiệp Chiang Mai đến Lâm Đồng
- Đà Lạt, thành phố ngàn hoa như
về chính nhà mình. Những cuộc trò
chuyện, tâm tình về nghiệp vụ, về
tác nghiệp  nồng ấm và ý nghĩa. 

Chủ tịch Hội Nhà báo Chiang Mai
là người làm báo dũng cảm chống tiêu
cực. Ông đã bị bọn mafia Thái bắn
thủng bụng sau khi ông viết và cho
đăng loạt bài phanh phui vụ tiêu cực
rút ruột công trình giao thông. Chủ
tịch Hội Nhà báo Lâm Đồng, Nguyễn
Thanh Nhân mời bạn đồng nghiệp
Chiang Mai về nhà mình thưởng thức

cà phê xứ sương mù - cao nguyên Di
Linh. Cả nhà anh, vợ và con gái hát
dân ca Thái - Việt, do chính anh đánh
đàn ghi ta. Cả nhà bao trọn gói chương
trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”, sâm
banh nổ rền, vang Đà Lạt và cà phê
phin bốc khói, chơi hết mình, vui hết
cỡ, nghĩa tình đồng nghiệp “Nối vòng
tay lớn” còn gì hơn thế. 

Nhà báo Nguyễn Thanh Nhân,
Chủ tịch Hội Nhà báo Lâm Đồng,
đến phút chót đã dành cho bạn sự bất
ngờ thú vị. Đà Lạt - Đức Trọng - Lâm
Đồng sau cơn mưa sớm, trời tạnh ráo.
Ngày hôm trước, TP. Hồ Chí Minh
đón nhận cơn trút nước của ông trời
hiếm có, nhưng thời tiết Đà Lạt dễ
chịu, se se lạnh. Sân bay Liên Khương
- Đức Trọng nắng vàng mật ong trải
nhẹ, những bông hoa dã quỳ trái mùa
màu vàng rực rỡ mà người Thái rất
thích thấp thoáng bên sườn núi. Bí
mật và bất ngờ, các đồng nghiệp
Chiang Mai được đồng nghiệp Lâm
Đồng hướng dẫn đến thăm, giao lưu
với câu lạc bộ bản sắc dân tộc Thái thị
trấn Liên Nghĩa. 

Sau giây phút đầu gặp mặt,
những giãi bày tâm sự, họ hòa vào

nhau, cùng nhau múa hát, nhảy sạp,
múa quạt, chơi khèn, múa lăm
vông... Giao lưu văn hóa, có điểm
rất hiểu nhau, nhưng có nét khác
biệt. Người Thái Chiang Mai, miền
Bắc Thái Lan và người Thái ở Liên
Nghĩa, nguồn gốc chủ yếu từ tỉnh
Lai Châu của Việt Nam. Ngôn ngữ
đồng điệu, nhưng trong giao tiếp họ
chỉ hiểu nhau khoảng 30%; phong
tục tập quán, văn hóa cũng có nhiều
nét không giống nhau. Nhưng họ
gần gũi nhau đến lạ. Tình cảm bộc
bạch từ trái tim rất dễ cảm nhận.
Ông Lò Văn Hân, Chủ nhiệm Câu
lạc bộ Bản sắc Văn hóa Thái tâm
tình: “Các bạn Chiang Mai đến đây,
chúng tôi vui lắm, nhớ lắm. Mong
sao lần sau các bạn lại đến cùng
chúng tôi múa hát, ăn những món
ăn dân tộc do chính chúng tôi chuẩn
bị như hôm nay”. Ông Amnat
Jongyotying, Chủ tịch Hội Nhà báo
Chiang Mai xúc động: “Hôm nay là
một ngày tuyệt vời, hạnh phúc tuyệt
vời, ấn tượng tuyệt vời”.

Trăm nghe không bằng một thấy.
Nhà báo, dù Việt hay Thái đến với
các vùng miền, về với bà con dân tộc
của mình có cùng gốc gác nguồn cội
sẽ cảm nhận được rất nhiều điều.
Cuộc sống là vậy, đời và nghề là vậy.
Lý luận xám xịt, cây đời mãi mãi
xanh tươi. n

Bản sắc văn hóa dân tộc 
ong vÒ vẼ


