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Tiếp bước Truyền Thống vẻ vang

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4 là một ngày trọng đại, mốc son
chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đỉnh cao
của khí phách và trí tuệ Việt Nam, của truyền thống yêu nước, lòng tự
hào dân tộc. 

Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất
đất nước, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta tự hào và
vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong tiến trình
đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần to lớn vào mỗi bước
phát triển của đất nước và dân tộc. 

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII vừa thông qua Luật Báo chí
(sửa đổi), tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của báo
chí nước nhà. Trước dòng chảy thông tin trong kỷ nguyên số, sứ mệnh
cao cả và trách nhiệm to lớn đang đặt trên vai của hơn 23.000 hội
viên, nhà báo cả nước.

Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nhà báo Việt Nam
- “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước luôn phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho
những người làm nghề trong bối cảnh báo chí truyền thông thế giới
đang có những biến đổi sâu sắc. Quyết tâm đổi mới nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội đã và đang thổi “luồng
gió mới” tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí,
nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp
của nhà báo, hội viên cả nước.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, những
người làm báo Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, tranh thủ thời
cơ, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, vững tin cùng nhân dân
xây dựng và bảo vệ đất nước phồn vinh và phát triển!

Người Làm Báo

Ngày thàNh lập hội Nhà báo Việt Nam 
(21/4/1950 - 21/4/2016)

Tạp chí Người làm báo
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Mục lục

hội nGhị Toàn quốc
TổnG KếT cÔnG Tác
hội      năm 2015 
Và Triển Khai 
nhiỆm Vụ năm 2016

7. nhà báo Thuận hữu
Trách nhiệm nặng nề và vẻ
vang của người làm báo 

9. nhà báo mai Đức lộc
Điểm tựa vững chắc 
cho những người làm
nghề 

10. nhà báo nguyễn bé

Cần sự đột phá trong hoạt
động các cấp Hội 

12. nguyễn Kim chi

“Ngôi nhà chung” của
những người làm báo 
đất Tổ

quốc hội ThÔnG qua
luậT báo chí 
(SỬa Đổi) 2016

13. PV
Hành lang pháp lý 
quan trọng để báo chí
phát triển

chÂn DunG nhà báo

15. Thành huy long
“Ngôi sao sáng” trên bầu
trời báo chí Việt Nam

KỶ niỆm  41 năm nGàY
GiẢi PhónG miền nam,
ThốnG nhẤT ĐẤT nước
(30/4/1975-30/4/2016)

19. Thu hương
Mùa Xuân không quên

22. nguyễn Khắc Xuể
Trường Sa ngày giải phóng

25. Vĩnh Trà 
Phơi bày sự thật, bảo vệ lẽ
phải

44. Trọng Thiết 
Kỷ niệm khó quên khi tác
nghiệp trên biển, đảo

48. Trung hiếu 
Vị tướng Quân y và ký ức
ca ghép tạng lịch sử

báo chí Với Văn hóa -
nGhỆ ThuậT

49. Giang nam
Truyền thông lễ hội truyền
thống: Công và tội

nGhiên cứu Trao Đổi

52. TS. Đinh Thị Thu hằng
Nhà báo chiến trường tạo
nên lịch sử với tư cách là
nhân chứng

54. TS. Trương Thị Kiên
Danh xưng “tôi” - yếu tố
quyết định thành công
của phóng sự

58. ThS. Vũ hạnh ngân
Truyền thông xã hội trong
các chiến dịch nâng cao
nhận thức cho giới trẻ 

báo chí Thế Giới

62. lũng nhai
Vụ tiết lộ Tài liệu Panama
gây chấn động thế giới:
Góc khuất phía sau thông
tin được tiết lộ

64. Thành nam
Báo chí ASEAN vì sự phát
triển của khu vực

Đời Và nGhề

66. onG VÒ VẼ
Từ giọt cà phê sạch trên
cao nguyên

Góc nhìn nGười làm báo

27. hồ cúc Phương 
Xuất phát từ 1%...

30. Văn chúc
Lần đầu tác nghiệp tại Nhà Quốc hội

33. Phan Văn Tú
Khi nhà báo vô tình ứng xử nhẫn tâm

DiỄn Đàn nGười làm báo

35. ngọc Thành
Nhà báo phải được cả xã hội bảo vệ

nhỮnG nẺo ĐườnG Tác nGhiỆP

42. lê hồng Khanh 
Làm truyền hình trực tiếp ở Đền Hùng: 

Vinh dự và trách nhiệm
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Danh sách nhân sự cấp cao của nhà nước,
chính phủ và Quốc hội

(sau kỳ họp thứ Xi, Quốc hội khóa Xiii)

Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu danh sách Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước,
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch
Quốc hội.

Chủ tịCh NướC và Phó Chủ tịCh NướC 

Chủ tịch nước
Trần Đại Quang

Phó Chủ tịch nước
Đặng Thị Ngọc Thịnh

Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh 

Phó Thủ tướng Chính phủ
Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ 

Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trịnh Đình Dũng

Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội 
Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội 
Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội  
Phùng Quốc Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội  
Đỗ Bá Tỵ

thủ tướNg ChíNh Phủ và CáC Phó thủ tướNg ChíNh Phủ 

Chủ tịCh QuốC hội và CáC Phó Chủ tịCh QuốC hội 
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các thành viên chính phủ 
(sau kỳ họp thứ Xi, Quốc hội khóa Xiii)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn 

Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường 

Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 

Nguyễn Ngọc Thiện

Tổng Thanh tra Chính phủ 
Phan Văn Sáu 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc 

Đỗ Văn Chiến

Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông 

Trương Minh Tuấn

Bộ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Thị Kim Tiến 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo 

Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải 

Trương Quang Nghĩa

Bộ trưởng Bộ Công an 
Tô Lâm 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Đinh Tiến Dũng 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ 

Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
Lê Thành Long 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Phạm Hồng Hà

Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam 
Lê Minh Hưng
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Trong diễn văn bế mạc và tại cuộc
gặp mặt thân tình với các nhà

báo ngay sau khi Đại hội Đảng lần
thứ XII kết thúc ngày 28/1/2016,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh
giá rất cao sự đóng góp tâm huyết, trí
tuệ và công sức của các cơ quan
thông tấn, báo chí đối với thành công
của Đại hội. Điều này cho thấy,
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn

dành sự quan tâm sâu sắc, đề cao
những đóng góp, cống hiến to lớn của
báo chí; luôn ủng hộ, tạo điều kiện
để báo chí phát triển và mong muốn
giới báo chí nước nhà nỗ lực hơn nữa
để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang
và cao cả của mình. Xã hội tôn vinh,
Đảng và Nhà nước ghi nhận, những
người làm báo có quyền vui mừng, tự
hào về nghề nghiệp của mình và tất

nhiên chúng ta chưa thể tự bằng lòng
về tất cả.

Chưa khi nào sức mạnh của truyền
thông xã hội có khả năng tạo dư luận
xã hội rõ ràng, mạnh mẽ và nhanh
chóng như vậy. Mức độ ảnh hưởng
của chúng đặt ra những yêu cầu,
thách thức rất lớn đối với người làm
báo cả về chuyên môn, kỹ thuật,
nghiệp vụ, sự nhạy cảm, tinh thần

Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang 
của người làm báo 

nhà báo Thuận hỮu
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Tổng Biên tập Báo Nhân dân

Từ ngày 21 - 23/4/2016, tại TP. HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc
tổng kết công tác Hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, Tạp chí Người Làm Báo
trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch
Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Hội NgHị ToàN QUốC TỔNg KẾT CÔNg TÁC Hội      NăM 2015 Và TriểN KHAi NHiệM Vụ NăM 2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm quan gian trưng bày giới thiệu tổng quan báo chí Việt Nam tại Hội báo Xuân Ất Mùi 2015_Ảnh: Ngọc Thành
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Hội NgHị ToàN QUốC TỔNg KẾT CÔNg TÁC Hội      NăM 2015 Và TriểN KHAi NHiệM Vụ NăM 2016

trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và
phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Nhấn mạnh điều này bởi lẽ, những
năm gần đây, một bộ phận người làm
báo, một số cơ quan báo chí đã đánh
mất niềm tin của công chúng, của xã
hội vào sứ mệnh cao cả của báo chí
mà chúng ta đã lên tiếng cảnh báo
nhiều lần. Thêm vào đó, một số cơ
quan báo chí chưa bám sát nhiệm vụ
chính trị của đất nước, không ít nhà
báo đưa thông tin thiếu chính xác,
thậm chí thiếu cân nhắc về hiệu ứng
xã hội và những phản ứng tiêu cực,
tạo kẽ hở cho kẻ địch lợi dụng thổi
phồng, xuyên tạc, kích động, làm
phân tâm xã hội, gây hoang mang
trong dư luận, làm phương hại đến lợi
ích của dân tộc, của đất nước.

Thực tế đó cho thấy, không đổi
mới tư duy, đổi mới phương thức làm
báo, cách tiếp cận công chúng sẽ lạc
nhịp với đời sống hiện tại và đánh
mất bạn đọc, đánh mất vai trò dẫn
dắt dư luận. Các hạn chế, khuyết
điểm ấy nếu không ngăn chặn kịp
thời, khắc phục triệt để sẽ làm
phương hại đến uy tín, làm mai một
giá trị tinh thần cao quý của báo chí
cách mạng mà bao thế hệ người làm
báo Việt Nam đã dày công tạo dựng
và bền bỉ vun đắp trong suốt gần một
thế kỷ qua.

Năm 2016, sẽ là năm sôi động
của báo chí nước nhà, do tình

hình chính trị và kinh tế thế giới sẽ
còn diễn biến phức tạp, khó lường,
thuận lợi và thách thức đan xen.
Cuộc đua để có được thông tin và
đưa thông tin đến với công chúng sẽ
vẫn là chủ đề nóng bỏng, vừa là cơ
hội, vừa là thách thức to lớn đặt ra
cho công tác báo chí, cho những
người làm công tác Hội.

Trước dòng chảy của thời đại, báo
chí cách mạng Việt Nam sẽ luôn thích

nghi và phát triển mạnh mẽ trong thế
giới thông tin đầy biến động và cạnh
tranh quyết liệt, phần lớn phụ thuộc
vào đội ngũ những người làm báo
chuyên nghiệp, các cơ quan thông tấn
báo chí, trong đó có các cấp Hội Nhà
báo chúng ta. Làm sao khắc phục
được khuynh hướng thương mại hóa,
hạn chế những thông tin giật gân, câu
khách phục vụ thị hiếu tầm thường
của một bộ phận độc giả là trăn trở
của những cây bút chân chính. Làm
sao để mỗi khi tiếp nhận một tác
phẩm báo chí, bạn đọc có thêm
những thông tin bổ ích và lý thú, góp
phần nâng cao nhận thức, bồi đắp
tâm hồn, nhân lên những điều tốt
đẹp, niềm tin vào sự thật và lẽ phải
trọng cộng đồng chúng ta.

Đòi hỏi cấp thiết của thời đại đang
đặt cho đội ngũ báo chí và Hội Nhà
báo Việt Nam nhiệm vụ hết sức nặng
nề, nhưng cũng thật vẻ vang. Chúng
ta đang làm báo trong bối cảnh và
điều kiện rất khác trước, cạnh tranh
thông tin gay gắt trong kỷ nguyên số
dẫn đến cạnh tranh về nguồn nhân
lực, về tiềm lực và thương hiệu của
từng tờ báo. Do đó, chỉ có tiếp tục
đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn
nữa, báo chí mới có thể hoàn thành
tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự kỳ vọng
nhân dân.

Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo
Việt Nam đã đề ra Nghị quyết, xác
định phương hướng, mục tiêu, nhiệm
vụ của Hội trong giai đoạn mới. Trách
nhiệm của những người làm công tác
Hội là phải đưa Nghị quyết Đại hội X
Hội Nhà báo Việt Nam, đưa tinh thần
dân chủ và trách nhiệm, của đoàn kết
và trí tuệ tiếp tục lan tỏa đến từng cấp
Hội và mỗi nhà báo. Do đó, Hội nghị
toàn quốc tổng kết hoạt động năm
2015 và triển khai công tác năm 2016
của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ là dịp

để các cấp Hội, hội viên - nhà báo cả
nước nghiêm túc bàn bạc, tìm cách
khắc phục các hạn chế, đề ra các giải
pháp thiết thực nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả xã hội của báo chí,
xây dựng Hội ngày càng vững mạnh,
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

Để thể hiện rõ vai trò của một tổ
chức chính trị, xã hội, nghề

nghiệp của giới báo chí cả nước, các
cấp Hội từ Trung ương đến địa
phương cần quan tâm hơn nữa tới
việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội.
“Ngôi nhà chung” của những người
làm báo Việt Nam phải được xây
dựng trên tinh thần đoàn kết, đồng
thuận, có sự đóng góp của từng hội
viên, nhà báo trên cả nước.

Muốn vậy, trước hết Hội Nhà báo
các cấp cần quan tâm bồi dưỡng và tự
bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất
chính trị, năng lực chuyên môn, ý
thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ
công dân và đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo. Quan tâm hơn nữa
đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng
và lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo
chuyển biến rõ rệt trong đổi mới nội
dung, phương thức, hiệu quả hoạt
động của các cấp Hội, theo kịp yêu
cầu phát triển của thời đại, phục vụ
tốt nhất lợi ích của đất nước, dân tộc
và nhân dân. 

Tôi luôn có một niềm tin sâu sắc
rằng, trước bất cứ hoàn cảnh nào, các
nhà báo, hội viên của Hội Nhà báo
Việt Nam với chức năng, sứ mệnh cao
cả sẽ nhận thức rõ những thách thức
và không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí
tuệ, bằng lao động nghề nghiệp với
tinh thần trách nhiệm, nỗ lực sáng
tạo, có thêm nhiều tác phẩm báo chí
có giá trị để phục vụ công chúng,
phục vụ xã hội n
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Về đạo đức nghề nghiệp,
hoạt động báo chí trong
nước thời gian qua, bên

cạnh những đóng góp có ý nghĩa
quan trọng của báo chí và truyền

thông cho quá trình phát triển, tôi
thấy có nhiều điều đáng ngại. Bất
cập lớn nhất là đưa thông tin sai sự
thật hoặc thông tin thiếu nhân văn,
sa đà giật gân, câu khách, đưa tin

quá nhiều về tiêu cực, mặt trái của
xã hội. Điều này liên quan đến đạo
đức, lương tâm nghề nghiệp của
phóng viên. Một nhà báo có tác
phẩm vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Điểm tựa vững chắc 
cho những người làm nghề 

nhà báo mai Đức lộc
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Chúng ta đang chứng kiến sự lớn mạnh khá toàn diện của lực lượng báo chí nước nhà,
nhưng cũng nhìn thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các xu hướng làm báo, sự tác
động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, kèm theo đó là những phát sinh mới nặng nề hơn
do nhiệm vụ chính trị và cả những thách thức do cuộc cách mạng số mang lại. Chưa bao
giờ công tác Hội của những người làm báo đòi hỏi phải đổi mới như lúc này.  

Vinh danh các nhà báo đoạt giải B trong Lễ trao giải báo chí Quốc gia lần thứ 9 năm 2014 tổ chức tại Hà Nội_Ảnh: PV
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không những gây hậu quả nghiêm
trọng đến xã hội mà còn khó có thể
lấy lại được danh dự và uy tín của cơ
quan báo chí, của nền báo chí cách
mạng đối với công chúng xã hội. 

Rất may, đó chỉ là những sai
phạm cá biệt trong đội ngũ báo chí
hùng hậu hơn 23.000 hội viên, nhà
báo của chúng ta. Dưới mái nhà
chung thân thiết của Hội Nhà báo
Việt Nam, sau Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ X, hoạt động của Hội
Nhà báo các cấp có nhiều tiến bộ cả
về nội dung và phương thức. Tổ
chức Hội tiếp tục được kiện toàn,
các hoạt động hướng mạnh về cơ sở,
tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa
thiết thực. 

Sự gia tăng mạnh về số lượng hội
viên và các tổ chức Hội trong cả
nước những năm gần đây được xem
là một trong những yếu tố khẳng
định vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu
quả hoạt động của Hội Nhà báo
Việt Nam đã được nâng lên một
bước mới và có sức hấp dẫn hơn. 

Chưa khi nào các cấp Hội Nhà
báo có một hành lang hoạt động,
phát triển rõ ràng, thuận lợi như
hiện nay. Đặc biệt, việc chúng ta có
một Ban Chấp hành gồm những
nhà báo tiêu biểu, có uy tín cao,
tâm huyết với công tác hội, năng
động, đầy tinh thần hướng đến cái
mới đã tạo ra nền tảng để chúng ta
tiến về phía trước. Nhiều nhà báo -
hội viên mong muốn hoạt động của
Hội cần khắc phục tính hình thức,
quan tâm hơn nữa quyền được
thông tin và bảo vệ quyền lợi chính
đáng, chăm lo giáo dục đạo đức
nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ
chuyên môn cho nhà báo, hội viên.
Việc Quốc hội vừa thông qua Luật
Báo chí (sửa đổi) có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng trong việc bảo đảm

cơ sở pháp lý cho hoạt động của
báo chí và của Hội.

Năm 2016 sẽ tiếp tục đẩy mạnh
việc nâng cao toàn diện chất lượng
hoạt động của Hội Nhà báo trong
tình hình mới. Biện pháp quan
trọng hàng đầu được lãnh đạo
Trung ương Hội xác định là nỗ lực
nâng tầm của chính các cấp Hội và
đội ngũ những người làm công tác
Hội. Hội Nhà báo cần quan tâm
làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền
hành nghề hợp pháp của hội viên,
giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Coi
đây là vấn đề hàng đầu mà các cơ
quan báo chí, tổ chức Hội, hội viên
nhà báo cần coi trọng khi tác
nghiệp. 

Thứ nữa, công tác đào tạo báo
chí, bao gồm cả đào tạo ban đầu và
đào tạo lại, đào tạo nâng cao cũng
cần được đặc biệt quan tâm. Bởi
muốn tăng tính nhân văn cũng như
hàm lượng văn hóa của báo chí,
quan trọng nhất là người làm báo
phải có thái độ rõ ràng về các vấn
đề phát triển và ổn định của đất
nước, đặc biệt trong việc chống lại
các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ
quyền biển đảo.  

Trong sự phát triển mạnh mẽ của
báo chí thời gian tới, các nhà báo
hội viên đang mong các cấp Hội
phải trở thành điểm tựa vững chắc
của những người làm nghề trong
một bối cảnh báo chí đang có những
thay đổi sâu sắc về nhiều mặt.
Chính vì vậy, một trong những trọng
tâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết
công tác Hội lần này là thảo luận
tìm biện pháp thiết thực nhằm nâng
cao chất lượng hoạt động của Hội.
Hoạt động báo chí sẽ khởi sắc hơn
cùng với chính sự khởi sắc của bản
thân hoạt động của Hội Nhà báo
Việt Nam n

Hội NgHị ToàN QUốC TỔNg KẾT CÔNg TÁC Hội      NăM 2015 Và TriểN KHAi NHiệM Vụ NăM 2016

Trong bối cảnh hiện nay,
đòi hỏi mỗi hội viên,
nhà báo  và các cấp Hội

Nhà báo phải không ngừng đổi
mới và nỗ lực mạnh mẽ. Nói
cách khác, dù báo chí thay đổi,
phát triển thế nào đi nữa, Hội
Nhà báo Việt Nam vẫn là “ngôi
nhà chung” của hơn 23.000 hội
viên, nhà báo trên cả nước,
thực sự là tổ chức chính trị, xã
hội, nghề nghiệp của báo giới -
điểm tựa vững chắc cho hội
viên, nhà báo. 

Trước hết, việc nâng cao
trình độ chính trị, chuyên môn
nghiệp vụ và đạo đức nghề
nghiệp cho người làm báo là
nhiệm vụ hàng đầu trong
những nhiệm vụ trọng yếu của
Hội Nhà báo Việt Nam. Đòi
hỏi đó đang trở nên cấp bách
hơn bao giờ hết trong bối cảnh
có nhiều thay đổi về xu hướng
truyền thông, công nghệ truyền
thông cũng như nhiều vấn đề
mới về lý luận, kỹ năng nghiệp
vụ làm báo hiện đại. Muốn vậy,
rất cần vai trò “nhạc trưởng”
của Hội Nhà báo Việt Nam
trong việc tập hợp, đoàn kết
hội viên, tôn trọng, giúp đỡ hội
viên, bảo vệ quyền và lợi ích
hành nghề hợp pháp của hội
viên. Hội phải làm cho hội viên
thấy rõ được vai trò, trách
nhiệm của mình, đồng thời mỗi
hội viên cũng thấy được nghĩa
vụ của mình đối với Hội. 

Mặt khác, phải làm sao để
Hội Nhà báo Việt Nam ở các
cấp trở thành một môi trường
nghiệp vụ, ở đó các nhà báo có
thể giao lưu, học hỏi, nâng cao
trình độ thông qua các cuộc hội
thảo, diễn đàn, trao đổi kinh
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nghiệm làm nghề, xây dựng môi
trường văn hóa trong tác nghiệp...
Từ đó, phát huy tinh thần trách
nhiệm, bản lĩnh chính trị của người
làm báo để chúng ta không chỉ thực
hiện tốt chức năng thông tin mà còn
định hướng dư luận xã hội, góp
phần khẳng định vai trò, vị trí của
Hội Nhà báo trong giai đoạn đầy
khó khăn, thử thách hiện nay trên
mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các chi hội cơ sở cần
phát huy hơn nữa vai trò, vị thế trong
các cơ quan báo chí nhằm có tiếng nói
xứng đáng và có trọng lượng. Thực tế
hiện nay, không ít chi hội cơ sở chưa
thể hiện đầy đủ vai trò của mình. Một
số cán bộ của chi hội ở cơ sở tham gia
vào Ban Chấp hành, Ban Thư ký lại là
những người làm công tác hành chính
chứ không phải những người đang
hoạt động nghề nghiệp. 

Ngoài ra, một tổ chức Hội mạnh
thì bản thân mỗi hội viên phải phát
huy đầy đủ phẩm chất của người
làm báo, có trách nhiệm trong hoạt
động Hội. Hiện nay, không ít hội
viên chạy theo sức hút của kinh tế
mà xem nhẹ vai trò, trách nhiệm
hội viên Hội Nhà báo. Các cuộc
họp, sinh hoạt Hội không khí tẻ
nhạt, thiếu năng động tìm tòi cái
mới. Cần khuấy động để khơi dậy
và phát huy sức mạnh của từng hội
viên. Muốn làm được như vậy, cán
bộ Hội phải có uy tín, phẩm chất,
năng lực tập hợp hội viên và có
nhiều sáng tạo trong phương thức
hoạt động. Trong hoạt động Hội
rất cần người “thủ lĩnh” có khả
năng điều hành, cầm trịch để tạo
sự chuyển biến như chúng ta 
mong muốn n

Cần sự đột phá trong hoạt động các cấp Hội
nhà báo nGuYỄn bé

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Khi tôi hỏi, Hội Nhà báo Việt Nam cần làm gì trong thời gian
tới để bắt kịp bối cảnh đời sống báo chí sôi động hiện nay,
nhiều đồng nghiệp cho rằng, chúng ta đang có cả những cơ
hội và thách thức rất lớn. Trong thời đại bùng nổ công nghệ
thông tin, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện
mới cũng như sự tích hợp của truyền thông đa phương tiện đã
mở ra khả năng to lớn cho việc truyền tải, thu nhận thông tin.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Thủ tướng Chính Phủ trao bằng khen cho các  cấp Hội Nhà báo tiêu biểu năm 2015_Ảnh: Ngọc Thành
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Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ  có
trách nhiệm to lớn trong việc

tập hợp đoàn kết đội ngũ những
người làm báo vì mục tiêu “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng văn minh”. Thông qua tổ
chức Hội, các hội viên thực hiện
quyền lợi, trách nhiệm người làm
báo cũng như trách nhiệm xã hội,
nghĩa vụ công dân xứng đáng với
niềm vinh dự, tự hào được sống và
hoạt động nghiệp vụ trên quê
hương đất Tổ.

Trong những năm gần đây, cùng
với những thành tựu về phát triển
kinh tế - xã hội, hoạt động báo chí
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực sự
có nhiều khởi sắc, góp phần tuyên
truyền, cổ vũ mạnh mẽ các phong

trào thi đua yêu nước, tạo đà phát
triển cho các lĩnh vực kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng
và củng cố hệ thống chính trị.... 

Có thể nói, báo chí Phú Thọ đã
có sự phát triển mạnh mẽ cả về số
lượng cơ quan báo chí cũng như đội
ngũ cán bộ, phóng viên, hội viên.
Ngoài các cơ quan báo chí của tỉnh
như Báo Phú Thọ, Đài PT-TH Phú
Thọ, Tạp chí Văn nghệ đất Tổ, các
cơ quan thường trú của các báo
Trung ương như: Thông tấn xã Việt
Nam, báo Nhân dân, Quân khu 2,
Thanh tra,  Diễn đàn doanh
nghiệp... trên địa bàn còn có
khoảng hơn 40 cơ quan xuất bản
bản tin nội bộ và hệ thống 13 đài
truyền thanh cấp huyện, 277 đài

truyền thanh cơ sở. Hội Nhà báo
tỉnh Phú Thọ có gần 220 hội viên,
nhà báo sinh hoạt tại 6 chi hội. Các
cơ quan báo chí luôn giữ vững định
hướng chính trị, tuyên truyền kịp
thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp, các nghị quyết,
văn bản chỉ đạo điều hành của
Quốc hội, Chính phủ về chính trị,
kinh tế, xã hội, văn hóa... Bên cạnh
đó, báo chí tiếp tục tham gia mạnh
mẽ trong công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực, các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các
cơ quan báo chí và đội ngũ những
người làm báo tỉnh nhà đã thực sự
nhanh nhạy và thể hiện vai trò tiên
phong trong việc phát hiện và nêu
gương những điển hình tiên tiến,
tuyên truyền về bảo tồn và phát huy
giá trị các di sản văn hóa, mà tiêu
biểu giới thiệu những nét đặc trưng
của “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ
tuyên truyền khá nặng nề, Hội Nhà
báo Phú Thọ và các cơ quan các cơ
quan báo chí trên địa bàn sẽ tiếp tục
có sự phối hợp chặt chẽ và quan
tâm, chăm lo hơn nữa công tác xây
dựng tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ
những người làm báo có phẩm chất,
bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo
đức nghề nghiệp trong sáng, năng
lực chuyên môn giỏi, làm chủ công
nghệ làm báo hiện đại trên quê
hương đất Tổ. Cán bộ, hội viên Hội
Nhà báo Phú Thọ xác định nêu cao
vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của
người làm báo không chỉ thể hiện
bản lĩnh của người làm báo mà còn
là trách nhiệm với sự phát triển và
vị thế của báo chí Phú Thọ trong lực
lượng báo chí toàn quốc, góp phần
xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng
giàu mạnh n

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm Hội báo Xuân Bính Thân  2016_Ảnh PV

Hội NgHị ToàN QUốC TỔNg KẾT CÔNg TÁC Hội      NăM 2015 Và TriểN KHAi NHiệM Vụ NăM 2016

“Ngôi nhà chung” 
của những người 

làm báo đất Tổ
nGuYỄn Kim chi 

Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ 
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QUỐc HỘI THÔNG QUA LUẬT Báo CHÍ (SỬA ĐỔi) NăM 2016

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bộ Trưởng
Bộ ThÔng Tin và Truyền ThÔng:

Có thể nói, Luật Báo chí (sửa đổi)
lần này có nhiều điểm mới: Thứ nhất,
Luật Báo chí (sửa đổi) đã triển khai
nội dung quan trọng được quy định
tại Điều 14, Điều 25 của Hiến pháp
năm 2013 quy định về quyền tự do
báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí.
Đây là một nội dung được thảo luận
nhiều nhất vì tự do báo chí, tự do
ngôn luận thực tế là một phương diện
thể hiện dân chủ ở nước ta, nhưng lại
là một quyền có giới hạn đối với luật
pháp tất cả các quốc gia trên thế giới.
Việc giới hạn đó theo “nguyên tắc
gây hại”, “nguyên tắc xúc phạm”

hoặc xung đột với các quyền khác.
Thứ hai, Luật Báo chí dành một

phần rất thỏa đáng để bao quát một
cách hệ thống những nội dung và
hành vi bị cấm trong hoạt động báo
chí. Quy định này nhằm hạn chế một
cách kiên quyết những hành vi lạm
quyền của báo chí cả thế giới là “xâm
phạm bí mật đời tư” trong thực tiễn
phát triển báo chí ở nước ta.

Thứ ba, tạo khung pháp lý rộng rãi
và nghiêm khắc, đồng thời bảo hộ
mạnh mẽ bằng các định chế cần và
đủ cho cơ quan báo chí, nhà báo tác
nghiệp một cách tự do theo khuôn
khổ các quy định từ việc cung cấp
thông tin cho báo chí, tới quyền và
nghĩa vụ bảo mật nguồn tin của cơ
quan báo chí và nhà báo. 

Thứ tư, bảo đảm và mở rộng sự
liên kết nhiều chiều và sâu sắc trong
hoạt động báo chí. Điểm nổi bật là
sự liên kết này bảo đảm đối tượng
người đọc được quyền hưởng lợi về
nội dung và các cơ quan báo chí
được quyền hưởng lợi về kinh tế trên
thực tế...

Đại Biểu Dương Trung Quốc
(Đoàn Đồng nai):

Nếu nhìn vào Luật Báo chí (sửa
đổi) lần này, sẽ thấy rất nhiều điều
mở. Mặc dù đến bây giờ, về nguyên
tắc, chúng ta vẫn không công nhận có
báo chí tư nhân, nhưng rõ ràng,
nhiều tổ chức mang tính tư nhân vẫn
được phép xuất bản báo chí, nếu nằm
trong những đối tượng được ra báo.
Thí dụ, các trường đại học, các viện,
cơ quan, cơ sở nghiên cứu... Tôi nghĩ
rằng, đây là một bước chuyển rất
quan trọng. Hơn nữa, lần này, Luật
không đề cập trực diện những điều
cấm rõ ràng. Vì những điều cấm nằm
trong khung của các bộ luật khác.

Hành lang pháp lý quan trọng 
để báo chí phát triển

Sau thời gian nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan báo
chí, các cơ quan chức năng, tổ chức và chuyên gia, Luật Báo chí (sửa
đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua sáng 5/4/2016 và có hiệu
lực từ ngày 1/1/2017 với nhiều nội dung mới. Đây là hành lang pháp lý
quan trọng để báo chí phát triển và nâng cao hiệu lực công tác quản
lý nhà nước về báo chí trong thời gian tới. Người Làm Báo tổng hợp
các ý kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, một số đại biểu
Quốc hội về bộ Luật quan trọng này.
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Cho nên, chỉ những gì liên quan đến
quyền tự do dân chủ, ngôn luận và
làm báo thì vẫn phải đề cập.

Tôi nghĩ rằng, việc vận dụng Luật là
quan trọng, vì thực ra những điều cấm
ấy, các luật khác như Bộ luật Dân sự,
Bộ luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp...
đều đề cập rồi. Ở đây có làm nhẹ đi.
Nhưng điều quan trọng là, cơ quan
quản lý biết vận dụng như thế nào, để
tạo điều kiện cho những mặt tích cực
trong đời sống báo chí được phát huy
và hạn chế những mặt tiêu cực.

Đương nhiên, từ luật đến đời sống
còn có một khoảng cách. Đến thời
điểm này, Luật Báo chí (sửa đổi) phù
hợp với thực tiễn của báo chí hiện nay.

Tôi tin rằng, rồi đây, chúng ta sẽ
có một khung luật pháp để giám sát
và quản lý thông tin trên mạng. Điều
đó có nghĩa là tạo hành lang để thúc
đẩy quyền của người dân trên cơ sở
tôn trọng tự do và quyền của người
khác. Lĩnh vực này chắc cũng không
phải của riêng Việt Nam. Trên thế
giới, đây cũng là một lĩnh vực đang
cần phải có thời gian để có cơ sở làm

luật nhằm quản lý lĩnh vực này. Tuy
nhiên, tôi cho rằng, vào thời điểm
này, chúng ta chấp nhận hiện trạng
này là một sự thận trọng cần thiết.

Đại Biểu Bùi Thị an 
(Đoàn TP. hà nội):

Luật Báo chí (sửa đổi) được thông
qua thể hiện đúng tinh thần của Hiến
pháp. Các quyền tự do báo chí, quyền
tự do ngôn luận đã được Hiến pháp
bảo đảm và quy định rõ, thể hiện
trong Luật lần này.

Tôi nghĩ rằng, trang thông tin điện
tử đưa vào Luật mà quản lý được thì
rất tốt, nhưng đưa vào mà không
quản lý được thì không nên đưa vào.
Có lẽ, phải điều chỉnh bằng nghị định

hay một luật khác, chứ bây giờ đưa
vào Luật ngay, và hy vọng quản lý
được các trang mạng thì không được.
Chỉ có một cách, chúng ta công khai
những thông tin có thể công khai
được. Điều này sẽ át những thông tin
xấu đi. Đó cũng thể hiện quyền tự do
của người dân.

Bây giờ, ảnh hưởng của môi
trường mạng rất lớn. Công nghệ
thông tin có hai mặt. Một mặt, mang
lại lợi ích cho người dân, với thông tin
rất nhanh. Nhưng mặt khác, cũng
mang lại thông tin xấu. Thế thì, trách
nhiệm của Nhà nước là cung cấp
thông tin thật, thông tin công khai
cho người dân biết. Thứ hai, nếu như
quá xấu, cần có trách nhiệm hạn chế
bớt bằng nhiều hình thức thông tin
khác, tức là lấy cái đúng phủ định cái
sai. Người dân sẽ tự lựa chọn.

Thứ nữa, dần dần hướng đến những
người cung cấp thông tin sẽ phải có
trách nhiệm với việc cung cấp thông
tin của mình, để bảo đảm sự đúng đắn,
bởi đó là thương hiệu của mình n

PV (thực hiện)

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII _Nguồn: quochoi.vn
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Đặt nền móng cho sự ra đời
Hội Nhà báo Việt Nam

Nhà báo Hoàng Phong là Thư
ký cuối cùng và là người cộng tác
với nhà báo Xuân Thủy từ năm

1946 kể, cuối năm 1946, khi nhà
báo Xuân Thuỷ là Trưởng Ban
tuyên truyền của Tổng bộ Việt
Minh (gọi tắt là Mặt trận). Nhà
báo Xuân Thủy thấy phải làm cho
công tác tuyên truyền của Mặt trận
được mạnh mẽ và nhà báo phải có
một nghiệp đoàn nên đã trực tiếp
triệu tập cuộc họp trong và ngoài
Mặt trận tại Hà Nội để thành lập
Đoàn Báo chí Việt Nam.

Thấm nhuần phương châm làm
việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhằm huy động mọi trí lực của
quần chúng, nhà báo Xuân Thủy
đã đề nghị cụ Nguyễn Tường
Phượng làm Chủ tịch Đoàn Báo
chí Việt Nam. Khi kháng chiến
bùng nổ, cụ Tường Phượng tản cư
về Liên khu 3 nên nhà báo Xuân
Thủy mới trực tiếp làm Chủ tịch
Đoàn báo chí kháng chiến vào năm
1947. Tại chiến khu Việt Bắc năm
1949, nhà báo Xuân Thủy là Ủy
viên Thường trực Ban Thường vụ
Tổng bộ Việt Minh, Đoàn Báo chí
kháng chiến nằm trong Mặt trận
nên ông đã mở một trường đào tạo
báo chí để bổ sung lực lượng cho
những người viết báo cách mạng.
Vẫn theo phương châm của Bác

“Ngôi sao sáng”
trên bầu trời báo chí Việt Nam

Thành huY lonG

Chúng tôi đến thăm bà ánh Tuyết - con gái nhà báo Xuân Thủy vào một
ngày đầu tháng 4. Ngôi nhà giản dị, có cửa sổ trông sang vườn hoa trước
sân. Nữ kỹ sư 77 tuổi khiêm tốn nói với chúng tôi, lúc cha hoạt động báo
chí, bà còn nhỏ. Sau khi cha mất, bà trực tiếp hỏi các thư ký của cha mới
đã biết được nhiều điều rất thú vị...

cHÂN DUNG NHà Báo

Nhà báo Xuân Thủy_Ảnh gia đình cung cấp
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Hồ, nhà báo Xuân Thủy đã đề
nghị nhà báo Đỗ Đức Dục - người
đã từng là nhân vật chủ chốt của tờ
báo Thanh Nghị, tờ báo tiến bộ
nổi tiếng trong thời kỳ Pháp thuộc
làm Giám đốc. Trường mang tên
Huỳnh Thúc Kháng, mở tại Thái
Nguyên trong điều kiện kháng
chiến rất khó khăn nên chỉ mới có
43 học viên theo học. Lúc đó, nhà
báo Xuân Thủy là Chủ nhiệm báo
Cứu quốc - tờ báo duy nhất ra
hằng ngày trong kháng chiến
chống Pháp, nên toàn bộ hậu cần
và thực hành của trường này đều
do Báo Cứu quốc chịu trách
nhiệm. 

Tháng 4 năm 1950, nhà báo
Xuân Thuỷ nhận thấy cần có một
tổ chức chính thức được Nhà
nước công nhận để những người
viết báo trong cả nước có chỗ dựa
vững chắc, hoạt động sẽ mạnh mẽ
hơn. Do vậy, ông đã bàn với lãnh
đạo Mặt trận Việt Minh tổ chức
thành lập Hội Những người viết
báo Việt Nam. Nhà báo Xuân
Thủy làm Chủ tịch khóa I và II
(từ tháng 4/1950 đến 9/1962). Tại
Đại hội III, do chuẩn bị đảm
nhiệm trọng trách Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao nhà báo Xuân Thủy
đã đề nghị nhà báo Hoàng Tùng
làm Chủ tịch. Trong Đại hội này,
nhà báo Xuân Thủy đã đề nghị
đổi tên thành Hội Nhà báo Việt
Nam để hòa cùng Tổ chức quốc
tế các nhà báo (OIJ) mà ông đã
từng làm Phó Chủ tịch. Tháng
7/1976, họp Hội nghị thống nhất
của Hội Nhà báo Việt Nam và
Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ
miền Nam Việt Nam, nhà báo
Xuân Thủy với tư cách là Bí thư
Trung ương Đảng đã chỉ đạo Đại
hội này thành công tốt đẹp.

Coi trọng hiền tài, 
dìu dắt lớp trẻ 

Không chỉ chăm lo xây dựng tổ
chức của người làm báo, nhà báo
Xuân Thủy luôn quan tâm, dìu dắt
các cây bút trẻ, chỉ bảo tận tình, giúp
họ cùng tiến bộ và trưởng thành. 

Hàng chục năm sống và làm việc
với nhà báo Xuân Thủy đã để lại
trong nhà báo, nhạc sĩ Xuân Oanh
nhiều kỷ niệm khó quên, nhưng
đáng nhớ hơn cả là những năm làm
việc tại báo Cứu quốc. Nhà báo
Xuân Oanh chia sẻ, cuối năm
1947, ông được nhà báo Xuân
Thủy đưa về báo Cứu quốc làm thư
ký riêng và bồi dưỡng làm phóng
viên. Chàng phóng viên trẻ Xuân
Oanh mạnh dạn thưa với thủ
trưởng Xuân Thủy là chưa biết làm
báo, chưa từng được đào tạo và
không  biết có làm được không?
Nhà báo Xuân Thủy cười đáp: Thì
bây giờ đào tạo. 

Lúc đầu chàng trai 23 tuổi Xuân
Oanh chưa hiểu nhà báo Xuân
Thủy sẽ đào tạo như thế nào, chỉ
đoán có lẽ mỗi ngày sẽ dành một ít
thời gian lên lớp hay đưa tài liệu
nghiên cứu rồi kiểm tra thu hoạch
hoặc chí ít cũng như bác thợ cả
trong nghề thủ công thỉnh thoảng
truyền lại vài ba bí quyết cho người
mới học việc. Nhưng, chờ mãi
chẳng thấy ông lên lớp cũng không
đưa tài liệu gì nghiên cứu... Chỉ
mỗi lần trên đường đi công tác
hoặc nghỉ lại đâu đó, nhà báo
Xuân Thủy lại kể chuyện nửa tâm
sự, nửa giảng giải. Những câu
chuyện ấy chính là những buổi lên
lớp một cách khéo léo, sinh động,
rất có hệ thống. Kể cả khoa học tự
nhiên cũng như xã hội và nghiệp
vụ chuyên môn về báo chí được
minh hoạ bằng chi tiết và ví dụ dễ

nhớ, rất cần thiết để bồi dưỡng cho
một cán bộ  viết báo.

Những ngày công việc thư ký
không bận rộn lắm, nhà báo Xuân
Thủy để đồng chí Xuân Oanh về
những vùng giáp ranh với địch viết
điều tra phóng sự hoặc tham dự
sinh hoạt của các ngành, các đoàn
thể để viết tường thuật, miễn sao
có tin bài  cho tờ báo. Chính nhờ
sự “ưu ái” và tận tình dìu dắt của
nhà báo Xuân Thủy cùng sự nỗ lực
của bản thân, từ chỗ chưa biết làm
báo,  phóng viên trẻ Xuân Oanh
đã trở thành một nhà báo thực sự
có uy tín của báo Cứu quốc.

Sức mạnh của báo chí 
ở Hội nghị Paris

Ông Trịnh Ngọc Thái, Thư ký
riêng của Trưởng đoàn Đoàn Việt
Nam dân chủ cộng hòa tại Hội
nghị Paris về Việt Nam đã nhắc đi
nhắc lại nhiều lần, “không phải
nhà báo Xuân Thủy thì không thể
có đội ngũ báo chí đông đảo, hùng
hậu như thế ở Hội nghị Paris
được”. Cũng theo ông Trịnh Ngọc
Thái, dưới sự chỉ huy tài tình của
nhà báo Xuân Thuỷ, hoạt động
báo chí bên ngoài hội nghị của
Việt Nam hết sức sôi động. Hơn ai
hết, nhà báo Xuân Thuỷ là người ý
thức rất rõ, Hội nghị Paris không
chỉ đấu tranh ở trên bàn đàm phán
mà phải hoạt động mạnh mẽ ở
ngoài hội nghị, với mục đích làm
cho nhân dân thế giới, đặc biệt là
nhân dân Tây Âu, Bắc Mỹ ủng hộ
lập trường của ta. Muốn vậy, phải
có lực lượng báo chí hùng hậu,
phải đưa một đội ngũ nhà báo đủ
mạnh sang đó. Ông đã chọn nhiều
nhà báo cừ khôi, giỏi về nghiệp vụ,
thạo tiếng Anh, tiếng Pháp sang
làm việc tại Hội nghị Paris như:

cHÂN DUNG NHà Báo
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Nguyễn Minh Vĩ, Nguyễn Thành
Lê, Lê Bình, Hà Đăng, Nguyễn
Hữu Chỉnh, Hoàng Phong
(Nguyễn Huy Châu), Xuân Oanh,
Hồng Hà, Lê Chân, Đỗ Văn
Chuyên, Dương Thị Duyên, Lý
Văn Sáu, Dương Đình Thảo...

Tất cả các nhà báo này đều
tham gia hoạt động báo chí tuyên
truyền và tiếp xúc, vận động các
chính khách, trí thức và các tầng
lớp xã hội muốn gặp đoàn Việt
Nam. Ngoài ra, các nhà báo còn
được cử đi dự các cuộc mít tinh
khắp nơi, kêu gọi ủng hộ Việt
Nam, phát biểu tại chỗ hoặc trả lời
phỏng vấn. Các nhà báo của ta đi
nhiều tỉnh của Pháp, họ còn đi hầu
hết các nước châu Âu như sang
Anh, Italia, Hungary... thậm chí
sang cả Mỹ như nhà báo Nguyễn

Minh Vỹ, nhà báo Xuân Oanh tiến
hành hàng trăm cuộc họp báo,
hàng nghìn cuộc tiếp xúc báo chí
và gặp gỡ đại diện các tổ chức
quần chúng, nhân sĩ, trí thức, cá
nhân người Pháp, người nước
ngoài, Việt kiều.

Nhà báo Xuân Thuỷ cố gắng
tiếp xúc với các đoàn và các cá
nhân quốc tế nhiều nhất có thể,
đồng thời trực tiếp trả lời phỏng
vấn của nhiều nhà báo nước ngoài
với chính kiến khác nhau. Nơi đâu
mời đoàn ta đến dự mít tinh hay
gặp gỡ, nếu có thể đi được, ông
đều trực tiếp đi. Ông đã trả lời
phỏng vấn rất nhiều câu hỏi hóc
búa của đối phương  một cách
thông minh, thuyết phục,  rõ ràng.
Bằng tài năng, trí tuệ, bản lĩnh
chính trị, niềm tự hào dân tộc và

niềm tin vào chiến thắng, nhà báo
Xuân Thủy đã kiên trì, khéo léo
trong đàm phán trong cả bí mật
cũng như công khai, cùng các cộng
sự của mình hoàn thành tốt nhất
những chủ trương của Đảng, góp
phần tạo nên sức mạnh to lớn cho
dân tộc ta đánh thắng Mỹ, khiến
chính người Mỹ cũng phải thừa
nhận “nước Mỹ thua trong cuộc
chiến tranh trước hết là thua ngay
trên mặt trận báo chí”.

Hơn nửa thế kỷ làm báo, hoạt
động cách mạng, trải qua bao gian
lao thử thách, bằng bản lĩnh của
một nhà báo lớn, Xuân Thủy đã
“kết hợp hài hòa giữa tài năng và
đức độ, giữa tính cách dân tộc
truyền thống và văn minh thời đại”
để làm nên một Xuân Thủy trí tuệ
và nhân cách trong thế kỷ XX n

Nhà báo Xuân Thủy (đứng) trao đổi với tổ báo chí tại Hội nghị Paris về Việt Nam_Ảnh gia đình cung cấp
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Chuyến đi lịch sử
huỳnh TáM - Báo Thống  nhấT

...Trên đường vô Nam giữa những
ngày cả nước rầm rập ra quân mùa
xuân Ất Mão 1975,  tôi gặp anh
Hải, nguyên Chính ủy của đoàn vận
tải Quang Trung mang tên 559, tôi
nhớ hoài cái giọng Quảng Ngãi sôi
nổi - dẫu anh đã ngoài 60, dạn dày
qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến:
“Tới hôm nay, chúng tôi mới hả hê
tự hào. Thật bõ lúc anh em vai
khoác rựa, lưng đeo cơm vắt, vạch
chồi, phạt gốc với khẩu hiệu “đi

không dấu, nấu không khói, nói
không tiếng” mỗi lần vượt suối lên
bờ là phải lót ni-lông bước cho khỏi
lộ dấu chân”. Tôi hiểu ý anh, vì
ngay chính tôi trong chuyến đi này
cũng gặp bao nhiêu anh hùng thầm
lặng của buổi ban đầu “khai sơn
phá thạch” ấy. Các anh nhắc lại
niềm vui khôn xiết khi cũng một
ngày tháng 5/1966, thấy ba chiếc
GAZ đầu tiên của ta xuất hiện trên
tuyến đường, mở đầu cho cuộc hành
quân bằng cơ giới trên đường mòn
Hồ Chí Minh huyền thoại.

Sáng 29/4/1975, cả đội quân
tuyên truyền của đoàn Tuyên huấn
B2 hội sư tại cánh rừng chồi Đồng
Pan trên đường tiến quân thần tốc
về Sài Gòn. Tôi đã gặp đông đảo ba
thế hệ cách mạng của thời đại Hồ
Chí Minh, từ những nhà báo lão
thành thời tiền khởi nghĩa đến
những cây bút kỳ cựu thời kháng
chiến chống Pháp và lớp ký giả trẻ
được đào luyện trưởng thành trong
những năm chống Mỹ, cứu nước;
những anh chị luôn đi đầu trong
những giờ phút lớn lao của lịch sử

Mùa Xuân
KHÔNG QUÊN
Thu hươnG

Thành phố Hồ Chí Minh sau 41 năm giải phóng_Ảnh: TTXVN



NGười LàM Báo  3-201620

KỶ NIỆM  41 NĂM NGÀY GIẢI pHóNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NưỚC (30/4/1975-30/4/2016)

khi đất nước chuyển mình.
Sáng 30/4/1975, một buổi sáng

tươi đẹp rực rỡ cờ hoa, chúng tôi từ
quốc lộ 1 vào đường băng Tân Sơn
Nhất, từ lộ 4 lên Long An, từ xa lộ
Biên Hòa vào cầu Rạch Chiếc và
gặp nhau tại Dinh Độc Lập để
chứng kiến giây phút cuối cùng của
ngụy quyền Sài Gòn. Để có tên TP.
Hồ Chí Minh đầy kiêu hãnh hôm
nay, chúng ta đã trải qua những
năm gian lao nếm mật nằm gai, lội
suối trèo đèo để có được thời khắc
rút ngắn còn 150 phút một chuyến
bay xuyên suốt hai miền Nam Bắc.

Đường chúng ta đi, con đường đi
lên “hạnh phúc rộng thênh thang”
đã được Bác Hồ vạch sẵn từ buổi
Người dừng chân tại Bến Nhà
Rồng, trên đường ra đi tìm đường
cứu nước. Con đường hôm nay và
cánh bay rạng rỡ huy hoàng của Tổ
quốc ngày mai đều có ánh mắt và
nụ cười hiền dịu của người dõi theo
cổ vũ.

Trên đường về giải phóng 
Sài Gòn
Thanh Bền - ThÔng Tấn xã 
giải Phóng 

...Sáng ngày 7/4/1975, đoàn chúng
tôi xuất phát từ trạm giao liên của
đồng chí Năm Đông từ Xa Mát,
huyện Tân Biên (Tây Ninh), có xe
đưa đến Thanh An (Thủ Dầu Một),
qua thị trấn Dầu Tiếng vừa được
giải phóng ngày 13/3/1975, đến Củ
Chi giữa tháng 4/1975. Từ đây, đoàn
chúng tôi được nhập vào đại đoàn
dưới sự chỉ huy của đồng chí Chín
Đào (Phan Minh Tánh).

Từ ngày 19/4, càng gần Sài Gòn,
địch phản kích càng mạnh. Đoàn
chúng tôi phải bám sát bộ đội để
bảo toàn lực lượng. Cách hành quân
cũng phải thay đổi, ngày nghỉ, đêm

đi. Điểm trú quân được phân tán
nhỏ và luôn di động hết rừng chồi,
vườn cây ăn trái đến ruộng trồng
thuốc lá, xẻo dừa nước để ém quân
kín đáo. Mỗi người phải tự đào công
sự để trú bom pháo và sẵn sàng
chống địch càn. Có đêm ngủ ngay
bên mộ của đồng đội vừa hy sinh.

Khoảng nửa đêm 29/4/1975, bỗng
chúng tôi phải bật dậy vì tiếng pháo
rền vang hướng cứ điểm Đồng Dù
(Củ Chi), một cánh cửa, lá chắn
quan trọng sát nách Sài Gòn. Mới
sáng tinh mơ, mấy chiếc đầm già
(máy bay trinh sát L19) cùng vài
chiếc “cá rô” (loại trực thăng chiến
đấu) thay nhau quần đảo sát ngọn
cây bắn hỏa tiễn, ném lựu đạn, bắn
đại liên. Công sự ngập đầy nước,
quần áo ướt sũng...

Đến 11 giờ 30 phút ngày
29/4/1975, một tiếng nổ dữ dội, bốn
cột khói đen bốc lên cao, lan xa.
Đám máy bay và pháo địch im bặt.
Cứ điểm ác ôn Đồng Dù đã bị tiêu
diệt.

Chúng tôi khẩn trương lên
đường, bám địa hình hành quân
giữa ban ngày. Sáng 30/4/1975, một
toán lính ngụy kéo đến xin hàng và
được du kích tiếp nhận giải quyết
thủ tục rồi cho về nhà. Chợ Hóc
Môn sau vài giờ giải phóng đã ổn
định. Các tiệm tạp hóa, lò bánh mì,
tiệm giặt ủi, uốn tóc, nhà sách, chụp
ảnh mở cửa bình thường.

Khoảng 9 giờ sáng 30/4/1975,
đoàn đến Gò Vấp đi qua các con
đường lớn ngã tư Bảy Hiền, Lê Văn
Duyệt... vào Dinh Độc Lập. Tôi cố
kìm nén xúc động, chứng kiến bao
cảnh tượng vui mừng trên các đường
phố đi qua giữa tiếng reo mừng của
đồng bào với cờ giải phóng phấp
phới giữa nắng Sài Gòn...

“Nướng” nhẫn cưới 
bằng 40 cuộn phim
Minh Trường - ThÔng Tấn xã
việT naM

Khi chiến dịch Hồ Chí Minh mở
màn, tôi và Sáu Đạt hầu như quên
ăn quên ngủ, không lúc nào rời
chiếc đài bán dẫn. Chúng tôi bàn
nhau áp sát Cần Thơ và vấn đề cấp
thiết là làm sao kiếm được mấy
cuộn phim chụp ảnh. Mấy năm qua,
hoạt động ở chiến trường T3, xa cơ
quan, không có tiền phụ cấp, không
lĩnh được phim. Tất cả đều nhờ vào
sự cưu mang của dân, cho ăn, cho
mặc; các má, các chị còn đi chợ trên
phố kiếm cả phim chụp. Giờ đây sự
kiện trọng đại đã đến, cần phải gấp
rút có phim. Sực nhớ đến chiếc
nhẫn đang đeo ở tay, chiếc nhẫn
cưới mang theo khi từ biệt vợ con
lên đường vào chiến trường. Từ
chiếc nhẫn, chúng tôi có 40 cuộn
phim. Tôi và Sáu Đạt chia nhau
bám theo tiểu đoàn chủ lực tỉnh
nằm sát lộ vòng cung, ngoại vi thị xã
Cần Thơ.

Trong những ngày 28, 29, 30/4,
lính ngụy bỏ trốn hàng loạt, các đồn
bốt không đánh cũng tan, vũ khí,
quân trang, quân dụng chúng vứt
lại, mặc áo dân thường chạy về nhà.
Nhân dân các xã nổi dậy giải tán tề
ấp, thành lập chính quyền tự quản.
Chủ lực khu phối hợp với bộ đội địa
phương, dân quân, du kích bao vây
Cần Thơ, cắt đứt quốc lộ 4, gọi
hàng các quận lỵ, chi khu. Sáng
30/4/1975, khi Tổng thống Dương
Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô
điều kiện thì tên Nguyễn Khoa
Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4 ngụy
vẫn triệu tập chân tay bàn tính kế
hoạch kháng cự lâu dài. Nhưng khi
biết lính tráng bỏ trốn gần hết,
Nguyễn Khoa Nam đã tự sát và đến
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8 giờ tối cùng ngày, Quân đoàn 4
mới xin đầu hàng.

Tôi và anh Sáu Đạt trong những
ngày này được một số thanh niên
địa phương dùng xe máy đưa đi hết
chỗ này đến chỗ khác. Chúng tôi ghi
hình nhân dân vui mừng đón quân
giải phóng, cũng không quên chụp
lại cảnh thất trận của sĩ quan binh
lính ngụy. Chỉ có mấy ngày mà tôi
đã “nướng” hết số phim mua được.
Lúc này tôi và Sáu Đạt lạc nhau.
Một mình giữa Cần Thơ không
người quen biết, lại nóng lòng tìm
cách về Sài Gòn, đưa phim về cơ
quan TTXVN để kịp thời sử dụng
bảo đảm tính thời sự.

Ngày 2/5/1975, đang đứng nhìn
cảnh sinh hoạt ở bến Ninh Kiều thì
nghe tiếng “Chào anh nhiếp ảnh
giải phóng”. Tôi quay lại, thấy một
người mang máy ảnh nhìn tôi cười.
Tôi bắt tay làm quen và được biết
anh là Văn Kỉnh, một nhà nhiếp
ảnh có tên tuổi ở Cần Thơ.

Anh mời tôi về nhà ở gần đó, mời
tôi ăn cơm, lúc bấy giờ tôi mới thấy
đói, vì từ chiều hôm trước đến giờ
tôi chưa có chút gì vào bụng, vì hết
cả tiền. Ăn uống xong, anh tặng tôi
mấy cuộn phim và lấy xe đưa tôi đi
Sài Gòn.                 

Đài Phát thanh Giải phóng
ngày giải phóng Sài Gòn
nguyễn hữu Phước- Đài PháT
Thanh giải Phóng

... Ngày 26/4/1975, tại một địa
điểm chỉ cách Sài Gòn không đầy
100km, một đoàn tiền phương của
Ban Tuyên huấn Trung ương Cục
miền Nam được thành lập và khẩn
trương chuẩn bị lên đường.

Lúc này, Sài Gòn, sào huyệt cuối
cùng của địch- hầu như bị vây chặt
bốn bề, còn ở Đài Phát thanh Giải

phóng của chúng tôi, mọi việc cũng
thật bộn bề, khẩn trương. Chúng tôi
là một binh chủng đặc biệt, có
nhiệm vụ đưa tiếng nói của Chính
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam, tiếng nói chân
chính và đầy khí thế cách mạng vào
những giờ phút lịch sử đáng ghi nhớ.
Sự chỉ đạo nhanh nhất và rộng khắp
nhất không gì bằng làn sóng đài
phát thanh trong giờ phút khẩn
trương “một ngày bằng 20 năm” này.

9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975,
người ta nghe thấy trên Đài phát
thanh Sài Gòn phát đi liên tục lời
tuyên bố đơn phương của Dương

Văn Minh đề nghị ngừng bắn và chờ
cách mạng vào bàn giao chính
quyền. Kèm theo đó, tuyên bố của
phụ tá Tổng tham mưu trưởng
Quân lực Sài Gòn Nguyễn Hữu
Hạnh thay mặt Dương Văn Minh
yêu cầu các đơn vị quân đội Sài Gòn
buông súng, tiếp xúc với lực lượng
Chính phủ Cách mạng lâm thời tại
chỗ để tránh đổ máu.

Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau,
vào lúc 10 giờ 45 phút, xe tăng của
Lữ đoàn 203 Quân Giải phóng húc
đổ cổng Dinh Độc Lập, đó là giờ
phút lịch sử kết thúc chế độ tay sai
ngự trị Sài Gòn mấy chục năm qua n
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Ra Trường Sa ở “phút 90”
Cả nước hừng hực khí thế mừng

chiến thắng. Cả toà soạn báo Quân
đội nhân dân sốt ruột dõi theo tin
bài gửi về mà chưa thấy lệnh cấp
trên cho “ra trận”. Nhưng đến

“phút 90”, cánh phóng viên trẻ
chúng tôi bất ngờ được Tổng Biên
tập Nguyễn Đình Ước gọi lên, đưa
cho tờ giấy giới thiệu của Phó Tổng
tham mưu trưởng, Trung tướng Lê
Ngọc Hiền. Giấy giới thiệu đóng

Trường Sa ngày giải phóng
nGuYỄn Khắc Xuể 

Ngày 30/4/1975, Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Các mũi
tiến công của quân ta vẫn tiếp tục tiến quân giải phóng
miền Tây và các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn
Khoai, Côn Đảo... Cùng lúc đó, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ
của Hải quân nhân dân Việt Nam phối hợp với bộ đội đặc
công Quân khu 5 mở những mũi tiến công thần tốc, thu
hồi các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Bức ảnh đảo Song Tử Tây tháng 5/1975_Ảnh tác giả cung cấp
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dấu tối khẩn, khi giao cho tôi, anh
Ước nói ngắn gọn: “Phải tìm mọi
cách ra gấp Trường Sa đưa thật
nhanh ảnh, bài về tòa soạn”. Nhận
lệnh, tôi vô cùng xúc động. 

Vào Sài Gòn, người đầu tiên tôi
gặp là nhà báo Phạm Phú Bằng.
Anh Bằng xem giấy giới thiệu liền
đưa tôi sang trạm tiền phương Bộ
Tư lệnh Hải quân. Đại diện Bộ Tư
lệnh Hải quân cho biết đã bố trí xe
ô tô để tôi đi Nha Trang. Nhưng
sáng hôm sau tôi đến thì được biết
không có người lái xe. Tôi đành
phải liều, tính phải tìm cho được
một chiếc xe máy mặc dù tôi không
hề biết đi xe máy. Tôi ra sân bay
Tân Sơn Nhất, ở cuối sân bay may
thay còn một chiếc Kawasaki 250

Nhà báo Khắc Xuể (giữa) cùng đồng nghiệp 
tại đảo Nam Yết tháng 5/1975

phân khối, màu đỏ chót, biển số
vàng, chìa khóa vẫn cắm ở chỗ ổ
khóa. Tôi nổ máy đi thử. Ngã.
Dựng xe dậy lại đi tiếp. Năm, bảy
lượt như thế, tôi cũng đi được và
liều phóng xe ra phố. 

Tôi lạc ở ba phố Hàm Nghi, Lê
Lợi, Nguyễn Huệ và vòng xoay chợ
Bến Thành đến tận khuya mới về
trạm tiền phương ở đầu cầu Thị
Nghè. Thấy tôi về khuya, cưỡi
chiếc xe mới toanh cao lênh
khênh, ai cũng kinh ngạc. Nhà báo
Phạm Phú Bằng hỏi dồn dập: Cả
ngày đi những đâu, làm gì, sao lại
có xe máy và biết lái xe từ bao giờ.
Tôi nói vắn tắt sự việc. Bấy giờ anh
Nguyễn Thắng cho biết, cũng vừa
nhận được điện báo cùng đi
Trường Sa. Tôi cười: “Sáng mai hai
anh em mình lên đường đi Cam
Ranh”.

Và thế là, nhiệm vụ thì quá gấp,
phần vì “điếc không sợ súng” cứ
thế trên chiếc xe kềnh càng (hai
bên buộc hai can xăng loại 20 lít),
chúng tôi băng băng trên đường,
phóng gấp ra Quân cảng Cam
Ranh dù cũng chẳng biết đường, cứ
vừa đi vừa hỏi. Đến Cam Ranh,
chúng tôi xuống tàu ra Quân cảng
Nha Trang cùng đoàn đặc công 126
Hải quân. Ở đây, đoàn phái viên
Bộ Quốc phòng do Phó Tư lệnh
Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải
quân Hoàng Hữu Thái giao nhiệm
vụ cho từng người và phân công
thành từng tổ đi theo các tàu. Tôi
đi tàu kỳ hạm cùng với Phó Đô đốc
Hoàng Hữu Thái.

Quá nửa đêm thì một cơn dông
ập đến. Sóng, gió ngày càng dữ dội,
ba con tàu mất liên lạc với nhau.
Chiếc tàu chết máy, phải thả trôi
trên biển. May mắn có tàu của Liên
Xô xuất hiện, lai dắt vào bờ. Tất cả

ngủ một đêm ngon giấc, tờ mờ sáng
hôm sau lại tiếp tục lên đường. Lần
này, ngoài 3 tàu cá còn có thêm tàu
Trùng Khánh của đoàn 125 Hải
quân chỉ huy, dẫn đường. Điểm đảo
đầu tiên đoàn dừng chân là Song
Tử Tây, cũng là đảo đầu tiên được
giải phóng rạng sáng 4/4. Sau Song
Tử Tây, đoàn tiếp tục hành trình tới
Nam Yết, An Bang, Trường Sa
Lớn... và cuối cùng là Sơn Ca - hòn
đảo được giải phóng sau cùng vào
ngày 29/4.

Kiên cường giữa thiên nhiên
hùng vĩ

Giây phút đầu tiên thấy lá cờ đỏ
sao vàng lồng lộng trên cột chủ
quyền đảo Song Tử Tây tôi hối hả
bấm máy ảnh. Vẫn còn nguyên ấn
tượng trong tôi hình ảnh các chiến
sỹ đầu đội mũ cối, ôm súng lao
nhanh lên đảo. Đó là biểu tượng
của những người chiến thắng hiên
ngang bảo vệ từng tấc đất, từng
thước đảo, từng ngọn sóng... của
Tổ quốc thân yêu. 

Tác nghiệp ở Trường Sa cái khó
nhất là thời gian rất hạn hẹp, địa
hình đảo nhỏ nên không dễ xoay
trở, bố cục khuôn hình với những
người cầm máy ảnh, máy quay... Sự
hùng vĩ của biển trời ở vị trí tiền
tiêu, cốt cách khiêm nhường của
người lính, người dân trên đảo nhỏ
Trường Sa luôn là nguồn cảm hứng
bất tận cho tinh thần sáng tạo của
nhà báo.

Tôi may mắn chụp được 14
cuộn phim, ghi lại hình ảnh
Trường Sa với chim chóc, cỏ cây và
bộ đội chiến đấu, huấn luyện
trong những ngày đầu giải phóng.
Những bức ảnh chụp ở Song Tử
Tây được cho là tốt nhất với nhiều
hình ảnh sinh động.
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KỶ NIỆM  41 NĂM NGÀY GIẢI pHóNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NưỚC (30/4/1975-30/4/2016)

Trường Sa ngày ấy còn khá
hoang sơ, cây cối cũng ít. Ở Song
Tử Tây chỉ có chừng mươi cây dừa,
không có bàng vuông, phong ba
như bây giờ. Cây sâm đất khá
nhiều, mọc kín đảo Trường Sa Lớn.
Ở Nam Yết có dừa, bàng vuông...
An Bang, Sinh Tồn gần như không
có cây cối. Các công trình trên đảo
chủ yếu là hầm, công sự phủ cát,
gác tôn. 

Cây cối thưa vắng nhưng bù lại
đảo rất nhiều chim. Chim hải âu, ó
biển, mòng biển nhiều vô kể. Thực
phẩm mang theo không nhiều nên
nguồn thức ăn chính của bộ đội ta
vẫn là trứng chim, thịt vích. Nước
uống cũng thiếu, lại hầu như không

có rau. Nhưng rồi, mọi người đều
động viên nhau vượt qua, vì đồng
đội bám đảo đã và sẽ phải chịu
đựng cuộc sống như thế lâu dài.

Chuyến công tác kéo dài hơn 10
ngày là dịp để đoàn khảo sát,
hoạch định những vấn đề phòng
thủ, giữ vững quần đảo tiền tiêu
của Tổ quốc. Tôi và nhà báo
Nguyễn Thắng đã hoàn thành
nhiệm vụ chụp ảnh, thu thập tư
liệu. 

Dù là nhà báo đầu tiên ra chụp
ảnh Trường Sa, nhưng để có được
những bức hình cho riêng mình,
cũng không hề đơn giản. Khi về đất
liền, trong số 14 cuộn phim đã
chụp, tôi bàn giao lại cho cấp trên

10 cuốn. Nghĩ mình là nhà báo mà
“trắng tay”, tôi xin giữ lại 4 cuộn
với lý do ảnh “không quan trọng”.
Còn bài viết về Trường Sa, tôi chỉ
viết một bài về trận đánh đảo Sơn
Ca và một bài về chiếc xe máy
Kawasaki. 

Nhà báo Nguyễn Thắng nay đã đi
xa. Tôi vẫn thường xem lại bức ảnh
Nguyễn Thắng và tôi đứng cạnh cột
mốc chủ quyền đảo Nam Yết.
Thoắt đó đã hơn 40 năm. Trường Sa
đổi thay rất nhiều, bề thế, khang
trang và kiên cường trước mọi thử
thách... Quân dân Trường Sa hôm
nay tự hào về truyền thống anh
hùng, bất khuất, vững tin Tổ quốc
luôn ở bên mình n

Một góc đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)_Ảnh: TL
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Phơi bày sự thật, 
bảo vệ lẽ phải

Vĩnh Trà

Vì căm ghét chiến tranh, phải đấu tranh loại trừ tội ác
ra khỏi cuộc sống mà chúng tôi cầm súng, cầm bút,
cầm máy. Ở chiến trường, đêm buồn nhất là làm một
bữa “cà phê gạo rang” tiễn đồng nghiệp vì ngày mai
chắc gì còn trở lại? Bỏ lại nỗi buồn cho núi rừng là
chúng tôi tiến lên phía có tiếng súng. Phóng viên chiến
trường là vậy...

Mũi tiến công chiến lược
Sau khi Hiệp định Paris (27/1/1973)

có hiệu lực, tôi được lệnh từ Đài Giải
phóng A đưa tin nhanh, thu bằng được
tiếng động tố cáo quân đội Sài Gòn vi
phạm hiệp định. Tôi theo đơn vị bộ đội
về phía Phong Điền, Quảng Điền của
Thừa Thiên - Huế, nơi địch đang thực
hiện chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”
cắm cờ, giành dân, chiếm đất. Cánh
báo chí chiến trường chúng tôi gồm có
phóng viên báo in, thông tấn xã, phát
thanh, nhiếp ảnh, quay phim, mỗi
người hành nghề theo cách riêng. Nghề
phát thanh chúng tôi cốt yếu là thu cho
được “tiếng động hiện trường”, “tiếng
nói của nhân chứng”. 

Ở chiến trường, tôi được Ban bảo vệ
cấp tấm thẻ mang bí số B.26, được vào
Văn phòng Tỉnh ủy khai thác tài liệu từ
các đơn vị vũ trang cơ sở báo cáo lên.
Và đó cũng là nơi tôi “săn” được nhiều
tin nhất. Nhận được tin có binh lính Sài
Gòn vi phạm Hiệp định Paris đang
nằm ở bệnh xá, tôi tức tốc khoác ba lô
đi ngay. 

Leo đèo, lội suối quá nửa ngày tôi
mới gặp “con mồi”. Anh ta cao, gầy,
đen đúa, người Quảng Trị, đi hành quân
lấn chiếm vấp phải mìn của chính đồng
đội cài lại, một chân bị phạt quá đầu
gối. Anh ta kêu la, nhưng bị bỏ mặc.
Mất máu nhiều, anh ta cố bò xuống
suối uống nước. May mắn gặp bộ đội
Giải phóng, được khiêng về trạm xá, cắt
đoạn chân bị hoại tử. Anh ta đau đớn
bao nhiêu càng hận đồng đội bấy nhiêu
và ngàn lần cảm ơn bộ đội Giải phóng.
Anh lính Sài Gòn nói trước máy ghi âm:
“Tôi bị bắt đi quân dịch, bị ép đi lấn
chiếm vùng Giải phóng...” 

Anh ta có hai nguyện vọng. Một là,
nếu được phóng thích sẽ về ngay với
mẹ, vì cha mất sớm, chỉ còn hai mẹ
con. Hai là, xin được nhắn tin qua Đài
Phát thanh Giải phóng: “Má ơi, con

“O du kích nhỏ” - Nguyễn Thị Kim Lai dẫn giải tên giặc lái Mỹ to béo 
Robinson, khi máy bay của hắn bị dân quân ta bắn rơi  tại huyện Hương
Khê, tỉnh Hà Tĩnh, năm 1965. (Ảnh: Tư liệu)
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còn sống. Con sẽ về với má”. Nói
chung tâm trạng của người lính là
chán ghét chiến tranh, khát vọng
bình yên, mong muốn đoàn tụ.

Thức tỉnh lòng yêu nước, tinh
thần tự cường dân tộc, nhận ra lẽ
phải, chính nghĩa để có suy nghĩ
đúng, hành động đúng, quay súng
trở về với gia đình, người thân là nội
dung xuyên suốt các chương trình
địch vận trong chiến tranh của Đài
Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Đài
Phát thanh Giải phóng. Nhiệm vụ
của cánh phóng viên chiến trường
chúng tôi là đưa tiếng nói đích thực
của binh lính, sỹ quan đối phương,
như anh lính Quảng Trị như tôi vừa
kể về tòa soạn. Ban Biên tập Đài
TNVN, Đài Phát thanh Giải phóng
sẽ tổ chức chương trình với những
lời bình sâu sắc, giọng đọc truyền
cảm, âm nhạc lắng đọng, rót vào tai
đối phương. Thực tế đã cho thấy, có
cả tập thể, nhóm binh lính đối
phương quay súng phản chiến vì
những bức thư, bài báo đọc trên
sóng phát thanh. Có người bỏ quân
ngũ về nhà bởi tiếng hát, tiếng ngâm
thơ ngọt ngào, lắng đọng khơi gợi
tình người, tình yêu quê nhà trên
sóng Đài TNVN và Đài Phát thanh
Giải phóng. 

Đặc biệt chương trình phát thanh
bằng tiếng Anh dành cho quân đội
Mỹ, qua giọng đọc điêu luyện đầy
truyền cảm của Phát thanh viên
Trịnh Thị Ngọ - Thu Hương đã hút
hồn binh lính, sỹ quan đối phương.
Binh lính Mỹ gọi Thu Hương bằng
cái tên trìu mến là Hana, còn Lầu
Năm Góc gọi là “mụ phù thủy”. Một
tờ báo Mỹ đăng tải tin nhiều binh sỹ
Mỹ theo tiếng gọi của Hana đã phản
chiến. Chính vì thế mà Đài TNVN
coi binh địch vận là một mũi tiến
công chiến lược. Ở đó, phóng viên

chiến trường và biên tập viên ở
trung tâm phối hợp chặt chẽ, nhuần
nhuyễn, tạo hiệu quả thông tin cao.

Hiểu rõ sức mạnh làn sóng phát
thanh nên trong chiến dịch 12 ngày
đêm hủy diệt Hà Nội, tháng 12/1972,
Chính quyền Mỹ đã trút bom rải
thảm xuống các cơ sở của Đài
TNVN, đặc biệt là Đài phát sóng
Mễ Trì. Một tự vệ hy sinh, làn sóng
chủ lực 297 m bị ngưng 9 phút, làm
nghẹt thở con tim hàng chục triệu
người Việt và bạn bè thế giới. Sau 9
phút lịch sử ấy, Tiếng nói Việt Nam
lại cất cao, thông báo quân dân Hà
Nội bắn rơi B.52 của Không lực Mỹ.
Nhờ có hệ thống đài phát sóng, bá
âm, biên tập dự phòng, nhờ phóng
viên, biên tập viên, phát thanh viên,
kỹ thuật viên vừa tác nghiệp, vừa
trực chiến mà bảo đảm làn sóng liên
tục trong chiến tranh.

Những hy sinh thầm lặng
Để có được chiến thắng cuối cùng

ngày 30/4/1975 thì sự hy sinh của
nhà báo trong chiến tranh không thể
kể xiết. Trước hết, tôi muốn nói đến
nhà báo nữ Dương Thị Xuân Quý.
Chị hy sinh khi đang độ chín của
tuổi đời, tuổi nghề. Chị phải để lại
đứa con gái đầu lòng Bùi Dương
Hương Ly mới hơn 1 tuổi cho bà
ngoại để vào chiến trường. Chúng ta
cùng đọc dòng nhật ký của chị để

hiểu thêm nữ phóng viên chiến
trường, họ nghĩ gì: “Ôi thương Ly vô
hạn. Cứ nghĩ vậy là mình lại khóc.
Khổ thân con quá. Đẻ ra vừa biết
cười là bom đạn. Vừa nhú răng là sơ
tán, vừa biết gọi mẹ là xa mẹ, vừa biết
nói hai tiếng thì nói đi Nam”. Nhưng
đã là nhà báo chiến tranh phải ra
trận, không chút do dự. 

Tôi muốn nhắc đến nhạc sỹ, nhà
báo Lê Cường, phóng viên Đài Phát
thanh Giải phóng. Năm 1971, tôi với
anh ở chung một phòng khoảng chục
mét vuông. Anh là người luôn cẩn
trọng trong tác nghiệp, sống tình cảm
và rất tâm lý. Sau đó Lê Cường vào
chiến trường Khu 5. Anh hy sinh khi
trong đáy ba lô còn bản nhạc đang
viết dở, tấm áo len chưa kịp tặng mẹ
già, chiếc khăn quàng chưa kịp đưa
tận tay người vợ bao năm xa cách. 

Còn nhà báo Tô Chức, phóng
viên Đài TNVN đi chiến trường với
báu vật trong tay là cuốn tùy bút của
Ilia Erenbua, do đồng nghiệp, nhà
thơ Trần Nhật Lam tặng. Anh đã
chiến đấu và hy sinh tại mặt trận
Thừa Thiên - Huế vào ngày
16/8/1968, ở tuổi 32, chưa kịp lập gia
đình riêng. Trong một bức thư gửi
cha, Tô Chức hứa: “Con trai bố nhất
định sẽ làm cho gia đình ta thêm tự
hào và hãnh diện, và không phải bao
giờ hổ thẹn vì con...”.

Ngày nay, thế giới vẫn đối mặt
với chiến tranh và khủng bố. Ở đâu
có xung đột, chiến tranh là ở đó có
mặt nhà báo. Họ đã tác nghiệp, đã
chiến đấu, không ít người đã ngã
xuống cho lẽ phải. Với sứ mệnh
“thư ký của thời đại”, họ phản ánh,
phơi bày sự thật, dự báo tương lai
cho nhà cầm quyền có thêm thông
tin để lựa chọn con đường đi, tránh
chiến tranh để cho nhân loại được
bình yên n

KỶ NIỆM  41 NĂM NGÀY GIẢI pHóNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NưỚC (30/4/1975-30/4/2016)

Theo thống kê chưa đầy đủ hơn
340 nhà báo hy sinh trong chiến
tranh, trong đó hơn 30 liệt sỹ nhà báo,
kỹ thuật viên, nhân viên thuộc Đài
TNVN, Đài Phát thanh Giải phóng. Các
anh, các chị ngã xuống cho độc lập,
thống nhất, hòa bình, làm rạng danh
cho sự nghiệp báo chí và đội ngũ nhà
báo nước nhà.
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dũng cảm khai màn cho loạt bài
điều tra “Vụ án cầu Chương
Dương” đình đám.

Hơn hai chục năm lăn lộn với
nghề, giờ tôi mới hiểu, lời bà khuyên
tôi ngày ấy hoàn toàn chính xác, từ
chính chỗ đứng và cái tâm của một
nhà báo đi trước giàu kinh nghiệm
muốn truyền lại cho lớp đàn em. 

“Vạn sự khởi đầu nan”
Nhờ cô bạn cùng lớp nhiệt tình

giới thiệu, tôi đầu quân về tờ Thế
giới điện ảnh (cơ quan ngôn luận
của Hội Điện ảnh Việt Nam), như
một “búp măng non” giữa cả rừng
“cây đa cây đề” toàn nhà văn, nhà
thơ, nhà biên kịch điện ảnh gạo cội
trong thành phần ban biên tập ở
xung quanh. 

Ngày ấy, hiểu biết về nghệ thuật
thứ bảy của tôi là con số không tròn
trĩnh. Trưởng ban biên tập phân

Xuất phát từ 1%...
hỒ  cÚc PhươnG 

“Cô đừng quá ảo tưởng. Tấm bằng cử nhân Văn khoa,
cho dù luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, rất tiếc cũng
chỉ mang lại 1% tố chất để trở thành một nhà báo. 99% còn
lại, cuộc đời sẽ dạy cô, thực tế công việc sẽ dạy cô. Và để
học được kha khá phần trăm trong số đó, cô sẽ mất nhiều
thời gian, nhiều mồ hôi và cả nước mắt lắm đấy”. 

Lời răn đe - xem ra khá phũ
phàng với một sinh viên vừa
háo hức rời giảng đường đại

học ấy, tôi được nhận từ nhà báo Lê
Thị Túy - Tổng Biên tập tờ Phụ nữ
Thủ đô, ngay trong ngày đầu lò dò
đặt chân vào thực tập tại tòa soạn.
Vào thời điểm cuối năm 1993, Phụ
nữ Thủ đô đang nổi như cồn nhờ

Các nhà báo tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XII của Đảng_Ảnh: PV
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công tôi thực hiện loạt bài chân
dung các diễn viên hài nổi tiếng
phía Bắc. Tôi nhanh nhảu gật đầu,
dù trong lòng lo lắng ghê lắm. Phim
họ đóng, kịch họ diễn còn chẳng
xem, biết viết gì bây giờ? 

May mắn sao, những danh hài
trong chùm bài ra mắt ấy đều nhiệt
tình giúp tôi hoàn thành công việc.
Họ chia sẻ nhiều mẩu chuyện nghề
nghiệp hấp dẫn và nhiều trải
nghiệm đường đời thú vị. Khéo “chế
biến” chút xíu là có ngay bài viết
chất lượng tốt, được ban biên tập
đánh giá cao. Nhưng chỉ riêng tôi
biết rõ, kết quả đó hoàn toàn nhờ
“ăn may”.  Trò chuyện với họ, tôi lộ
ra hàng đống điểm yếu, khi hoàn
toàn mù tịt về công việc của một
đoàn làm phim. 

Rồi các biên tập viên “cây đa cây
đề” kiên nhẫn sửa chữa, phân tích,
chỉ bảo từng lỗi nhỏ nhất trong sản
phẩm của tôi. Rồi thư ký tòa soạn
liên tục cử tôi thực hiện phóng sự
trường quay, lang thang theo chân
các đoàn làm phim tới đủ mọi loại
“phim trường” phía Bắc. Anh bảo,
không gì bổ sung kiến thức điện ảnh
cho tôi nhanh bằng quan sát từ thực
tế làm phim. Và tôi chưa bao giờ từ
chối những chuyến đi vô giá ấy, cho
dù say xe luôn là nỗi ám ảnh khiến
tôi sợ hãi cho tới tận bây giờ. Phải
cám ơn anh rất nhiều, bởi những gì
tôi thu lượm ngày đó, chẳng sách vở
nào dạy cho nổi. 

“Học, học nữa, học mãi”
Khác với ngày mới vào nghề, tôi

cố học cách nói “không” với thái độ
tự ái, bực bội khi bị chê bai. Giấu
nỗi xấu hổ vào sâu tận đáy lòng, tôi
quyết định phải học, học liên tục,
học để lấp đầy những lỗ hổng tri
thức. Sách vở chuyên ngành điện

ảnh, tôi ngốn ngấu tất cả những gì
có trong tay. Những chương trình
phim tác giả, những dòng phim thể
nghiệm táo bạo, tác phẩm của
những tên tuổi lừng danh trên thế
giới được trình chiếu phục vụ hội
viên Hội Điện ảnh, tôi không bỏ sót
một buổi chiếu nào. Lớp học nghiệp
vụ do chuyên gia trong và ngoài
nước giảng dạy, tôi đều cố gắng làm
một học viên dự thính cần mẫn và
chăm chỉ nhất. 

Thời gian rảnh, tôi lang thang
khắp các hãng phim. Trò chuyện với
các đạo diễn, trao đổi với các nhà
biên kịch, ngồi trước  monitor xem
từng góc máy quay, xem nhân viên
kỹ thuật dựng ráp nối phim nhựa 35
ly bằng phương cách thủ công hay
hiện đại hơn - sử dụng bàn dựng
KTS hoặc phần mềm máy tính
chuyên dụng... Nỗ lực học hỏi ấy đã
giúp tôi thực sự tìm thấy tự tin khi
đứng trước các nhân vật của mình,
có thể trao đổi với họ một cách
ngang hàng về đủ thứ vấn đề liên
quan tới phim ảnh. 

Và tôi nhận ra một điều rất thú
vị, khi những người nghệ sĩ ấy nhận
ra phóng viên không phải là dân
nghiệp dư, nội dung cuộc phỏng vấn
trở nên thú vị, bổ ích và hấp dẫn
hơn hẳn. Bởi “không gì chán hơn
phải tiếp xúc với một phóng viên mà
mọi câu hỏi đều ngô nghê, kém hiểu
biết và hơn thế nữa, có thể đoán ra
nội dung ngay từ khi chưa bắt đầu
cuộc phỏng vấn. Gặp những nhà
báo lười nhác kiểu ấy, tôi sẽ hoặc từ
chối hoặc trả lời quấy quá cho xong
nợ” - nhà quay phim, NSND
Nguyễn Hữu Tuấn từng tâm sự với
tôi như thế. Nhớ ngày phim Gái
nhảy đang gây sốt, tôi vô cùng ngạc
nhiên khi thấy nữ diễn viên Minh
Thư ghi âm sẵn một số nội dung rồi

phân phát cho hàng chục phóng
viên đặt lịch phỏng vấn. Tin tôi lắm,
cô mới chịu giải thích: “phóng viên
giờ sao lười nghĩ thế nhỉ, mười
người thì hỏi đúng mười câu y hệt
nhau. Chẳng nhẽ cứ tua đi tua lại
mỏi mồm, em chọn cách này cho
khỏe. Họ mang về mặc sức xào xáo
thế nào thì tùy”. Những lời chia sẻ
ấy, tôi luôn nhớ nằm lòng. Để cố
gắng đừng bao giờ rơi vào trường
hợp đáng buồn ấy. 

Và thái độ cầu thị, chịu học hỏi
và không ngừng bổ sung vốn hiểu
biết đã giúp tôi, chỉ sau vài ba năm
trở thành cây viết chủ lực của tòa
soạn. Từ những bài khắc họa chân
dung, phỏng vấn giản đơn, tôi đã có
thể “tung tẩy” ở nhiều lĩnh vực hơn.
Không dừng lại ở việc học, tôi liều
mạng thử sức trong nhiều công việc
khác. Viết kịch bản phim truyện,
phim tài liệu, làm trailer, chấp bút
lời bình, thực hiện TVC quảng cáo...
tất cả đều trông vào những kiến
thức điện ảnh và tôi từng cần mẫn
góp nhặt.  Thù lao khiêm tốn, “ráo
mồ hôi là hết tiền” nhưng những bài
học kinh nghiệm mà tôi có được thì
vô giá. 

Sau mười năm “cày nát” cánh
đồng phim ảnh chật hẹp, tôi quyết
định chuyển công tác. Về tạp chí
Truyền hình VTV, Tổng Biên tập
Đậu Ngọc Đản hỏi tôi: “em có
chăm xem TV không”. Nhận cái lắc
đầu của tôi, ông tỏ vẻ thất vọng ra
mặt. Tôi đành vớt vát một câu,
“anh yên tâm, em sẽ bổ sung ngay
tất cả những gì mình chưa biết”.
Nói là làm, tôi lại nỗ lực đánh vật
với đủ loại tài liệu, xem đủ loại
chương trình. Rồi những đối tượng
phản ánh của tôi lại vượt ra khỏi
khuôn viên Đài truyền hình. Tôi
được gặp những chuyên gia, những
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nhà nghiên cứu hàng đầu trong mọi
lĩnh vực, những chính trị gia, nhà
văn hóa... Trước mỗi buổi phỏng
vấn, tôi phải nghiền không biết bao
nhiêu trang tài liệu, với những kiến
thức mới toanh. Trong suốt buổi
chuyện trò, tôi lại được nhân vật
truyền dạy cho biết bao hiểu biết
quý giá mà họ đã dành cả đời tích
lũy mới có được. Nghề báo đã trở
thành môi trường tuyệt vời để tôi
làm giàu vốn tri thức vốn hạn hẹp
của mình. Tôi say mê nghề này
chính vì lý do đó. 

Chặng đường dài vẫn còn ở
phía trước

Tôi thường loay hoay với câu
hỏi: “làm báo văn hóa văn nghệ dễ
hay khó”? Khá nhiều người đứng
đầu các cơ quan báo chí mà tôi biết
đã từng quan niệm: “rất dễ”. Bằng

chứng? Những phóng viên non nớt
mới ra trường, khi được nhận về bất
cứ tòa soạn nào cũng có bước khởi
đầu giống nhau: theo dõi mảng văn
hóa văn nghệ. Đây là mảng làm
mát, làm vui và giúp ấn phẩm đỡ
phần nặng nề, khô khan. “Văn hóa
văn nghệ ấy mà” là câu cửa miệng,
khi đề cập tới những nội dung vô
thưởng vô phạt, sai - đúng chẳng
ảnh hưởng sâu sắc đến bất cứ ai. Và
thêm một quan điểm lệch lạc nữa,
ai làm báo văn hóa văn nghệ cũng
được. Vì những lý do ấy, gần hai
chục năm gắn bó với nghề báo của
mình, tôi đã gặp biết bao thế hệ
phóng viên trẻ măng nối tiếp nhau
thay đổi luôn xoành xoạch khi đi dự
các cuộc họp báo. Ít người trong số
đó trụ lại như một cây bút trung
thành với mảng này. Đồng nghiệp
vốn là bạn bè của tôi bảo: “viết nội

chính mới oai, viết kinh tế mới giàu,
chuyên phóng sự - điều tra mới nổi
tiếng. Còn đánh đu theo mấy nghệ
sĩ, tiếng chẳng có mà miếng cũng
không”. Nhưng khá cứng đầu, tôi
vẫn bám trụ với sự lựa chọn của
mình. Với cá nhân tôi, để trở thành
một cây bút văn hóa văn nghệ có
tên tuổi cực khó. Và để có được cái
tên neo lại trong trí nhớ người đọc
như họ, sự lười biếng không bao giờ
có chỗ.    

Số phận xoay vần, hơn bốn chục
tuổi đầu, tôi lại chọn đầu quân về
một tờ báo mới, đồng nghĩa với việc
quay trở lại vạch xuất phát. Không
ngại sự thay đổi và thích đối mặt với
những thử thách mới, tôi vẫn đang
cố gắng từng bước bổ sung 99% tố
chất để trở thành một nhà báo còn
lại. Đường còn dài, và may mắn
thay, tôi chưa bao giờ sốt ruột! n

Độc giả đọc báo tại Hội báo toàn quốc năm 2016_Ảnh: TL
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Quốc hội “lần đầu có nhà”
Trước khi chính thức đi vào hoạt

động, ròng rã 5 năm xây dựng công
trình, Nhà Quốc hội mới hiện rõ
dáng vóc của một công trình kiến
trúc đặc biệt, xứng tầm với biểu
tượng của cơ quan quyền lực tối
cao, như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Sinh Hùng và nhiều đại biểu Quốc
hội ví von, “Quốc hội ta lần đầu có
nhà...” . Tòa nhà cao 39 mét với 5

tầng nổi và 3 tầng hầm, diện tích
sàn 60.000 m2. Công trình hiện đại
có cấu trúc hình vuông, phòng họp
trung tâm hình tròn, chuyển tải nét
văn hóa truyền thống đậm đà của
người Việt Nam, bao đời gắn bó với
“bánh chưng, bánh dày”, rồi cả nét
tự nhiên giao duyên vũ trụ xoay vần
“trời tròn, đất vuông”... 

Cứ mỗi kỳ họp toàn thể của
Quốc hội diễn ra, một đầu năm,

Lần đầu tác nghiệp 
tại Nhà Quốc hội

Văn chÚc

Ngày 20/10/2014, phiên họp đầu tiên của Kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa Xiii đã diễn ra tại tòa Nhà Quốc hội mới, trong
khuôn viên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Từ sự kiện trọng
đại ấy, nơi đây cũng là địa điểm tụ hội của đông phóng viên
báo chí tác nghiệp, đưa tin các kỳ họp. Hoạt động nghị
trường ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động, hấp dẫn.

Nhà Quốc hội nhìn từ trên cao

Bên ngoài Nhà Quốc hội (ảnh trên); Phòng họp của Ủy ban                   
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một cuối năm, và nhiều phiên họp
quan trọng khác của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, của các cơ
quan của Quốc hội, cũng là dịp tác
nghiệp của hàng trăm phóng viên
hầu hết từ các cơ quan báo chí ở
Trung ương, gần đây có thêm một số
nhà báo từ các địa phương về. Tất
cả đều chung tâm trạng bỡ ngỡ ban
đầu, chút tò mò thú vị xen lẫn sự
khám phá ngạc nhiên trong lần đầu

tham gia tác nghiệp tại Nhà Quốc
hội mới. 

Theo thiết kế và ý tưởng ban đầu,
lãnh đạo Văn phòng Quốc hội bấy
giờ dự kiến bố trí phòng báo chí tại
tầng B1 của Nhà Quốc hội với
khoảng 300 chỗ ngồi. Trong khi đó,  
số lượng phóng viên trong nước và
một số hãng tin, thông tấn nước
ngoài đăng ký tác nghiệp có lúc lên
tới 500 người. Văn phòng Quốc hội
đề ra phương án chia làm hai trung
tâm báo chí, một ở phòng họp báo
tầng B1 Nhà Quốc hội mới (thẻ B);
một ở Văn phòng Quốc hội, số 37
Hùng Vương (thẻ C). Theo quy
định như trước đây (các phiên họp
tổ chức tại hội trường Bộ Quốc
phòng ở phố Nguyễn Tri Phương),
phóng viên mang thẻ B sẽ được
phép tác nghiệp tại hành lang nghị
trường, tham gia phỏng vấn đại biểu
trong giờ giải lao. Với thẻ C, phóng
viên muốn đến hành lang nghị
trường thì phải đến trung tâm báo
chí đăng ký và lấy “Thẻ sự kiện”.
Mỗi ngày chỉ có 40 thẻ sự kiện được
phát ra, theo thứ tự ưu tiên dành
cho những người đến trước. Khi
phóng viên sử dụng xong trong
ngày, trả lại thẻ cho các cán bộ Vụ
Thông tin thuộc Văn phòng Quốc
hội, có ký nhận “thẻ ra- thẻ về”,
tránh tình trạng thất lạc, hay cho
mượn thẻ giữa các phóng viên. 

Tác nghiệp tại Quốc hội là làm
việc trong “vòng cuốn” của lịch hoạt
động dày đặc, bộn bề trước khối
lượng lớn nội dung bao quát nhiều
lĩnh vực rộng lớn. Riêng tài liệu cần
tiếp cận, ngoài hàng chục báo cáo
công phu của bộ, ngành, các ủy ban
Quốc hội, còn là vài chục bộ luật,
luật do các cơ quan soạn thảo trình
đưa ra bàn tại mỗi kỳ họp, để đại
biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, tại

hội trường. Việc “thường ngày ở
huyện” với các phóng viên trẻ khá
vất vả là tìm phòng họp của các
Đoàn đại biểu tỉnh, thành phố, tìm
dự các phiên họp tổ, tìm đại biểu
Quốc hội để phỏng vấn, qua đó có
thể chuyển tải thông tin những chủ
đề sát với yêu cầu tòa soạn.

Thông thường, để dễ dàng tiếp
cận đại biểu Quốc hội, phóng viên
cần chủ động liên lạc trước hẹn đại
biểu, và có thể trao đổi trực tiếp,
phỏng vấn đại biểu trong khoảng
thời gian hạn hẹp. Gần đây, nhiều
đại biểu Quốc hội khá cởi mở, chủ
động nán lại lâu hơn, tạo điều kiện
để phóng viên phỏng vấn ngay cả
khi chuông báo giờ giải lao đã hết.

Đăng cai sự kiện mang tầm
quốc tế

Những ngày đầu vào Nhà Quốc
hội, không ít đại biểu bày tỏ ái ngại
khi chứng kiến cảnh phóng viên tác
nghiệp khó khăn, không đủ ghế
ngồi theo dõi các phiên họp tổ. Một
số ý kiến cho rằng, có lẽ do tòa nhà
mới khi xây dựng chưa lường trước
được tất cả nhu cầu, trong đó có
phần không gian phục vụ đội ngũ
phóng viên. Văn phòng Quốc hội và
các bộ phận, đơn vị phục vụ hậu
cần, lễ tân đã nắm bắt được tình
hình và nguyện vọng của phóng
viên, sau đó đã tạo điều kiện cho
các phóng viên tham gia tác nghiệp
được thuận lợi hơn, có điều kiện
thông tin đầy đủ các sự kiện, nội
dung hoạt động tại kỳ họp. 

Không lâu sau kỳ họp thứ 10 đó,
các cơ quan, đơn vị của Quốc hội,
với sự tham gia hỗ trợ của nhiều bộ,
ngành, địa phương cùng tham gia tổ
chức sự kiện với quy mô rất lớn lần
đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Đại
hội đồng IPU lần thứ 132 và các Hội

                        Thường vụ Quốc hội (ảnh dưới)_Nguồn: zing.vn
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nghị liên quan được Quốc hội Việt
Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ
ngày 28/3 đến 1/4/2015. Đây là sự
kiện lớn có ý nghĩa và tầm vóc quốc
tế, qua kênh hợp tác ngoại giao nghị
viện song phương, đa phương, giúp
tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam
phát triển trong bối cảnh hội nhập
kinh tế thế giới và khu vực. Đây là
lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại
hội đồng với sự tham gia đông đảo
của các thành viên IPU, cùng sự
tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao
nhất của nghị viện các nước, các tổ
chức liên minh nghị viện khu vực và
các tổ chức quốc tế.

Có khoảng 300 phóng viên, biên
tập viên, nhân viên kỹ thuật của
nhiều cơ quan báo chí, truyền thông
trong nước và khoảng 90 phóng viên
nước ngoài tham gia tác nghiệp tại
Đại hội đồng IPU- 132. Với chúng
tôi, những phóng viên theo dõi hoạt
động Quốc hội nhiều năm qua,
được chứng kiến, tham gia tác

nghiệp trực tiếp tại một sự kiện
chính trị mang tầm vóc quốc tế như
IPU-132 thực sự là một vinh dự lớn,
một niềm tự hào nghề nghiệp, có cơ
hội học hỏi và thực hành các thao
thác nghiệp vụ báo chí hiện đại.

Kỳ họp lần thứ 11, kỳ họp cuối
cùng của Quốc hội khóa XIII kéo
dài 19 ngày. Quốc hội dành 10,5
ngày quyết định vấn đề nhân sự,
trong đó có bầu Chủ tịch Quốc hội,
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính
phủ. Đây là kỳ họp cuối cùng của
nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, bên
cạnh công tác xây dựng pháp luật,
xem xét, quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước, Quốc hội còn
tập trung thời gian cho tổng kết
công tác nhiệm kỳ của các cơ quan
Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. 

Mặc dù là kỳ họp cuối nhiệm kỳ,
nhưng vẫn mang ý nghĩa rất quan
trọng, khi 2016 là năm đầu tiên thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII,
sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo

để tạo tinh thần, khí thế mới, thực
hiện tốt kế hoạch của nhiệm kỳ 5
năm. Dịp này, Quốc hội sẽ có 10
phiên họp được phát thanh, truyền
hình trực tiếp, trong đó có phiên
khai mạc, bế mạc và phiên thảo luận
về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-
2016 của Chủ tịch nước, Quốc hội,
các cơ quan của Quốc hội; Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện
trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đó là những đề tài, nội dung
quan trọng, thời sự được đông đảo
cử tri và nhân dân cả nước, cộng
đồng doanh nghiệp trong nước và
nước ngoài đang làm ăn tại Việt
Nam rất quan tâm. Với trách nhiệm
nghề nghiệp, đội ngũ phóng viên
nghị trường đã và đang tiếp tục bám
sát, theo dõi các nội dung đó, kịp
thời chuyển tải tin tức phục vụ bạn
đọc, cử tri trên khắp mọi miền đất
nước n

Phóng viên tác nghiệp tại Nhà Quốc hội_Ảnh: TL
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Khi nhà báo vô tình 
ứng xử nhẫn tâm

Phan Văn TÚ

Đạo đức báo chí là những nguyên tắc xử sự đúng đắn trong hoạt động nghề trên cơ sở lí
tưởng và trách nhiệm, trên cơ sở lương tâm và lòng tự trọng của nhà báo. Nhưng đời sống
báo chí hết sức đa dạng và không phải trường hợp nào cũng dễ dàng chọn lựa đúng sai,
nên hay không nên.

Từ những câu chuyện thật
Mới đây, một số báo khi tường

thuật đám tang của một nghệ sĩ tài
hoa, vô tình hay cố ý, đã đưa nhiều
hình ảnh người thân của nghệ sĩ ấy
với góc máy cận cảnh, với những

khoảnh khắc đau thương. Dư luận
phản ứng nặng nề về chuyện này.
Đã có ý kiến cho rằng, “báo chí
đang khai thác quá giới hạn vào nỗi
đau của những người ở lại”.

Câu chuyện này gợi nhớ lại rất

nhiều tình huống báo chí tương tự:
- Cách đây không lâu, một em

học sinh lớp 7 ở Gia Lai ăn cắp sách
tại một siêu thị bị nhân viên bảo vệ
bắt, trói em và đeo tấm biển “Tôi là
người ăn trộm” vào cổ rồi chụp ảnh

Báo chí đang khai thác quá giới hạn đời tư của người nổi tiếng_Ảnh minh họa



Góc NHìN NGười LàM Báo

NGười LàM Báo  3-201634

đưa lên trang facebook cá nhân
cũng gây ồn ào trên báo chí. Đa
phần các bài báo viết về sự kiện này
đều phê phán hành vi của nhân viên
bảo vệ siêu thị. Dù với mục đích
như thế, nhưng các tác giả lại khai
thác tấm hình cháu bé bị trói và đeo
tấm biển ấy (không làm mờ gương
mặt) để đăng báo.

- Mấy năm trước, khi cơ quan
chức năng phá đường dây môi giới
mại dâm có sự tham gia của các
người mẫu, diễn viên, nhiều tờ báo
khi đưa tin về phiên tòa, đã khai
thác hình ảnh của những người thân
các bị cáo.

- Trưa 5/5/2015, di cốt thiếu tá
Nguyễn Anh Tú - một trong hai phi
công tử nạn trong sự cố 2 máy bay
SU22 va chạm nhau trên biển Bình
Thuận - được đưa về quê nhà Hải
Phòng trên một chuyến bay dân sự.
Thông tin này đăng lên báo mạng
với hình ảnh chụp tại sân bay, lúc di
cốt đựng trong chiếc túi xách vừa
được các chiến sĩ Quân chủng
Phòng không - Không Quân đưa ra
khỏi máy bay. Bức ảnh này đã gây
ra một cơn bão tranh luận trên
mạng xã hội với những lời bình ác ý,
cho rằng Quân đội đã thiếu sự tôn
trọng trong việc này.

Sự thật là gì? Bộ Quốc phòng đã
hết sức nỗ lực và tốn kém trong 16
ngày đêm trước đó để tìm kiếm thi
thể hai phi công và đưa về
TP.HCM làm lễ truy điệu tại nhà
tang lễ của Bộ với đầy đủ nghi thức
trang trọng nhất, với sự có mặt của
các tướng lĩnh cao cấp của Quân
đội Việt Nam. Sau đó, di hài hai
phi công đã được đưa đi hỏa táng.
Sau lễ hỏa táng, tro cốt đã được
bàn giao cho gia đình để người
thân đưa về quê an táng theo ý
nguyện. Chuyến bay đưa tro cốt

liệt sĩ Nguyễn Anh Tú về quê nhà
là chuyến bay do gia đình tổ chức
(có sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Quốc
phòng) và đây là chuyện dân sự
hoàn toàn. Túi xách đựng tro cốt
của liệt sĩ cũng là di vật của anh,
và việc dùng túi xách ấy đựng di
cốt trên chuyến bay là nguyện vọng
của gia đình, đồng thời, để tránh
ảnh hưởng tới những hành khách
khác trên cùng chuyến bay. 

Điều đáng tiếc là ngay sau đó,
nhiều bài báo khai thác thông tin
theo “dư luận mạng”, mà nhiều
người cho rằng đó là hình thức “câu
khách” trên một cái chết, một sự hy
sinh.

- Mấy năm trước, khi dịch cúm
H5N1 xuất hiện, người dân được
các chuyên gia y tế khuyến cáo
không nên ăn tiết canh gia cầm. Tuy
nhiên, đó chỉ là khuyến cáo, còn
chuyện ăn tiết canh thì ai cũng biết
là không hề vi phạm pháp luật lẫn
đạo đức. Một phóng viên trẻ của đài
truyền hình nọ khi thực hiện phóng
sự cảnh báo về tình trạng buôn bán
tiết canh đã tìm đến một số quán
nhậu, quán cháo vịt ở nông thôn để
ghi hình. Phóng viên này cũng nhờ
một số khách hàng “hợp tác” để ghi
được những cú cận gương mặt,
những động tác “zoom in” rất phản
cảm rồi dựa trên những hình ảnh đó
để phê phán hiện tượng sử dụng tiết
canh vịt tràn lan. Khi phóng sự lên
sóng, nhiều “người trong cuộc” đã
thật sự sửng sốt khi nhận ra ý đồ
của nhà báo. Rất may cho anh
phóng viên này là họ chỉ gọi điện
đến cơ quan đài để phản hồi vì bức
xúc chứ không kiện.

- Năm ngoái, phóng sự “Khi áo
trắng học sinh chìm trong khói
trắng” nói về chuyện hút shisha
trong học sinh do VTC14 Đài

Truyền hình kỹ thuật số VTC thực
hiện trở thành chuyện ồn ào trên
truyền thông. Nhiều người đã phản
ứng gay gắt trước việc dàn dựng, gài
bẫy của nhà báo khi thực hiện tác
phẩm, cho dù những người thực
hiện nhân danh nội dung “cảnh báo
về một hiện tượng tiêu cực trong
đời sống giới trẻ”.

Đến vi phạm đạo đức
nghề nghiệp

Những ví dụ như thế không khó
tìm trong đời sống truyền thông
hôm nay. 

Chuyện đưa hình những cô gái
mại dâm (không xóa mặt) trên
truyền thông trong hầu hết trường
hợp được xem là sự ứng xử nhẫn
tâm. Nhưng không phải lúc nào xóa
mặt trên những tấm hình cũng là
biểu hiện đạo đức. Xóa mặt một
nhân vật bị nhiễm HIV trong một
tấm hình có khi là biểu hiện thiếu
tôn trọng, phân biệt đối xử. 

Ứng xử của nhà báo trong nhiều
trường hợp là những chọn lựa cực
kỳ nghiệt ngã: nên hay không nên?

Những biểu hiện ứng xử nhẫn
tâm có khi chỉ thể hiện qua một câu
phỏng vấn, một góc máy, một hình
ảnh bị dàn dựng, một đoạn trả lời
của nhân vật bị cúp cắt, một hình
thức lạm dụng nhập vai để gài bẫy
đối tượng...

Nhiều nhân vật của báo chí bị đối
xử không công bằng, và có phần
nhẫn tâm như những ví dụ trên đây
có thể là vô tình. 

Nhà báo có khi do quá nhiệt tình
mà vi phạm đạo đức. Chính vì thế,
việc trang bị những hiểu biết về
nguyên tắc đạo đức nghề cho người
làm báo cần được các cơ quan báo
chí chỉ ra từ những tình huống cụ
thể như thế n



NGười LàM Báo   4-2016 35

DIỄN ĐÀN NGười LàM Báo

Vụ việc nhà báo Đỗ Doãn
Hoàng báo Lao Động bị các
đối tượng hành hung dã man

ngày 24/3/2016 chỉ là một trong hàng
chục vụ hành hung, tấn công, cản trở
nhà báo diễn ra trong vòng chưa đầy 1
năm trở lại đây.

Thực tế này cho thấy, mặc dù nước
ta đã có nhiều quy định pháp luật để
bảo vệ các nhà báo, nhưng việc bảo hộ
hoạt động nghề nghiệp của các nhà
báo nhìn chung chưa có những cơ chế
hữu hiệu. Nhiều vụ việc nhà báo bị

hành hung gây thương tích, xâm phạm
đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng
của nhà báo... nhưng mức độ xử lý
chưa đúng theo quy định của pháp
luật. Việc xử lý các đối tượng đôi khi
chưa tương xứng với hành vi, do đó
thiếu sự răn đe đối với các đối tượng
cản trở hoạt động của nhà báo. Phải
chăng đây chính là một trong những
“kẽ hở” để những kẻ hành hung nhà
báo lộng hành? 

Vì thế dư luận cho rằng, vấn đề bức
thiết đặt ra hiện nay là các ngành, cơ

quan chức năng cần bổ sung những
chế tài, điều luật nghiêm khắc, đủ
mạnh, đủ tính răn đe đối với các đối
tượng có hành vi hành hung, cản trở
nhà báo tác nghiệp, để góp phần tích
cực trong việc bảo vệ tài sản, tính
mạng của các nhà báo, hành nghề
đúng quy định của pháp luật, để nhà
báo yên tâm hành nghề, góp phần
cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân
xây dựng xã hội dân chủ, công bằng,
văn minh. 

Không ít câu hỏi được dư luận
đang đặt ra là làm thế nào để bảo vệ
an toàn cho nhà báo khi tác nghiệp?
Xung quanh vấn đề này, Tạp chí
Người Làm Báo đã ghi lại ý kiến của
lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh
đạo Cục Báo chí, các nhà báo, luật sư,
nhà giáo, sinh viên báo chí và người
dân...

nhà báo phải được 
cả xã hội bảo vệ
nGọc Thành - bẢo TrunG - cườnG Phạm (thực hiện)

Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện_Ảnh: TL
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Sự việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị
tấn công rất tàn ác là một vụ hành

hung nhà báo hết sức nghiêm trọng. Sự
việc này đã gây ra một làn sóng phẫn
nộ sâu sắc trong giới báo chí, khiến dư
luận cả nước hết sức bất bình. 

Bản thân tôi rất bức xúc! Với tư
cách là một nhà báo, một đồng
nghiệp, tôi muốn bày tỏ tình cảm thân
thiết, cảm thông của mình đối với nhà
báo Đỗ Doãn Hoàng - một nhà báo
mà tôi rất yêu quý. Đây là một cây bút
phóng sự, điều tra có uy tín trong làng
báo Việt Nam, trong nhiều năm qua
bằng lao động sáng tạo, cũng như sự
dũng cảm của mình đã có những tác
phẩm báo chí chất lượng cao, đầy tinh
thần chiến đấu và tinh thần nhân văn
để bảo vệ các giá trị cao quý và tốt đẹp
trong cộng đồng chúng ta. 

Vụ việc hành hung nhà báo Đỗ
Doãn Hoàng không phải là vụ việc
duy nhất mà một số kẻ xấu gây ra
trong thời gian vừa qua nhằm tấn
công các nhà báo khi đang tác nghiệp.
Nhưng đây là một vụ việc nghiêm
trọng đối với một nhà báo nổi tiếng.
Chúng ta phải đoàn kết bên cạnh nhà
báo. Chúng ta cũng không ảo tưởng
đến mức luôn luôn có người đi theo
để bảo vệ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
cũng như các anh em khác, nhưng
chúng ta luôn có một niềm tin công lý
sẽ được thực hiện và các nhà báo của
chúng ta sẽ tiếp tục được sống trong
một môi trường có pháp luật, trong
tình đồng chí, đồng nghiệp. Pháp luật
sẽ có trách nhiệm bảo vệ những người
có cống hiến, chiến đấu vì mục tiêu
chung, nhằm phát huy các giá trị cao

quý mà Báo chí cách mạng Việt Nam
chúng ta luôn hướng đến, theo đuổi và
chiến đấu.

Vụ tấn công nhà báo Đỗ Doãn
Hoàng không chỉ là tấn công vào bản
thân nhà báo mà còn tấn công vào
những người làm báo chân chính,
những cây bút có trách nhiệm với xã
hội. Nếu chúng ta lùi bước trước
những vụ tấn công hèn hạ như thế,
thì còn đâu là chính nghĩa, còn đâu là
tiếng nói của sự thật. Làm sao bảo vệ
được những người dám đứng ra bảo
vệ sự thật, chiến đấu vì sự thật?

Trong những ngày vừa qua, Hội
Nhà báo Việt Nam với trách nhiệm là
cơ quan bảo vệ quyền lợi hợp pháp
của hội viên, đã thực hiện những việc
làm cần thiết để can thiệp nhằm bảo
vệ hội viên của mình. Chúng tôi đã và
sẽ tiếp tục thể hiện thái độ một cách
mạnh mẽ nhất, quyết liệt nhất không
phải chỉ riêng với nhà báo Đỗ Doãn
Hoàng mà các vụ việc khác để các

nhà báo yên tâm hoàn thành nhiệm
vụ của mình.

Chúng ta cầm bút, chúng ta cầm
máy, chúng ta đưa các sản phẩm báo
chí ra xã hội. Dù chúng ta nói được
điều tích cực, dù chúng ta chiến đấu
chống lại các biểu hiện tiêu cực trong
xã hội thì cũng không phải nhằm một
mục đích gì lớn hơn, sâu sắc hơn, đó là
chúng ta nhân lên ngọn lửa niềm tin
vào công lý, vào chính nghĩa ở trong
cuộc sống còn nhiều những cạm bẫy,
thách thức, khó khăn mà chúng ta
đang phải đối mặt. Có được một bài
báo để nhân lên những điều tốt đẹp
trong xã hội, vô cùng quý giá. Và tôi
tin là cho dù nhà báo Đỗ Doãn
Hoàng bị tấn công trực diện như vậy,
chắc chắn tinh thần chiến đấu, bản
lĩnh của người cầm bút của các nhà
báo chiến sĩ chắc chắn không bị vơi đi
trong mỗi nhà báo chân chính, dũng
cảm ở báo Lao Động cũng như trong
nghề báo nước ta. 

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà báo là trách
nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam 

nhà báo hỒ quanG lợi

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi thăm hỏi, động viên nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
_Ảnh: LĐ
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Đại Biểu Quốc hội nguyễn ngọc Bảo 
(vĩnh Phúc): 

Nếu không được bảo
vệ ai sẽ còn dám điều
tra về tiêu cực?

Tôi hoàn toàn phản đối
việc hành hung nhà báo
nói riêng và hành hung
người dân nói chung, cũng
như những người làm

nghề khác trong xã hội. Đó là những hành động
côn đồ, phải điều tra để tìm ra những kẻ hành
hung, xử lý thật nghiêm trước pháp luật. Không
phải chỉ với tư cách là đại biểu Quốc hội mà tôi cho
rằng, chỉ là một người dân bình thường cũng cần có
thái độ nghiêm túc với những sự việc như thế này.

Những người làm báo chân chính là những người
dám phản ánh thực tế của đời sống xã hội, nhất là
những việc tiêu cực gây ảnh hưởng đến người dân,
đến môi trường, xã hội ra trước công luận. Họ bị các
đối tượng hành hung, đe dọa thì tôi đề nghị, không
những Công an Hà Nội mà cả xã hội phải vào cuộc
để phản đối. Nếu không được bảo vệ ai sẽ còn dám
đi phản ánh tiêu cực nữa?

Tôi cho rằng, không chỉ trong việc này mà kể cả
trong rất nhiều việc khác, chế tài xử phạt của chúng
ta đôi khi còn quá nhẹ. Ngoài hành vi hành hung, kể
cả những hành vi như buôn lậu, làm chất độc hại
trong chăn nuôi... gây hậu quả lớn, ảnh hưởng đến xã
hội, chúng ta cũng cần điều chỉnh lại. Phải nghiêm trị
hơn, tăng tính răn đe, không trừ trường hợp nào. Với
trường hợp hành hung nhà báo, nếu không có chế tài
xử lý nghiêm, nó vẫn sẽ diễn ra. Chúng ta cũng cần
đặt câu hỏi, nếu một người dân bình thường đứng ra
tố cáo tiêu cực thì sẽ ra sao khi họ bị đánh, bị hành
hung, ai sẽ bảo vệ họ?

Do đó, tôi cho rằng cần xem xét lại chế tài, những
quy định rất cụ thể của luật pháp để tiến tới, không
chỉ người thi hành công vụ mà kể cả người dân bình
thường bị hành hung khi lên tiếng chống tiêu cực
cũng sẽ được bảo vệ.

Những người làm pháp luật, làm quản lý phải đưa
ra được những biện pháp hữu hiệu, bảo vệ từ nhà báo
đến những người dân bình thường nếu họ dám đứng
ra tố cáo, phản ánh tiêu cực. Như thế mới có tác
dụng chống tiêu cực thực sự. 

"...Tôi mong muốn vụ việc
của tôi sẽ là “giọt nước tràn ly”
để các cơ quan chức năng cùng
vào cuộc, dư luận xã hội cùng
vào cuộc để chấm dứt hành vi
tội ác kiểu như thế này, từ đó
để các nhà báo khác được an
toàn.

Cơ quan công an đi đánh án
thì còn có các công cụ hỗ trợ,
còn chúng tôi cũng đi điều tra
như thế nhưng không có gì để
bảo vệ.

Tôi rất lo với tình trạng này
liệu còn có nhà báo dám điều
tra nữa hay không, đây là
thách thức với toàn bộ những
người có lương tâm trong xã
hội..." - Đỗ Doãn Hoàng.
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Ông Lưu Đình Phúc, Phó cục Trưởng Phụ Trách
cục Báo chí (Bộ ThÔng Tin và Truyền ThÔng): 

Cần nhanh chóng điều
tra, làm rõ hành vi và xử
lý nghiêm các đối tượng
theo quy định 

Thời gian vừa qua đã xảy
ra một số vụ hành hung nhà
báo gây bức xúc trong dư
luận. Vụ việc nhà báo Đỗ

Doãn Hoàng bị hành hung dã man chính là sự thách
thức, coi thường pháp luật của những đối tượng gây án,
cũng cho thấy sự nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp
của các nhà báo chân chính. Cùng với cộng đồng, các cơ
quan báo chí cần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của nhà
báo, góp phần cùng đơn vị chức năng đưa những đối
tượng vi phạm pháp luật ra xét xử.

Riêng vụ việc của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, với
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí,
Cục Báo chí đã gửi Công văn số 809/CBC-BCTW ký
ngày 25/3/2016, để bảo vệ quyền hành nghề và các
quyền khác của nhà báo theo điều 15 luật Báo chí, đề
nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an quận
Hoàng Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử
lý nghiêm các đối tượng theo quy định. 

nhà Báo hà Minh Đích, Ủy viên Ban chấP hành
hội nhà Báo việT naM, chỦ Tịch hội nhà Báo Tỉnh
Quảng ngãi: 

Nhà báo phải biết 
tự bảo vệ mình

Qua vụ việc nhà báo Đỗ
Doãn Hoàng bị một nhóm
người hành hung trên địa bàn
quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa
qua, có ý kiến đề xuất nên
trang bị công cụ hỗ trợ cho

nhà báo khi tác nghiệp. Đề xuất này thu hút sự chú ý
của báo giới và dư luận, một số người đồng tình cho
rằng đây là giải pháp cứng rắn nhằm bảo vệ sự an toàn
cho nhà báo, nhưng cũng không ít người tỏ ra băn
khoăn và hoài nghi về tính khả thi của nó. 

Theo tôi, giải pháp để bảo vệ nhà báo không gì khác
hơn là pháp luật phải có những quy định chặt chẽ với

những chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe, phòng ngừa tội
phạm. Luật Báo chí (sửa đổi) 2016 có quy định cấm: “Đe
dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm
của nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản
trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng
pháp luật”. Cấm như vậy, nhưng khi người ta vi phạm thì
xử lý như thế nào? Nếu vẫn cứ “giơ cao đánh khẽ” như
lâu nay thì luật cũng chẳng đem lại tác dụng gì. Về phía
tổ chức Hội Nhà báo, mỗi khi xảy ra vụ việc đều có phản
ứng khá kịp thời, cần tiếp tục đeo bám, giám sát xử lý,
không để vụ việc rơi vào im lặng. Đối với các cơ quan
báo chí, một khi xuất hiện vụ việc nhà báo bị hành hung,
bị cản trở tác nghiệp, bất kể nhà báo đó làm việc ở cơ
quan báo chí nào, Trung ương hay địa phương, đều nên
góp tiếng nói bảo vệ đồng nghiệp. Sự đồng thanh này sẽ
tạo ra áp lực dư luận buộc các cơ quan chức năng phải
khẩn trương xử lý vụ việc. Tất nhiên, không ai muốn nhà
báo bị hành hung để rồi lên tiếng bảo vệ. Điều quan
trọng nhất là mỗi nhà báo phải biết tự bảo vệ mình. Nhà
báo biết dấn thân nhưng không liều mạng!

nhà Báo nguyễn Đăng Bình, Phó Tổng Biên TậP
Báo gia Đình việT naM:

Cần trang bị công cụ hỗ
trợ cho nhà báo 

Nhà báo khi tác nghiệp, có
thẻ nhà báo, đi làm nhiệm vụ
cơ quan giao thì đó chính là
công vụ. Bởi lẽ, nhà báo viết
tác phẩm không phải để cất đi,
để đọc cho vui mà quảng bá

tác phẩm báo chí đó rộng rãi, do đó phải gọi đó là hoạt
động công vụ. Thế nhưng trong khi việc tranh cãi chưa có
hồi kết thì nhà báo vẫn cứ bị đánh, vẫn bị hành hung.

Theo tôi đã đến lúc chúng ta đặt vấn đề về việc trang
bị công cụ hỗ trợ cho các nhà báo hoạt động. Chẳng
hạn mỗi cơ quan báo chí lựa chọn một số phóng viên
chuyên theo dõi mảng chống tiêu cực rồi làm văn bản
đề nghị để cơ quan chức năng cấp công cụ hỗ trợ. Đồng
thời cần ban hành những quy định chặt chẽ để tránh
những trường hợp lạm dụng công cụ được hỗ trợ vượt
quá tầm kiểm soát gây ra một số việc xấu không đáng
có. Bên cạnh đó pháp luật cần xử lý nghiêm những kẻ
chủ mưu nhằm răn đe việc hành hung nhà báo tái diễn
trong thời gian tới.

DIỄN ĐÀN NGười LàM Báo
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PgS.TS. nguyễn văn Dững, Trưởng Khoa Báo chí,
học viện Báo chí & Tuyên Truyền: 

Hành hung nhà báo là
tấn công vào sự thật và
dân chủ

Chúng ta thường nghe các
vụ nhà báo bị hành hung, bị
tấn công, thậm chí bị sát hại
dã man, chủ yếu ở các nước
đang phát triển và kém phát

triển. Bởi ở đó, nhận thức và sự tiến bộ xã hội còn ở
mức rất thấp về vai trò của báo chí đối với sự phát triển,
đối với vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
công chúng và nhân dân, cũng như đối với sự phát triển
bền vững của đất nước, trong khi trật tự xã hội và quyền
lực khó bề kiểm soát. 

Báo chí và các nhà báo luôn luôn đứng về phía công
chúng và nhân dân, đại diện cho sự thật và vì sự phát
triển bền vững. Cho nên, tấn công và hành hung nhà
báo là tấn công vào sự thật, tấn công vào nền dân chủ
xã hội, tấn công vào lợi ích công chúng và nhân dân.
Báo chí của Việt Nam là cơ quan ngôn luận của tổ chức
Đảng, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, cho nên
hành hung nhà báo là bọn tội phạm tấn công vào cơ
quan ngôn luận của tổ chức trong hệ thống chính trị.
Hội Nhà báo Việt Nam, báo Lao Động và giới báo chí
cũng như công chúng cả nước đang cực lực lên án, vào
cuộc mạnh mẽ và đi đến cùng để cùng với các cơ quan
hữu quan trừng trị bọn tội phạm và những kẻ đứng sau;
mặt khác, cần bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí để có đủ
chế tài trừng phạt mạnh mẽ loại tội phạm này để bảo vệ
nền dân chủ của xã hội văn minh mà chúng ta đang xây
dựng, góp phần bảo vệ sự bình an của nhân dân. 

PhạM Duy Khoa - cÔng Ty Tnhh Điện Tử PaKoTEK: 
Ai bảo vệ nhà báo, nếu
không phải là hành lang
pháp luật?

Nghề báo là nghề nguy
hiểm! Người dấn thân vào
nghề này là những người
ngoài câu chữ, trí tuệ hiểu
biết kinh tế - xã hội, còn đòi

hỏi cả sự dũng cảm. Chuyện nhà báo bị hành hung
không lạ, không hiếm. Nhưng xem ra hàng rào pháp

luật để bảo vệ nhà báo tác nghiệp chưa đủ độ. Lâu nay
những vụ hành hung nhà báo tác nghiệp diễn ra như
cơm bữa nhưng không có biện pháp nào nghiêm trị một
cách rõ ràng, nghiêm khắc. Thậm chí còn bị chìm
xuồng, hoặc xử lý cho xong chuyện. 

Nếu coi báo chí tác nghiệp không phải là người đi thi
hành công vụ, thì việc hành hung báo chí như nhà báo Đỗ
Doãn Hoàng sẽ còn nhiều chuyện buồn xảy ra? Ai bảo vệ
nhà báo, nếu không phải là hành lang pháp luật? Tôi đề
nghị Công an cần làm rõ những người đã trực tiếp đánh
nhà báo, đặc biệt là những kẻ đứng sau vụ này để giữ công
bằng cho xã hội chúng ta.

LuậT Sư Đặng văn cường, Trưởng văn Phòng LuậT
Sư chính PháP, Đoàn LuậT Sư hà nội: 

Có thể khởi tố vụ án
Vụ việc nhà báo Đỗ Doãn

Hoàng bị hành hung đặc biệt
gây chú ý và bức xúc trong dư
luận bởi nạn nhân là nhà báo
nổi tiếng, đã có nhiều tác
phẩm gây tiếng vang lớn
phanh phui cái xấu, cái ác,

những việc làm sai trái trong xã hội. 
Chưa xét đến động cơ gây án là vô tình hay do hằn

thù cá nhân, nhưng việc các đối tượng hành hung anh
Hoàng một cách côn đồ, bất chấp luật pháp như vậy là
một điều không thể tha thứ được. 

Ở nước ta, Luật Báo chí quy định “không ai được đe
dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm
nhà báo; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở
nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”. Nhà
báo cũng như mọi công dân có quyền đấu tranh phòng
chống các hành vi vi phạm pháp luật, các hiện tượng
tiêu cực trong xã hội và được pháp luật bảo hộ trong
hoạt động nghề nghiệp. Như vậy, nhìn từ góc độ pháp
lý, các quy định về bảo vệ nhà báo hành nghề hợp pháp
được ban hành khá đầy đủ. Tuy nhiên, từ các vụ nhà
báo bị hành hung cho thấy, việc thực thi pháp luật chưa
hiệu quả.

Về sự việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung
khi đang trên đường làm nhiệm vụ, có dấu hiệu của
hành vi cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 104
Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Mặc
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dù tỷ lệ thương tật của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
có thể chưa đến 11%, tuy nhiên Cơ quan Cảnh
sát điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án, bởi lẽ việc
tấn công nhà báo do có dấu hiệu cho thấy nhóm
người này sử dụng hung khí hiểm (gậy gộc, gạch),
phạm tội có tổ chức hoặc là được người thuê
mướn phạm tội. Đối với những trường hợp trên
thì việc khởi tố vụ án cố ý gây thương tích không
phụ thuộc vào tỷ lệ thương tật nhiều hay ít.

Dù với động cơ, mục đích gì, nhưng hành vi
của các đối tượng là vi phạm pháp luật và cần
phải xử lý nghiêm. Các đối tượng chắc chắn đã có
sự bàn bạc, chuẩn bị công cụ từ trước để thực
hiện việc hành hung anh Hoàng, không loại trừ
khả năng đã có người đứng đằng sau thuê mướn.
Do vậy, việc khởi tố vụ án là cần thiết và hoàn
toàn có cơ sở.

Sinh viên nguyễn Thị Thanh LaM - Khoa Báo
chí và Truyền ThÔng, Trường Đh Khoa học xã
hội và nhân văn - Đại học Quốc gia hà nội:

Tôi càng có thêm
động lực phấn đấu
để trở thành một
nhà báo 

Tôi cảm thấy rất bất
bình khi đọc những tin
tức về nhà báo Đỗ
Doãn Hoàng bị hành

hung. Bởi nhà báo là những người tiên phong
trong việc phản ánh thực tế đời sống xã hội.
Trong những hoàn cảnh nhất định, do tính chất
của công việc, nhà báo sẽ không tránh khỏi việc
gây ảnh hưởng đến lợi ích của một số người và bị
trả thù hay dằn mặt. Do vậy, Nhà nước nên có
một số biện pháp để bảo vệ phóng viên, nhà báo
khi tác nghiệp, qua đó giúp người dân có thêm
động lực đứng lên tố giác các hoạt động trái luật
pháp. Đối với tôi - một phóng viên tương lai,
không vì việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh
mà tỏ ra sợ hãi, trái lại tôi càng có thêm động lực
phấn đấu để trở thành một nhà báo, đem ngòi
bút phục vụ cho xã hội để cuộc sống có thêm
những điều có ích n

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra sự
việc phóng viên, nhà báo bị hành hung

trong quá trình tác nghiệp.

Phóng viên vTC news 
bị bảo vệ nhà hàng Queen đánh, giữ.

Ngày 18/3,  Phóng viên Nguyễn Quang Hải đang
tác nghiệp tại đoạn đường trước số 20 phố Láng Hạ
thì bị một số nhân viên của nhà hàng chửi bới, kéo vào
ngõ 22 Láng Hạ đánh vào người, giật điện thoại và xoá
hết tư liệu. 

Phóng viên báo hà nội Mới 
bị đánh khi TáC nghiệP TngT

Chiều 14/9/2015, phóng viên Phạm Thanh Tàu (SN
1983) báo Hà Nội Mới bị lực lượng an ninh, bảo vệ dân
phố phường 11, quận Gò Vấp đánh gây thương tích.

vợ Chồng nhà báo ở Thái nguyên 
bị Truy sáT

Ngày 4/9/2015 tại khu vực Cầu Gia Bảy, TP. Thái
Nguyên, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng
phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thái
Nguyên bị 2 đối tượng đi xe máy cầm búa đinh và dao
đập cửa kính ô tô bên ghế lái và dùng dao chém tới
tấp vào người.

Phóng viên báo giao Thông 
bị đánh vì ghi hình xe Quá Tải

Ngày 8/6/2015, phóng viên Vĩnh Phú và Linh Hoàng
của Báo Giao Thông đang trong quá trình tác nghiệp
tại cầu Tăng Long, phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ
Chí Minh thì bị một nhóm đối tượng xông đến đánh
đập, cướp máy quay phim.



NGười LàM Báo   4-2016 41



NGười LàM Báo  3-201642

Lần đầu làm truyền hình 
trực tiếp

Không có nhiều khó khăn cho ê-
kíp làm truyền hình trực tiếp ở
chương trình nghệ thuật “Về miền
quê di sản”, vốn rất đã quen với
những sự kiện trong một không gian
sân khấu cố định. Nhưng ở sự kiện
“Lễ dâng hương tưởng niệm các vua
Hùng”, ê-kíp phải tác nghiệp trên
địa hình xuyên rừng Quốc gia Đền
Hùng với nhiều lớp sự kiện diễn ra
từ Trung tâm hành lễ, qua cổng
chính Đền Hùng, sân trước Điện
Kính Thiên, Thượng cung và Lăng
Hùng Vương trong điều kiện còn
thiếu về trang thiết bị kỹ thuật. Đây
quả là thách thức không nhỏ với
những người làm truyền hình địa
phương. Trước đây, việc truyền hình
trực tiếp sự kiện này đều do Đài
Truyền hình Việt Nam thực hiện với
ê-kíp hùng hậu và được sự hỗ trợ
nhân lực của Đài tỉnh, Sở Văn hoá-
Thể Thao và Du lịch, Khu Di tích
lịch sử Đền Hùng. 

Xác định chương trình truyền
hình trực tiếp trên là sự kiện quan
trọng, có ý nghĩa để khẳng định
thương hiệu PTV khi đã phát sóng
vệ tinh, Ban Giám đốc Đài đã quyết
định cử một ê-kíp chuyên nghiệp
với số lượng đông đảo nhất (35
người). Nội dung do nhà báo Dư
Hồng Quảng - Phó Giám đốc Đài
trực tiếp chỉ đạo. 

Trọng trách đi cùng khó khăn
Để chuẩn bị cho sự kiện, ê-kíp đã

có hai chuyến khảo sát, đưa xe màu
và các thiết bị kỹ thuật lên Khu di
tích lịch sử Đền Hùng để khảo sát
địa hình, bố trí phương án, hiệu âm
thanh, hình ảnh từ đền Thượng đến
xe truyền hình lưu động và tín hiệu
cáp quang từ Đền Hùng về trung
tâm truyền dẫn phát sóng tại Đài
PT-TH Phú Thọ. Sau 2 lần khảo sát,
thử tín hiệu, ê-kíp thực hiện chương
trình đã đi đến phương án tối ưu:
Các camera định vị được lắp đặt ở
những vị trí quan trọng nhất bao

LàM Truyền hình TrựC TiếP ở đền hùng:

Vinh dự và trách nhiệm
lê hỒnG Khanh                            

Chúng tôi đã nhiều lần tác nghiệp ở Đền Hùng, lần nào
cũng vậy, cảm xúc... không thay đổi trong mỗi cán bộ,
phóng viên Đài PT-TH Phú Thọ (PTV). Đó là niềm vinh dự và
tự hào khi được đảm đương trách nhiệm đưa hình ảnh của
ngày Giỗ Tổ đến với đồng bào cả nuớc. Lần đầu tiên 
Đài PT-TH Phú Thọ thực hiện chương trình truyền hình trực
tiếp qua sóng vệ tinh từ Điện Kính Thiên trong ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương năm Giáp Ngọ 2014, một ngày trọng đại của
dân tộc. 

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TáC NGHiỆP

gồm: Cổng chính Đền Hùng, sân
hành lễ Đền Thượng, Thượng cung
và Lăng Hùng Vương để có thể ghi
lại toàn bộ diễn biến của buổi lễ
dâng hương một cách đầy đủ, chân
thực nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo
yêu cầu của Ban Tổ chức là tôn
nghiêm và thành kính. Một ngày
trước khi diễn ra sự kiện, ê-kíp thực
hiện chương trình đã hoàn thành
việc lắp đặt các thiết bị kỹ thuật.
Hơn một nghìn mét dây tín hiệu
cũng được cố định trên các thân cây
rừng bằng dây thép và dây thừng trợ
lực. Trước và trong khi diễn ra
chương trình truyền hình trực tiếp,
ngoài các kỹ thuật viên của Đài PT-
TH Phú Thọ, đường cáp tín hiệu
này có lực lượng quân đội, công an
hỗ trợ bảo vệ để đảm bảo an toàn
khi truyền tín hiệu. 

Người dân theo dõi tường thuật Lễ hội Đền Hùng trên truyền hình    
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4 giờ 30 phút ngày 10 tháng Ba
năm Giáp Ngọ 2014, ê-kíp thực hiện
chương trình đã có mặt tại cổng
chính Đền Hùng để triển khai các
phương án đã chốt. Một giờ trước
khi diễn ra Lễ dâng hương, toàn bộ
ê-kíp truyền hình trực tiếp đã sẵn
sàng tại các vị trí làm việc. Trời mưa
nhỏ khiến ê-kíp làm chương trình
phải sử dụng phương án bảo vệ, di
chuyển máy quay.  Khi đoàn dâng
hương lên đến Đền Thượng, trời
tạnh mưa, thời tiết mát mẻ, không
gian hành lễ thêm phần linh thiêng.

Đúng 7 giờ 30 phút, chương trình
truyền hình trực tiếp bắt đầu lên
sóng PTV. Qua tín hiệu vệ tinh, đồng
bào cả nước và kiều bào ở nước
ngoài có thể theo toàn bộ diễn biến
của buổi Lễ tại đất Tổ. Dù chỉ có 3
máy quay tại Đền Thượng, trong đó

có một máy cố định trong Thượng
cung, không có các thiết bị chuyên
dụng của truyền hình như: cẩu,
boom, ray, nhưng ê-kíp làm chương
trình đã chọn được những góc quay
hợp lý để đưa được đầy đủ nhất
những diễn biến của buổi lễ lên sóng
PTV với chất lượng âm thanh, hình
ảnh tốt. Nghi lễ dâng hương truyền
thống, từng động tác của chủ lễ, các
đại biểu dự lễ có mặt tại không gian
hành lễ ở sân Đền Thượng, trong
Thượng Cung và Lăng Hùng Vương
đã được ghi lại đầy đủ.

Yêu cầu rất quan trọng khác là
khi tác nghiệp, phóng viên, kỹ thuật
viên không làm ảnh hưởng đến diễn
biến của buổi lễ, thể hiện văn hoá,
chuẩn mực của người làm truyền
hình tại một sự kiện quan trọng và
trong không gian hết sức linh thiêng

và thành kính. Do có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng và ý thức trách nhiệm cao
trong công việc của ê-kíp thực hiện
chương trình, một tiếng đồng hồ
chương trình truyền hình trực tiếp
Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua
Hùng đã lên sóng truyền hình Phú
Thọ một cách suôn sẻ, không có lỗi
tác nghiệp nào tại hiện trường và
nghiệp vụ truyền hình trên sóng.

Vinh dự và trách nhiệm được
thực hiện một chương trình truyền
hình trực tiếp có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, những người làm truyền
hình ở Đài PT-TH Phú Thọ đã góp
một phần trong việc quảng bá hình
ảnh đất Tổ, bảo tồn và phát triển
giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng
Vương đã được UNESCO vinh
danh là di sản văn hoá phi vật thể
đại diện của nhân loại n

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn
Hóa - Thể Thao và Du Lịch, năm 2011,
cả nước có hơn 1.400 di tích thờ tự
Vua Hùng, vợ con, tướng lĩnh thời đại
Hùng Vương. Trong đó, đền thờ các
Vua Hùng đã được xây dựng ở nhiều
tỉnh, thành trong cả nước. Điểm mới
trong Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, là
lần đầu tiên, Lễ dâng hương tưởng
niệm các Vua Hùng được đồng loạt tổ
chức vào cùng một thời điểm tại
nhiều điểm thờ tự trong cả nước. Vì
vậy, những hình ảnh được truyền
hình trực tiếp Lễ dâng hương tưởng
niệm các Vua Hùng tại Đền Hùng -
Đất Tổ có ý nghĩa rất quan trọng, để
các địa phương khác tham khảo về
trang phục, lễ vật, nghi lễ dâng
hương... trong quá trình tổ chức Lễ
giỗ Tổ Hùng Vương các năm sau 

               _Ảnh: TL
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Đánh vật với sóng biển
Ngày về làm báo ở Báo Hải quân,

tôi đã có 10 năm là lính Hải quân
đánh bộ, tuy nhiên những chuyến
đầu đi biển, đi Trường Sa vẫn như
nhiều người khi lần đầu đi biển đó
là... say sóng. Những chuyến gặp
thời tiết càng xấu, tàu càng bé, càng

đi dài ngày thì say nhiều hơn, sụt
cân nhiều hơn, thậm chí đến 3-4 kg
là chuyện bình thường. Vì thế,
những chuyến đầu kết quả thu
hoạch sau chuyến đi cũng không
được nhiều. Đi nhiều rồi thành
quen, để rồi đến nay tôi chai sạn vì
sóng không biết từ khi nào. Gần 20
năm tác nghiệp ở biển đảo, tôi đã có
hơn 30 chuyến đến với Trường Sa và
DK1; chưa kể các chuyến đi đối
ngoại quân sự như duyệt binh tàu
quốc tế mới đây tại Ấn Độ, quãng
đường đi và về lên đến 10.000 km
trên biển.

Tôi nhớ mãi chuyến thăm Trường
Sa Tết năm 2008. Chuyến đó tôi ra
Trường Sa tác nghiệp cùng phóng
viên Minh Hà báo Sài Gòn giải
phóng, Đăng Khoa báo Tiền Phong
và kíp phóng viên đài PT-TH Lâm
Đồng. Tàu ra khỏi Cam Ranh gặp
thời tiết xấu, hầu hết các phóng viên
đều say. Khi đó tôi đóng vai là “chị
cả” để động viên anh em dù bản
thân cũng rất mệt. Tới gần đảo Đá
Lớn thì tàu gặp bão, sóng cấp 8, cấp
9 đánh tràn lên cả đài chỉ huy.
Nhiều giờ tàu chỉ cầm cự, không đi
được hải lý nào, thậm chí đi lùi, dù
vậy thuyền trưởng Sửu và ban chỉ
huy tàu vẫn vững vàng đưa tàu vượt
qua tâm bão. Dù dạn dày đi biển
nhưng có thủy thủ vẫn dự phòng
một chiếc xô bên cạnh để chống
chọi với những cơn sóng lừng tưởng
chừng như nhấn chìm cả con tàu
trên 1.000 tấn. Nhiều bữa tàu không
nấu cơm được, chỉ ăn mì tôm, bánh
quy qua ngày.

Thương nhất là phóng viên Minh
Hà. Khi Hà ra Trường Sa, con trai
đầu lòng mới hơn 1 tháng tuổi nên lo
lắng nếu có mệnh hệ gì thì con
không hình dung được gương mặt
của ba, vợ thì còn quá trẻ. Khi những

Kỷ niệm khó quên 
khi tác nghiệp 
trên biển, đảo

TrọnG ThiếT 

So với các đồng nghiệp, tôi may mắn được công tác ở
Báo - Truyền hình Hải quân Việt Nam- cơ quan báo chí luôn
có phóng viên trực tiếp ra tác nghiệp ở các vùng biển, đảo
như Trường Sa, DK1, các đơn vị Hải quân từ đất liền đến
đảo xa; hay như sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn
khoan HD-981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa Việt Nam... Những kỷ niệm luôn là bài học quý báu
đối với tôi trong suốt gần 20 năm tác nghiệp ở biển, đảo và
các đơn vị Hải quân.

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TáC NGHiỆP

Nhà báo Trọng Thiết và đồng nghiệp đang tác nghiệp_Ảnh: PV
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cơn sóng vặn nghiêng thân tàu, nghe
tiếng kêu rắc rắc, Hà cứ lẩm bẩm,
con ơi, bố sẽ về với con mà. Dù say
sóng nhưng khi lên được đảo các
phóng viên đều say mê tác nghiệp,
nhiều phóng viên kiệt sức, gầy rộc đi
rất nhiều nhưng vẫn lăn lộn để thu
thập được nhiều tư liệu quý. Bù lại,
nhờ ở lại đảo nhiều ngày trú bão, các
phóng viên có được những câu
chuyện hay về lính đảo đón tết,
chuyện hậu phương gia đình. Riêng
tôi, nhờ trú bão đến ngày thứ 5 ở đảo
Phan Vinh nên có được bức ảnh
“Hoa bàng vuông Trường Sa” được
mọi người yêu mến; phóng viên
Đăng Khoa sưu tập được cả ba lô các
loại vỏ ốc biển, quả bàng vuông;
phóng viên Minh Hà viết được các
ghi chép, phóng sự dài kỳ qua
chuyến đi này... Hôm đó, khi rời đảo
để lên tàu, xuồng chuyển tải chở
chúng tôi phải chui dưới những cơn
sóng lừng ở mép xanh (khu vực giữa
nền san hô và khu vực biển sâu) của
đảo, chỉ một sơ suất nhỏ của người
điều khiển xuồng là thuyền sẽ bị lật
úp, hơn chục người trên xuồng bị
sóng cuốn đi.

Những năm gần đây, do tình hình
trên biển diễn biến phức tạp nên
các phóng viên, nòng cốt là phóng
viên Hải quân phải luôn bám biển
để lấy tư liệu phục vụ đấu tranh
chính trị ngoại giao, tuyên truyền.
Là phóng viên Hải quân nên khác
với các đồng nghiệp, mỗi khi có sự
kiện nhạy cảm trên biển chúng tôi
được “ưu tiên” đi trên các tàu ở mũi
tiên phong. Nhờ đi trên các tàu nhỏ,
cận chiến với tàu nước ngoài nên
chúng tôi có được nhiều tư liệu quý
từ thực địa. Có những lần tàu tôi bị
3-4 tàu nước ngoài bao vây, chặn
đầu, chặn đuôi đâm va, phun vòi
rồng uy hiếp, dọa dẫm nhiều ngày

trên biển song với tinh thần “chủ
quyền Tổ quốc là bất khả xâm
phạm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh”,
chúng tôi kiên trì bám thực địa, kiên
quyết không cho tàu nước ngoài
xâm phạm chủ quyền. Nhờ sự kiên
quyết và khôn khéo, không mắc
mưu địch, không để chúng tạo cớ
gây xung đột, các lần đâm va trực
diện trên biển dù căng thẳng, quyết
liệt, diễn ra nhiều ngày nhưng hầu
hết chúng ta đều có đối sách phù
hợp để buộc tàu nước ngoài phải rút
khỏi chủ quyền Tổ quốc. Những
thước phim quý mà tôi và các đồng
nghiệp quay được những lần ngăn
cản tàu nước ngoài vi phạm chủ
quyền đều là bằng chứng quý giá,
khách quan, sinh động để Nhà nước
có thêm những quyết sách lớn, đấu
tranh bảo vệ chủ quyền. Nhiều tư
liệu của phóng viên Hải quân được
các bạn đồng nghiệp sử dụng phục
vụ tuyên truyền kịp thời trên các
phương tiện thông tin đại chúng.

Những bài học quý giá
Kinh nghiệm rút ra của bản thân

tôi qua gần 20 năm tác nghiệp trên
biển đó là muốn có những tác phẩm
hay về biển, đảo trước hết phải thật
sự tâm huyết, say mê với nghề mình
đã chọn, sẵn sàng chấp nhận khó
khăn, gian khổ hy sinh khi tác nghiệp
ở biển, đảo. Bởi biển, đảo là địa bàn,
môi trường thuận lợi để mình có
nhiều cảm hứng sáng tạo. Tuy nhiên,
biển cũng được ví như một “cô gái”
đẹp, lúc thì rất dịu dàng, lúc thì hay
giận dỗi, do đó khi biển nổi sóng cồn
thì không lường trước được. Trước
khi ra tác nghiệp ở biển, đảo, luôn
phải chuẩn bị cho mình những hành
trang cần thiết, sức khỏe phải thật tốt
để có thể chống chọi khi gặp thời tiết
xấu, biển động; phải chuẩn bị tư

trang, đồ nghề tác nghiệp, máy ảnh,
máy quay thì có pin, thẻ nhớ dự
phòng; có túi chống nước; phải tuân
thủ các quy định khi lên xuống
xuồng, xuống tàu, đảo; phải có trang
bị tốt và khả năng độc lập “tác chiến”
để có thể gửi tin, bài ngay khi đến
đảo, tàu, hay ở ngoài thực địa; quan
hệ, kết nối với đồng nghiệp, các cơ
quan báo chí để cập nhật, chia sẻ tin
bài khi cần thiết.

Như lần tôi đi máy bay DHC-6
tìm kiếm máy bay MH-370 mất tích
(tháng 3/2014) và diễn tập KO-
MODO (tháng 4/2014) tại Indone-
sia chẳng hạn, nhờ sử dụng máy
ảnh, máy quay và điện thoại iphone
công nghệ mới, cấu hình cao và
phát được wifi, có quan hệ tốt với
nhiều cơ quan báo chí nên khi máy
bay, tàu tham gia diễn tập chưa về
đến sân bay hay tàu chưa cập cảng,
tôi đã gửi được tin, bài, ảnh, video
clip đến các cơ quan báo chí để
tuyên truyền kịp thời, sớm hơn các
đồng nghiệp từ 30-60 phút. 

Cuối cùng là phải luôn nghiên
cứu, học hỏi nâng cao trình độ, nhất
là những kiến thức liên quan đến
biển, đảo và chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước, Quân đội về
biển, đảo, bởi đây đều là những vấn
đề nóng, nhạy cảm, liên quan đến
chủ quyền quốc gia. Nếu các phóng
viên tác nghiệp ở biển, đảo, Hải
quân mà nóng vội, không nhạy cảm,
thậm chí thiếu hiểu biết các vấn đề
liên quan đến biển, đảo, rất dễ xảy
ra sai sót, thậm chí là sai sót lớn, để
các thế lực thù địch lợi dụng kích
động chống phá Đảng và Nhà nước,
để công luận hiểu sai về chủ trương
của Đảng và Nhà nước đối với chủ
quyền biển, đảo, ảnh hưởng lớn đến
công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ
quyền hiện nay n
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Ảnh 1: Ngày về của đoàn tàu đánh bắt xa bờ.
Ảnh 2: Bà con xã An Hải xuống giống tỏi.
Ảnh 3: Công nhân chờ chuyến tàu đánh bắt trở về.
Ảnh 4: Phụ nữ làng chài vá lưới chuẩn bị cho chuyến đánh bắt xa bờ.
Ảnh 5: Chùa Hang, nơi người dân tập trung sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng.
Ảnh 6: Trò chơi của trẻ em vùng biển.
Ảnh 7: Nhiều ngư dân làm nghề cào ngao gần bờ vào đêm.

1

pHóNG sự ẢNH

Nhịp sống
trên đảo Lý Sơn

hoànG an

Tháng 5/2015, tôi có dịp đến với Lý Sơn -
quê hương Hải đội Hoàng Sa năm xưa.
Thiên nhiên độc đáo với năm ngọn núi

nhô cao giữa trời biển mênh mông. Đứng trên
đỉnh núi nhìn xuống, những cánh đồng tỏi, hành
xanh mơn mởn như một bức tranh...

Thật tuyệt vời nếu đến đây vào mùa trăng.
Đêm trăng Lý Sơn lãng mạn và thơ mộng làm
sao. Ngồi trên núi Thới Lới thưởng trăng, ngắm
biển lung linh kì ảo, cảm nhận gió dịu dàng đưa
hương đồng nội thơm ngát... thì không gì sánh
bằng. Ngoài ra, du khách còn được tham quan
chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, đình làng An
Hải, miệng núi lửa, di tích Hải đội Hoàng Sa...

Ngày 13/7/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra
quyết định công nhận và mở Tuyến du lịch biển,
đảo Lý Sơn. Từ đó đến nay, Lý Sơn thu hút hàng
vạn du khách thập phương bởi con người ở đây
hiền lành, chăm chỉ lao động và rất mến khách.
Huyện đảo còn được mệnh danh là “Vương quốc
tỏi” vì sản phẩm tỏi ở đây có hương vị đặc biệt n
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Từ học sinh giỏi Văn...
Sinh ra trên vùng quê cách mạng và

giàu truyền thống văn hoá dân gian, ít ai
biết rằng, PGS.TS. Hoàng Mạnh An vốn
là học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc, song
con đường đến với ngành y của ông như
duyên tiền định.

Những năm 70 thế kỷ trước, chàng
thanh niên Hoàng Mạnh An vào quân
ngũ, trực tiếp chiến đấu ở chiến trường
Bình-Trị -Thiên. Phát huy phẩm chất của
người lính cụ Hồ, ông quyết tâm gắn bó
cuộc đời mình với Quân đội. Được đào
tạo Bác sỹ tại Học viện Quân Y
(HVQY), tốt nghiệp xuất sắc, ông được
giữ lại làm bác sỹ của Bệnh viện 103.
Theo thời gian, Thiếu tướng Hoàng
Mạnh An được giao giữ các trọng trách:
từ Phẫu thuật viên chính, Giảng viên
chính, Phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại
Bụng, Phó Giám đốc, rồi Giám đốc
Bệnh viện 103, Ủy viên Hội đồng Y học
quân sự Bộ Quốc Phòng. 

...đến ca ghép tạng lịch sử
Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp

của bác sĩ Hoàng Mạnh An gắn liền với
thành tựu đã làm nên tên tuổi của Bệnh
viện 103: Kỹ thuật ghép tạng. Ông là
một trong số các bác sĩ trực tiếp tham gia
nghiên cứu các kỹ thuật ghép tạng từ
thực nghiệm đến thực hiện thành công
trên người.

Nghĩ về ca ghép tạng lịch sử hơn một
thập kỷ trước, Thiếu tướng Hoàng Mạnh
An trải lòng, người được ghép đa tạng là
một chiến sĩ đang công tác tại Ban Chỉ
huy quân sự tỉnh Sơn La. Nguồn tạng lấy
từ một người chết não vì tai nạn giao

thông được gia đình tự nguyện hiến tặng.
Thời kỳ ấy, ghép đồng thời 2 tạng thận-
tụy trên người chưa có bệnh viện nào ở
Việt Nam triển khai. Tuy nhiên, ngay khi
có người tự nguyện hiến tạng, Bệnh viện
đã quyết định tiến hành ghép ngay vì
không thể giữ được lâu để chờ đợi các
chuyên gia nước ngoài sang.

Có lẽ chính tinh thần trách nhiệm cao
độ cùng với mong muốn người bệnh có
thể trở lại cuộc sống bình thường nên
bác sĩ Hoàng Mạnh An cùng kíp mổ
gồm 150 người của Bệnh viện Quân y
103 đã thực hiện thành công ca mổ lịch
sử sau đúng 13 tiếng đồng hồ.

Theo PGS.TS. Hoàng Mạnh An, từ
thành công của ca ghép đa tạng này, mở
ra triển vọng rất lớn để đội ngũ y, bác sĩ
tại Việt Nam, khẳng định tay nghề và
trình độ ngang tầm quốc tế. Bệnh viện
Quân y 103 nơi ông làm Giám đốc có
vinh dự là nơi khởi nguồn cho một
chuyên ngành y học hiện đại ở Việt Nam
- chuyên ngành ghép tạng. Những tạng
lớn được ghép đầu tiên đều thực hiện tại
bệnh viện Quân y 103: ghép thận (1996),
ghép gan (2004), ghép tim (2010), ghép
đa tạng (2014).

Hơn 30 năm khoác áo blouse trắng,
Thiếu tướng, PGS.TS. Hoàng Mạnh An
không nhớ hết đã phẫu thuật bao nhiêu
ca bệnh, bao nhiêu bệnh nhân được cứu
sống. Song có lẽ, phần thưởng vô giá
mà bác sĩ Hoàng Mạnh An nhận được
đó là sự yêu mến, tin tưởng của đông
đảo người dân, là niềm hạnh phúc giản
dị khi hàng ngày được “gặp gỡ - chẩn
đoán - điều trị” cho những người
bệnh... n

Vị tướng Quân y 
và ký ức ca ghép tạng lịch sử

TrunG hiếu 

Khoác trên mình
hai màu áo, bởi vậy
trong con người
Thiếu tướng, Phó
Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy
thuốc Nhân dân
Hoàng Mạnh An,
Giám đốc Bệnh
viện Quân y 103,
song song tồn tại
tinh thần quả cảm,
bản lĩnh quyết
đoán của một
người lính đã đi qua
khói lửa chiến tranh
và trái tim nhân
hậu, bao dung của
người thầy thuốc. 

PGS.TS. Hoàng Mạnh An
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Từ “điển hình” chém lợn
Tục chém lợn ở Niệm Thượng

(tên Nôm là làng Ném, Bắc Ninh)
không phải là chuyện mới. Hàng
chục năm trước đây, đã không ít bài
báo đề cập tục lệ này, nhưng không
nhiều người chú ý. Nó “bỗng nhiên
nổi tiếng” vài năm gần đây khi một
số bài báo giật tít kiểu như: Rợn
người chém lợn trong hội làng, Máu
tươi thấm đẫm sân đình, Lễ hội man
rợ máu me be bét... 

Khi giật những cái tít “man rợ”,
“rợn người”, một số tờ báo đã thành
công về mặt “câu view”. Cộng đồng
hết sức quan tâm. Nhất là khi hình
ảnh con lợn máu be bét được trưng
lên các trang báo in màu, hoặc báo
điện tử. Và đó khởi nguồn cho
những tranh luận còn tồn tại nhiều
năm nữa về tục chém lợn, cũng như
một số nghi lễ hiến sinh khác trong
lễ hội. Chính cơ quan quản lý cũng
lâm vào thế kẹt giữa những luồng
dư luận, một bên đòi cấm ngay tức
khắc; một bên cho rằng có thể duy

báO cHí VỚi VăN HóA - NGHỆ THUẬT

Truyền Thông Lễ hội Truyền Thống:

Công và tội
GianG nam

Mùa lễ hội xuân Bính Thân đang đi dần đến hồi kết,
nhưng thông tin về lễ hội vẫn chưa hết “nóng”. Thông tin về
những hiện tượng tiêu cực trong lễ hội như nạn cướp lộc,
cướp ấn, bạo lực, truyền thống bị mai một... lấn át những
thông tin tích cực. Báo chí, truyền thông đã giúp nhiều lễ
hội được quảng bá, qua đó, người dân địa phương có cơ
hội làm du lịch. Nhưng không thể phủ nhận những tiêu
cực kể trên có sự đóng góp của chính không ít cơ quan
truyền thông. Lựa chọn cách tiếp cận trong đưa tin sẽ
quyết định thành bại của lễ hội.

Lựa chọn cách tiếp cận trong thông tin về lễ hội
có thể góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc
_Ảnh minh họa
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trì; còn bản thân người dân địa
phương cảm thấy họ bị “xúc
phạm”.

Xét ở khía cạnh bảo vệ động vật,
người ta có lý khi yêu cầu chấm dứt
ngay việc “đâm trâu, chém lợn”.
Nhưng khi giật những cái tít “man
rợ”, “dã man” và yêu cầu dừng việc
chém lợn, liệu những người viết có
tìm hiểu kỹ lưỡng lý do tục lệ đó ra
đời thế nào hay không, nó có ý
nghĩa thế nào với cộng đồng địa
phương? Trên thực tế, một nghi
thức có thể được cộng đồng này
chấp nhận, nhưng có thể bị phản
đối kịch liệt ở cộng đồng khác; ở
cộng đồng này nó được coi là trái
đạo đức, ở cộng đồng khác thì
không. Văn hóa không có những
“chuẩn” nhất định mà mọi cộng
đồng phải tuân theo.

Nếu nhìn nhận một cách đa
chiều như thế, thì dù có cảm thấy
“man rợ”, người ta cũng tiếp cận
thông tin và đưa tin theo một
hướng khác. Bản thân tôi là người
không ủng hộ việc chém lợn.
Nhưng nếu mong muốn việc đó
được xóa bỏ, tôi cho rằng, phải
thông tin làm sao để người dân
Niệm Thượng cảm thấy thấu lý, đạt
tình. Văn hóa không phải là sự
“cưỡng chế”. Khi được thuyết
phục, chính chủ thể lễ hội này sẽ tự
đi tìm sự hài hòa giữa phong tục cổ
với đời sống đương đại.

Người cầm bút cần hiểu biết
kỹ lưỡng về lễ hội

Việt Nam có hơn 8.000 lễ hội
lớn nhỏ. Mỗi dịp Xuân về, lễ hội là
món ăn không thể thiếu trong đời
sống tinh thần người dân đất Việt.
Tục chém lợn trong lễ hội làng
Niệm Thượng chỉ là một trong rất
nhiều ví dụ về cách đưa tin phiến

diện, thậm chí là lệch lạc của báo
chí, truyền thông thời gian gần
đây. Hệ quả là không chỉ có nhiều
tranh cãi, mà chính cách đưa tin
như thế góp phần làm cho nhiều lễ
hội trở nên lộn xộn.

PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ tịch
Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội)
cho biết, lễ hội Thánh Gióng ở đền
Sóc vốn là của một số làng. Trước
đây, quy mô nhỏ, các cụ ước chừng
được số người tham gia “cướp” giò
hoa tre (một hình thức xin lộc).
Bởi thế các cụ làm ra một lượng
giò hoa tre để gần như... ai cũng
cướp được. Nhưng sở dĩ nó biến
đổi dẫn đến đánh nhau vỡ đầu để
giành chiếc giò hoa tre là bởi, bây
giờ người ta đổ đến nhiều quá. Lễ
hội đền Sóc có hàng trăm nghìn
lượt người tham gia, hàng mấy
nghìn người tranh cướp giò hoa.
Truyền thông gián tiếp gây ra tình
trạng ấy. Bởi lẽ, không hiểu cố tình
hay vô ý, nhiều tờ báo thổi phồng
chuyện linh thiêng quanh chiếc giò
hoa tre. Nếu cứ có giò hoa tre mà
nhiều lộc thì dân các làng tham gia
lễ hội đã phát tài từ lâu lắm, vì
trước đây gần như nhà nào trong
các làng tham gia lễ hội cũng
“cướp” được. 

Tương tự là tình trạng ở đền
Trần, Truyền thông đã góp phần
truyền bá tư tưởng “cầu quan”,
“thần thánh hóa” trong việc xin ấn
ở đền Trần. Lợi thì rất rõ ràng,
hàng năm tỉnh Nam Định thu được
một nguồn lợi kinh tế lớn khi
khách du lịch đổ về. Nhưng cái hại
thì vĩnh viễn không bao giờ khắc
phục được. Tâm lý xin ấn để thăng
quan, nhiều lộc đã bén rễ khá sâu
trong một bộ phận không nhỏ
người dân. Và khi không gian đền
Trần có hạn; khả năng phát ấn có

hạn thì đương nhiên người ta sẽ lao
vào tranh cướp. 

Gần đây dư luận hay lên án lễ
hội gây lãng phí do thông tin cả
nước có hơn 8.000 lễ hội. Đây
không phải là con số quá lớn như
nhiều báo chí “thổi phồng”. Bởi
phần lớn trong số 8.000 lễ hội đó
là hội làng, trong một cộng đồng
nhỏ, một làng xã. Những lãng phí,
lộn xộn chủ yếu xảy ra ở những lễ
hội lớn. Cái cần nói đến nhất khi
nói về lễ hội hiện thời là tâm thế
của người đi lễ hội. Nếu mọi người
đi lễ hội với mong muốn tri ân
người có công, thưởng ngoạn văn
hóa dân tộc thì mọi chuyện đã đi
theo hướng khác.

Không như những lĩnh vực khác,
di sản nói chung và lễ hội nói riêng
có những nét đặc thù. Một số biểu
hiện cụ thể của lễ hội nếu không
hiểu sâu những lớp lang, những mã
văn hóa, những phong tục từ xa xưa
để lại thì rất dễ dẫn đến nguy cơ
thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, hầu
như địa phương nào cũng muốn
quảng bá lễ hội để thu hút khách du
lịch. Người đưa tin nếu không có
kiến thức, có bản lĩnh rất dễ trở
thành người bị phụ thuộc thông tin
do địa phương cung cấp. Nguy cơ
“thần thánh hóa” các phong tục
trong lễ hội từ đây mà ra, rồi lan
đến cả cộng đồng.

Lựa chọn vấn đề, lựa chọn cách
tiếp cận trong thông tin về lễ hội có
thể góp phần bảo tồn văn hóa dân
tộc, phát huy những giá trị tích cực
của văn hóa truyền thống vào cộng
đồng, nhưng cũng có thể đem đến
những yếu tố tiêu cực nếu không có
một cái nhìn có chiều sâu, am hiểu
về văn hóa dân tộc và người viết
thường xuyên bị ám ảnh vì mục đích
lợi ích kinh tế n
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Nhằm tôn vinh các giá trị
văn hóa thời đại Hùng
Vương, tiếp tục tuyên

truyền sâu rộng về di sản Khu di
tích lịch sử Đền Hùng xứng tầm là
di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia,
UBND tỉnh Phú Thọ đã triển khai
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm bảo tồn phát huy giá trị
di sản quý báu. 

Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu di
tích lịch sử Đền Hùng đã chủ động
làm tốt công tác tuyên truyền, tăng
cường thời lượng và thường xuyên
tuyên truyền trên các phương tiện
báo chí, truyền thông về giá trị của
hai di sản văn hóa phi vật thể của
nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng

Hùng Vương” và “ Hát Xoan Phú
Thọ”, đặc biệt là giá trị lịch sử của
Di tích Đền Hùng. Theo ông Hà
Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ
hội Đền Hùng năm 2016, năm nay
là năm đầu tiên Ban tổ chức Lễ hội
cho phép phóng viên ghi hình bằng
thiết bị điều khiển từ máy bay
không người lái (drone, fly cam) tạo
điều kiện thuận lợi cho phóng viên
quay phim, ghi hình từ trên không
tại khu vực Đền Hùng và các khu
vực tổ chức lễ hội trong thời gian
diễn ra Giỗ Tổ. Ban tổ chức đã
nghiên cứu và cho phép để có thể
ghi lại những hình ảnh ấn tượng. 

Các phương tiện thông tin đại

chúng tại Phú Thọ cũng đổi mới
về cách thức đưa thông tin, đánh
giá đúng bản chất lễ hội và phản
ánh dưới góc nhìn đa chiều. Nhờ
vậy, trách nhiệm của mỗi cá nhân
và cộng đồng trong việc bảo vệ,
phát triển các giá trị di tích Đền
Hùng cũng như ý thức tham gia
các hoạt động lễ hội ngày một
nâng cao. Ông Lưu Quang Huy -
Giám đốc Khu di tích lịch sử đền
Hùng cho biết: công tác an ninh
trật tự được tăng cường, không xảy
ra tình trạng móc túi, bói toán, các
trò chơi bịp bợm... được du khách
khen ngợi, cộng đồng xã hội đồng
tình và đánh giá cao. BTC Lễ hội
Đền Hùng cũng đã tăng cường
tuyên truyền cho người dân về văn
minh ứng xử lịch sự đối với du
khách. Hàng quán bán hàng trên
toàn tuyến được BTC bố trí ngăn
nắp, tạo lối đi thông thoáng cho
du khách về lễ hội. Công tác vệ
sinh môi trường được quan tâm
chu đáo, xử lý nghiêm các trường
hợp cò mồi, chặt chém. Lực lượng
Công an đã tăng cường, bảo đảm
an ninh, chống ùn tắc giao thông.
Các hình ảnh “phản cảm” ở các
mùa lễ hội trước đây thì nay đã
xóa bỏ. Hình ảnh về người đất Tổ
thân thiện, mến khách và lịch sự
đã được các cơ quan báo chí đánh
giá cao. 

Trẩy hội bằng một tấm lòng
sáng trong, thành kính cầu nguyện
cho một năm mới mưa thuận gió
hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà
bình an, hạnh phúc, đất nước phồn
vinh... là vẻ đẹp và ý nghĩa bất
biến, để Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ
hội Đền Hùng mãi mãi là Quốc
giỗ thiêng liêng của cả dân tộc
Việt Nam n

Dấu ấn mới 
trong Công táC 

truyền thông
tại Lễ hội Đền hùng

Vũ nam Trà

Một góc Lễ hội Đền Hùng_Ảnh: TL
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NGHIêN cứU TrAo ĐỔi

Dũng cảm, dấn thân 
bất chấp mọi nguy hiểm 

Theo ủy ban Bảo vệ các nhà báo
quốc tế (CPJ), trong 20 năm qua đã
có gần 1.000 nhà báo trên thế giới bị
giết hại, trong đó phần nhiều là các
phóng viên chiến trường. Con số
thương vong của các nhà báo chiến
trường không ngừng gia tăng theo
từng năm. “Năm 2011, 46 nhà báo
thiệt mạng. Năm 2012 có 71 nhà báo
trên thế giới hy sinh khi đang tác
nghiệp, trong số này có 26 nhà báo chết
giữa các trận chiến. Năm 2013 con số
này “vọt” lên tới 108... CPJ ghi nhận
công việc của phóng viên chiến trường
ngày nay nguy hiểm hơn xưa. Họ ngày
càng phải đối mặt với quá nhiều hiểm
hoạ khác nhau chứ không đơn thuần
là mũi tên hòn đạn nơi chiến trường.
Chuyện hai nhà báo Mỹ James Foley,
Steven Sotloff bị lực lượng phiến quân
Hồi giáo bắt cóc làm con tin để đòi tiền
chuộc, rồi lại bị chúng xuống tay giết
hại dã man khi chúng không đạt được
mục đích là ví dụ...”1

Bên cạnh đó, nhà báo viết về đề
tài chiến tranh còn luôn phải chứng
kiến sự chết chóc, đau thương bởi sự
tàn khốc của các cuộc chiến tranh.

Khi ở trên chiến trường, nhà báo
dành trọn mọi giác quan, tình cảm, ý
nghĩ để có được những thông tin
nóng hổi về cuộc chiến. Không ít nhà
báo đã mắc các hội chứng tâm lý,
những ám ảnh về sự tàn khốc của
chiến trận. Chính vì vậy, nhà báo viết
về đề tài chiến tranh phải là những
nhà báo có lòng dũng cảm, dám chấp
nhận rủi ro, chấp nhận hi sinh, đồng
thời phải là người giàu kinh nghiệm
và có kĩ năng tốt. Trước khi ra chiến
trường, họ phải được trang bị những
kỹ năng đặc biệt để sinh tồn trong
điều kiện chiến tranh hay tồn tại các
điểm nóng giao tranh. Đó là các kỹ
năng tự vệ cá nhân trước các tình
huống nguy hiểm bất ngờ có thể xảy
đến, kỹ năng thoát hiểm trong những
tình huống nguy hiểm đến tính mạng,
kỹ năng chịu đựng trong những điều
kiện khắc nghiệt như: đói, rét, thiếu
thốn về mọi thứ, kỹ năng sơ cứu trong
các trường hợp bị thương nhẹ, kĩ
năng hợp tác và hỗ trợ đồng đội cùng
tác nghiệp trên hiện trường...

Bản lĩnh vững vàng, 
kiến thức sâu

Những vấn đề trọng tâm trong báo

chí về chiến tranh rất đa dạng như:
hậu quả chiến tranh, dã tâm chiến
tranh, nhân vật chiến tranh,... Báo
chí không chỉ thông tin mà còn phải
làm nhiệm vụ định hướng. Nhà báo
cần có nhãn quan chính trị để đưa tin
đúng định hướng, qua đó thể hiện
quan điểm, thái độ, lập trường của
đất nước. Nhãn quan chính trị giúp
nhà báo hiểu phải lựa chọn góc độ
như thế nào, phản ánh ở mức độ nào,
lựa chọn ngôn ngữ như thế nào để
vừa đưa tin khách quan về cuộc chiến
vừa không gây ảnh hưởng, làm tổn
hại đến các mối quan hệ chính trị -
ngoại giao của đất nước. 

Khi viết về chiến tranh, nhà báo
cần hiểu biết về lịch sử thế giới, các
biến cố cột mốc sự kiện diễn ra trong
lịch sử các cuộc chiến tranh từ quá
khứ đến hiện tại; hiểu mối quan hệ
giữa các nước, lịch sử tồn tại mâu
thuẫn, phân tích nguyên nhân, dự
báo xung đột... Kiến thức lịch sử càng
có chiều sâu về thời gian, bề rộng về
không gian, càng giúp nhà báo viết
sâu sắc, phân tích thấu đáo và đưa ra
các dự báo phù hợp. 

Nhà báo cần phải biết nơi chiến sự
xảy ra, môi trường, khí hậu như thế

Nhà báo chiến trường tạo nên lịch sử 
với tư cách là nhân chứng

TS. Đinh Thị Thu hằnG
Phó Trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Báo chí về đề tài chiến tranh có tính chất lịch sử, là công cụ ghi chép, tái hiện những
hình ảnh, diễn biến, tình cảnh cũng như sự khốc liệt của chiến tranh, giúp công chúng có
cái nhìn chân thực nhất về các cuộc chiến, từ đó khơi gợi tinh thần nhân đạo, nhân ái, khát
vọng sống hòa bình giữa con người với con người trên toàn thế giới. Do đó, nhà báo viết
về đề tài chiến tranh cần có những năng lực, phẩm chất đặc biệt. 
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nào và lịch sử, truyền thống của vùng
đất, đặc điểm của con người ở đó.
Những điều này giúp nhà báo tồn tại
và tác nghiệp tốt.

Ngoài ra, các nhà báo viết về đề tài
chiến tranh cần có những hiểu biết
nhất định về tâm lý của những người
dân tại địa phương, tâm lý của những
binh sĩ đang chiến đấu tại chiến
trường. Hiểu được suy nghĩ của họ về
cuộc chiến, hiểu được các hành động
của họ, hiểu về điều kiện sống, hoàn
cảnh, điều kiện giáo dục, các phong
tục tập quán, tín ngưỡng của họ, nhà
báo sẽ có những đánh giá khách
quan, sâu sắc hơn về cuộc chiến đang
diễn ra. 

Tôn trọng sự thật chính nghĩa
Trong đề tài chiến tranh, nhà báo

phải tôn trọng sự thật, tôn trọng
chính nghĩa, lên án và phê phán các
thế lực xâm lược, các nước đế quốc
thực hiện chủ nghĩa bành trướng,...
Những hình ảnh chân thực về cuộc
chiến chính là mục tiêu để nhà báo
dấn thân vào cam go, nguy hiểm.
Quá trình dấn thân đó, nhà báo cần
phải điều khiển được yếu tố cảm xúc
cá nhân, chủ động với tình huống,
vận dụng sáng tạo các kĩ năng, từ đó
nắm bắt được những hình ảnh, chi
tiết đắt giá nhất cho tác phẩm báo chí
của mình. Đó có thể là những hình
ảnh bom đạn nguy hiểm, cũng có thể
là những hình ảnh tang tóc thương
tâm. Đứng trước những cảnh tượng
có thể gây chấn động tinh thần mạnh,
nhà báo cần có đủ sự bình tĩnh để lựa
chọn phương án tốt nhất sao cho vừa
bảo toàn tính mạng vừa ghi lại được
những khoảnh khắc chân thật nhất
của cuộc chiến, cống hiến cho công
chúng những tác phẩm có giá trị. 

Peter Arnett, cựu phóng viên
chiến trường 75 tuổi của hãng tin AP,

CNN, người được coi là “huyền thoại
sống” của báo chí thế giới từng chia
sẻ trong bài trả lời phỏng vấn của báo
Thanh niên: “Những câu chuyện của
tôi đều trần trụi, không màu mè, kèm
theo những chi tiết rất cụ thể, rất thực
tế về những vinh quang và mất mát
của chiến tranh. Yêu cầu chính yếu
cho sự thành công của một phóng viên
chiến trường đó là anh phải tin rằng
cái câu chuyện mà anh đang viết thật
sự quan trọng đến nỗi nó xứng đáng để
anh liều cả mạng sống. Và như vậy,
làm phóng viên chiến trường, không
đơn thuần chỉ là một công việc, nó là
một nhiệm vụ. Dĩ nhiên, cùng với
niềm tin đó, bạn cần mài giũa sắc bén
kỹ năng báo chí để có thể mở rộng đến
tối đa tham gia vào quá trình tạo nên
lịch sử với tư cách một nhân chứng.”2

Tuy nhiên, nhà báo cần lựa chọn
những hình ảnh vừa phản ánh cuộc
chiến một cách trung thực nhất
nhưng cũng phải có tác dụng chống
chiến tranh. Nhiều khi, những hình
ảnh phụ nữ, trẻ em bị thương, người
già đói khổ bởi chiến tranh... sẽ có tác
dụng chống chiến tranh nhiều hơn là
hình ảnh người lính. Có thể kể đến
bức ảnh “Em bé Napalm” của tác giả
Nick út đã đoạt giải Pulitzer - giải
thưởng danh giá về lĩnh vực báo chí
năm 1973. Sau khi bức ảnh này được
công bố, đã dấy lên làn sóng phản đối
chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam tại
nhiều quốc gia trên thế giới.

Cái nhìn nhân văn
Là người trải nghiệm thực tế chiến

trận, nhà báo có thể ghi lại vô số các
chi tiết chân thực, nóng hổi về cuộc
chiến. Tuy nhiên, khi tạo dựng tác
phẩm, tâm hồn nhân ái và tinh thần
nhân đạo chính là “kim chỉ nam”
định hướng cho những gì mà nhà báo
thể hiện thông qua tác phẩm. Tác

phẩm báo chí về đề tài chiến tranh
phải thể hiện được lòng yêu cái thiện,
cái đẹp, thể hiện được sự mong muốn
hòa bình trên toàn thế giới nói chung
cũng như ở mỗi quốc gia nói riêng.
Nhà báo phải đứng về chính nghĩa,
bảo vệ những nước bé, yếu thế và phê
phán những nước đi xâm lược. Thông
qua tác phẩm báo chí về chiến tranh,
nhà báo mang tinh thần nhân đạo
truyền tới công chúng, để từ đó tình
yêu hòa bình, lòng nhân ái, nhân đạo
được lan tỏa tới đông đảo con người
trên hành tinh này. Ví dụ, những bài
báo chân thực phản ánh những sự
mất mát, nỗi đau của nhân dân Việt
Nam, sự tàn ác, vô nhân đạo của
những kẻ xâm lược, sự tàn phá của
bom đạn trong cuộc chiến tại Việt
Nam từ các nhà báo chiến trường
trên khắp thế giới đã giúp nhân dân
thế giới nhận ra sự vô nghĩa của cuộc
chiến mà Mỹ đã gây ra ở Việt Nam,
tạo ra một phong trào phản đối chiến
tranh Việt Nam mạnh mẽ trên khắp
thế giới trong giai đoạn 1965 - 1970,
góp phần vào thành công của cuộc
đàm phán Hiệp định Paris về chấm
dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

Nhà báo đang sống ở thời bình
viết về đề tài chiến tranh có thể chọn
chủ đề về sự đói khổ, đau thương của
những người nông dân chân lấm tay
bùn trở về từ chiến tranh, những nạn
nhân mang trong mình căn bệnh quái
ác do bị nhiễm chất độc hóa học
dioxin... Đề tài đó thể hiện vẻ đẹp
của lòng từ tâm và thái độ ứng xử của
nhà báo, đó là  biết trân trọng và có
trách nhiệm đối với con người n

tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Thư, “Số phận nghiệt ngã của
những phóng viên chiến trường thời nay”
đăng trên congluan.vn 
2. “Peter Arnett: Đừng sợ khi nói sự thật!"
đăng trên website
vietnamjournalism.com
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NGHIêN cứU TrAo ĐỔi

Danh xưng “tôi” - yếu tố quyết
định thành công của phóng sự

TS. TrươnG Thị Kiên
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Có lẽ không trong một thể loại nào, cái tôi tác giả lại xuất hiện trực tiếp,
đa diện và mạnh mẽ như trong thể loại phóng sự. Thực vậy, khác với “cái
tôi” trong nhiều thể loại - vốn thường chỉ xuất hiện ở 1 hoặc 2 tư cách,
hoặc là nhân chứng, trần thuật, hoặc là thẩm định, cảm xúc... - cái tôi
trong phóng sự là “cái tôi tổng hợp”. 

Danh xưng “tôi” 
trong phóng sự phát thanh

Trong giai đoạn báo chí hiện đại ngày nay,
không ít nhà báo Việt Nam lên tiếng phản đối
danh xưng “tôi” trong tác phẩm. Nhiều nhà
báo phát thanh cũng vậy. Nhà báo Đồng
Mạnh Hùng, Đài TNVN cho rằng: Trong
phóng sự, chi tiết là số 1, nó đòi hỏi sự sắc sảo
của người viết. Chi tiết sẽ giúp người ta đặc tả.
Không nên hiểu cái tôi cá nhân của tác giả là
tôi đi, tôi thấy, chúng tôi đến, chúng tôi gặp,
quan điểm của chúng tôi thế này..., mà cái tôi
cá nhân của người viết chính là khả năng xử lý
thông tin, khả năng quan sát, khả năng nắm bắt
những thông tin, chi tiết hay, đặc sắc mà cùng
đi với họ - những phóng viên khác không phát
hiện ra. Chứ không phải cái tôi theo nghĩa là
xưng danh tôi, chúng tôi, nổi quan điểm cá
nhân lên. Ở Đài, “chúng tôi đi”, “chúng tôi
thấy”, “trao đổi với chúng tôi”, “theo điều tra
của chúng tôi”... là cách viết sáo rỗng, không
cần thiết vì anh không đi đến đấy, làm sao viết
được bài. Không cần nói những điều đó vì thính
giả không quan tâm. Thính giả chỉ quan tâm
câu chuyện ấy diễn ra như thế nào? Câu chuyện
ấy là như thế nào?1

Nhà báo Hồng Nhung cũng cho rằng, cái tôi
cá nhân ở đây là cách tiếp cận vấn đề, cách
chọn vấn đề, cách chọn nhân vật, cách chọn
tiếng động âm thanh, giọng điệu thể hiện tác
phẩm. Tất cả mọi thứ là cái tôi rồi. Còn cái tôi
trong lý thuyết là tôi đi, tôi thấy, tôi miêu tả cái
nọ cái kia, trong báo chí hội nhập ngày nay
không đúng nữa, mà là cái tôi “ẩn”. Ở đây, ta
tính đến hiệu quả thông tin và thể loại sử dụng
có đáp ứng được hiệu ứng thông tin tốt nhất với
người nghe hay không, chứ không phải có hay
không việc xưng tôi trong tác phẩm2.

Trên Đài TNVN, phóng sự ở những chương
trình trên hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp
(VOV1) - vốn thực hiện nhiệm vụ thông tin
thời sự, có xu hướng ít sử dụng danh xưng tôi
so với phóng sự trên hệ Văn hoá - Đời sống và
Khoa giáo (VOV2) - vốn thực hiện nhiệm vụ
thông tin chuyên đề về các lĩnh vực của đời sống
xã hội.

Nên bỏ danh xưng “tôi” 
trong phóng sự?

Đến nay, hầu như chưa có cơ quan báo chí
nào thực hiện điều tra công chúng khán thính
giả, độc giả về việc nên hay không nên sử dụng
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danh xưng tôi trong phóng sự. Trong Ai xoá cái
tôi của nhà báo3, tác giả Lưu Hoài An khẳng
khái bình luận, sự thiếu vắng cái tôi trong bài
báo có hai nguyên nhân: Thứ nhất, sự quản lí
ở nhiều cơ quan báo chí không tạo điều kiện,
thậm chí không để cho người làm báo có quan
điểm cá nhân, có chính kiến. Thứ hai, bản thân
người làm báo “tiên thiên bất túc”, nên muốn
có quan điểm cá nhân hay chính kiến cũng là
việc bất khả.

Không khó để nhận thấy ở đằng sau những
lời hô hào về tính “khách quan” của người làm
báo là một thái độ trốn tránh trách nhiệm, một
sự sợ hãi trước những phản đối có thể có khi
mà tính “trung thực” được thể hiện trong bài
báo tỏ ra đầy khả năng châm ngòi cho một vụ
nổ trong dư luận xã hội. Để có thể đưa thông
tin và bình luận về thông tin trong lĩnh vực
mình chuyên trách một cách có hiệu quả nhất,
yêu cầu bắt buộc với người làm báo là anh ta
phải theo dõi rất sát sao những chuyển động
trong lĩnh vực ấy, và điều này còn quan trọng
hơn, trên cơ sở một tri thức tới hạn về chính
cái lĩnh vực ấy. Nhưng đáng tiếc rằng có nhiều
người làm báo, hoặc thiếu một trong hai yếu
tố này, hoặc thiếu cả hai. Chính vì thế mà việc
đưa thông tin không chính xác, việc bình luận
về thông tin theo kiểu “hóng hớt” quan điểm
của ông A bà B nào đó đã trở thành “chuyện
thường ngày ở huyện” trong làng báo. 

Nếu không viết, không nghĩ, thì không có
chính kiến, do đó, việc thiếu danh xưng tôi là
do nhà báo chứ không phải do công chúng yêu
cầu.

Thực tế, không thiếu những bài phóng sự
nhạt nhẽo, nhân danh khách quan để núp
bóng quan điểm của người khác, không dám
dùng danh xưng tôi để bày tỏ quan điểm,
chính kiến.

Ở các nước phương Tây, cho dù đề cao tính
khách quan trong báo chí, nhưng với thể loại
phóng sự, danh xưng “tôi” vẫn xuất hiện.
Trong sách Các thể loại báo chí phát thanh, hầu
hết ví dụ phóng sự mà Xmirnốp dẫn dụ, đều
có sự xuất hiện trực tiếp danh xưng tác giả. Ví
dụ đoạn phóng sự “Mũi tên đỏ”, trong đó, nhà

báo kể về con đường sắt - cầu nối giữa hai
thành phố Mátxcơva và Lêningrát: 

Cũng như vậy trong Phóng sự truyền hình,
các tác giả Brigitte Besse, Didier Desormeaux
cũng thừa nhận sự xuất hiện của danh xưng tác
giả với những trích dẫn cho thấy sự hiện diện
trực tiếp của khuôn mặt phóng viên cùng lối
xưng “tôi”, “chúng tôi” tự nhiên, chẳng hạn:
“Một phóng sự đã đưa chúng tôi cùng với X. và
Y. đến chân núi Puy de Sancy (...)”4

Điều đó có nghĩa là, dù ở Việt Nam hay
phương Tây, các nhà báo đều nhấn mạnh vai
trò đặc biệt của tác giả, và danh xưng “tôi”,
“chúng tôi” là điều cần thiết, hiển nhiên. Việc
loại bỏ danh xưng có thể gây nên một số bất
cập: Tạo cho người nghe cảm giác giữa tác giả
và sự kiện có một khoảng cách nhất định, tác
giả ở xa sự kiện, hoặc gần như lùi xa sự kiện, sự
dấn thân, nhập cuộc nhiệt huyết của nhà báo
bị mờ nhạt, tính thuyết phục về độ chính xác
của thông tin chưa cao. Hơn nữa, sự trống
vắng danh xưng “tôi” khiến nhiều bài phóng
sự nghèo về giọng điệu, nhoà về phong cách
cá nhân, lời văn ít nhiều thiếu mềm mại, biểu
cảm.

Chúng tôi xin lấy hai ví dụ đơn giản nhất.
Thử so sánh hai cách viết trong bài Trả lại màu
xanh cho Tây Nguyên (Thời sự 18h, VOV1,
1/2014):

(...) Ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh
Kon Tum cho biết, sau khi tính toán định mức
trồng rừng trung bình 44 triệu đồng 1 ha để các
chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ bảo vệ phát triển
rừng, tỉnh đã nhanh chóng triển khai cho các
đơn vị trồng rừng. (...)

với:
(...) Ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám

đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, cho chúng
tôi biết, sau khi tính toán định mức trồng rừng
trung bình 44 triệu đồng 1 ha để các chủ đầu tư
nộp tiền vào Quỹ bảo vệ phát triển rừng, tỉnh đã
nhanh chóng triển khai cho các đơn vị trồng
rừng. (...)

Nếu không có danh xưng “chúng tôi”, thì
một câu hỏi đặt ra: Ông Nguyễn Kim Phương
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cho Ai biết? Với sự xuất hiện danh xưng,
khoảng cách giữa nhà báo với nguồn tin, nhà
báo với sự kiện được kéo gần. Người nghe có
cảm giác tác giả không đứng ngoài cuộc để
phản ánh về tình trạng những cánh rừng Tây
Nguyên bị tàn phá, mà là người trong cuộc,
đang trực tiếp khám phá, điều trần sự thật,
đang đau với nỗi đau mất rừng, đang trăn trở
tìm kiếm giải pháp để đem lại màu xanh cho
Tây Nguyên. Sự đồng cảm và tinh thần nhập
cuộc của tác giả không chỉ đem lại độ tin cậy
cho thông tin - tác giả là người xác thực độ
chính xác của lời nhân chứng, mà còn thể hiện
tấm lòng của tác giả với vấn đề, qua đó, tạo sự
đồng cảm của thính giả.

Hay, trong phóng sự Cô nuôi dạy trẻ ở vùng
cao biên giới, Nông nghiệp và nông thôn,
VOV1, 18/11/2014), nếu so sánh đoạn văn có
danh xưng “chúng tôi”:

“Vượt hơn 40 km từ trung tâm huyện Quan
Sơn, qua trập trùng bao dãy núi cao, những con
đèo quanh co, chúng tôi đến Sơn Thủy - một xã
nghèo đặc biệt khó khăn của vùng cao biên giới,
4 dân tộc sinh sống, trong đó, chủ yếu là người
Thái và người Mông.”

Với đoạn văn bị lược bớt ý vì không có danh
xưng:

“Sơn Thủy là một xã nghèo đặc biệt khó
khăn của vùng cao biên giới, 4 dân tộc sinh
sống, trong đó, chủ yếu là người Thái và người
Mông...”

Với đoạn văn mà ý tứ được giữ nguyên, chỉ
loại bỏ danh xưng:

“Từ trung tâm huyện Quan Sơn đến Sơn
Thủy mất 40 km. Người ta phải đi qua trập
trùng bao dãy núi cao, những con đèo quanh co.
Sơn Thuỷ là một xã nghèo đặc biệt khó khăn
của vùng cao biên giới, 4 dân tộc sinh sống,
trong đó, chủ yếu là người Thái và người
Mông.”

Rõ ràng, trong đoạn 1, thính giả thấy được
một cái tôi nhân chứng đang trực tiếp trên
hành trình vượt đèo dốc đến với Sơn Thuỷ.
Chi tiết miêu tả với giọng văn mềm mại có cơ
hội được xuất hiện một cách tự nhiên trong sự
quan sát của nhà báo. Trong khi đó, ở đoạn 2

và đoạn 3 không có danh xưng “tôi”, lại khiến
người nghe thấy rằng, chưa hẳn tác giả đã trực
tiếp trải nghiệm, đi đến Quan Sơn, mà chỉ là
nghe kể lại, hoặc đọc tư liệu. Hơn nữa, việc
không hiện diện trực tiếp danh xưng tôi khiến
đoạn văn có thể bị thiếu chi tiết quan sát hoặc
có thể vẫn có đó những chi tiết tả, nhưng giọng
văn lại lạnh lùng, xa cách.

Không giống như những thể loại khác,
phóng sự coi cái tôi tổng hợp tác giả là một đặc
trưng. Cái tôi nhân chứng, trần thuật giúp tăng
độ tin cậy; cái tôi thẩm định giúp câu chuyện
trở nên minh bạch, rõ ràng; cái tôi chính kiến,
bản lĩnh đưa ra những kiến nghị, đề xuất, giải
pháp, làm vấn đề có thể được giải quyết tích
cực; cái tôi cảm xúc thẩm mỹ làm người nghe
rung cảm... Thiếu một trong bốn “cái tôi” đó,
bài phóng sự có thể bị thiếu chi tiết, đặc biệt
là những chi tiết quan sát, phỏng vấn đắt giá;
khó khơi gợi chiều sâu nhân văn và định
hướng nhận thức, hành vi; khó đặc tả được
sinh động, chân xác hiện thực thông qua hệ
thống ngôn từ vừa hàm xúc, chính xác, khách
quan, vừa đậm chất văn; dễ nghèo nàn về
giọng điệu, tẻ nhạt về phong cách cá nhân. Và
bởi nhập cuộc sâu, với tinh thần trách nhiệm
cao, xưng danh “tôi” trực tiếp trong tác phẩm
là một đặc trưng - đặc quyền của nhà phóng
sự. Không có lý do gì để loại bỏ danh xưng
“tôi”, “chúng tôi” trong phóng sự nói chung,
phóng sự phát thanh nói riêng. Việc cần làm
với nhà báo là, không lạm dụng danh xưng, và
biết xuất hiện vào những hoàn cảnh cần thiết.
Bởi cái “tôi tác giả” quan trọng nhất - cái tôi
tổng hợp, đã nằm trong từng thớ mạch chi tiết,
nằm trong phong cách, giọng điệu của tác
phẩm. Chính nó mới là yếu tố then chốt quyết
định sự thành công của bài phóng sự n

1, 2.  Nâng cao chất lượng trong chương trình Thời
sự 18h, Khóa luận báo chí, Đinh Thị Phương Thúy,
Học viện Báo chí và tuyên truyền, Tr108; Tr.117.
3.  Ai xóa cái tôi của nhà báo, Lưu Hoàn An, Tuần
Vietnamnet.vn, http://www.tuanvietnam.net/ai-
xoa-cai-toi-cua-nha-bao, truy cập ngày 25/2/2016.
4.  Phóng sự truyền hình, Brigitte Besse, Didier Des-
ormeaux, Nxb. Thông tấn, H.2012, tr.180
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Truyền thông xã hội 
trong các chiến dịch nâng cao

nhận thức cho giới trẻ 
ThS. Vũ hạnh nGÂn

Tại Việt Nam, truyền thông xã hội đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Tính
đến tháng 1/2016, Facebook vẫn là mạng xã hội lớn nhất ở nước ta với 35
triệu tài khoản đăng kí sử dụng. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều cơ quan,
đơn vị, tổ chức sử dụng hình thức truyền thông này trong các chiến dịch
nâng cao nhận thức dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế
nào để có thể sử dụng truyền thông xã hội đạt hiệu quả tối đa? 

Một số sai lầm khi xây dựng chiến dịch
Hiện nay, hầu hết các chiến dịch nâng cao

nhận thức dành cho giới trẻ trong môi trường
truyền thông xã hội vẫn chưa đạt được những
hiệu quả như mong đợi. Các đơn vị, tổ chức
chiến dịch thường đầu tư vào quảng cáo hoặc sử
dụng các thủ thuật để tăng số lượng người “like
page”, coi đó là chỉ số quan trọng để đánh giá
sự thành công của chiến dịch mà không hiểu
rằng mức độ tương tác cao và khả năng lan
truyền thông điệp mới chính là mục đích mà họ
cần đặt ra cho kế hoạch truyền thông của mình.
Vì vậy các nhà tổ chức phải xây dựng được
những nội dung số thật sự lôi cuốn và hấp dẫn.
Có một số sai lầm trong việc xây dựng nội dung
chiến dịch mà các nhà tổ chức thường mắc phải:

Thứ nhất, nội dung các chiến dịch truyền
thông nâng cao nhận thức tại Việt Nam hiện nay
còn khá chung chung, chưa có sự mới lạ, đột phá
về mặt ý tưởng, chưa cung cấp được các thông
tin phù hợp với thị hiếu của công chúng. Nhiều
nhà tổ chức vẫn coi mạng xã hội là nơi để đưa
những thông tin mang tính thông báo tường
thuật đơn thuần khiến kênh này hoạt động kém
hiệu quả và thiếu sức hấp dẫn, không đáp ứng
đủ nhu cầu trao đổi thông tin hai chiều của

người xem. Kết quả khảo sát trên 341 mẫu là
sinh viên các trường cao đẳng, đại học thuộc địa
bàn Hà Nội do tác giả Vũ Hạnh Ngân thực hiện
năm 2015 chỉ ra rằng, nhóm đối tượng này chủ
yếu tiếp cận và cập nhật thông tin về các chiến
dịch nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua
môi trường Internet. Trong đó, mạng xã hội và
các diễn đàn đứng thứ nhất với 32% số người lựa
chọn. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của công
chúng trẻ về nội dung cũng như sự tương tác
thông tin ở các kênh này là không lớn khi có tới
14% nhận xét “Kém”, 51% đánh giá“Trung
bình”, 28% “Tốt” và 7% “Rất tốt”. Những con
số trên cho thấy, cần phải có sự đầu tư cũng như
thay đổi các phương thức truyền thông xã hội để
mối tương tác giữa nhà tổ chức và công chúng
trở nên tốt đẹp hơn.

Thứ hai, đa số các thông điệp truyền thông
còn nặng nề, khô khan và thiếu tính kết nối. Đôi
khi, vấn đề được thổi phồng lên bằng những con
số, thông điệp mang nặng tính chỉ trích hoặc gây
sốc tạo sự phản cảm nhiều hơn là đồng cảm, từ
ngữ rất “đao to búa lớn” và chẳng đọng lại một
hướng dẫn hành động nào. Ví dụ: “Vượt đèn đỏ
chỉ dành cho người ít học”, “Cùng cắn móng tay
để bảo vệ tê giác”, “Hãy hành động để Trái Đất
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thêm xanh”... Có thể nói, các nhà tổ chức vẫn
chưa thực sự quan tâm và có cái nhìn đúng đắn
về tầm quan trọng của việc thiết kế thông điệp.
Trong khi đó, chiến lược thông điệp lại là một
trong hai yếu tố quan trọng nhất tạo thành
chiến lược truyền thông của mọi chương trình,
chiến dịch (bên cạnh chiến lược phương tiện).
Thực tế cho thấy, những chiến dịch truyền thông
nâng cao nhận thức cộng đồng được đón nhận,
chia sẻ nhiều trên mạng xã hội thời gian qua đều
là những chiến dịch có sự đầu tư, sáng tạo trong
việc xây dựng thông điệp. Nổi bật phải kể đến
hệ thống các thông điệp về an toàn giao thông
của chiến dịch “K0 còi”. Bên cạnh thông điệp
chính “Nghĩ trước khi bấm còi” xuyên suốt toàn
chương trình, “K0 còi” còn có một loạt thông
điệp cụ thể dành cho từng nhóm đối tượng và
từng hành vi vi phạm giao thông riêng biệt. Tất
cả đều được diễn tả bằng thứ ngôn ngữ dí dỏm,
vần vè, giàu chất trẻ: “Chạy nhanh thắng gấp,
nằm sấp như chơi”, “Chồng lái lụa, vợ góa bụa”,
“Một giây liều mạng, chống nạng cả đời”...
Thêm vào đó, các “thành ngữ hiện đại” ấy còn
được thể hiện qua nét vẽ  biếm họa hết sức sinh
động của họa sĩ Thành Phong. Ví dụ bức tranh
minh họa câu “Đi ngược chiều, trẻ trâu chơi

liều” gắn với hình ảnh một cậu con trai cưỡi trâu
xông vào đám đông giao thông ngược chiều,
cầm roi hét “Yêêê!”. Cái hay của bức tranh là ở
chỗ nó đã sử dụng được từ lóng “trẻ trâu” đang
rất thịnh hành hiện nay để diễn tả mức độ quá
khích, phóng xe bạt mạng của một bộ phận giới
trẻ “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Việc sử
dụng “ngôn ngữ @” một cách sáng tạo như vậy
vừa phù hợp, gần gũi đối với đối tượng công
chúng trẻ vừa giúp tăng hiệu quả và gây ấn
tượng cho các hoạt động truyền thông của chiến
dịch.  

Hay như chiến dịch “Tôi đồng ý” kêu gọi ủng
hộ hôn nhân đồng giới vào năm 2013 với khẩu
hiệu “Tôi đồng ý sống thật! Tôi đồng ý hạnh
phúc cho tất cả mọi người! Tôi đồng ý hôn nhân
bình đẳng không phân biệt giới tính!” cũng đã
thành công trong việc sử dụng thông điệp để tác
động tới công chúng. Nói về một vấn đề phức
tạp như hôn nhân cùng giới, các nhà tổ chức đã
khéo léo lựa chọn và xây dựng thông điệp dựa
trên những giá trị khó có thể tranh luận; đó là
tình yêu, là tự do, là hạnh phúc, là những điều
mà mỗi người đều khao khát và có quyền hướng
tới, trong đó có cả cộng đồng những người đồng
tính. Họ không cố gắng nhồi nhét các thông tin

Một khóa tập huấn về truyền thông cho giới trẻ_Ảnh minh họa
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về hôn nhân đồng giới vào thông điệp mà tập
trung truyền tải các mong muốn, tình cảm, cảm
xúc của cộng đồng những người đồng tính và
kêu gọi sự ủng hộ từ mọi người. “Hôn nhân bình
đẳng” đã tương đương với “yêu thương bình
đẳng”, với “hạnh phúc bình đẳng”. Với cách tiếp
cận này, giới trẻ sẽ dễ dàng cảm nhận và có thái
độ tích cực, đồng cảm hơn với những người đồng
tính. Điều này đã được thể hiện rõ khi có tới
83% số bình luận trên trang Fanpage “Tôi đồng
ý” ủng hộ chương trình, chỉ 8% các ý kiến tranh
luận còn mang tính tiêu cực hay phê phán.   

Thứ ba, cách thức thể hiện cũng là một điều
quan trọng mà các nhà tổ chức cần phải lưu ý.
Sự sáng tạo trong ý tưởng, thông điệp và các
hoạt động của chương trình chỉ đạt được hiệu
quả cao nhất khi nó được thể hiện bằng những
cách thức phù hợp. Đặc biệt, trong môi trường
truyền thông tích hợp đa phương tiện, những
người thực hiện chiến dịch càng cần có những
cách tiếp cận mới với những chiến lược thông
minh hơn về nội dung. Không khó để chỉ ra
những định dạng: chữ, ảnh, video, infographic,
đoạn thu âm, sách, trò chơi, ứng dụng... Cũng
không khó để biết định dạng nào thì sẽ phải
phân phối trên kênh nào: báo in, truyền hình,
báo mạng điện tử, website, quảng cáo ngoài trời,
sự kiện, mạng xã hội... Cái khó nhất là phải xác
định được định dạng nào hoặc kênh thông tin
nào thích hợp với ý tưởng và thông điệp của
mình, cũng như thích hợp với đối tượng truyền
thông để có thể kết hợp chúng với nhau. Ví dụ
trong trường hợp “K0 còi”, chắc chắn hiệu quả
truyền thông xã hội của chiến dịch này sẽ sụt
giảm đáng kể nếu các ý tưởng và thông điệp
không được thể hiện qua nét vẽ trào lộng vừa
sâu cay vừa hài hước của họa sĩ trẻ Thành
Phong. 

Sử dụng hiệu quả truyền thông xã hội
Để có thể nâng cao khả năng tương tác, tạo

hiệu ứng lan truyền sâu rộng và tác động tới
nhận thức của giới trẻ thông qua truyền thông
xã hội, điều đầu tiên và quan trọng nhất là người
làm truyền thông phải xây dựng được những nội
dung số phù hợp và hữu ích đối với công chúng.

Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta đưa ra một
bài viết dài bao nhiêu, một đoạn clip đầu tư lớn
cỡ nào mà là độc giả, khán giả sẽ nhận được gì
từ đó. Muốn vậy, các nhà tổ chức cần xây dựng
được một chiến lược phát triển nội dung cụ thể,
lâu dài và thống nhất cho trang Blog/ Facebook
của mình. Tức là, họ phải tiến hành các bước
chuẩn bị thật kỹ càng; thiết kế thông điệp rõ
ràng và có các hình thức thể hiện “bắt mắt”. 

Bên cạnh đó, “cảm xúc” cũng là một yếu tố
mà các nhà tổ chức cần lưu ý. Có thể nói, truyền
thông “đánh” vào cảm xúc đang ngày càng thể
hiện được sức mạnh trong một thế giới mà mạng
xã hội đã dần trở thành kênh thông tin chính
thức. Giờ đây, chỉ thông tin không là không đủ.
Các nhà tổ chức chiến dịch cần phải “chiếm” lấy
khán giả bằng những ý tưởng nhiều cung bậc,
nhiều cảm xúc; phải biết tạo ra sự thân thiện với
đối tượng mà chiến dịch đang hướng vào. Tốt
nhất là truyền tải thông điệp sáng tạo theo một
cách nào đó hoặc vui nhộn, hài hước (“K0 còi”)
hoặc bi thảm, xúc động. Thay vì tạo cảm giác
cấm đoán (“cấm đổ rác”), hay cưỡng chế (“bắt
buộc đội mũ bảo hiểm”) hoặc hù dọa (hình vẽ
thần chết áo đen cầm lưỡi hái hay hình nắm
đấm giã xuống đầu con nghiện và gái mại dâm)
thì những người làm truyền thông nên hướng
công chúng tới những điều tốt đẹp, khơi gợi các
giá trị sống mang tính nhân văn, kích thích lòng
trắc ẩn của con người. Có lẽ cũng chính vì điều
này mà chiến dịch “Tôi đồng ý” với các thông
điệp hướng tới sự yêu thương, bình đẳng đã gây
được ấn tượng lớn trong cộng đồng mạng. 

Tóm lại, xu hướng của truyền thông hiện đại
là “thay vì chiếm lĩnh tâm trí công chúng đã
chuyển sang chiếm lĩnh cảm tình và chuyển cảm
tình thành ý thức”. Do vậy, cần không ngừng
“làm mới” chiến dịch của mình cả về nội dung
lẫn hình thức. Nội dung phải có chiều sâu, giàu
tình cảm, mang ý nghĩa và khai thác tối đa hiệu
quả của các kênh. Khi nội dung gặp được đúng
đối tượng cần truyền thông thì tự khắc nó sẽ
được lan tỏa nhờ sự giúp đỡ của công chúng.
Đây có thể coi là một hướng khai thác mới cho
các hoạt động truyền thông vì cộng đồng n
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Những công bố trên báo chí
ở nhiều nước từ nguồn tài
liệu được đặt cho cái tên

gọi là Tài liệu Panama (Panama 
Papers) đang làm chấn động cả thế
giới. Chúng mới chỉ là những tiết lộ
ban đầu và chưa phải là tất cả,
nhưng cũng đã đủ để có được tác
động đáng nể đầu tiên. Chúng đã
làm chính trường và xã hội chao đảo
ở Iceland khi Thủ tướng Sigmundur
Gunnlaugsson từ chức, cho dù sau

đó lại không từ chức và nước này
phải có tổng tuyển cử trước thời
hạn. Chúng đã buộc đương kim Thủ
tướng Anh David Cameron phải thú
nhận đã trục lợi thông qua những
công ty bình phong, hay còn được
gọi là công ty ma của chính người
cha của mình. Chúng đã làm cho
đương kim Tổng thống Argentina
Mauricio Macri trở thành đối tượng
điều tra của các cơ quan thực thi
pháp luật. Chúng đã đẩy chính phủ
ở nhiều nước khác nữa vào tình thế
buộc phải tiến hành điều tra về
những cá nhân và tổ chức bị nêu
danh trong Tài liệu Panama. Chúng
sẽ còn biến khối kẻ khác nữa thành
nạn nhân của vụ việc này. Chúng
xoay quanh những hành vi mờ ám,
những thủ đoạn tinh vi, những lối
đường lắt léo trong chuyện rửa tiền,
lậu thuế và trốn thuế của những
chính khách và chức sắc hiện đã về
hưu cũng như còn tại vị, của những
nhân vật nổi tiếng và doanh nghiệp
cỡ bự trên thế giới, của giới thượng
lưu lắm tiền nhiều của và những cá
nhân quyền uy ở khắp mọi nơi trên
thế giới.

Báo chí đã có được lần làm bàn
mới trong cuộc chơi về uy lực và
giành về uy tín trong xã hội. Tài liệu
Panama không phải lần soi rọi đầu
tiên vào khoảng tối thẫm ở phía sau
những gì biểu lộ ra bên ngoài,
không phải là lần lập công đầu tiên
của báo chí, nhưng là lần mới và có
quy mô, mức độ lớn nhất từ trước
tới nay. Nó tạo ra bước ngoặt rất
quan trọng đối với sự phát triển của
báo chí trên thế giới.

Vụ tiết lộ tài liệu Panama gây chấn động thế giới:

Góc khuất
phía sau 
thông tin

được tiết lộ
Lũng nhai

Hồ sơ Panama - Vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất
trong lịch sử_Ảnh: TL

BÁO CHÍ thế giới
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Trước Tài liệu Panama có Wik-
ileaks năm 2010 với dung lượng tài
liệu 1,7 GB, có vụ Offshore năm
2013 với dung lượng tài liệu 260
GB, có vụ tiết lộ thông tin về trốn
thuế và lậu thuế ở Luxemburg năm
2014 với dung lượng tài liệu 4 GB và
vụ tiết lộ về các ngân hàng ở Thụy
Sỹ trốn, lậu thuế năm 2015 với dung
lượng tài liệu 3,3 GB. Trước Tài liệu
Panama có những tiết lộ của nguyên
chuyên viên phân tích của Cơ quan
An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Ed-
ward Snowden. Mức độ và tính chất
tác động của các vụ tiết lộ thâm
cung bí sử nói trên khác nhau,
nhưng về quy mô thì đều chẳng
thấm vào đâu so với Tài liệu
Panama. Tài liệu Panama bao gồm
khoảng 11,5 triệu tài liệu, dung
lượng đã được số hoá là 2,7 Ter-
abyte.

Báo chí lại một lần nữa lên ngôi
khi được lựa chọn, nhờ cậy và tin
tưởng để phơi bày sự thật. Một
nguồn cung cấp tài liệu nặc danh đã
tìm đến tờ nhật báo Sueddeutsche
Zeitung (Báo Nam Đức) ở Đức để
cung cấp Tài liệu Panama. Cho tới
nay, ngoài tờ báo này ra, thế giới
bên ngoài không biết gì về nguồn
cung cấp tài liệu này ngoài mong
muốn là “những hành vi phạm tội
này được công khai hoá”. Cũng
không ai biết nguồn cung cấp tài
liệu nặc danh kia có được Tài liệu
Panama bằng cách nào. Chỉ biết
rằng nó là dữ liệu của một hãng luật
tên là Mossack Fonseca đóng trụ sở
tại Panama. Mossack là tên của một
người Đức thành lập hãng này từ
cách đây hơn 40 năm chuyên về dịch
vụ sử dụng và quản lý công ty bình
phong cho khách hàng giàu có lắm
tiền nhiều của nhưng muốn giấu kín
tung tích sử dụng và kinh doanh

tiền của mình. Mossack Fonseca có
quan hệ làm ăn với hơn 14.000 ngân
hàng và khoảng 214.000 khách hàng
ở trên khắp thế giới. Có thể thấy, từ
đó những cái vòi bạch tuộc của
Mossack Fonseca vươn ra xa và bám
chắc như mạng nhện mà hãng này
đã căng ra để phục vụ cho chuyện
giúp trốn thuế, lậu thuế và rửa tiền.

Có thể cũng vì Mossack Fonseca
do một người Đức thành lập mà
nguồn cung cấp thông tin nặc danh
kia đã chọn một tờ báo ở Đức để uỷ
thác. Nhưng chắc chắn rằng nguyên
nhân vì tờ Nam Đức có uy tín lớn ở
nước Đức và châu Âu, có diện đối
tượng độc giả rất rộng, là một trong
một vài tờ nhật báo, rất ít, ở Đức
được liệt vào diện “không thể
thiếu”. Tờ báo này không bị coi là
thái quá và cực đoan, khá khách
quan về chính trị chứ không lệch
hẳn về đảng phái hay phe cánh
chính trị nào ở nước Đức. Nó còn
gây dựng được danh tiếng về tích
cực chống rửa tiền, trốn thuế và lậu
thuế.

Điều đặc biệt nhất và đáng chú ý
nhất về phương diện báo chí ở Tài
liệu Panama là sự tham gia của rất
nhiều nhà báo từ rất nhiều nước
trên thế giới. Nó là sản phẩm báo
chí của tập thể, trước đó chỉ là hành
động của cá nhân. Khối lượng dữ
liệu thông tin đồ sộ tới mức quá tải
đối với tờ báo Nam Đức. Ban biên
tập báo cho biết, họ phải cần thời
gian 20 năm để xử lý. Vì thế, họ
chọn giải pháp là nhờ Hiệp hội các
nhà báo điều tra quốc tế tham gia.
376 nhà báo đến từ 76 quốc gia đã
tham gia xử lý Tài liệu Panama. Tất
cả phải cam kết giữ kín chuyện này
cho tới 20h00 ngày 3/4 vừa qua (giờ
GMT). Và họ đã cùng nhau xử lý
Tài liệu Panama trong suốt một

năm qua.
Lần này không chỉ là những tiết

lộ đơn thuần mà còn là sản phẩm
của báo chí điều tra. Lần lập công
mới giúp báo chí nâng cao được vai
trò, ảnh hưởng và uy tín. Cho dù có
phần hơi muộn, báo chí dường như
đã tìm ra được một câu trả lời, hoặc
một cách trả lời, cho những câu hỏi
mà thời kỳ toàn cầu hoá và công
nghệ số đưa lại. Tiết lộ chuyện thâm
cung bí sử như Wikileaks, Offshore
Leaks, Luxemburg Leaks, Swiss
Leaks hay Edward Snowden và bây
giờ với Tài liệu Panama có vẻ như
đang giúp báo chí ở thời đại công
nghệ kỹ thuật số gây dựng sứ mệnh
về tìm tòi, xử lý và tiết lộ chuyện
thâm cung bí sử không phải để kích
động hiếu kỳ như thường thấy trên
báo chí lá cải mà nhằm để mọi
chuyện chính trị, kinh tế và tài
chính của quốc gia và thế giới được
minh bạch hơn và đúng đắn hơn.
Đấy đồng thời cũng còn là sứ mệnh
của báo chí nhằm tôn vinh việc tuân
thủ đạo đức chính trị và văn hoá,
luân lý xã hội. 

Nhưng chính Tài liệu Panama
cũng cho thấy báo chí dễ bị và đã bị
chính trị sử dụng và điều khiển như
thế nào. Chính phủ Nga và Wik-
ileaks đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ
tiết lộ lần này. Việc nhiều hãng, tổ
chức, viện nghiên cứu ở Mỹ và các
nước phương Tây mạnh tay chi tài
chính cho xử lý Tài liệu Panama
không vô tư như họ đang quả
quyết. Việc Mỹ và Đức gần như
không bị ảnh hưởng gì bởi Tài liệu
Panama được giải thích và biện
luận, nhưng vẫn đặt ra nhiều câu
hỏi lớn nhằm có được câu trả lời
thoả đáng và thuyết phục chứ
không khiên cưỡng về tự do báo chí
ở Phương Tây n
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Hợp tác truyền thông, 
thúc đẩy ASEAN phát triển 

Gần 100 đại biểu đại diện các cơ
quan báo chí trong khu vực, trong
đó có các nhà báo đại diện của Việt
Nam đến từ Bộ Thông tin và Truyền
thông, Thông tấn xã Việt Nam, Hội

Nhà báo Việt Nam, Đài tiếng nói
Việt Nam, Báo Thanh niên đã tham
dự hội nghị...

Các đại biểu tham dự hội nghị
tập trung thảo luận 4 chủ đề chính
liên quan đến vai trò của báo chí
truyền thông như: tăng cường sự

tham gia của báo chí trong việc thúc
đẩy cộng đồng ASEAN; tăng cường
bản sắc văn hóa ASEAN; thúc đẩy
hội nhập kinh tế ASEAN; quảng bá
cộng đồng ASEAN thông qua các
phương tiện truyền thông mới.

Hội nghị Biên tập viên ASEAN

Báo chí ASEAN vì sự phát triển 
của khu vực

Thành nam

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng ASEAN thông qua báo chí truyền thông”, Hội nghị Biên
tập viên ASEAN 2016 đã diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 5-6/4/2016.
Hội nghị này do Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia, Thông tấn xã quốc gia
Malaysia BErNAMA phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Biên tập viên ASEAN 2016_Ảnh: TL
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2016 đã ra nghị quyết kêu gọi các
nước tăng cường hợp tác báo chí
truyền thông, đưa cộng đồng
ASEAN phát triển vững chắc trong
tương lai.

Một trong những nội dung quan
trọng trong hội nghị lần này là việc
cam kết thiết lập diễn đàn thường
xuyên cho biên tập viên các nước
gặp gỡ, trao đổi quan điểm, ý tưởng
về sự tăng cường hợp tác truyền
thông nhằm nâng cao hiệu quả
trong việc truyền tải tầm nhìn và
mục tiêu của khối.

Các đại biểu cũng thống nhất tổ
chức thường xuyên Hội nghị Biên
tập viên ASEAN hằng năm, nhằm
xem xét những đóng góp của truyền
thông đối với khu vực. 

Đề xuất thành lập 
Thông tấn xã ASEAN

Hội nghị biên tập viên ASEAN
2016 nhất trí nghiên cứu thành lập
Thông tấn xã ASEAN nhằm tạo
thuận lợi cho việc trao đổi thông
tin, phổ biến tin tức về ASEAN và
thúc đẩy hơn nữa sự hội nhập của
giới truyền thông trong khu vực. 

Ông AKP Mochtan, Phó Tổng
thư ký ASEAN phụ trách vấn đề
cộng đồng và doanh nghiệp đánh
giá cao việc hội nghị đề xuất thành
lập hãng thông tấn khu vực. Cộng
đồng ASEAN với dân số hơn 630
triệu người đang ngày càng trở nên
năng động và kết nối mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, việc thành lập một hãng
thông tấn trong khu vực có ý nghĩa
rất quan trọng và đúng lúc. Điều
này sẽ góp phần quan trọng vào việc
thúc đẩy hơn nữa quá trình hội
nhập và kết nối trong ASEAN.
Bộ trưởng Truyền thông và Đa
phương tiện Malaysia Salleh Said
Keruak thay mặt nước chủ nhà đã

đưa ra đề xuất thành lập thông tấn
xã chung cho cả khối. Theo ông
Salleh Said Keruak, nếu ASEAN có
một thông tấn xã chung của khu vực
sẽ đóng vai trò quan trọng trong
việc tăng cường hợp tác của
ASEAN trên nhiều lĩnh vực. Bộ
trưởng Salleh Said Keruak cũng đề
nghị Ban Thư ký ASEAN nghiên
cứu xây dựng sự đồng thuận giữa
các nước thành viên và quyết định
nước nào sẽ là nơi đặt trụ sở của
Thông tấn xã ASEAN.

Theo ông DatukZulkefli Salleh,
Tổng giám đốc Thông tấn xã
Malaysia BERNAMA, 48 năm qua,
ASEAN đã đạt được rất nhiều
thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế,
chính trị và xã hội, đặc biệt là việc
thành lập cộng đồng ASEAN vào
ngày 31/12/ 2015. Tuy nhiên, hội
nhập trong lĩnh vực báo chí truyền
thông lại tụt hậu trong tiến trình hội
nhập khu vực, do đó các nước thành
viên rất cần phải phối hợp thông tin

trong ASEAN. Ông cho biết, hiện
nay có khoảng 1.500 tổ chức báo chí
truyền thông đưa tin bằng nhiều
ngôn ngữ khác nhau trong khu vực
ASEAN. Tuy nhiên, hầu như mọi
quốc gia trong khối đều phải đang
đối mặt với nhiều vấn đề xuyên biên
giới liên quan đến chủ quyền và an
ninh quốc gia. Ông DatukZulkefli
Salleh cho rằng,  hiện nay, các cơ
quan báo chí truyền thông ASEAN
trông cậy nhiều vào các nguồn quốc
tế để đưa tin về những gì xảy ra ở
các nước láng giềng. Trên thực tế,
góc nhìn của báo chí bên ngoài đôi
khi không phản ánh đúng lợi ích tốt
đẹp nhất của một quốc gia hoặc khu
vực, khi mà không có nhiều cơ quan
báo chí truyền thông ASEAN có
phóng viên thường trú tại các thành
viên khác của khối. Do đó, ASEAN
cần tạo dựng mối quan hệ mạnh mẽ
giữa các cơ quan báo chí truyền
thông để duy trì hòa bình, ổn định
và thịnh vượng trong khu vực n

Liên Đoàn CáC nhà Báo AsEAn (CAJ) 
- Ngày 11/3/1975, Liên đoàn các nhà báo ASEAN - Confederation of ASEAN

Journalists (CAJ) được chính thức thành lập tại thủ đô Jakarta, indonesia gồm
5 thành viên sáng lập: Hội nhà báo indonesia (PWJ), Hiêp hội Nhà báo Quốc
gia Malaysia (NUJM), Câu lạc bộ báo chí quốc gia Philippines (NPC), Liên đoàn
báo chí Thái Lan (CTJ) và Hiệp hội Nhà báo Quốc gia Singapore (SNUJ). 
l Qua 4 thập kỷ hoạt động và phát triển, từ 5 nước thành viên sáng lập, hiện
nay số thành viên chính thức của CAJ là 7 thành viên, 3 thành viên liên kết và
5 quan sát viên từ các quốc gia ngoài khu vực. 
l Các nhà báo ASEAN đã cùng hợp tác với nhau trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là
về mặt nghiệp vụ nhằm tăng cường sức mạnh liên kết để xây dựng CAJ trở
thành một tổ chức gắn kết, giúp nhau cùng phát triển, góp phần củng cố sự
đoàn kết, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các nhà báo nói riêng, và
nhân dân trong khu vực ASEAN nói chung.
l Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn các nhà báo ASEAN từ
tháng 3/1996.Từ ngày 25-29/11, tại Hà Nội, Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ)
tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 và Việt
Nam chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ (2015-2017) 
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Năm 2014, phóng viên  dũng
cảm vào vai người xin việc
đã thâm nhập một cơ sở

pha chế cà phê bẩn ở một thành
phố lớn. Và các anh đã làm phóng
sự điều tra về cà phê bẩn, ít ai có
thể tưởng tượng nổi. Nghe mà phát
khiếp, biết chuyện nhiều người
không dám thó mó đến các tiệm cà
phê nữa; nếu có đến cũng rất dè
dặt, cẩn trọng khi nâng tách cà phê
lên miệng. Ông chủ cà phê bẩn dằn
mặt người làm: “Chúng mày cứ thế
mà làm, không có thọc mạch con ạ.
Không làm vậy thì có mà ăn cám.
Chúng mày mà xớ rớ ông bỏ ngục
mọt xương, không có đường về nghe
con...” (trích nhật ký phóng viên,
đóng vai người làm).

Hậu phóng sự điều tra cà phê
bẩn, không ít đồng nghiệp cẩn trọng
hơn mỗi khi chọn tiệm cà phê nhâm
nhi lấy cảm hứng sáng tạo tác phẩm
báo chí. Có đồng nghiệp lớn tuổi tự
mua cà phê  hạt về nhà, tự rang xay
-  rồi mỗi sáng mai thức dậy, nhâm
nhi câu ca của ai đó: “Cảm ơn đời
mỗi sáng mai thức dậy; Ta có thêm
ngày mới để yêu thương”.  Mấy ông
bạn làm nghề viết lách lại tụ tập tại
nhà ông bạn quý mà giao ban nghề
nghiệp, lấy thêm thông tin, có cảm
hứng viết bài. 

Cuối tháng Ba này, một nhóm
phóng viên từ TP. Hồ Chí Minh có
dịp lên TP. Buôn Ma Thuột, thủ
phủ của Tây Nguyên, cũng là thủ
phủ của cây cà phê  cao nguyên.
Ngày cuối cùng của tháng Ba lên

cao nguyên  thật nhiều ý nghĩa, bởi
địa danh  này - cũng vào tháng Ba
của 41 năm trước quân và dân ta đã
làm nên một chiến thắng vang dội,
đánh sập “lá chắn” trấn giữ toàn
miền Nam của quân đội ngụy quyền
Sài Gòn mở đầu chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước,
non sông thu về một mối. 

Sau khi đến nghĩa trang liệt sĩ
thành phố viếng các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ
quốc, nhóm phóng viên ghé thăm cà
phê  An Thái, một thương hiệu
“chơi” cà phê  thứ thiệt trên đất cao
nguyên. Trong nhóm phóng viên có
khá nhiều đồng nghiệp sành điệu cà
phê, có người còn là bạn thân của
chủ cà phê  Trung Nguyên nổi tiếng,
nhưng phần do công việc - nghề
nghiệp thường ngày cuốn hút hết
thời gian, chưa có điều kiện khám
phá tận cùng thú vui cà phê, phần vì
trong mỗi chúng tôi -  mỗi người
một phận sự báo chí ít có điều kiện
khám phá ngọn nguồn  thứ tao nhã
của cà phê. 

Chủ tiệm An Thái dành  gần 2
giờ đồng hồ, bày lên bàn cả chục
loại dụng cụ pha chế cà phê  kiểu
Nhật, kiểu Hàn, kiểu Italia (châu
Âu), kiểu Mỹ và đương nhiên là
không quên các kiểu pha chế cà phê
truyền thống Việt Nam. Thật
tuyệt vời cách pha chế
cà phê đá lạnh - từ
những viên đá sạch;
cách pha chế làm

chín cà phê  bằng hơi nước - bình
thông nhau. Và cao hơn tất cả là
những giọt cà phê  tí tách rơi xuống
tách là cà phê sạch. Trên bàn, trước
mặt mọi người là 5 loại cà phê  - 5
cách pha - nóng lạnh, đen đá, sữa
đá, sữa nóng thơm phức, mỗi loại
mỗi hương vị, mỗi thú vui, mỗi cách
lên hương. Các cô gái vận quần áo
dân tộc Tây Nguyên biểu diễn từng
cách pha chế điêu luyện, sành điệu.
Một buổi chiều thưởng thức cà
phê... sạch  trên cao nguyên  mới
tuyệt vời làm sao. 

Một đồng nghiệp trong nhóm
điện thoại cho phóng viên Báo
Thanh Niên - kể chuyện cà phê sạch
Tây Nguyên, nhắc lại phóng sự cà
phê  bẩn đã đăng trên báo này từng
làm chấn động dư luận, chấn động
giới sành điệu nghiền cà phê. Anh
bạn, đồng nghiệp không quên phỉ
báng những kẻ táng tận lương tâm
đã vì vụ lợi mà độc ác tạo ra những
thứ cà phê bẩn, bất chấp nhân
phẩm, sức khỏe con người n

Buôn Ma Thuật, 1/4/2016 

Từ giọt cà phê sạch trên cao nguyên
onG VÒ VẼ
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