
Thư tòa soạn

N hững ngày cuối năm Ất Mùi 2015 đang dần đi qua, một năm mới - năm Bính Thân
sắp bắt đầu. Trong guồng quay của thời cuộc, Tạp chí Người Làm Báo đã đồng hành
cùng bạn đọc thân thiết qua bao sự kiện trọng đại của đất nước và báo giới. 

Năm 2015 - kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng là cột mốc đánh dấu
65 năm phát triển và trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam. Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo
Việt Nam thành công tốt đẹp, báo giới cả nước vui mừng khi chúng ta tổ chức thành công Lễ
kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN
(CAJ) và chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ 2015-2017.

Năm 2015 - các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur về Thành lập Cộng
đồng ASEAN. Việc hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực
cho người dân và các nước thành viên, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường, giảm giá
thành hàng hóa, dịch vụ nhờ việc xóa bỏ thuế quan, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo thuận lợi đi lại.

Năm 2015 - tình hình thế giới vẫn còn nhiều điều bất ổn, bức tranh chung vẫn còn đó những
gam màu tối. Sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khiến cộng đồng quốc
tế hết sức lo ngại, đặt ra không ít thách thức cho an ninh toàn cầu.

Năm 2015 vẫn là năm sôi động của đời sống báo chí nước nhà, mỗi người làm báo chúng
ta càng tự hào với truyền thống vẻ vang, càng thấy rõ trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc.
Khép lại một năm phấn đấu quyết liệt, khởi đầu một năm mới hứa hẹn nhiều thắng lợi mới,
thành công mới!
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KỶ NIỆM 40 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG
LẦN THỨ 18 LIÊN
ĐOÀN CÁC NHÀ
BÁO ASEAN

5. Ngọc Thành
Liên đoàn các nhà
báo ASEAN đóng
góp tích cực cho sự
phát triển và nâng
cao vị thế của ASEAN

8. ***
Nâng cao vị thế của
Liên đoàn các nhà
báo ASEAN vì sự phát
triển chung của khu
vực Đông Nam Á

11. THÀNH NGỌC
Tất cả vì sự thịnh
vượng của ASEAN

GÓC NHÌN BÁO CHÍ

14. ***
Hơn 80 đại biểu tham
gia Hội thảo “Báo chí
và Mạng xã hội”

15. Hoàng Lâm
Mạng xã hội - 
“nguồn tin” cho báo
chí hiện đại

19. Thành Huy Long
Báo chí và mạng xã
hội nhìn từ cuộc
chiến chống 
khủng bố

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

23. Phạm Quốc Toàn 
“Lốc xoáy thời cuộc”
và trách nhiệm của
truyền thông
Bài 3:  Truyền thông vì
hòa bình, ổn định và
phát triển

43. Trung Hiếu - 
Đức Long
Xanh mãi một hồn thơ
không tuổi

44. Phan Quang
Đẹp mãi nợ đời - tình
người 

DIỄN ĐÀN LÀM BÁO

46. Nguyễn Văn Hải
Cần nhìn nhận khách
quan về quy hoạch báo
chí ở Việt Nam

48. Trương Thị Kiên
Trách nhiệm của báo chí
đối với chính trị

51. Thiện Văn
Giấy giới thiệu hay “giấy
phép con”?

52. Lê Văn Thiềng
Cái hay của một tác
phẩm báo chí nghiệp vụ
người làm báo

54. Tuệ Ninh 
Báo Đảng địa phương: 
Bắt mạch mạnh, yếu 
để thay đổi nghiên cứu
trao đổi

58. ThS. Doãn Thị Thuận
Kinh nghiệm quản lý báo
chí điện tử và thông tin
trên Internet của một số
nước

ĐỜI VÀ NGHỀ

64. Ong Vò vẽ
Về sớm zậy?

BÁO CHÍ  THẾ GIỚI

65. Hà Giang
Di động hóa - một xu
hướng của báo chí hiện đại

KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

(22/12/1944 - 22/12/2015)

27. Nguyễn Hà Thành
“Vấn đề hôm nay” - Vì cuộc sống 

là dòng chảy không ngừng

29. Văn Hiền
Đại tá, nhà báo Thanh Đồng: 

Trọn đời khắc họa Anh bộ đội Cụ Hồ

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI

32. Hội Nhà báo Việt Nam
Hãy chung tay  “Góp báo xây Bảo tàng” 

33. ***
Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam: 

Hơn 20 Hội thảo nghiệp vụ và Giải báo chí

PHÓNG SỰ ẢNH

38. Trần Hồng
Một ngày trên đảo Trường Sa

CHÂN DUNG NHÀ BÁO

40. Quốc Toàn
Có một nhà báo như thế!
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Liên đoàn các nhà báo ASEAN 
đóng góp tích cực cho sự phát triển 

và nâng cao vị thế của ASEAN
NGỌC THÀNH

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. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ

tướng Vũ Đức Đam khẳng định, mục tiêu, phương châm hoạt động của CAJ có ý nghĩa
rất thiết thực đối với sự phát triển của ASEAN, góp phần tham gia giải quyết hiệu quả

những thách thức chung của khu vực. 

Không ngừng nâng cao vị thế
của CAJ trong khu vực

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng
Thư ký ASEAN Lê Lương Minh,
ông Benny Antiporda, Chủ tịch
CAJ nhiệm kỳ 2013-2015, hơn 30
đại biểu quốc tế đến từ 7 nước

thành viên CAJ và các đại biểu
Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà
báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng
định, gần 20 năm qua, Hội Nhà báo
Việt Nam và giới báo chí Việt Nam
đã có nhiều đóng góp tích cực vào

hoạt động chung của Liên đoàn;
cùng với báo chí các nước ASEAN
thực hiện sứ mệnh cao cả là góp phần
vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định,
an ninh và phát triển ở khu vực và
trên thế giới. 

Ngày nay, Cộng đồng ASEAN đã

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 18 LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ BÁO ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi với các đại biểu Liên đoàn các nhà báo ASEAN tại Nhà Quốc hội, ngày 26/11/2015 ẢNH: NT
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trở thành một trung tâm kinh tế
năng động với hơn 600 triệu dân, có
tiếng nói uy tín trên các diễn đàn
quốc tế và vai trò quan trọng vì hòa
bình, phát triển ở khu vực và trên thế
giới. Trong bối cảnh tình hình khu
vực và quốc tế vẫn còn diễn biến
phức tạp, để giữ vững hòa bình, ổn
định, tạo môi trường thuận lợi cho
phát triển rất cần có vai trò, trách
nhiệm của CAJ, của báo chí các
nước ASEAN trong việc tăng cường
sự hiểu biết giữa các dân tộc, thúc
đẩy hợp tác giữa các quốc gia, cũng
như đề cao công lý trong giải quyết
các tranh chấp, bất đồng bằng biện
pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp
quốc tế.

Việt Nam đảm nhiệm chức
Chủ tịch và Tổng thư ký CAJ

Tại Đại hội đồng CAJ lần thứ 18,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Thuận Hữu đảm nhiệm chức vụ Chủ
tịch CAJ nhiệm kỳ 2015-2017 và Phó
Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo
Việt Nam Hồ Quang Lợi đảm nhiệm
chức vụ Tổng Thư ký Thường trực
CAJ nhiệm kỳ 2015-2017.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch
CAJ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam Thuận Hữu coi đây là một
vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn,
không chỉ với cá nhân mà còn cho
cả giới báo chí Việt Nam, đối với sự
phát triển của cộng đồng báo chí
ASEAN nói chung. Chủ tịch CAJ

Thuận Hữu khẳng định sẽ nỗ lực
cùng Ban Giám đốc Liên đoàn phối
hợp chặt chẽ với các tổ chức thành
viên thúc đẩy và phát huy trách
nhiệm báo chí; vun đắp mối quan
hệ chuyên môn của các nhà báo
trong ASEAN với các tổ chức nhà
báo thế giới; tăng cường sự hiểu biết
giữa các dân tộc trong ASEAN để
đẩy mạnh hợp tác, nhằm đạt sự
thịnh vượng, công bằng và hòa bình.

Đại hội đồng CAJ lần thứ 18 đã
thông qua “Chương trình hành
động nhiệm kỳ 2015 - 2017” với mục
tiêu tăng cường sự đoàn kết và liên
kết giữa các nhà báo, các tổ chức
báo chí trong Cộng đồng ASEAN;
tăng cường công tác đào tạo, bồi

Liên đoàn các nhà báo ASEAN và quá trình hội nhập khu vực của báo chí Việt Nam
lNgày 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 kỉ 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 đến 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. Tại Đại hội đồng lần thứ
11 ở Kuala Lumpur (Malaysia), Nhà
báo Phan Quang, Chủ tịch Hội Nhà
báo Việt Nam được bầu vào Ban Giám
đốc CAJ.
l Từ ngày 23-25/11/1999, Hội Nhà báo
Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ họp đặc
biệt của Ban lãnh đạo CAJ tại thành
phố Hạ Long, Quảng Ninh và Hội nghị
“Báo chí ASEAN thế kỉ XXI: Những
thách thức và triển vọng” tại Hà Nội;
nhất trí ra “Tuyên bố Hà Nội của các
nhà báo ASEAN 1999” với 17 điều.
l Từ ngày 24- 27/12/2003, Hội Nhà báo
Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng
CAJ lần thứ 14 tại Hà Nội và tổ chức Hội
thảo “Báo chí ASEAN đoàn kết, đổi mới
vì sự ổn định và phát triển bền vững
của khu vực”. Đại hội đồng đã nhất trí
thông qua Sáng kiến Hà Nội cho giai
đoạn 2003 - 2005 với phương châm

“Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà
bình, ổn định và phát triển bền vững”.
l Từ ngày 30/9 đến 4/10/2009, đoàn
đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do
đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo
Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam làm Trưởng đoàn tham dự Đại
hội đồng CAJ lần thứ 16 tại Malaysia. 
l Từ ngày 21-23/11/2013, đoàn đại
biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng
chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch
Thường trực dẫn đầu tham dự Đại hội
đồng CAJ lần thứ 17, tổ chức tại Thủ
đô Manila, Philippines.
l Ngày 12/9/2014, Hội Nhà báo Việt
Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Ban
giám đốc CAJ tại Hà Nội. Hội nghị
thống nhất để Hội Nhà báo Việt Nam
đăng cai tổ chức Đại hội đồng CAJ lần
thứ 18 vào năm 2015; nhất trí bầu
đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà
báo Việt Nam đảm nhiệm chức Phó
Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ 2013- 2015, ra
“Tuyên bố Hà Nội” gồm 6 điều.

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 18 LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ BÁO ASEAN
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dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và
nghiệp vụ giữa các nhà báo vì sự
phát triển của khu vực.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Liên
đoàn cũng thúc đẩy việc hoàn tất và
đưa vào sử dụng Trung tâm Giáo
dục và Đào tạo Báo chí ASEAN
(CAJET) tại Indonesia. Hội Nhà
báo Việt Nam đề xuất tổ chức Giải
ảnh báo chí cho các nhà báo trong
Liên đoàn với chủ đề “ASEAN -
một Cộng đồng” để hưởng ứng sự
hình thành Cộng đồng ASEAN vào
cuối năm 2015.

Các hoạt động bên lề sự kiện
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tổ

chức Cuộc thi ảnh báo chí với chủ
đề “CAJ tích cực nâng cao nhận
thức về biến đổi khí hậu” dành cho
tất cả các nhà báo trong khu vực.
Mục đích của cuộc thi nhằm thúc
đẩy người dân nâng cao nhận thức
về tình trạng xấu đi của khí hậu

toàn cầu, nhất là trong khu vực
Đông Nam Á. Sau hơn 1 tuần phát
động, Ban tổ chức đã nhận được
hơn 130 tác phẩm dự thi; 12 giám
khảo từ 6 nước thành viên đã chọn
50 tác phẩm tốt nhất và trao tặng 8
tác phẩm xuất sắc gồm:  01 giải
Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 05
giải Khuyến khích. 

Cũng tại cuộc họp Đại hội đồng,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Thuận Hữu đã trao tặng Kỷ niệm
chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt
Nam cho ông Benny Antiporda,
Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo
ASEAN nhiệm kỳ 2013-2015 và ông
Akhmad Kusaeni, Tổng Thư ký
Liên đoàn nhiệm kỳ 2013-2015.

Trước đó, chiều 26/11, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã
tiếp các đại biểu quốc tế nhân dịp
tới Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 40
năm Ngày thành lập CAJ và  Đại
hội đồng lần thứ 18.

Chào mừng các đại biểu sang
thăm Việt Nam, tham quan Nhà
Quốc hội và dự thính Kỳ họp thứ
10, Quốc hội Khóa XIII đang diễn
ra, thay mặt Quốc hội nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi
đến các vị khách quốc tế  những lời
chúc tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh
Hùng đề nghị các đại biểu sẽ tiếp
tục thảo luận, thực hiện tốt mục
đích, tôn chỉ của Liên đoàn, đóng
góp vào tình đoàn kết cao cả của các
nước ASEAN, cũng như sự đóng
góp của ASEAN với cộng đồng quốc
tế; góp phần đưa tiếng nói nhân dân
tới các nhà lãnh đạo các nước
ASEAN cũng như thế giới, để cùng
nhau giữ gìn hòa bình, cùng nhau
bảo vệ an ninh, đoàn kết xây dựng
mỗi nước, mỗi dân tộc và cộng đồng
ASEAN ngày càng phồn vinh n

Quang cảnh Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN tại Hà Nội, 11/2015 ẢNH: SƠN HẢI
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Nâng cao vị thế của Liên đoàn 
các nhà báo ASEAN vì sự phát triển

chung của khu vực Đông Nam Á
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo

ASEAN  diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 - 29/11/2015 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan
trọng của báo chí khu vực và của giới báo chí Việt Nam. Nhân dịp này, Tạp chí Người Làm Báo

đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, 
vừa được tín nhiệm bầu làm Tổng Thư ký Thường trực Liên đoàn các nhà báo ASEAN.

n Phóng viên (PV): Ý nghĩa đặc biệt
và tầm quan trọng của việc tổ chức
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập
và Đại Hội đồng  lần thứ 18 Liên
đoàn các Nhà báo ASEAN, thưa Phó
Chủ tịch Thường trực?
l Nhà báo Hồ Quang Lợi: Liên đoàn
các nhà báo ASEAN (CAJ) long
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm
Ngày thành lập và Đại hội đồng lần
thứ 18 tại Hà Nội, trùng với thời
điểm những nhà lãnh đạo đứng đầu
Chính phủ các nước thành viên vừa
ký tuyên bố thành lập Cộng đồng
ASEAN tại Kuala Lumpur -
Malaysia (ngày 22/11/2015). Dấu

mốc lịch sử mà các nước ASEAN vừa
đạt được đã đặt ra cho Liên đoàn
chúng ta trách nhiệm góp phần xây
dựng ASEAN thành một thực thể
gắn kết về chính trị - an ninh; liên kết
về kinh tế; cùng hợp tác và chia sẻ
trách nhiệm về văn hóa - xã hội. 

Có thể nói, sự kiện Việt Nam
đăng cai tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm
Ngày thành lập và Đại hội đồng
Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần
thứ 18 vừa là dấu mốc quan trọng
trong tiến trình liên kết báo chí khu
vực, đồng thời tạo thêm động lực
cho CAJ  bước sang giai đoạn phát
triển mới, nâng cao hơn nữa vai trò
và hiệu quả hoạt động của mình, bởi
CAJ đang hướng đến mục tiêu trở
thành một cộng đồng báo chí
ASEAN với tiêu chí lành mạnh, tự
do và có trách nhiệm. 
n PV: Xin đồng chí điểm qua những
nội dung và các vấn đề chính được
đưa ra thảo luận  và quyết định tại
Đại hội đồng lần thứ 18 này?
l Nhà báo Hồ Quang Lợi: Ngay từ khi
thành lập vào ngày 11/3/1975 tại In-
donesia, CAJ đã đề ra mục tiêu phấn
đấu “đưa ASEAN đến gần trái tim và
khối óc của người dân”, thực hiện các

nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường
mối quan hệ hợp tác, hiểu biết và
giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao nghiệp vụ
để phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia,
góp phần vào sự phồn vinh, thịnh
vượng và ổn định của cả khu vực. 

Để các mục tiêu đó đi vào thực
chất hơn, tại Đại hội đồng lần này,
các nhà lãnh đạo báo chí khu vực
thêm một lần nữa khẳng định quyết
tâm, nhận thức chung về sự cần thiết
phải gia tăng hợp tác và liên kết để
tranh thủ những cơ hội mới cũng
như giải quyết các thách thức hiện
nay mà báo giới đang phải đối mặt
bằng việc ra “Tuyên bố Hà Nội”
ngày 27/11/2015. Trong đó, đặc biệt
nhấn mạnh công tác đào tạo, trao
đổi kinh nghiệm cũng như trao đổi
phóng viên; thông qua “Chương
trình hành động nhiệm kỳ 2015 -
2017” và quyết định thành lập  “Ban
cố vấn” như đã quy định trong điều
lệ của Liên đoàn. Đại hội đồng cũng
nhất trí thúc đẩy việc kết nạp hội
nhà báo các nước Campuchia,
Myanmar và Brunei để tất cả các
nước ASEAN đều tham gia. Bên lề
Đại hội đồng đã diễn ra các cuộc
tiếp xúc, trao đổi nghiệp vụ song

Nhà báo Hồ Quang Lợi, 
Phó Chủ tịch Thường trực  Hội Nhà báo Việt Nam

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 18 LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ BÁO ASEAN
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phương giữa các nhà báo Việt Nam,
Thái Lan, Philippines, Indonesia,
Malaysia, Lào… 

Các nhà lãnh đạo CAJ cũng
thống nhất thúc đẩy cơ chế liên kết,
tác động tới Ban Thư ký ASEAN để
CAJ được chấp nhận như một đối
tác bên cạnh Cộng đồng ASEAN, có
vai trò nhất định, có tiếng nói chung
với chính phủ các nước về các vấn đề
chính sách đối với báo chí, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của nhà
báo, quyền hành nghề của phóng
viên. CAJ sẽ thúc đẩy sự phát triển
báo chí khu vực thông qua việc mở
rộng quyền tiếp cận thông tin, cập
nhật công nghệ mới và bồi dưỡng,
phát triển nguồn nhân lực. Các
thành viên CAJ nhìn nhận có một
lợi thế để thúc đẩy mục tiêu này khi
Tổng Thư ký ASEAN hiện nay là
nhà ngoại giao kỳ cựu Lê Lương
Minh người Việt Nam. 

Có thể nói, chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng lần thứ 18 đã thể
hiện tầm nhìn mới của lãnh đạo báo
chí các nước thành viên, trong bối
cảnh CAJ ngày càng đóng vai trò
quan trọng đối với sự phát triển ở
khu vực, là đối tác tin cậy của nhiều
tổ chức báo chí lớn.
n PV: Phó Chủ tịch Thường trực
đánh giá như thế nào về quyết định
gia nhập CAJ năm 1996 của Việt
Nam? Đóng góp của Việt Nam đối
với sự phát triển của Liên đoàn trong
20 năm qua? 
l Nhà báo Hồ Quang Lợi: Chúng ta
vui mừng và tự hào đã hoàn thành tốt
cả về nội dung cũng như công tác tổ
chức và điều hành Lễ kỷ niệm 40
năm Ngày thành lập và Đại hội đồng
lần thứ 18 CAJ. Trưởng đoàn các
nước thành viên CAJ và đối tác đến
từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc
đều đánh giá cao công tác tổ chức,

điều hành hội nghị và vai trò dẫn dắt
năng động, khéo léo của chủ nhà
Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta cũng
chủ động tổ chức các cuộc hội đàm
và tiếp xúc song phương, đạt nhiều
thoả thuận quan trọng, góp phần đưa
quan hệ song phương giữa Hội Nhà
báo Việt Nam với nhiều nước phát
triển toàn diện và thực chất hơn. 

Nếu chúng ta nhìn lại thời điểm
năm 1996, tôi cho rằng quyết định
gia nhập CAJ rất quan trọng tạo cơ
hội cho báo chí Việt Nam hội nhập
khu vực, tạo đà cho hội nhập quốc
tế, mở rộng hợp tác với các đối tác
báo chí lớn trên thế giới, đồng thời
góp phần để Việt Nam nâng cao vị
thế hình ảnh của mình. 

Tôi muốn nhấn mạnh đến tầm
nhìn của Nhà báo lão thành rất có
uy tín Phan Quang, thời điểm ấy giữ

cương vị là Chủ tịch Hội Nhà báo
Việt Nam.Gia nhập CAJ là quyết
định đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử,
đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ
của báo chí Việt Nam và được các
nước thành viên của Liên đoàn hết
sức ủng hộ.

Tính từ dấu mốc quan trọng ấy,
đến tháng 3/2016 vừa tròn 20 năm
Việt Nam gia nhập CAJ. Chúng ta
từng bước phát huy được vai trò chủ
động, trách nhiệm và nỗ lực thúc
đẩy môi trường báo chí tự do, mang
tính xây dựng, chia sẻ và đề cao các
chuẩn mực đạo đức người làm báo.
Thời gian tới, với trọng trách là Chủ
tịch CAJ, Việt Nam sẵn sàng đóng
góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực
báo chí truyền thông  để góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao dân trí, bảo vệ và phát huy
những giá trị văn hoá dân tộc Việt
Nam và cả của cộng đồng ASEAN. 
n PV: Thưa Phó Chủ tịch Thường
trực, trước những thời cơ và thách
thức mới, CAJ phải làm gì để gắn kết
thành “Cộng đồng báo chí” khu vực
như một công cụ hỗ trợ, phục vụ sự
phát triển?
l Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đối với
Hội Nhà báo Việt Nam, hợp tác với
CAJ là một trong những ưu tiên
trong quan hệ đối ngoại của chúng
ta và luôn nhận sự quan tâm, ủng hộ
mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng và Nhà
nước. Việc Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng dành thời gian
tiếp Đoàn đại biểu của CAJ tại Trụ
sở Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam và Tổng Thư ký
ASEAN Lê Lương Minh đến dự và
phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 40 năm
Ngày thành lập Liên đoàn đã khẳng
định điều ấy!

Nhìn nhận một cách khách quan,
tại Hội nghị lần này, Việt Nam đã

40 năm qua, CAJ đang tích
cực làm sống động thêm tình
đoàn kết, sự hiểu biết và tin cậy
lẫn nhau trong khu vực. Dẫn
chứng sinh động nhất là việc
việc sửa đổi, bổ sung một
khoản trong Điều lệ, cho phép
một nước không phải là Thành
viên sáng lập như Hội Nhà báo
Việt Nam có thể đảm nhận
chức Chủ tịch CAJ, một bước
“đột phá” đảm bảo cho sự phát
triển ổn định và mở rộng trong
tương lai của CAJ.

Sự kiện Chủ tịch Hội Nhà
báo Việt Nam Thuận Hữu được
bầu làm  Chủ tịch CAJ là kết
quả nỗ lực không ngừng của
Việt Nam gần 20 năm qua và là
biểu hiện sinh động của tình
đoàn kết trong khu vực được
vun đắp trong suốt gần nửa thế
kỷ qua.
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tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong một
số vấn đề của CAJ. Ngài Chủ tịch
CAJ nhiệm kỳ 2013 - 2015 Benny
Antiporda cho rằng: Chúng ta đang
chứng kiến sự chuyển biến sâu sắc
của Liên đoàn trong 40 năm qua,
nhất là trong thời điểm hiện tại khi
Việt Nam làm Chủ tịch CAJ. Việt
Nam là một trong số ít các thành
viên CAJ hội tụ “đủ năng lực” thúc
đẩy những sáng kiến hợp tác quan
trọng. Ngay khi nhậm chức, đồng chí
Thuận Hữu Chủ tịch CAJ đã đề xuất
kế hoạch hành động hữu ích có tính
định hướng được các nước thành viên
CAJ và Ban Giám đốc ủng hộ mạnh
mẽ và triển khai thực hiện.

Theo tôi, việc đồng chí Thuận
Hữu chủ trì, điều hành thành công
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập
và Đại hội đồng lần thứ 18 CAJ, đảm
nhận vai trò Chủ tịch Liên đoàn
nhiệm kỳ 2015 - 2017 chính là sự

khởi đầu thuận lợi, là tiền đề tốt đẹp
cho một năm bận rộn, nhiều thách
thức nhưng cũng đem lại những cơ
hội to lớn để báo chí Việt Nam tăng
cường hơn nữa hình ảnh, vai trò và vị
thế của mình không chỉ trong khu
vực Đông Nam Á mà cả trên các
diễn đàn quốc tế.

Qua thực tiễn gần 20 năm tham gia
hợp tác CAJ, chúng ta đã nhận thức
được đầy đủ hơn về những cơ hội và
thách thức, thuận lợi và khó khăn. Với
vị thế và uy tín của mình, Hội Nhà
báo Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia
CAJ với tinh thần chủ động, tích cực
và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, Ban
Giám đốc cũng sẽ đề ra các biện pháp
và cách thức phù hợp với tính chất và
mức độ liên kết của từng thành viên
để phát huy được hiệu quả hoạt động
của Liên đoàn; đẩy mạnh hoạt động
truyền thông về CAJ đến đông đảo
người dân trong khu vực.

Tiến trình phát triển của CAJ suốt
40 năm qua cho thấy, chỉ có đoàn kết,
đồng thuận, hợp tác bình đẳng cùng
có lợi mới là mẫu số chung đưa Liên
đoàn phát triển như hôm nay. Một
Chủ tịch năng động, sáng tạo và có uy
tín cao không chỉ giúp CAJ phát triển
đúng hướng mà còn tạo ra sự đoàn
kết thống nhất trong tư tưởng và hành
động. Chúng ta tôn trọng những gì bè
bạn đã hợp tác, giúp đỡ, nhưng đồng
thời phải khẳng định tính nguyên tắc,
hợp tác trên tinh thần tự lực, tự
cường, cùng có lợi. 

Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh
thần tích cực, với nỗ lực và quyết tâm
cao, báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục
phát huy vai trò của mình, đảm
đương tốt trọng trách Chủ tịch Liên
đoàn các nhà báo ASEAN nhiệm kỳ
2015 - 2017 n
n PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

PV (thực hiện)

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN  diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 - 29/11/2015 ẢNH: PV

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 18 LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ BÁO ASEAN
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ÔNG LÊ LƯƠNG MINH:
“Các bạn hãy mở rộng số
lượng thành viên ra cả 10
nước Đông Nam Á”

Người ta thường nói rằng, “Cuộc
sống thực sự bắt đầu ở tuổi 40”. Đối với
CAJ, điều này có thể được hiểu là một
thời kỳ tăng trưởng, một kỷ nguyên mở
rộng mới và một thời đại để gặt hái
những thành quả từ những gì đã được
xây dựng nên trong những năm trước
đây. Với tư cách là một tổ chức giúp thúc
đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn giữa
các nhà báo ASEAN, tôi khuyến khích
các bạn mở rộng lượng thành viên ra cả
10 nước Đông Nam Á để CAJ có thể
phản ánh được đầy đủ hơn về Cộng
đồng ASEAN. Nhân dịp này, tôi xin trân
trọng gửi lời chúc mừng nồng ấm tới
CAJ vì những đóng góp của mình trong
việc xây dựng một cộng đồng ASEAN
hòa bình, thịnh vượng và hài hòa!

ÔNG HOÀNG TUẤN ANH:
“Tiếp tục đóng góp cho
hoạt động của Liên đoàn
các nhà báo ASEAN”

Những năm qua, báo chí Việt Nam
luôn theo sát các hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch, phản ánh kịp thời tới
công chúng trong cả nước, đồng thời
làm cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
ra nước ngoài, giới thiệu những tinh hoa
văn hóa khu vực và thế giới đến nhân
dân Việt Nam, giúp nhân dân các nước
ASEAN cũng như trên thế giới hiểu hơn
về đất nước và con người Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội
Nhà báo Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đóng
góp cho các hoạt động của CAJ, góp
phần nâng cao vị thế của báo chí khu
vực, đưa Cộng đồng ASEAN trở thành
một thực thể gắn kết về chính trị - an
ninh; liên kết về kinh tế; cùng hợp tác và
chia sẻ trách nhiệm về văn hóa - xã hội.

ÔNG BENNY ATIPORDA:
“Đối mặt với những thách
thức ở hiện tại và tương
lai vì  sự thịnh vượng của
khu vực”

Sở dĩ CAJ tồn tại và phát triển trong
suốt 4 thập kỷ qua là nhờ cảm hứng và
được dẫn lối bởi tinh thần đoàn kết dựa
trên sự hiểu biết lẫn nhau, bất chấp
những rào cản về chính trị, văn hóa, xã hội
giữa các quốc gia. Để chuẩn bị cho việc
hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối
năm nay,  chúng ta - các sứ giả của sự thật
và lẽ phải trong nhiệm vụ thông tin, cần
phải sát cánh cùng nhau để tận dụng
được thời cơ, hoàn thành các mục tiêu
lớn đã đề ra. Khi ấy, CAJ sẽ đóng vai trò là
người truyền thông điệp về tình đoàn kết
trong cộng đồng, gửi tới một thông điệp
tương lai tươi sáng cho người dân.

Thế giới luôn luôn thay đổi và phát
triển, phía trước CAJ còn rất nhiều
thách thức. Chúng ta cần kiên trì và đối

Tất cả vì sự thịnh vượng của ASEAN
Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên

đoàn các nhà báo ASEAN diễn ra tại Hà Nội, bên lề các phiên làm việc chính thức, PV Tạp
chí Người Làm Báo đã ghi lại một số cảm nhận của các đại biểu là lãnh đạo Cao cấp

ASEAN, đại diện các nước thành viên, các đối tác liên kết của CAJ xung quanh việc Việt
Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng nhất của báo giới trong khu vực...

Ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN Ông Hoàng Tuấn Anh,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Ông Benny Atiporda, Chủ tịch Liên đoàn 
các nhà báo ASEAN, nhiệm kỳ 2013 - 2015
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mặt với tất cả những thách thức ở hiện
tại và cả tương lai để theo đuổi những
mục tiêu cao cả vì hòa bình, ổn định và
thịnh vượng chung của cả khu vực. 

Vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm,
bởi một số đồng nghiệp của chúng ta
từ các nước ASEAN chưa phải là thành
viên của CAJ, họ đang cố gắng đến với
chúng ta và ngược lại. Tôi tin tưởng
rằng, với cương vị Chủ tịch CAJ nhiệm
kỳ 2015-2017,  Chủ tịch Thuận Hữu sẽ
hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, tiếp
tục đưa CAJ trở thành một tổ chức báo
chí vững mạnh và có uy tín trong khu
vực và trên thế giới.

ÔNG CHAVARONG
LIMPATTAMAPANEE:
“Việc hình thành 
Cộng đồng ASEAN là thời
cơ để CAJ mở rộng phạm
vi hoạt động”

Tôi cho rằng, việc CAJ tổ chức Lễ kỷ
niệm 40 năm ngày thành lập và Đại
hội đồng lần thứ 18 tại Hà Nội đã trở
thành một sự kiện lịch sử, một dấu
mốc quan trọng trong tiến trình phát
triển 4 thập kỷ qua của CAJ. Trong bối
cảnh Cộng đồng ASEAN sẽ hình thành
vào cuối năm nay chính là thời cơ để
CAJ mở rộng thành viên cũng như mở
rộng tầm hoạt động của mình. Để làm

được điều đó, Ban Giám đốc CAJ cần
nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy sự
phát triển báo chí của từng quốc gia
thành viên và tìm cách để nhân dân
các nước trong khu vực cảm nhận rõ
hơn sự hiện diện của Liên đoàn. Bên
cạnh đó, các thành viên phải có sự
đoàn kết, phối hợp để phục vụ mục
tiêu chung của Cộng đồng ASEAN.
Trong thời gian tới, Liên đoàn báo chí
Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội
Nhà báo Việt Nam để làm tốt vai trò
mới trong việc vun đắp mối quan hệ
chuyên môn giữa các nhà báo trong
ASEAN cũng như với các tổ chức báo
chí lớn trên thế giới vì sự thịnh vượng,
công bằng và hoà bình.

BÀ VINEETA PANDEY:
“Tôi cảm thấy rất hài lòng
về công tác tổ chức của
Hội Nhà báo Việt Nam”

Nhiều năm gần đây, quan hệ hợp
tác trong lĩnh vực báo chí giữa Việt
Nam và Ấn Độ ngày càng rộng mở
qua việc hai bên cùng tham gia các
diễn đàn, chương trình hợp tác
chuyên ngành, từ đó kịp thời phục vụ
nhu cầu trao đổi thông tin, phát triển
các mối quan hệ kinh tế, xã hội và văn
hoá giữa nhân dân Việt Nam và Ấn
Độ. Tôi thực sự ấn tượng và hài lòng

về công tác tổ chức của các bạn. Đây
không chỉ là ấn tượng tốt của riêng
tôi mà cũng là cảm nhận của các
thành viên khác. Từ các hoạt động
tiếp đón, hậu cần đến chương trình
nghị sự đều diễn ra rất chuyên
nghiệp, kỹ lưỡng và sát với thực tế.
Chứng kiến các bạn chủ động đưa ra
nhiều sáng kiến có giá trị, hoàn tất
soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng,
điều phối và xử lý phù hợp để đạt sự
đồng thuận về nhiều quyết sách lớn
của CAJ, tôi tin tưởng rằng, với vai trò
Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ 2015 - 2017,
Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
của mình, đóng góp to lớn vào sự
phát triển của CAJ trong tương lai. 

ÔNG VILAYTHONG SISANONH:
“Tôi đề cao các sáng kiến
của Việt Nam tại Đại hội
đồng lần này”

Sau nhiều thập kỷ xây dựng, với
mục tiêu cao cả, với ý chí mạnh mẽ
và nỗ lực to lớn của các quốc gia
thành viên, CAJ đã có những đóng
góp quan trọng trong việc thúc đẩy
hợp tác và kiến tạo mối quan hệ
gần gũi hơn giữa các nhà báo trong
khu vực, hướng tới một nền báo chí
lành mạnh, tự do và có trách nhiệm.

Ông Chavarong Limpattamapanee, Cố vấn 
Liên đoàn nhà báo Thái Lan

Ông Vilaythong Sisanonh, Phó Chủ tịch 
Hội Nhà báo Lào

Bà Vineeta Pandey, Phóng viên cao cấp Báo Người
Tiên phong, Ấn Độ

KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 18 LIÊN ĐOÀN CÁC NHÀ BÁO ASEAN
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Tôi đề cao các sáng kiến của Việt
Nam tại Đại hội đồng lần này, bởi nó
rất phù hợp với xu thế phát triển của
Liên đoàn cũng như của báo chí khu
vực trong thời gian tới, từ việc trao
đổi nghiệp vụ, trao đổi phóng viên
giữa các thành viên CAJ, đến việc hỗ
trợ lẫn nhau trong vấn đề đào tạo.
Sự hiếu khách của các bạn đã tạo cơ
hội cho chúng ta gặp gỡ tại Hà Nội
để cùng nhau nhìn lại chặng đường
phát triển, tiếp tục sát cánh bên
nhau đóng góp, cống hiến cho sự
phát triển chung của ASEAN.

ÔNG BOB ISKADAR:
“Chúng ta có điều kiện để
giải quyết các vấn đề thuộc
về tương lai của CAJ”

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
CAJ và Đại hội đồng lần thứ 18 đã in đậm
dấu ấn của Việt Nam, bởi các bạn đã làm
rất tốt vai trò của mình. Tôi đã có 20 năm
làm việc tại CAJ, trùng với thời gian Việt
Nam gia nhập Liên đoàn. Đó cũng là
quãng thời gian tôi được chứng kiến các
bạn đã nỗ lực không ngừng, đóng góp
tích cực vào hoạt động chung của CAJ.
Bằng uy tín, bằng tinh thần trách nhiệm,
Hội Nhà báo Việt Nam đã giúp CAJ hiện
diện ngày càng rõ nét trong mắt các nhà

lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Việt
Nam cũng như trong khối ASEAN. Việc
một nước không phải là thành viên sáng
lập như Việt Nam được bầu làm tân Chủ
tịch CAJ đã nói lên điều đó.

Chúng ta đã đi cùng nhau trong
một quãng đường dài và gặt hái được
nhiều thành công. Dù biết phía trước
còn nhiều thử thách, song tôi tin rằng,
dưới sự dẫn dắt, điều hành của Chủ tịch
CAJ Thuận Hữu, chúng ta sẽ có điều
kiện giải quyết các vấn đề thuộc về
tương lai và tiếp tục gắn kết nhau trong
một tổ chức báo chí có vị trí ngày càng
quan trọng ở khu vực ASEAN.

ÔNG CHIN SUNG CHEW:
“Thành công hôm nay 
sẽ là nền tảng vững chắc
cho ngày mai “

Tôi thật sự ấn tượng với sự chân
thành và mến khách của các bạn đã
dành cho chúng tôi. Tôi cũng ấn
tượng với sự có mặt và phát biểu
của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam, Tổng Thư ký ASEAN Lê
Lương Minh. Điều đó đã cho thấy sự
quan tâm của lãnh đạo cấp cao Việt
Nam và lãnh đạo cấp cao cộng đồng
ASEAN đối với hoạt động của báo
giới trong khu vực. 

Sau gần 20 năm tham gia CAJ,
Việt Nam đã khẳng định được vị thế
và uy tín của mình bằng những
hành động đi vào thực chất. Tôi cho
rằng, việc Đại hội đồng CAJ lần thứ
18 ra “Tuyên bố Hà Nội” nói lên ý
nghĩa kế thừa, tiếp nối của tiến trình
xây dựng CAJ qua 4 thập kỷ, đánh
dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của
CAJ trong thời gian tới. Thành công
hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc
cho ngày mai. n

THÀNH NGỌC
(thực hiện)

Ông Chin Sung Chew, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo
Quốc gia Malaysia

Ông Bob Iskadar, Giám đốc CAJ, cố vấn Hội 
Nhà báo Indonesia

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH
ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN 
CÁC NHÀ BÁO ASEAN

NHIỆM KỲ 2015 - 2017
Mục tiêu: Tăng cường sự

đoàn kết và liên kết giữa các nhà
báo, các tổ chức báo chí trong
Cộng đồng ASEAN; Tăng cường
công tác đào tạo, bồi dưỡng,
trao đổi kinh nghiệm và nghiệp
vụ giữa các nhà báo vì sự phát
triển của khu vực; Nâng cao vai
trò của CAJ trong khu vực và trên
thế giới.

Giải pháp: Thúc đẩy từng tổ
chức thành viên CAJ đẩy mạnh
các hoạt động tại nước mình và
tích cực tham gia các hoạt động
chung của tổ chức. Bằng việc lựa
chọn các hoạt động và sự kiện
cụ thể, các nước thành viên CAJ
kịp thời chuyển tải thông tin về
đất nước, con người ASEAN, thúc
đẩy sự hợp tác và liên kết nhằm
góp phần tăng cường tình đoàn
kết, hòa bình, ổn định và phát
triển trong một thế giới nhiều
biến động.
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Hơn 80 đại biểu tham gia Hội thảo 
“Báo chí và Mạng xã hội”

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Trung
tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ
báo chí phối hợp với Tạp

chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo
với chủ đề “Báo chí và Mạng xã hội”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của
các nhà báo, nhà quản lý báo chí,
lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan
Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam,
các giảng viên báo chí, lãnh đạo các
cấp Hội Nhà báo và đông đảo phóng
viên đến từ các cơ quan thông tấn,
báo chí Trung ương và địa phương… 

19 tham luận được gửi tới Hội
thảo là những kết quả nghiên cứu
chuyên sâu của nhiều học giả, đúc
kết kinh nghiệm nghề nghiệp phong
phú của nhiều nhà báo về mối tương
tác giữa báo chí và mạng xã hội.

Với ưu thế của một loại hình giao
tiếp mới mẻ, có nhiều tiện ích, mạng
xã hội là nơi để những người dùng
tương tác, giao lưu với nhau và giúp
báo chí có thêm nguồn tin, là kênh
phản hồi của công chúng. Song, bên
cạnh đó mạng xã hội cũng tạo ra
những hệ lụy, thách thức không nhỏ
đối với báo chí như tốc độ đưa tin,
tính tương tác và sự đa dạng của tin
tức, đặc biệt là vấn đề đạo đức nghề
nghiệp của người làm báo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
đã tập trung thảo luận một số nội
dung như hoạt động tác nghiệp của
nhà báo, cách thu thập và xử lý
nguồn tin qua mạng xã hội trong
môi trường truyền thông số; trách
nhiệm xã hội và đạo đức nghề

nghiệp của nhà báo khi tham gia
mạng xã hội; một số đề xuất để khai
thác, sử dụng mạng xã hội, xây dựng
bộ quy tắc ứng xử khi nhà báo khi
tham gia mạng xã hội...

Theo nhiều ý kiến tại Hội thảo, để
có một môi trường truyền thông lành
mạnh, vai trò và ý thức của mỗi nhà
báo, công dân, cá nhân là rất quan
trọng, thể hiện qua việc đề cao lương
tâm, đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Ngoài ra, trong xu thế tương tác giữa
báo chí và mạng xã hội, nhà báo cần
trau dồi, nâng cao kiến thức và kỹ
năng tác nghiệp trong môi trường
truyền thông số. Nhà báo luôn phải
tôn trọng sự thật, bởi sự thật là “sinh
mệnh” của báo chí. 

TIN, ẢNH: T-L

PGS.TS. Đinh Thị Thuý Hằng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo -
Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

ẢNH: TL
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Mạng xã hội - “nguồn tin” 
cho báo chí hiện đại

HOÀNG LÂM

Không thể phủ nhận, sự ra đời, phát triển của mạng xã hội (MXH) đã giúp báo chí truyền
thông phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đặt ra thách thức chưa từng có đối với các cơ
quan báo chí và nhà báo. Trong kỷ nguyên số, không ít thông tin trên MXH thiếu chính

xác, sai sự thật, vô bổ…được nhà báo khai thác, sử dụng trong bài viết gây ra những hậu
quả khôn lường, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của giới báo chí. Hội thảo “Báo chí và
Mạng xã hội” góp phần đi tìm lời giải xung quanh về kỹ năng  cũng như đạo đức nghề

nghiệp của nhà báo khi sử dụng MXH hiện nay ở Việt Nam.

“Thế lực” mang tên mạng 
xã hội

Theo thống kê, hiện cả nước có
hơn 400 MXH được phép hoạt động.
Tính đến tháng 9/2015, Việt Nam có
hơn 40 triệu người sử dụng Internet
và mỗi người đều có ít nhất một tài
khoản MXH nhờ chi phí truy cập In-

ternet và thiết bị đầu cuối giá thấp.  
PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng,

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng
nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt
Nam cho rằng, trong kỷ nguyên số
hiện nay, sẽ là sai lầm nếu chúng ta
coi nhẹ tầm quan trọng, cũng như sự
tác động của MXH đến từng người

dân và xã hội. Mặc dù các nguồn tin
được lấy từ MXH khi đăng tải trên
các báo đã dấy lên các cuộc tranh
luận lớn trong xã hội, nhưng nhiều
nhà báo cho rằng, MXH đã và đang
là một nguồn tin tốt cho báo chí hiện
nay. Ví dụ gần nhất về tính thực tiễn
và tác động đến đời sống được thể

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Báo chí và Mạng xã hội” tổ chức tại Hà Nội, ngày 2/12/2015 ẢNH: PV
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hiện rất rõ trong vụ tỉnh An Giang kỷ
luật người chê chủ tịch tỉnh trên face-
book, hay xa hơn, là vụ việc chặt cây
xanh ở thủ đô Hà Nội,… Điều đó
cho thấy, ý kiến cá nhân trên mạng
đã trở thành “vấn đề lớn” khi được
báo chí đăng tải, được xã hội quan
tâm và qua đó, có thể tác động đến
việc thay đổi chính sách, quyết định
của cơ quan lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, nhiều nhà báo, nhà
khoa học và các diễn giả tại Hội thảo
“Báo chí và Mạng xã hội” đều cho
rằng, bên cạnh những lợi thế mang
lại, rõ ràng báo chí phải đối mặt với
sức ép cạnh tranh thông tin từ các
trang MXH đang có sức lan tỏa
mạnh mẽ trên khắp thế giới. Chỉ cần
một vài thiết bị cá nhân phổ biến như
điện thoại thông minh hay máy tính
bảng, thông tin và hình ảnh về một sự
kiện hay nhân vật nào đó sẽ dễ dàng
được đưa lên Internet và nhanh
chóng lan truyền với tốc độ chóng
mặt, đến khắp nơi trên thế giới chỉ
trong vài phần nghìn giây. Minh
chứng cụ thể cho thấy, để có được 50
triệu độc giả, thính giả, khán giả, báo
in cần quãng đường 100 năm; radio
cần 38 năm; tivi cần 14 năm, Internet
cần 4 năm và facebook chỉ mất 2
năm. Rõ ràng, lượng thông tin được
cập nhật như vũ bão trên các MXH,
đặc biệt là facebook đã thực sự trở
thành thách thức với báo chí.

Ngoài việc tạo ra sức ép cạnh
tranh về tốc độ lan tỏa thông tin,
MXH còn làm thay đổi cách thức
làm báo truyền thống khi một số
phóng viên, đặc biệt là phóng viên
trẻ đã từ bỏ cách thu thập, tiếp cận
và thẩm định thông tin truyền thống
trên thực tế, chuyển qua đi “săn” tin
trên MXH. Thậm chí một số tờ báo
cũng chấp nhận cách thức khai thác
thông tin này. 

Tuy nhiên, do đặc điểm thông tin
mở khiến MXH đang dần trở thành
“một loại thuốc gây nghiện”, góp
phần tiếp tay cho nhiều loại hình tội
phạm mới. PGS.TS. Nguyễn Thành
Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người
Làm Báo lo ngại, nếu nhà báo sử
dụng thông tin trên MXH bừa bãi,
không kiểm chứng nguồn tin sẽ dẫn
đến những hậu quả khó lường. Ông
cũng nêu một thực tế, đang có hiện
tượng một vài tờ báo cung cấp “giáo
trình tội phạm” cho dư luận bằng
việc miêu tả chi tiết, tỉ mỉ các hành
vi phạm tội.

Cùng quan điểm trên, nhà báo
Vũ Văn Tiến, Phó Tổng Biên tập
phụ trách Báo Điện tử Xây dựng
(Bộ Xây dựng) cho rằng, MXH
đang dần trở thành một “thế lực”
thách thức báo chí hiện đại. Một
trong những thách thức là việc một
số cơ quan báo chí bị đẩy vào tình
thế luôn phải đuổi theo MXH, ăn
theo và lệ thuộc MXH, đặc biệt là
những tờ báo thiên về giải trí. Tuy
nhiên, ông Tiến cũng khẳng định,
việc cấm hoặc hạn chế nhân viên,
học sinh tham gia vào facebook khó
có thể đem lại kết quả.

“Thế giới ảo”, hiểm họa thật
Dù vẫn còn nhiều đánh giá khác

nhau về vai trò của MXH trong môi
trường thông tin hiện nay, tuy nhiên
đa số các ý kiến đều thống nhất
MXH là một xu hướng tiến bộ. Việc
nhà báo khai thác, nắm bắt thông
tin từ MXH là cần thiết. Nhiều đại
biểu tham dự Hội thảo đánh giá,
MXH thực sự sẽ là nơi mỗi người
cầm bút có thể thu thập, phát hiện
vấn đề, tìm hiểu nhu cầu thông tin
của công chúng một cách nhanh
nhất. Trên thực tế, từ thông tin trên
mạng, nhiều nhà báo đã phát hiện

ra những đề tài nóng được dư luận
quan tâm, từ đó khai thác, chọn lọc
và triển khai đề tài thích hợp, đáp
ứng nhu cầu độc giả.                                           

Ở một góc tiếp cận mới, nhà báo
Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội
Nhà báo Việt Nam cho rằng, chúng
ta không nên quá bận tâm vào việc
thông tin trên MXH có lấn át báo chí
chuyên nghiệp hay không. Báo chí
luôn có vị trí đích thực trong đời sống
xã hội. Để mất hình ảnh và uy tín,
mất công chúng là lỗi của cơ quan
báo chí chứ không phụ thuộc vào các
hoạt động mang tính báo chí khác.
Trong thời điểm hiện nay, chính
quyền và nhà chức trách cần nhanh
chóng tiếp cận với cách hành xử
khách quan, trung thực, định hướng
dư luận rõ ràng, mạch lạc và khôn
ngoan, tránh hành xử theo kiểu hạn
chế bưng bít hoặc điều hành việc
thông tin theo hướng áp đặt, ông
Phan Hữu Minh chia sẻ.

Song, không phải nhà báo, tờ báo
nào cũng làm được điều đó. Áp lực
cạnh tranh thông tin, sự dễ dãi về
nghiệp vụ, thậm chí cố tình phớt lờ
những nguyên tắc đạo đức nghề
nghiệp để câu khách, dẫn đến tình
trạng lạm dụng MXH, đăng tải
nhiều thông tin chưa được kiểm
chứng, sai sự thật. Nhà báo Vũ Tuấn
Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội
nhà báo Thanh Hóa chia sẻ, khoảng
1 năm trước, từ một status xuất hiện
trên facebook nói về tục lệ “ngủ
mái” độc đáo của người dân tộc
Thổ ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân,
Thanh Hóa, phóng viên đã tận dụng
tối đa và “bù đắp da thịt”, trở thành
một bài báo “đình đám” trong dư
luận khiến người dân địa phương
phản ứng, coi đó là sự vu khống
nhằm hạ giá phẩm hạnh của họ, bài

GÓC NHÌN NGƯỜI LÀM BÁO
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Báo chí ngày càng bị chi
phối nhiều hơn bởi các
nguồn tin từ mạng xã hội

Báo chí và cả người dùng mạng
xã hội đang ngày càng dễ dàng xâm
phạm đến hình ảnh, thông tin cá
nhân, doanh nghiệp hơn bao giờ
hết. Hành vi này đã gây ra hậu quả
trong một số trường hợp cụ thể. Do
phải đưa nhanh, “nóng” nên báo chí
dễ dàng “vớ” phải tin giả, tin sai sự
thật, tin cũ. Trong nhiều trường hợp
do phải tác nghiệp nhanh bỏ qua
nhiều quy trình kiểm soát, báo cáo
thông thường nên một số nhà báo
đã lợi dụng tin tố giác từ bạn đọc
hoặc phát hiện của mình để trục lợi,
và hiện tượng này cũng đã xuất hiện
ngày một nhiều. 

Nhà báo không thể có
những ý kiến, phát ngôn
trái ngược, mâu thuẫn
nhau

Thực tế, bất kỳ xã hội nào, cộng
đồng nào cũng đều cần đến luật
pháp, quy định, quy ước mà mọi
thành viên cần tuân thủ thì mới ổn
định và phát triển bền vững. Nhà
báo luôn cần ý thức rằng, mình
thuộc về một cơ quan báo chí, uy
tín cá nhân của mình luôn gắn liền
với uy tín, danh dự của cơ quan
báo chí nơi mình công tác nên
mọi hành động, phát ngôn, quan
điểm phải phù hợp với tôn chỉ,
mục đích của cơ quan.

Những người làm báo
phải có ứng xử văn hóa
trên mạng xã hội

Mạng xã hội đang dần trở thành
một “thế lực” thách thức báo chí hiện
đại... Chính các nhà báo cũng là những
người tham gia vào cộng đồng mạng
xã hội để vừa tiếp cận, chắt lọc thông
tin, vừa cung cấp thông tin đến đông
đảo công chúng. Bối cảnh đó đòi hỏi
những người làm báo phải có ứng xử
văn hóa trên mạng xã hội. Nếu làm
được điều đó thì báo mạng điện tử,
thậm chí là các trang mạng xã hội sẽ
trở thành cánh tay nối dài cho báo chí
nói chung, làm cho thông tin chính trị
xã hội được phổ biến sâu rộng hơn
trong đời sống.

báo ở chừng mực nào đó đã động
chạm vào chính sách đại đoàn kết
dân tộc. “Người đứng đầu tòa soạn
lúc đó phải một phen lao đao với 9
bản tường trình, công văn giải đáp
tới nhiều cơ quan, phải đăng bài cáo
lỗi, tác giả của bài báo bị tòa soạn
cấm cửa vĩnh viễn”. MXH nếu
không cẩn trọng “sẽ trở thành gió
độc”, gây nguy hại đối với cộng
đồng và cả xã hội. Những bài báo
kiểu này có thể thu hút một số độc
giả nào đó, song rõ ràng sẽ làm dài

thêm danh sách những sản phẩm
báo chí kém chất lượng, làm giảm
sút lòng tin của bạn đọc, tự đánh
mất vai trò định hướng dư luận của
báo chí trước công luận, ông Vũ
Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ứng xử của nhà báo trước
thông tin trên mạng xã hội

Trong cuộc chạy đua thông tin
gay gắt giữa báo chí và MXH, báo
chí muốn tồn tại và phát huy hiệu
quả không còn con đường nào khác

là phải xây dựng được niềm tin với
công chúng. Công chúng luôn cần
tới những tác phẩm báo chí có chất
lượng, chứ không phải những bài
báo chỉ để thỏa mãn sự tò mò, thói
hiếu kỳ kiểu giật gân, câu khách.
Nếu chúng ta nỗ lực hơn đem lại
thông tin hữu ích nhiều chiều thì
không lo ngại quyền năng báo chí bị
lấn lướt. Công chúng chắc chắn
không quay lưng với những thông
tin chuẩn xác mà báo chí đem lại.

Để làm được điều đó, chúng ta

Nhà báo Mai Phan Lợi, Phó Tổng thư ký tòa soạn
Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Nhà báo Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng 
Thư ký tòa soạn, Báo Điện tử Chính phủ

Nhà báo Vũ Văn Tiến, Phó Tổng Biên tập 
(Phụ trách Báo Điện tử Xây dựng) - Bộ Xây dựng
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phải tìm cách thích ứng với sự biến
đổi của công nghệ, nhu cầu của
công chúng trong tương lai nhưng
vẫn phải đảm bảo những nguyên tắc
cơ bản của báo chí là tính chân
thực, độ tin cậy của thông tin. Các
tòa soạn buộc phải “làm mới” bằng
cách thay đổi quy trình sản xuất tin
bài, nhất là tin bài “nóng”, xây dựng
bộ quy tắc ứng xử và tác nghiệp cho
phóng viên, cộng tác viên đang
tham gia MXH. 

Phó Tổng Biên tập Báo Giao
thông Nguyễn Thị Hồng Nga cho
rằng, trước mắt cần có bộ “Quy tắc
ứng xử và tác nghiệp” cho nhóm
cộng tác viên báo chí và nhà báo.
Trong bộ quy tắc này nên đề cao tính
pháp lý, đạo đức của người tham gia
mạng xã hội, góp phần hạn chế tình
trạng xâm phạm đời tư cá nhân. 

Xét cho cùng, dù nội dung đó nằm
trên trang báo của chúng ta hay được
chuyển tải qua các MXH thì vẫn phải

đặt chất lượng, tính chuẩn xác lên
hàng đầu trong một thế giới ảo đầy
rẫy sự phức tạp, thật giả lẫn lộn.

Chúng ta đang sống trong thời đại
bùng nổ thông tin - thời đại mà
truyền thông xã hội đóng vai trò chủ
chốt. Truyền thông mạng xã hội là
“con dao hai lưỡi”, vừa làm chúng ta
yêu, vừa khiến chúng ta hận. Đặc biệt
là văn hóa bạo lực mà những tờ báo
lá cải cực lực tuyên truyền đã tạo ra
sự ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực cho sự
hình thành nhận thức tự ngã, xây
dựng nhân cách của vị thành niên -
những con người chưa có nhiều kinh
nghiệm sống và kỹ năng sống, rất dễ
bị ảnh hưởng, sa ngã bởi sự cám dỗ,
lôi kéo từ bên ngoài. Chính vì lẽ đó,
để giúp giới trẻ có thể phát triển lành
mạnh, nhà báo cần cẩn trọng trong
việc xử lý thông tin trên mạng xã hội,
xây dựng xã hội thông tin lành mạnh
để đề phòng và ngăn ngừa tội phạm,
duy trì trật tự xã hội. Ngoài việc tăng

cường giáo dục thanh thiếu niên
trong gia đình, nhà trường, chúng ta
còn phải ngăn chặn một cách có hiệu
quả các tờ báo đưa tin dạng “lá cải”,
cơ quan báo chí cần tiên phong đi tìm
nguyên nhân, bản chất và đưa ra cách
giải quyết vấn đề này một cách nhân
văn để giúp xã hội hướng thiện, giúp
thanh thiếu niên có môi trường phát
triển lành mạnh hơn. 

Điều quan trọng hơn, các nhà
báo viết trên mạng xã hội cần thận
trọng khi đề cập những nội dung
liên quan đến các thông tin khai
thác được khi tác nghiệp. Đặc biệt,
nhà báo cũng không nên đăng tải
các thông tin thu thập được nhưng
không được cơ quan báo chí sử
dụng trên các mạng xã hội cá nhân
của mình. Hãy nhớ rằng, uy tín của
cơ quan mình đang công tác có thể
bị giảm, khi các quan điểm cá nhân
của nhà báo được đưa lên các mạng
xã hội n

Mạng xã hội giúp báo chí phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí và nhà báo ẢNH: MINH HỌA
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Báo chí và mạng xã hội 
nhìn từ cuộc chiến chống khủng bố

THÀNH HUY LONG

Cuộc chiến chống khủng bố đang trở thành chủ đề được dư luận và báo chí các
nước đặc biệt quan tâm. Ngày 5/12 vừa qua, lần đầu tiên kể từ năm 1920, tờ The New
York Times (Mỹ) đã phá vỡ thông lệ, đăng bài xã luận với tựa đề “Bệnh dịch Súng ống”

(The Gun Epidemic) ngay trên trang nhất nhằm lên án chủ nghĩa khủng bố. Có thể
thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào báo chí truyền thông có vai trò rất quan trọng

trong xã hội, nếu sử dụng “đúng” sẽ tạo được dư luận tốt, ngược lại trở thành “giáo
trình gây án”, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khủng bố - mối đe dọa 
toàn cầu

Vụ tấn công khủng bố ở Paris
(Pháp) xảy ra chưa đầy 1 tháng,
ngay trong tuần đầu của tháng 12
lại xuất hiện thêm 3 vụ khủng bố
gây chấn động toàn cầu.

Xét về hình thức biểu hiện của
các cuộc tấn công khủng bố có thể
thấy, phần lớn là hình thức tấn
công “những con sói đơn độc”,
đằng sau luôn có mối liên hệ với
IS, hành vi khủng bố đang từ “tự
phát” chuyển sang “tự giác”. Các
cuộc tấn công khủng bố thời gian
gần đây xuất hiện một số đặc điểm
mới: Kẻ tấn công không lấy việc
bắt cóc con tin làm mục tiêu hàng
đầu, không cho chính phủ các nước
thời gian đàm phán, trực tiếp ra tay
với người dân vô tội; Từ địa điểm
tấn công, không chỉ bó hẹp trong
một số quốc gia nhất định; Từ công
cụ gây án, không còn bó hẹp trong

bom, thuốc nổ, từ dùng dao đến
gây nổ cho máy bay, mục tiêu là
gây sự hoảng loạn trong dư luận.
Hiện tại, hoạt động chống khủng
bố trên toàn cầu phải đối mặt với 5
khó khăn lớn: Số lượng gia nhập
lực lượng chủ nghĩa khủng bố nước
ngoài tăng mạnh, tạo thành mối đe
dọa nghiêm trọng. Hiện tại có
khoảng 25.000 phần tử là thành
viên của nhóm “Phần tử chủ nghĩa
khủng bố nước ngoài” thuộc hơn
100 nước thành viên Liên hợp quốc
vào lãnh thổ Iraq, Afghanistan,
Yemen và Libya tham gia các hoạt
động chống chính phủ và hoạt
động bạo lực khủng bố cực đoan
liên quan tới tổ chức al-Qaeda
hoặc tác chiến cho tổ chức này;
Chủ nghĩa khủng bố mạng, các
phần tử khủng bố thông qua mạng
Internet và các mạng xã hội phát
tán trào lưu cực đoan; Phần tử
khủng bố “con sói đơn độc” len lỏi

khắp nơi trên thế giới, phát động
các cuộc tấn công liều chết, chính
phủ các nước rất khó kiểm soát;
Chủ nghĩa khủng bố và tội phạm
xuyên quốc gia ngày càng có mối
liên hệ mật thiết với nhau. Tổ chức
khủng bố thông qua buôn lậu vũ
khí, thuốc phiện, di dân trái phép,
buôn bán cổ vật, kiểm soát dầu mỏ
và nhiều hình thức phạm tội khác...
để có nguồn kinh phí hoạt động;
Phong trào chủ nghĩa cực đoan
ngày càng tác động mạnh đến công
chúng các nước, đặc biệt là ảnh
hưởng tới đối tượng phụ nữ, thanh
niên, thậm chí là trẻ em. 

Chủ nghĩa khủng bố đang 
lợi dụng mạng xã hội để 
lộng hành

Khi chủ nghĩa khủng bố gặp
mạng xã hội sẽ nảy sinh “phản ứng
hóa học” như thế nào? Tờ The
Kansas City Star của Mỹ ra ngày
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6/12 đưa tin, hung thủ gây ra các vụ
tấn công bằng súng ở Mỹ nhiều
năm gần đây có một đặc điểm
chung: Thông qua mạng xã hội tiếp
nhận thông tin khủng bố hoặc
tuyên truyền hành vi tội lỗi. Hiện
nay, có khoảng hơn 300 tài khoản
ID trên mạng xã hội tại Mỹ chuyên

phát tán các thông tin khủng bố.
Tháng 8/2015, cựu phóng viên

Đài truyền hình CBS Vester Lee
Flanagan II đã bắn chết 2 đồng
nghiệp cũ ngay tại hiện trường
truyền hình trực tiếp, hung thủ đã
quay lại toàn bộ quá trình giết
người của mình và đăng tải clip lên

mạng xã hội facebook. Hai tháng
sau, hung thủ Chris Harper Mercer
26 tuổi ở bang Oregan đã cướp đi 9
mạng người trong vụ tấn công bằng
súng tại trường học. Nguồn tin cho
biết, trước khi gây án, hung thủ này
đã từng “ngưỡng mộ” quá trình
Vester Lee Flanagan II truyền hình
trực tiếp vụ giết người, nói như thế
có thể thu hút sự chú ý của dư luận. 

Ngày 3/6/2015, ông Jeffrey Felt-
man - Phó Tổng thư ký phụ trách
các vấn đề chính trị của Liên hợp
quốc tham gia một hội nghị đặc biệt
liên quan đến “Vai trò truy quét chủ
nghĩa khủng bố của truyền thông”
do liên minh các nước Arab đề
xướng và tổ chức tại trụ sở New
York đã chỉ ra rằng, theo báo cáo

Cuối tháng 11/2015, Bộ Công an truy tìm ra ba học sinh ở 
Bình Định, Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu đã sử dụng mạng xã hội
facebook, mạo danh thành viên tổ chức khủng bố IS để đe dọa, kích
động khủng bố. Ba học sinh này đã trực tiếp thực hiện hành vi
chiếm dụng trái phép tài khoản facebook “Timz Zhunusov”, thay đổi
ảnh đại diện (avatar) bằng hình ảnh một thành viên IS và đăng nội
dung kích động, đe dọa tấn công khủng bố bằng tiếng Arab (sử
dụng Google Translate để dịch từ tiếng Việt).

Nỗi đau mất người thân trong vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris (Pháp), ngày 14/11/2015 ẢNH: AFP
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của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc, từ giữa năm 2014 đến cuối
tháng 3/2015, số vụ tấn công khủng
bố trên phạm vi toàn cầu tăng 70%;
các tổ chức khủng bố mới nổi đang
hoành hành như “Đảng Thanh
niên” (Al-Shabaab) của Somali, tổ
chức khủng bố Boko Haram ở
Nigieria và IS đang thông qua mạng
xã hội để tuyên truyền các tư tưởng
cực đoan hoặc chiêu mộ nhân viên,
đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa
bình và an ninh quốc tế. Cộng đồng
quốc tế cần đề ra chiến lược truyền
thông toàn cầu, đoàn kết các lực
lượng xã hội, phá vỡ kênh truyền bá
thông tin cực đoan. 

Ông Jeffrey Feltman cho biết:
“Các phần tử bạo lực cực đoan

phát tán những thông tin lừa đảo
mang tính dụ dỗ trên Twitter,
Youtube và các trang mạng xã hội
khác, những thông tin này có sức
hút lớn với những thanh niên thích
tìm kiếm sự mạo hiểm và kích
thích. Hiện tại có gần 50.000 user
trên mạng Twitter công khai ủng
hộ hoạt động của IS. Trung bình
mỗi user có 1.000 fan theo dõi.
Những trang mạng xã hội này tạo
không gian, môi trường cho những
thanh niên này trút bày sự bất mãn
đối với xã hội, đồng thời cũng
khiến họ chịu ảnh hưởng của các tư
tưởng cực đoan, tin rằng chỉ có
thông qua bạo lực và phá hoại mới
có thể tạo ra thế giới công bằng và
bình đẳng hơn. 

Vai trò của báo chí khi đưa
tin về khủng bố

Mục đích hoạt động của báo chí
là dùng sự thật để nói, tích cực đưa
tin về các sự kiện trong đời sống xã
hội. Nhưng khi sự tự do này đe dọa
đến an ninh xã hội và sự an toàn về
tính mạng của dân chúng, nó cần
được nằm trong khuôn khổ. Đặc
biệt, khi xảy ra các vụ khủng bố,
báo chí cần nhận thức một cách rõ
ràng, tỉnh táo về sự khác biệt giữa
sự kiện khủng bố và sự kiện tin tức
thông thường, sự kiện khủng bố
làm đảo lộn nghiêm trọng trật tự
xã hội, gây thiệt hại nặng nề về
người và của cho xã hội và dân
chúng - đặc biệt là đương sự trong
sự kiện. Chính vì lẽ đó, khi đưa tin
về vấn đề này, báo chí cần chú ý
một số điểm sau:

“Giảm van áp lực” khi sự kiện
khủng bố mới xảy ra 

Bản thân sự kiện khủng bố đã là
một tai nạn nghiêm trọng đối với
xã hội, bầu không khí trong dư luận

vốn đã cực kỳ căng thẳng, báo chí
với vai trò là “cỗ máy” điều hòa
bầu không khí xã hội, không thể
đẩy cục diện vào tình trạng căng
thẳng hơn. Song song với việc phản
ánh sự thật, báo chí cần quan tâm
đến suy nghĩ, tâm trạng của người
dân, giúp họ bình tĩnh trở lại và có
cái nhìn sáng suốt về vấn đề. Báo
chí không nên trực tiếp đưa cận
cảnh những hình ảnh chết chóc,
không quay trực diện người bị
nạn... Đồng thời, khi đưa tin,
không nên cố tình thổi phồng, thêu
dệt sự thật, không nên vì câu view
mà cố tình dùng những từ ngữ bạo
lực. Đưa tin “giảm van áp lực”:
Một là, giúp cho người dân bớt đi
sự hoảng loạn, bất an, đây là lương
tri xã hội mà báo chí cần phải có;
Hai là, không để phần tử khủng bố
lợi dụng, vì mục đích mà các phần
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Trong giờ vàng tối chủ nhật,
ngày 6/12/2015, Tổng thống Mỹ
B.Obama đã phát biểu bài diễn
thuyết đặc biệt về chống khủng
bố thông qua truyền hình. Ông
B.Obama nói: 

“Chúng ta biết sự trỗi dậy
của IS có mối liên quan
tới hàng loạt biện pháp
của Mỹ vài năm gần đây”.

Ngày 2/12, vụ tấn công
bằng súng xảy ra ở California
(Mỹ) khiến 14 người thiệt
mạng; Ngày 5/12, 3 vụ đánh
bom liều chết đã xảy ra trên
đảo Koulfoua nằm bên phần
Hồ Chad của Cộng hòa Chad
khiến ít nhất 30 người chết và
130 người bị thương; Tối ngày
5/12 xảy ra vụ khủng bố bằng
súng tại ga tàu điện ngầm Ley-
tonstone của London (Anh),
khiến 3 người bị thương. Clip
mới nhất của lực lượng vũ
trang Nhà nước Hồi giáo đã
đưa ra lời đe dọa: “Chiến dịch
trả thù đã bắt đầu, máu sẽ đổ,
nước Pháp chỉ là một sự khởi
đầu mà thôi”.  Noel sắp tới,
bóng ma tấn công khủng bố
đang bao trùm toàn cầu. 



tử khủng bố gây ra sự kiện khủng
bố là tạo ra sự hoảng loạn trong xã
hội, làm rúng động xã hội, nếu cố
tình thêu dệt, đưa tin dồn dập, vô
hình trung, báo chí lại trở thành
công cụ tuyên truyền cho các phần
tử khủng bố, biến thành “giáo trình
gây án”, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Bài học xương máu từ vụ khủng
bố bắt cóc con tin trường học
Beslan tại Cộng hòa Ossetia thuộc
Nga năm 2004 cho chúng ta thấy
được điều này. Ngày 9/1/2004,  32
tay súng của phong trào ly khai
Chechnya với vũ khí hạng nặng đã
đột nhập vào trường và nổ súng.
Những kẻ khủng bố bắt 1.100 con
tin vào phòng thể dục. Giới truyền
thông của Nga đã tranh nhau tường
thuật trực tiếp về sự kiện này, đồng
thời phanh phui thân phận của một
số con tin, đưa tin chi tiết về hoạt
động bố trí lực lượng của cảnh sát
Nga, và các phần tử khủng bố có
mặt tại trường học Beslan đã theo
dõi được toàn bộ những bản tin này.
Cuối cùng, những bản tin đó đã
khiến quá trình giải cứu con tin rơi
vào tình trạng bị động, gây ra thảm
kịch 326 người dân vô tội - trong đó
chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thiệt
mạng. Sau sự kiện này, dư luận xã
hội cũng đã thảo luận rất nhiều về
vai trò của báo chí trong hoạt động
chống khủng bố. Đây cũng là bài
học xương máu cho báo chí khi đưa
tin về các sự kiện đặc biệt này.

Thực hiện tốt vai trò “người định
hướng dư luận”

Do người bị hại trong các sự
kiện khủng bố hầu hết là dân
thường, khi xảy ra các vụ tấn công
khủng bố sẽ làm rúng động toàn xã
hội, hình thành dư luận mạng trên
quy mô lớn. Tốc độ lan truyền
chóng mặt của mạng Internet sẽ

khiến sự kiện khủng bố càng chấn
động hơn. Trước cục diện hỗn loạn
này, chỉ có thông qua báo chí mới
có thể định hướng một cách hiệu
quả cho công chúng.

Khi xảy ra khủng bố, báo chí
cần tập trung lên án hành vi của các
phần tử khủng bố, vạch trần những
thông tin liên quan đến tổ chức
khủng bố và phần tử khủng bố, đây
là thời cơ thích hợp để hình thành
mặt trận chống khủng bố trong toàn
dân. Động viên người dân đoàn kết,
hỗ trợ những người bị hại, nâng cao
sự gắn kết trong quần chúng nhân
dân. Ở thời điểm nhạy cảm này, các
phương tiện truyền thông không
nên đưa ra những suy luận võ đoán
về tính chất của sự kiện, mà cần
dịch chuyển sự chú ý của công
chúng, để người dân nhanh chóng
bình tĩnh trở lại, khắc phục tâm lý
sợ hãi, hoảng loạn.

Làm tốt vai trò “máy hút bụi”
trong dư luận sau khi sự kiện khủng
bố xảy ra

Sự kiện khủng bố không giống
với các sự kiện tin tức đơn thuần,
các vụ khủng bố  ảnh hưởng tới dư
luận xã hội cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu. Do đó, báo chí cần theo
dõi, giám sát trường kỳ về dư luận
mạng. Khi sự kiện khủng bố đã
xảy ra một thời gian, vẫn cần định
hướng tích cực, xóa bỏ những ảnh
hưởng tiêu cực. Một số phần tử

xấu hoặc thế lực phản động sẽ
tiếp tục mượn sự kiện để công
kích chính phủ, chỉ trích chế độ xã
hội. Lúc này, báo chí cần sử dụng
những ngôn luận chính thống lấn
át những quan điểm sai trái,
không khách quan.

Đối với sự kiện nhạy cảm như sự
kiện khủng bố, dân chúng sẽ quan
tâm lâu dài đến các bản tin, sau khi
sự kiện xảy ra, người dân đặc biệt
muốn biết lập trường và hình thức
xử lý của chính phủ, xã hội đối với
sự kiện. Lúc này, báo chí vừa phải
tiếp tục bám sát sự kiện, vừa giải
thích để người dân thấu hiểu bản
chất của vấn đề. Đưa tin về những
câu chuyện cảm động, tình hình cứu
trợ, nêu cao tinh thần chính nghĩa
của dân tộc...

Trong thời đại bùng nổ thông
tin, tìm hiểu, thu thập tin tức trên
các phương tiện truyền thông đã
trở thành một phần không thể
thiếu trong cuộc sống của người
dân, truyền thông đã ảnh hưởng
sâu rộng đến cuộc sống của mỗi
thành viên trong xã hội. Báo chí
cần phát huy sự ảnh hưởng của
mình trong dân chúng, hỗ trợ hình
thành mặt trận chống khủng bố
toàn dân. Trong tác nghiệp, báo chí
cần đưa tin một cách khách quan,
để người dân nhận thức được đầy
đủ diện mạo thật của các phần tử
khủng bố chống lại loài người n
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Bài xã luận (đăng trên The New York Times ngày 6/12/2015) chỉ ra
rằng, người dân bình thường mà được mua vũ khí một cách hợp pháp,
trong khi những vũ khí này lại được thiết kế theo tốc độ và hiệu suất
giết người tàn khốc, điều này không những khiến dư luận bất bình, mà
còn là quốc nhục của nước Mỹ. Cũng ngày 6/12, tuần báo Focus của
Đức đưa tin, trong tương lai, có thể các vụ khủng bố diễn ra ngày càng
nhiều hơn. Cộng đồng quốc tế cần đưa ra đối sách, truy quét tận gốc
những phần tử này.

GÓC NHÌN NGƯỜI LÀM BÁO
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Lịch sử nhân loại cho thấy, con
người tồn tại, phát triển, giao

tiếp và tương tác lẫn nhau, trước hết
là nhờ vào hành vi truyền thông.
Truyền thông được xem là cơ sở để
thiết lập các mối quan hệ giữa con

người với con người, là nền tảng
hình thành  cộng đồng, xã hội.
Truyền thông là một trong những
hoạt động căn bản của một tổ chức
xã hội, cộng đồng. Được thông tin,
tiếp cận thông tin là một trong

những quyền cơ bản của con người,
được pháp luật bảo vệ. Truyền
thông đại chúng - còn gọi là báo chí
có vai trò quan trọng, không thể
thay thế, theo đó thông tin được
xem là chức năng cơ bản của báo

“LỐC XOÁY THỜI CUỘC” VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỀN THÔNG

BÀI 3: Truyền thông vì hòa bình, ổn định
và phát triển

PHẠM QUỐC TOÀN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhấn mạnh về vai trò và trách nhiệm của
truyền thông toàn cầu trước các “Lốc xoáy” - biến cố chính trị, xã hội, thời cuộc. Ông nói:

“Quyền thông tin, quyền được thông tin là một quyền cơ bản của con người. Truyền thông -
báo chí bao giờ cũng đi liền với dư luận xã hội, tạo ra dư luận xã hội. Truyền thông cần hướng

tới cái thiện, hướng tới cuộc sống công bằng, nhân ái, vì hòa bình, ổn định và phát triển”.

Nhà báo tác nghiệp tại Trường Sa ẢNH: T.L
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chí. Ngoài chức năng thông tin, báo
chí còn có chức năng giáo dục, giải
trí, thẩm mỹ, chức năng kinh tế,
quản lý - định hướng dư luận xã hội. 

Lịch sử phát triển báo chí thế
giới, nếu kể từ lúc xuất bản tờ báo
đầu tiên ở vùng Bremen - Cộng hòa
Liên bang Đức - năm 1609, hoặc tờ
Vonido - Italia - vào thế kỷ XVI, thì
đến nay đã được mấy trăm năm.
Lịch sử báo chí Việt Nam, nếu kể từ
lúc bắt đầu ra đời tờ Gia Định báo
năm 1865 thì đến nay đã 150 năm.
Lịch sử báo chí song hành cùng với
những tiến bộ của khoa học kỹ
thuật, sự phát triển của trình độ học
vấn. Cùng với sự ra đời các tờ báo,
đội ngũ những người viết báo, làm
báo cũng xuất hiện; có đội ngũ viết
báo, làm báo chuyên nghiệp và có
những người viết báo, làm báo
nghiệp dư. 

Sự phát triển của báo chí bắt đầu
là từ báo in - công nghệ sản xuất
giấy, công nghệ ấn loát. Đến lượt,
báo nói - phát thanh; báo hình -
truyền hình ra đời; hơn chục năm
nay là sự phát triển kỳ diệu, mạnh
mẽ của báo mạng điện tử, hình
thành nên những cơ quan báo chí
hội tụ đa phương tiện, hãng thông
tấn lớn, những tập đoàn báo chí
xuyên quốc gia hùng mạnh. Báo chí
trở thành binh chủng thông tin có
sức mạnh làm khuynh đảo một đế
chế. Cùng với hệ thống báo chí
truyền thống là sự phát triển mạnh
mẽ của mạng truyền thông xã hội,
các báo mạng điện tử. Cách đây
khoảng 15 năm, người ta không thể
hình dung nổi, chỉ một “đốm lửa
nhỏ”, báo chí và mạng truyền thông
xã hội có thể nhanh chóng thổi
bùng thành một đám cháy khổng lồ
lan rộng, không thể dập tắt, đặt thế
giới trước những thử thách khốc liệt

về sức mạnh và sự lan tỏa của
truyền thông và dư luận xã hội. 

Thế giới hẳn không thể quên
cuộc biến loạn chính trị - xã hội
mang tên gọi thật mĩ miều “Mùa
Xuân Arab” ở khu vực Bắc Phi và
Trung Đông suốt năm 2011, lại bắt
đầu từ một “đốm lửa nhỏ” từ thủ đô
Tunis của Tunisia. Một thanh niên
nghèo khó bán hàng rong bị cảnh
sát ức hiếp, bị đánh đập và sỉ nhục.
Do quá uất ức mà chàng thanh niên
đó đã tẩm xăng, tự thiêu ngay trên
đường phố, bên cạnh gánh hàng
rong để lại. Mạng truyền thông xã
hội, báo mạng điện tử, cùng các loại
hình báo chí khác lập tức vào cuộc,
kích động đám cháy bùng lên dữ
dội, lan nhanh, cả xã hội bị dồn nén
như quả bom tấn nổ tung. Làn sóng
triệu triệu người ào ạt xuống đường
biểu tình, tuần hành vây ráp và chỉ
trong thời gian rất ngắn đã hạ bệ đế
chế Hosni Mubarak, một trong
những nhà lãnh đạo Ai Cập kỳ cựu
nhất, trong tay có đội quân cảnh sát,
quân đội được trang bị tận răng, đủ
các loại vũ khí hiện đại. Rõ ràng,
cảnh sát, quân đội, từng núi vũ khí
hiện đại khổng lồ của một đế chế
hùng mạnh cũng đành cúi đầu
nhường bước, chào thua. Cuộc
“Cách mạng Hoa Nhài” ở Tunisia
đã đã lan nhanh, thổi bùng cuộc
“Cách mạng Hoa Sen” ở Ai Cập,
mà loại vũ khí “tác oai tác quái”
cũng chính là sự kết nối  từ báo chí
và đặc biệt là mạng truyền thông xã
hội. Hiệu ứng kiểu con bài domino,
18/24 quốc gia Bắc Phi và Trung
Đông chìm đắm trong những đám
cháy lớn không gì có thể dập tắt,
làm mọi hoạt động xã hội rối loạn,
tê liệt, kinh tế điêu đứng. 

Còn nhớ, đầu năm 2015, thế giới
đã bị lay chuyển từ vụ khủng bố của

hai anh em nhà Kouachi nhằm vào
tòa soạn Tạp chí Charlie Hebdo của
nước Pháp, 12 nhà báo đang làm
việc bị bắn chết. Trong đoàn quân
xuống đường biểu tình khổng lồ có
sự tham gia của Tổng thống Pháp,
các chính khách, nhà lãnh đạo xã
hội châu Âu nổi tiếng lên án mạnh
mẽ cuộc khủng bố. Đoàn người
xuống đường hô to các khẩu hiệu
bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Cuộc
tấn công vào tòa soạn Tạp chí Char-
lie Hebdo làm người ta nhớ đến làn
sóng phẫn nộ bùng phát như vết
dầu loang trong thế giới Hồi giáo
sau khi một số tờ báo châu Âu đăng
những bức biếm họa về đấng tiên tri
Mohammed năm 2005. Đạo Hồi
cấm vẽ hình của nhà tiên tri; các
bức biếm họa đăng trên các báo bị
coi là nhạo báng nhà tiên tri và đạo
Hồi. Tôn trọng tự do ngôn luận, tự
do báo chí, nhưng không được vì thế
mà báo chí, truyền thông lại chọc
giận, trêu tức, xúc phạm niềm tin tín
ngưỡng tôn giáo của người khác. 

Nước Pháp là một trung tâm báo
chí lớn, phát triển lâu đời, báo chí
ra đời vào hàng sớm nhất châu Âu.
Về Hồi giáo, nước Pháp có 5 triệu
người, cả châu Âu có 20 triệu, thế
giới có 1,7 tỉ người. Chỉ cần một số
ít, rất ít trong số họ bị kích động có
tư tưởng Hồi giáo cực đoan, theo
chủ nghĩa khủng bố, ngả mũ kính
chào và chạy theo Nhà nước Hồi
giáo tự xưng (IS), thì thế giới này sẽ
biến loạn đến đâu. Ngày 13/11/2015,
các phần tử khủng bố đã tổ chức khá
bài bản cuộc xả súng vào dân thường
ở thủ đô Paris của nước Pháp, đẩy
nước này rơi vào  thảm kịch, hàng
trăm người chết và bị thương. Đó là
một cơn “lốc xoáy”, một dấu mốc
lịch sử không thể quên mà chủ nghĩa
khủng bố cực đoan đã chĩa vào thế

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
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giới văn minh, đẩy nước Pháp và cả
châu Âu chìm đắm vào tang thương,
với bao hệ lụy  chính trị và xã hội.
Giới truyền thông đã loan tin rất
nhanh đến mọi người, mọi nhà về
một cuộc chiến tranh giữa lòng thủ
đô Paris. Truyền thông đã phác họa
sự nguy hiểm khôn lường của chủ
nghĩa khủng bố cực đoan, của Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS), vẽ lên
bức tranh đen tối của một châu Âu
văn minh và hiện đại.

***
Những năm gần đây, cùng với các

“lốc xoáy thời cuộc” về chính trị, xã
hội, kinh tế mang tầm toàn cầu,
người ta chứng kiến cả những “lốc
xoáy” báo chí - truyền thông. Cuộc
cạnh tranh gay gắt diễn ra giữa các
tờ báo, loại hình báo chí, tập đoàn
báo chí - tổ hợp báo chí truyền
thông khổng lồ. Những cuộc sáp

nhập, thôn tính lẫn nhau, phá sản,
vỡ nợ, những cuộc cải tổ quyết liệt
đan xen nhau có tính sống còn ở
ngay các trung tâm báo chí hằng
đầu thế giới. Trong bối cảnh hội
nhập, toàn cầu hóa, đã diễn ra các
“cuộc đấu” sống còn của các tập
đoàn báo chí truyền thông.  Trong
cuộc sát phạt này, kẻ mạnh chiến
thắng, kẻ yếu bị đè bẹp không
thương tiếc.

Ở Việt Nam, báo chí xuất hiện
chậm hơn các nước phát triển
nhưng cũng đã có ít nhất 150 năm
nay. Và một trong những sắc lệnh
đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký ngay sau khi thành lập nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là sắc
lệnh quy định chế độ báo chí của
chế độ mới, chính thể mới. Ngày
28/12/1989, Quốc hội nước ta thông
qua Luật Báo chí, quy định tính

chất và hoạt động báo chí của thời
kỳ đất nước  đổi mới. Điều cốt lõi
và quan trọng nhất, báo chí nước ta
không chỉ là cơ quan ngôn luận của
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -
xã hội - nghề nghiệp mà còn là diễn
đàn của nhân dân. Ngày 12/6/1999
Luật Báo chí được sửa đổi, lần đầu
tiên báo điện tử trên mạng Internet
chính thức được điều chỉnh trong
luật. Tháng 11/2015, Quốc hội
khóa XIII bàn thảo Luật Tiếp cận
thông tin và sửa đổi Luật Báo chí
2015-2016, xử lý mối quan hệ giữa
quản lý và phát triển; Hoạt động
báo chí trong bối cảnh truyền
thông xã hội bùng nổ mạnh mẽ;
Báo chí phải được tạo điều kiện
thuận lợi để tự do ngôn luận, trong
khuôn khổ luật pháp. 

Năm 2016, công cuộc đổi mới do
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bắt

Phóng viên Duy Nghĩa và Chu Thái (Đài Truyền hình Việt Nam) tác nghiệp tại quảng trường Độc Lập - Kiép- Ucraina ẢNH: HOÀNG TRUNG KIÊN
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đầu từ Đại hội VI của Đảng, năm
1986, tròn 30 năm, với nhiều bài học
sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đời
sống, xây dựng và phát triển đất
nước. Luồng gió đổi mới thổi vào
đời sống báo chí, thúc đẩy đổi mới
báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất
nước. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
gặt hái nhiều thành tựu lịch sử to
lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều
thử thách không nhỏ. Chủ quyền
biển đảo thiêng liêng tại 2 quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
bị thách thức. Trung Quốc cưỡng
chiếm đảo, bồi đắp các bãi đá ngầm
xây dựng căn cứ quân sự. Quyền tự
do hàng hải, tự do hàng không trên
Biển Đông bị đe dọa. 

Thế giới phát triển trong bối
cảnh diễn ra nhiều biến đổi ngày
càng sâu sắc, phức tạp, mau lẹ với
những thách thức khó lường, bởi
chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ
nghĩa khủng bố, chủ nghĩa dân tộc
cực đoan, mầm móng thường trực
những cuộc xung đột sắc tộc, chiến
tranh cục bộ nơi này, nơi kia, tranh
chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước,
báo chí truyền thông đóng vai trò
quan trọng. Trách nhiệm của báo
chí - truyền thông Việt Nam đứng
trước những nhiệm vụ mới, trách
nhiệm mới nặng nề. 

Trước hết, trên hết báo chí cách
mạng Việt Nam là công cụ chính trị
tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam, thông tin và
lan tỏa, định hướng dư luận đúng
đắn nhanh nhạy, kịp thời các vấn đề
quan trọng về đời sống chính trị,
văn hóa, xã hội, kinh tế, thế giới, hội
nhập quốc tế… Báo chí - truyền
thông Việt Nam còn là diễn đàn của

nhân dân, cầu nối giữa Đảng và
dân, chuyển tải đường lối, quan
điểm, Nghị quyết của Đảng, pháp
luật Nhà nước tới xã hội, công
chúng, tạo sức mạnh đồng thuận
của xã hội - cộng đồng, tạo sự ổn
định chính trị xã hội, hướng tới mục
tiêu xây dựng một nước Việt Nam
xã hội chủ nghĩa thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền
biển đảo, dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh. 

Đội ngũ những người làm báo -
trong một nền báo chí cách mạng,
do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập,
rèn luyện, như Người đã dặn dò, chỉ
bảo: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ
cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ
khí sắc bén của họ. Báo chí và đội
ngũ những người làm báo tuyệt  đối
trung thành với sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo
của Đảng; luôn luôn gắn bó với
nhân dân, vì nhân dân; hành nghề
trung thực, khách quan, tôn trọng
sự thật, vì lợi ích của đất nước; sống
lành mạnh, trong sáng, không lợi
dụng nghề nghiệp để vụ lợi; gương
mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện
tốt nghĩa vụ công dân, trách nhiệm
xã hội; bảo vệ bí mật quốc gia, bảo
vệ nguồn tin, người cung cấp thông
tin cho báo chí; tôn trọng, đoàn kết,
giúp đỡ đồng nghiệp; thường xuyên
học tập nâng cao trình độ chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ; giữ gìn và
phát huy nền văn hóa dân tộc …

Những sự biến - những “Lốc xoáy
thời cuộc” kéo theo “Lốc xoáy
truyền thông”  trên thế giới thời
gian gần đây cho chúng ta nhiều bài
học quý giá cả về sự bùng nổ, phát
triển, chủ động kiểm soát dư luận xã
hội, kiểm soát tình hình. Cuộc cạnh
tranh báo chí - truyền thông mang
tính sống còn; những trận “cuồng

phong” trên mạng truyền thông
mạng xã hội đặt ra những vấn đề rất
mới, nóng hổi tính thời sự về phát
triển  đi liền với quản lý báo chí,
quản lý tốt nhằm thúc đẩy sự phát
triển báo chí đúng hướng trong xu
thế bùng nổ thông tin và hội nhập
báo chí - truyền thông hiện nay. 

Cố nhà báo Hữu Thọ, nhà văn
hóa tư tưởng, cây đại thụ của báo
chí Việt Nam đương đại, từng tâm
niệm: “Điều quan trọng trong suốt
cuộc đời làm báo của mỗi nhà báo
là phải chăm chú dồn tâm sức mà
viết báo, làm báo. Viết chưa hay
chưa sắc thì phải cố gắng để viết
cho hay cho sắc. Trong các bài viết,
qua sự kiểm nghiệm trong cuộc
sống, có sự kiện đúng, lại có sự kiện
chưa thật đúng, song trong tất cả
mọi trường hợp đều phải được viết
từ lòng tin và sự trung thực” (Hữu
Thọ, Công việc của Người viết báo -
Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia). 

“Lốc xoáy thời cuộc” dù có hung
dữ tới đâu, thế giới dù có phát triển
như thế nào, chủ nghĩa cường quyền
dù có quay quắt, tráo trở đến mức
nào - kể cả việc ở nơi này họ nói rất
hay về đạo lý, lòng từ bi, tại nơi
khác họ đã quay ngoắt 180 độ điều
họ vừa nói ra - thì sự kiên trung,
lòng dũng cảm, “Bút sắc, lòng
trong, tâm sáng” - sự trung thực của
người làm báo chân chính  chỉ có
một, duy nhất. Nghĩa vụ công dân,
trách nhiệm xã hội của người làm
báo - đội ngũ hơn 20 ngàn nhà báo
chúng ta là vậy, luôn luôn như vậy. 

Những người làm báo chân chính
- tất cả đều hướng tới một nền báo
chí truyền thông của nhân dân, vì
nhân dân, do nhân dân, hướng
thiện, phò chính trừ tà, vì hòa bình,
ổn định và phát triển! n

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1/12/2015

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
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“Vấn đề hôm nay” - Vì cuộc sống là dòng
chảy không ngừng

NGUYỄN HÀ THÀNH

Các vấn đề xã hội, thực tế luôn là mối quan tâm lớn nhất của công chúng. Nếu các bản
tin thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin tổng hợp, đa chiều và cập nhật, thì những

chương trình chuyên đề là những vấn đề chuyên sâu, tập trung vào  lĩnh vực nhất định.
“Vấn đề hôm nay” -  Truyền hình Quốc phòng gương mặt mới của báo chí Việt Nam đã ra

đời để giải mã những sự kiện - vẫn nóng hổi của hôm nay.

Bắt đầu từ “tên gọi”
Cách đây 2 năm, những người làm

thời sự của kênh Quốc phòng Việt
Nam ngồi bàn thảo để xây dựng
khung chương trình. Bên cạnh những
bản tin thời sự, những chương trình
chuyên đề, phim tài liệu…mang đậm
bản sắc quân đội, quốc phòng, chúng
tôi nhận thấy cần có một chương
trình chính luận xã hội mang tính
phản biện tạo dấu ấn riêng.

Sau khi bàn bạc, lên format, rồi
tính toán nhân lực sản xuất, đã hình
thành một chương trình talk-show
chính luận, thời lượng là 30 phút, 5
ngày một tuần - trừ thứ bảy và chủ
nhật. Nhưng vấn đề là cái tên? Rất
nhiều tên gọi “hoành tráng” đã được
nghĩ tới, như: “Điểm nóng”,  “Thời
luận” (ghép hai khái niệm “thời sự”
với “bình luận”); hay “Tâm điểm”
hoặc “Bàn tròn thời sự”… Cuối cùng,
cái tên “Vấn đề hôm nay” được chọn.
Chúng ta sẽ nói về những vấn đề của
ngày hôm nay, của dòng thời sự hiện
nay - người nghĩ ra cái tên này giải
thích, và tất cả đồng thuận. 

Chương trình thoạt đầu được thực
hiện trên cơ sở những phóng sự hay
nhất, có vấn đề nhất trong ngày, làm
chất liệu cho 2 phóng viên trao đổi,

phân tích tại trường quay. Thế nhưng
rất nhanh sau đó, cung cách này bộc
lộ những hạn chế. Bởi lẽ, dù sắc sảo,
những phóng viên cũng không thể có
kiến thức sâu rộng trên mọi lĩnh vực,

khiến nhiều nhận định trở thành
phiến diện, và hạn chế.

Một lần nữa, “Vấn đề hôm nay”
thay đổi format. Các chuyên gia,
nhân chứng, những nhà báo, nhà
hoạt động xã hội, chính trị gia và cả
người dân có quan điểm, đều được
mời  đến trường quay. Chính họ là
những người phân tích vấn đề,
người dẫn chương trình chỉ đóng vai
trò làm cầu nối, đưa ra những câu
hỏi, hoặc những quan điểm phản
biện để cuộc trò chuyện đúng
hướng, hấp dẫn hơn. Với sự thay đổi

Kênh truyền hình QPVN là cơ
quan ngôn luận của Quân ủy
Trung ương, chính thức ra mắt
ngày 19/5/2013 do Trung tâm
phát thanh truyền hình Quân đội
và Tập đoàn viễn thông quân đội
cùng phối hợp sản xuất

Phóng viên Truyền hình Quốc phòng tác nghiệp tại hiện trường
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này, “Vấn đề hôm nay” dần dần có
khán giả của mình, tồn tại trong
môi trường truyền hình cạnh tranh
mạnh mẽ, hơn nữa chương trình lại
“sinh sau đẻ muộn”.

Lắng nghe công chúng nói
Chậm hơn các bản tin thời sự đầu

giờ, nhưng vẫn phải nóng hổi tính
thời sự, cân đối bài toán khó này
thực sự là một thử thách lớn. Nhưng
khó hơn cả, là những nhà báo trẻ,
chúng tôi phải phân tích những vấn
đề vừa vĩ mô, vừa chuyên sâu, với
những chuyên gia hàng đầu trong
các lĩnh vực. Lúc ấy, câu nói của
Larry King - người dẫn chương trình
talk-show mang tên chính ông
(Larry King Live), suốt 50 năm cho
kênh CNN nổi tiếng thế giới, lại

nhắc nhở chúng tôi bài học nghề
nghiệp. Larry King nói: “Mỗi ngày
tôi đều tự nhắc mình: Tôi sẽ chẳng
học được gì từ chính những điều
mình nói cả. Tôi phải học hỏi. Và
cách học hỏi chính là lắng nghe”.

Một người nông dân trồng tỏi ở Lý
Sơn dạy cho chúng ta về tầm nhìn và
sự dũng cảm khi một mình mang 8
tấn tỏi từ đảo ra Hà Nội để đưa tới
tay người tiêu dùng, phá thế bao tiêu
ép giá độc quyền của thương lái.

Một người mẹ chia sẻ, yêu thương
không chỉ có chiều chuộng, đó còn là
sự đấu tranh để con mình cứng cáp
trưởng thành, tự tin.

Một bệnh nhân ung thư dạy cho
chúng ta niềm hy vọng và lạc quan
không chết, mà nó tiếp nối trong yêu
thương và khâm phục.

Cứ thế, chương trình “Vấn đề
hôm nay” trưởng thành. Từ hình
thức đến nội dung không ngừng
thay đổi, nhanh hơn, ngắn gọn hơn,
sử dụng những hình thức chuyển tải
nội dung hiện đại hơn (infographic,
tương tác với khán giả qua mạng xã
hội…). Chương trình đã có lượng
khán giả trung thành và cũng nhận
không ít những góp ý, thậm chí phê
bình mạnh mẽ từ khán giả. Nhưng,
đó là điều đáng mừng, bởi như thế
nghĩa là khán giả vẫn quan tâm,
theo sát chương trình.

Hơn 2 năm, “Vấn đề hôm nay” tự
hào luôn bám sát những vấn đề của
hôm nay,  giữ cho mình sự trong
sáng, minh bạch và khách quan. Vì
cuộc sống là dòng chảy không ngừng,
sẽ không ngừng lại n
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ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO THANH ĐỒNG

Trọn đời khắc họa Anh bộ đội Cụ Hồ
VĂN HIỀN

Các thế hệ làm báo Quân khu 4 thường nhắc tới đại tá, nhà báo Thanh Đồng như con dao
pha đắc dụng ở nhiều lĩnh vực, hoàn cảnh hoạt động báo chí trong không gian địa chí từ

Tam Điệp tới Bắc Hải Vân.

Trưởng thành từ mặt trận 
khói lửa

Nhà báo Thanh Đồng sớm có bài
đăng trên báo Cứu Quốc liên khu 4,
tạp chí Sáng tạo, Tiền Phong, cơ
quan ngôn luận của Cục Chính trị
Liên khu 4 mà các nhà văn, nhà thơ,
nhạc sĩ tên tuổi như Hoàng Trung
Thông, Trần Hữu Thung, Minh
Huệ, Nguyễn Văn Thương, Hải
Triều, Lưu Quý Kỳ, Đặng Thai
Mai…tham gia biên tập, tổ chức
xuất bản từ năm 1949-1952.

Đầu những năm 1960, tên của

ông xuất hiện đều đặn dưới các bài
viết trên báo Quân đội Nhân dân,
Nhân Dân, Thống Nhất, Tiền
Phong. Đề tài mà ông quan tâm là
xây dựng lực lượng vũ trang, dân
quân, tự vệ, nêu gương sản xuất,
phục vụ chiến đấu ở Vĩnh Linh,
miền Tây Nghệ An. Khi ông về đầu
quân cho báo Quân khu 4 cũng là
thời kỳ chiến tranh phá hoại miền
Bắc lan rộng, khu 4 trở thành tiền
tuyến của hậu phương miền Bắc,
trực tiếp đánh giặc, chi viện sức
người sức của cho chiến trường miền

Nam, chiến trường Lào. Ông tình
nguyện vào mặt trận Vĩnh Linh -
Quảng Trị với tư cách vừa là phóng
viên chiến tranh vừa làm công tác
tuyên huấn. Ông gần như theo sát
khu đội trưởng Hoàng Đưởm, Bí thư
Trần Đồng cùng tham gia xây dựng
thế trận đánh địch, tổ chức sản xuất
dưới tầm bom, đạn và phát hiện
điển hình chiến đấu giỏi, sản xuất
giỏi vùng đất thép Vĩnh Linh. Nếu
không có những ngày bám trận địa
phòng không của dân quân Vĩnh
Linh nơi chỉ cách căn cứ Mỹ - Ngụy

Đại tá, nhà báo Thanh Đồng (thứ 2 từ trái sang)
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Cồn Tiên, Dốc Miếu một tầm pháo,
làm sao ông viết được thiên phóng
sự sống động: “Ghi chép một ngày
trên trận địa”, khắc họa chân dung
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân Trương Thị Khuê, người chỉ huy
khẩu đội 12 ly 7 đánh trả máy bay
phản lực Mỹ trên 200 trận…

Cũng tại vùng đất mà mọi hoạt
động phải chuyển xuống địa đạo,
ông tìm gặp những cán bộ, dân
quân Vĩnh Chấp, Vĩnh Giang chèo
thuyền đưa vũ khí, lương thực vượt
vòng vây tàu chiến giặc, chi viện cho
bộ đội bảo vệ đảo Cồn Cỏ, rồi luồn
lách thủy lôi chuyển thương binh về
đất liền. Bài ký sự “Một chuyến ra
đảo” của ông được phát trên làn
sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, được
đăng trên báo Quân đội Nhân dân
đã gây xúc động không chỉ với quân,
dân khu 4 trong những năm đánh
Mỹ khốc liệt. Bám sát lực lượng vận
tải tuyến lửa, ông có bài phóng sự
viết tại trận: “Xe ra tiền tuyến”,
“Xuân đất lửa”… Phần lớn các tác
phẩm báo chí của ông đều khắc họa
hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, cô dân
quân tuyến lửa, bà mẹ vùng trọng
điểm sông Gianh, Nhật Lệ, Hồ Xá,
Vĩnh Mốc, Gio Linh…

Cả đời dốc sức cho nghề báo
Kết thúc chiến tranh, Quân khu 4

bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả
tàn phá của bom, đạn, nhà báo
Thanh Đồng sớm tạo lập cho mình
tâm thế thể hiện đề tài xây dựng,
phát triển kinh tế. Ông có phóng sự
khiến dư luận quan tâm về lực lượng
vũ trang Quân khu 4 khôi phục
đường tàu Thống Nhất tuyến Minh
Cầm - Tiêu An. Đọc phóng sự
“Chiến sĩ với đường tàu”, có cảm
nhận ông là một phần của công
trường náo nức, hối hả chạy đua với

thời gian. Suốt hơn 200 ngày, gần
như lúc nào ông cũng có mặt trên
công trường  mà đoàn Sông Lam B,
đoàn Bông Lau B, Đoàn 214…trải
dài đội hình khai thác đá, san lấp nền
đường, xây dựng 12 khu Ga đón tàu,
320 cầu, cống vừa và nhỏ… để ngày
7/12/1976, đoàn tàu Thống Nhất
băng băng trên tuyến đường sắt vừa
hồi sinh, tiến về phương Nam.

Thế hệ cầm súng, cầm bút thời kỳ
chống Pháp, chống Mỹ, mấy người
được học nghề bài bản. Nhà báo
Thanh Đồng cũng không là ngoại
lệ. Trước khi cầm bút, ông phải cầm
súng, chống càn, phá vây từ chiến
trường Bình - Trị Thiên khói lửa.
Cuộc sống vô cùng gian khổ, trận
chiến ác liệt và hình ảnh người lính
Cụ Hồ “Áo vải chân không đi lùng
giặc đánh” là nguồn sống, vẻ đẹp
chân thực mà nhà báo, chiến sĩ
Thanh Đồng khát khao thể hiện
sinh động trong từng câu chữ. 

Là phóng viên, ông tìm mọi cách
có mặt ở đầu nguồn sự kiện. Với
cương vị là Tổng biên tập, ông chỉn
chu, mực thước không chỉ trong tổ
chức toà soạn, chỉ đạo thực hiện nội
dung xuất bản. Khoảng thời gian
ông phụ trách báo Quân khu 4, khó
khăn chồng chất, thiếu thốn phương
tiện, chưa có nhà in riêng cho báo,
ông lặn lội trên chiếc xe đạp, vượt
biết bao trọng điểm đánh phá của

giặc Mỹ, từ Nghệ An ra Hà Nội xin
cấp phương tiện in ấn. 

Ra nhà in báo Quân đội Nhân
dân, xin được thiết bị, ông lại bươn
bả tới đoàn 22A xin cán bộ, chuyên
gia kỹ thuật in về làm rường cột, xây
dựng xưởng in Quân khu 4 tại nơi sơ
tán. Sức chịu đựng của ông đến kinh
ngạc. Không dưới 3 lần ông làm việc
và ngất trên bàn viết, phải cấp cứu
nhưng thoát nạn, ông lại hối hả vào
việc. Nhìn ông gầy đét, nhỏ con, chỉ
có đôi mắt lúc nào cũng ánh lên
niềm đam mê cháy bỏng công việc,
nhiều đồng nghiệp băn khoăn không
hiểu ông dồn nén, tích cóp nội lực
nào mà bền bỉ, dẻo dai đến vậy.

Nghỉ hưu từ năm 1990, ông được
Hội Cựu chiến binh Nghệ An mời
phụ trách bản tin Cựu chiến binh.
Ông cùng nhà báo, đại tá Đậu Kỷ
Luật lần lượt, đều kỳ mỗi tháng phát
hành 2 vạn bản tin giới thiệu điển
hình và bài học xây dựng tổ chức Hội.

Không chỉ làm báo chuyên
nghiệp 40 năm, nhà báo, đại tá
Thanh Đồng đam mê nghiệp báo
cho tới tận ngày ông lâm bệnh nặng,
không thể cầm bút. Ông về với thế
giới người hiền vào dịp cả nước kỷ
niệm chiến thắng Điện Biên Phủ,
ngày 6/5/2011, để lại sự kính trọng,
nuối tiếc về một phẩm chất, nhân
cách làm báo chân chính không chỉ
với thế hệ làm báo hôm nay n

Nhà báo Thanh Đồng, tên khai sinh là Phan Xuyến, sinh năm 1932,
quê Thọ Linh, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Thời nhỏ, ông theo học trường trung học Pháp - Việt, học giỏi nên
ông nhận được học bổng của chính quyền bảo hộ. Ra trường ông
dạy bổ túc cho dân quê nghèo, tham gia Việt Minh, giành chính quyền
tháng 8 năm 1945. Thế rồi mặt trận Huế vỡ, Bình - Trị - Thiên ngút trời
khói lửa, chết chóc, bom đạn. Ông tham gia quân đội, làm trợ lý tuyên
huấn từ huyện đội Quảng Trạch. Đây là cơ duyên để ông trở thành
cây bút chủ lực của Quân khu 4 vào những năm 1952 - 1955. 
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HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI

Nhận lời mời của Hội Nhà báo Việt
Nam từ ngày 9 - 15/11/2015, đoàn đại
biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc (JAK), do
ông Park Chong Ryul, Chủ tịch Hội dẫn
đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam
theo chương trình hợp tác giữa JAK và
Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại buổi hội đàm giữa lãnh đạo hai
Hội, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ
tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệt liệt
chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Nhà
báo Hàn Quốc trở lại làm việc tại Việt
Nam; cho rằng mối quan hệ hợp tác
giữa hai Hội Nhà báo trong 20 năm
qua đã và đang phát triển tốt đẹp,
góp phần củng cố quan hệ toàn diện
giữa hai nước.

Trong không khí cởi mở, thân tình,
đồng chí Thuận Hữu đã khái quát 65
năm xây dựng, phát triển và trưởng

thành của Hội Nhà báo Việt Nam; chia
sẻ với phía bạn về tình hình báo chí
Việt Nam hiện nay; hoạt động của Hội
Nhà báo Việt Nam, về chính sách và
đời sống báo chí; vai trò, vị thế của báo
chí và người làm báo trong đời sống
kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội Nhà
báo Hàn Quốc, ông Park Chong Ryul
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình
cảm tin cậy, nồng ấm mà lãnh đạo Hội
Nhà báo Việt Nam dành cho đoàn.
Ông cho biết, thời gian qua, Hội Nhà
báo Hàn Quốc và Hội Nhà báo Việt
Nam đã có những hoạt động hợp tác
rất ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực
và mong muốn mối quan hệ tốt đẹp
này sẽ phát triển bền vững vì mục tiêu
phát triển chung của nhân dân hai
nước.

Để ghi nhận mối quan hệ thân
thiết, tình hữu nghị giữa những người

làm báo và Hội Nhà báo hai nước,
nhân dịp này, đồng chí Thuận Hữu đã
trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự
nghiệp báo chí của Hội Nhà báo Việt
Nam cho ông Park Chong Ryul - Chủ
tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc vì đã có
nhiều đóng góp cho sự phát triển báo
chí cũng như tình hữu nghị giữa Việt
Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Hội Nhà
báo Hàn Quốc Park Chong Ryul cũng
trao tặng Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam Thuận Hữu Kỷ niệm chương Vì
tình hữu nghị.

Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn
đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc đã
đến thăm và làm việc với Báo Quân
đội Nhân dân, Cục Báo chí (Bộ TT-TT),
Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai, Hội Nhà báo
TP. Đà Nẵng, thăm một số cơ sở kinh
tế, văn hóa, điểm du lịch, danh thắng
nổi tiếng của Việt Nam n

Tin, ảnh: PV

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc thăm Việt Nam 

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc thăm và làm việc tại Hội Nhà báo Việt Nam, 11/2015
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Hãy chung tay  “Góp báo xây Bảo tàng” 

Ngày 21/8/2014, Thủ tướng Chính
phủ đã ký Quyết định phê duyệt

Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Theo lộ trình, Lễ khánh thành Bảo
tàng sẽ tổ chức vào dịp 21/6/2016.

Thời gian còn lại vô cùng ngắn
ngủi. Lịch sử 150 năm báo chí Việt
Nam kể từ khi Gia Định báo - tờ báo
đầu tiên được xuất bản ở nước ta, lịch
sử 90 năm báo chí cách mạng, là một
phần lịch sử vẻ vang của đất nước,
của tất cả các cơ quan báo chí, các
thế hệ làm báo và bạn đọc. Lịch sử ấy
cần phải được ghi lại, tỏa sáng dưới
mọi hình thức, đặc biệt ở Bảo tàng
Báo chí. 

Hội Nhà báo Việt Nam nhận thức
sâu sắc rằng, việc xây dựng Bảo tàng
báo chí Việt Nam là một công việc
trọng đại, là tình cảm, trách nhiệm
của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ
tiền bối và hậu thế. Công việc đó chỉ
có thể hoàn thành khi có sự góp sức
của toàn xã hội. 

Với bảo tàng, hiện vật là linh hồn.
Từng thước phim, tờ báo, tấm ảnh,
từng hiện vật dù nhỏ nhất, đơn giản
nhất liên quan đến nghề báo, người
làm báo…đều có giá trị lịch sử vô giá,
không thể thay thế. Nhưng các hiện
vật đó hiện đang rải rác nhiều nơi,
trong và ngoài nước, và đang có nguy
cơ mai một.

Chậm một chút, thờ ơ một chút, trễ
nải một chút, có thể thêm một tờ báo
quý bị thất lạc. Thêm một bức ảnh giá
trị bị hư hỏng. Thêm một hiện vật mất
dấu vết. Thêm một nhân chứng ra đi…
Những con số 1 đó vô cùng quý giá. Vì
nó góp phần làm nên những số nhiều
mà một bảo tàng cần có. 

Tháng 1/2015, Hội Nhà báo Việt
Nam đã tổ chức thành công Lễ Phát
động Hiến tặng hiện vật, tài liệu cho
Bảo tàng ở khu vực phía Bắc. 

Ngày 23/12/2015, Hội Nhà báo Việt
Nam tổ chức Lễ Phát động Hiến tặng
hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Báo chí

khu vực phía Nam - nơi khai sinh ra
báo chí Việt Nam, nơi có những hoạt
động báo chí sôi nổi, phong phú trong
mọi thời kỳ. Đây sẽ là một hoạt động
trọng điểm, hy vọng sẽ thu nhận được
nhiều hiện vật, tài liệu giá trị. Mỗi tờ
báo, mỗi tấm ảnh, mỗi hiện vật được
hiến tặng, sưu tầm hôm nay sẽ có giá
trị như một “viên gạch” xây lên Bảo
tàng Báo chí Việt Nam, góp phần tái
hiện lịch sử báo chí nước nhà.

Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi các
hội nhà báo địa phương, các cơ quan
báo chí, các nhà báo và gia đình nhà
báo, các công chúng báo chí; đề nghị
các cấp, ngành hỗ trợ tối đa việc cung
cấp những thông tin, hiện vật liên
quan đến lịch sử báo chí nước nhà.
Mọi thông tin, ý kiến đóng góp, hiện
vật tài liệu hiến tặng Bảo tàng Báo chí
Việt Nam xin được gửi về Hội Nhà báo
Việt Nam hoặc Hội Nhà báo tỉnh,
thành nơi gần nhất.

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

DANH MỤC TÀI LIỆU HIỆN VẬT HIẾN TẶNG CHO BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM

l Tài liệu, thông tin liên quan đến lịch sử báo chí và người làm báo tại địa phương; 
lBản gốc hoặc bản sao các ấn phẩm báo chí hoặc măng sét báo chí cổ, cũ từ trước Cách mạng tháng Tám, trong
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay;
lCác công cụ in ấn và làm báo (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) từ thô sơ đến hiện đại từ trước Cách mạng
tháng Tám đến nay;
l Các dụng cụ, đồ nghề (bút, máy ảnh, máy chữ, máy quay phim, v.v..) của các nhà báo;
l Những kỷ vật của các nhà báo: thư từ, nhật ký, sổ tay ghi chép, bản thảo các tác phẩm báo chí, đồ dùng sinh
hoạt thời chiến tranh, các thẻ nhà báo; 
l Các văn bản của các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, có giá trị hoặc ý nghĩa lịch sử, dù nhỏ;
lẢnh báo chí, tư liệu ghi lại hình ảnh hoạt động báo chí và quản lý báo chí của những người làm báo ở các vùng
miền, qua các thời kỳ;
l Các phần thưởng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
xã hội… trong và ngoài nước dành cho những người làm báo và cơ quan báo chí qua các thời kỳ;
l Hiện vật cần được ghi rõ tên, xuất xứ, người hoặc cơ quan sử dụng, thời gian được sử dụng.

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI
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Năm 2015 - năm có nhiều sự kiện
lớn của đất nước, của Hội, Ban

Nghiệp vụ đã chủ động tham mưu đề
xuất và phối hợp với Văn phòng, các
đơn vị, thực hiện 11 cuộc hội thảo
nghiệp vụ quốc gia và quốc tế, 12 giải
báo chí.

Đó là các cuộc hội thảo, tọa đàm
nghiệp vụ: Tạp chí trong bối cảnh cạnh
tranh thông tin, Các xu hướng báo chí
hiện đại, Viết về đề tài xây dựng Đảng,
Về công tác biên tập, Báo chí về đề tài
chiến tranh (Hội thảo Quốc tế), 90
năm báo chí cách mạng Việt Nam -
Truyền thống, bản lĩnh và trách
nhiệm,... 

Ngoài nhiệm vụ thường trực Giải
báo chí quốc gia hằng năm (năm
2015 là Giải lần thứ 9), Ban đã chủ trì

hoặc phối hợp chủ trì các Giải: 70
năm Quốc hội Việt Nam, 70 năm
ngành Thanh tra, các giải chuyên
ngành về tiết kiệm năng lượng, về
ngành Tài chính, ngành Ngân hàng,
phòng chống tác hại của rượu bia, an
toàn giao thông, hình ảnh đẹp người
công an nhân dân, tự hào nông dân
Việt, Giải Đại Đoàn kết toàn dân tộc,
Giải ảnh báo chí về biến đổi khí hậu
Liên đoàn các nhà báo ASEAN(CAJ). 

Trong năm 2015, Ban Nghiệp vụ đã
biên soạn và phối hợp xuất bản cuốn
sách “Báo chí với biển, đảo” tập hợp gần
trăm tác phẩm báo chí viết về công
cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và
phát triển kinh tế biển của đất nước. 

Ban cũng đã làm việc với một số cơ
quan báo chí và cấp Hội về việc phối

hợp tổ chức hoạt động nghiệp vụ,
theo hướng Ban mời chuyên gia và
các nhà báo có uy tín cùng làm việc
với cơ quan báo chí hoặc cấp Hội, trao
đổi, rút kinh nghiệm những vấn đề
nghiệp vụ thực tế đang đặt ra cho
đơn vị, thảo luận giải pháp phát triển
nghiệp vụ,... Trong năm 2016, tiếp tục
tổ chức Tọa đàm về một nhà báo
nguyên là lãnh đạo cấp cao của Hội.

Thực hiện Chương trình hành
động của CAJ nhiệm kì 2015 - 2017
mà Hội Nhà báo Việt Nam là Chủ tịch,
ngoài giải ảnh báo chí CAJ đã có
trong chương trình, Ban Nghiệp vụ
dự kiến đề xuất Lãnh đạo Hội tổ chức
một số hoạt động nghiệp vụ báo chí
khu vực.

PV

BAN NGHIỆP VỤ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM:

Hơn 20 Hội thảo nghiệp vụ và Giải báo chí

TS. Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ phát biểu tại tọa đàm các xu hướng báo chí hiện đại, 2/2015
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Sau hai ngày làm việc nghiêm túc
(ngày 3 - 4/12/2015) với tinh thần

đoàn kết, đổi mới, dân chủ, Đại hội
Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình lần thứ VII
(nhiệm kỳ 2015- 2020) đã kết thúc
thành công. Dự Đại hội có các đồng
chí: Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,
Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình,
Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Thái Bình,  lãnh đạo các
ban, đơn vị của Trung ương Hội Nhà
báo Việt Nam, đại diện các báo, đài PT-
TH, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố
trong khu vực phía Bắc cùng toàn thể
hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

Nhiệm kỳ 2011- 2015, Hội Nhà báo
tỉnh Thái Bình có nhiều đổi mới trong
hoạt động. Tất cả các mục tiêu đề ra
trong Đại hội lần thứ VI được triển
khai và đạt được kết quả tốt. Các cơ
quan báo chí có bước phát triển

nhanh, mạnh, vững chắc. Đặc biệt,
cùng với sự phát triển về cơ sở vật
chất, đội ngũ phóng viên cũng đã
tăng về số lượng và chất lượng…Từ
năm 2011- 2014, Hội Nhà báo tỉnh
Thái Bình đã đoạt 8 giải Báo chí Quốc
gia. Các Chi hội và Hội Nhà báo tỉnh
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
được UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt
Nam tặng Bằng khen... 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
Hồ Quang Lợi khẳng định, báo chí
Thái Bình thời gian qua đã phát huy
truyền thống của báo chí cách mạng
Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và
sự phát triển của báo chí Việt Nam.
Chúc mừng những thành tựu của
báo chí Thái Bình, đồng chí đề nghị
trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh
tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt
động báo chí, nâng cao hơn nữa vai
trò của các cấp Hội Nhà báo, đáp ứng
nhiệm vụ phát triển hội; Tranh thủ sự
lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính
quyền, sự giúp đỡ của Trung ương và
sự phối hợp của các ngành tạo điều
kiện cho báo chí hoạt động hiệu quả;
Bồi dưỡng tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh cho đội ngũ hội viên gắn với
trách nhiệm xã hội của người làm báo
làm cơ sở xây dựng củng cố hội vững
mạnh; Chú trọng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh
chính trị, đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo, xây dựng báo chí Thái
Bình hiện đại, trung thực, nhân văn.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt
Nam đã trao tặng Bằng khen cho Hội
Nhà báo tỉnh Thái Bình vì những thành
tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp
vụ và công tác Hội. Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh đã trao tặng Hội Nhà báo
Thái Bình bức trướng mang dòng chữ
“Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình - Đoàn kết,
đổi mới, phát triển”; Chủ tịch nước đã
trao tặng Huân chương Lao động
Hạng ba cho đồng chí Lê Thanh
Thưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Thái
Bình, nguyên Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Nhà báo tỉnh. Chủ tịch UBND
tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân
đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2014.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành
nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 7 đồng
chí. Đồng chí Vũ Anh Thao - Tỉnh ủy
viên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà
báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thái
Bình tái đắc cử chức danh Chủ tịch
Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ
2015 - 2020; đồng chí Phí Văn Thành
tái cử chức danh Phó Chủ tịch
Thường trực Hội. Đại hội cũng bầu
Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh
Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

NGỌC LÀNH

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ VII:

Đồng chí Vũ Anh Thao tái đắc cử chức
danh Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015- 2020

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng
Trọng Thăng tặng hoa chức mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI
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Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền chính sách, pháp

luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo
hiểm y tế (BHYT); góp phần thiết thực
cổ vũ, động viên tầng lớp nhân dân
và mọi người lao động tích cực tham
gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp, ngày
9/12/2015, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội
Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo
Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải
Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT
năm 2015 - 2016.  

Tham dự Lễ Phát động có Phó Chủ
tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt
Nam Hồ Quang Lợi, Thứ trưởng - Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị
Minh, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc
cơ quan Trung ương Hội và gần 200
đại biểu, phóng viên, biên tập viên
của các cơ quan thông tấn báo chí.

Giải báo chí toàn quốc về BHXH,
BHYT năm 2015 - 2016 là Giải báo chí
chuyên ngành, góp phần nâng cao

chất lượng thông tin, tuyên truyền về
BHXH, BHYT trên các phương tiện
thông tin đại chúng; ghi nhận, cổ vũ
động viên các cơ quan báo chí, các
nhà báo và các cộng tác viên có tác
phẩm báo chí xuất sắc viết về BHXH,
BHYT. Đây là giải có ý nghĩa quan
trọng không chỉ với hoạt động báo
chí mà còn ý nghĩa thiết thực đối với
chiến lược an sinh xã hội và phát triển
kinh tế của đất nước. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà
báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết,
Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chỉ đạo các
cấp Hội trong cả nước, động viên, cổ
vũ hội viên tham gia, đồng thời đề
nghị các đơn vị chức năng của Hội
Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam
tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải
được tiến hành đúng kế hoạch và có
chất lượng chuyên môn cao.

Đề cập tới ý nghĩa của Giải Báo chí
toàn quốc về BHXH, BHYT; Thứ trưởng
- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, thực
hiện nhiệm vụ Đảng và Chính phủ
giao, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã
có nhiều cố gắng trong tổ chức thực
hiện chính sách BHXH, BHYT cho
nhân dân và người lao động trong cả
nước. 

Để có được những kết quả đó,
trong những năm qua, các cơ quan
thông tấn báo chí đã đóng vai trò là
người hướng dẫn, là cầu nối tuyên
truyền chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong
đó có chính sách, pháp luật về BHXH,
BHYT đến với nhân dân cả nước. Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị
Minh mong muốn, sẽ tiếp tục nhận
được sự đồng hành của các cơ quan
báo chí truyền thông trong cả nước
nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT
đến với mọi người dân. Đây cũng
chính là mục đích để BHXH Việt Nam
tổ chức Giải báo chí này

THÀNH NGỌC

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ BHXH, BHYT NĂM 2015 - 2016

Giải Báo chí được triển khai trên phạm vi toàn quốc với các loại hình báo chí được xét tham dự Giải bao gồm: Báo
in (báo, tạp chí), báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình), báo điện tử với các thể loại: Bài phản ánh, phỏng
vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, tọa đàm, giao lưu.
l Với Tác phẩm báo in, tác giả có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải; 
l Tác phẩm báo điện tử: in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, đường dẫn đến tác phẩm (link) và thời gian đăng tải;
l Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình: gửi đĩa ghi tiếng, ghi hình (USB, CD, VCD, DVD) có lời viết và lời bình, ghi
rõ chuyên mục, thời gian phát sóng (ngày, giờ, thời lượng phát sóng) in trên giấy A4 gửi kèm theo.
lMỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải. Tác phẩm tham dự giải là sáng tạo lần đầu của
tác giả, bản gốc, được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng kể từ ngày phát động
giải đến hết ngày 31/10/2016 và chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào.
l Các tác phẩm tham gia dự thi gửi về: Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội, 
Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com, ĐT: 04.38.246.530 - 04.3935.1071. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Giải
báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016”.
l Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2016 (tính theo dấu bưu điện).

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế 
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Hơn chục năm nay,  Hội Nhà báo
Hải Phòng luôn coi tiêu chí nâng

cao kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên,
nhà báo là mục tiêu phấn đấu để Hội
thực sự xứng đáng là “ngôi nhà chung”
của những người làm báo trên địa bàn
Hải Phòng. Hàng năm, Hội Nhà báo Hải
Phòng phối hợp với Trung tâm Bồi
dưỡng nghiệp vụ hoặc với Ban Nghiệp
vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, hoặc trực
tiếp mời các nhà báo có uy tín trong
báo giới cả nước như nhà báo Trần Đức
Chính, nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà báo
Trần Bá Dung, nhà báo Đồng Mạnh
Hùng, nhà báo Nguyễn Thành Phong,
NSNA Vũ Huyến, nhà báo Nguyễn
Thành Lợi…trực tiếp giảng dạy tại các
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giới báo
chí ở Hải Phòng. Mỗi năm Hội mở từ 2-
3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề,
nội dung chú trọng vào các thể loại
báo chí như: Phóng sự và phóng sự

điều tra cho các loại hình báo chí, Bình
luận, Ký báo chí, Biên tập báo in, Biên
tập báo điện tử, Phóng sự phát thanh
thực tế, Báo chí đa phương tiện và tòa
soạn hội tụ...Dù mỗi lớp chỉ học 2-3
ngày nhưng ai cũng thấy bổ ích, bởi lẽ
giảng viên không chỉ cung cấp kinh
nghiệm trưởng thành từ nghề báo của
mình mà còn cung cấp những thông
tin liên quan đến chuyên đề của báo
chí thế giới. Điểm đáng chú ý là ở nhiều
lớp học số người đăng ký dự học
thường vượt quá số lượng dự kiến. Có
lớp số người đến học vượt quá con số
70, có lớp cả Ban biên tập và Ban Giám
đốc cơ quan báo chí cũng đến dự học
từ đầu đến cuối buổi học. Điều đó cho
thấy, việc lựa chọn nội dung, giảng viên
đã đáp ứng được nhu cầu của những
người làm báo đất Cảng.

Năm 2015, năm diễn ra Đại hội
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ

thành phố Hải Phòng lần thứ XV và
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đã phát
động cuộc thi báo chí viết về “Xây
dựng Đảng”. Nhằm năng cao chất
lượng tác phẩm báo chí viết về xây
dựng Đảng, Hội tổ chức Hội thảo
chuyên đề có sự tham dự của lãnh
đạo các Ban xây dựng Đảng của
thành ủy và cấp ủy các quận, huyện.. 

Nhờ coi trọng tiêu chí nâng cao
kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên, nhà
báo và không bó hẹp đối tượng là
hội viên thuộc Hội, nên những
người làm báo trên địa bàn thành
phố Hải Phòng luôn dành cho Hội
sự trân trọng, thân tình bằng ý thức
Hội Nhà báo Hải Phòng là “ngôi nhà
chung” của những người làm báo
đất Cảng n

HOÀNG THIỀNG
Thường trực Hội Nhà Báo Hải Phòng

Hội Nhà báo Hải phòng: Coi trọng nâng cao kỹ năng 
nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo

Câu lạc bộ Ảnh báo chí trực thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng họp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng 21/6/2015

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI
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THƯ MỜI ĐẶT MUA TẠP CHÍ NGƯỜI LÀM BÁO NĂM 2016

Tạp chí Người Làm Báo là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Thời gian qua, Tạp chí
Người Làm Báo luôn là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ uy tín của báo giới và hơn 22.000 hội viên, nhà báo
trên cả nước. Để Tạp chí không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, Ban Biên
tập rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của quý cơ quan, quý bạn đọc trong việc đặt mua Tạp chí
Người Làm Báo. Chúng tôi coi đây là sự động viên khích lệ quý báu và tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của
quý cơ quan, đơn vị và đông đảo bạn đọc, thời gian tới Tạp chí Người Làm Báo tiếp tục phấn đấu, không
ngừng nâng cao chất lượng nội dung, xứng đáng là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt
Nam.

Ban Biên tập trân trọng thông báo kế hoạch xuất bản và giá bán Tạp chí trong năm  2016 như
sau:

-Tạp chí Người Làm Báo xuất bản 1 tháng/1 kỳ, 68 trang in 4 màu, giấy đẹp, giá 16.000 đ/cuốn phát
hành ngày 15 hàng tháng.

- Tạp chí Người Làm Báo số xuân 2016 (gộp 2 tháng 1+2), 112 trang in 4 màu, giấy couché, giá 39.000
đ/cuốn, phát hành vào ngày 20/1/2016. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Phòng 401, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội; 
Số điện thoại tại Hà Nội: 0463.260.874 - 0977.552.610; Email: lambaovietnam@yahoo.com (đ/c

Hương Lan)
Số điện thoại Chi nhánh TP.HCM: 0839.913.424 - 0917.527.072; Email: tcnguoilambao@gmail.com

(đ/c Ngọc Bích)
Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý cơ quan!

Một triển lãm đáng nhớ

Công việc thường xuyên của Hội
nhà báo địa phương trong một

năm, đó là tổ chức hội báo xuân, hội
nghị, hội thảo, đi thực tế, gặp mặt báo
chí, xét giải thưởng, nghiệm thu tác
phẩm chất lượng cao, kết nạp hội
viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, xuất bản
ấn phẩm và bình bầu khen thưởng,
tặng kỷ niệm chương...Những sự vụ
như thế kể ra khá nhiều, khá cũ và dù
thế nào thì đến cuối năm rồi cũng
xong. Nhưng nghiêm túc nhìn lại
năm 2015 đầy sôi động thì thấy Hội
của mình cũng đã làm được đôi việc
đáng kể.

Năm 2015, nhân kỷ niệm 90 năm
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam,

HNB Thừa Thiên Huế đã tổ chức một
cuộc triển lãm để giới thiệu với công
chúng 90 tờ báo yêu nước và cách
mạng từ 1925, 1930, 1936, 1945, 1946,
1960, 1973...với chủ đề: Thừa Thiên Huế:
90 năm báo chí yêu nước và cách mạng.
Triển lãm kéo dài 10 ngày để bạn đọc ở
Huế kiểm chứng và giúp tìm thêm
nguồn tư liệu. Nhờ thế mà sau triểm
lãm chúng tôi đã nhận được một số tờ
báo cũ từ những năm 1950, xuất bản ở
Huế, do bạn đọc đem đến tặng. Triển
lãm đã gây được ấn tượng mạnh cho
người xem về một chặng đường lịch sử
của báo chí Thừa Thiên Huế và Việt
Nam. Có một điều đặc biệt là tại triển
lãm này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử,

báo chí đã tiếp cận được nội dung của
một số tờ báo yêu nước và cách mạng
như tờ Nhành Lúa, Sông Hương Tục Bản,
Dân, Dân Tộc, Công Lý,... do những cán
bộ cách mạng, trí thức, sinh viên, học
sinh yêu nước hoạt động bí mật trong
lòng địch đảm nhiệm. Điều này đòi hỏi
bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm nghề
nghiệp và lòng yêu nước của người làm
báo hơn bất cứ hình thức xuất bản nào
của tờ báo. Công việc tuy nhỏ nhưng
để làm được cũng phải có quyết tâm
chính trị của cả tập thể, rất đáng trân
trọng với lịch sử báo chí địa phương và
đối với những người đang hoạt động
trong ngành báo chí n

DƯƠNG HOÀNG

HỘI NHÀ BÁO THỪA THIÊN HUẾ
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PHÓNG SỰ ẢNH

Một ngày 
trên đảo Trường Sa

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO TRẦN HỒNG

Là nhà báo quân đội, tôi có vinh dự nhiều lần tiếp xúc với các chiến sĩ
Trường Sa. Nhưng lần đầu tiên đến với Trường Sa cách đây hơn 30 năm

vào tháng 4/1983 vẫn để lại trong tôi những kỉ niệm sâu đậm nhất.
Tàu từ đất liền ra cập bến, chiếc xuồng nhôm của đảo ra áp tàu lớn đón

khách; lần lượt từng người xuống xuồng lên đảo, gặp sóng lớn, khách và chủ
phải vật lộn vất vả hàng giờ chúng tôi mới lên tới đảo.

Khác với mọi vùng, miền mà tôi đã đến, Trường Sa hân hoan đón khách
từ đất liền ra, tất cả mọi người đều bận quần cộc, áo lót và mọi cử chỉ cũng
khác lạ: Ghì chặt nhau rất lâu tuỳ theo sự “cho phép” của con sóng.

Với tôi, một ngày ở đảo qua nhanh như chớp mắt. Những hình ảnh mà
tôi ghi lại sau đây chỉ là phần rất nhỏ mà quân, dân Trường Sa gắn bó bên
nhau, vượt qua khó khăn, gian khổ, lao động quên mình xây dựng và phát
triển bền vững vùng đất, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc  n

1: Đón khách.
2: Chiến sỹ pháo binh huấn luyện.
3: Chiến sỹ bộ binh luyện tập.
4: Giữa 2 đợt luyện tập.

5: Những phút giây hiếm hoi của lính đảo và
đoàn văn công Quân chủng Hải quân.
6: Cây bàng vuông và người chủ mới.
7: Lính đảo tắm.
8: Báo động

1

2

8
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Có một nhà báo như thế!
QUỐC TOÀN

Chủ nhật, ngày 8/11/2015, tôi
cùng nhiều đồng nghiệp đến
dự chương trình Giao lưu

Văn hóa, Giáo dục Đào tạo và Hội
nhập Quốc tế 2015, do Tạp chí Dạy
và Học ngày nay - Cơ quan Đại diện
phía Nam phối hợp cùng Văn phòng
Trung ương Hội Khuyến học Việt
Nam tại phía Nam tổ chức. Nhà báo
Ngô Văn Hiền, Phó Tổng biên tập
Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Trưởng
cơ quan Đại diện phía Nam, Trưởng
ban tổ chức chương trình. Gặp PGS.
TS. Lương Ngọc Toản, nguyên Thứ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó
Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học
Việt Nam tại khán phòng - nơi tổ
chức chương trình, ông đã nói ngay:

- Mình theo dõi chương trình này
từ đầu. Sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng,
công phu chắc chắn sẽ tạo dấu ấn tốt.
Cần ghi công đầu  cho “Tư lệnh”-nhà
báo Ngô Văn Hiền.

Nghiệm lời nhận xét của PGS.TS.
Lương Ngọc Toản, tôi bất ngờ về
những gì mà chương trình “Giao lưu
Văn hóa, Giáo dục Đào tạo và Hội
nhập Quốc tế” diễn ra, đạt được.
Cuộc tọa đàm với thời lượng 90 phút
về chủ đề: “Cơ hội và thách thức của
Việt Nam khi hội nhập vào cộng
đồng kinh tế ASEAN” diễn ra khá ấn
tượng. Các diễn giả  lý giải nhiều vấn
đề cởi mở, sâu sắc, thẳng thắn. Ý
kiến của PGS. TS. Lương Ngọc Toản;
TS - chuyên gia kinh tế  Nguyễn Hữu
Nguyên chỉ ra cơ hội và đặc biệt là
những thách thức không nhỏ của quá
trình hội nhập trong năm 2016.

Doanh nhân Nguyễn Thùy Liên, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tư
vấn và Đào tạo quản trị tinh thần
PROSELF trình bày ngắn gọn về
một lĩnh vực đào tạo  mới mà ít người
quan tâm, nhưng lại quan trọng, tác
động đến sự thành bại trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của một
doanh nghiệp, đó là quản trị tinh
thần. Tôi “tâm phục khẩu phục” về
con mắt tinh đời của Trưởng ban tổ
chức - nhà báo Ngô Văn Hiền đã đưa
vào nội dung tọa đàm điều mà các
doanh nhân Việt Nam còn ít quan
tâm đến. 

Chương trình đã tôn vinh Top 50
nhân tố điển hình vì sự nghiệp văn
hóa, giáo dục Việt Nam; Trao tặng
danh hiệu Nhà văn hóa, giáo dục
xuất sắc, Ngôi trường đẹp và thân
thiện, Chứng nhận thương hiệu uy
tín, doanh nhân văn hóa vì cộng đồng
- năm 2015; Trao tặng 50 suất học
bổng cho các em học sinh nghèo,
nhiều phần quà cho  học sinh nghèo
vượt khó. 

Sau chương trình này, nhà báo
Ngô Văn Hiền còn là người khởi
xướng và tổ chức cuộc hội thảo
“Doanh nhân và nhà giáo với Sự

Nhà báo Ngô Văn Hiền tặng quà cho cháu bị bệnh bại não bẩm sinh ở huyện Lộc Ninh,
tỉnh Bình Phước là con của một chiến sĩ bộ đội biên phòng
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nghiệp Khuyến học - Khuyến tài”,
nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
Trao học bổng và tặng quà học sinh
nghèo vượt khó học tập tốt ở vùng
sâu, vùng xa khu vực Đông Nam bộ,
Tây Nam bộ… nhân dịp Tết Bính
Thân - 2016. Cựu chiến binh, nhà
giáo Dương Văn Đóa, Ủy viên
Thường vụ Trung ương Hội Khuyến
học Việt Nam, Giám đốc văn phòng
phía Nam đánh giá: “Tạp chí Dạy và
Học ngày nay từ tay không mà dựng
nên cơ nghiệp, luôn giương cao ngọn
cờ khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập. Nhà báo Ngô Văn
Hiền đam mê, sáng tạo, luôn đứng ở
tuyến đầu, thực hiện nhiều chương
trình hoạt động thiết thực, hiệu quả”.
Một tạp chí chuyên ngành khuyến
học, hoạt động bằng phương thức xã
hội hóa, hiện nay mỗi kỳ phát hành
gần 10.000 bản, mỗi tháng xuất bản 2
kỳ; Trang Thông tin điện tử với hàng
trăm ngàn lượt bạn đọc truy cập mỗi
ngày là thành tựu đáng nể trong bối
cảnh cạnh tranh thông tin gay gắt
hiện nay. Nhà báo Ngô Văn Hiền đã
kề vai sát cánh cùng GS.TS. Nguyễn
Như Ý - vị thuyền trưởng Tổng biên
tập đa tài - góp phần tạo nên diện
mạo mới của Tạp chí Dạy và Học
ngày nay ở TP. Hồ Chí Minh và khu
vực phía Nam. 

Trong cuộc sống riêng và trên
đường theo sự nghiệp làm báo, ít ai
biết được nhà báo Ngô Văn Hiền đã
phải vượt qua bao thử thách. Dù khó
khăn ngặt nghèo đến mấy, anh cũng
không buông bút, bỏ nghề. Ngô Văn
Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia
đình có truyền thống cách mạng tại
một làng quê nghèo ở huyện Yên
Thành, tỉnh Nghệ An. Cha anh tòng
quân giết giặc  lúc 18 tuổi. Ông là
chiến binh Ngô Văn Hữu, đau đáu
tấm lòng kiên trung: “Đã ra trận là

chết bỏ, sống mái với quân thù, đã đi
là đến đích, đã đánh là  thắng”. Ông
dũng cảm, dám chấp nhận hy sinh,
dám nghĩ dám làm, dám chịu trách
nhiệm, trưởng thành trong đội hình
chiến đấu của Sư đoàn 5 Quân Giải
phóng Miền Nam thời đánh Mỹ. Sau
đại thắng mùa Xuân năm 1975, miền
Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước
thống nhất, cựu chiến binh Ngô Văn
Hữu chuyển gia đình - kéo theo đàn
con nhỏ vào tỉnh Đồng Nai lập
nghiệp. Gia đình đông anh em,
miệng ăn núi lở, vất vả trăm bề.
“Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày
là vũ khí”, cựu chiến binh Ngô Văn
Hữu rèn giũa các con cuộc đời yêu
lao động, tự đứng lên bằng bàn tay
lao động và đôi chân của mình.  Ngô
Văn Hiền, ngày cuốc rẫy, đêm thắp
ngọn đèn dầu leo lét học bài. Trời
phú cho trí thông minh, nhanh nhẹn,
thêm vào đó là tố chất chuyên cần và
ý chí đổi đời xứ Nghệ, Ngô Văn Hiền
học giỏi  văn và toán. Anh thích viết
văn, yêu nghề báo từ bé. Tuổi trưởng
thành, Ngô Văn Hiền  trở thành
phóng viên báo Sông Bé, sau khi tách
tỉnh Sông Bé thành tỉnh Bình Dương
và Bình Phước, Ngô Văn Hiền cùng
một số nhà báo trẻ tự nguyện theo
Tổng biên tập Hoàng Lâm lên Đồng
Xoài gây dựng cơ nghiệp mới: Báo
Bình Phước.

Tổng biên tập báo Bình Phước,
nhà báo Hoàng Lâm, thường nhắc
đến phóng viên Ngô Văn Hiền, cấp
dưới trực tiếp,  như là một tấm gương
sáng về sự chịu thương chịu khó, gan
lì và trung thực, trách nhiệm đến
cùng với từng con chữ. Có lần xuống
cơ sở viết về một vụ tiêu cực trong
ngành cao su, Ngô Văn Hiền được
một vị chức sắc “ém” cho một bao
thư tiền. Dù lúc đó anh và gia đình
rất khó khăn, nhưng Ngô Văn Hiền

từ chối. Đổi lại, anh có một phóng sự
điều tra, đưa vụ tiêu cực này ra ánh
sáng. Thế mới biết, chiến binh cha
Ngô Văn Hữu đã đào luyện nên một
chiến binh - nhà báo con Ngô Văn
Hiền khí phách, không bẻ cong ngòi
bút để vụ lợi.

Gia đình cư ngụ tại một vùng sâu ở
tỉnh Đồng Nai, giáp tỉnh Bình Thuận,
Ngô Văn Hiền phóng chiếc xe máy cà
tàng về TP. Hồ Chí Minh quyết chí
lập thân, lập nghiệp. Anh nói: “Đã
dấn thân vào nghề cầm bút, phải lao
mình, gắn với trung tâm báo chí năng
động và đổi mới ở TP. Hồ Chí Minh”.
Cha của Ngô Văn Hiền gắn cuộc đời
với binh nghiệp, Ngô Văn Hiền theo
tiếng gọi từ trái tim, anh đến thẳng
63, Lý Tự Trọng, xin đầu quân cho
báo Quân đội Nhân dân. Thời điểm
đó Ngô Văn Hiền chỉ làm việc với tờ
báo hàng đầu của quân đội theo chế
độ “phóng viên vòng ngoài”.Trong tác
phẩm “Nghề báo - Nợ đời - tình
người”, các bậc đàn anh báo Quân đội
Nhân dân kể lại: Dù chỉ là “phóng
viên vòng ngoài”, nhưng Ngô Văn
Hiền là một mẫu nhà báo yêu nghề
đến lạ. Đầu thập niên 90 của thế kỷ
XX, sau khi hệ thống chủ xã hội chủ
nghĩa ở Liên Xô và  Đông Âu sụp đổ,
những kẻ xu thời, trong đó có một số
sĩ quan chế độ cũ, hý hửng: “chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam sớm muộn
cũng sụp đổ theo”. Năm 1991, trước
thềm Đại hội VII của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Ngô Văn Hiền nằm trong
nhóm cây bút viết loạt bài về “Thế
đứng của chế độ” và “Sức mạnh của
đổi mới”. Là người hiểu nghề và say
nghề, Ngô Văn Hiền ngày đêm la cà
khắp nẻo đường thành phố, gặp đủ
mọi đối tượng để tìm “của độc”. Một
đêm nọ, anh mang chai  rượu “quốc
lủi” vào công viên Tao Đàn - TP. Hồ
Chí Minh, la cà trò chuyện với mấy
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người đạp xích lô, xe thồ, trong đó có
2 sĩ quan chế độ cũ. Vì quá mệt và đã
khuya, nhà báo ngủ bụi trên ghế đá,
bị kẻ gian lột mất bóp tiền ít ỏi và
chiếc đồng hồ, thậm chí một tên say
xỉn còn định “xin anh tí tiết”! Những
bài viết của Ngô Văn Hiền và các
đồng nghiệp thời kỳ này trên báo
Quân đội Nhân dân có tiếng vang,
được bạn đọc trân trọng, ghi nhận.
Lúc đó cuộc sống thiếu thốn, cơm
không đủ no, áo không đủ mặc,
nhưng Ngô Văn Hiền không lùi bước.
Đại tá Nguyễn Vũ Linh, Trưởng cơ
quan đại diện báo Quân đội Nhân
dân lúc đó nghỉ hưu và được phân
công làm Phó Tổng biên tập phụ
trách phía Nam báo Cựu Chiến Binh
Việt Nam. Biết được sức viết và  khả
năng “lì” trong tác nghiệp của cộng
tác viên Ngô Văn Hiền, Đại tá
Nguyễn Vũ Linh  kéo Ngô Văn Hiền
đi theo mình. Và những năm tháng
dưới trướng bậc đàn anh dầy dạn kinh
nghiệm Nguyễn Vũ Linh, Ngô Văn
Hiền đã vượt lên chính mình, trở
thành một cây bút tin cậy của báo
Cựu Chiến Binh Việt Nam. 

Sau khi rời Báo Cựu Chiến Binh,
Ngô Văn Hiền trở thành Phó Tổng
biên tập rồi Tổng biên tập Tạp chí Tri
thức và Công nghệ. Không chỉ trưởng
thành về  hoạt động phóng viên, biên
tập viên, anh còn tích lũy thêm kinh
nghiệm quản lý một cơ quan báo chí.
Bằng kinh nghiệm, lòng say nghề,
tinh thần trách nhiệm của một nhà
báo trước thời cuộc, nhận nhiệm vụ
Phó Tổng biên tập, Trưởng Cơ quan
Đại diện phía Nam Tạp chí Dạy và
Học ngày nay, nhà báo Ngô Văn
Hiền đã phát huy những thế  mạnh
cơ bản, tạo nhiều dấu ấn cho sự phát
triển của một ấn phẩm có uy tín của
Trung ương Hội Khuyến học Việt
Nam. Trong những thành công của tờ

báo này, phải kể đến chiến công
trong cuộc chiến cam go chống tiêu
cực mà Đảng ta đã phát động. Dưới
sự chỉ đạo  của Tổng biên tập GS.
TS. Nguyễn Như Ý, Phó tổng biên
tập Ngô Văn Hiền không chỉ “dám
chống” mà còn “biết cách chống”
tiêu cực sao cho  hiệu quả. “Chống”
nhưng  đậm tính nhân văn, lấy “xây”
để “chống”, không đao to búa lớn, đủ
chứng cứ, biết mười  nói một. Có thể
coi đây là bài học nghiệp vụ mang
tính tổng kết về những bài viết, người
viết chân chính  chống tiêu cực.

Thật thiếu sót khi nói đến Ngô
Văn Hiền mà không nhắc đến hồn
thơ lãng mạn ẩn dấu từ con tim một
người cầm bút. Anh đã có nhiều bài
thơ về quê hương, đất nước, cuộc đời
được xuất bản thành sách. Thơ Ngô
Văn Hiền bộc bạch nỗi lòng một
cách dung dị, chân thành, thủy
chung. Anh căn dặn các con phải giữ
đạo hiếu, kính trọng ông bà: Ngày
xưa bà hát ầu ơi / Ru cho bố ngủ tuổi
thơ quê nhà / Lời ru ấm giọng dân ca /
Đọng trong hồn bố, lan ra cuộc đời /
Để nay bố được thành người / Biết đau
khổ, biết vui cười thế nhân… Đời
người, khi có ngôi nhà mới là cả một
hạnh phúc lớn vỡ òa, người Việt dù
còn nghèo khó vẫn  thường đạm bạc
tổ chức bữa cơm tân gia cảm ơn bà
con họ hàng, bè bạn, ra mắt xóm
giềng, nhà báo Ngô Văn Hiền mừng
ngôi nhà mới: Có nhà mới rồi / Ta
càng phải phấn đấu nhiều nhiều nữa /
Nghề nghiệp phải nâng cao / Sự nghiệp
phải tiến lên / Giữ vững lòng son …
Đêm dài thao thức nhớ Mẹ, Ngô Văn
Hiền xúc cảm thành lời: Thương mẹ
nhiều sao con nỡ ngồi yên / Dù phong
ba bão tố giữa trời đêm / Con luôn có
Đảng trong trái tim và Mẹ …

Một buổi chiều giữa tháng
11/2015, tôi gặp và trò chuyện với

Đại tá nhà báo Phạm Đình Trọng,
sếp cũ của nhà báo Ngô Văn Hiền
thời kỳ anh làm việc tại Cơ quan Đại
diện phía Nam báo Quân đội Nhân
dân, ông nhận xét nhà báo Ngô Văn
Hiền  ngắn gọn: “Trung thực, thủy
chung, say nghề, dám làm dám chịu;
biết chọn bạn để chơi, biết chọn thầy
để học ”. Nghiệm lại nhận xét của
nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào
tạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội
Khuyến học Việt Nam Lương Ngọc
Toản về nhà báo Ngô Văn Hiền, lúc
Tạp chí Dạy và Học ngày nay tổ chức
chương trình Giao lưu Văn hóa, Giáo
dục Đào tạo và Hội nhập quốc tế -
2015, quả không sai. 

Ngày 13/11/2015, gặp Ngô Văn
Hiền trước khi anh đi Long An
giảng bài cho một lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ làm báo, Ngô Văn Hiền
nhỏ nhẹ nói với tôi, âu cũng là tâm
niệm của anh suốt cả cuộc đời, tôi
xin  ghi lại để kết thúc bài viết: “Bác
ơi, cuộc đời này, nghĩa tình là mãi
mãi, mọi thứ đều là thứ phù du. Em
có hai ông anh đồng nghiệp  - mà số
phận của họ đã không may mắn,  về
cõi vĩnh hằng khi tuổi nghề đang độ
chín, đó là Đại tá nhà báo  Nguyễn
Vũ Linh và Tổng biên tập nhà báo
Hoàng Lâm. Em đã bước qua tuổi
56, rồi cũng có ngày đi theo họ. Lúc
này đây, em sẽ càng hết mình với
nghề báo và cả nghề khuyến học,
khuyến tài - xây dựng xã hội học tập
(cười). Và kiếp sau, nếu được chọn
nghề, em sẽ vẫn chọn cái nghề báo,
gian khó, hiểm nguy nhưng vui lắm”.

Có một nhà báo như thế! Nhà báo
Ngô Văn Hiền, người con yêu dấu
của quê hương xứ Nghệ là vậy. Con
tim anh luôn rộn ràng, thao thức.
Trước mắt anh, bao công việc còn ấp
ủ, đợi chờ n

TP. HCM, ngày 15/11/2015

CHÂN DUNG NHÀ BÁO
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BÁO CHÍ VỚI VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Cụ Vương Nhân tên thật là
Vũ Chu Toàn sinh tại xã
Xuân Bái, huyện Thọ Xuân,

tỉnh Thanh Hoá, quê hương có
truyền thống văn hóa dân gian. Khác
với một số bậc cao niên thường thích
vui thú cảnh điền viên, nghỉ ngơi an
dưỡng, nhưng với cụ Toàn đã hơn 20
năm qua, cụ không ngừng góp công,
góp sức xây dựng thành công CLB
thơ Người cao tuổi. Đây là mô hình
tiêu biểu điển hình đầu tiên của xã
Xuân Bái mang lại niềm vui không
nhỏ dành cho lớp người cao tuổi trên
quê hương.

Cụ cũng là tác giả của nhiều tác
phẩm thơ và truyện ngắn có giá trị
nghệ thuật cao. Tiêu biểu nhất phải
kể đến hai tập thơ “Tứ mã” và “Rau
tần” và một số tác phẩm thơ Đường
đã được Hội thơ Đường Việt Nam
lựa chọn in và phát hành trên toàn
quốc. Đặc biệt, năm ngoái, với bút
danh Vương Nhân, cụ Toàn đã vinh
dự được nhận giải
thưởng trong cuộc thi
viết truyện ngắn tìm
hiểu lịch sử quan hệ hữu
nghị Việt - Lào, Lào - Việt,
do Ban Tuyên giáo tỉnh
Thanh Hoá tổ chức.

Thơ văn của tác giả Vương
Nhân rất đa dạng về hình thức
thể loại và phong phú về nội dung,
tự nhiên đến dung dị, hồn hậu.
Vừa qua cụ Toàn trình làng hơn

50 bài thơ in trong tập “ Rau tần”,
gợi cho người đọc sự giản dị, sảng
khoái, phóng khoáng của một tâm
hồn thi nhân tao nhã. Dường như tác
giả Vương Nhân đang tự vấn, đang
lắng nghe tâm hồn mình - Một tình
yêu quê hương, đất nước và con
người được kết hợp hài hoà với một
tâm hồn tươi trẻ.

Làm thơ từ thủa biết yêu trăng 
Muốn “tót” lên chơi với chị Hằng
Khốn nỗi đường xa muôn vạn dặm
Mắt nhìn theo hút mảnh sao bằng 

Vô đề.

Với bút pháp uyên thâm “ý tại
ngôn ngoại”, ngôn từ trong sáng kết
hợp với thủ pháp nghệ thuật tương
phản vô cùng sắc sảo, tác giả Vương
Nhân còn có nhiều tác phẩm được
in trong Tuyển tập Thơ Đường chọn
lọc. Ở đó, người đọc bắt gặp hình
ảnh tác giả Vương Nhân nặng lòng
với quê hương đất nước, thiết tha
với tình yêu con người, gợi cho
chúng ta nhiều suy ngẫm sâu sa và
cả sự trải nghiệm tinh tế.

Không chỉ say văn, yêu thơ, cụ
Toàn còn rất am hiểu nghệ thuật âm
nhạc và hội hoạ. Bất kể bạn trẻ nào
yêu thích nghệ thuật hội hoạ và âm
nhạc đến xin chỉ dạy, cụ đều chỉ
bảo, giúp đỡ nhiệt tình. Nhiều năm
qua, cụ Vũ Chu Toàn đã đào tạo
được không ít bạn trẻ yêu thích các
bộ môn này. Đã có không ít em nhỏ
được cụ truyền dạy âm nhạc, hội
hoạ nay đã thi đỗ vào các trường
Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các
ngành văn hoá nghệ thuật hội họa
và kiến trúc trên toàn quốc. 

Giờ đây, tác giả Vương Nhân đã
ngoài 90, tóc đã bạc trắng, song cụ
vẫn miệt mài lao động, vẫn viết lên
những vần thơ dung dị, mộc mạc mà
thấm thía đến xao lòng… Những
vần thơ ấy phải chăng là chất, là
hồn của quê hương Xứ Thanh n

Xanh mãi một hồn thơ không tuổi
TRUNG HIẾU - ĐỨC LONG

Có một nhà thơ năm nay đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm” từ lâu, song tâm hồn vẫn sôi
nổi, tươi trẻ như thủa đôi mươi. Ông vẫn đi lại hoạt động ở các Câu lạc bộ người cao tuổi, Câu
lạc bộ thơ của xã Xuân Bái, Thanh Hóa. Hằng ngày, ông vẫn đọc thơ, ngâm thơ, sẵn sàng nhập

cuộc với giới trẻ để truyền thụ nhạc họa. Người ta trìu mến gọi ông là Vương Nhân.

Cụ Vương Nhân đọc thơ Đường trong sân nhà 
ẢNH: VŨ THẢO
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Tập văn tuyển Có một ngày
như thế - Đẹp mãi của
Nguyễn Xuân Lương vừa ra

mắt bạn đọc là một cuốn sách đẹp.
Đẹp về hình thức đã đành, đẹp hơn
nhiều là nội dung, đẹp ở tấm lòng
của tác giả đối với người, với đời.
Hơn chục năm trở lại đây tôi được
đọc Nguyễn Xuân Lương khá nhiều
qua những bài anh đăng trên  các
báo và tạp chí từ Bắc vào Nam, đọc
xong lần nào cũng có cùng cảm nhận
thoáng chút băn khoăn. Lần này đọc
tập văn tuyển của anh, nói đọc lại
cũng được bởi đây là tuyển tập, cảm
nhận ấy đậm hơn bao giờ. Mừng anh
nhiều mà cũng có hơi tiếc cho anh.
Giá mà... Cuộc đời không có giá mà.
Lịch sử càng không có giá mà. Bản
thân tôi từng khẳng định vậy qua
nhiều bài viết. Thế nhưng có phải
trong cuộc sống thường ngày của
mỗi chúng ta, lòng ai chẳng có lúc áy
náy hai chữ giá mà?

Giá mà cây bút Nguyễn Xuân
Lương được đời dành cho nhiều thời
gian vật chất hơn để anh thoải mái
rong ruổi theo đam mê của mình từ
khi còn là anh bộ đội Cụ Hồ phơi
phới tuổi hai mươi đã bộc lộ năng
khiếu văn chương qua nhật ký hành
quân, để rồi trở thành nhà báo
chuyên nghiệp mấy năm sau tại Đài
phát thanh quốc gia. Đời đây là... tổ
chức. Nguyên nhân sâu xa, tôi nghĩ
tại cốt cách của chính Nguyễn Xuân
Lương. Anh chịu đọc, chịu ghi, chịu
học hỏi, nhờ vậy thường xuyên tích
luỹ vốn kiến thức dày. Cách làm việc
của anh bài bản, chỉn chu. Hành xử
của anh có lý có tình. Tầm nhìn của
anh thấy được cái đại cục mà vẫn rõ
tiểu tiết  thường tình. Anh thành

thạo chế độ, chính sách văn phòng,
quan hệ quốc tế. Và anh sẵn sàng
phục vụ. Có phải vì vậy mà tổ chức
thường giao cho anh những công việc
đòi hỏi trước hết cái nghiêm túc, cái
chỉn chu, bài bản: chánh văn phòng,
bí thư, trưởng ban đối ngoại. Phân
công anh phụ trách đối ngoại thì có
thể yên tâm, không lo vấp những sơ
xuất ngoài ý muốn đối với bạn bè
quốc tế hay đồng nghiệp gần xa.
Giao anh viết báo cáo tổng kết hoặc
chuẩn bị đề dẫn hội thảo thì cầm
chắc, dù thời gian hạn hẹp, tập thể sẽ
khỏi phải chỉnh lý nhiều. Đã có lần
tổ chức phân công anh phụ trách
một tờ báo. Vừa làm xong đề án
phát triển, anh đã phải giã từ đi nhận
nhiệm vụ khác. Cá nhân tôi những
tháng năm công tác tại Bộ Thông tin,
Hội Nhà báo... tôi biết ơn anh
Nguyễn Xuân Lương về sự chí tình
của anh. Tuy nhiên, chuyện riêng tư
giữa bè bạn, không dám miên man.

Trở lại với tập văn tuyển Có một
ngày như thế... Nói đi, cần nghĩ lại.
Tôi vừa nói mừng anh nhiều mà
cũng hơi tiếc cho anh. Giá anh có
nhiều thời gian vật chất hơn, hẳn
cống hiến của Nguyễn Xuân Lương
cho báo chí, văn học còn đồ sộ gấp
mấy. Thế nhưng chẳng phải ông cha
ta thường dạy: văn hay chẳng lọ ngắn
dài. Còn thiên hạ đông tây kim cổ
vẫn tâm niệm: quý hồ tinh…? 

Từ sau ngày được nghỉ hưu, nhà
báo Nguyễn Xuân Lương viết
nhiều, và càng viết cái thần cây bút
của anh càng thêm khởi sắc, đọc
càng thấy ngon lành - nói như lời
nhà văn Đoàn Minh Tuấn “càng già
trái càng ngọt”.

Ở trên tôi có nói tập văn tuyển

của Nguyễn Xuân Lương đẹp ở tấm
lòng. Ngẫm nghĩ một chút về bố cục
tập sách, ta sẽ thấy cung cách và
tâm tình người viết. Phần Một, tác
giả dành bảy bài liền nói lên lòng
biết ơn Bác Hồ và những thu hoạch
khi nghiên cứu, học tập và làm theo
đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp đó, kỷ
niệm về đại tướng Võ Nguyên Giáp,
người sống mãi trong lòng nhân
dân. Và không thể thiếu, sự nghiệp
ân đức vị danh tướng thời vua Lê
Lợi đánh đuổi quân Minh: Thái bảo
Huân quận công Nguyễn Tuấn
Thiện, người đất Hương Sơn, Hà
Tĩnh, mà Nguyễn Xuân Lương là
một hậu duệ.

Phần Hai chọn một số bài tác giả
viết về quê nhà, xứ sở: từ cái làng quê
nơi có bà ngoại cùng ngôi nhà cổ ông
cha để lại đến bà con họ hàng liệt sĩ,
từ cái hói Trùa và sông Ngàn Phố
đến Điện Biên Phủ và Điện Biên
Phủ trên không.

Như thể chờ trả xong nghĩa với
quê hương, tác giả mới dành Phần
Ba cho việc vi vu các nẻo đường xa
xứ người. Phải xuất hành từ Hương
Sơn và Ngàn Phố, phải có Phố Hiến
có Mai Châu trong người, mới có thể
đàng hoàng gặp Paris và Thành Đô,
Seoul hay Bangkok, Berlin hoặc
Praha..., tôi nghĩ vậy có phải không,
thưa nhà báo Nguyễn Xuân Lương?

Phần Bốn, tác giả dành cho nghề
và đồng nghiệp. Từ các nhà báo liệt
sĩ và những tên tuổi thế hệ trên mà
ông có dịp tiếp xúc: Hoàng Tùng,
Quang Đạm, Trần Công Mân, Trần
Lâm, Hoàng Phong... đến bạn bè

Đẹp mãi nợ đời -  tình người *

* Đọc có một ngày như thế - Đẹp mãi,
tập văn tuyển của Nguyễn Xuân Lương.
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cùng lứa hoặc trẻ hơn: Đoàn Minh
Tuấn, Phạm Quốc Toàn, Nguyễn
Huy Thông..., với bất kỳ ai Xuân
Lương cũng đằm thắm cảm tình.

Và như một sự tất nhiên, Phần
Năm, phần cuối, là cơ hội để tác giả
trải lòng qua những vần thơ làm vào
lúc xế bóng cuộc đời, qua khỏi mốc
xưa nay hiếm...

Tôi hoàn toàn chia sẻ những cảm
nhận của ông bạn ở thành phố Hồ
Chí Minh, nhà văn Đoàn Minh
Tuấn, sau khi đọc các bài viết của
Nguyễn Xuân Lương: chân thực,

nhạy bén thời sự, sắc sảo chính kiến,
phong phú nội dung. Và tôi còn biết
nói gì hơn ngoài việc lặp lại nhận xét
của cây đại thụ văn học, báo chí nay
đã đi xa, nhà văn Tô Hoài: Đọc ký
của Nguyễn Xuân Lương ta cảm
như có cái gì đó cuồn cuộn bồng
bềnh như dòng nước sông La, như
câu mở đầu bài hát để đời của nhạc
sĩ Nguyễn Văn Tý phỏng lời thơ nhà
cách mạng lão thành Nguyễn Xuân
Linh, người từng đảm đương nhiều
trọng trách, cuối đời trở về quê làm
Bí thư Tỉnh ủy: “Đi mô cũng nhớ về

Hà Tịnh...: Xin mạn phép thưa:
“Tịnh” theo giọng nói dân gian chứ
không phải “Tĩnh” viết theo văn bản
pháp quy, thì mới thấm thía hết cái
bồng bềnh cái mạnh mẽ của gió
nước sông La.

Đã đi vay thì vay cho trót. Tôi vay
luôn ý của tác giả Nguyễn Xuân
Lương làm đầu đề đôi điều cảm
nhận sau khi gấp tập sách: “Nghề
báo là nợ đời, tình người”. Đúng vậy,
và đẹp mãi tình và nợ của bất kỳ ai
đã trót mang cái nghiệp vào thân n

PHAN QUANG

Ngày 11/12, Công ty TNHH Nhà nước một
thành viên Yến sào Khánh Hòa (gọi tắt

là Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức Lễ kỷ
niệm 25 năm ngày thành lập và đón nhận
danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi
mới. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng
và Nhà nước trao tặng cho tập thể công
nhân viên Công ty qua các thời kỳ, tạo động
lực mạnh mẽ cho Công ty vững bước trên
con đường hội nhập và phát triển.

Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành
lập ngày 9/11/1990, với chức năng quản lý,
khai thác sản phẩm yến sào và kinh doanh

xuất khẩu thu ngoại tệ. Khi mới thành lập,
Công ty chỉ quản lý, bảo vệ 8 đảo yến với
40 hang yến lớn nhỏ trong vịnh Nha Trang.
Đến nay Công ty phát triển lên đến 26 đơn
vị trực thuộc, 3 Công ty cổ phần thành
viên; quản lý, bảo vệ 32 đảo yến với 169
hang yến lớn nhỏ trải dài hơn 100 km từ
huyện Vạn Ninh đến TP. Cam Ranh. Năm
1991, sản lượng yến sào khai thác đạt 1.531
kg, đến năm 2015 đạt 3.401kg. Năm 2015,
tổng doanh thu toàn Công ty ước đạt
4.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 lần so với
năm 1991. Thời điểm mới thành lập, số

lượng cán bộ công nhân viên Công ty chỉ
có 87 người nhưng đến nay đã tăng lên
5.212 người; thu nhập trung bình hơn 
8 triệu đồng/người/tháng.

Chính nhờ việc năng động sáng tạo,
đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị, đạt được những thành tựu xuất
sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; dịp
này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự
được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh
hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Thủ tướng
Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân;
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho
Đảng bộ Công ty; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua
cho Công ty, tặng bằng khen cho 8 tập thể
và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh
Quang đề nghị, trong giai đoạn 2015 - 2020
và những năm tiếp theo, Công ty Yến sào
Khánh Hòa phải chú trọng chiến lược phát
triển, đặc biệt là hoàn thành sắp xếp, tái cơ
cấu nhằm đưa doanh nghiệp hoạt động hiệu
quả, tăng khả năng thích ứng với yêu cầu
cạnh tranh và hội nhập. Bên cạnh đó cần tiếp
tục nghiên cứu khoa học để bảo vệ và phát
triển quần thể chim yến gắn liền với sự hình
thành và phát triển các hang nhân tạo trên
đảo, phát triển nuôi chim yến trong nhà
nhằm nâng sản lượng, chất lượng khai thác.

VĨNH THÀNH

Công ty Yến sào Khánh Hòa đón nhận
danh hiệu Anh hùng Lao động

Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa (phải) trao bằng chứng
nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Công ty Yến sào Khánh Hòa
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Cần nhìn nhận khách quan 
về quy hoạch báo chí ở Việt Nam

NGUYỄN VĂN HẢI

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến Đề án quy hoạch phát triển và quản lý
báo chí toàn quốc đến năm 2025, một số tờ báo nước ngoài và trang mạng đã xuất hiện
những ý kiến phiến diện, phản ánh không đúng bản chất về đề án quy hoạch này.

Cái nhìn thiếu thiện chí
Không chỉ có những cái tiêu đề

giật gân như: “Quy hoạch báo chí đến
2025 gây tranh cãi”, “Đề án quy
hoạch lại báo chí của Việt Nam gây
hoang mang”, “Vạn người sẽ mất việc
trong cuộc “quy hoạch” truyền thông
Việt Nam”…, một số tờ báo nước
ngoài còn cố tình trích dẫn một số ý
kiến cực đoan của một số “nhà đấu
tranh dân chủ” trong nước về đề án
quy hoạch báo chí. Không phải bây
giờ, mà đã từ lâu, những “nhà báo tự
do” vẫn thường có cái nhìn thiếu
khách quan về bảo đảm tự do báo chí,
tự do ngôn luận ở Việt Nam. Việc họ
nhìn nhận, đánh giá không đúng bản
chất của đề án quy hoạch báo chí lần
này cũng không ngoài mục đích cố

tình đánh lạc hướng dư luận, làm cho
dư luận hiểu không đầy đủ, thấu đáo
về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như
mục đích lành mạnh của việc quy
hoạch báo chí ở Việt Nam, qua đó
nhằm xuyên tạc chế độ chính trị của
Việt Nam.

Cần hiểu rõ những nội hàm của
quy hoạch báo chí 

Ngay như tên gọi của đề án “Quy
hoạch phát triển và quản lý báo chí
toàn quốc đến năm 2025”, từ “phát
triển” đặt trước từ “quản lý”, nghĩa là
quy hoạch trước hết nhằm hướng
đến, tập trung ưu tiên để tạo điều
kiện cho báo chí phát triển thuận lợi,
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Tuy nhiên, cũng như bất cứ

lĩnh vực nào muốn phát triển đúng
hướng, lành mạnh phải gắn liền với
công tác quản lý. Báo chí là lĩnh vực
đặc thù, hệ trọng, nhạy cảm nên
không thể không gắn liền với sự quản
lý của Nhà nước. Do đó, nếu hiểu quy
hoạch báo chí chỉ đơn thuần là “siết
chặt quản lý báo chí” là hạn hẹp, thô
thiển.

Mặt khác, nội dung của đề án quy
hoạch báo chí không dừng lại ở phạm
vi, quan điểm, mục tiêu, định hướng
quy hoạch đối với từng loại hình báo
chí (báo in, báo nói, báo hình, báo
điện tử), mà quan trọng hơn đề án
còn xác định 9 giải pháp thực hiện,
gồm: Thông tin, tuyên truyền; Xây
dựng pháp luật, cơ chế, chính sách;
Tổ chức bộ máy; Chỉ đạo, điều hành;

Độc giả tham quan và đọc báo tại Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 tại Hà Nội
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Nâng cao năng lực thực thi pháp luật;
Đầu tư tài chính; Nguồn nhân lực báo
chí; Ứng dụng khoa học công nghệ;
Hợp tác quốc tế về báo chí và thông
tin đối ngoại. Vì vậy, những ý kiến
cho rằng quy hoạch báo chí chỉ là việc
sắp xếp, điều chỉnh, tiết giảm các cơ
quan báo chí, thì chẳng khác nào
“nhìn cây mà không thấy rừng”. Hay
nói cách khác, đó chỉ là cái nhìn hời
hợt ở bên ngoài để thấy hiện tượng
đơn lẻ mà không thấy hết và đánh giá
thấu đáo vấn đề. 

Mục đích của “Đề án quy hoạch
phát triển và quản lý báo chí toàn
quốc đến năm 2025” là nhằm sắp xếp,
cơ cấu lại hệ thống báo chí bảo đảm
đủ số lượng gắn với đổi mới mô hình
hoạt động, phát triển các loại hình
báo chí theo hướng chuyên nghiệp,
hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin
lành mạnh, đa dạng, phong phú của
các tầng lớp nhân dân. Đề án quy
hoạch báo chí có một số điểm nổi bật
sau: 

Thứ nhất: Phủ rộng diện tích thông
tin, bảo đảm thông tin cho tất cả các
vùng, miền, khu vực, địa phương
trong cả nước. Theo đó, 100% tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương đều
có ít nhất 1 cơ quan báo chí, 1 đài
phát thanh- truyền hình, 1 cơ quan
tạp chí về văn học nghệ thuật. 

Thứ hai: Phủ rộng lĩnh vực thông
tin, bảo đảm thông tin cho tất cả các
lĩnh vực trong đời sống xã hội. Theo
đó, 100% bộ, ngành, đoàn thể Trung
ương ít nhất đều có 1 cơ quan báo chí
in, 1 cơ quan tạp chí in. Những tổ
chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp có
số lượng hội viên đông, phạm vi hoạt
động rộng khắp, có sức lan tỏa lớn
trong xã hội như Liên hiệp các Hội
Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên
hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội

Nhà văn Việt Nam đều có 1 cơ quan
báo chí in, 1 cơ quan tạp chí in.

Thứ ba: Phủ diện thông tin cho các
đối tượng trong xã hội. Theo đó, tất
cả các giai cấp, tầng lớp, thành phần,
giới tính trong xã hội (công nhân,
nông dân, trí thức, cựu chiến binh,
thanh thiếu niên, phụ nữ, công đoàn,
các tôn giáo hoạt động hợp pháp…)
đều có ít nhất 1 cơ quan báo chí (báo
chí in hoặc báo chí điện tử). Trong đó
ưu tiên bảo đảm thông tin cho đồng
bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng
xa. Hiện nay, nước ta có 20 đầu báo
được cấp miễn phí cho bà con dân tộc
thiểu số ở những địa bàn đặc biệt khó
khăn, đã minh chứng điều này.

Thứ tư: Cùng với khai thác, phát
huy lợi thế của các cơ quan báo chí
của tỉnh, thành phố, bộ, ngành, đoàn
thể Trung ương và các tổ chức chính
trị- xã hội- nghề nghiệp, sẽ đầu tư tập
trung ưu tiên nguồn lực để phát triển
một số cơ quan báo chí chủ lực của
Đảng, Nhà nước và nhân dân thành
những tổ hợp truyền thông đa
phương tiện, góp phần xây dựng nền
tảng, môi trường thông tin lành mạnh
cho đất nước và xã hội. 

Thứ năm: Tiếp tục coi trọng các
loại hình báo chí (báo in, báo nói,
báo hình, báo điện tử), trong đó sắp
xếp, tinh giản một số cơ quan báo chí
in gặp nhiều khó khăn trong hoạt
động; đồng thời chú ý tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho báo chí điện tử
hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích,
chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu
cầu cập nhật thông tin nhanh nhạy
của công chúng trong thế giới thông
tin bùng nổ. Cách làm này là phù
hợp với xu thế phát triển của báo chí
thế giới hiện nay. 

Như vậy, Đề án quy hoạch báo chí
lần này đã bao quát đầy đủ hơn về
bảo đảm thông tin ở tất cả các địa

bàn, các lĩnh vực, các đối tượng trong
xã hội. Hay nói cách khác, thông qua
quy hoạch báo chí vừa nhằm tránh
tình trạng “khoảng trống thông tin”
hoặc thông tin “chỗ thừa, nơi thiếu”,
vừa bảo đảm cho thông tin đến được
với tất cả mọi người dân trên khắp
mọi miền đất nước, từ đó tạo cơ hội
cho mọi công dân được quyền tiếp
cận, hưởng thụ thông tin- một trong
những quyền căn bản của con người
đã được hiến định trong Hiến pháp
2013. 

Bảo đảm quyền lợi cho những
người làm báo

Khi Đề án quy hoạch báo chí được
triển khai, về cơ bản phần lớn những
người làm báo vẫn yên tâm hoạt động
nghề nghiệp. Tuy nhiên, do sắp xếp,
điều chỉnh một số cơ quan báo chí
nên khó tránh khỏi một bộ phận nhà
báo sẽ “dôi dư”. Nghề báo vốn là
nghề chọn người rất khắt khe, nên
qua đợt sắp xếp này, một số người
làm báo không có “duyên” với nghề
có thể tìm kiếm công việc khác thích
hợp hơn. Tuy vậy, các cơ quan chức
năng, cơ quan chủ quản báo chí cũng
sẽ tìm ra những giải pháp thấu lý, đạt
tình để giúp số người làm báo này vẫn
có thể làm việc, cống hiến và phát
triển ở những vị trí, lĩnh vực phù hợp.
Hơn nữa, như lãnh đạo Ban Tuyên
giáo Trung ương và Bộ Thông tin và
Truyền thông đã khẳng định: Việc
quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan
báo chí sẽ được làm thận trọng, có lộ
trình hợp lý, bước đi thích hợp; đồng
thời luôn lắng nghe dư luận, lắng
nghe các cơ quan báo chí để xử lý
những vấn đề nảy sinh một cách
khoa học, không gây xáo trộn đời
sống báo chí, cố gắng tạo điều kiện
tối đa để bảo đảm quyền lợi cho
những người làm báo n
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Trách nhiệm của báo chí đối với chính trị
TRƯƠNG THỊ KIÊN

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông

Ngay từ khi mới ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã công khai thừa nhận tính giai cấp,
tính Đảng, tính chính trị. Trong hai cuộc kháng chiến, báo chí cách mạng đã góp phần quan

trọng vào thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày nay,
trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, vai trò, trách nhiệm của báo chí với chính trị

lại càng cần được chú trọng hơn bao giờ hết.

Khi nói về trách nhiệm chính
trị của báo chí - thực chất
là nói đến trách nhiệm,

năng lực của báo chí truyền thông
trong việc thực hiện sứ mệnh là
phương tiện, công cụ của Đảng,

Nhà nước nói chung, của từng nhân
tố trong hệ thống chính trị Việt
Nam nói riêng trong các hoạt động
giành, giữ và sử dụng quyền lực Nhà
nước. Trong thời đại ngày nay, báo
chí thực hiện trách nhiệm chính trị

của mình thông qua các nhiệm vụ. 
Thứ nhất, báo chí hỗ trợ đắc lực

Đảng, Nhà nước trong công tác
lãnh đạo, quản lý đất nước. Báo chí
Việt Nam ngay từ khi ra đời đến
nay, luôn là công cụ, phương tiện

GS.TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn,
báo chí, truyền hình

NGUỒN: KINHTETRUNGUONG.VN
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hỗ trợ đắc lực cho các nhiệm vụ
cách mạng của Đảng. Báo chí từ
lâu đã không chỉ là điều kiện cần,
mà đã trở thành nội dung các quyết
định của công tác lãnh đạo, quản
lý. Qua báo chí, Đảng, Nhà nước
nắm bắt kịp thời thực tiễn lao động
sản xuất của các tổ chức, cá nhân,
của các bộ, ban, ngành, đoàn thể
với những đòi hỏi, thách thức,
những biểu hiện tích cực và tiêu
cực; nắm bắt xu thế vận động
khách quan của thời đại; nắm bắt
dư luận xã hội, ý chí, nguyện vọng,
tinh thần... của quần chúng nhân
dân, từ đó, đổi mới, sửa đổi chính
sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Gần đây, ý kiến của nhân dân về dự
thảo xử phạt xe không chính chủ,
về dự án chặt 6.700 cây xanh ở Hà
Nội, về sân bay Long Thành, về dự
án lấp sông Đồng Nai… được phản
ánh sâu rộng trên báo chí, đã góp
những tiếng nói mạnh mẽ, có trọng
lượng để các cơ quan chức năng
điều chỉnh các quyết định, các
chính sách.

Thứ hai, báo chí tích cực truyền
bá quan điểm của chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Gìn
giữ và củng cố hệ tư tưởng Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm
cho hệ tư tưởng này trở thành chủ
đạo trong đại bộ phận quần chúng
nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống
còn đối với sự tồn vong của chế độ
và vận mệnh dân tộc. Những đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng như
Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, những ngày lễ
trọng đại như Ngày thành lập Đảng,
Quốc khánh, Giải phóng Thủ đô, kỷ
niệm ngày sinh nhật C.Mác,
Ănghen, Lênin, Hồ Chí Minh... là
dịp báo chí cùng cả nước ôn lại
những tư tưởng chính trị cách mạng

vĩ đại. Tuyên truyền sâu rộng, lặp đi
lặp lại như “mưa dầm thấm lâu”,
kết hợp với phân tích, giải thích,
động viên là phương thức đúng đắn
mà báo chí đã làm, giúp hệ tư tưởng
của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh trở thành hệ tư tưởng
chính thống của toàn thể dân tộc
Việt Nam.

Thứ ba, kịp thời thông tin, tuyên
truyền đường lối, chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng, Nhà
nước. Hầu như tất cả các dự thảo
luật quan trọng, những chủ trương,
chính sách lớn của Đảng, Nhà nước,
của các bộ, ngành... đều được công
khai thông tin trên báo chí. Dự thảo
sửa đổi Hiến pháp năm 2013 rồi
đến toàn văn Hiến pháp sửa đổi,
Luật biển đảo, Nghị định xử phạt xe
không chính chủ, Đề án quy hoạch
báo chí, Chương trình mục tiêu
quốc gia về xoá đói giảm nghèo,
Chương trình mục tiêu phát triển
kinh tế, Chương trình xây dựng
nông thôn mới, các quyết sách quan
trọng của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế...
đều được thông tin kịp thời, chính
xác, đa chiều đến quần chúng nhân
dân, giúp họ nắm bắt thông tin,
thấm nhuần và tự giác thực hiện
theo đúng tinh thần chỉ đạo. Không
những thế, nhân dân còn có thể
đóng góp ý kiến, phản biện các dự
thảo luật, các chính sách, giúp
Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành
kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, ban
hành mới sao cho sát hợp với quy
luật phát triển và ý chí, nguyện vọng
của nhân dân. 

Thứ tư, báo chí giúp công chúng
nhận thức đúng đắn các hiện tượng,
bản chất, sự kiện đang diễn ra trong
xã hội. Báo chí là một trường học
rộng lớn, một kho tàng tri thức
khổng lồ về xã hội, văn hoá, khoa

học, kỹ thuật, tri thức chính trị...
Thông tin báo chí được kiểm chứng,
đa dạng, phong phú, hấp dẫn, sinh
động về mọi lĩnh vực, mọi vấn đề.
Các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo
Việt Nam; phong trào thi đua, học
tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh; phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá; các
chiến dịch truyền thông về văn hoá
giao thông, chiến dịch tình nguyện
hè, hiến máu nhân đạo... do báo chí
phát động hoặc đăng tải đã có sức
lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân
nhiều năm qua, góp phần thay đổi
nhận thức, thái độ, hành vi của công
chúng, từ đó, họ thay đổi hành vi
phù hợp với luật pháp, với các giá trị
đạo đức và quy luật phát triển xã hội. 

Thứ năm, báo chí tham gia đấu
tranh chống lại các quan điểm sai
trái của các thế lực thù địch. Công
chúng được tiếp cận với nhiều bài
viết đanh thép, giàu tính khoa học
và trí tuệ, lột trần bản chất sai trái,
núp bóng tôn giáo, dân chủ của các
phần tử quá khích ở giáo xứ Thái
Hà, ở thành phố Đồng Hới, ở Tây
Nguyên... Nhiều bài viết đã đi vào
trái tim, khối óc của hàng triệu độc
giả như Trái với chức phận, đi ngược
lại lợi ích dân tộc (Quân đội Nhân
dân), Gửi ông không muốn làm
người Việt (Thanh niên)... Báo chí
giúp người dân nhận thức rõ hành vi
sai trái của các đối tượng, nắm được
biện pháp xử lý, chính sách khoan
hồng của Đảng, Nhà nước; đồng
thời, cảnh báo, răn đe những hành
vi tương tự có thể xảy ra.

Thứ sáu, tham gia giám sát và
phản biện xã hội. Báo chí thực hiện
năng lực giám sát xã hội thông qua
tai mắt của nhân dân, thông qua dư
luận xã hội. Thời gian qua, báo chí
đã phát hiện nhiều vụ tham nhũng,
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tiêu cực, như vụ “con bạc triệu đô”
Bùi Tiến Dũng và tiêu cực lớn ở
PMU 18; Cán bộ lãnh đạo thị xã Đồ
Sơn chia chác hàng chục mảnh đất
hàng tỷ đồng cùng bản án sơ thẩm
“nhẹ như lông hồng”; Vấn đề nhà
công vụ biến thành nhà tư; Vụ “siêu
lừa” Nguyễn Đức Chi cùng đồng
bọn; Vụ đề án tin học hóa các hoạt
động hành chính (đề án 112); Công
ty VEDAN và hóa chất Lâm Thao
xả nước thải; vụ án Vinalines…

Cùng với việc trực tiếp giám sát,
báo chí trở thành diễn đàn để tất cả
mọi công dân, tổ chức... thể hiện
quyền giám sát và phản biện xã hội,
giải quyết các vấn đề chung của đất
nước. Nhờ báo chí, nhân dân được
bày tỏ quan điểm, ý kiến, thể hiện

tài năng, tâm huyết, trí tuệ, tham gia
vào các tiến trình xã hội, giải quyết
nhiều vấn đề chung của đất nước. 

*
Để giúp báo chí thực hiện tốt

chức năng, nhiệm vụ đối với chính
trị, Đảng, hệ thống chính trị đã có
những tác động trở lại với báo chí.
Cụ thể: Đảng định hướng chính trị,
định hướng thông tin, lãnh đạo
thông qua tổ chức đảng và đội ngũ
cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí
truyền thông; Nhà nước quản lý báo
chí - truyền thông: xây dựng Luật và
các văn bản dưới luật về báo chí
truyền thông; quản lý nội dung
thông tin; khen thưởng, xử phạt; cấp
và thu hồi giấy phép hoạt động, thẻ
nhà báo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

báo chí truyền thông...; Đảng, Nhà
nước và các tổ chức chính trị cung
cấp thông tin chính xác, đầy đủ và
kịp thời về đường lối, chính sách và
tình hình thực tiễn cho báo chí -
truyền thông...

Tóm lại, có thể nói, sự ổn định về
chính trị ở nước ta, nhận thức chính
trị, thái độ chính trị và hành vi
chính trị đạt đến độ thống nhất cao
của nhân dân ta là minh chứng rõ
ràng nhất cho tác động tích cực của
báo chí truyền thông đến đời sống
chính trị Việt Nam. Và ngược lại,
báo chí nước ta nhờ thể chế chính
trị tự do, công bằng, tiến bộ của
Đảng, hệ thống chính trị, đã có
những phát triển với nhiều thành
tựu đáng tự hào n
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Giấy giới thiệu hay “giấy phép con”?
THIỆN VĂN

Mong muốn được tiếp cận thông tin rõ ràng, minh bạch là nhu cầu chính đáng
của người dân. Báo chí là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất để chuyển
tải kịp thời, chính xác những thông tin ấy. Một số cán bộ địa phương và cơ quan
chức năng biết vậy, hiểu vậy, nhưng đôi khi lại có những thái độ, hành vi ứng xử

chưa đúng với báo chí cả về lý và tình.

Xã làng nghề K. vốn là
“điểm nóng” về chuyển đổi
mục đích đất nông nghiệp

sang đất thổ cư, nên xảy ra tình
trạng khiếu kiện ồn ào mấy tháng
trời. Biết sự việc đó, một cơ quan
báo Trung ương cử phóng viên về xã
tìm hiểu thông tin để viết bài, nhưng
lãnh đạo xã kiên quyết “hai không”:
Không gặp, không cung cấp thông
tin cho báo chí. Phóng viên hỏi lý
do, đại diện “người phát ngôn” xã
bảo: Do cấp trên quy định, muốn
được cung cấp thông tin từ lãnh đạo
xã, ngoài giấy giới thiệu của cơ quan
báo chí, nhất thiết phải có giấy giới
thiệu chính thức của Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh hoặc giấy giới
thiệu của Phòng Văn hóa-Thông tin
huyện. Phóng viên hỏi lý do phải xin
thêm giấy giới thiệu thì “người phát
ngôn” của xã lạnh lùng: “Đấy là quy
định của cấp trên”!

Phóng viên muốn gặp dân, xã vội
điều động hai anh nhân viên công an
kè kè đi bên cạnh. Gặp tình cảnh
này, phóng viên đành bất lực và…
lên huyện. Đến Phòng Văn hóa-
Thông tin huyện xin giấy giới thiệu,
họ bảo “vấn đề này phức tạp lắm” và

đề nghị phóng viên sang xin giấy giới
thiệu ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Đến Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại
diện cơ quan này lại nói rằng, xã K.
có vụ việc rất nhạy cảm, để có tính
pháp lý cao hơn, đề nghị phóng viên
lên Sở Thông tin và Truyền thông
xin giấy giới thiệu! Lên tỉnh, người
của Sở Thông tin và Truyền thông
hứa sẽ cấp giấy giới thiệu cho phóng
viên, nhưng đề nghị phải chờ đợi
một, hai ngày nữa để xin ý kiến chỉ
đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

Không chịu nổi cái lối đưa đẩy
vòng vo khó chịu ấy, phóng viên
“giả vờ” ra về, nhưng hôm sau bí
mật cải trang về với dân và âm thầm
làm một cuộc điều tra. Tuần sau,
phóng viên đó đã cho đăng tải bài
viết nêu rõ những khuất tất về việc
chuyển đổi sử dụng mục đích đất
đai của xã này. Bài báo nói đúng sự
thật nên nhanh chóng lan truyền
rộng khắp, làm xôn xao dư luận cả
huyện, cả tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã ra
công văn yêu cầu phải làm rõ và xử
lý trách nhiệm của những người có
liên quan.

Vốn là người cầu thị, tôn trọng
báo chí, sau khi biết chuyện phóng

viên phải qua mấy “cửa ải” mà
không xin được tờ giấy giới thiệu,
người đứng đầu tỉnh này tỏ ra rất
không hài lòng về lối làm việc cửa
quyền, quan liêu của một vài cơ
quan chức năng địa phương. Ông
nói, đại ý: Xã hội bùng nổ thông
tin, chỉ cần một chiếc điện thoại
thông minh thì người dân cũng có
thể nắm được tình hình thời sự thế
giới trong giây lát. Việc yêu cầu
phóng viên phải đến nhiều cơ quan
xin giấy giới thiệu thực chất là việc
đẻ ra “giấy phép con” để gây khó
dễ cho hoạt động báo chí. Việc làm
này vô hình trung đã hạn chế, ngăn
cản quyền tiếp cận thông tin của
người dân-một quyền cơ bản và
cũng là nhu cầu chính đáng, thiết
thân của người dân.

Mong sao, trường hợp đẻ ra “giấy
phép con” gây cản trở hoạt động
báo chí ở cơ quan chức năng địa
phương nọ chỉ là cá biệt và sẽ không
còn tái diễn. Và cũng mong sao,
trong xã hội ta luôn có những người
“đứng mũi chịu sào” như vị lãnh
đạo tỉnh đã biết ứng xử công tâm,
đúng mực và có trách nhiệm đối với
báo chí n
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1.Mỗi người làm báo khi thể
hiện tác phẩm phải bảo đảm

tính trung thực. Tác phẩm báo chí
hàm chứa lượng thông tin về các sự
kiện, các vấn đề nảy sinh trong cuộc
sống một cách trọn vẹn, kịp thời,
đảm bảo sự khách quan, trung thực,
đúng bản chất, mang lại lợi ích thiết
thực cho công chúng. Cái hay của
báo chí không phải chỉ là hương,
hoa, ý tưởng trầm sâu như cái hay
của văn chương, nghệ thuật, mà đó
chính là sự tác động trực tiếp về nội
dung tư tưởng tạo ra sự lan toả
thông tin mang lại hiệu quả cao
trong xã hội. Một tác phẩm báo chí
hay bao giờ cũng có nội dung tư
tưởng tốt, hình thức thể hiện phù
hợp. Công chúng tiếp nhận tác
phẩm báo chí có nhu cầu thoả mãn
sự hưởng thụ cái hay về nội dung tư
tưởng và hình thức thể hiện.

Nói tới công chúng là nói tới chủ
thể tiếp nhận tác phẩm báo chí.
Một sản phẩm báo chí không phải
chỉ thoả mãn nhu cầu thông tin của
một người mà của nhiều người tuỳ
theo cấp độ thông tin và tính chất
xã hội của nó. Sức lan toả của thông
tin theo cả chiều sâu và chiều rộng.
Chiều sâu bao giờ cũng là điều cần
thiết trước hết, có thể được coi là
nguyên nhân và động lực tạo ra
chiều rộng, có sâu thì mới có rộng,

vì sâu nên mới rộng. Chiều sâu của
tác phẩm báo chí chính là mục đích
thông tin được thẩm thấu thông qua
từng đối tượng tiếp nhận, trong đó
cái hay giữ vai trò hạt nhân tạo nên
sự bùng nổ và lan truyền thông tin,
nói cách khác là sự lan tỏa thông
tin. Một tác phẩm báo chí càng hay
bao nhiêu, sức lan toả càng lớn, nó
có thể vượt qua mọi chướng ngại để
đến với công chúng như không khí
trong lành và cơm ăn, nước uống
hằng ngày. 

2.Nội dung tư tưởng của tác
phẩm báo chí nằm trong khối

lượng thông tin được biểu đạt với
chủ đích rõ ràng. Trong thời kỳ hội
nhập và phát triển, chủ đích của

mọi hoạt động thông tin đều nhằm
phục vụ mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh. Đó là mục tiêu chung của
đất nước, của dân tộc, là tâm thế
thời đại, tâm thức người dân, trong
đó có người làm báo cách mạng. 

Một tác phẩm báo chí hay phải là
tác phẩm phát hiện được các giá trị
thông tin mới phù hợp nhu cầu của
số đông độc giả. Các giá trị thông tin
mới đó giúp cho công chúng nắm bắt
kịp thời bản chất sự kiện để có những
phản ứng một cách tích cực. Phản
ứng là một quá trình tiếp nhận, xử lý,
hiện thực hoá các giá trị thông tin của
tác phẩm báo chí trong cuộc sống
bằng những việc làm cụ thể như: học

Cái hay của một tác phẩm báo chí 
LÊ VĂN THIỀNG

Một tác phẩm báo chí độc đáo, mới mẻ, hoàn chỉnh và được xã hội thừa nhận bao giờ
cũng chứa đựng lượng thông tin có giá trị nhất, đó là tính chính xác, trung thực, tin cậy, hấp

dẫn, kịp thời, có hiệu quả và hiệu ứng xã hội cao.

Một tác phẩm báo chí độc đáo, mới mẻ chứa đựng thông tin có giá trị,
chính xác tạo hiệu ứng xã hội cao

ẢNH: MINH HỌA
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tập, vận dụng những phương pháp,
cách làm mới, đồng thời tránh được
những khuyết điểm, sai lầm trong tư
duy và cách làm cũ kỹ, lạc hậu. Thước
đo giá trị hiện thực hoá phụ thuộc
hàm lượng sự thật và sự đúng đắn
mang tính bản chất của tác phẩm báo
chí tác động vào đời sống, làm thay
đổi hành vi, cách nghĩ của con người
trong các hoạt động chính trị, kinh tế,
văn hoá, xã hội. Đó chính là tính hiệu
quả của tác phẩm báo chí. Một tác
phẩm báo chí hay là một tác phẩm
báo chí có hiệu quả xã hội cao. Đồng
thời một tác phẩm báo chí có hiệu
quả xã hội cao cũng là một tác phẩm
báo chí hay. 

3.Làm báo là làm chính trị. Bản
chất chính trị là thể hiện và

khẳng định rõ chức năng lãnh đạo
và vai trò cầm quyền của Đảng

Cộng sản Việt Nam; chức năng quản
lý, điều hành của Nhà nước; sự ổn
định và phát triển của đất nước.
Hoạt động báo chí cần một đội ngũ
nhà báo có bản lĩnh chính trị, nghề
nghiệp. Chính trị là hồn, cốt, động
lực, là mục tiêu của hoạt động báo
chí và hoạt động sáng tạo tác phẩm
báo chí. Sức mạnh của báo chí, cái
hay của báo chí khởi nguồn từ việc
nắm bắt, thông tin các sự kiện, vấn
đề nảy sinh trong đời sống tuân theo
quy luật khách quan của mọi sự vận
động, cũng là tuân theo các quy luật
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh chỉ ra.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng,
của dân tộc được thực thi bằng cuộc
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải
phóng dân tộc, đấu tranh chống bất
công, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng

đất nước hướng tới các giá trị độc lập,
thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nội dung chính trị được thẩm thấu
vào từng tác phẩm báo chí thông qua
thế giới quan, nhân sinh quan, khả
năng chọn lựa, thể hiện tác phẩm của
nhà báo. Mỗi sự kiện, mỗi vấn đề
được thể hiện trong tác phẩm đều
phải tuân theo tôn chỉ, mục đích,
đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vì
vậy, trước khi chọn lựa đề tài, người
làm báo phải tìm hiểu xem sự kiện đó,
vấn đề đó nảy sinh có phù hợp với
đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù
hợp với mục đích, tôn chỉ của tòa soạn
hay không? Đây là tiêu chí số 1 và
quan trọng nhất của cái hay trong tác
phẩm báo chí n
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BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG: 

Bắt mạch mạnh, yếu để thay đổi
L.T.S Báo Đảng địa phương đang nỗ lực để nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ bạn

đọc. Nhìn lại mình và dự tính cho những đổi thay sắp tới là nội dung cuộc trao đổi bàn
tròn dưới góc nhìn của 4 Tổng Biên tập (TBT): ông Trần Duy Hưng - TBT Báo Khánh Hòa, bà
Nguyễn Thị Hồng Hạnh - TBT Báo Thừa Thiên Huế, ông Đoàn Minh Phụng - TBT Báo Gia Lai

và ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chủ tịch Hội Nhà báo Cần Thơ, nguyên TBT Báo Cần Thơ.
Người Làm Báo xin giới thiệu cùng bạn đọc như gợi mở cho một vấn đề lâu nay vẫn

được quan tâm nhưng dường như chưa có lời giải thấu đáo.

n Phóng viên (PV): Nhiều bạn đọc
cho rằng, chất lượng thông tin trên
báo Đảng địa phương nói chung còn
thấp, nhiều tác phẩm báo chí phản
ánh chung chung, chưa có chiều sâu.
Một câu trả lời khách quan nhất từ
phía ông/bà?
l Ông Trần Duy Hưng: Đánh giá này
là có cơ sở nhưng không hoàn toàn

xác đáng. Báo Đảng địa phương có
nhiệm vụ phản ánh toàn diện hoạt
động của địa phương mình, không
thể chỉ chọn những sự kiện nóng,
những vụ việc giật gân để thông tin.
Việc phải đảm bảo thông tin trải
rộng đối với tất cả các ngành, nhiều
tin hội họp… khó có thể có chiều
sâu. Tuy nhiên theo tôi biết, nhiều

báo đã nỗ lực cải tiến cách đưa tin
để khắc phục tình trạng này, tạo cho
mình bản sắc riêng. Báo nào cũng
có những phóng viên giỏi, nếu ban
biên tập không tự bằng lòng với
những gì đã có, xây dựng được cơ
chế khuyến khích phóng viên, chất
lượng thông tin tờ báo ấy sẽ khác.
l Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Nói

Báo Đảng địa phương nỗ lực đổi mới về nội dung, hình thức để phục vụ bạn đọc tốt hơn ẢNH: MINH HỌA
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thật là tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng
trước câu hỏi của bạn. Tuy nhiên,
đây là vấn đề cần được nhìn nhận
một cách thẳng thắn. Từ khi bắt đầu
công việc đến khi kết thúc một
phiên trực xuất bản, điều mà chúng
tôi luôn nghĩ đến là ngày mai, độc
giả sẽ đọc gì trên báo mình? Cũng
chẳng thể nào nhẹ nhõm trong mỗi
phiên hội ý, thảo luận đầu ngày nếu
báo hôm ấy không có thông tin mà
bạn đọc muốn biết, muốn tìm.
Chúng tôi gọi cái chung chung,
thiếu chiều sâu mà bạn vừa đề cập
trên kia là một kiểu “ăn gian”...

Tuy nhiên, cũng phải xác định lại
cái chung chung, cái thiếu chiều sâu
mà “nhiều người cho rằng” theo
cách nói của bạn là những cái chung
chung, thiếu chiều sâu về vấn đề gì!
Tôi nghĩ, mỗi tòa soạn báo đều cố
gắng đem đến cho bạn đọc những gì
tốt nhất mà mình có, dựa trên quan
điểm, tiêu chí và đối tượng độc giả
mà mình hướng đến. Trong phạm vi
này, những đánh giá của bạn đọc
đòi hỏi mỗi tòa soạn báo một cái
nhìn phải thật sự nghiêm túc và
thấu đáo hơn mỗi ngày.
l Ông Đoàn Minh Phụng: Tôi nghĩ,
không hẳn thế, “chất lượng thông
tin” trên một tờ báo phụ thuộc vào
bạn đọc đánh giá. Ngoài ra, cần
hiểu khái niệm thế nào là thông tin
chất lượng, có chiều sâu, là
cao/thấp. Mỗi tờ báo có tôn chỉ,
mục đích riêng, có đối tượng phục
vụ riêng. Tôi cho rằng, tờ báo đưa
thông tin đến đúng đối tượng mà
mình hướng đến, được bạn đọc của
mình chấp nhận là đã tốt lắm rồi;
“chất lượng cao” theo một nghĩa
nào đó (nếu có) mà bạn đọc tẩy
chay thì chất lượng để làm gì… 

Nói thêm, có những tác phẩm
(tin, bài) chỉ có một số ít bạn đọc

chú ý, song thông qua “loại bạn
đọc” này làm cho thông tin ấy tác
động, lan tỏa đến xã hội vô cùng to
lớn, nhưng cũng có loại thông tin có
đến ngàn vạn bạn đọc chú ý, nhưng
chẳng có ích gì cho xã hội, thậm chí
tác dụng ngược. Với chủ đề này,
chúng ta cần có một cuộc trao đổi
đến nơi đến chốn, nếu có dịp.
l Ông Huỳnh Quốc Hoàng: Bản thân
tôi từng nhận được nhiều phản hồi
từ bạn đọc cho rằng hiện nay, thông
tin đôi khi bị nhiễu đến nỗi họ không
thể phân biệt được đâu là thực-hư,
phải-trái; những lúc ấy, họ sẽ tìm đến
báo Đảng để kiểm chứng. Nói như
thế để thấy rằng việc đánh giá chất
lượng thông tin trên báo Đảng địa
phương thấp là phiến diện. Rõ ràng,
báo Đảng sẽ không là sự ưu tiên lựa
chọn với những người thích đọc tin
giật gân, sự vụ… nhưng rõ ràng tính
xác thực, mức độ tin cậy của bạn đọc
đối với thông tin trên báo Đảng thì
hơn hẳn. 

Nếu căn cứ theo đúng chức năng
của báo chí là cơ quan ngôn luận
của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân, đồng thời là cầu nối thông tin
giữa Đảng, chính quyền với nhân
dân địa phương, để đánh giá thì tôi
cho rằng thông tin báo Đảng chất
lượng hơn, bởi sự chính xác, đúng
mực, sát cơ sở; cách đưa tin gần gũi,
thông tin có tác dụng định hướng dư
luận, động viên, cổ vũ, chia sẻ kinh
nghiệm, phản ánh những vấn đề
phát sinh và khắc phục những hạn
chế vướng mắc… để các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước triển khai trong thực tiễn
đạt hiệu quả cao hơn, góp phần
thực hiện các mục tiêu phát triển
của đất nước. Tuy nhiên, cũng phải
thừa nhận rằng, xét về một số khía
cạnh nào đó thì thông tin trên báo

Đảng địa phương còn hạn chế. Ví
dụ như: nặng về khen; chưa có
nhiều bài đấu tranh chống tham
nhũng, tiêu cực; đưa tin còn chậm,
cách viết còn dài dòng, hình thức
chưa thực sự hấp dẫn... Điều đó đòi
hỏi hệ thống báo Đảng phải tiếp tục
đổi mới.
n PV: Tờ báo mà ông/bà phụ trách
xử lý như thế nào trong việc lựa chọn
đề tài, góc nhìn, cách tiếp cận cho
đội ngũ phóng viên để vừa bám sát
tôn chỉ, mục đích vừa bảo đảm thời
sự cũng như tính hấp dẫn của thông
tin…?
l Ông Trần Duy Hưng: Bạn đọc của
tờ báo có nhiều thành phần, mỗi
thành phần có một nhu cầu thông
tin riêng. Xác định vậy, nhưng
chúng tôi luôn ưu tiên cho những
vấn đề  liên quan trực tiếp đến
người lao động, đặt mình là người
trong cuộc để tiếp cận. Chúng tôi
quan niệm sự hấp dẫn của tác phẩm
báo chí chính là phát hiện đúng vấn
đề, đánh động được sự quan tâm
của xã hội, góp phần tạo nên kênh
thông tin phản hồi hữu ích giúp cho
các cấp chính quyền trong quá trình
điều hành, lãnh đạo. Hiện chúng tôi
tiến hành chấm điểm tác phẩm
hàng tháng để tính định mức cho
phóng viên. Một bài chuẩn là đề tài
mang tính phát hiện, thông tin đa
chiều, phải có ý kiến của cơ quan
chức năng và mở ra hướng giải
quyết vấn đề. 
l Ông Huỳnh Quốc Hoàng: Chúng
tôi không đánh giá cao những
phóng viên thụ động, làm việc theo
kiểu “cầm tay chỉ việc”, cũng không
đồng ý nếu đội ngũ quản lý trong
quá trình biên tập áp đặt cái nhìn
chủ quan cá nhân của mình làm
méo mó thực tiễn. Thay vào đó,
chúng tôi khuyến khích phóng viên
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đi cơ sở và mạnh dạn trình bày quan
điểm, góc nhìn của mình về vấn đề,
sự kiện mà phóng viên tâm đắc;
khen thưởng các tác phẩm có đề tài
phát hiện, được bạn đọc quan tâm
hoặc có cách thể hiện độc đáo, ấn
tượng... trong các đợt xét khen
thưởng tác phẩm hay định kỳ hằng
quý của cơ quan. 
l Ông Đoàn Minh Phụng: Trước hết
đã là lãnh đạo một tờ báo thì phải
làm cho phóng viên (cả CTV) biết
tiếp cận, xử lý thông tin mà họ có
được, họ biết họ đang làm việc/viết
cho tờ báo mà họ đang phục vụ, tờ
báo ấy cần ở họ điều gì trước thông
tin mà họ có, đối tượng phục vụ của
tờ báo là ai chứ không phải hoàn toàn
phụ thuộc vào sự “chỉ dẫn” cụ thể của
lãnh đạo tờ báo trước mỗi sự kiện.
Việc cụ thể về mặt kỹ thuật đã có một
bộ máy dưới quyền làm rồi.
l Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Kỹ
năng và trải nghiệm thôi có khi vẫn
chưa đủ. Chúng tôi luôn yêu cầu
phóng viên phải tác nghiệp kỹ và có
những góc nhìn sâu hơn về một vấn
đề, sự kiện nào đó…
n PV: Báo Đảng địa phương có thế
mạnh gì và ông/bà đã xác lập vị trí
cũng như phát huy thế mạnh của tờ
báo mình bằng cách nào? 
l Ông Đoàn Minh Phụng: Tôi khẳng

định, tờ báo Đảng địa phương có
thế mạnh riêng của mình mà không
thể ai có được, đó là: Không ai hiểu
ta bằng ta! Người đứng đầu tờ báo
địa phương cần biết và phát huy thế
mạnh đó. 
l Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Bên
cạnh dòng chảy thời sự chủ lưu và
ngay trong dòng thời sự chính, mỗi
tờ báo Đảng địa phương đều có chỗ
đứng khác với các tờ báo khác. Đó
là những vấn đề của địa phương và
góc nhìn về địa phương mà bạn đọc
trong và ngoài địa phương quan
tâm. Tôi nghĩ, cách tổ chức thông
tin, chất lượng thông tin và hình
thức mà nó chuyển tải chính là yếu
tố để tờ báo ấy xác lập vị trí của
mình trong việc có được đón nhận
hay không ở bạn đọc.

Tổ chức các bài viết hay những
chuyên đề sâu về văn hóa, nghệ
thuật, du lịch, lễ hội, kinh tế xã hội
…với sự tham gia của các cây bút
gạo cội, nhiều cộng tác viên có tên
tuổi cả trong và ngoài nước là điều
mà Báo Thừa Thiên Huế đã thực
hiện trên Thừa Thiên Huế cuối
tuần. Ngay cả trên các số báo hàng
ngày, đây vẫn là điều mà chúng tôi
đặt ra và hướng tới, nhưng tùy thuộc
vào sự ưu tiên hơn về tính thời sự.
Chúng tôi cũng rất chú ý đến việc

đầu tư cho các chuyên mục, tất
nhiên là với những yêu cầu khác
nhau trong góc nhìn, đề tài, cách
thức thể hiện như là một cách tạo
những dấu ấn và xác lập chỗ đứng
của Báo Thừa Thiên Huế trong
lòng bạn đọc.
l Ông Huỳnh Quốc Hoàng: Theo tôi
là sự chuẩn xác, gần gũi, sát cơ sở và
bảo đảm tính phản biện xã hội tốt.
Báo Đảng địa phương không đưa tin
nhanh theo kiểu nghe ngóng dư luận
mà không kiểm chứng và cũng
không thông tin về đời sống riêng tư
của những người nổi tiếng… nhưng
thông tin về những điển hình tiên
tiến, về những vấn đề phát sinh ở cơ
sở, bức xúc trong nhân dân ở địa
phương mình và hướng giải quyết
của ngành chức năng đối với những
vấn đề đó… thì phải thông tin
nhanh nhất. Thế mạnh của Báo Cần
Thơ hiện nay cũng chính là mục tiêu
mà chúng tôi hướng đến trong tương
lai, đó là: “Báo Cần Thơ thông tin
kịp thời tình hình thời sự mọi mặt
của TP Cần Thơ, đồng bằng Sông
Cửu Long, toàn quốc và thế giới”. 
l Ông Trần Duy Hưng: Thế mạnh lớn
nhất, theo tôi chính là có được những
thông tin chính thống của địa
phương. Một sự việc xảy ra trên địa
bàn, nhiều báo cùng đưa tin, có

Ông Trần Duy Hưng 
TBT Báo Khánh Hòa

Ông Đoàn Minh Phụng
TBT Báo Gia Lai

Ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chủ tịch Hội Nhà báo
Cần Thơ, nguyên TBT Báo Cần Thơ
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những báo đưa theo cách suy đoán
dựa vào những hiện tượng, thậm chí
rủ nhau “đánh hội đồng” tạo áp lực.
Riêng báo địa phương là người trong
cuộc, được cung cấp thông tin đầy đủ
nên thông tin đưa ra khách quan,
chính xác, giúp bạn đọc nhận thức
được bản chất của vấn đề. Khánh
Hoà là địa bàn có nhịp độ phát triển
kinh tế - xã hội sôi động, do vậy có
rất nhiều vấn đề phát sinh. Báo đã
tạo vị thế riêng chính từ những thông
tin thuyết phục, khách quan. Khi vụ
việc xảy ra, trước cả “rừng” thông tin,
nhiều bạn đọc đã tìm Báo Khánh
Hoà để đối chiếu.

Tuy nhiên, thế mạnh này cũng
chính là “gót chân a-sin” của các
báo địa phương. Không phải thông
tin nào cũng công khai trên mặt
báo được.
n PV: Trong xu thế hội nhập, cạnh
tranh thông tin, báo Đảng địa
phương không thể không thay đổi.
Vấn đề gì sẽ được Ban Biên tập tờ
báo ông/bà ưu tiên hàng đầu để khởi
đầu sự đổi thay này?
l Ông Trần Duy Hưng: Sự đổi thay
nào cũng bắt đầu từ nhân tố con
người. Chúng tôi đang tập trung xây
dựng một đội ngũ tâm huyết, biết
làm nghề, biết rút ra những kinh
nghiệm từ thực tiễn. Những cải tiến

của báo thời gian qua tuy nhỏ
nhưng thể hiện tư duy chuyển đổi,
thích ứng với sự thay đổi tất yếu đó.
Về cụ thể, chúng tôi hiểu tương lai
của báo điện tử nên đang tập trung
mọi nguồn lực để phát triển tờ
Khánh Hoà online.
l Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Tôi
nghĩ trước hết phải là phương thức
tiếp cận bạn đọc. Phương thức này
bao gồm nhiều thứ và cũng khó có
thể phân định rạch ròi việc ưu tiên
hàng đầu là gì. Thông tin tốt phải đi
cùng với một hình thức thể hiện tốt.
Và hiển nhiên, để chuyển tải được
những nội dung này, điều cơ bản
nhất phải là yếu tố con người, được
đặt trong sự cộng hưởng và tương tác
đa chiều ở một tòa soạn báo.

Đổi báo từ khổ lớn sang khổ
nhỏ, điều chỉnh lại maket cho sáng,
rõ và bắt mắt hơn; ổn định maket
từng trang; dung lượng thông tin
ngắn, gọn; duy trì hội ý đầu ngày
để hoạch định và có sự điều chỉnh
hợp lý bên cạnh các đề cương dài
hơi khác như đề cương tuần, đề
cương tháng là điều mà Báo Thừa
Thiên Huế đã thực hiện trong thời
gian gần đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục
lắng nghe và phân tích các ý kiến từ
bạn đọc để tiếp cận với bạn đọc
hợp lý và tốt hơn.
l Ông Huỳnh Quốc Hoàng: Tôi nghĩ
rằng việc “thay đổi” do con người là
yếu tố quan trọng nhất. Con người
không thay đổi, tư duy làm báo
không thay đổi thì công nghệ hiện
đại như thế nào đi nữa cũng khó có
thể đáp ứng yêu cầu hội nhập và
trước sự cạnh tranh thông tin như
hiện nay và ngày càng gay gắt trong
tương lai. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, cho dù
có đổi mới như thế nào thì báo chí
cách mạng Việt Nam vẫn phải kiên

định mục tiêu lý tưởng của Đảng
Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt
chức năng báo chí là cơ quan ngôn
luận của đảng bộ, chính quyền và
nhân dân, đồng thời là cầu nối
thông tin giữa Đảng, chính quyền
với nhân dân địa phương. Vì thế,
việc nâng cao kỹ năng tác nghiệp,
đổi mới phương thức làm báo phải
đồng thời với việc rèn luyện nâng
cao bản lĩnh, nhận thức và cả kỹ
năng tư duy chính trị của đội ngũ
cán bộ, phóng viên; khơi dậy nhiệt
huyết, sự đam mê và tinh thần dấn
thân của đội ngũ những người làm
báo.
l Ông Đoàn Minh Phụng: Việc này
không mới, đã là báo chí cái ưu tiên
hàng đầu là thông tin, biết lựa chọn
và xử lý thông tin. Xin nói mọi
thông tin đều bình đẳng trước bạn
đọc, vấn đề là biết lựa chọn nó để
cung cấp cho bạn đọc thông tin nào
có ích, nếu không muốn nói là…
định hướng. Gia Lai, có thể nói là
một thị trường báo chí rất sôi động,
nếu không biết cách “cạnh tranh”
thì tờ báo của chúng tôi đã thất bại
từ lâu.

Lưu ý một chút, trong cạnh tranh
có sự hợp tác, biết nắm lấy quy luật
này chắc chắn thành công. Báo Gia
Lai đã thành công trong việc này.
Khái niệm “cạnh tranh” mà tôi đề
cập, nên hiểu theo nghĩa rộng, thông
tin mà có ích cho bạn đọc, xin đừng
nghĩ nó chỉ khung trong địa giới
hành chính; mặc dù là báo địa
phương, nhưng thông tin báo chí
không có ranh giới hành chính.

Ý tưởng cần sự đổi thay ở báo
Đảng địa phương rất đáng chú ý, giá
mà tới đây trên các tờ báo của Hội
có một Diễn đàn để thường xuyên
trao đổi việc này thì thật có ích! n

TUỆ NINH (thực hiện)

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
TBT Báo Thừa Thiên Huế
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Kinh nghiệm quản lý báo chí điện tử 
và thông tin trên Internet 

của một số nước
THS. DOÃN THỊ THUẬN

(Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương)

Nhận thức được vai trò và ảnh hưởng to lớn của báo chí, báo chí điện tử, nên hầu hết các
quốc gia trên thế giới đều có những quy định cụ thể để quản lý thông tin trên báo chí, báo
chí điện tử và Internet, thông qua các đạo luật, Hiệp hội báo chí và quy tắc đạo đức nghề

nghiệp. Cách thức tiến hành quản lý tuy có khác  nhau, nhưng bản chất hoạt động báo chí
vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

Quản lý báo chí, báo chí điện
tử của Trung Quốc 

Trung Quốc được coi là một trong
những nước có kinh nghiệm trong
quản lý báo chí, nhất là báo chí điện
tử, thông tin trên Internet.

Trước năm 1998, Trung Quốc quản
lý báo chí và hoạt động báo chí theo
cơ chế tập trung, có kế hoạch. Từ
năm 1998 - 2003, Trung Quốc tiến
hành 3 đợt chỉnh đốn và cải cách báo
chí (1998-2000-2003), theo hướng cải
cách thể chế và cơ chế quản lý phù
hợp với nền kinh tế thị trường XHCN
đặc sắc Trung Quốc. Báo chí hoạt
động theo sự chỉ đạo của Đảng thông
qua Bộ Tuyên truyền và sự quản lý
của Quốc Vụ Viện. Bộ Truyên truyền
thuộc Trung ương Đảng Cộng sản
Trung Quốc chỉ đạo báo chí bằng
đường lối, công tác cán bộ, chỉ đạo
trực tiếp các sự kiện quan trọng, phức
tạp, nhạy cảm. Đơn vị trực tiếp giúp
Bộ Tuyên truyền và Quốc Vụ Viện là

Tổng Nha Báo chí - xuất bản. Cơ
quan này có nhiệm vụ kiểm soát nội
dung các sản phẩm truyền thông. Quy
định của Trung Quốc cấm đưa những
thông tin phức tạp, nhạy cảm có ảnh
hưởng xấu đến Đảng, Nhà nước
Trung Quốc.  

Tính đến nay, Trung Quốc vẫn
chưa có Luật Báo chí. Báo chí và xuất
bản được quản lý bằng các điều lệ,
thông tư, nghị định… từ trung ương
đến cơ sở. Ở mỗi cấp quản lý, cơ
quan quản lý căn cứ quy định chung
của trung ương (chủ yếu là căn cứ
vào các quy định trong Điều  lệ quản
lý báo chí - xuất bản do Quốc Vụ viện
ban hành) và tình hình thực tế tại địa
phương hay đơn vị để đưa ra các quy
định cụ thể về quản lý báo chí - xuất
bản. Tháng 3/2011, Quốc Vụ viện
Trung Quốc ban hành Điều lệ sửa đổi
về quản lý xuất bản. Trên cơ sở đó,
các địa phương, ban ngành hoặc cơ
quan quản lý báo chí - xuất bản các

cấp ban hành thông tư, quy định chi
tiết về quản lý báo chí - xuất bản ở
cấp  mình, ví dụ như: Thông tư “Tăng
cường công tác quản lý về tuyên
truyền quảng cáo trên báo chí” của
thành phố Hàng Châu (Triết Giang);
Thông tư về “Tăng cường công tác
thông tin tuyên truyền đối ngoại trên
các phương tiện thông tin đại chúng”
của thành phố Nam Kinh (Tô
Châu)… 

Một trong những yêu cầu bắt buộc
đối với hệ thống quy định về quản lý
báo chí, xuất bản các cấp ở Trung
Quốc là phải tuyệt đối tuân thủ các
quy định của Hiến pháp và các điều lệ,
kế hoạch, quy hoạch của cấp trên. Với
phương thức quản lý như vậy, báo chí
Trung Quốc tuy phát triển mạnh mẽ
nhưng rất nhất quán về phương thức
cũng như nội dung và hình thức tuyên
truyền. Tuy chưa hoàn chỉnh pháp luật
về báo chí, nhưng rõ ràng Đảng Cộng
sản Trung Quốc và Chính phủ nước
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này rất quan tâm đến vấn đề quản lý
báo chí.  

Báo mạng điện tử Trung Quốc bắt
đầu xuất hiện và phát triển từ những
năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.
Báo mạng điện tử được coi là loại
hình chủ đạo của hình thái thông tin
tuyên truyền mới, nó làm thay đổi cơ
bản quan niệm và phương thức tuyên
truyền truyền thống. Trung Quốc
quản lý thông tin trên mạng bằng
Luật Internet. Theo đó, Luật quy
định những trang báo, tạp chí, trang
thông tin điện tử... có nội dung phù
hợp với tư tưởng, quan điểm chính trị
của Đảng, Nhà nước Trung Quốc
được phép xuất bản trên mạng Inter-
net. Đồng thời cấm  lưu hành các
trang tin, bài báo, bản tin... có nội
dung đi ngược lại với quan điểm, tư
tưởng của Đảng, Chính phủ và sự
quan tâm của độc giả. Nội dung cơ
bản của Luật này nhằm khống chế
các thông tin độc hại có ảnh không
tốt đến tư tưởng, chính trị, an ninh và
văn hóa Trung Quốc.

Ngoài việc quản lý nội dung thông
tin trên Internet bằng Luật, Trung
Quốc còn có các biện pháp ngoài luật
như xây dựng bức tường lửa “Great
Wall  Firewall”, giới công nghệ các
nước phương tây gọi nó là “Vạn Lý
Trường thành trên mạng”. Bức tường
lửa này được tạo dựng bởi những bức
tường lửa chuẩn trên các proxy server
(máy chủ), những bức tường này
ngăn việc truy cập tới các nội dung
bằng cách chặn vào địa chỉ IP Route
được chỉ định. Với hệ thống này,
Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn
chủ động trong việc tìm kiếm và ngăn
chặn các nguồn tin mà họ nghĩ rằng
sẽ gieo rắc những tư tưởng không tốt
cho người dân và gây ra những bất lợi
cho Chính phủ.

Bên cạnh việc sử dụng Great Wall

Firewall, Trung Quốc còn phát triển
một dự án với tên gọi “Lá chắn”, hay
Golden Shield. Dự án này là một
phần của Great Wall Firewall. Golden
Shield, đã được hoàn thành vào năm
2005. Khác với công việc chính của
Great Wall Firewall là ngăn chặn,
Golden Shield tập trung vào việc giám
sát và kiểm duyệt người dùng. Hệ
thống này được vận hành bởi Cục An
ninh công cộng (PSB) và lực lượng
cảnh sát Trung Quốc. Khi những nội
dung, thông tin nhạy cảm được gửi
qua mail hoặc đăng tải trên Internet
bị phát hiện bởi Golden Shield, một
vài lực lượng đặc biệt có thể được cử
đến, nếu nghiêm trọng thì bị bắt giữ
ngay để điều tra. Có thể nói rằng, với
sự xuất hiện của Great Wall Firewall
và Golden Shield Chính phủ Trung
Quốc đang có trong tay một công cụ
đắc lực để vận hành Internet và báo
chí điện tử. 

Gần đây, để ngăn chặn sự chống
phá trên mạng của một số nước
phương Tây và lực lượng thù địch, đặc
biệt là ngăn chặn sự tác động vào ý
thức thế hệ trẻ những tư tưởng mà
Chính phủ Trung Quốc cho là không
có lợi, Trung Quốc đưa ra “7 vạch đỏ”
yêu cầu cán bộ, đảng viên và nhân dân
thực hiện: (1) Đưa vào pháp luật để
quản lý Internet; (2) Bảo đảm quyền
lợi hợp pháp của công dân; (3) Kiên
định thực hiện xây dựng CNXH đặc
sắc Trung Quốc; (4) Chống tin giả tạo;
(5) Bảo vệ lợi ích của đảng và nhà
nước; (6) Bảo đảm an ninh trật tự xã
hội; (7) Xây dựng đạo đức xã hội, lối
sống văn hóa, truyền thống lịch sử.
Đồng thời Trung Quốc đưa ra cách
quản lý mới về Internet: “Phát triển,
vận dụng, quản lý”. Để thực hiện “6
chữ” này phải có ý thức về “vạch đỏ”
nhằm kiểm soát và quản lý bảo đảm
tự do đầy đủ hơn về pháp luật. Trong

đó quản lý công nghệ thông tin có 4
yêu cầu: (1) Máy chủ đặt trong nước;
(2) Quản lý người dùng; (3) Tăng
cường quản lý các phần mềm, người
sử dụng phải đăng ký tên thật mới
được sử dụng; (4) Quản lý Internet
như dùng “hai tay” trong đó một tay
phản bác các tin đồn làm tổn hại lợi
ích chung, còn một tay tích cực phát
triển, mạnh với phương châm lấy
“xây” để  “chống”.

Trung Quốc quản lý báo chí theo cơ
chế “ cơ quan chủ quản đồng thời là
cơ quan xuất bản” mang đặc sắc
Trung Quốc. Hạt nhân của chế độ
quản lý này là tăng cường sự quản lý
của cơ quan chủ quản đối với báo chí,
chịu trách nhiệm trực tiếp về định
hướng nội dung và chất lượng thông
tin trên báo chí .

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc
Hàn Quốc là quốc gia phát triển

rất mạnh về Internet và được đánh
giá có mức độ tự do báo chí cao,
nhưng cũng như nhiều quốc gia khác,
báo chí của Hàn Quốc vẫn chịu sự
kiểm duyệt gắt gao của Chính phủ.
Hầu hết những nội dung được kiểm
duyệt đều liên quan đến CHDCND
Triều Tiên. Thậm chí còn có rất nhiều
điều luật được sửa đổi chính thức để
thắt chặt những quy định này. Điều 5
và 7, Luật An ninh Quốc gia cấm lưu
trữ, tái xuất bản các ấn phẩm có ảnh
hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia.
Điều 47, Luật Truyền thông Điện tử
quy định việc sản xuất và lưu hành các
bài báo sai sự thật là phạm pháp và có
thể bị xử phạt 4 năm tù trở lên. Điều
44-47, cấm việc lưu hành trên mạng
các thông tin liên quan đến an ninh
quốc gia và gây tổn hại đến người
dân, kể cả khi những thông tin này là
chính xác. 

Ngoài hai nước kể trên, ở một số
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nước, nhiều bộ trong Chính phủ
(nội vụ, ngoại giao, quốc phòng,
thông tin...) đều tiến hành công
việc kiểm soát đối với báo chí. Ví
dụ, Quốc hội Mỹ có tiểu ban về
thông tin của Hạ viện để phân tích
và kiểm tra các thông tin trên báo
chí trong thời gian có các cuộc
khủng hoảng. Ủy ban liên bang về
thông tin của Mỹ có chức năng
không chỉ thuần túy điều phối về
kỹ thuật. Nó được quyền 3 năm
một lần cấp giấy phép hoạt động
cho các đài phát thanh và truyền
hình dựa trên những đánh giá về
hoạt động của các đài này.

Ở một số nước cơ quan bưu điện
được quyền quyết định không phổ
biến những báo chí nào bị liệt vào
loại "có tính bạo động, kích động".
Năm 1918, Quốc hội Mỹ đã thông
qua đạo luật cấm phổ biến bất kỳ
loại ấn phẩm nào phê phán hình
thức lãnh đạo của nước Mỹ. Ở
Anh, Bộ trưởng Bộ Bưu điện "có
quyền cấm phát hành bất kỳ tài liệu
nào và bất kỳ lúc nào cũng có thể
thu hồi giấy phép hoạt động của
BBC hay IBA". Năm 1958, Chính
phủ Pháp ra sắc lệnh về việc các cơ
quan bưu điện không được quyền
gửi đi những số báo không có lợi
cho Chính phủ.

Tóm lại, hoạt động quản lý nhà
nước đối với báo chí, báo chí điện
tử  bằng pháp luật là hoạt động phổ
biến trên thế giới. Ở bất kỳ một
quốc gia nào, dù thể chế chính trị
có khác nhau, nhưng đều phải có
những biện pháp, quy định khác
nhau để quản lý nhà nước bằng
pháp luật trong lĩnh vực báo chí,
báo chí điện tử. Tất nhiên, tùy theo
điều kiện, khả năng và hoàn cảnh
về kinh tế, chính trị và xã hội của
mỗi nước n

Điều kiện, tâm lý tiếp nhận
báo chí của đồng bào 

Tây Bắc và những vấn đề
đặt ra đối với 

người làm báo hiện nay
PGS.TS. ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành
nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội

miền núi, trong đó có khu vực Tây Bắc theo 3 nguyên tắc
cơ bản là bình đẳng giữa các dân tộc, đoàn kết cả dân

tộc và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Tuy nhiên, người dân Tây
Bắc vẫn đang đối diện với nhiều thách thức, bởi đây là

khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nước, cơ sở hạ tầng
yếu kém, số người dân sử dụng Internet tại nhà đều thấp

hơn nhiều so với các khu vực khác. Bài viết này là một
phần kết quả khảo sát của đề tài QGTĐ 13.13 “Báo chí với

phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

Vấn đề tiếp nhận báo chí của
người dân Tây Bắc 

Sự hiểu biết của các dân tộc thiểu
số về các chính sách của Đảng và
Nhà nước dành cho họ có tầm quan
trọng to lớn đối với việc phát triển
kinh tế- xã hội địa phương. Nếu
không hiểu đúng và đầy đủ, người
dân không thực hiện theo các chủ
trương, chính sách đề ra, hoặc có thể
có những hành vi vi phạm, gây hậu
quả xấu một cách vô ý thức (như
trồng và buôn bán, sử dụng thuốc
phiện, phá rừng gây ô nhiễm môi
trường,…), nghiêm trọng hơn, có thể

tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng,
xuyên tạc, gây chia rẽ dân tộc, mất ổn
định khu vực.

Theo kết quả khảo sát, mức độ
hiểu biết các chủ trương, chính sách
của đồng bào dân tộc còn khá hạn
chế. Chỉ có 1/3 số người được hỏi biết
về 8 chính sách lớn của Đảng và Nhà
nước liên quan đến phát triển kinh tế
miền núi, nhiều nhất là chương trình
xóa đói giảm nghèo, chính sách trồng
rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc,
chính sách hỗ trợ đất sản xuất. Các
chính sách liên quan đến tái định cư
đối với người các dân tộc di cư tự do,
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chính sách chuyển đổi cây trồng, vật
nuôi… được ít người biết đến. Lý do
cơ bản nhất là trình độ học vấn của
người dân còn thấp, tỷ lệ mù chữ và
tái mù chữ cao, điều kiện tiếp xúc với
thông tin từ báo chí, phát thanh,
truyền hình còn hạn chế (chỉ chiếm
31%), và cách thức cơ bản nhất để
người dân tiếp cận thông tin là từ sự
phổ biến của cán bộ xã, thôn (47%). 

Mặc dù có rất nhiều tờ báo in
được cấp miễn phí, nhưng tỷ lệ người
đọc báo không cao. Ngay cả tờ báo
dành riêng cho họ như tờ “Dân tộc
và Phát triển” cũng không thu hút
được độc giả, vì lối viết một chiều,
nặng tính văn bản báo cáo. Nhiều bài
viết đề cập đến những vấn đề vĩ mô,
trong khi đồng bào các dân tộc thiểu
số có lối tư duy đơn giản, mộc mạc,
muốn biết những gì gần gũi với cuộc
sống của mình. Nội dung thông tin
chiếm dung lượng nhiều nhất trên
báo chí dành cho đồng bào dân tộc
thiểu số là thông tin giáo dục lòng tự
hào dân tộc, giữ gìn và phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ
hủ tục lạc hậu... Các bài viết về văn
hóa dân tộc thiểu số thường hấp dẫn
công chúng với sự “huyền bí” của các
chi tiết. Tuy nhiên, nhiều bài viết quá
nhấn mạnh vào các yếu tố thần bí,
hoặc gán cho chúng những ý nghĩa
tâm linh đặc biệt nào đó, trong khi
không phải chi tiết khác lạ nào cũng
có nguồn gốc tâm linh. 

Số người nghe phát thanh cũng
không nhiều, vì số hộ gia đình có máy
thu thanh chỉ chiếm 8,7%. Đa số
người dân Tây Bắc xem truyền hình,
nhưng nội dung và hình thức truyền
tải thông tin chưa đáp ứng sự mong
đợi của công chúng. Các chương
trình truyền hình địa phương được
đánh giá là đơn điệu trong cách thể
hiện, thông tin chưa phong phú, hấp

dẫn, phần nhiều thông tin một chiều.
Đa phần bà con xem VTV3 (85%),
VTV1 (71%) và VTV2 (61%). Kênh
truyền hình VTV5 là kênh có thời
lượng phát sóng nhiều nhất những
vấn đề liên quan đến đồng bào dân
tộc, chuyển tải rất nhiều thông tin
quan trọng liên quan đến người dân
địa phương, nhưng chưa được người
dân địa phương dành nhiều thời gian
theo dõi. Tỷ lệ người xem kênh
VTV5 chỉ đạt 51%, vì tín hiệu đường
truyền kém, chương trình nghèo nàn,
chất lượng chuyên môn chưa cao.
Đây chính là một nguyên nhân khiến
cho nhiều người dân Tây Bắc cho biết
họ không nắm được đầy đủ các thông
tin về chính sách kinh tế- xã hội của
Đảng và Nhà nước dành cho đồng
bào dân tộc thiểu số.

Một số giải pháp trước mắt
Hiện nay, địa bàn miền núi không

chỉ thiếu thông tin, mà còn đang diễn
ra tranh chấp thông tin hết sức quyết
liệt, khi những phần tử xấu ở các địa
bàn dân tộc miền núi và các thế lực
phản động quốc tế đang ráo riết các
hoạt động lôi kéo đồng bào, chia rẽ
khối đại đoàn kết dân tộc, gieo rắc
mê tín dị đoan, sùng bái tà đạo,…
Trong bối cảnh đó, cần rà soát, sắp
xếp lại hệ thống báo chí dành cho
đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với
báo in, cần rà soát về số lượng, chủng
loại ấn phẩm, phân bổ đối tượng,
vùng được thụ hưởng miễn phí, bổ
sung thêm một số báo, tạp chí,…

nhằm đưa thông tin về chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước, các mô hình xóa đói giảm
nghèo, nâng cao dân trí,… đến với
đồng bào. Tập trung báo chí tại địa
điểm thuận lợi như điểm sinh hoạt
văn hóa của thôn, làng, bản,.. hoặc ở
bưu điện văn hóa xã, thư viện trong
các nhà trường,..  tạo điều kiện cho
mọi người đến đọc.

Mặt khác, cần tăng cường thu thanh
các chương trình văn nghệ bằng tiếng
dân tộc, thu âm các bài dân ca để bổ
sung vào kho băng tư liệu, tổ chức các
cuộc thi sáng tác ca khúc mới. Tăng
cường việc điều tra thính giả để nắm
bắt nhu cầu, thói quen, tâm lý tiếp
nhận của đồng bào, để từ đó, điều
chỉnh nội dung và phương thức truyền
tải thông tin cho phù hợp nhất với
đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ngoài ra, cần đổi mới, nâng cao
chất lượng, tăng thời lượng các
chương trình truyền hình địa
phương, bên cạnh các chương trình
thời sự, thời sự tổng hợp, chú trọng
sản xuất các chương trình chuyên đề,
giải trí, đồng thời đẩy mạnh thực
hiện liên kết trong sản xuất chương
trình. Đầu tư phát triển công nghệ
truyền hình mới, phấn đấu để có
trình độ tương đương với công nghệ
truyền hình của các tỉnh, thành trong
cả nước và của các nước trong khu
vực, chú trọng xu hướng hội tụ với
các dịch vụ viễn thông - tin học -
truyền hình trong phát triển công
nghệ n

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là một
dân tộc yếu”. Báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cần xung
kích, sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa thông tin để nâng cao dân trí,
góp phần thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trong tình hình mới



NGƯỜI LÀM BÁO 12-201562

Thế mạnh “đi sau”
Trong thời đại mà báo mạng điện tử,

truyền thông xã hội bùng nổ, sự chạy
đua về xuất bản, cập nhật tin tức càng
trở lên khốc liệt hơn. Trong cuộc chạy
đua ấy, báo in hoàn toàn lép vế nên phải
tìm những cách thức mới để chuyển tải
thông tin thiết thực, hiệu quả, đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Một
trong số đó là những thông tin chuyên
sâu, hữu ích, bảo đảm sự tin cậy, có tính
định hướng, thậm chí dẫn dắt độc giả,
đó là hình thức thông tin chuyên đề
(gồm các dạng phổ biến là: trang
chuyên đề, loạt bài chuyên đề và số
chuyên đề).

Tại hội thảo về tương lai của báo chí
(The Future of News) do Tạp chí Time
tổ chức ngày 12/10/2011, nhà báo
Ayman Mohyeldin của Đài NBC News
(Mỹ) chia sẻ: “Chúng ta đang quên
mất rằng có một sự khác biệt rất lớn
giữa thông tin và kiến thức. Nếu một
quả bom phát nổ ở Afghanistan, mọi
người sẽ biết ngay sau vài giây thông
qua Twitter, Facebook nhưng chắc
chắn họ không biết quả bom đó có ý
nghĩa thế nào? Vụ nổ đó có nguồn gốc
từ đâu? Ai đã gây ra? Chuyện gì đang

xảy ra ở đó?... Và đó là công việc của
báo chí”. Từ sự phân tích này, nhà báo
Ayman Mohyeldin cho rằng, đã đến
lúc báo chí - truyền thông cần phải
quên đi cách làm báo cũ: Tập trung
đưa tin mới nhất, nóng nhất. Ông lấy
ví dụ cách đưa tin của hàng loạt đài
truyền hình về cái chết của Steve Jobs
- nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc
hãng công nghệ Apple. Trong vụ này,
tờ Time chủ định không “chạy đua” với
các tờ báo khác trong việc đưa tin
nhanh về Steve Jobs. Thay vào đó, tờ
báo cho ra đời một ấn bản đặc biệt,
khá đầy đủ về Steve Jobs chỉ sau đó vài
giờ. “Hãy nhớ rằng, dù bạn có nhanh
đến đâu thì chỉ 2 ngày sau người ta đã
không còn nói đến nó nữa. Nhiệm vụ
của chúng tôi không phải là thông báo
cho độc giả biết về cái chết của ông ấy
mà  phải nói về cuộc đời ông ấy, về việc
ông ấy đã thay đổi thế giới của chúng
ta ra sao và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
khi ông ấy không còn nữa. Nhu cầu
của độc giả là vô cùng và việc biết một
thông tin nào đó không thể ngăn cản
họ muốn biết thêm nữa”, Rick Stengel
- Tổng Biên tập điều hành của Time -
cho biết. Và đây cũng chính là tương

lai của báo chí. Những bài báo trau
chuốt, sâu sắc, cẩn thận… vẫn luôn có
vị trí nhất định, nó buộc độc giả phải
dừng lại để đọc từ đầu đến cuối.

Đầu năm 2015, làng báo thế giới
xôn xao về lá thư mà Tổng Biên tập
New York Times, ông Dean Baquet
viết gửi nhân viên của tòa soạn, đề cập
đến những định hướng của tòa soạn
trong tương lai, với tiêu đề “Charting
the Future” (Tìm hướng cho tương
lai). Lá thư đề cập cuộc khủng hoảng
lớn của tờ báo trong những năm 1970,
khi bị rơi vào nợ nần bởi truyền hình
lên ngôi, quảng cáo sụt giảm, nhiều cơ
quan báo chí khác phải đóng cửa...
“Giữa lúc khủng hoảng, toà soạn khi
đó có quyết định rất quan trọng - họ
nắm lấy quyền dẫn dắt tương lai đó.
Bất chấp những chỉ trích, dè bỉu khi đó
về việc tờ New York Times từ bỏ lý
tưởng của mình, toà soạn lập ra mục
feature (phóng sự, ký sự, các bài
chuyên sâu) mà đã cứu tờ báo, định ra
con đường giúp đưa tờ báo tới những
năm huy hoàng nhất và khiến các bài
viết chúng ta có chiều sâu hơn cho bạn
đọc mỗi ngày”, Dean Baquet viết. Và
ông cũng tiết lộ rằng, những loạt bài

Thông tin chuyên đề - 
thế mạnh, hạn chế và mặt trái

THS. NGUYỄN TRI THỨC

Những năm gần đây, báo chí chịu sự tác động mạnh mẽ bởi toàn cầu hóa và mạng Inter-
net. Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của báo
chí-truyền thông, đặc biệt là báo in. Thông tin chuyên đề từ lâu đã là một trong những thế
mạnh của báo in, bởi sự phân tích chuyên sâu, tính lý giải, định hướng, dẫn dắt dư luận cao.

Thế nhưng, cũng có những hạn chế, mặt trái cần khắc phục...
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chuyên đề, chuyên sâu vẫn sẽ là thế
mạnh của tờ báo trong tương lai, vẫn
được tòa soạn chú trọng đầu tư.

Thực tế, qua nhiều cuộc khảo sát “bỏ
túi” của tác giả bài viết với các đồng
nghiệp, những nhà khoa học, sinh viên
báo chí hay độc giả, đa số đều cho rằng,
thông tin chuyên đề vì đi sau, tập trung
sâu vào một vấn đề, chủ đề nên có lợi
thế lớn trong việc phân tích, bình luận,
lý giải vấn đề, sự kiện một cách thấu
đáo, đa chiều, khách quan. Đặc biệt với
những tờ báo có uy tín, sự tin cậy của
thông tin chuyên đề sẽ mang tính định
hướng, dẫn dắt dư luận xã hội. Nhà báo
Hồng Thanh Quang - Tổng Biên tập
Báo Đại Đoàn kết cho biết: “Trên ấn
phẩm An ninh thế giới cuối tháng mà
tôi từng được giao phụ trách thiết kế nội
dung trong giai đoạn tới cuối năm 2014,
chuyên đề là 2 trang giữa, tập hợp một
chùm bài dành cho một chủ đề gì đó
đang ăn khách... Trang chuyên đề như
thế góp phần đưa ra những cái nhìn đa
chiều từ các nhân vật khác nhau, nhưng
đều ít nhiều có liên quan tới chủ đề cần
nói tới. Theo tôi nghĩ, thông tin chuyên
đề như thế rất có ích cho độc giả bởi cơ
hội phân tích, mổ xẻ vấn đề linh hoạt và
sâu sắc hơn”. Trong khi đó, ông Lê
Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo điện
tử Vietnamplus (Thông tấn xã Việt
Nam) nhận xét: “Tổ chức thông tin
chuyên đề là cách làm phổ biến và
truyền thống của báo chí trong lịch sử
phát triển. Mỗi số báo in đều cần có ít
nhất một bài đinh hoặc loạt bài về vấn
đề nổi bật, kể cả nhật báo. Đối với báo
tuần hay báo tháng thì chuyên đề lại
càng cần thiết bởi đó mới chính là điểm
nhấn tạo sự khác biệt của mỗi tờ báo,
nhằm thu hút độc giả của riêng mình”. 

Đứng ở góc độ nhà khoa học, PGS,
TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Trưởng
Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và
Tuyên truyền đánh giá: “Chuyên đề là

một hình thức thông tin hiệu quả, phục
vụ tới mức độ đọc chi tiết và đọc sâu
cho công chúng báo in. Đó là một hình
thức tổ chức nội dung đem lại năng lực
cạnh tranh cho báo in trong bối cảnh
toàn cầu hóa, có sự biến đổi lớn về nhu
cầu và thị hiếu báo chí như giai đoạn
hiện nay”...

Có thể khẳng định rằng, thông tin
chuyên đề có những lợi thế không thể
bàn cãi, nhưng nó cũng có không ít điều
đáng bận tâm...

Hạn chế và mặt trái đáng 
lên án

Cũng từ kết quả cuộc khảo sát “bỏ
túi” kể trên, các ý kiến về những hạn
chế cơ bản của thông tin chuyên đề khá
chung, đó là: Không thời sự, kén đối
tượng độc giả, dễ bị trùng lắp nếu
không tổ chức nội dung tốt, nhiều bài
chuyên sâu, hàn lâm nên khó đọc... Ông
Phan Văn Tú - giảng viên Khoa Báo
chí-Truyền thông, Đại học Khoa học Xã
hội-Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
cho rằng: “Thông tin chuyên đề thiên
về lý lẽ, lý luận, trừu tượng nên kén bạn
đọc... Một hạn chế khác của thông tin
chuyên đề xuất phát từ chính tính chất
chuyên biệt của thông tin. Tổ chức
thông tin chuyên đề chính là đánh vào
“phân khúc hẹp” của thị trường bạn
đọc, khó có thể tìm các chuyên đề có
thể “làm dâu trăm họ” được”. Tương tự,
nhà báo Mai Phan Lợi - Phó Tổng Thư
ký tòa soạn Báo Pháp luật Thành phố
Hồ Chí Minh - nhận xét: “Thông tin
chuyên đề có những hạn chế: Chậm
hơn thông tin thời sự; do có lượng thông
tin lớn nên kén bạn đọc, chỉ những
người thật sự quan tâm đến những
chuyên đề mới đọc đến...”.

Trong khi đó, TS. Phạm Việt Dũng
- Trưởng ban Kinh tế, Tạp chí Cộng
sản - cho rằng: “Thông tin chuyên đề
có thể bị lạm dụng cho mục đích riêng

như quảng cáo, gây sức ép với doanh
nghiệp… Nếu chủ đề được lựa chọn
không tốt, việc chuẩn bị thông tin
không đầy đủ, sâu sắc,… làm bạn đọc
không hài lòng, có thể dẫn đến tác
dụng ngược từ người đọc đối với tờ báo
và đội ngũ làm báo đó”. Hạn chế này
thực tế đã diễn ra từ lâu, và không phải
là cá biệt. Trong cuốn “Dọc đường tác
nghiệp”, có in loạt bài 3 kỳ của các nhà
báo Ngọc Hà - Hoàng Mạnh Hà, đăng
trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí
Minh (ra các ngày 3, 5 và 7/5/2006) với
tựa đề “Tôi đi làm phóng viên chuyên
đề”. Bài báo viết: “Chuyên đề thực
chất là cách làm của một vài người lợi
dụng danh nghĩa tờ báo, tạp chí chỉ để
tìm hợp đồng quảng cáo. Để thực hiện
1 “chuyên đề”, nhân viên quảng cáo
của những tờ báo, tạp chí trên thường
lấy danh nghĩa phóng viên rồi xin công
văn giới thiệu của tỉnh. Sau đó, họ
dùng giấy giới thiệu này như một lá
bùa để đi đến các doanh nghiệp ép
quảng cáo”. 

Đầu năm 2015, làng báo Việt Nam
lại xôn xao về bài báo “Hai nữ nhà báo
ép hàng loạt xã phải chi tiền tuyên
truyền” đăng tải trên Báo Tiền phong.
Bài báo viết: “Có trong tay hai công văn
do Văn phòng Tỉnh ủy và các Huyện ủy
yêu cầu hợp tác tuyên truyền, hai nữ
“nhà báo” tự xưng là phóng viên và biên
tập viên của Tạp chí Đối Ngoại đã đi
khắp nơi ở Quảng Bình “ép” hàng loạt
sở, ban, ngành, huyện, xã ký hợp đồng
tuyên truyền, nếu không đủ tiền ký hợp
đồng thì phải chi tiền hỗ trợ từ 500.000
đồng đến 2 triệu đồng...”... 

Có thể thấy, hạn chế của hình thức
tuyên truyền này đã bị lợi dụng, biến
thành mặt trái đáng lên án và cần thiết
loại khỏi đời sống báo chí, tránh gây tai
tiếng, phương hại đến những nhà báo
chân chính cũng như nền báo chí cách
mạng nước nhà n



NGƯỜI LÀM BÁO 12-201564

Về sớm zậy?
Có lẽ không có nơi nào như ở xứ ta, nghèo vậy nhưng lúc nào, ở đâu cũng nhậu tới bến,

nhậu không say không về. Trưa, chiều, tối dọc ngang các quán xá, ăn nhậu cứ gọi là nườm
nượp. Bàn nào bàn nấy, bia rượu rót xả láng. Nhậu tăng một chưa đã, chuyển tăng hai, rồi

qua tăng ba, tăng bốn, từ A tới Z…

Phó tổng biên tập M nổi tiếng
bia rượu. Cũng may là ông
viết lách được, miệng nói tay

làm, chứ chỉ nhậu giỏi không thì vứt.
Ông có bà vợ tuổi Cọp, nóng như hổ
cái. Gần như lần nào cũng vậy, cứ
nhậu sừng sừng, sau nửa đêm mới
mò về là bà khóa trái cửa, bắt ông
ngủ ngoài cổng. Tức máu, được mấy
“bợm” kích cho, ông bỏ đi luôn, dọn
ra ngoài ở. Được 3 ngày, “hổ” đành
đến rước về, đêm nằm giảng giải cho
ông mấy “hồi” về sự nguy hại của
nhậu nhẹt. Ông nghe ra, bỏ hẳn các
cuộc nhậu mút chỉ cần câu. Khen cho
“hổ” thế mà giỏi trị đức lang quân.

Phó giám đốc đài T thuộc cánh
“bợm” viết, quay phim hay, đạo
diễn truyền hình khá, cũng là
“bợm” nhậu cừ khôi. Ông này thuộc
hạng sợ vợ, nên bữa nhậu nào cũng
kết thúc trước 9 giờ đêm. Trước khi
vô nhậu, bao giờ ông cũng điện
thoại về nhà xin visa: “Hôm nay ba
trực mẹ nó nhé!”. Ai cũng khen, tay
này thế mà khôn, biết viết mà cũng
biết lách. Có bữa, sa đà, vui bạn,
ông zô đến 1 giờ sáng mới lê xác về.
Bấm chuông, gõ cửa, bà vợ cao thủ
này mở cổng, nói gọn lỏn một câu:

- Ui, anh yêu ơi, sao anh đi trực
về sớm zậy! Thời khắc đầu tiên của
một ngày mới nè. Anh yêu, bên
phòng biên tập điện thoại anh từ
nãy đến giờ nhắn qua họp giao ban
đầu giờ, anh qua đó họp nhé.

Nói chưa dứt câu, bà kéo cửa
khóa lại lên giường khò tiếp. Phó
giám đốc đài T biết bả chơi xỏ
mình, đành lặng lẽ qua phòng làm
việc ở cơ quan chiêu đãi mấy chú
muỗi vằn một bữa no nê. Sau lần
đó, thành viên hội nể vợ tởn đến già
vụ nhậu quá giao thừa

Không biết từ bao giờ, xuất phát từ
cơ quan báo chí nào, trong khối báo
Đảng địa phương có phong trào “
chơi với nhau, nối vòng tay lớn” hết
mình. Để giao lưu tưng bừng trước
hết phải biết uống rượu. Nhậu tới bến
tới bờ, nhậu chưa say chưa về. Một
dạo, tổng biên tập một báo ở miền
Trung có thương hiệu “rèn cán, chỉnh
quân” vào chiều thứ Sáu hàng tuần.
Nhờ vậy, mà đội quân nhậu báo này,
từ tướng đến quân cứ gọi là vô địch.
Một phóng viên quê gốc Quảng Bình,
khi mới đầu quân cho báo Z chỉ một
ly đế làng Vân là khuân lên giường,
sau 2 năm “rèn cán, chỉnh quân” đã
trở thành kỳ phùng địch thù, mấy tay
chơi các báo bạn đến giao lưu cứ gọi
anh này là bậc đại sư phụ.

Có lẽ không có nơi nào như ở xứ
ta, nghèo vậy nhưng lúc nào, ở đâu
cũng nhậu tới bến, nhậu không say
không về. Trưa, chiều, tối dọc ngang
các quán xá, ăn nhậu cứ gọi là nườm
nượp. Bàn nào, bàn nấy, bia rượu rót
xả lảng. Nhậu tăng một chưa đã,
chuyển tăng hai, rồi qua tăng ba, tăng
bốn, từ A tới Z. Các cơ quan, ban

ngành, đoàn thể; các giới công, nông,
thanh, phụ, trí thức, doanh nhân, nhà
báo, nhà văn, nghệ sĩ…ăn nhậu tuốt
tuồn tuột không trừ ai. Tất nhiên
không phải mọi người đều thế, trong
cộng đồng vẫn còn nhiều người
không nhậu, không biết nhậu, nhậu
nhưng có giới hạn. Tuy nhiên, xu thế
ăn nhậu cộng đồng không vì thế mà
suy giảm, rượu vào lời ra, cà khịa
nhau, rút dao đâm chém nhau, gây
án mạng đâu còn chuyện hiếm. Ba
ông ở xã Long Sơn, Vũng Tàu thì
uống rượu gần cả ngày, cả ba vị được
khuân vào bệnh viện Bà Rịa lần lượt
đi chầu bà tổ. Nhậu zậy mới là nhậu!

Nhậu nhẹt bê tha, thâm lạm công
quỹ và thời gian làm việc nơi công
sở. Nhiều địa phương chỉ thị công
chức, viên chức không uống bia
rượu, không tiếp khách bằng bia
rượu buổi trưa.

Bia rượu quá đà, nhậu nhẹt mút
chỉ là một tệ nạn, một biểu hiện
kém văn minh, không văn hóa trong
sinh hoạt cộng đồng.

Báo chí truyền thông rất cần lên
tiếng phê phán tệ nhậu nhẹt. Nhà
báo càng phải là gương mẫu không
nhậu nhẹt

Phó tổng biên tập M, phó giám
đốc đài T, các cuộc nhậu kiểu “rèn
cán, chỉnh quân”, rất cần sự “thay
đổi tư duy” để có những cuộc chỉnh
sửa thật lực…dẹp nhậu! n

ONG VÒ VẼ

ĐỜI VÀ NGHỀ
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Di động hóa - một xu hướng 
của báo chí hiện đại 

HÀ GIANG

Trong thời thoái trào của báo in, giai đoạn bão hòa của báo điện tử, phiên bản báo điện
tử trên điện thoại đang trở thành mục tiêu để các tập đoàn truyền thông toàn cầu đầu tư.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể tự sản xuất tin tức và
truyền tin trên mạng xã hội như những nhà báo thực thụ. Đơn cử, như vụ tấn công khủng

bố liên hoàn tại Paris (Pháp) hôm 13/11 khiến hơn 130 người thiệt mạng, các trang tin
truyền thống như CNN, BBC, AP đã thực hiện các phiên cập nhật trực tuyến thông tin của
các nhân chứng tại hiện trường được đưa từng giây, từng phút từ các tài khoản twitter hay

facebook. Nhờ những thông tin trên mạng xã hội, những câu chuyện cảm động về nạn
nhân, về những anh hùng thầm lặng đã cứu sống sinh mạng của hàng ngàn người được

phát hiện và ngợi ca. 

Báo chí đa nền tảng lên ngôi
Cuộc cách mạng của công nghệ

kỹ thuật số khiến doanh thu báo in
toàn cầu liên tục sụt giảm, trong khi
báo điện tử đang chịu sự cạnh tranh
gay gắt từ mạng xã hội như Face-
book, Twitter, Google+, Youtube…
Và sự thay đổi trong cách thức tiếp
cận, thu nhận thông tin của độc giả,
khán giả hay nói cách khác là những
“khách hàng” lớn nhất đã buộc các
cơ quan truyền thông phải đổi thay
để tồn tại.

Sự suy thoái của báo in trong
hơn một thập kỷ qua là điều không
phải bàn cãi nhưng những biến đổi
của công nghệ đã khiến báo chí đa
phương tiện nhanh chóng thất thế
trước báo chí đa nền tảng. Là loại
hình báo chí mà độc giả có thể tiếp
cận mọi lúc mọi nơi trên tất cả các
nền tảng khác nhau với những thiết
bị khác nhau từ máy tính, thiết bị

cầm tay, rất dễ để lý giải sự “lên
ngôi” của báo chí đa nền tảng
trong thời đại ai cũng sở hữu
smartphone. 

Không khó để nhận ra, dù ngồi
trên xe buýt, tàu điện ngầm, đi bộ,
ăn trưa hay cả khi đã lên giường
ngủ, hàng triệu người vẫn mang

theo điện thoại thông minh bên
mình. Và với đặc thù nhỏ gọn, tích
hợp nhiều trình duyệt khác nhau và
được người dùng mọi lúc, mọi nơi,
báo điện tử trên smartphone đã trở
thành loại hình báo chí phát triển
với tốc độ chóng mặt. Vì thế, trên
các “app store”, ứng dụng đọc báo
của BBC, CNN, AP, The Guardian
là những sản phẩm “đắt hàng” nhất. 

Không chỉ tự sản xuất, tự tiếp
thị, cái bắt tay của một loạt tờ báo
lớn như The Washington Post, CBS
và Vogue với mạng xã hội Face-
book Notify - một ứng dụng tập
hợp tin tức đã phản ánh phần nào
sự thức thời của các “gã khổng lồ”
truyền thông về trào lưu cung cấp
thông tin này. Với Notify, người
dùng Facebook đăng ký theo dõi
các trang mà họ quan tâm, sau đó
nhận được thông báo khi các trang
tin này xuất bản tin bài mới. Cách

BÁO CHÍ THẾ GIỚI

Đọc báo trên điện thoại thông minh đang trở thành
thói quen của phần lớn độc giả



BÁO CHÍ THẾ GIỚI

NGƯỜI LÀM BÁO 12-201566

làm này giúp cả bên cung cấp và
bên tiếp nhận tăng cơ hội gửi và
nắm nguồn tin.

Trước Notify, Facebook đã tung
ra hàng loạt công cụ, tính năng
nhằm tăng sức ảnh hưởng của mình
trong lĩnh vực báo chí, tin tức. Điển
hình như tính năng Instant Article
cho phép các nhà xuất bản nhúng
các bài viết vào bên trong ứng dụng
Facebook chính từ đó tăng tốc độ
tải trang. Hay công cụ Signal cho
phép phóng viên sử dụng để theo
dõi những thông tin đang “gây
bão” trên Facebook, Instagram...
Với cách làm này, người dùng
Facebook không phải mở riêng
trình duyệt web mới có thể đọc tin
tức nữa, có nghĩa là lượng độc giả
của báo mạng điện tử truyền thống
sẽ bị thu hẹp. 

Báo chí vì công chúng
Thực ra, ngay từ trước thời báo

chí trên smartphone làm mưa làm
gió, ở châu Phi xa xôi, tin tức đã tìm
được cách riêng của mình để đến
tay độc giả. Thành công từ mô hình
báo chí tại châu Phi - nơi báo in từ
lâu đã không thể tiếp cận người dân
vì điều kiện địa lý, truyền thông đa
phương tiện chẳng có “đất sống” do
88% dân số không có điện thoại
thông minh cho thấy, nếu vì công
dân, tìm ra được thông tin thiết yếu
với độc giả, báo chí vẫn có thể tồn
tại. Nhờ cung cấp các thông tin thiết
thực giúp ngăn chặn dịch bệnh và
tăng sản lượng sữa cho đàn bò,
iCow - bản tin qua MMS đã trở
thành món ăn tinh thần không thể
thiếu của nông dân Kenya.

Tất nhiên, sự nở rộ của các ứng
dụng báo chí trên các trang mạng
xã hội với tính phổ dụng, độ tương
tác và tính đa dạng thông tin mà
báo chí chính thống không theo kịp
đã giúp những “nhà báo công dân”

có dịp tác nghiệp ở mọi nơi, mọi
lúc. Chỉ cần một chiếc điện thoại
thông minh, bất kỳ ai cũng có thể tự
sản xuất tin tức và truyền tin trên
mạng xã hội.

Trước sự bùng phát của báo chí
đa nền tảng và di động hóa là xu thế
tất yếu của báo chí hiện đại, đã đến
lúc các cơ quan báo chí Việt Nam
thay đổi cách tiếp cận. Thay vì
“găm” thông tin “nóng”, độc quyền
để làm “đinh” cho báo giấy và tin
nổi bật trên báo điện tử, cần phải
đưa lên báo điện tử trên phiên bản
mobile trước rồi mới đến báo điện
tử truyền thống và cuối cùng mới là
báo in. Để thành công với một loại
hình báo chí mới mẻ và đòi hỏi nền
tảng kỹ thuật cao, rất cần những
biên tập viên, nhất là cho phiên bản
báo điện tử trên fanpage những kỹ
năng về công nghệ, khả năng
chuyên môn tìm kiếm và phát hiện
đề tài, rút tít, tìm hình ảnh… n

Các hãng truyền thông lớn đã mạnh tay đầu tư cho phiên bản báo điện tử trên điện thoại di động


