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Giới báo chí cả nước tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo
chí quốc gia lần thứ X, đây là giải thưởng cao quý tôn vinh
các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tiêu biểu nhất
trong năm. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, Giải Báo chí
quốc gia đã trở thành một sự kiện lớn của báo giới cả nước,
thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội…

Bên cạnh đó, trong cơn lốc xoáy của nền kinh tế thị trường,
một số nhà báo đã đi ngược lại với tiêu chuẩn đạo đức nghề
nghiệp cần có. Tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu thận
trọng, đưa tin giật gân, câu khách trên báo chí đang để lại
những hậu quả khôn lường, không dễ khắc phục; việc một
số cơ quan báo chí mở fanpage để đăng tải bài viết từ báo
điện tử, nhưng chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến
bình luận để một số đối tượng lợi dụng tuyên truyền, xuyên
tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận
xấu trên không gian Internet. Vấn đề đạo đức nghề nghiệp
của người làm báo trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị, xã
hội, nghề nghiệp vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc Quán triệt
thực hiện Luật Báo chí (sửa đổi 2016) và góp ý xây dựng Quy
định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Đây là đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể các cấp Hội và giới báo
chí cả nước, nhắc nhở truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và trách
nhiệm xã hội của người làm báo Việt Nam.

Toàn thể hội viên, nhà báo cả nước nhất trí đồng lòng thực
hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, từng bước
hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.
Trước dòng chảy của thời cuộc, “người thư ký của thời đại”
với cái tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo, cùng đất nước bay
cao, bay xa, tiến nhanh, tiến vững chắc theo thời đại.

NGƯỜI LÀM BÁO

Vì nền báo chí 
cách mạng 

chuyên nghiệp
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Mục lục

36. Văn chúc 
Thông điệp từ nghị trường

38. quỳnh hậu 
Viết điều tra chống tiêu cực 
cần động lực mới

nghiên cứu Trao đổi

46. nguyễn Thị Trường
giang
Gói tin tức đa phương tiện 
trên báo mạng điện tử

50. nguyễn Thế lãm
Chi tiết trong phóng sự
chương trình thời sự 
truyền hình

53. Phan Thị mai liên
Quy trình tổ chức ảnh trên
nhật báo

55. đào Xuân hưng
Báo chí với việc bảo tồn và
phát huy văn hóa vật thể của
Hà Nội

57. hoàng Thị hương Thu
Trợ giúp pháp lý cho đồng
bào dân tộc ít người nhìn từ
thực tiễn ở Yên Bái

báo chí Thế giới

59. đặng nhật minh
Xây dựng thương hiệu địa
phương qua chiến dịch
truyền thông “Be Berlin”

61. chu hồng Thắng
Anh rời Liên hiệp châu Âu
(EU): Sau Brexit, là Bregret 

đời Và nghề

64. ong Vò Vẽ
Qua đèo

28. Phan Tất
Phẩm chất nhà báo hiện đại

30. nguyễn nga huyền
Tòa soạn với việc giáo dục 

đạo đức nghề nghiệp 

Diễn đàn người làm báo

32. nhóm PV
Không quản lý chặt fanpage sẽ làm 
rối loạn môi trường truyền thông

nhỮng nẺo đường 
Tác nghiệP

34. lê Văn chương 
Tác nghiệp dài ngày trên biển  

Vấn đề sự kiện

3. Thành nam
Hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt
Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 

4. PV
Phát động Giải Báo chí viết về
Đồng bằng sông Cửu Long

nhìn lại 10 năm giải báo
chí quốc gia

7. Tuệ lâm
Một giải thưởng danh giá 
và cao quý

8. Trần Duy ngoãn
Hội Nhà báo địa phương 
với Giải Báo chí quốc gia

9. lê quốc minh
Sáng tạo tập thể mang lại 
giải báo chí kép danh giá

hoạT động công Tác hội 
Và Tiếng nói Từ cơ sở 

11. ngọc Thành  
Viết về nông nghiệp cần 
“gạn đục khơi trong”

13. Thùy Dung
“Lá chắn” nào để nhà báo 
tác nghiệp an toàn?

chân Dung nhà báo

20. Phạm Thị Xuân châu
“Ngọn bút” sắc trong 
đấu tranh xây dựng Đảng

22. Vũ huyến
Chụp ảnh thật đâu có dễ?

24. Phan Văn Tú
Dạy học trên sóng truyền hình:
Tương tác và hiệu quả

26. nguyễn Văn hải
Bình luận trên báo chí phải
khách quan, có lý, có tình
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vấn đề Sự KiệN

Hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam 
và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 

Ngày 24/6, tại Cần Thơ, đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên
tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên
BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã ký kết
văn bản thoả thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Theo nội dung văn bản thỏa
thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ
tổ chức họp báo định kỳ (6

tháng, 1 năm) với các cơ quan báo
chí trên địa bàn để thông tin về tình
hình kinh tế - xã hội của vùng, phối
hợp tổ chức các buổi toạ đàm, hội
thảo, báo cáo chuyên đề về những
vấn đề hai bên cùng quan tâm và
những sự kiện thời sự ở Đồng bằng
sông cửu Long, nhất là về biến đổi
khí hậu, xâm nhập mặn, liên kết
vùng, hội nhập kinh tế, đào tạo
nguồn nhân lực, giảm nghèo bền
vững; phối hợp chỉ đạo, quản lý báo
chí, thúc đẩy sự phát triển của lực
lượng báo chí trên địa bàn.

hai bên phối hợp chỉ đạo, quản
lý báo chí, thúc đẩy sự phát triển lực
lượng báo chí trên địa bàn, cùng
đồng thuận xin chủ trương của Thủ
tướng chính phủ về việc thành lập
Trung tâm Đào tạo báo chí Truyền
thông khu vực Đồng bằng sông cửu
Long đặt tại Tp. cần Thơ.

hội nhà báo Việt nam tham gia
phản biện, đánh giá việc thực hiện
các chương trình mang tính xã hội
của Thường trực ban chỉ đạo Tây
nam bộ. hai bên phối hợp định
hướng thông tin, tuyên truyền cho
các cơ quan báo chí trong vùng về
những vấn đề xảy ra ở Đồng bằng
sông cửu Long, nhất là những vấn
đề có liên quan đến công tác dân
tộc, tôn giáo, nhân quyền, lịch sử

vùng đất nam bộ.
hằng năm, hội nhà báo Việt

nam và ban chỉ đạo Tây nam bộ
đồng chủ trì, phối hợp với các địa

phương trong vùng (thông qua Tạp
chí người Làm báo - cơ quan lý
luận nghiệp vụ và báo nhà báo &
công luận - cơ quan Trung ương
hội nhà báo Việt nam) tổ chức các
giải báo chí viết về chủ đề: nông
nghiệp, nông dân, nông thôn,
chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới, giảm
nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo
nguồn nhân lực, liên kết vùng, ứng
phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập
mặn, báo chí viết về miền Tây…
Tạp chí người Làm báo và báo
nhà báo & công luận sẽ chọn chủ
đề phù hợp, tìm nguồn tài trợ, lãnh
đạo hội nhà báo Việt nam (phụ
trách khu vực phía nam) và lãnh
đạo Văn phòng ban chỉ đạo Tây
nam bộ sẽ tham gia trực tiếp chỉ
đạo thực hiện n

Thành nam

Phát biểu tại Lễ phát động Giải Báo
chí viết về Đồng bằng sông Cửu
Long, nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch
Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao
Tạp chí Người Làm Báo và Báo Nhà
báo & Công luận có sáng kiến tổ chức
giải báo chí này, đồng thời kêu gọi các
cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp Hội
và các PV, BTV, hội viên, nhà báo ở khu
vực, tích cực hưởng ứng tham dự giải.
Hy vọng Giải Báo chí viết về Đồng
bằng sông Cửu Long sẽ được tổ chức
thường xuyên, nhằm nâng cao
nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo
trong khu vực, nâng cao uy tín cũng
như vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ_Ảnh: PV
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Phát động giải báo chí viết về 
đồng bằng sông cửu Long

Trong khuôn khổ Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với Hội
Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo và Báo Nhà báo & Công luận chính thức phát
động Giải báo chí viết về Đồng bằng sông Cửu Long.

giải báo chí viết về Đồng
bằng sông cửu Long
nhằm mục đích góp phần

nâng cao chất lượng và số lượng tác
phẩm báo chí tuyên truyền và giới
thiệu tiềm năng phát triển kinh tế,
du lịch cũng như phản ánh đời sống
của người dân khu vực Đồng bằng
sông cửu Long; đồng thời ghi
nhận, động viên, khen thưởng các
nhà báo, phóng viên, biên tập viên,
cộng tác viên, thông tin viên của
các cơ quan báo chí có tác phẩm
chất lượng tốt viết về Đồng bằng
sông cửu Long.

phát biểu tại lễ phát động, nhà
báo nguyễn bé, phó chủ tịch hội
nhà báo Việt nam, Trưởng ban chỉ
đạo giải nhấn mạnh, Đồng bằng
sông cửu Long có vị trí quan trọng
trong phát triển kinh tế-xã hội, có
tiềm năng lớn nhất để phát triển
nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất
lương thực, nuôi trồng, đánh bắt
thuỷ sản, phát triển vườn cây ăn
trái đem lại giá trị xuất khẩu lớn
cho cả nước và mở rộng giao lưu
với khu vực và thế giới. những năm
qua, các cơ quan báo chí đã có
những đóng góp quan trọng đối với
sự phát triển của khu vực, đồng
thời là cầu nối giữa các cấp chính
quyền với người dân, tạo sự đồng
thuận cao trong xã hội.

ban tổ chức trân trọng mời các

phóng viên, cộng tác viên, nhà báo
ở các cơ quan báo chí Trung ương
và địa phương, là công dân Việt
nam có tác phẩm phù hợp với thể
lệ gửi tác phẩm tham dự giải. ban
tổ chức khuyến khích các tác phẩm
báo chí viết về điển hình tiên tiến,
phê phán các hành vi tiêu cực,
phản bác những luận điệu sai trái
của các thế lực thù địch, tôn vinh
cá nhân có cách thức sản xuất tiên
tiến, phục vụ phát triển kinh tế
trong thời kỳ hội nhập và đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước...

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất
thiết thực, bổ ích tạo sân chơi lành
mạnh để đội ngũ làm báo rèn nghề,
nâng cao chất lượng các tác phẩm
báo chí đáp ứng yêu cầu phát
triển... n

PV

vấn đề Sự KiệN
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Thực hiện nội dung văn bản thỏa thuận hợp
tác giữa ban chỉ đạo Tây nam bộ và hội
nhà báo Việt nam ngày 24/6/2016, được

sự đồng ý của Thường trực Thường vụ hội nhà
báo Việt nam, Tạp chí người Làm báo và báo
nhà báo & công luận tổ chức giải báo chí “Viết
về Đồng bằng sông cửu Long”. 

I. MỤC ĐÍCH
- giải báo chí được tổ chức để góp phần nâng

cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên
truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế -
du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân
khu vực Đồng bằng sông cửu Long.

- ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà
báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên,
thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm
báo chí chất lượng tốt viết về Đồng bằng sông cửu
Long.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM
DỰ GIẢI

1. Nội dung
các tác phẩm tham dự giải báo chí “Viết về

Đồng bằng sông cửu Long” cần phản ánh chính
xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung sau đây:

- phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế -
xã hội và những vấn đề đang đặt ra trong quá trình
phát triển của khu vực Đồng bằng sông cửu Long
như vấn đề biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, liên
kết vùng, hội nhập kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực; 

- Tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước cho người dân và các vấn
đề khác như: nông nghiệp, nông dân, nông thôn,
xây dựng nông thôn mới và những vấn đề liên quan
đến an sinh xã hội trong khu vực;

- Tuyên truyền việc phối hợp giữa hội hỗ trợ
người nghèo Tây nam bộ với các tỉnh, thành khu
vực Đồng bằng sông cửu Long trong việc tham gia

2 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2016-2020, theo nội dung
thông báo số 3642 của Văn phòng chính phủ gửi
ban chỉ đạo Tây nam bộ, ngày 19/5/2016;  

- Khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về
gương người tốt việc tốt, phê phán các hành vi tiêu
cực, phản bác những luận điệu sai trái của các thế
lực thù địch, tôn vinh cá nhân có cách thức sản
xuất tiên tiến, phục vụ phát triển kinh tế trong thời
kỳ hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước...

2. Hình thức tác phẩm dự Giải
- Loại hình báo chí dự giải gồm: báo in và báo

điện tử;
- Thể loại báo chí dự giải: Tin, bài phản ánh,

phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự,
phóng sự điều tra, ghi chép, ký báo chí, bài chân
dung...

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính
thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện.

3. Đối tượng tham gia
- Tất cả các nhà báo, cộng tác viên báo chí

Trung ương và địa phương là công dân Việt nam
có tác phẩm phù hợp với Thể lệ này đều có thể gửi
tác phẩm dự giải;

- mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03
tác phẩm phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.
Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác
phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả
của một nhóm tối đa là 03 người.

4. Một số lưu ý
- Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc

hoặc bản photo, ghi rõ tên báo, tên tác giả và thời
gian đăng tải. Không nhận tác phẩm đánh máy lại;

- Tác phẩm báo điện tử phải được in giấy khổ
A4, ghi rõ tên báo, tên tác giả và thời gian đăng tải,
có hình giao diện của báo, đường link của bài;

thỂ LỆ giải báo chí 
“viết về đồng bằng sông cửu Long”
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Không sử dụng bài từ báo in đăng trên báo điện tử;
- mỗi tác phẩm là một tin hoặc một chùm tin

(không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài
(không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác
giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một
đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập
của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm
đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài;

- các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ,
tiểu phẩm, truyện ngắn...) không được dự giải;

- Tác phẩm dự giải không trả lại tác giả; ban Tổ
chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để
tuyên truyền.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI 
- các tác phẩm báo chí đã đăng tải trong thời

gian từ tháng 6/2016 đến 15/11/2016  trên các báo
in, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp
giấy phép hoạt động báo chí;

- Không xem xét tác phẩm dự giải của tác giả vi
phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người
làm báo Việt nam, Luật báo chí và các quy định
pháp luật khác cũng như vi phạm về vấn đề bản
quyền;

- những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các
cuộc thi khác không được dự giải; 

- các tác phẩm dự giải cần phải có chữ ký xác
nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc lãnh đạo
cấp hội.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
01 giải nhất :       15.000.000 đ;
02 giải nhì   :       8.000.000 đ /giải;
02 giải ba     :      5.000.000 đ /giải;
03 giải Khuyến Khích: 2.000.000 đ/giải.
(những tác giả đoạt giải thưởng sẽ được cấp giấy

chứng nhận của ban chỉ đạo và ban Tổ chức)

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM
DỰ GIẢI

1. Thời gian 
- nhận bài từ ngày phát động (tháng 6/2016) đến

hết ngày 15/11/2016 (theo dấu bưu điện);
- Tổng kết, trao giải: Dự kiến trung tuần tháng

12/2016.
2. Cách thức gửi bài

a) Qua đường bưu điện, xin gửi về:
Ban Tổ chức Giải Báo chí “Viết về đồng bằng

sông Cửu Long”
Địa chỉ: Tạp chí người Làm báo, Tầng 4, Tòa

nhà hội nhà báo Việt nam - Khu đô thị mới cầu
giấy, phố Dương Đình nghệ, phường yên hòa,
quận cầu giấy, hà nội. Điện thoại: 0432.262.994;
DĐ: 0977.952.610 (gặp chị Lan).

b) Qua thư điện tử (email): 
lambaovatruyenthong@gmail.com (chỉ áp dụng

với các tác phẩm báo điện tử). yêu cầu: gửi kèm
đường link bài báo, ghi tên báo, thời gian đăng tải,
tên tác giả; tiêu đề cần ghi rõ: Tác phẩm dự giải
báo chí “Viết về đồng bằng sông cửu Long”.

VI. BAN CHỈ ĐẠO
1. nhà báo nguyễn bé, phó chủ tịch hội nhà

báo Việt nam, Trưởng ban;
2. Đồng chí Lê hùng Dũng, phó Trưởng ban chỉ

đạo Tây nam bộ, phó Trưởng ban;
3. Đồng chí nguyễn Thanh hải, phó chủ tịch

Thường trực, kiêm Tổng Thư ký hội hỗ trợ người
nghèo Tây nam bộ, Ủy viên.

VII. BAN TỔ CHỨC
1. pgS,TS nguyễn Thành Lợi, Ủy viên bch

hội nhà báo Việt nam, Tổng biên tập Tạp chí
người Làm báo, Trưởng ban;

2. nhà báo nguyễn ngọc niên, Tổng biên tập
báo nhà báo & công luận, phó Trưởng ban
Thường trực;

3. nhà báo Tô Vương, phó Tổng biên tập Tạp
chí người Làm báo, Ủy viên;

4. nhà báo Trần Lan Anh, phó Tổng biên tập
nhà báo & công luận, Ủy viên.

Chi tiết xin liên hệ: Ban Thư ký tổng hợp Giải
•Tại TP.HCM:
ĐT: (08).3991.3424, di động: 0917.527.072 (chị Bích);
• Tại Hà Nội:
ĐT (04)32.262.994, di động: 0977.552.610 (chị Lan).
Website: nguoilambao.vn, lambao.com.vn, 

congluan.vn
BAN TỔ CHỨC

vấn đề Sự KiệN
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giải báo chí quốc gia là
“sân chơi” bổ ích cũng là
dịp để các nhà báo nhìn

lại những thành quả lao động của
mình kết hợp trao đổi kinh
nghiệm nghề nghiệp. giải báo chí
cũng là dịp để các nhà báo, nhất là
những người quản lý, lãnh đạo các
cơ quan báo chí nhìn lại việc nâng

cao chất lượng cũng như định
hướng nghiệp vụ trong các tác
phẩm báo chí. 

báo chí thời gian qua đã đi vào
những vấn đề lớn và quan trọng
nhất của đời sống đất nước như
vấn đề phát triển kinh tế; biển đổi
khí hậu; vấn đề an toàn vệ sinh
thực phẩm... Khoảng cách về chất

lượng giữa báo chí địa phương và
Trung ương ở các thể loại không
lớn. báo chí địa phương đã có
những sáng tạo trong phát hiện và
triển khai đề tài, nếu đặt trong
cuộc chơi chung thì báo chí địa
phương đã có được những lối đi
riêng.

Qua 10 mùa giải được tổ chức,

Một giải thưởng danh giá và cao quý
Giải Báo chí quốc gia lần thứ X - năm 2015 là dấu mốc đánh dấu chặng đường 10 năm

của một giải uy tín, mang tầm quốc gia được giới báo chí và dư luận xã hội đặc biệt quan
tâm. Đây cũng là Giải có những đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển trong đời

sống kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi năm giải đều có sự phát triển cả về “lượng” và “chất”
song qua 10 năm, Giải Báo chí quốc gia vẫn còn những tiếc nuối...

nhìn lại 10 năm giải báo chí quốc gia

Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải Giải Báo chí quốc gia lần thứ X - năm 2015_Ảnh: Cường Phạm
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nhìn lại 10 năm giải báo chí quốc gia

Thực tế cho thấy, hội nhà báo địa
phương tổ chức, chỉ đạo, phối hợp

triển khai giải báo chí hàng năm là một
việc khó, bởi không phải tất cả hội viên,
nhà báo đều tích cực, tự giác hăng hái
tham gia giải. một lý do đơn giản là tác
phẩm gửi tham gia thì nhiều, số lượng
giải hạn chế, có gửi cũng chưa chắc đoạt
giải... Do đó, vai trò của hội nhà báo
rất quan trọng và trực tiếp trong việc
phối hợp với các cơ quan báo chí về
chương trình hoạt động của mình đặc
biệt lưu ý, tổ chức, phát động, đôn đốc
thực hiện các giải báo chí hàng năm.
hội nhà báo địa phương phải đề cao vai
trò các chi hội trong việc phối hợp với
lãnh đạo cơ quan báo chí để vận động
hội viên, nhà báo tham gia. 

Tôi cho rằng, để có những tác phẩm
báo chí có chất lượng, nhà báo phải bám
sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của
địa phương, cơ sở; chủ động, nhạy bén
tìm ra những vấn đề mà xã hội quan
tâm; sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ của đất nước cũng như
trong việc chống tham nhũng, tiêu cực
và phản ánh mọi mặt của cuộc sống. Vì
thế, đòi hỏi hội nhà báo các cấp phải
luôn trăn trở tìm ra nhiều cách làm mới
sáng tạo để thu hút các hội viên, nhà
báo có nhiều bài viết mang đậm hơi thở
cuộc sống, đáp ứng ngày càng cao hơn
nhu cầu của xã hội, từ đó nâng cao chất
lượng giải báo chí các địa phương cũng
như giải báo chí quốc gia ngày càng
cao hơn n

tuy đạt được một số thành tựu,
song giải vẫn còn có nhiều điều
mà những người làm báo cũng
như dư luận xã hội trăn trở, băn
khoăn và nuối tiếc. Đó là một số
bất cập, yếu kém từ khâu tổ
chức, khâu tuyển chọn tác phẩm
tham dự giải từ cơ sở; khâu
chấm giải. một số tác phẩm
tham dự giải còn yếu về nghiệp
vụ như thể hiện chưa sâu, chưa
tới tầm của vấn đề, thiếu những
tác phẩm xuất sắc, có sức lay
động, thiếu tính phục vụ và sức
lan toả trong xã hội.

Để tổng kết lại 10 năm giải
báo chí quốc gia và thực hiện
hiệu quả “Đề án nâng cao chất
lượng giải báo chí quốc gia”
theo Quyết định số 1694/QĐ-
TTg ngày 22/9/2014 được Thủ
tướng chính phủ phê duyệt,
nhà Văn hóa, ban nghiệp vụ và
Tạp chí người Làm báo đã
được Thường trực Thường vụ
hội nhà báo Việt nam giao
nhiệm vụ tổ chức Toạ đàm
“Làm thế nào để có những giải
báo chí chất lượng tốt dự Giải
Báo chí quốc gia?” vào ngày
13/7. Trong khuôn khổ hoạt
động này, ngày 14/7, hội nhà
báo Việt nam tổ chức Hội nghị
toàn quốc để tổng kết 10 năm
Giải Báo chí quốc gia; Quán triệt
thực hiện Luật Báo chí 2016 và
góp ý xây dựng Quy định đạo đức
nghề nghiệp người làm báo Việt
Nam để rút ra những bài học
kinh nghiệm cũng như những
tồn tại hạn chế cần khắc phục,
từ đó tạo niềm hứng khởi và say
mê cống hiến đối với những
người làm báo trong cả nước n

Thuỳ Dung

Giải Báo chí quốc
gia lần thứ X - năm
2015 vừa qua, Hội
Nhà báo Nghệ An đã
có 3 tác phẩm đoạt
giải: 01 giải A: Tác
phẩm “Lại thêm một
món nợ” của nhóm
tác giả Thanh Huyền,
Lê Hằng, Mai Thanh -
Đài Phát thanh và
Truyền hình Nghệ An.
02 giải C: Tác phẩm:
“Xót lắm, SaMu...” của
tác giả Ngô Nhật Lân
- Báo Nghệ An. Tác
phẩm: “Câu chuyện
sau chiếc bình hoa”
của nhóm tác giả
Ngọc Dũng, Trung Kỳ,
Sơn Hiếu - Đài Phát
thanh và Truyền hình
Nghệ An.

Hội Nhà báo địa phương với
Giải Báo chí quốc gia

Trần Duy ngoãn
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
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Tuy thời điểm sự kiện vào cuối
quý 3, nhưng rút kinh
nghiệm xương máu từ những

vụ cập rập vội vàng và chất lượng
tuyến thông tin không đầy đặn do
“nước đến chân mới nhảy” của
những năm trước, tòa soạn đã phải
tính toán từ đầu năm cùng với các

chủ đề khác. Và khi “húc” phải bức
tường chủ đề khó khăn của sự kiện
này, tòa soạn đã quyết định thử áp
dụng một phương thức thể hiện hoàn
toàn khác: đa phương tiện.

cũng cần nhắc rằng nhiều người
hiểu đa phương tiện đơn giản là sử
dụng nhiều loại hình (thông tin văn
bản, ảnh, video...) trong một tác
phẩm báo chí. Thực tế, đây chỉ là
cách thức ghép hữu cơ nhiều thành
phần và không tạo sức hấp dẫn cho
người đọc. Để kỷ niệm dấu mốc 70
năm lập quốc, Vietnamplus quyết
định sẽ chọn lựa 70 nhân vật đại diện
cho nhiều thế hệ, nhiều vùng miền,
nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề, và
thực hiện theo quy chuẩn là phải có
video cùng một phần thông tin dạng
văn bản và một bộ ảnh. Đề xuất này
được báo cáo tại giao ban cơ quan
khi dự án bắt đầu khởi động vào
tháng 4/2015, tức là 5 tháng chuẩn bị.

Kế hoạch ban đầu là sẽ xây dựng
một mini-website với 70 nhân vật,

Sáng tạo tập thể mang lại
giải báo chí kép danh giá

lê quốc minh
Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus

Năm nào Báo điện tử VietnamPlus cũng lưu ý những
tuyến tin quan trọng nhân dịp các đợt kỷ niệm năm chẵn,
và 2015 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời
sống chính trị - xã hội của đất nước. Trong danh sách mà
tòa soạn lập từ đầu năm có sự kiện 70 năm Quốc khánh
nước CHXHCN Việt Nam - một chủ đề quá khó: Khó vì đã

được nói rất nhiều qua bảy thập niên, khó vì không dễ tìm
ra góc nhìn mới, và khó vì thời gian đã quá dài để có thể

gặp lại những nhân chứng lịch sử.

Những mốc son lịch sử của đất nước 70 năm qua
_Ảnh: Vietnam Plus
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nhưng thiết kế mini-website đó như
thế nào cũng là vấn đề nan giải.
cũng phải qua mấy cuộc họp giữa
biên tập và thiết kế đồ họa, chúng tôi
mới thống nhất được hình hài của
trang đó ra sao. Trước hết là cần phải
có một hình ảnh lớn gây ấn tượng
ngay cho độc giả, sau đó sẽ sử dụng
đồ họa tương tác để phản ánh một
cách ngắn gọn, súc tích cả quãng
thời gian dài dựng nước và giữ
nước, rồi đến phần các nhân vật
được bố trí gọn gàng, dễ theo dõi,
xuất hiện ngẫu nhiên chứ không
được cố định. Thật may mắn vì
Vienamplus có đối tác công nghệ
đã phối hợp với nhau trong nhiều
dự án suốt từ năm 2009 nên việc
trao đổi ý tưởng để hiểu nhau khá
dễ dàng. Theo đề xuất của tòa soạn,
sẽ không xây dựng mini website này
dưới dạng trang tĩnh mà là trang
động (dynamic) để phóng viên và
biên tập viên có thể tự bổ sung
nhân vật hoặc thay đổi thông tin.

Do số lượng nhân vật nhiều và
thực hiện cũng là nhiều phóng viên
với những cách viết, cách hỏi khác
nhau, việc thống nhất phong cách là
điều rất quan trọng. Tòa soạn yêu
cầu làm thử với 3 nhân vật để dựng
“mẫu” cả phần nội dung văn bản,
video lẫn cách giới thiệu nhân vật.
Khi đã có “mẫu” chuẩn như vậy, sau
nhiều lần chỉnh sửa, quy trình tác
nghiệp mới thực sự bắt đầu.  

Trong lúc triển khai phần thiết
kế, đội ngũ phóng viên tỏa đi

khắp đất nước để phỏng vấn những
nhân vật đã được chọn lựa. Do mỗi
phóng viên đều bận với dòng tin thời
sự, nhân sự lẫn kinh phí lại hạn chế,
nên tòa soạn cố gắng sắp xếp những
chuyến công tác “một công đôi ba
việc” với sự tham gia của cả phóng
viên viết bài lẫn phóng viên ảnh/quay

phim. Đương nhiên chúng tôi phải
phỏng vấn khoảng hơn 80 nhân vật
mới chọn lọc ra được đúng số lượng
mong muốn.

phần việc tiếp theo, cũng nan giải
không kém, là tạo ra các phiên bản
bằng 4 tiếng nước ngoài là Anh, pháp,
Tây ban nha và Trung Quốc. Kế
hoạch ban đầu là phối hợp với ban
biên tập Tin Đối ngoại với đội ngũ
biên dịch tinh nhuệ sẵn có, nhưng các
đồng nghiệp lại quá bận rộn với
những thông tin thời sự hằng ngày.
Vậy là Vietnamplus phải tự loay hoay.
Trong tòa soạn có hai biên tập viên
tiếng Trung và một biên tập viên tiếng
Tây ban nha, người biết tiếng Anh thì
không khó kiếm nhưng biết tiếng
pháp thì không có ai trong tòa soạn.
Rất may chúng tôi nhận được cái gật
đầu của một biên tập viên trong cơ
quan, từng có nhiều kinh nghiệm làm
việc ở quốc gia nói tiếng pháp.

Dẫu lên kế hoạch từ rất sớm,
thời gian thực hiện khá dài,

nhưng quá nhiều phần việc trong dự
án quy mô lớn chưa từng thấy này
khiến công tác chuẩn bị vẫn kéo dài
đến sát ngày Quốc khánh. bản demo
dựng lên 1 tuần trước đó chưa hoàn
thiện nên vẫn cần phải chỉnh sửa cả
về kỹ thuật và nội dung. Vào đúng
ngày 2/9, tôi lại có chuyến công tác
nước ngoài. buổi sáng lên máy bay
vẫn phải chỉ đạo sửa sang một vài chi
tiết nhỏ, nhưng dứt khoát không ra
mắt chính thức nếu không cảm thấy
hài lòng. Trong khi transit ở sân bay
Seoul (hàn Quốc) tôi được thông
báo mọi vấn đề đều đã được khắc
phục, và chính trong lúc chờ đổi máy
bay đó, tôi đã phê duyệt để dự án
này chính thức xuất hiện trên web-
site. Vì xác định là chủ đề quá
nghiêm túc thì sẽ khó thu hút độc giả
trẻ - đối tượng chủ yếu tìm kiếm

thông tin trên mạng internet - nên
chúng tôi không kỳ vọng lượng truy
cập sẽ cao. nhưng thực tế lại khác,
và Vietnamplus nhận được rất nhiều
lời bình luận tích cực của độc giả
cũng như đánh giá cao của đồng
nghiệp. Tôi còn nhớ dòng tin nhắn
từ một thư ký tòa soạn trẻ tuổi của
một trang báo điện tử dành cho giới
trẻ gửi vào hộp thoại Facebook của
tôi: “phải làm như thế mới là đẳng
cấp về báo chí”. chỉ là một lời động
viên đơn giản, nhưng nó giúp chúng
tôi tin tưởng hơn về cách làm báo
của mình n

Chúng tôi mang tác phẩm
của mình với tên gọi “Việt

Nam vươn lên về mọi mặt sau
70 năm lập quốc” - dự Giải

thưởng toàn quốc về Thông
tin đối ngoại cũng như Giải

Báo chí quốc gia. VietnamPlus
đoạt giải nhất Giải thưởng

toàn quốc về Thông tin Đối
ngoại cũng như giải B thể loại
điện tử (không có giải A) Giải

Báo chí quốc gia cho dự án
thông tin đa phương tiện và

đa ngữ này. Theo quy định
của các giải kể trên, mỗi tác

phẩm chỉ được hạn chế 5 tác
giả, trong khi nhân lực huy
động cho dự án kể trên là
khoảng 30 người. Nhưng

chẳng sao, ai trong chúng tôi
cũng biết đây là một nỗ lực

sáng tạo của tập thể. Và
VietnamPlus đang tiếp tục

triển khai những dự án “hoành
tráng” tiếp theo, không phải

để đoạt giải, mà để chứng
minh rằng TTXVN là một

trong những cơ quan báo chí
dẫn đầu làng báo trong nước

về tính sáng tạo.

nhìn lại 10 năm giải báo chí quốc gia



NGười LàM Báo   7-2016 11

viết về nông nghiỆP cần 
“gạn đục khơi trong”

ngọc Thành

Đã có không ít chính sách để phát triển nông nghiệp nói chung, hỗ trợ người nông dân
nói riêng, song còn một số chính sách “chưa thực sự đi vào đời sống”, đó là “trăn trở” của

không ít chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo tại hội thảo “Nhà báo và vấn đề chính sách cho
nông dân” do Báo Nông thôn Ngày nay, Câu lạc bộ phóng viên nông nghiệp, nông dân,

nông thôn và Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 30/6, tại Hà Nội. 

Báo chí góp phần thay đổi “bộ
mặt” của nông nghiệp

Theo TS Đặng Kim Sơn, nguyên
Viện trưởng Viện chính sách và
chiến lược phát triển nông nghiệp
nông thôn (bộ nn&pTnT), 30
năm sau đổi mới, “bộ mặt” nông
thôn Việt nam đã có nhiều thay
đổi, cơ sở hạ tầng, giao thông nông
thôn... phát triển mạnh. 

Đồng hành cùng nông nghiệp,
nông dân, nông thôn, đội ngũ những
người làm báo không quản ngại khó
khăn, ngày đêm lăn lộn, thâm nhập
thực tế, sát cánh cùng người nông
dân để phản ánh trực tiếp những vấn
đề trăn trở, nóng hổi của quá trình
phát triển. báo chí đã mở ra cánh cửa
để toàn xã hội hiểu thêm vai trò của
nông nghiệp và thực trạng cuộc sống

nông thôn, là nhịp cầu mang hình
ảnh nông nghiệp, nông thôn Việt
nam đến với bạn bè quốc tế. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy,
những vấn đề về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn được phản ánh qua
báo chí vẫn chưa tương xứng với yêu
cầu của thực tiễn đặt ra. chưa có
nhiều tác phẩm báo chí có nội dung
phong phú, khắc họa sinh động đời

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được phản ánh kịp thời qua báo chí_Ảnh: minh họa
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sống người nông dân, các tấm
gương điển hình tiêu biểu trong xây
dựng nông thôn mới. có rất ít bài
viết đi sâu phản ánh những vấn đề
nóng bỏng, bức thiết đặt ra trong
lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và
nông thôn. chưa có nhiều bài viết
nêu bật những vấn đề được dư luận
quan tâm về mô hình phát triển sản
xuất nông nghiệp sạch, bền vững.

Theo nhiều đại biểu, việc một số
cơ quan báo chí phản ánh những
thông tin về vệ sinh an toàn thực
phẩm hay dịch bệnh gia súc, gia
cầm, mặc dù là phản ánh đúng
nhưng vô tình làm nông dân “điêu
đứng” vì người tiêu dùng tẩy chay
không mua sản phẩm đó, dù rằng
trên thị trường vẫn còn nhiều sản
phẩm cùng loại đảm bảo tiêu chí
sạch và an toàn. 

Để báo chí trở thành “điểm
tựa” của người nông dân

Làm thế nào để báo chí gắn bó
mật thiết với cuộc sống của bà con
nông dân? Làm sao để nâng cao đời
sống văn hóa, tinh thần, tạo việc làm
mới, phát triển công nghiệp, ngành
nghề, dịch vụ mang lại thu nhập và
nâng cao đời sống cho người nông
dân? Làm gì để nông dân được cất
tiếng nói, bày tỏ được nguyện vọng,
trình bày được ý kiến là nhiệm vụ
nặng nề đặt trên vai các nhà báo. 

Thách thức lớn nhất của nông
nghiệp hiện nay là khả năng cạnh
tranh, năng suất, chất lượng của sản
phẩm nông nghiệp Việt nam còn
thấp. mặc dù thời gian qua nhiều
người đã hài lòng và tự hào rằng,
chúng ta tuy sản xuất nhỏ lẻ nhưng
vẫn đạt được những thành tích lớn
trong việc bảo đảm an ninh lương
thực quốc gia, nhiều sản phẩm có
lượng xuất khẩu khá, chiếm vị thế

cao trên thị trường quốc tế, song
thực sự nếu muốn tiến lên sản xuất
hàng hóa lớn, thực hiện công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp
rất cần những chính sách “đột phá” 

Thực tiễn ấy đòi hỏi báo chí phải
đưa ra những đề xuất, kiến nghị, lý
giải, mổ xẻ phân tích xác đáng và cả
những phản biện chính sách sắc
bén. Theo ông nguyễn Trí ngọc,
Tổng Thư ký Tổng hội nông dân
Việt nam, trong giai đoạn mới, thay
đổi tư duy làm chính sách là điều
quan trọng. Về vấn đề này, báo chí
nói chung cần góp “tiếng nói” quyết
liệt hơn trong phản ánh tâm tư
nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng
của người nông dân để cơ quan
quản lý nhà nước hoạch định chính
sách sát thực tế, đi vào cuộc sống.

Để làm được điều đó, theo nhiều
chuyên gia, nhà báo phải biết “gạn
đục khơi trong” chọn vấn đề nào có
tính tiêu biểu, đúng bản chất vụ việc
để phản ánh, nhằm đảm bảo được
tính định hướng tích cực đối với dư
luận, chứ không phải gặp việc gì, vấn
đề gì là phản ánh theo kiểu sao chụp,
hoặc thổi phồng, bóp méo sự thật.

mặt khác, để tác phẩm có sức hấp
dẫn đối với bạn đọc, cần có sự thể
hiện tinh tế, hài hòa, hợp lý giữa tính
khoa học và các thể loại báo chí.
Thực tế, nhiều nhà báo đã thành
công trong thể hiện đề tài nông
nghiệp, được bạn đọc đánh giá cao.

báo chí luôn song hành với người
nông dân, bởi lẽ mảng đề tài nông
nghiệp, nông dân và nông thôn luôn
chứa đựng trong mình nhiều thông
điệp mới mẻ của đời sống, yêu cầu
cấp thiết của thời đại. Vì thế, nó sẽ là
đề tài không bao giờ cũ. chỉ có điều,
sức khái quát và tác động đến đâu lại
phụ thuộc vào cái nhìn, ngòi bút tâm
huyết ở mỗi người làm báo n

Phóng viên phải tích cực đi
cơ sở, thâm nhập thực tế, lắng
nghe tâm tư nguyện vọng của

người dân, bài viết mới sinh
động, thiết thực, mang hơi

thở nóng hổi của cuộc sống.
Báo chí phải tạo ra diễn đàn

uy tín để bạn đọc, các nhà
quản lý, nhà chuyên môn,

người nông dân chia sẻ những
quan điểm suy nghĩ, ý kiến,

kinh nghiệm. Đặc biệt, các tòa
soạn cũng cần có chính sách

đãi ngộ đối với đội ngũ phóng
viên, biên tập viên và các

cộng tác viên chuyên viết về
mảng đề tài nông nghiệp,

nông dân và nông thôn. Vì
đây là chủ đề rộng, đòi hỏi
người viết phải lăn lộn với

thực tế để bắt nhịp được với
cuộc sống. Quá trình tác

nghiệp như vậy rất tốn kém
thời gian và kinh phí để tiếp

cận thực tế. 



Nhà báo đang bị động
Khảo sát thực hiện tháng 5/2016 của

RED communication về trải nghiệm bị cản
trở tác nghiệp của phóng viên cho thấy, môi
trường tác nghiệp đang ngày càng trở nên
phức tạp hơn, với mức độ gia tăng rủi ro cao
hơn. Với 96% số phóng viên trả lời từng bị
cản trở tác nghiệp cao hơn nhiều so với mức

88% trong khảo sát
năm 2011, trong đó
35% từng bị cản trở
nhiều hơn 5 lần.

Đáng chú ý là,
trong nhiều vụ
tấn công, có
một phần

không nhỏ các
vụ việc có nguyên

nhân từ tác nghiệp
không đúng quy
trình và chuẩn
mực của phóng
viên. nhà báo
phan hữu minh,

Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm
tra hội nhà báo Việt nam cho rằng, văn
hoá, chuẩn mực và mức độ tuân thủ quy
trình tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp báo
chí đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
uy tín và vị thế xã hội của người làm báo
trong cảm nhận và đánh giá của công chúng,
đặc biệt là doanh nghiệp, sụt giảm đáng kể.
Điều này đã làm gia tăng đáng kể rủi ro bị
cản trở và tấn công của người làm báo. Về
khách quan có thể thấy, sự tương tác của
một loạt yếu tố gồm sự gia tăng nhanh
chóng số lượng các cơ quan hoạt động báo
chí và ấn phẩm báo chí; áp lực cạnh tranh
thông tin; áp lực nguồn thu và môi trường
cạnh tranh trong kinh doanh thiếu lành
mạnh và minh bạch; đã tạo hệ quả theo
chiều hướng xấu lên tác nghiệp báo chí. 

một số tờ báo đang khai thác lợi thế
thông tin vụ án rất “lá cải”; một số nhà báo
đang hành nghề với sức mạnh của các cơ
quan chủ quản. Tình trạng lạm dụng quyền
lực và sử dụng “thông tin án” của các cơ
quan chủ quản để quấy rối doanh nghiệp và
các cơ quan địa phương đang tạo ra những
ức chế và trở thành nguyên nhân của một số
vụ bạo hành nhà báo.

Cần trang bị kiến thức pháp lý, kỹ
năng tác nghiệp 

Thiếu hụt kiến thức pháp lý; Không có
luật sư tư vấn cho nhà báo trong các vụ việc
làm điều tra phức tạp; mơ hồ giữa vai trò
điều tra của cơ quan tố tụng/điều tra với vai
trò tìm kiếm sự thật... đang là “rào cản”
trong hoạt động tác nghiệp của nhà báo.

mỗi khi có rủi ro xảy ra, nguồn hỗ trợ
hiệu quả cao nhất đối với các nhà báo,
phóng viên chính là nhóm bạn bè, đồng
nghiệp, tiếp đến là tòa soạn. còn sự tư vấn,
hỗ trợ từ hội nhà báo, tổ chức phi chính
phủ còn hạn chế. các Sở Thông tin
&Truyền thông, chính quyền địa phương,
công an cũng có thể hỗ trợ phóng viên khi
có hiện tượng xâm phạm nghiêm trọng như
xúc phạm, hành hung.
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“Lá chắn” nào để nhà báo 
tác nghiệp an toàn?

Thuỳ Dung

Theo báo cáo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu
Truyền thông phát triển (RED Communication), 96% số
phóng viên tham gia trả lời khảo sát cho biết đã từng bị
cản trở trong quá trình tác nghiệp. Từ năm 2011 - 2015,

mỗi năm có khoảng 40 vụ cản trở phóng viên tác
nghiệp, trong đó 30% số vụ hoàn toàn do lỗi của phóng

viên, nhà báo do tác nghiệp không đúng quy trình và
chuẩn mực. Chính vì thế, một trong những kiến nghị

được đưa ra là nhà báo trong quá trình tác nghiệp, cần
phải được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản có thể

bảo đảm tác nghiệp an toàn.
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“Vừa rồi có sự thay đổi tích cực là ra đời nghị
định 159 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, trong đó quy
định việc cản trở, hành hung phóng viên được xử lý
theo hướng có tình tiết tăng nặng chứ không chỉ xử
lý hành chính thông thường như trước. Tuy nhiên, số
lượng vụ việc áp dụng theo nghị định 159 trong thực
tế vẫn chưa nhiều, vẫn còn khoảng cách giữa chính
sách pháp lý với thực thi”, ông nguyễn Quang
Đồng, chuyên gia truyền thông chia sẻ.

Theo nhà báo phan hữu minh, cần phân định rõ
chuyện nhà báo bị cản trở tác nghiệp và những người
tập làm nghề bị cản trở tác nghiệp.Vì nhiều khi
những bạn mới vào nghề, tập làm nghề chưa được
trang bị cách hành xử và đã tự mình tạo nên những
mâu thuẫn không cần thiết và không bảo vệ được
mình.

nhiều chuyên gia, nhà báo cho rằng, hiện nay,
phóng viên đặc biệt là những phóng viên trẻ đang
thiếu hụt các kỹ năng và kiến thức nền tảng để có
thể đảm bảo tác nghiệp an toàn. chất lượng các
chương trình đào tạo phóng viên từ các trường báo
chí chính quy chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu
về chuyên môn nghề nghiệp đối với những người
hành nghề báo chí. Sự thiếu hụt nghiêm trọng kỹ
năng làm báo của những người mới tốt nghiệp; cộng
thêm việc các toà soạn, đặc biệt là toà soạn ở các
báo quy mô nhỏ và vừa không có đủ nguồn lực,
không đủ quan tâm cần thiết cho việc đào tạo phóng
viên, có chăng cũng chỉ dừng lại ở việc cung cấp bộ
quy trình tác nghiệp mà không có hướng dẫn hay
giới thiệu cụ thể về các quy tắc này; để lại hệ quả là
phóng viên trẻ không có đủ kỹ năng, năng lực cần
thiết để tác nghiệp. Kết quả là phóng viên rơi vào
“bẫy kép” - tác nghiệp dưới chuẩn và gia tăng nguy
cơ bị cản trở, bị tấn công.

có thể nói, để đảm bảo một môi trường tác
nghiệp an toàn, trước hết bản thân các nhà báo,
phóng viên cần tác nghiệp đúng chuẩn mực, quy
trình cũng như đạo đức nghề nghiệp báo chí; thứ
nữa các dịch vụ đào tạo người làm báo cũng cần có
sự thay đổi căn bản trong tiếp cận, chú trọng các
kiến thức và kỹ năng tác nghiệp ứng dụng trong
thực tiễn. Đối với những vụ việc phức tạp cần có tư
vấn pháp lý từ chuyên gia nhằm tránh rủi ro pháp lý
cho phóng viên n

Lời cảm ơn 
của Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Nhà báo Việt Nam xin gửi tới quý cơ quan, đơn vị lời
chào trân trọng!

Ngày 04/9/2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó trưởng
phòng Thời sự, Đài PT- TH tỉnh Thái Nguyên, Hội viên Hội Nhà
báo Việt Nam đã bị một nhóm côn đồ chặn xe ô tô hành hung,
gây thương tích làm tổn hại sức khỏe, tinh thần rồi bỏ trốn. Nguyên
nhân được xác định do thời điểm đó nhà báo Nguyễn Ngọc Quang
đã phát hiện, làm phóng sự phản ánh tình trạng khai thác khoáng
sản trái phép trên địa bàn huyện Võ Nhai phát trên TNTV và VTV.
Hành động trên đã gây phản ứng mạnh mẽ trong công chúng báo
chí và xã hội, đòi hỏi sự việc cần phải làm sáng tỏ, nghiêm trị trước
pháp luật những kẻ côn đồ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi được biết, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Thái Nguyên đã có những hoạt động thăm hỏi, động
viên người bị hại và ra lệnh điều tra, truy bắt tội phạm để nghiêm
trị trước pháp luật. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, khẩn trương của các
đồng chí, quyết tâm của các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố
Thái Nguyên, chủ mưu và đồng bọn đã bị sa lưới pháp luật.

Ngày 30/6/2016, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã
đưa vụ án ra xét xử. Bản án đã tuyên thể hiện sự nghiêm minh của
pháp luật, nhanh chóng nhận được sự đồng tình của quần chúng
nhân dân, cũng như báo giới cả nước. Qua đó đã góp phần cũng
cố niềm tin của nhân dân đối với pháp luật, ổn định tư tưởng hội
viên, khuyến khích nhà báo tiếp tục phát huy nghề nghiệp góp
phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam và hơn 23.000
hội viên của Hội đang hoạt động báo chí trên mọi miền của Tổ
quốc, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên; cán bộ, chiến sĩ các cơ quan
bảo vệ pháp luật lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Chúc các đồng
chí sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ của mình.

Đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu,
nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực
hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao trách nhiệm
xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là
chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/m hội nhà báo ViệT nAm
phó chỦ Tịch Thường TRực

Hồ QUANG LợI



ngày 30/6/2016, báo chí đồng loạt đưa tin, vụ
côn đồ hành hung nhà báo ở Thái nguyên

tháng 9/2015 đã được tòa án đưa ra xét xử. Kẻ chủ
mưu và đồng phạm đều lĩnh án tù. có những đồng
nghiệp ở xa gọi điện chia sẻ cảm xúc của người làm
báo, đã hỏi tôi: yếu tố nào giúp cho vụ án được
phá? yếu tố nào giúp cho vụ án được xét xử công
bằng, minh bạch? Tôi cho rằng ý chí quyết tâm và
tinh thần trách nhiệm của chính quyền, hội nhà
báo và ngành chức năng sở tại là yếu tố tiên quyết...

Ai cũng biết, Thái nguyên là mảnh đất sôi động,
dân cư nhiều nơi đổ về, từ học sinh, sinh viên cho tới
thợ thuyền. Tài nguyên khoáng sản ở Thái nguyên
lại cực kỳ phong phú, đa dạng. Đây cũng là mảnh
đất có nhiều đề tài báo chí “hot”... Đứng trên địa
bàn tỉnh, ngoài báo Đảng và Đài pT-Th Thái
nguyên có tờ Văn nghệ Thái nguyên của hội
VhnT tỉnh, có cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt
động cung cấp thông tin cho báo chí.

cũng bởi mảnh đất sôi động nên các cơ quan báo
chí Trung ương, các bộ, ngành đặt văn phòng đại
diện hoặc phóng viên thường trú hoạt động mạnh
mẽ. Đe dọa, gây khó dễ cho hoạt động của báo chí
khi bước vào lĩnh vực chống tiêu cực xảy ra không
hiếm, lại thường là các hoạt động bất chính có nguy
cơ bị phơi bày trước công luận. 

Trong mấy tuần, Đài pT-Th Thái nguyên phát
các phóng sự chống tiêu cực. Khi thì một vệt điều tra
về lâm tặc phá rừng, lúc thì quặng tặc hoành hành ở
một điểm mỏ nào đó... nhà báo nguyễn ngọc
Quang, phó trưởng phòng Thời sự, Đài pT-Th Thái
nguyên là một mũi nhọn trong hoạt động tác
nghiệp, nhiều hiểm nguy này. Loạt phóng sự về cát
tặc, lâm tặc, vàng tặc đặc biệt là việc phá rừng đặc
dụng để đào đãi vàng ở xã Thần Sa, huyện Võ nhai
là một điểm nhức nhối... những phóng sự về vàng
tặc tại Thần Sa là hồi chuông báo động dồn dập,

kêu gọi các ngành chức năng phải vào cuộc.
Để trả thù nhà báo ngọc Quang và dằn mặt cánh

báo chí, phạm Anh huy (sinh năm 1991), Dương
nghĩa hậu và chu Văn Thế (cùng sinh năm 1993)
đã lập kế hoạch, chuẩn bị hung khí, chặn xe, đập vỡ
cửa kính bên lái, truy sát nhà báo ngọc Quang khi
trên đường đi làm. 

ngay khi vụ truy sát hội viên hnb tỉnh Thái
nguyên xảy ra, hội nhà báo tỉnh đã gặp gỡ, thông
tin tới các cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu được
giúp đỡ, vào cuộc mạnh mẽ. chủ tịch hội nhà báo
tỉnh báo cáo chủ tịch ubnD tỉnh và nhận được cam
kết, cũng là nguồn động viên: bằng mọi nỗ lực truy
bắt tội phạm, nghiêm trị trước pháp luật.

Trước sức nóng của vụ việc, giám đốc công an
tỉnh đến Trưởng công an Tp. Thái nguyên đều chỉ
đạo lực lượng tích cực vào cuộc. Lưới trời lồng lộng
nhưng khó thoát, bằng nghiệp vụ và sự mưu trí của
lực lượng công an, cả 3 kẻ cố tình thực hiện ý đồ truy
sát đều sa lưới và bị pháp luật nghiêm trị.

9 tháng sau vụ việc, việc TAnD Tp.Thái nguyên
đưa vụ án ra xét xử với những bản án đúng người,
đúng tội đã nhận được sự đồng tình của công chúng
báo chí và nhân dân cả nước. Vụ án trở thành tâm
điểm, là bài học trong đấu tranh bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của nhà báo. những người làm báo
Thái nguyên nói riêng, báo giới cả nước nói chung,
cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các cơ
quan chức năng tỉnh Thái nguyên. 

Qua vụ việc đã chứng tỏ, hoạt động báo chí luôn
nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của chính

quyền và nhân dân. Trong trường hợp bị bạo hành,
cản trở thì hội nhà báo địa phương phải xác định
trách nhiệm bảo vệ hội viên nhà báo, có những hoạt
động tích cực, tác động chính quyền, ngành chức
năng để vào cuộc một cách đồng bộ n
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Khi chính quyền, Hội Nhà báo vào cuộc
hỮu minh
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ngoài việc đẩy mạnh hoạt động
chuyên môn, thời gian qua,

hội nhà báo cần Thơ còn chú
trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng
kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho các
hội viên, nhà báo. Thường trực hội
nhà báo Tp. cần Thơ cùng với phó
chủ tịch hội nhà báo Việt nam đã
có buổi làm việc với ban chỉ đạo

Tây nam bộ về việc mở lớp tập
huấn nghiệp vụ báo chí và lớp cao
học báo chí cho các tỉnh khu vực
Đồng bằng sông cửu Long; có văn
bản  theo đề nghị của ban chỉ đạo
Tây nam bộ và hội nhà báo Việt
nam để ban chỉ đạo xin chủ trương
của chính phủ thành lập Trung tâm
bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí khu

vực Đồng bằng sông cửu Long tại
cần Thơ. hội nhà báo Tp. cần Thơ
đã tổ chức lấy ý kiến của các hội
nhà báo ở ĐbScL về việc mở lớp
theo tinh thần làm việc giữa hội
nhà báo Việt nam với ban chỉ đạo
Tây nam bộ; tổ chức các buổi giao
lưu, trao đổi kinh nghiệm với cLb
nhà báo nữ, hội nhà báo tỉnh bắc
giang; tổ chức các chuyến đi thực tế
sáng tạo tác phẩm báo chí ngoài địa
bàn Tp. cần Thơ cho hội viên và các
nhà báo n

P.V

ngày 23/6, tại hà nội, đoàn công
tác của hội nhà báo toàn

Trung Quốc đã đến thăm và làm việc
với hội nhà báo Việt nam.

Tiếp đoàn về phía hội nhà báo
Việt nam có các đồng chí: hồ Quang
Lợi, phó chủ tịch Thường trực hội;
phan hữu minh, Ủy viên ban
Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra;
pgS,TS nguyễn Thành Lợi, Tổng
biên tập Tạp chí người Làm báo và
lãnh đạo một số ban chuyên môn của
cơ quan Trung ương hội nhà báo

Việt nam. Đoàn đại biểu hội nhà
báo toàn Trung Quốc do ông phan
cương, Thư ký Thường trực hội nhà
báo toàn Trung Quốc dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, phó chủ tịch
Thường trực hồ Quang Lợi hoan
nghênh đoàn công tác của hội nhà
báo toàn Trung Quốc sang thăm, làm
việc vào dịp giới báo chí Việt nam
vừa tổ chức trọng thể kỉ niệm 91 năm
ngày báo chí cách mạng Việt nam.
Đồng chí đã giới thiệu khái quát với
các đồng nghiệp Trung Quốc về

truyền thống vẻ vang của báo chí
cách mạng Việt nam, cơ cấu tổ chức
và tình hình hoạt động của hội cũng
như của các cấp hội trên cả nước.

phát biểu tại buổi tiếp, ông phan
cương, Thư ký Thường trực hội nhà
báo toàn Trung Quốc cảm ơn sự đón
tiếp chân thành, cởi mở của lãnh đạo
hội nhà báo Việt nam, và cho rằng
chuyến thăm lần này mở ra cơ hội
mới để báo chí hai nước cùng tìm
hiểu, hợp tác, trao đổi nghiệp vụ và
làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền
thống tốt đẹp giữa báo giới hai nước.
Ông phan cương cho biết sau
chuyến thăm này, hội nhà báo toàn
Trung Quốc sẽ triển khai các nội
dung như đã trao đổi, nhằm tăng
cường quan hệ giữa giới báo chí Việt
nam-Trung Quốc nói riêng và nhân
dân hai nước nói chung.

Trong thời gian ở Việt nam từ
ngày 22 đến 27/6, đoàn đại biểu hội
nhà báo toàn Trung Quốc đã đến
thăm và làm việc với báo hà nội
mới, Đài Tiếng nói nhân dân Tp. hồ
chí minh, Đài pT-Th, báo bà Rịa -
Vũng Tàu và thăm quan một số cơ sở
kinh tế - xã hội ở nước ta n

ngọc Thành, cường Phạm

Đoàn Hội Nhà báo toàn Trung Quốc
thăm Việt Nam

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Hội NHà Báo CầN THơ: 

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo bồi dưỡng
kỹ năng nghiệp vụ báo chí

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc
_Ảnh: Cường Phạm
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Kỷ niệm 91 năm ngày báo chí cách mạng Việt
nam, hội nhà báo tỉnh Tiền giang đã tổng kết

và trao giải thưởng giải báo chí Tiền giang - nguyễn
Văn nguyễn lần thứ Viii và giải bông lúa vàng lần
thứ 21 (2015 - 2016).

các tác phẩm dự giải chung khảo đã bám sát
nhiệm vụ chính trị của địa phương; phản ánh kịp thời
và đa dạng tình hình mọi mặt của đời sống xã hội
toàn tỉnh; phản ánh đậm nét việc thực hiện “học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh”.
nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới,
gương người tốt, việc tốt; điển hình kinh tế, đầu tư
phát triển, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa;
đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh
với các thế lực thù địch. những tác phẩm đoạt giải là
những tác phẩm có đầu tư chiều sâu, có tính phát
hiện, phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, có
tính định hướng dư luận xã hội rất cao, góp phần vào
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước n

an khuê

Hội NHà Báo THừA THiêN Huế:

Nhìn lại để bước tiếp

Từ năm 2008, được sự chỉ đạo
của chủ tịch ubnD tỉnh Thừa

Thiên huế, giải báo chí hội nhà
báo tỉnh được nâng lên thành giải
báo chí của tỉnh Thừa Thiên huế và
theo thể lệ tất cả những tác giả có
tác phẩm chất lượng đều được gửi
tham dự. giải báo chí tỉnh Thừa
Thiên huế lần thứ 9/2016 có 20 tác
phẩm đoạt giải ở các hạng mục như
báo in, báo điện tử, truyền hình,
phim tài liệu... giải được trao vào
dịp Kỷ niệm 91 năm  ngày báo chí
cách mạng Việt nam 21/6.

những tác phẩm gửi tham dự
giải này đã gắn với nhiều đề tài
“nóng” ở cơ sở được phản biện,
phản ánh tích cực, cho thấy các nhà
báo đã lăn lộn bám sát hơi thở thực
tiễn, gắn với đời sống xã hội. giải
báo chí tỉnh Thừa Thiên huế được
chú trọng từ khâu tổ chức, cách thức
trao giải có ý nghĩa. những tác
phẩm đoạt giải tại giải báo chí này
được tuyên truyền không chỉ trên
báo in, báo điện tử và đài phát
thanh địa phương nhằm tôn vinh,
biểu dương những “chiến sĩ xung
kích trên mặt trận tư tưởng của
Đảng” có nhiều đóng góp vào việc
giữ gìn ổn định chính trị, phát triển

kinh tế xã hội ở nhiều địa phương
mà nhiều cơ quan báo chí còn lấy
đó là một trong những tiêu chí bình
xét thi đua hằng năm. 

Đặc biệt, sau mỗi mùa giải, hội
nhà báo tỉnh còn tổ chức đợt sinh
hoạt chuyên đề, trao đổi về những
tác phẩm đoạt giải, chú ý tới những
tác phẩm “nói được nhiều điều từ
cuộc sống” nhưng chưa đạt giải
cao, “mổ xẻ” nhiều tác phẩm đạt
chất lượng nhưng tại sao không
được gửi tham dự giải báo chí
quốc gia? Đây chính là diễn đàn
trao đổi nghiệp vụ sôi nổi của các
chi hội nhà báo n

Dương hoàng

Trao Giải báo chí Tiền Giang
lần thứ Viii và Giải Bông lúa

vàng lần thứ 21 

Liên đoàn các nhà báo ASEAN
tăng cường hợp tác

ngày 8/7, tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc
họp nhóm hành động Liên đoàn các nhà báo

ASEAn (cAJ) với sự tham dự của các đại biểu đến từ 6
quốc gia thành viên. 

nhà báo hồ Quang Lợi, phó chủ tịch Thường trực hội
nhà báo Việt nam, Tổng Thư ký cAJ tham dự cuộc họp.

Đây là hoạt động đầu tiên của cAJ kể từ sau Đại hội
đồng lần thứ 18 và Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
cAJ do hội nhà báo Việt nam đăng cai tổ chức tại hà
nội tháng 11/2015.

Với cương vị là chủ tịch cAJ nhiệm kỳ 2015-2017,
hội nhà báo Việt nam đề xuất đăng cai tổ chức khóa bồi
dưỡng nghiệp vụ báo chí về “Ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu tại Việt nam” dự kiến trong tháng 9/2016; tổ chức
chuyến thăm viết bài về chủ đề “Việt nam sau 30 năm
đổi mới: những thành tựu kinh tế, giáo dục, xóa đói giảm
nghèo, thu hút đầu tư...” cho các nhà báo thành viên của
Liên đoàn tại hà nội và Đà nẵng vào đầu tháng 11/2016.

Đây sẽ là cơ hội để các nhà báo ASEAn gặp gỡ và
chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết
về đất nước và con người các quốc gia trong cộng đồng
ASEAn thông qua các kênh thông tin chính thống.

PV
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hội nhà báo Việt nam tổ chức chung kết
Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người

làm báo Việt nam lần thứ V - 2016 vào ngày
24/8/2016 tại Tp. hồ chí minh.

các tiết mục tham dự Liên hoan tập trung
vào chủ đề ca ngợi Đảng, bác hồ, ca ngợi tình
yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước,
truyền thống hào hùng của dân tộc ta nói
chung và của báo chí cách mạng Việt nam
nói riêng và các tiết mục hưởng ứng cuộc vận
động “học tập và làm theo tấm gương đạo
đức hồ chí minh”.

Đối tượng tham gia Liên hoan: Toàn thể
các hội viên, nhà báo và công nhân viên công
tác tại các cơ quan báo chí.

Thể loại: ba dòng nhạc: Âm hưởng dân ca,
nhạc nhẹ và nhạc mang tính chất thính phòng
cùng tham gia chung, không tách riêng từng
dòng nhạc.

Hình thức dự thi gồm: Đơn ca, song ca,
tam ca và khuyến khích các tiết mục đầu tư
dàn dựng hát bè và múa minh hoạ.

Cơ cấu giải thưởng liên hoan gồm: 1 giải
nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải phụ.

- Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ:
Từ ngày 12/6 đến ngày 20/7/2016 

- hồ sơ đăng ký gồm: 

phiếu đăng ký tham dự liên hoan (đính
kèm theo mẫu trên website), 2 ảnh chân dung
4x6, đĩa ghi âm, ghi hình(cD hoặc VcD) các
tiết mục đăng ký tham dự Liên hoan.

- Địa điểm:
+ hội nhà báo Tp. hồ chí minh, số 14

Alexandre de Rhodes, phường bến nghé,
Quận 1, Tp. hồ chí minh.

+ nhà Văn hoá hội nhà báo Việt nam,
Tầng 7, Toà nhà hội nhà báo Việt nam, Lô E2,
Khu đô thị mới cầu giấy, Dương Đình nghệ,
phường yên hoà, Quận cầu giấy, hà nội.

- mọi thông tin chi tiết liên hệ Thường trực
ban Tổ chức:

+ nhà báo Lâm Anh hải - 
ĐT: 0909.851.963

Email: haihoinhabaohcm@gmail.com
+ Đạo diễn Lê Thuỵ - ĐT: 0972.797.797
Email: lethuydirector@gmail.com
+ nhà báo nguyễn mạnh Tuấn - 

ĐT: 0983.157.242
+ bà Đỗ Tuyết Thanh - ĐT: 0986.613.817
Email: nhavanhoahnbvn@gmail.com
Truy cập: www.tienghatnguoilambao.com

hoặc lambao.com.vn / nguoilambao.vn

BAN TỔ CHỨC

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Liên hoan toàn quốc tiếng hát người
Làm báo Lần thứ v - 2016

Tiết mục dự thi vòng Bán kết Khu vực phía Nam Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo lần thứ IV - 2014_Ảnh: TL
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cHÂn DUnG NHà Báo

“Ngọn bút” sắc trong 
đấu tranh

xây dựng Đảng
Ts Phạm Thị Xuân châu

Dù ở cương vị nào, nhà báo Hữu Thọ cũng là người
đương thời cùng mỗi bước thăng trầm của đất nước.

Chính trái tim đầy nhiệt thành và con mắt, tầm nhìn sắc
sảo đã làm cho mỗi tác phẩm của ông khi ra đời đều

nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn đọc
và công chúng.

Suốt đời phấn đấu thực hiện
lý tưởng cao đẹp của Đảng

mở đầu chuyên mục Bàn góp sự
đời trên báo nhân Dân, với bút danh
nhân nghĩa, ông đã viết như một lời
tuyên ngôn:

“Đất nước đang đổi mới với những
biến đổi nhanh chóng trong đời sống
vật chất và tinh thần. Nhiều điều mới
mẻ đang diễn ra, có lúc sáng sủa thẳng
băng, có khi đen tối ngoắt ngoéo. Cũng
muốn góp một vài lời bàn những gì
đang diễn ra trong cuộc đời, cùng
nhau vươn tới Chân, Thiện, Mỹ, đấu
tranh với cái Giả, cái Ác, cái Xấu, cho
cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.

Đó là Tuyên ngôn của ông, mở
đường cho gần 1.000 tiểu phẩm viết
trong thời kỳ đổi mới, góp một phần
quan trọng cho  những bước đi nhanh
hơn, nhằm mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh.

có thể nói hữu Thọ là một nhà
báo đã gần nửa thế kỷ đứng ở hàng
đầu của trận tuyến đấu tranh xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
xây dựng phẩm chất cho người đảng

viên trung với nước, hiếu với dân,
suốt đời phấn đấu để thực hiện lý
tưởng cao đẹp của Đảng. Là một nhà
báo kỳ cựu, tác giả hữu Thọ cảm
nhận rất rõ giá trị của báo chí chân
chính, đó là báo chí phản ánh được
vấn đề của người dân. cao hơn thế,
là không chỉ phản ánh, kể chuyện
đơn thuần mà ở mỗi hiện tượng, ông
phân tích ra nguyên nhân và phát
hiện ra cách khắc phục, khả năng
khắc phục.

Trong gần 1.000 tiểu phẩm của
hữu Thọ, có những bài chỉ viết gọn
trên vài trang giấy, nhưng đã được
tập hợp thành sách. Tiếp theo các
cuốn Người hay cãi (nXb Sự thật,
1991), Sông đỏ sông đen (nXb Thanh
niên, 1995), 99 chuyện đời (nXb Văn
học, 1995), Của chùa (nXb Văn học,
1999) Chạy là cuốn sách thứ năm
được nXb chính trị Quốc gia in năm
2015 giới thiệu một mảng đặc sắc
trong sự nghiệp báo chí của nhà báo
hữu Thọ, là sự cống hiến có bản sắc
của tác giả tiêu biểu cho thời kỳ đổi
mới ở nước ta.

Ông đã nhìn nhận hiện tượng xã

Cố Nhà báo Hữu Thọ_Ảnh: TL
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hội qua đôi mắt sắc sảo, với lập trường kiên
định, không chỉ phanh phui những thực trạng,
mà còn đi sâu vào các nguyên nhân, đề xuất
những giải pháp khắc phục.

Truy đến căn nguyên là phong cách của hữu
Thọ. Lo cho dân, tin ở dân cũng là một đặc
điểm của tư duy hữu Thọ. Ông đề cao sự cần
thiết phải có sự giám sát của nhân dân. những
lời tâm huyết, cương nghị như trên cho đến ngày
nay thật sự vẫn còn nguyên giá trị định hướng
cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh.

Ngòi bút sáng ngời niềm tin 
thắng lợi

ngòi bút đấu tranh của nhà báo dũng cảm
không chỉ chĩa vào những cá nhân đảng viên
thoái hóa, biến chất mà còn liên hệ đến những
cơ chế đã là mảnh đất thuận lợi cho sự nảy nở
và phát triển của những phần tử xấu làm hại cho
bộ máy chung. Tiểu phẩm Chạy của ông là một
minh chứng.

Riêng bệnh “chạy”, chạy chức, chạy quyền,
chạy chỗ, chạy dự án, chạy tội... và nỗi khổ vì
phải chạy cấp trên, mà lại chạy qua nhiều
người, thì riêng trong tập sách này, hữu Thọ
có tới 3 bài. Ông chỉ ra việc chạy bây giờ
thường diễn ra khiến có người không muốn
chạy, nhưng cả làng chạy thì mình không thể
không chạy theo. Thế là hỏng, là loạn, trước
hết là loạn chuẩn! người mua chức thì phải có
chỗ mà mua, triệt là phải triệt cái anh bán này
trước - có lần nhà báo hữu Thọ đã phát biểu
trước Quốc hội như vậy. 

Đặc biệt, dưới ngòi bút chính diện, sắc sảo,
hữu Thọ viết về những tiêu cực nhưng vẫn gieo
được vào người đọc sáng lên một niềm tin ở
thắng lợi của đấu tranh chống tiêu cực, bởi ông
tìm ra phương cách để chiến thắng:

“Tôi cho rằng để ngăn chặn “bệnh chạy” thì
phải bịt các “cửa chạy”. Bịt các “cửa chạy” thì
trước hết phải bịt bằng cơ chế.

Không tạo ra những cơ chế có quyền ban phát
kiểu “xin - cho”, không tạo ra cơ chế có thể ban
danh, ban lợi cho người này, người khác.

Tôi nghe dân nói có câu “trên tiền”, ý muốn

nói đến chức vụ. Có chức là có quyền. Có quyền
là có khả năng có nhiều tiền, vì quyền lực có khả
năng đẻ ra sở hữu...

Trước hết, phải quét nhà cho sạch, thì mới có
được đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm
khiết, công minh”.

Không chỉ trong những bài báo ngắn thường
ngày, mà trong bài tham luận dài đọc tại Đại
hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ iX
ngày 21/4/2001, ông cũng nói:

“Mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
chúng tôi đều phải có bổn phận tự rèn luyện theo
Điều lệ Đảng để trở thành người công dân tốt,
người đảng viên tốt, đấu tranh chống lại những
gì đang làm băng hoại các phẩm chất tốt đẹp
truyền thống, để Đảng Cộng sản Việt Nam giữ
vững bản chất, luôn xứng đáng với sự tin cậy của
nhân dân, đủ sức đảm đương nhiệm vụ dân tộc
giao cho..., thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng,
chống chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng cơ hội,
thực dụng. 

Những người có biểu hiện cơ hội chủ nghĩa
không những không còn đủ tiêu chuẩn đảng viên
cả về chính trị và đạo đức cách mạng mà cũng
không còn đủ nhân cách làm người”.

những bài báo ngắn cũng như những tham
luận dài của hữu Thọ thường có tầm tư duy
chiến lược cao. Lại rất dễ hiểu, dễ nhận được sự
đồng thuận, đồng tình của mọi người.

Đó là bởi trong suốt cuộc đời ông, từ một nhà
báo balô, chân đất đến một Ủy viên Trung ương
Đảng, trước sau ông vẫn sống rất gần dân, chỉ ở
trong một căn hộ trong một khu nhà tập thể.
Rất gần dân và rất trọng dân, ông viết:

“Gần dân mà không trọng dân thì làm sao mà
hiểu được dân. Người ta nói thì như nước đổ lá
khoai, nói trái ý lại còn ngủng nghỉnh! Có trọng
dân thì mới có trách nhiệm với dân. Không phải
là trách nhiệm theo kiểu bề trên, vì nếu không làm
tròn thì dân sẽ bãi miễn. Và trọng dân mới đúng
tinh thần Bác Hồ, vì Bác nói “Tất cả quyền hành
và lực lượng đều ở nơi dân”.

hữu Thọ đã suốt đời say mê với công tác xây
dựng Đảng, cho đến ngày ông ra đi, để lại bao
dấu ấn cho thế hệ kế cận n
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Chụp ảnh thật đâu có dễ?
Vũ huyến

Ảnh báo chí phải phản ánh sự thật. Nguyên tắc này được
nhắc nhiều ở thời điểm này, khi việc chụp giả, nhân vật giả,
tình huống giả, bối cảnh giả đang có chiều hướng gia tăng,
đến mức có người chụp trở nên nổi tiếng nhờ tài... làm giả.
Ai có thể chấp nhận được khi cô nông dân đang gieo mạ
trong ảnh vốn là mấy cô văn công? Ai chấp nhận việc đem
người mẫu đóng giả thợ sửa điện? Một nữ sinh viên xinh
đẹp từ Hà Nội lên Sơn La thuê trang phục dân tộc bỗng
chốc thành cô sơn nữ miệt mài xay lúa, giã gạo?

Tại hội thảo “nâng cao chất
lượng ảnh báo chí Việt nam
lần thứ nhất tại Đầm Vạc,

Vĩnh phúc do hội nhà báo Việt
nam phối hợp hội nghệ sĩ nhiếp
ảnh tổ chức cách đây 8 năm, vấn đề
chụp thật, không bố trí dàn dựng
được nêu ra. nhà báo phùng Triệu -
TTXVn nêu một câu hỏi: “có phải
lúc nào khi nhà báo đến cơ sở, nhân
vật cũng đang trong tư thế làm việc

đâu? bố trí dàn dựng là cần thiết
chứ?”. Tôi xin kể vài câu chuyện để
giải thích vì sao trong ảnh báo chí
không chỉ cảnh phải thật, người
phải thật, việc phải thật mà ngay
khoảnh khắc bấm máy cũng phải
thật? Vì sao chụp được thật cũng
không dễ dàng gì.

Đó là câu chuyện hội nhiếp ảnh
cử tôi làm đoàn trưởng đến một đơn
vị thuộc Quân chủng phòng không
để chụp ảnh. buổi trưa lãnh đạo
đơn vị mời anh em nhà báo ăn cùng
anh em chiến sĩ cho vui. nhưng
trong mâmVip lại thiếu một thành
viên của đoàn. Tìm gọi quanh bếp
ăn không thấy, chợt nhớ X vốn là
người chuyên săn chụp chân dung
nên tôi ra trận địa pháo phòng
không ở gần khu chỉ huy. nghe rất
rõ giọng miền Trung của X nói với
người lính cao xạ “cháu phải kéo
cao cái mũ lên, mắt cháu phải
ngước cao và phải tỏ vẻ căm thù
mới được. hãy coi như thấy phía
trên cao là máy bay ném bom giặc
mỹ. nhớ chưa? Lúc này mà có thêm
mấy giọt mồ hôi nữa thì hay biết
mấy?”. Tôi vội nhắc “anh em và thủ

Tác phẩm phóng sự ảnh: “Sức mạnh chính nghĩa
trên Biển Đông”  của tác giả Đăng Khoa - Tuấn Anh
đạt giải Nhất  cuộc thi ảnh báo chí “Đức, tài và vẻ
đẹp Việt Nam” do Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ
chức ngày 10/3/2015_Ảnh: TL
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trưởng đơn vị đang chờ cậu về ăn
đấy”. Ảnh X  chụp theo kiểu diễn
như thế ai ngờ vẫn cứ được đăng
trên báo ít ngày sau đó. Tôi cứ băn
khoăn tự hỏi: “Làm gì có máy bay
địch để chú lính tuổi 20 sinh sau
năm 1975 này căm thù nhỉ? Kỳ lạ
thật?”.

Trong những ngày Tết năm bính
Thân 2016, tại hồ Văn - Quốc Tử
giám - hà nội, thấy một ki-ốt cho
chữ đông người, tôi sà vào xem. một
ông đồ, áo the, đội khăn xếp đang
ngồi ngay như tượng, tay cầm bút
viết bất động, mặt như ngừng thở,
mắt không chớp. Thì ra ông đang
làm động tác theo yêu cầu của nhà
nhiếp ảnh ở hà nội, người vài năm
nay thường được cử đi chấm ảnh tại
các cuộc thi ảnh nghệ thuật. Tôi
lặng lẽ rời khỏi hiện trường, trong
lòng bất chợt thấy buồn!

Vào dịp Trung thu cách đây
nhiều năm ở phố hàng mã -

hà nội, nhóm làm phim nhK
(nhật bản) quay phóng sự ở phố cổ
hà nội. cảnh trong kịch bản là
người bán hàng xếp đồ chơi ra quầy.
các cháu bé quanh khu phố hiếu kỳ
rủ nhau đến xem, chúng thích thú vì
sự có mặt của các nhà báo nhật
bản. máy quay phim đang quay nhè
nhẹ thì bất ngờ có tiếng một nhân
viên an ninh: “các cháu ra xa cho
các bác làm việc, đi ra, đi ngay ra
nào”. nghe tiếng quát, các cháu bé
tiếc nuối đứng xa ra ngoài, trong khi
nhà quay phim đảo nhanh máy về
phía các cháu nhỏ. người phiên dịch
tiếng nhật theo đoàn nói lại với tôi,
họ vừa mất đi loạt cảnh quay sinh
động. Trẻ con phải là trẻ con, chúng
luôn tuyệt vời với những ánh mắt tò
mò, hiếu kỳ, những hình ảnh mà
không dễ gì có thể sắp đặt được?

phim “chiến sự mậu Thân 1968”

lấy bối quay cảnh tại Tp. hồ chí
minh, chủ yếu là khu vực chợ bến
Thành tĩnh lặng. Để có cảnh này,
nhà sản xuất yêu cầu một số hộ dân
có cháu nhỏ tạm sơ tán một đêm ra
khách sạn với tiện nghi đầy đủ. Tiền
thuê khách sạn nhà sản xuất chịu,
còn thêm cả tiền bồi dưỡng cho
những ai đi sơ tán. phía Việt nam
thắc mắc: “chúng tôi đã đề nghị bà
con cho các cháu đi ngủ sớm để
không ồn ã khi đoàn quay phim làm
việc rồi”. Và được trả lời: “nhỡ các
cháu cứ khóc thì sao? Tiếng khóc
hôm nay khác với tiếng khóc cách

đây vài chục năm khi xảy ra đêm nổ
súng tán loạn ở Sài gòn?”. Thì ra,
tiếng khóc dù chỉ ở trên  màn hình
thôi cũng cần phải thật như vốn có.

Tôi bị nhọt hiểm ở dưới mũi nên
phải vào bệnh viện hữu nghị

Việt Xô. bệnh viện yêu cầu chí ít
cũng phải nằm điều trị 10 ngày. Và
tôi đã tận dụng ngay thời gian quý
hiếm và “tự do” này để làm một tùy
bút ảnh - những gì nhìn thấy ở một cơ
sở chữa bệnh lớn trước đây vốn là một
nhà thương dành cho người pháp.

Với chiếc máy nhỏ canon g9,
trong trang phục bệnh nhân, tôi đã
chụp hàng trăm bức ảnh theo kiểu
giấu máy, cảnh bệnh viện sáng, trưa,
chiều, tối; cảnh các thầy thuốc, y tá,
điều dưỡng viên tận tụy săn sóc
người bệnh; cảnh đêm tại khoa cấp
cứu, sinh hoạt ngoài giờ của các
nhân viên phục vụ theo yêu cầu.
Sau vài ngày ở viện, như một bệnh
nhân đặc biệt, tôi được phép chụp ở
nhiều nơi, được nhiều cán bộ quản
lý bệnh viện quý mến. họ nói thật:
“bác chụp rất nhanh mà chúng em
chẳng phải sắp đặt gì, chứ không
như những nhà báo, phóng viên ảnh
ở các cơ quan báo chí khác đã từng
đến đây tác nghiệp. Sau khi làm thủ
tục, họ thường đề nghị chúng em
nhanh chóng chọn người, chọn
cảnh, thậm chí sắp lại cả bàn ghế,
dụng cụ làm việc sao cho thuận với
ý của họ. còn bác thấy cần chụp là
chụp, không bày vẽ  gì  chúng em
cũng đỡ mệt, mà ảnh của mấy ông
ấy khi gửi lại, chúng em thấy bức
ảnh nào cũng đẹp nhưng mặt ai
cũng thẫn thờ, không có hồn”. 

Từ những câu chuyện trên, có thể
thấy rằng, để có được những
khoảnh khắc thật, một bức ảnh sinh
động, có tính thuyết phục cao xem
ra cũng chẳng dễ dàng gì! n

Cách đây vài năm tại đảo
Trường Sa lớn khi xuồng

vừa cập đảo, vài phóng
viên ảnh vội bàn nhau khẩn
trương nhờ chỉ huy đảo tìm
vài anh lính trẻ ăn mặc đẹp

để “đi hái rau xanh”. Biết
vậy, tôi đã rình chụp từ

trên cao kiểu “sáng tác”
này. Trước 2 lính trẻ là

vườn rau xanh hơn 10 m2.
Hơn 10 nhà báo chụp ảnh

quay phim, anh nọ chen
anh kia để tìm bố cục. Có lời

khuyên: “Làm, hái nữa đi
các cháu để các chú còn

chụp”. Và được trả lời “Làm
gì còn rau để mà hái hả các

chú?”. Mọi người cười, còn
tôi thì buồn và hơi xấu hổ.



Nỗ lực xây dựng xã hội học tập
Trừ VTV2, kênh duy nhất ở Việt

nam chuyên về khoa giáo, các kênh
truyền hình quảng bá khác cũng
xuất hiện hình thức dạy học: ôn thi
trung học phổ thông, dạy ngoại ngữ,
tin học, đào tạo đại học từ xa... Đó
là những nỗ lực góp phần xã hội hóa
giáo dục, xây dựng thói quen tiếp
cận tri thức từ những phương tiện
truyền thông đại chúng, cùng nhau
xây dựng xã hội học tập.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có một
tổng kết về mặt chuyên môn (từ góc
độ truyền hình cũng như góc độ
giáo dục) để chia sẻ kinh nghiệm tổ
chức như lập kế hoạch, duyệt kế
hoạch, biên tập chương trình, thu
hình, thu tiếng, công tác hậu kỳ, giờ
phát sóng, xây dựng nội dung phát
sóng, chọn lựa giáo viên, chọn lựa
hình thức thể hiện phù hợp với các
nội dung, hình thức giao tiếp với
khán giả - học viên, những người
tham gia chương trình v.v.

những chương trình dạy học dù
nhắm đến đối tượng cụ thể song
thường được sự quan tâm của số
đông công chúng. Thí dụ chương
trình ôn thi Tú tài trên sóng VTV2
trước đây được nhiều nhà giáo theo
dõi rất kỹ. họ quan sát các đồng
nghiệp của mình thể hiện bài giảng
như thế nào. hoặc hàng loạt khán
giả đang học tiếng Anh từ các khóa
truyền thống cũng rất thích xem các
chương trình dạy tiếng Anh trên
truyền hình để kiểm tra lại kiến thức
của mình. chính vì thế, những
chương trình “làm dâu trăm họ” này
cũng không thể tránh khỏi những ý
kiến khen chê. Tất nhiên những góp
ý từ những chi tiết sơ sót đến kết cấu
một bài giảng, từ một lỗi kỹ thuật
truyền hình đến yêu cầu đạo diễn
hình ảnh v.v.. với đòi hỏi khắt khe
không chỉ có ở chương trình dạy học. 

Khai thác thế mạnh của
truyền hình

Và cũng cần thấy rằng, dạy học
trên truyền hình có một cái khó cực
lớn, đó là “lớp học” được trải ra
trên một không gian rộng, người
truyền đạt và người học không có cơ
hội tương tác nhau. người học có
quyền “nghịch ngợm”, thụ động khi
học. người dạy chẳng cảm nhận
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DẠY HỌc TRÊn SónG TRUYền HìnH: 

Tương tác và hiệu quả
Phan Văn Tú

Những năm gần đây, trên truyền hình, nhiều chương
trình hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp lý, thậm
chí tập Yoga, cắm hoa, mua sắm... đã ra đời. Nội dung khoa
giáo của truyền hình Việt ngày càng đi vào xu thế phi đại
chúng hóa, tuy nhiên, sự ra đời các nội dung dạy học qua
truyền hình đa phần vẫn là nỗ lực tự thân của các đài và

chưa được đầu tư đúng mức.

Một chương trình bổ trợ kiến thức trên truyền hình
trên kênh VTV7_Ảnh: TL

Góc nHìn NGười LàM Báo
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được chuyện học viên mình tiếp
nhận ra sao. nếu không gian
“thính phòng” của lớp học truyền
thống cho phép học sinh có thể
nhìn tổng thể bảng đen trong một
bài giải toán lý để liên hệ ngang -
dọc, trên - dưới; hoặc nghe đúng
giọng cô giáo đọc thơ trong không
khí ấm cúng... thì với truyền hình,
điều này rất khó. hiệu quả giảng
dạy vì thế đã giảm đi rất nhiều. 

mặt khác, khó khăn của việc
xây dựng các chương trình dạy
học trên truyền hình lâu nay là
nguồn lực đầu tư cho sản xuất còn
hạn chế. bên cạnh đó, có vẻ như
người làm chương trình truyền
hình và những người lo nội dung
truyền đạt chưa tìm được tiếng
nói chung. Vì thế, khó mà khai
thác thế mạnh của ngôn ngữ
truyền hình trong việc giảng dạy.
Thí dụ: bảng chữ phụ đề, màu sắc
của chữ, biểu đồ, hình ảnh (làm
bằng các phần mềm thay cho
bảng đen) đều đã được khai thác.
Thế nhưng, giảng viên ít am
tường đặc trưng tiếp nhận của
khán giả truyền hình để phối hợp
với “nhà Đài” cho đúng. ngược
lại, có người quá lạm dụng các
hình thức “máy chiếu” làm mất đi
hiệu quả tiếp nhận. bàn tay viết
bảng, nét chữ của thầy giáo, tiếng
động khi thầy giáo chấm, phẩy
trên bảng đen... đều tạo hiệu quả
trong quá trình tiếp thu bài giảng,
chứ không phải lúc nào những
bảng chữ vi tính đầy màu sắc cũng
tốt hơn. một bài thơ do nghệ sĩ
ngâm trên sóng truyền hình thay
cho thầy giáo đọc trong lớp chắc
gì có hiệu quả tiếp nhận, cảm xúc
cao hơn? 

Việc xây dựng kịch bản cho các
tiết dạy trên truyền hình lâu nay

nhìn chung chưa tạo ra hiệu quả
cao trong quá trình tiếp nhận do
lạm dụng các yếu tố kỹ thuật hoặc
chưa biết tận dụng khả năng kỹ
thuật truyền hình để khai thác. 

Nhu cầu công chúng là yếu
tố quyết định

hiện nay, hầu hết các đài truyền
hình trong cả nước đang đi vào lộ
trình số hóa và tích hợp đa phương
tiện, việc kết hợp các hình thức
giảng dạy trên sóng truyền hình
theo phương thức cũ với hình thức
giảng dạy trực tuyến (e-learning)
cũng là điều dễ dàng. E-learning
tận dụng không gian internet cho
phép người học có thể tương tác
(với giảng viên, chuyên gia, học
viên...) mọi lúc, mọi nơi, truyền đạt
kiến thức kỹ năng theo yêu cầu,
thông tin đáp ứng nhanh chóng.
học viên có thể truy cập các nội
dung học tập bất kỳ nơi đâu vào
bất cứ lúc nào miễn là nơi đó có
thiết bị được kết nối internet. nội
dung học tập - giảng dạy được
truyền tải dưới dạng đa phương
tiện (hình ảnh, âm thanh, văn bản,
đồ họa, tài liệu, phần mềm...), giúp
tiết kiệm chi phí (đi lại, tổ chức địa
điểm, tận dụng được các chuyên
gia từ khắp nơi trên thế giới), tiết
kiệm thời gian, tự điều chỉnh tốc
độ học theo khả năng và có thể
nâng cao kiến thức thông qua
những thư viện trực tuyến.

Truyền thông đa phương tiện
trên internet đang thay đổi cách
thức tiếp cận thông tin, tri thức
của con người. Vì thế, các kênh
truyền hình cần thay đổi cách tổ
chức sản xuất những chương trình
dạy học không chỉ mạnh tính chất
nghe nhìn mà cần nâng cao khả
năng tương tác n

Dạy học trên truyền hình ở
Việt Nam còn là vấn đề mới.
Các nhà lý luận giáo dục cũng
như các nhà lý luận báo chí
chưa có những công trình
nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh
vực này. Hiệu quả tiếp nhận
của một học viên trước màn
hình ra sao, tính tự giác học tập
của họ ra sao, tâm lý sáng tạo
của người đứng trên bục giảng
ra sao, tinh thần dân chủ trong
quá trình dạy và học trên sóng
truyền hình ra sao, việc đánh
giá hiệu quả học tập thế nào...
là các vấn đề cần đóng góp
thêm cho lý luận.

Một trong những yêu cầu
của dạy học qua truyền hình
hiện đại chính là nâng cao các
giải pháp tương tác để khắc
phục các hạn chế của hình thức
này. Dạy học trên truyền hình
lâu nay chỉ dừng lại ở phương
pháp thuyết giảng một chiều,
việc tiếp thu bài giảng của hầu
hết học viên qua truyền hình
không đồng bộ (ví dụ, họ có thể
thu lại clip để học vào giờ thích
hợp). Vì thế, cần tăng cường
khả năng tương tác bằng nhiều
kênh, nhưng hiệu quả và tiện
lợi đặc biệt là các kênh trực
tuyến. Bên cạnh đó, những
buổi cắm trại theo nhóm,
những yêu cầu thảo luận trên
diễn đàn mạng, xây dựng thư
viện điện tử, tư vấn qua điện
thoại, e-mail, chatting, mạng xã
hội... và các hình thức kiểm tra
cần được đặt ra trong tổ chức
chương trình mới có thể đạt
hiệu quả dạy và học thật sự.

Góc bình luận
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Góc nHìn NGười LàM Báo

bình Luận trên báo chí 
Phải khách quan, có Lý, có tình

nguyễn Văn hải

Ý nghĩa của một bài bình luận trên báo chí không dừng lại ở những con chữ sống động,
văn phong uyển chuyển, mà còn là ở sự phân tích thấu đáo, có lý, có tình, có tính đến hiệu

ứng xã hội sau khi bài báo đăng tải, thậm chí những hệ lụy mà bài báo có thể gây ra.

Ưu thế nổi trội của thể loại
bình luận

bình luận là một trong những thể
tài có thế mạnh của báo chí hiện nay.
hầu hết các tờ nhật báo và các báo
điện tử có vị thế chính trị - xã hội
đều dành “vị trí đắc địa” để đăng tải
các bài bình luận. Dù với tên gọi
khác nhau, nhưng chuyên mục này
cơ bản mang tính chất nhận định,
đánh giá phân tích và bình luận
chuyên sâu một vấn đề, sự kiện mới
xảy ra trong đời sống xã hội. Thông
qua sự phân tích khách quan, kịp
thời, sắc sảo của tác giả, phần lớn các
bài ở thể loại này đều thu hút sự

quan tâm của độc giả. Vì thế, có thể
nói rằng, bạn đọc rất quan tâm thể
loại bình luận. Và cũng có thể nói
rằng, thông qua thể loại bình luận đã
gắn liền tên tuổi của nhiều nhà báo,
tác giả có uy tín và chính họ là người
góp phần nâng vị thế của tờ báo
trong lòng bạn đọc. 

Không như tin tức chỉ mang tính
chất thông tin, thông báo, các bài
bình luận đã được “cày xới” ở nhiều
góc độ, phương diện, khía cạnh, liên
hệ với cả quá khứ để móc nối với
hiện tại và dự báo tương lai và đặc
biệt, được lập luận với những căn cứ
rõ ràng, lý lẽ sắc sảo và phân tích có

chiều sâu với một bút pháp thể hiện
linh hoạt, sinh động nên rất dễ đi
vào lòng độc giả. có rất nhiều sự
kiện, vấn đề nóng về tình hình chính
trị, kinh tế, xã hội kể cả những vụ
việc phức tạp, nhạy cảm, đã được
nhiều cơ quan báo chí “vào cuộc”
bình luận sôi nổi, có lý, có tình và có
sự định hướng dư luận xã hội theo
chiều hướng tích cực. chính những
bài bình luận kịp thời, nhạy bén như
vậy không chỉ đáp ứng, giải quyết
nhu cầu tìm hiểu thông tin theo
chiều sâu của công chúng, mà còn
góp phần khơi thông tinh thần dân
chủ, tạo hiệu ứng xã hội lành mạnh.
mặt khác, việc duy trì và cho đăng
tải thường xuyên các bài bình luận
là một biểu hiện rõ nét tính chiến
đấu và năng lực, hiệu quả phản biện
của báo chí nhằm giúp các cơ quan
Đảng, nhà nước và bộ máy công
quyền các cấp có thêm thông tin
hữu ích trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành và quản lý mọi mặt
của đời sống xã hội.

Tỉnh táo, khách quan khi viết
bình luận

Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng
bình luận một cách khách quan,
khoa học, thời gian qua đã xuất hiện
một số bài bình luận vội vàng, phân

Bình luận trên báo chí cần tỉnh táo, sáng suốt, khách quan, trung thực, công tâm, đúng mực_Ảnh minh họa
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tích sự kiện, vấn đề chưa thấu đáo,
thậm chí có bài còn nặng về cảm
tính của người viết. có những vụ
việc mới chỉ có biểu hiện manh nha,
mang tính chất hiện tượng, đơn lẻ,
nhưng đã được mổ xẻ theo kiểu
“chẻ sợi tóc làm tư”, dồn “đối
tượng” bình luận vào tận chân
tường. có những vụ việc phức tạp,
nhạy cảm chưa được các cơ quan
chức năng và những người có trách
nhiệm thẩm định, kết luận, nhưng
cũng được một số tờ báo “bình,
luận, phê, phán” theo kiểu “tát
nước theo mưa”. có những “thông
tin nóng” được báo này đưa ra, thì
hôm sau báo khác “chớp thời cơ”
bằng một bài bình luận xem ra rất
kịp thời, nhưng sau khi thông tin đó
được kiểm chứng là không đúng sự
thật thì bài bình luận cũng trở nên...
“tẽn tò”. có những vụ việc đáng ra
không nên bình luận, nhưng cũng
được người viết “hâm nóng” bằng
những suy nghĩ chủ quan, không
hợp về lý mà cũng chưa thấu về
tình. có những vụ việc bé như “con
kiến”, nhưng dưới “lăng kính” suy
diễn của tác giả nó đã bị thổi phồng
thành “con voi”. có những vấn đề
thuộc về lĩnh vực văn hóa, đạo đức
truyền thống vốn rất tinh tế, nhạy
cảm, nhưng cũng được tung ra trước
“bàn dân thiên hạ” bằng một thái
độ chì chiết, lối viết lạnh lùng, vô
cảm. có những bài bình luận cứ
tưởng sâu sắc về nội dung đề cập,
nhưng thực ra lại rất hời hợt, nông
nổi về mặt chính trị nên lợi bất cập
hại. Đấy là chưa kể đến một số bài
bình luận theo lối có bé xé ra to, ít
xuýt ra nhiều, sử dụng từ ngữ “đao
to búa lớn”, “lên mặt dạy đời” thiếu
sức thuyết phục. Và có cả những tờ
báo chủ yếu “chĩa” những bài bình
luận chuyên để mổ xẻ những vấn đề

tiêu cực, mặt trái của xã hội khiến
cho người đọc có cảm giác nặng nề,
u ám về tình hình hiện tại của đất
nước. 

có thể nói một cách hình ảnh
rằng, sử dụng thể loại bình luận như
“con dao hai lưỡi”. nếu bài viết
trúng, đúng, hay, thấu tình, đạt lý
thì sẽ mang lại hiệu quả thông tin
rất lớn và quan trọng hơn là chuyển
tải đến bạn đọc một thông điệp lành
mạnh, một cái nhìn lạc quan, một
niềm tin tươi sáng. ngược lại, bình
không có cơ sở, luận không có
chứng cứ sẽ làm phức tạp vấn đề,
nghiêm trọng hóa sự kiện, rối ren
thêm tình hình và hậu quả gây ra là
làm nhũng nhiễu thông tin cho xã
hội, gây tâm lý dao động, bất an,
hoang mang cho độc giả. 

bình luận là một thể loại chủ
công của báo chí và luôn được bạn
đọc đón nhận một cách nhiệt tình.
Tuy vậy, để có một bài bình luận
hay theo đúng nghĩa của nó, đòi
hỏi người viết không chỉ có một
phông văn hóa rộng, trình độ
chuyên môn sâu, kinh nghiệm sống
dày dạn, mà còn phải am hiểu pháp
luật, tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề
muốn phân tích, lập luận, phản
biện và đặc biệt là phải có cái tâm
trong sáng, động cơ trung thực,
lành mạnh. bởi thực tế đã xuất
hiện một số bài bình luận trên báo
chí, về văn phong, lập luận khá sắc
sảo, nhưng không biết vô tình hay
hữu ý mà “cái tôi” chưa thật thiện
chí, thiện tâm của tác giả chưa thể
hiện rõ trong bài viết. Đáng sợ hơn,
có bài bình luận còn bộc lộ ý đồ
hướng công chúng vào một cách
nhìn khác, cách suy nghĩ khác dễ
gây hiểu lầm dư luận, thậm chí làm
phương hại đến sự đồng thuận
trong xã hội. 

Bình luận đúng, trúng, hay, vì
lợi ích chung

Trong xã hội ta hiện nay, khi tinh
thần dân chủ được đề cao, ý thức
pháp quyền được tôn trọng, tính
sáng tạo của cá nhân được khuyến
khích thì không ai yêu cầu báo chí
phải tiếp cận, đề cập, chuyển tải
thông tin một cách đơn điệu, cũng
như không đòi hỏi nhà báo phải
nhận định, phân tích, bình luận một
sự kiện, vụ việc nào đó theo một
giọng điệu hay một lối nghĩ áp đặt;
nhưng lại rất cần báo chí tỉnh táo,
sáng suốt, khách quan, trung thực,
công tâm, đúng mực trong việc xem
xét, đánh giá mọi vấn đề liên quan
đến lợi ích quốc gia dân tộc, đến
việc giữ vững ổn định chính trị và
môi trường đồng thuận cho đất
nước phát triển. bình luận dưới các
góc nhìn, phương diện, khía cạnh đa
chiều là cần thiết, nhưng phải trên
cơ sở bản chất nội tại của sự kiện,
vấn đề liên quan, chứ không nên và
cũng không được phép có ít suýt ra
nhiều, bé xé ra to, đánh đồng lẫn
lộn giữa hiện tượng và bản chất dễ
làm lạc hướng dư luận.

Thực tế cho thấy, ý nghĩa của
một bài bình luận trên báo chí
không dừng lại ở những con chữ
sống động, văn phong uyển chuyển,
mà cao cả hơn là ở sự phân tích
thấu đáo, có lý, có tình, có suy nghĩ
trước sau, có tính đến hiệu ứng xã
hội sau khi bài báo đăng tải và tiên
liệu được những sự cố, hệ lụy mà
bài báo có thể gây ra để phòng
ngừa hậu họa. Tất nhiên, để làm
được việc này, ngoài sự nỗ lực của
mỗi nhà báo, còn phải có sự định
hướng, thẩm định sáng suốt, công
tâm của ban biên tập mỗi cơ quan
báo chí, đặc biệt là của Tổng biên
tập n
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Làm báo là bước vào 
đường đua

công nghệ thông tin và truyền
thông (information & communica-
tion Technologies = icT) đang thực
sự làm biến đổi thế giới và trở thành
phương tiện kỳ diệu tạo nên khả
năng to lớn cho việc truyền tải, thu
nhận thông tin của cơ quan truyền
thông và công chúng báo chí. Xã hội
càng phát triển, thì thông tin càng
mở và đa chiều. Trong xã hội hiện
đại, báo chí phát triển như một yêu
cầu tất yếu. Xã hội đòi hỏi báo chí
không những phải có tính chiến
đấu, phải trung thực, công bằng,
phải cập nhật tin tức, sự kiện hàng
ngày, hàng giờ, hàng phút mà còn
phải hết sức nhạy cảm và gần gũi với
công chúng. người làm báo phải có
trình độ chuyên sâu, phải có sức
khoẻ và phải rất “đa năng” vì làm

báo là thực sự bước vào đường đua.
càng ngày, các tờ báo càng phải

hết sức chú trọng đến uy tín, thương
hiệu. hiện nay chất lượng tin, bài và
thị hiếu của công chúng là yêu cầu
số một của các Tổng biên tập báo.
báo chí không những phải khách
quan trung thực, phải phản ánh kịp
thời những vấn đề “nóng”, nhạy
cảm người đọc quan tâm, mà còn
thực sự là diễn đàn gần gũi của công
chúng; thu hút được người đọc
không những bởi sự kiện, tin tức,
đời sống văn hoá, khát vọng của
cộng đồng... mà cả bút pháp, góc độ
nhìn nhận, dự đoán hiện tượng, sự
việc.

ngày nay những kỹ năng về công
nghệ thông tin, công nghệ ghi chụp
trở thành yêu cầu số một của người
làm báo. Khi liên hệ đăng tải một
bản tin, anh bạn ở báo Trung ương

điện cho tôi: “cậu đừng fax, anh em
không kịp đánh máy đâu. hãy mail
cho tớ!”. Anh không hiểu tôi đang ở
xa trung tâm, không có mạng inter-
net. Thoạt đầu nghe anh nói, tôi hơi
khó chịu, nhưng khi bước vào làm
phóng sự tôi mới hiểu và thông cảm
với anh: Trong “trường đua” hiện
đại, dừng lại là đồng nghĩa với vĩnh
viễn không bao giờ theo kịp người
đi trước.

Đổi mới là yêu cầu tiên quyết
Tại trung tâm châu Âu - nơi quê

hương của những rừng thông xanh,
những lâu đài cổ kính, với nền văn
minh nổi tiếng - Thụy Điển là một
nước có đời sống vào tầm cỡ cao
nhất thế giới. chỉ có hơn 9 triệu dân
(bằng khoảng1/10 dân số Việt nam)
mà Thụy Điển có tới hơn 170 tờ
báo. mỗi ngày đất nước này phát

Phẩm chất
nhà báo hiỆn đại

Phan TấT

Ở các nước tiên tiến, báo chí hiện đại có xu hướng thoát
ly dần sự trợ cấp, phải chịu sự giám sát quyết liệt của công
chúng và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, cũng như
internet. Có một số tờ báo, tạp chí sống “rất khoẻ” và ngược
lại có những tờ rất khó khăn, có nguy cơ “phá sản” vì không
đủ trang trải tài chính.

Góc nHìn NGười LàM Báo

Phóng viên tác nghiệp_Ảnh: TL
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hành khoảng 4 triệu bản báo in;
tính bình quân cứ hai người dân có
một tờ báo. báo chí thực sự trở
thành một phần của đời sống văn
hoá - xã hội, là nhu cầu không thể
thiếu được của người dân Thụy
Điển. Vậy mà ở nước này giá bán lẻ
báo lại khá đắt, trung bình khoảng 2
uSD/tờ. Tức là gấp khoảng 12 - 15
lần giá báo ở nước ta.

Thụy Điển không có khoảng
cách giữa nông thôn và thành thị.
Văn phòng của cơ quan báo chí dù
đóng ở đâu vẫn là những khu “Vip”
và đặc biệt các chuyên viên quảng
cáo của những tờ báo có thương
hiệu, mới thực sự là những”công
dân hạng i”. như vậy, đủ thấy tầm
ảnh hưởng của báo chí với đời sống
xã hội ở đất nước này.

phần lớn ở các nước ở châu Âu,
văn hoá đọc vẫn chiếm ưu thế.

người ta đọc sách, báo trong lúc
ngồi trên phương tiện giao thông,
lúc ngồi chờ giải quyết công việc,
giờ nghỉ ở công sở... Khác với ở
nước ta, văn hoá nghe, nhìn đang có
xu hướng lấn át văn hoá đọc. Đó là
chuyện dài về chiến lược con người,
về văn hoá đọc... mà hiện nay những
người thực sự có cương vị, trách
nhiệm với xã hội, những người làm
báo chí, làm văn hoá chân chính rất
cần phải quan tâm.

Ở nước ta, báo chí là vũ khí sắc
bén trên mặt trận tư tưởng văn hoá,
là tiếng nói của các tổ chức Đảng,
chính trị - xã hội. người làm báo có
vinh dự và trọng trách rất lớn, công
việc làm báo là vất vả, nặng nhọc.
Thu nhập người làm báo chân chính
chưa cao. nhà báo có bản lĩnh phải
chịu nhiều giông bão và được xã hội
ghi nhận... nhà báo cơ hội thì dù

khôn ngoan đến đâu cũng không che
được sự nhìn nhận của đồng nghiệp
và độc giả.

có nhà báo được đưa lên vị trí
cao nhất của một tờ báo lớn mà vẫn
bị đồng nghiệp và xã hội xem
thường. “có nhà báo cần mẫn viết
như gà đẻ trứng nhưng trong con
mắt của đồng nghiệp và độc giả chỉ
là người dùng ngòi bút làm cần câu
cơm. nhà báo chân chính đi tìm sự
thật, nhà báo tầm thường đi tìm lợi
ích”. có người vẫn nói: viết báo
kiếm tiền. Với tư cách là một cộng
tác viên, tôi nghe mà thấy ngại!...

Trong đời sống xã hội tiên tiến
hiện đại, văn hoá, báo chí nói chung
và người làm báo nói riêng đang
phải gồng mình lên cho kịp với kỉ
nguyên công nghệ số, mà đổi mới,
hiện đại là mục tiêu, là yêu cầu
quyết liệt n
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Tòa soạn với việc giáo dục 
đạo đức nghề nghiệp 

Ths. nguyễn nga huyền 

Khác với pháp luật, đạo đức vốn được coi là một khái niệm trừu tượng và phụ thuộc khá
nhiều vào ý chí chủ quan của mỗi người khi đề cập vấn đề này. Trong lĩnh vực báo chí, đạo
đức nghề báo đã được nói đến nhiều nhưng trên thực tế vấn đề này dường như vẫn còn
nhiều nhức nhối! Vì sao vậy? 

Vài nét về đạo đức báo chí
hiện nay

Trước hết, xin được điểm qua về
tình hình đạo đức báo chí (ĐĐbc),
một chủ đề đã trở thành điểm nóng
không chỉ trên nhiều diễn đàn mà
còn ở ngay cuộc họp giao ban sáng
thứ 3 hàng tuần giữa cơ quan quản
lý, chỉ đạo báo chí và lãnh đạo các
tờ báo. có thể khái quát vấn đề này
ở trên 2 khía cạnh sau. Thứ nhất, là
nội dung đề cập và thứ hai là quy
chuẩn tác nghiệp.

Về khía cạnh thứ nhất, rất dễ
dàng nhận thấy một số báo điện tử
chủ yếu chọn 2 chủ đề nổi bật là
tính dục và đời tư người nổi tiếng.
nhan nhản khắp các báo là những
tít bài nói về các bộ phận cơ thể đi
cùng những từ ngữ cố gây hấp dẫn
độc giả như “tụt, lột, cởi”... Không
dừng lại ở đó, nhiều báo còn gần
như công khai hướng dẫn cách thức
sinh hoạt tình dục nam nữ hoặc
những đề tài gợi sự tò mò. Thí dụ
như bài “những điểm hấp dẫn nhất
trên cơ thể nàng, chàng nhất định
phải biết”, phụ nữ news ngày

22/3/2016, và cũng báo này vào ngày
21/3/2016 với bài “miệng xinh khiến
chàng ‘đê mê’ trên giường”. 

Không chỉ phụ nữ news, một tờ
báo điện tử được coi là nghiêm túc
cũng có những bài câu view rất sốc
như “Kiệt sức vì đáp ứng nhu cầu
của bạn gái”, đăng ngày 7/1/2016.

Với đời tư của những người được
công chúng (chủ yếu là giới trẻ) quan
tâm thì sẽ được khai thác triệt để ở
những nét dung tục nhất. bất kể một
hoạt động nào, dù ngoài đời hay trên
Facebook của chính chủ cũng được
rất nhiều người làm báo nhặt nhạnh,
xào xáo và cố gắng tung ra dưới 1 cái
tít gây sốc. Từ chuyện đời tư của ca
sỹ hồ ngọc hà, hay việc ca sỹ Thanh
Lam đi du lịch sau đó đưa ảnh lên
Facebook cá nhân đều được một số
nhà báo “thường trú” mạng xã hội
copy sau đó thêm lời bình bán.

Ở khía cạnh thứ hai là về quy
chuẩn tác nghiệp. gần như tất cả
các bài viết kiểu như trên đều được
thực hiện mà bỏ qua các yêu cầu cơ
bản của nghề báo. Đó là những yêu
cầu sơ đẳng nhất như không tôn

trọng quyền riêng tư (nói chính xác
hơn là danh dự) nhân vật, không
liên hệ kiểm tra lại thông tin, không
xin phép sử dụng hình ảnh và thông
tin cá nhân, không cân nhắc hậu
quả xã hội khi đăng tải... cuối cùng,
nguyên tắc xử lý khiếu nại cũng bị
nhiều cơ quan báo chí làm ngơ, khi
đối tượng của một bài báo nào đó
lên tiếng thì tờ báo đó chỉ lặng lẽ gỡ
xuống (thay vì phải đính chính).

Đâu là nguyên nhân?
Đa số các sản phẩm báo chí kiểu

dung tục và nhảm nhí chủ yếu xuất
hiện trên báo điện tử và các trang
thông tin điện tử. Đây cũng là một
tất yếu của xu thế thương mại và
công nghệ hiện nay khi các doanh
nghiệp (kể cả google) cũng trả giá
quảng cáo dựa trên lượng page
view.

Tờ báo nào có lượng truy cập cao
thì sẽ thu được nhiều quảng cáo. Do
đó, các báo cạnh tranh nhau lượng
bạn đọc (vốn có giới hạn) thông qua
vô số các kiểu tin bài câu khách
cũng như tự bỏ tiền quảng cáo bài
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trên các trang chuyên  link sang các
báo khác.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của
hiện tượng. câu chuyện ở đây là
thực trạng này có xuất hiện một
cách có ý thức hay lan tràn tự phát?
nếu chỉ đổ lỗi hết do sức ép tiền
bạc để tồn tại thì cũng không sai, và
đây là điều ai cũng biết. nhưng nói
như vậy đã toàn diện chưa thì chưa
ai có đánh giá, và để từ đó có thể
đưa ra câu trả lời đầy đủ và có sức
thuyết phục.

Theo người viết, ở đây có hai lý
do chính. Thứ nhất, là ban lãnh đạo
tòa báo làm ngơ trước việc nội dung
báo bị dung tục hóa với suy nghĩ lợi
ích kinh tế sẽ có thêm thu nhập
thông qua doanh số. 

Thứ hai, là sau khi thấy một số tờ
báo dạng làm ăn như vậy sống được
nên đã ngầm khuyến khích làm theo
chỉ vì mục tiêu trước mắt là tồn tại.
Đương nhiên phải là ngầm khuyến
khích vì tôn chỉ, mục đích của tờ
báo không định hướng thông tin
kiểu đó.

nhưng bất luận là lý do nào
chiếm phần nổi trội thì về cơ bản
các cơ quan này đều chọn con
đường dễ dãi để tồn tại! có điều,
dung tục hóa nội dung tờ báo chỉ là
một ngã rẽ tạm thời mang tính hoàn
cảnh chứ chắc chắn không phải là
lối thoát duy nhất. 

hiện tại, trên rất nhiều tờ báo
điện tử lượng bài nghiêm túc, đứng
đắn nhưng biết cách xử lý nội dung
thuần thục đã dần lấy lại lượng truy
cập. Đây có lẽ cũng không phải là
tương lai xa xôi gì, khi hiện nay nội
dung dung tục đã bị bão hòa.

Đi tìm giải pháp
nói về một bài báo dung tục

thường thì dư luận sẽ đổ lỗi cho

người tác nghiệp trực tiếp là phóng
viên. nhưng trên thực tế, nếu không
có sự đồng thuận của ban lãnh đạo
và các cấp kiểm duyệt thì cá nhân
phóng viên đó cũng không thể làm
thế được. Vì thế, điều đầu tiên và có
thể nói là quan trọng nhất là bộ tiêu
chí chuẩn mực về nội dung cũng
như quy trình tác nghiệp của từng
cơ quan phải được ban hành. 

công việc này thực ra không khó,
nhưng không rõ vì lý do gì hiện nay
rất ít cơ quan báo chí ở Việt nam
thực hiện. Đa số giờ đây đều làm
báo theo phong cách của từng tòa
soạn. người đứng đầu định hướng
thế nào thì bộ máy giúp việc cùng
phóng viên sẽ triển khai theo hướng
đó. Lâu dần thì trở thành thói quen
tác nghiệp và nếp nghĩ của tập thể
bộ máy. 

cách làm này thực tế chứa đựng
nhiều rủi ro. Đầu tiên là phụ thuộc
gần như tất cả vào ý chí chủ quan
của người đứng đầu. Thứ nữa là
không có một công cụ để ràng buộc
khi đụng đến những vấn đề ĐĐbc.
mà nếu như vậy thì rất khó có được
một kết quả công bằng, sòng phẳng
trong tranh luận về nghiệp vụ. Và
đây dường như là điểm khởi đầu của
việc biến dạng dần dần các quy
chuẩn khi tác nghiệp. hậu quả thế
nào có lẽ cũng không nhất thiết
phải nói thêm nữa. 

Do đó, theo thiển ý của chúng tôi
công việc đầu tiên là cần xây dựng
một bộ khung tiêu chí về quy chuẩn
đạo đức báo chí ở mỗi tòa soạn. Độ
phủ của bộ khung này cần thể hiện
trong mọi khâu, từ tiếp nhận phản
ánh của bạn đọc, định hướng và
triển khai đề tài, phối hợp tác
nghiệp cho đến khâu biên tập, đăng
tải, đánh giá tác động dư luận, xử lý
và khắc phục hậu quả (nếu có)... có

như vậy, mới  có thể hy vọng loại bỏ
triệt để mọi yếu tố phi đạo đức. 

Tuy không phải cây đũa thần,
nhưng thao tác này hoàn toàn có đủ
điều kiện làm nền tảng cho sự ra đời
của những tác phẩm báo chí “sạch
sẽ”, giành được sự tôn trọng của
bạn đọc mà vẫn đảm bảo tính cạnh
tranh. Đó là còn chưa nói đến việc
khi triển khai kiểm duyệt sẽ hạn chế
những mặt tiêu cực khác trong hoạt
động nghiệp vụ của tờ báo.

Không có gì là dễ dàng, nhất là
trong hoàn cảnh hiện nay nền kinh
tế nói chung đang khó khăn, doanh
nghiệp chi cho truyền thông và
quảng cáo sụt giảm. Kinh tế báo chí
do đó cũng khó khăn hơn. Xuất
phát từ thực tiễn này nên nhiều báo
phải đảo chiều để vượt qua khó
khăn. 

Tuy nhiên, nếu chỉ vì thế mà bất
chấp các quy phạm đạo đức để kiếm
tiền thì vừa bất nhẫn, và có lẽ cũng
không còn đất để sống lâu dài. Điều
này cũng là hiển nhiên thôi, vì dù là
ai đi chăng nữa cũng không thể suốt
ngày đọc những tin kiểu như “Thủy
Tiên tụt váy, Thủy Top hở đùi”.

Về lâu dài, nhu cầu thông tin của
con người luôn hướng đến những
giá trị nhân văn. Do đó, hoạt động
báo chí cũng phải có những quy
chuẩn mang tính bắt buộc để phục
vụ nhu cầu này. còn việc áp dụng
quy chuẩn lúc nào, áp dụng thế
nào... thì phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố và không cơ quan nào giống
nhau cả. Sẽ không có một nền báo
chí được xã hội tin tưởng nếu bỏ
qua đạo đức báo chí. Và nếu muốn
bảo đảm yếu tố này, các tòa soạn
hãy bắt tay thực hiện ngay bằng việc
tự mình đặt ra khuôn phép cho
chính mình thông qua bộ quy chuẩn
về hoạt động nghiệp vụ nội bộ n
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Thời gian qua trên fanpage
của một số tờ báo xuất hiện
những bình luận có quan

điểm thù địch và phát ngôn mang
tính chất chống phá trên mạng xã
hội. Trước tình trạng này, ngày 1/7,
cục trưởng cục báo chí Lưu Đình
phúc đã ký công văn số 779, nêu rõ
tình trạng, một số cơ quan báo chí
mở fanpage trên facebook nhưng
chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ
các ý kiến bình luận để một số đối
tượng lợi dụng tuyên truyền, xuyên
tạc chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của nhà nước, bôi
nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp
cao, gây dư luận xấu trên không
gian mạng. phóng viên Tạp chí
người Làm báo đã ghi lại ý kiến

tâm huyết của các nhà quản lý, nhà
báo và những người làm nghề...

CụC trưởng CụC báo Chí 
Lưu Đình PhúC: 
Không để khe hở cho các đối
tượng xấu lợi dụng bình luận,
tuyên truyền xuyên tạc

một cơ quan báo chí nào đó chấp
nhận sử dụng fanpage thì cơ quan
đó phải bảo đảm thông tin của
mình, có thể phải sử dụng biện pháp
kỹ thuật hoặc dùng nhân sự để kiểm
soát. Khi mở fanpage, công bố rộng
rãi trang thông tin của mình trên
mạng xã hội thì phải chịu trách
nhiệm về những thông tin trên đó,
không thể đổ lỗi đó là ý kiến của
người khác, không thể để diễn đàn

ngôn luận của mình thành nơi xâm
hại tới quyền, lợi ích hợp pháp của
cá nhân, tổ chức khác. mọi người
đều có quyền tự do ngôn luận trên
môi trường mạng, nhưng vẫn phải
tuân thủ các chuẩn mực chung về
đạo đức và pháp luật của mỗi quốc
gia. Facebook là trang cho phép ẩn
danh tính, có thể nói nhiều thứ và
phủ nhận trách nhiệm, nhưng ở đây
với tư cách là cơ quan nhà nước, với
danh nghĩa chính thức thì cơ quan
đó phải chấp hành các quy định của
pháp luật vì mỗi thông tin trên đó
đều thể hiện quan điểm của cơ quan
đó. nếu không có cơ chế kiểm
duyệt thì một số đối tượng sẽ lợi
dụng các diễn đàn chính danh này
để đăng các bình luận xúc phạm cá
nhân, tổ chức và thông tin xuyên
tạc. Vì vậy, các cơ quan báo chí nếu
không kiểm duyệt mà để thế lực xấu
lợi dụng và đưa ra các quan điểm sai
trái, xúc phạm cá nhân, tổ chức thì
cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.

nhà báo Khương thuỷ, báo Điện
tử VoV, Đài tiếng nói Việt nam:
Sử dụng đúng cách thì fan-
page sẽ phát huy được sức
mạnh

Khi tòa soạn nào đó mở trang
fanpage thì phải kiểm duyệt nội
dung mình đưa lên và những nội
dung đó phải có lợi cho người dân
cũng như cho đất nước. Là một nhà
báo, mỗi cá nhân phải nâng cao
trách nhiệm cũng như bản lĩnh để
tránh kẻ xấu lợi dụng. Khi mình

Không quản lý chặt fanpage sẽ làm 
rối loạn môi trường truyền thông

DIỄn đÀn NGười LàM Báo

Nếu không có cơ chế kiểm duyệt fanpage sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để đăng các bình luận xúc phạm cá nhân, 
tổ chức và thông tin xuyên tạc_Ảnh: PV
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đưa nội dung gì lên, mình phải suy
nghĩ thật kỹ, tránh đưa những
thông tin giật giân, câu khách, tạo
kẽ hở cho các thế lực thù địch vin
vào đó để xuyên tạc sai lệch nội
dung. 

Facebook là cánh tay nối dài của
báo chí, biết sử dụng đúng cách nó
sẽ phát huy được sức mạnh đó.

nhà báo nguyễn thành Luân,
ban Đại diện báo Đại Đoàn Kết
tại tP. hồ Chí minh:
Hoàn toàn có cơ sở để thực
hiện chặt chẽ các nội dung
trong công văn của Cục Báo chí

Việc quản lý các fanpage trong
phạm vi các cơ quan báo chí (có mở
fanpage riêng) là cần thiết và đáng
ra đã phải quy định chặt chẽ từ lâu.

cá nhân tôi từng quản lý một số
fanpage trước đây và thấy rằng lợi
ích của chúng đem lại rất thiết thực.
chẳng hạn về tính quảng bá, thu
hút thêm người đọc trên trang chủ
của một website hay blog cá nhân
thì fanpage là sự lựa chọn thông
minh. Tuy nhiên, admin (quản lý)
fanpage có quyền duyệt thông tin
bình luận trước khi các nội dung đó
được cho phép đăng tải trong mục
bình luận, phản hồi. Vì thế, hoàn
toàn có thể quản lý được các nội
dung vi phạm pháp luật, hoặc bôi
nhọ, xuyên tạc đến cá nhân, tổ
chức...

nhà báo nguyễn Quang hiệP,
tổng biên tậP báo bình dương,
Chủ tịCh hội nhà báo tỉnh bình
dương: 

Cần có chế độ kiểm duyệt 
fanpage chặt chẽ hơn

những thông tin chúng tôi đưa
lên mạng xã hội được bạn đọc quan

tâm có thể kể đến như: các bài về an
ninh trật tự xã hội, thông tin về việc
làm, chính sách y tế, giáo dục của
tỉnh... bạn đọc giúp đội ngũ làm báo
bình Dương ý thức hơn về vai trò
trách nhiệm của mình trong công
việc truyền tải thông tin trên báo in,
báo hình, báo điện tử theo hướng
truyền thông đa phương tiện. 

Tuy nhiên, vẫn có những bất cập
nếu mở fanpage trên facebook mà
không có cơ chế kiểm duyệt chặt
chẽ. Đó là một số đối tượng lợi
dụng fanpage để tuyên truyền,
xuyên tạc chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước,
bôi nhọ uy tín lãnh đạo cấp cao.
Thế nên, cần có chế độ kiểm duyệt
chặt chẽ hơn, có những người “canh
cửa” để lọc thông tin theo hướng
chính thống, tránh để lợi dụng vì
mục đích sai trái theo ý chủ quan
của người viết trên fanpage.

nhà báo Việt tùng, báo nông
thôn ngày nay:
Thông tin nhiễu loạn trên các
fanpage làm độc giả không
phân biệt được đâu là thật
giả, đúng sai

những năm gần đây facebook
đang gần như chiếm lĩnh thông tin,
bởi những tính năng lan tỏa theo
cấp số nhân của nó, mặc dù những
thông tin đăng tải trên facebook
rất “thô sơ” chưa được kiểm duyệt.
Tuy nhiên, việc kiểm soát lỏng lẻo
các comment trên các fanpage,
group của một số báo, đã và đang
biến thành “mảnh đất màu mỡ”
cho các đối tượng xấu, chống đối
Đảng, nhà nước lợi dụng quấy
nhiễu. Do đó, tôi cho rằng việc
kiểm soát các fanpage, group... là
rất cần thiết. Đặc biệt là đối với các
fanpage có dấu hiệu chống đối

chính phủ, cổ xúy, xúi giục người
dân làm việc xấu, nghe theo kẻ xấu
thì việc kiểm soát phải càng chặt
chẽ hơn và nên có những khung
hình phạt thích đáng hơn. bởi việc
lũng loạn các thông tin trên các
fanpage, đã và đang gây ra một hệ
quả không nhỏ trong truyền thông.
Đó là độc giả không phân biệt
được đâu là thật giả, đúng sai.

nhà báo tuấn nguyễn, ban Kinh
tế - Xã hội, báo tiền Phong:
Siết chặt quản lý để đảm bảo
hoạt động đúng định hướng

Theo tôi, đây là việc rất cần
thiết, bắt buộc phải thực hiện đúng
quy định. Thực tế, mỗi cơ quan báo
chí chỉ có một trang fanpage, giao
việc quản lý fanpage (lựa chọn tin
bài hay, độc quyền; có sức ảnh
hưởng, tác động lớn tới dư luận...)
cho một bộ phận nhất định để biên
tập nội dung và chia sẻ lên mạng xã
hội. Việc họ đăng tin, bài nhằm
mục đích câu views, thu hút độc giả
về cho báo của mình. những tin bài
hay ngay lập tức sẽ được chia sẻ,
lan tỏa mạnh mẽ. Thậm chí, nhiều
báo còn chạy quảng cáo cho fan-
page để kéo được nhiều bạn đọc.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn có
nhiều trang fanpage giả mạo hoặc
một số fanpage chính danh nhưng
hay giật status, câu views cho
những bài mang tính dọa nạt
doanh nghiệp, chuyên soi những
sai phạm hoặc các tin bài giật gân,
câu khách khác. Do vậy, cần siết
chặt lại việc quản lý các fanpage
báo chí để vừa hoạt động đúng
định hướng của Đảng và nhà nước,
vừa đảm bảo quyền tự do ngôn
luận trên mạng xã hội n

hoàng lâm, bảo minh, 
Thùy Dung, quỳnh như (thực hiện)
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tác nghiỆP dài ngày
trên biỂn   

lê Văn chương

Say sóng, ướt máy, hơi nước mặn, sức chịu đựng... đó là
rất nhiều thử thách đối với nhà báo đi tác nghiệp trên biển.
Đi với tàu tuần tra cao tốc để tác nghiệp thì đơn giản. Khó
khăn nhất là khi đi trên tàu cá ngư dân lênh đênh giữa biển
khơi với những ngày dài.

Cân bằng... chân
Là phóng viên báo biên phòng,

tôi xác định có 2 tiêu chí phải đạt
được thì mới hoàn thành nhiệm vụ,
đó là đi núi tốt và đi biển không say
sóng. Đi núi thì đơn giản, nhưng để
quen với biển cả là điều không hề
dễ chịu và phải mất nhiều thời gian
tập luyện cộng với sự cố gắng thì
mới thành công. có chút kinh
nghiệm, xin chia sẻ với đồng nghiệp.

Trước tiên, khi đi trên tàu cá để
tác nghiệp, bạn phải quen với sóng
gió. Đây cũng chính là chìa khóa, là
điểm mấu chốt. Vì say sóng thì tất
cả các thiết bị hiện đại mang theo
trên người đều trở thành của nợ,
không làm gì được. bạn nên nghĩ
rằng, Việt nam là quốc gia có hơn 1
triệu km2 biển. Đó cũng chính là
một “đại dương” đề tài. Thật tiếc,
nếu bạn không đủ sức ra biển. nhất
là các phóng viên nam. Vì ngư dân
thường kiêng cử phụ nữ đi trên tàu.
bên cạnh đó, chiếc tàu gỗ nhỏ xíu
mà có thêm một phụ nữ thì sẽ trở
nên mất trật tự vì thiếu chỗ ngủ
nghỉ, riêng tư.

Quay phim chụp ảnh thì phải
thực hiện bước cân bằng trắng. Và
đi biển thì phải cân bằng... chân.

Khi đã quen với sóng gió và bắt đầu
đi biển với ngư dân, bạn phải quen
với thế cân bằng. Khi đứng thì 2
chân choãi ra bằng vai. 2 đầu gối
phải biến thành lò so, tự giùn hoặc
thẳng chân theo nhịp lắc của tàu
nhằm giúp cho phần từ hông trở lên
luôn thăng bằng, máy quay không
rung lắc quá mạnh và người không
chao đảo. Khi bước lên tàu, nhảy
tàu giữa biển, đứng trên thúng
chèo... bạn đều phải cân bằng chân
để không ngã chúi xuống nước vì
hụt chân, vì không cân bằng trọng
lượng khiến thúng quay tròn.

mặc áo phao khi đi với ngư dân
là điều không thừa. Vì bạn liên tục
di chuyển từ trước ra sau tàu. hành
lang di chuyển là be gỗ hẹp, trong
khi phải liên tục né người đi ngược
chiều. nên di chuyển phía bên hông
không đặt ống khói. Vì ống khói
nóng như thanh sắt đỏ. Khi bạn
chới với mất đà và thò tay vào ôm
ống khói thì càng dễ rơi xuống biển.

bên cạnh cân bằng chân thì phải
cân bằng về tinh thần. càng lo sợ
thì càng say sóng. nếu bình thản thì
cảm giác hết say sóng sẽ đến rất
nhanh.

Tất nhiên, để cân bằng... chân,

thì bạn phải ăn uống tốt, đừng say
sóng mà liên tục bỏ bữa, khiến chân
run. Kết thúc phần cân bằng này,
tôi mách nước các bạn nên ăn một
món tuyệt ngon. Đó là mực ống mới
kéo lên còn tươi, đổ vào nấu với mì
tôm. mực ngọt và dẻo quánh. Thật
là tuyệt hảo!

Đừng muối... máy
nhà báo Xuân Trường, Tạp chí

Thủy Sản Việt nam là một trong
những nhà báo có thành tích đáng
nể về đi tác nghiệp trên tàu cá ngư
dân. Tôi nói về anh như một cách
tôn vinh của cá nhân tôi với những
nhà báo đã xả thân như vậy. Và tôi
luôn dõi theo anh, cộng với sự trải
nghiệm trên biển của mình để rút ra
một kết luận: “tuổi thọ của máy
móc khi đã muối mặn sẽ kéo dài
được bao lâu?”.

Sau hàng chục chuyến đi biển,
nhà báo Xuân Trường kết luận rằng:

nHỮnG nẺO đƯỜnG TáC NGHiệP

Nhà báo Lê Văn Chương tác nghiệp trên biển_Ảnh: TL
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“nó bị mát, bị lỗi nút bấm, không
còn theo sự điều khiển của mình”.
còn tôi thì rút ra một điều, nếu bạn
bảo quản máy thật kỹ khi đi tác
nghiệp trên biển thì vẫn giữ cho
máy có “sức khỏe”. 

Vậy thì bảo quản bằng cách nào?
Thoạt đầu tôi mua áo mưa đựng

máy ảnh của hàn Quốc. Loại này
rất đắt đỏ, khoảng 100 uSD. áo
giáp này đã giúp cho máy ảnh
không bao giờ bị đả thương bởi
nước mặn sau nhiều ngày trên biển.
nhưng nhược điểm của áo giáp này,
đó là vướng víu, hơi khó tác nghiệp. 

Vậy thì còn một phương pháp
khác, đó là cởi áo pull vải mềm
quấn chặt máy để giảm bớt hơi nước
mặn hoặc túi ny lon. mỗi tối trước
khi đi ngủ, phải lấy nước khoáng lau
nhẹ ngoài thân vỏ và đặt cho quạt
thổi bớt hơi nước mặn. 

Sau những năm tháng lênh đênh
cùng ngư dân trên biển, chiếc máy

D7000 và máy quay phim FX1 của
tôi vẫn chạy êm. nhưng về lâu dài
thì có lẽ, máy không thể trường thọ
được.

phân tích về sức khỏe của máy để
các đồng nghiệp yên tâm rằng, trên
biển hay trên sông thì cũng vậy, nếu
bị ướt thì máy phải... ra đi. còn nếu
bảo quản tốt thì máy móc vẫn ổn.
Tôi cũng đề xuất, các tòa soạn nên
tính thêm nhuận bút cho tấm ảnh
chụp ngoài khơi xa trên tàu cá ngư
dân. Đó cũng là cách để khuyến
khích các nhà báo sáng tạo và vượt
khó, khấu hao máy móc. 

Ngư dân không “ăn sóng 
nói gió”

nguồn tin về ngư dân đánh bắt
trên biển thường được cập nhật sớm
nhất từ nơi nào. Đó là tại các đài
canh cộng đồng và đài canh gia
đình. Lịch mở đài canh thường vào
lúc 7 giờ sáng và 19 giờ tối hoặc 10

giờ trưa. Đó là lúc ngư dân bắt đầu
đánh bắt, hoặc ngủ dậy sau buổi
sáng ngủ bù đêm.

ngày nay, các ngư dân đều trang
bị hệ thống máy icom ic 710 tầm xa,
nên phủ sóng khắp biển Đông. bên
cạnh đó, một phương tiện mới vừa
xuất hiện, khiến cho tin tức trên biển
được cập nhật có cả hình ảnh thuyết
phục, đó là máy định dạng hai yang
của hàn Quốc với tầm quét khoảng
200 hải lý. nếu có chiếc tàu ngư dân
nào đột ngột biến mất, thì các ngư
dân sẽ phát hiện ngay được sự bất
thường này. Tàu nước ngoài hành
trình cắt tọa độ thì sẽ hiện lên chỉ số
quốc tịch, tốc độ... 

Khi dẫn nguồn tin, các nhà báo
thường điện cho bộ chỉ huy bộ đội
biên phòng các tỉnh, thành. nhưng
hiện nay đã có văn bản chỉ đạo, việc
phát ngôn liên quan tới vấn đề chủ
quyền trên biển Đông thì phải do
bộ Tư lệnh ở hà nội. Vì vậy các
nhà báo thường mắc kẹt ở khâu này. 

các phóng viên thường trú
thường đưa tin bằng cách chụp ảnh
biên phòng đang làm việc với ngư
dân, sau đó ghi lại tên, cấp bậc,
chức vụ của cán bộ biên phòng, kèm
theo lời dẫn, ngư dân đã trình bày
với ai, về vấn đề gì. Sau đó nhà báo
quay sang phỏng vấn nghiệp đoàn
nghề cá hoặc chính quyền địa
phương n

“Quan trọng nhất trong việc
xử lý và đưa tin về ngư dân lại
nằm ở chính tấm lòng của nhà

báo. Nếu bạn thật sự quan tâm
tới bà con, có sự kết nối thường

xuyên thì dù nửa đêm, gà gáy,
ngư dân cũng sẽ thông báo tình
hình và nhờ nhà báo đưa tin để

bà con có tiếng nói trên báo chí”. 
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Mối quan hệ hai chiều
cử tri và nhân dân cả nước ngày

càng quan tâm sâu sát hoạt động
nghị trường với nhiều sự kiện sôi
động, nóng bỏng, những câu chuyện
mang tầm mức quốc gia đến các vấn
đề từ cơ sở, làng thôn, ngõ xóm.
hình ảnh Qh, đại biểu dân cử càng
trở nên gần gũi với người dân, qua
việc tham gia bàn luận, ấn nút thông
qua những quyết sách quan trọng,
thể hiện trách nhiệm rất cao của
từng đại biểu. 

chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp,
pgS,TS Đỗ chí nghĩa, Tổng biên

tập báo Đại biểu nhân dân cho
rằng, đời sống báo chí sẽ rất thiếu
vắng, bạn đọc sẽ thấy tẻ nhạt nếu
thiếu các phát ngôn tâm huyết của
các đại biểu, thiếu những vấn đề cốt
lõi của đời sống trên những trang
báo thể hiện qua những phát ngôn
chính thống của những người đại
biểu của nhân dân.

cụ thể hơn, từ thực tế công tác
thông tin, báo chí những năm qua,
những vấn đề đời sống sát thực ai
cũng biết, nhưng khi qua phát ngôn
của đại biểu, câu chuyện mang một
tầm vóc khác, một khí thế khác, một
động lực khác để giải quyết. “những
phát ngôn của đại biểu khi được
truyền tải qua báo chí đến với nhân
dân tạo nên một niềm tin hết sức quý
giá trong giai đoạn xã hội đang
chuyển động, trong giai đoạn bên
trong, bên ngoài rất nhiều vấn đề
cần giải quyết, trong bối cảnh nền
kinh tế hết sức khó khăn hiện nay”.
nhà báo Đỗ chí nghĩa nhấn mạnh.

Trong mối quan hệ hợp tác công
việc giữa những người đưa tin từ
nhiều cơ quan báo chí khác nhau, từ
thời gian Qh còn họp nhờ ở hội
trường bộ Quốc phòng (phố nguyễn
Tri phương), nay về nhà Quốc hội
mới đàng hoàng và to đẹp, đều có
điểm chung: Dù ở đâu, các cơ quan
của Qh, trực tiếp là Văn phòng Qh
đã rất chia sẻ, tạo điều kiện cho báo
chí tác nghiệp. Thực tế cũng cho
thấy, tiến trình đổi mới đi lên của
Qh ngày càng rõ nét, chất lượng đại
biểu ngày càng được nâng lên là nền
tảng tạo nên môi trường thuận lợi để
báo chí tiếp cận, khai thác thông tin.
Sự trao đổi, phản hồi thông tin giữa
báo chí - đại biểu, giữa đại biểu - cử
tri, giữa cử tri - báo chí trở nên
thường xuyên, mật thiết hơn bao giờ.

Với chức năng, nhiệm vụ của

Thông điệp từ nghị trường
Văn chúc

Tại cuộc Tọa đàm trao đổi cởi mở với các anh chị em báo
chí, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của đội

ngũ phóng viên chuyên mảng nghị trường. Nhờ có báo chí
mà hoạt động của Quốc hội (QH) Khóa Xiii đã được truyền

tải cụ thể, sinh động đến với cử tri cả nước.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Kỳ họp thứ chín Quốc hội Khóa XIII_Ảnh: TL
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mình, từng phóng viên, nhóm phóng
viên từ các cơ quan khác nhau đều
nỗ lực cố gắng khai thác, tiếp cận
thông tin tốt nhất, nhanh nhất. Trên
diễn đàn Qh và trong nhiều hoạt
động khác nhau của Qh, đại biểu
Qh trong cả nhiệm kỳ đều được
phản ánh kịp thời, khá toàn diện.
Qua đó người dân từ các địa phương
có thể giám sát hoạt động của các
đại biểu một cách thường xuyên.

Là người phát ngôn của Quốc hội,
thường xuyên trao đổi với anh em báo
chí, Tổng Thư ký Qh nguyễn hạnh
phúc rất chia sẻ với những khó khăn
của anh em báo chí trong quá trình
tác nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy,
còn có những đại biểu còn e ngại khi
tiếp xúc với phóng viên, báo chí.
Trong khi báo chí là cơ hội rất tốt để
đại biểu Qh truyền thông điệp của
mình đến cử tri và cũng thông qua
báo chí là cơ hội rất tốt để xây dựng
hình ảnh đại biểu, đoàn đại biểu. nếu
như đại biểu Qh mới tham gia Qh
lần đầu (như Qh khóa XiV nhóm
họp lần đầu vào 20/7 này là hơn 300
người mới), rõ ràng hầu hết còn mang
tâm lý rất ngại tiếp xúc báo chí.

Vấn đề quốc kế dân sinh hay
chuyện... câu view

Ông nguyễn hạnh phúc chỉ ra
một trong những lý do là bản thân
đại biểu Qh chưa làm chủ được
thông tin, kiến thức pháp luật, và đôi
khi cũng lo sợ là kỹ năng giao tiếp
với báo chí không chuẩn sẽ gặp
chuyện rắc rối... nhiều người vẫn
ngại báo chí, với suy nghĩ “bệnh thì
tự miệng mà vào, họa thì tự miệng
mà ra”, họ còn rất ngại chỉ sợ báo chí
nói sai ý của mình! 

Theo nhà báo hồ Quang Lợi, phó
chủ tịch Thường trực hội nhà báo
Việt nam, hầu hết anh em báo chí

viết về Qh chưa phải tất cả đều có
kiến thức vững chắc về Qh, về cơ
cấu, tổ chức nhà nước. Rõ ràng có
một bộ phận, một số anh em phóng
viên không được chuyên nghiệp lắm
trong theo dõi về Qh, khi đưa tin về
hoạt động của Qh, hoạt động của
đại biểu Qh vẫn có thể có cái nhìn
chưa chính xác, thiếu khách quan,
thiếu cân nhắc và thiếu tinh thần
trách nhiệm. 

“có những vấn đề có ích, có lợi
cho hoạt động của Qh, cho vấn đề
chung của đất nước thì có khi anh
em chỉ phản ánh ở chừng mực nào.
cho nên, mới có câu chuyện, vấn đề
lớn, vấn đề toàn cục của Qh thì đôi
khi nói lất phất, nhưng những thứ
bên hành lang thì có thể là bám theo
để mà tìm cách làm “nóng” nó lên,
làm nổi bật lên”. nhà báo hồ Quang

Lợi cũng chỉ ra thủ thuật báo chí như
vậy làm nổi bật những cái không cần
thiết, không cơ bản. “Đôi khi trong
phát biểu của người ta mình lại chọn
một chỗ nào đó để phục vụ ý đồ của
mình. có khi cả Qh toàn những
chuyện quốc gia đại sự chẳng viết mà
chỉ chọn để xoáy sâu vào vấn đề nào
đó trong phát biểu của đại biểu Qh,
rồi cắt gọt, đưa lên mạng để câu
view”. 

Ý kiến của các đại biểu Qh
chuyên nghiệp và các nhà báo có
kinh nghiệm tại cuộc Tọa đàm vừa
qua đều chia sẻ: nếu từ hai phía báo
chí và đại biểu chịu gặp gỡ nhau,
trao đổi với nhau với tinh thần cởi
mở, chân thành, xây dựng vì cái
chung thì tin rằng, đại biểu không sợ,
không ngại báo chí và báo chí cũng
ủng hộ hoạt động của Qh cũng như
của từng đại biểu Qh một cách công
tâm, có trách nhiệm.

Thời gian tới đây, lãnh đạo Văn
phòng Qh sẽ tiếp tục nghiên cứu,
đưa ra các giải pháp, tạo môi trường
thuận lợi để báo chí tiếp cận đại biểu,
đại biểu tiếp cận báo chí. bên cạnh
đó, Tổng Thư ký Qh cam kết sẽ phối
hợp, tạo điều kiện để câu lạc bộ nhà
báo đưa tin Qh phối hợp Vụ Thông
tin Văn phòng Qh, nhà Văn hóa
hội nhà báo Việt nam tổ chức các
hoạt động trao đổi nghiệp vụ, giao
lưu với đại biểu, tổ chức tọa đàm
chuyên đề về kinh tế, luật pháp, văn
hóa, xã hội có sự hiện diện của các
chuyên gia, đại biểu Qh đạt hiệu quả.

Tin rằng chuyện nghề nghiệp sẽ
còn nhiều điều thú vị để tiếp tục chia
sẻ trong những kỳ hoạt động Qh
mới, với những con người mới, quan
điểm - ý kiến mới, ngày càng trí tuệ
và tinh thần trách nhiệm cao. Kỳ họp
đầu tiên của nhiệm kỳ Qh mới đang
cận kề n

Đòi hỏi nhà báo cần phản ánh
chính xác, khách quan, trung
thực những thông tin mà đại

biểu QH, Quốc hội đã quyết định,
bàn luận. Nếu đưa sai thông tin
thì sẽ có tác dụng ngược. Hình
ảnh của tờ báo, nhà báo đó có
thể không còn trong lòng của
các đại biểu QH nữa, dẫn đến

việc ngại trả lời, thậm chí từ chối
phỏng vấn, trao đổi thông tin

trong những lần sau đó...

(Tổng Thư ký Quốc hội 
Nguyễn Hạnh Phúc)
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Sức lan tỏa các bài viết của
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

bản thân đồng chí nguyễn Văn
Linh Tổng bí thư ban chấp hành
Trung ương Đảng cộng sản Việt
nam (Khóa Vi) (ký tên n.V.L)  đã
viết tới 27 bài đăng trên báo nhân
Dân với tiêu đề “những việc cần
làm ngay”.

chính sự khởi xướng của đồng

chí nguyễn Văn Linh đã có hiệu
ứng tích  cực trong xã hội. Đặc biệt
trong giới báo chí lại càng thêm
nghị lực và niềm tin ở cây bút, khi sự
thật của những “tảng băng chìm” về
các vụ việc như tham nhũng, lãng
phí, quan liêu, hành nhiễu ức hiếp
dân, làm thất thoát tiền của nhà
nước được đưa ra ánh sáng. mục
đích của đồng chí nguyễn Văn Linh

Viết điều tra chống 
tiêu cực cần động lực mới

quỳnh hậu

Có lẽ bây giờ những người đồng nghiệp đã từng sống ở
thời điểm năm 1987 - 1990 đều không quên một giai đoạn
lịch sử được nói lên sự thật chứng kiến của mình bằng
những hiện tượng tiêu cực của xã hội.

là làm sao “rửa sạch” những “vết
nhọ trên gương” để bước tiếp cuộc
hành trình “nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
theo tư tưởng hồ chí minh.

Thời điểm này, tại các tờ báo viết
ở Trung ương và địa phương như:
báo Lao Động, báo Tiền phong,
báo Tuổi Trẻ... đã có hàng loạt bài
điều tra chống tiêu cực khá sắc bén.
Sự thật khi bài báo đó bằng sự tâm
huyết nghề nghiệp và đạo đức trong
sáng của nhà báo đã tạo thành một
vũ khí đấu tranh sắc bén, được
Đảng tin và nhân dân ủng hộ.

Báo chí địa phương vào cuộc
Để hưởng ứng “những việc cần

làm ngay” của đồng chí nguyễn Văn
Linh, đồng chí Đinh nho Liêm -
Tổng biên tập báo nghệ Tĩnh đã
bàn bạc với ban biên tập xuất bản
tờ báo nghệ Tĩnh chủ nhật. Đây là
một bước đột phá của báo nghệ
Tĩnh. nhưng việc xuất bản một tờ
báo mới với hơi thở mới để tạo nên
sự đồng thuận của các đồng chí lãnh
đạo tỉnh nghệ Tĩnh không phải là
chuyện dễ.

Lúc đó tòa soạn báo nghệ Tĩnh
phân công đồng chí Duy Thảo,
Trưởng phòng Thư ký báo nghệ
Tĩnh chủ nhật, đồng chí minh
Thông họa sĩ trình bày tờ báo. hai
phóng viên từ phòng Kinh tế và
Văn xã là đồng chí Lê Quý Kỳ và
đồng chí phan Thế cải được điều
động sang làm phóng viên báo
nghệ Tĩnh chủ nhật.

Tuy nhiên gánh nặng đặt trên vai
phóng viên và biên tập viên lúc này,
viết bài chống tiêu cực phải có đầy
đủ, chứng cứ, phải tìm được những
vụ án mang tính điển hình nhưng từ
lâu chưa bị phanh phui. Điều kiêng
cự nhất của phóng viên hay biên tập

Một phóng viên bị cản trở khi tác nghiệp tại hiện trường_Ảnh: TL
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viên là không được để những phần
tử xấu lợi dụng lấy tờ báo làm diễn
đàn “chuyện bé xé thành chuyện
lớn”. Dù hoạt động của báo chí
trong thời gian này được nói công
khai, thẳng thắn, không có “vùng
cấm” đối với những vụ việc tiêu cực
mà dân chúng đang bức xúc, nhưng
để đấu tranh thắng lợi với các vụ
việc tiêu cực thật không dễ chút nào.
bất cứ ở môi trường nào, người khi
bị “chỉ trích”, “phê bình” trước một
tập thể nhỏ, không ít kẻ đã phản
ứng gay gắt, huống hồ đưa lên công
luận cho hàng ngàn độc giả đọc.

Sứ mệnh của phóng viên làm
báo nghệ Tĩnh lúc này là phải biết
dấn thân trong một hoàn cảnh đời
sống rất khó khăn. Thời kỳ ấy
phóng viên đi điều tra vụ việc đều
sử dụng bằng phương tiện xe đạp.
Tòa soạn báo nghệ Tĩnh lúc đó
nghèo nên phương tiện ghi âm và
máy ảnh, anh em đi công tác đều
phải tự lo lấy. Trong “cái khó ló cái
khôn” nhất là đi điều tra viết các vụ
việc tiêu cực, những phóng viên báo
nghệ Tĩnh đều kết thân và xâu
chuỗi được với đồng nghiệp như
phóng viên Kim Quang (Đài pT-Th
nghệ Tĩnh), Lê Văn Thơn, Lan
Xuân phóng viên TTXVn (bộ phận
thường trú tại nghệ Tĩnh) cùng
tham gia. nhờ đó có thêm phương
tiện tác nghiệp như máy ảnh, máy
ghi âm khi cần thiết. 

nhiều vụ việc tiêu cực sau khi
nhận được đơn thư tố cáo của bạn
đọc, phóng viên phải bí mật về cơ sở
hàng tuần, có vụ phải hàng tháng
trời. Qua quá trình điều tra phóng
viên báo cáo lại toàn bộ tình hình
trong từng chuyến đi cho Tổng biên
tập nghe và đề xuất ý kiến mình viết
bài điều tra mấy kỳ. Sau khi viết sẽ
đăng ý kiến phản hồi như thế nào.

những vụ việc nào qua quá trình
điều tra thấy còn có những “lỗ
hổng” thì chưa vội viết,  phóng viên
phải tiếp tục điều tra lại.

Thuận lợi của công việc viết điều
tra trong chống tiêu cực ở nghệ
Tĩnh thời bấy giờ là chúng tôi được
sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn
đọc. Không có thư nặc danh mà
toàn những đơn thư tố cáo có địa
chỉ. Qua tìm hiểu mới vỡ nhẽ những
vụ việc tiêu cực, người tố cáo đã
nhiều lần dũng cảm đấu tranh trước
nội bộ và gửi đơn lên các cơ quan
chức năng, nhưng vẫn rơi vào tình
trạng “im lặng đáng sợ”. Khi các vụ
việc còn nằm yên thì những người tố
cáo bị “tập thể nhỏ” đó cô lập, bị
thủ trưởng trù úm. Không ít những
vụ việc khi cung cấp cho báo chí họ
là những nạn nhân bị “thủ trưởng
trù úm”  lại làm việc tại các phòng
kế toán, kế hoạch, tổ chức có trình
độ tay nghề cao và đạo đức liêm
khiết. chính đây là hậu thuẫn cho
phóng viên khi điều tra có đủ tư liệu
chính xác, khách quan khi viết bài,
đủ sức thuyết phục.

báo nghệ Tĩnh chủ nhật chỉ sau
hai tháng phát hành đã gây được
tiếng vang lớn đối với 27 huyện,
thành hồi ấy. báo nghệ Tĩnh chủ
nhật không chỉ được bạn đọc chú ý
bằng những bài điều tra công phu
các vụ án kinh tế mà còn đi sâu vào
điều tra các đề tài tiêu cực khác
trong xã hội như giết người, mại
dâm, cờ bạc hay tệ nạn quan liêu,
hách dịch, hành vi ứng xử thiếu văn
hóa với người lao động.

nhiều bài báo “nghệ Tĩnh chủ
nhật”  xuất bản hàng tuần lúc bấy
giờ đã được đọc giả chuyền tay nhau
đọc như bài báo “Vụ án Trương
Xuân Điều”, “Liên minh mai
phương” của nhà báo Lê Quý Kỳ,

bài báo “Thấy gì qua vụ  đào trộm
tượng đồng đen ở chùa yên Lạc”,
“Sợi dây thừng oan nghiệt” của
phan Thế cải. Sự thật những bài
viết này đáp ứng rất kịp thời dư luận
mà nhân dân bức xúc lên án. Tất cả
các bài báo điều tra này, ban
Thường vụ Tỉnh ủy nghệ Tĩnh đứng
đầu là đồng chí bí thư Tỉnh uỷ
nguyễn bá đã kịp thời chỉ đạo
những thông tin mà báo chí nêu.

Điều hạnh phúc nhất của những
người phóng viên được tham gia
làm công tác viết điều tra chống tiêu
cực hưởng ứng “những việc cần làm
ngay” của n.V.L lúc ấy. mặc dù đối
mặt với nhiều gian khổ và nguy
hiểm, các bài viết điều tra đều
không có tiền nhuận bút, tòa soạn
cũng không bồi dưỡng gì thêm
ngoài tiền lương và tiền thanh toán
“giấy đi đường” theo chế độ hiện
hành của nhà nước, nhưng nhờ
“tâm sáng, lòng trong” nên không bị
những phần tử tiêu cực mua chuộc.
các bài báo khi đưa ra  công luận
được các cơ quan chức năng, đặc
biệt là thanh tra, công an, viện kiểm
sát cùng đồng hành cùng vào cuộc.
Tất cả các bài báo dù thời gian
nhanh hay chậm, đều được lãnh đạo
tỉnh nghệ Tĩnh giải quyết dứt điểm
kịp thời. Trong đó có vụ án bị đưa ra
truy tố trước pháp luật.

mặc dù đã gần ba thập kỷ trôi
qua, nhưng cho tới nay những đồng
nghiệp trẻ ở hai tòa soạn báo nghệ
An và báo hà Tĩnh vẫn hăng hái
tham gia tích cực trong viết bài đấu
tranh chống tiêu cực. bài học
“những việc cần làm ngay” của
n.V.L trong thời điểm này vẫn còn
nguyên giá trị và đòi hỏi những nhà
báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”
lại tiếp tục dấn thân trên mặt trận
mới n
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pHónG Sự ẢNH

Cùng ngư dân “bám” biển
hà anh

Tác nghiệp trên biển là vấn đề hết sức khó khăn. Nhưng
nếu vượt qua được, bạn sẽ có những thước phim, hình
ảnh đắt giá về biển đảo quê hương.

6



NGười LàM Báo   7-2016 41

1. Các phóng viên ra ca nô đi tác nghiệp tại tàu chở cổ vật ở vùng
biển Quảng Ngãi.
2. Phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay đang phỏng vấn ngư dân
tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Các phóng viên tác nghiệp trên biển, sự kiện Trung Quốc hạ đặt
trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
4. Chương trình Quốc phòng và Vì Chủ quyền an ninh biên giới
phỏng vấn ngư dân Bùi Văn Phải ở huyện đảo Lý Sơn.
5. Một ngư dân đang được hướng dẫn sử dụng máy quay phim trên
tàu cá (Mỹ Á, Quảng Ngãi) để sau này tự quay phim bằng máy ảnh
cung cấp cho phóng viên.
6. Bám theo để tác nghiệp trên tàu cá, bạn sẽ có được những thuớc
phim hay, để đời.

1
22

3
4

5
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báO cHí Với DoANH NGHiệP

Biển gọi ta về
Thanh bình

Đó là tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của các doanh
nhân trẻ - những người con Khánh Hòa đang sinh sống và

lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh hướng về quê hương.   

Tri ân với quê hương
Ông Lâm minh chánh - Tổng

giám đốc công ty cổ phần pasoto
là một doanh nhân trẻ thành đạt ở
Tp. hồ chí minh, trong một dịp về
thăm quê ở thành phố nha Trang
đã có cuộc hội ngộ với bạn bè là
những doanh nhân ở Khánh hòa.
Từ những tâm tư về cuộc sống,
những chia sẻ trong lập nghiệp, sự
thành công và cả những khó khăn,
thăng trầm trong kinh doanh của
những người ở xa cùng những người
ở lại quê nhà đã gặp nhau và có
chung tiếng nói: cần có sự kết nối
để hỗ trợ, giúp nhau phát triển tốt
hơn. Ý tưởng thành lập câu lạc bộ
doanh nhân Khánh hòa - Sài gòn
được ra đời với mục tiêu: kết nối
doanh nhân Tp. hồ chí minh gốc
Khánh hoà và doanh nhân Khánh
hoà hiện nay cùng sinh hoạt, hỗ
trợ, tạo điều kiện phát triển thương

hiệu, mở rộng thị trường. 
Ông Lâm minh chánh cho biết,

ngay buổi ra mắt tại Tp. hồ chí
minh hồi đầu tháng 4/2016, đã có
38 hội viên tham gia, trong đó
doanh nhân đang hoạt động ở
Khánh hòa có 14 người. Trong lễ ra
mắt của câu lạc bộ tại Tp. hồ chí
minh, các doanh nhân đã trao học
bổng cho 10 sinh viên là người
Khánh hòa đến từ 9 trường đại học,
cao đẳng trong Tp. hồ chí minh;
mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Ông
nguyễn Tấn huy, chánh văn phòng
Liên hiệp Khoa học doanh nhân
Việt nam, phó chủ nhiệm Thường
trực câu lạc bộ doanh nhân Khánh
hòa - Sài gòn cho biết: “ngoài mục
tiêu kết nối doanh nhân, chúng tôi
đặc biệt chú trọng đến việc dìu dắt
sinh viên trẻ là người Khánh hòa
đang học tại Tp. hồ chí minh. Sau
khi trao học bổng đợt này, ban chủ

nhiệm câu lạc bộ sẽ tích cực tìm
kiếm nguồn kinh phí, tìm các hoàn
cảnh sinh viên khó khăn để trao học
bổng. ngoài ra, chúng tôi sẽ thực
hiện chương trình “mỗi doanh nhân
kèm một sinh viên” theo mô hình:
doanh nhân ở lĩnh vực nào thì kèm
cặp, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên ở
lĩnh vực đó”.

Tấm lòng doanh nhân xa xứ
Tại Khánh hòa, người tích cực

đứng ra kết nối doanh nhân trong
tỉnh với doanh nhân Khánh hòa
đang hoạt động tại Tp. hồ chí minh
là ông Văn Dũng chinh, Tổng giám
đốc công ty cổ phần cát Lợi. Trong
buổi ra mắt câu lạc bộ doanh nhân
Khánh hòa - Sài gòn ông chinh đã
đóng góp 100 triệu đồng để trao học
bổng cho sinh viên nghèo. Ông chia
sẻ “câu lạc bộ ra đời trong bối cảnh
kinh tế thị trường đang phát triển,

CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn tặng quà, khám bệnh cho hộ              
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nhiều doanh nghiệp cần mở rộng
mối quan hệ, mở rộng thị trường đi
các tỉnh, thành phố hoặc nước ngoài.
chính vì vậy câu lạc bộ sẽ là nơi kết
nối doanh nhân - doanh nghiệp lại
với nhau, từ đó có sự chia sẻ và hỗ
trợ nhau phát triển ngày càng lớn
mạnh. Với tư cách là phó chủ nhiệm
câu lạc bộ, tôi sẽ cố gắng kết nối các
doanh nhân ở Khánh hòa để câu lạc
bộ ngày càng vững mạnh”.

Sự kiện đầu tiên ở Khánh hòa là
câu lạc bộ đã phối hợp với Liên
hiệp khoa học doanh nhân Việt
nam tổ chức buổi tọa đàm “nâng
cao hiệu quả về bảo vệ tài sản trí
tuệ dành cho doanh nghiệp” tại trụ
sở của câu lạc bộ (tòa nhà The Rich
building, 48 Đinh Tiên hoàng, Tp.
nha Trang). buổi tọa đàm là cơ hội
để các doanh nhân chia sẻ những
kinh nghiệm, kiến thức về việc bảo
vệ tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội

nhập; đồng thời trao cho nhau
những cơ hội kinh doanh trong bối
cảnh hội nhập kinh tế thị trường. 

Sự kiện mở đầu cho chương trình
kết nối doanh nghiệp của Khánh
hòa là buổi gala Dinner kết nối
doanh nghiệp. chương trình được
diễn ra có sự góp mặt của gần 100
doanh nhân quê Khánh hòa đang
hoạt động ở Tp. hồ chí minh. Tất
cả họ đều là những người con ưu tú
của miền đất Khánh hòa từ khắp
nơi tìm về quê hương theo tiếng gọi
tha thiết của biển. Tại đây, ngoài
việc kết nối giữa các doanh nghiệp,
chương trình còn vận động để làm
chương trình từ thiện cho người
nghèo tại huyện Khánh Sơn vào
ngày 26/6 có tổng trị  giá 120 triệu.
Tại đêm gala Dinner, có một nội
dung nữa cũng hết sức ý nghĩa là
phát động cuộc thi viết về vẻ đẹp
thành phố biển nha Trang với tổng

giải thưởng 100 triệu đồng, dự kiến
trao giải ngày 25/10/2016. Đây là
chương trình tôn vinh vẻ đẹp của xứ
Trầm hương, thể hiện lòng yêu
thương quê hương của những doanh
nhân xa xứ.      

Theo kế hoạch, trong năm 2016,
sẽ tổ chức: cổng phiên chợ giao
thương online; hội chợ Khánh hoà -
Sài gòn; họp mặt chia sẻ kiến thức
và gia tăng giá trị kết nối; đêm nhạc
gây quỹ từ thiện và học bổng do
doanh nhân và văn nghệ sĩ Khánh
hòa thực hiện; cuối tháng 12/2016
sẽ tổ chức sự kiện họp mặt đồng
hương Khánh hoà và chuyến từ
thiện về một huyện khó khăn ở
Khánh hoà. ngoài ra, dự kiến câu
lạc bộ sẽ họp mặt sinh viên Khánh
hoà tại Tp. hồ chí minh mỗi tháng
một lần để chia sẻ kiến thức và
hướng dẫn các em trên bước đường
sự nghiệp n

                 nghèo tại xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn họp mặt_Ảnh: PV
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kết nối 
giữa nhà khoa học và nhà báo

Ths lê Thị TuyếT hạnh - Trần ánh TuyếT
Bộ Khoa học và Công nghệ 

Mối quan hệ giữa khoa học công nghệ và truyền thông được biểu hiện qua các cụm từ
ẩn dụ như “khoảng cách”, “rào cản”, thậm chí nhà khoa học Mỹ McCall, R.D còn từng ví von
rằng, khoa học và báo chí (một kênh của truyền thông) không khác gì “dầu” và “nước”, tuy

gần nhau mà khó hoà quyện được. Để vượt qua được những thách thức trên, vấn đề mấu
chốt vẫn là sự tăng cường kết nối giữa nhà khoa học và nhà truyền thông, qua nhiều kênh
khác nhau (sách, tạp chí, báo, website, truyền hình...), từ đó hình thành nên mối liên hệ mật
thiết giữa truyền thông và khoa học, biến truyền thông trở thành một bộ phận không thể

thiếu của khoa học.

báO cHí Và KHoA HọC CôNG NGHệ

Việc tương tác thường xuyên
giữa các nhà khoa học và
giới truyền thông vẫn còn

hạn chế, bởi các nhà khoa học cho
rằng việc công bố kết quả nghiên
cứu trên tạp chí chuyên ngành khoa
học sẽ bị “đe doạ” nếu như nó được
đưa lên các phương tiện truyền

thông đại chúng và họ e ngại các kết
quả khoa học đó sẽ có thể không
được hiểu và thông tin đúng. Tuy
nhiên, khoảng cách này cũng bắt
nguồn chính từ phía các nhà truyền
thông, bởi họ thường kỳ vọng và
quan tâm tới các nghiên cứu có thể
đúc rút ra những thông điệp dễ hiểu

đối với người nghe hoặc những đột
phá mới lạ của khoa học. Trong khi
không phải lúc nào khoa học cũng
tạo ra những đột phá mới, độc và lạ. 

những hạn chế này gây ra những
ảnh hưởng không nhỏ tới việc phổ
biến tri thức cho công chúng. Theo
nghiên cứu mới của hiệp hội Vì sự
tiến bộ khoa học mỹ (AAAS) được
biết, người mỹ có kiến thức hạn chế
về khoa học bắt nguồn từ các
nguyên nhân, trong đó có 43% do
thiếu sự quan tâm của truyền thông
đối với lĩnh vực khoa học và 40% do
có quá ít nhà khoa học công bố các
phát hiện của họ trên truyền thông.

Tìm đề tài từ mớ kiến thức
khô khan 

Truyền thông Khcn là lĩnh vực
không hề dễ, bởi đặc thù của nó là
khô khan, thông tin cần bảo đảm
đầy đủ, chuyên sâu nên nhiệm vụ
của truyền thông là phải biến mớ
kiến thức khô khan đó trở nên dễ
hiểu, gần gũi. Tuy nhiên, hoạt động
truyền thông trong các trường, viện

Trường quay chương trình VTV24 tại Hà Nội_Ảnh: Đức Tùng
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nghiên cứu hiện nay đang ở mức rất
thấp kể cả về số lượng thông tin, lực
lượng triển khai và kinh phí đầu tư.
chính vì vậy, các công trình khoa
học sau khi nghiên cứu xong không
được nhiều người biết đến, khó
chuyển giao và không nắm bắt được
nhu cầu của thị trường.

nhà báo phạm Quốc Toàn,
nguyên phó chủ tịch hội nhà báo
Việt nam, nguyên Tổng biên tập
Tạp chí người Làm báo nhận định:
Khcn có mặt ở mọi nơi, mọi lĩnh
vực của đời sống, thế nhưng, truyền
thông trong lĩnh vực này tương đối
khó do những đặc thù như tính
phức tạp, thông tin khô khan, kém
hấp dẫn và đòi hỏi tính chính xác
cao. bên cạnh đó, bản thân những
người có trách nhiệm cung cấp
thông tin cho báo chí về Khcn
cũng còn hạn chế. các nhà khoa
học thì thường không thích giới
thiệu, không muốn viết về những
kết quả mình đã làm. Tiếp cận
nguồn thông tin đã khó, khi tiếp cận
được thì những báo cáo khoa học
khô khan cũng rất khó chuyển tải
thành các tác phẩm báo chí đại
chúng, dễ hiểu. Do vậy, người viết
báo về Khcn phải chịu nhiều thiệt
thòi, khó tìm được người đam mê
nghiên cứu sâu về lĩnh vực này. 

Rào cản giữa nhà báo và nhà
khoa học

Thực tế, rất nhiều nhà khoa học
cho rằng, tiến hành nghiên cứu trong
phòng thí nghiệm, xuất bản các công
trình nghiên cứu trên các tạp chí
chuyên ngành... là đã hoàn thành
xong nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên,
để khoa học đến với công chúng, nhà
khoa học vẫn còn một công việc nữa,
đó là  công bố các công trình nghiên
cứu của mình với công chúng. hiện

nay, một bộ phận nhà khoa học chưa
ý thức cao cho công tác truyền thông
Khcn, phần lớn các nhà khoa học
thường không thích giới thiệu, thậm
chí không muốn viết về những kết
quả mình làm. một số nhà khoa học
rất ngại các phóng viên trích dẫn sai
hoặc diễn đạt theo xu hướng giật gân
hóa “câu khách” có thể làm ảnh
hưởng đến uy tín của họ. hoặc một
số nhà khoa học vấp phải vấn đề khó
khăn như kinh phí hạn hẹp, chỉ đủ
phục vụ nghiên cứu, báo cáo mà
không có kinh phí cho vấn đề tuyên
truyền. Điều này gây khó khăn cho
các nhà báo trong việc tiếp cận với
Khcn.

Song, khoảng cách này cũng bắt
nguồn từ chính phía truyền thông,
bởi họ thường kỳ vọng và quan tâm
tới các nghiên cứu có thể đúc rút
những thông điệp dễ hiểu với người
nghe hoặc đột phá mới lạ.

Đi tìm giải pháp
nhà báo và nhà khoa học đều có

điểm chung là đi tìm sự thật và cả
hai đều xuất phát từ vấn đề chung là
công chúng. Song, điểm khác nhau
là: nhà khoa học đi sâu vào những
vấn đề chi tiết, còn nhà báo, nhà
truyền thông thì nặng về vấn đề
thông tin phổ quát, đại chúng. một
trong những giải pháp xin được kiến
nghị:

Thành lập các liên minh khoa học
và truyền thông

Ở một số nước phát triển, ngoài
việc thành lập các trung tâm truyền
thông Khcn, họ còn thiết lập các
hiệp hội - bao gồm cả nhà báo và
nhà khoa học - cùng làm việc, gặp
gỡ để hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt là
chú trọng việc đào tạo các nhà khoa
học tương lai về những kỹ năng
truyền thông thông qua các hoạt

động như hội trại khoa học, tình
nguyện viên hướng dẫn, tổ chức các
chuyến tham quan, giới thiệu các
phòng thí nghiệm... 

Sự tăng cường kết nối giữa nhà
khoa học và nhà truyền thông có
thể qua nhiều kênh khác nhau - từ
sách, tạp chí, báo, website, truyền
hình..., từ đó hình thành nên mối
liên hệ mật thiết giữa truyền thông
và khoa học, biến truyền thông trở
thành một bộ phận không thể thiếu
của khoa học. Để làm được điều
này, vai trò điều phối của nhà nước
là rất quan trọng.

Nâng cao nhận thức về công tác
truyền thông 

Đã đến lúc các nhà khoa học cần
thay đổi tư duy về truyền thông
Khcn. công tác truyền thông
Khcn không chỉ là ý thức của mỗi
nhà khoa học mà còn là trách
nhiệm của tổ chức Khcn, mà trong
đó, các viện, các trường đại học
đóng vai trò quan trọng trong việc
phổ biến kiến thức và tuyên truyền
thành quả nghiên cứu. 

Nâng cao kỹ năng viết cho các nhà
báo

chỉ khi nào nhà khoa học và
nhà báo tạo dựng được niềm tin vào
nhau thì lúc đó mới có sự cởi mở
chia sẻ trong thông tin Khcn.
chính vì vậy, nhà báo viết mảng
Khcn cần phải có sự hiểu biết
nhất định đối với những kiến thức
theo từng lĩnh vực. nhà báo cần
kiểm tra tính chính xác và tính cân
bằng của bản tin, tránh gây ra
những sai sót không đáng có. Song
song với đó là cần tổ chức các khóa
đào tạo về kỹ năng viết để nhà báo
hiểu hơn về cách thức truyền tải
thông tin Khcn sao cho dễ hiểu,
dễ thuyết phục n
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Gói tin tức đa phương tiện 
trên báo mạng điện tử

Pgs,Ts nguyễn Thị Trường giang

Khi xuất hiện trên báo mạng điện tử, gói tin tức đã trở thành “đặc sản”, nó không còn là
một bài viết thông thường, mà là một chỉnh thể tích hợp các yếu tố đa phương tiện để
diễn tả những nội dung khác nhau về cùng một chủ đề. Điều quan trọng là khi lựa chọn
hình thức, loại phương tiện nào để truyền đạt, diễn tả nội dung, ý tưởng, nhà báo phải bảo
đảm sự lựa chọn của mình luôn đem đến cách diễn đạt hay, hấp dẫn và lôi cuốn nhất.

nGHIÊn cứU TRAo Đổi

Hình thức chuyển tải thông tin mới
Xu hướng báo chí đa phương tiện sản sinh ra thuật ngữ

“gói tin tức đa phương tiện” gọi tắt là “gói tin tức”.
Thí dụ, tác phẩm “10 years after Katrina” (10 năm sau

bão Katrina) của new york Times. mở đầu tác phẩm, gói
tin tức đưa ra hình ảnh so sánh các thành phố ở mỹ sau
10 năm bị cơn bão Katrina càn quét năm 2005 để độc giả
tự đánh giá sự thay đổi, tái xây dựng của các đô thị. các
nhà báo của new york Times đã thực hiện một video
ngắn (17 giây) để tái hiện cuộc sống hiện tại của người
dân thành phố sau một thập niên bị thiệt hại nặng nề bởi
siêu bão. Trên nền bức ảnh tĩnh (tháng 9/2005) và trên
nền video trải rộng khắp màn hình (tháng 8/2015) đều có
một câu chú thích ngắn bằng văn bản. Độc giả có thể bật
video bằng cách nhấn vào câu lệnh “Replay with sound”,
hình thức này được sử dụng 8 lần trong tác phẩm.

Sau phần mở đầu là tiêu đề bài viết, tên những người
thực hiện và ngày tháng đăng tải. Liền sau đó là một đoạn
văn bản tương đối dài, tóm tắt những thiệt hại của năm
2005 và sự phục hồi của các thành phố trong suốt 10 năm
sau đó.

gói tin tức đã đưa ra bức tranh tổng quát về 8 khu vực
trên nước mỹ bị thiệt hại nặng nề bởi bão Katrina. chia
tác phẩm ra làm 8 phần, mỗi phần đều có minh hoạ hình
ảnh tĩnh thể hiện sự tàn phá của cơn bão (vào năm 2005),
video tái hiện khung cảnh đô thị sau 10 năm phục hồi
(vào năm 2015) và văn bản dài nối tiếp gồm các thống kê,
phân tích và phỏng vấn kể lại những gì người dân trong
vùng bị ảnh hưởng của cơn bão đã trải qua, xen kẽ là các
đồ họa thể hiện rõ ràng, trực quan hơn vấn đề được đề

cập. gói tin tức này của new york Times đã sử dụng
nhiều cách thức truyền tải để cung cấp thông tin, so sánh
và đưa ra đánh giá khái quát. 

như vậy, với cách hiểu đơn giản nhất, đa số quan điểm
đều đồng nhất rằng, gói tin tức trên báo mạng điện tử là
một tác phẩm báo chí có dung lượng thông tin lớn, tập
hợp nhiều tin, bài cùng một chủ đề và sử dụng phối hợp
các yếu tố đa phương tiện như văn bản, audio, video, ảnh,
đồ hoạ thông tin, biểu đồ, bản đồ... trong đó, mỗi yếu tố
đều có tính độc lập tương đối nhưng cùng có mục đích là
làm nổi bật chủ đề cần hướng tới.

Trong bài viết “Cách xây dựng gói tin tức đa phương tiện
- những bí kíp từ các chuyên gia”, tác giả Jane Stevens
nhấn mạnh: Không phải sự kiện, vấn đề nào cũng thích
hợp để sản xuất gói tin tức, phải là những sự kiện, vấn đề
có bối cảnh và tính liên tục. hay nói cách khác, đó phải
là sự kiện, vấn đề lớn, có nhiều tranh luận với góc nhìn
đa chiều, được nhiều người quan tâm, có một quá trình
diễn biến kéo dài, phức tạp... Sản xuất gói tin tức yêu cầu
phóng viên phải xâm nhập thực tế thay vì ngồi ở toà soạn
tổng hợp thông tin, hoặc phỏng vấn nhân chứng qua điện
thoại, email(1).

(1) Jane Stevens, Cách sản xuất gói tin tức đa phương
tiện - Học hỏi bí kíp từ chuyên gia, (Multimedia Story-
telling: Learn The Secrets From Experts), website Đại học
Berkerley, Mỹ:
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/start-
tofinish/
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Kết cấu của gói tin tức
Về mặt hình thức, gói tin tức được trình bày trong một

trang web theo định dạng phi tuyến tính (cho phép độc
giả có thể tùy ý chọn đọc những nội dung trong gói tin
mà mình quan tâm), hoặc tuyến tính (độc giả phải đọc
lần lượt từ đầu đến cuối nội dung gói tin).

gói tin tức tuyến tính được trình bày như một bài viết
bình thường có dung lượng lớn, được chia thành nhiều
phần, người đọc nếu muốn xem những nội dung phía sau
thì phải kéo chuột trên thanh trượt để đi qua những nội
dung phía trước. Điều này cũng giống như khi họ xem
những chương trình truyền hình, không thể bấm nút bỏ
qua những phần nội dung mình không quan tâm. gói tin
tức tuyến tính không có lớp vỏ cung cấp thông tin nền và
chứa các đường link để người dùng điều hướng đến các
nội dung mà họ muốn đọc. các phần tin tức phi tuyến
tính có thể được bố trí thành các đoạn và được gắn link
vào các tít xen hoặc video, ảnh để người dùng có thể click
chuột và đọc riêng những nội dung đó. Tuy nhiên, việc
sắp xếp các đường link liên kết này không hề làm phá vỡ
bố cục của bài viết, tức là toàn bộ nội dung chứa trong
các đường link đó đều được hiển thị toàn vẹn trong trang
web chứa gói tin tức. Việc người dùng click chuột để điều
hướng chỉ giúp họ tiếp cận nội dung một cách độc lập
trong những trang web riêng, thoáng mắt và dễ nhìn hơn.

gói tin tức tuyến tính thường được dùng đối với những
sự kiện kéo dài liên tục, có diễn biến phức tạp, chưa có
hồi kết, tòa soạn có thể tiếp tục cập nhật thông tin.
những gói tin tức được trình bày theo định dạng tuyến
tính thường rất dài, làm cho người đọc có cảm giác mệt
mỏi. Tuy nhiên, nó có lợi điểm là người đọc chỉ cần dùng
một click chuột có thể đọc rất nhiều thông tin đa chiều
được sắp xếp hợp lý, tập trung theo ý đồ của người viết
và dẫn dắt từ từ độc giả đến từng chi tiết, từng góc độ của
vấn đề.

gói tin tức tuyến tính thường sử dụng một cấu trúc
tường thuật truyền thống với mở đầu, diễn biến và kết
thúc. có hai cách trình bày các yếu tố đa phương tiện
trong gói tin tức tuyến tính. một là, các yếu tố này được
đặt sang một bên, thường là bên trái hoặc bên phải, ở giữa
sẽ là phần văn bản. hai là, các yếu tố đa phương tiện được
“nhúng” trong văn bản giống như những bài báo truyền
thống và sẽ được cân nhắc đặt bên dưới những nội dung
văn bản có liên quan.

gói tin tức phi tuyến tính thường có một lớp vỏ cung
cấp thông tin nền và các đường dẫn liên kết. Khi chạm

vào lớp vỏ và thực hiện các click chuột vào các đường link
liên kết, độc giả có thể điều hướng đến những nội dung
mà mình quan tâm. Lớp vỏ này có thể bao gồm cơ sở dữ
liệu, dòng thời gian, hộp thông tin, các tin tức liên quan,
liên kết đến các nguồn tin khác và các diễn đàn trực
tuyến. Thông tin lớp vỏ cho người đọc thấy được bối cảnh
của câu chuyện và sự kết nối của nó với những câu chuyện
khác về cùng một chủ đề.

Lớp vỏ gói tin tức “chìm tàu ở cần giờ” do VnEx-
press thực hiện có một bức ảnh lớn về chiếc tàu bị chìm
giữa biển và một đoạn văn bản ngắn cung cấp thông tin
nền. Khi click chuộc vào dòng chữ “chi tiết”, độc giả sẽ
đi qua lớp vỏ để vào bên trong gói tin. Ở các lớp bên
trong sẽ có các công cụ để độc giả lựa chọn đọc những
phần tin mình quan tâm.

gói tin tức phi tuyến tính vẫn được chia thành nhiều
phần nhưng công chúng không phải bắt buộc đi lần lượt
từ nội dung này đến nội dung khác để hiểu nội dung của
toàn bộ gói tin. công chúng có thể lựa chọn những phần
thông tin mình muốn xem để click vào. gói tin tức phi
tuyến tính được trình bày khoa học, giống như một trang
báo bình thường, chỉ khác là toàn bộ nội dung trong trang
web đó đều hướng về cùng một chủ đề.

Tương lai phụ thuộc vào nhu cầu tiếp nhận
thông tin của công chúng

Sự sắp xếp này sẽ làm công chúng cảm thấy thoải mái,
không bị rối mắt và dễ theo dõi. Tuy nhiên, đối với nhiều
người, việc có quá nhiều sự lựa chọn điều hướng đôi khi
làm họ xao nhãng những thông tin quan trọng và không
biết đâu mới thực sự là nội dung mình muốn tìm kiếm.
chưa kể, việc sản xuất gói tin tức phi tuyến tính đòi hỏi
sự chuyên nghiệp của tòa soạn với nền tảng thiết kế web
hiện đại, yêu cầu phóng viên phải sử dụng thành thạo,
linh hoạt các thiết bị như máy ảnh, máy quay phim
chuyên nghiệp cũng như các phần mềm chỉnh sửa ảnh,
biên tập video, audio. Quá trình sản xuất gói tin tức phi
tuyến tính cũng cần có thời gian và không thể do một
phóng viên đảm nhận từ đầu tới cuối mà đòi hỏi sự tham
gia của nhiều người, từ người viết đến biên tập viên và kỹ
thuật viên... 

Trước đây, để hiểu những sự kiện, vấn đề phức tạp như
thế, công chúng thường phải đọc nhiều bài báo ở nhiều
tờ báo khác nhau, thậm chí, dù đã đọc nhiều, một số
người vẫn chưa thể hiểu sâu và có cái nhìn bao quát về sự
kiện, vấn đề mình quan tâm. nhưng với gói tin tức, người
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đọc có thể “tóm” gọn sự kiện, nắm bắt các góc
nhìn đa chiều. chính vì những lý do đó, gói tin
tức thường có hiệu ứng lan tỏa rất tốt, lượng page
view thường cao gấp khoảng 10 lần so với các tin,
bài khác. Thí dụ gói tin tức “Sự ra đi huyền thoại”
do VnExpress thực hiện năm 2014, chỉ trong một
thời gian ngắn sau khi đăng tải đã nhận được một
triệu lượt view. hay gói tin tức “40 năm hải chiến
hoàng Sa” của báo Thanh niên sản xuất cho độc
giả cái nhìn toàn diện về sự bành trướng của
Trung Quốc với âm mưu xây dựng đường lưỡi bò,
chiếm trọn biển Đông trong suốt thời gian dài và
cuộc chiến bền bỉ để giữ vững chủ quyền dân tộc
của Việt nam. gói tin này đã thu hút hàng chục
nghìn lượt người xem.

Việc đưa tin theo gói là minh chứng cho thấy
mạng internet có khả năng cung cấp môi trường
lý tưởng để người làm báo xây dựng nền báo chí
đa phương tiện mà ở đó các yếu tố đa phương
tiện được phát huy mọi lợi điểm của mình. gói
tin tức cũng chỉ có thể hình thành và phát triển
trên cơ sở của các trang web với thiết kế mở để
cập nhật liên tục những thông tin mới xoay quanh
chủ đề mà gói tin đề cập. Thêm nữa, các siêu liên
kết, các công cụ tìm kiếm và hỗ trợ điều hướng
trở thành những điều quan trọng trong việc xây
dựng gói tin tức. 

Trong guồng quay phát triển không ngừng của
báo chí - truyền thông, sự ra đời của gói tin tức là
điều tất yếu, đánh một dấu mốc quan trọng trong
việc thông tin theo hướng hiện đại, nhằm đáp ứng
tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin đa phương
tiện của công chúng. cùng với sự xuất hiện của
hình thức đưa tin này, báo mạng điện tử ngày
càng chứng minh những ưu thế vượt trội của
mình so với các loại hình báo chí khác như khả
năng tích hợp cùng lúc nhiều yếu tố đa phương
tiện, không giới hạn về dung lượng, cho phép cập
nhật liên tục nội dung các tác phẩm báo chí. Đặc
biệt, đối với gói tin tức phi tuyến tính, công chúng
có cơ hội trải nghiệm cảm giác tiếp nhận thông
tin hoàn toàn chủ động, tự điều hướng đến những
nội dung mình quan tâm thay vì phải kiên nhẫn
tiếp nhận mọi thông tin từ đầu đến cuối.

cùng với những ưu thế của mình, trong tương
lai, gói tin tức hứa hẹn sẽ trở thành một hình thức

đưa tin phổ biến trên báo mạng điện tử. Tuy
nhiên, điều này phụ thuộc rất lớn vào khả năng,
điều kiện, sự định hướng phát triển của từng tòa
soạn cũng như mức độ tiến bộ khoa học kỹ thuật,
nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng.
Trong đó, nhu cầu của độc giả là yếu tố được ưu
tiên hàng đầu bởi xét đến cùng, mục đích xây
dựng gói tin tức trước hết bắt nguồn từ việc đáp
ứng thị hiếu của công chúng. hiệu ứng lan tỏa
cũng như những phản hồi tích cực từ phía công
chúng chính là nguồn động lực to lớn giúp các tòa
soạn có thêm quyết tâm phát triển hình thức đưa
tin này n

nGHIÊn cứU TRAo Đổi
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Chi tiết trong phóng sự 
chương trình thời sự 

truyền hình
Ths. nguyễn Thế lãm

Chi tiết là bộ phận nhỏ nhất nhưng có vai trò quan trọng cấu thành
tác phẩm báo chí. Mỗi chi tiết đều chứa đựng những giá trị thông tin
phản ánh về sự kiện, vấn đề và quan điểm, tư tưởng của nhà báo. Phát
hiện, lựa chọn được những chi tiết phù hợp, chi tiết giá trị để đưa vào tác
phẩm sẽ làm tăng sức nặng biểu đạt thông tin và giá trị tư tưởng của các
phẩm. Phóng sự trong chương trình thời sự truyền hình có thời lượng
ngắn, phóng viên tác nghiệp trong điều kiện thời gian hạn hẹp, việc sử
dụng chi tiết càng có vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng của
tác phẩm.

Thực tiễn sinh động
Sử dụng chi tiết hình ảnh là công việc quan

trọng hàng đầu đối với phóng sự truyền hình.
bất cứ phóng viên nào khi thực hiện phóng
sự thời sự đều phải chuẩn bị trước những
phương án sử dụng chi tiết. Với những trường
đoạn nội dung nhất định cần phải có các hệ
chi tiết tương ứng, mang giá trị thông tin cao
nhất. Để làm được điều này, thông thường
các phóng viên xây dựng đề cương phóng sự,
thảo luận cùng phóng viên quay phim để có
chi tiết hình tốt nhất. Trong đó, yêu cầu
thường trực là cần có hướng tiếp cận nội dung
hiệu quả nhất, tức là đi sâu khai thác khía
cạnh được coi là mới đối với công chúng. 

chi tiết hình thường được sử dụng là chi
tiết bối cảnh sự việc. Đó là những hình ảnh
cho công chúng thấy ngay những hình ảnh
của hiện trường câu chuyện. Thí dụ khi
phóng sự đề cập tới tình trạng khai thác vàng

trái phép thì những chi tiết hình ảnh đầu tiên
cần thấy khung cảnh của thực tại. Đó có thể
là những hình ảnh toàn cảnh cho thấy quy
mô, hoặc có thể bắt đầu ở những chi tiết cận
cảnh để thấy mức độ nguy hiểm của hoạt
động khai thác vàng trái phép...

bên cạnh những chi tiết về bối cảnh sự
việc, cần quan sát để khai thác chi tiết về
hành vi nhân vật. Trong quá trình thực hiện
phóng sự, phóng viên có thể xây dựng câu
chuyện từ một nhân vật. câu chuyện của
nhân vật đó sẽ là minh chứng của sự kiện, câu
chuyện đó là hiện thực khách quan điển hình
cho vấn đề đang được đề cập tới. Để truyền
tải câu chuyện về tình trạng thiếu nước sạch
sinh hoạt, phóng viên đã bắt đầu bằng hình
ảnh người phụ nữ khó nhọc kéo thùng nước
từ dưới giếng sâu lên. Tiếp theo là hình ảnh
về một người già sống độc thân sống trong
cảnh thiếu nước sạch... mỗi nhân vật đều gắn
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với hành động, những hành động ấy đã lột tả
được giá trị thông tin mà phóng viên muốn
truyền tải.

bên cạnh con người của hiện thực, còn có
nhân vật thứ 2 xuất hiện đó là phóng viên. họ
hoặc chỉ xuất hiện trong bối cảnh khi đang tìm
hiểu thông tin, hoặc lên hình dẫn tại hiện
trường. những hành vi, sự truyền tải thông
tin, cảm xúc của phóng viên cũng làm tăng độ
tin cậy của thông tin và tạo cảm xúc cho công
chúng.

bên cạnh hành vi nhân vật thì ngoại hình,
điệu bộ, cảm xúc nhân vật cũng rất quan trọng
trong phóng sự. phóng viên quay phim cần có
những cảnh quay cận cảnh hoặc đặc tả để khai
thác chi tiết. phóng sự “nhìn từ hiện tượng
chen lấn nộp đơn vào lớp 1”, những hình ảnh
phụ huynh lo lắng, mệt mỏi trong đêm tối xếp
hàng chờ nộp đơn cho con vào lớp 1 đã nói
lên rất nhiều điều. 

cùng với chi tiết hình ảnh, trên phóng sự
truyền hình, việc sử dụng đồ họa cũng có tác
dụng lớn trong truyền tải thông tin khi hình
ảnh do camera không lột tả được hết nội dung
của phóng sự.

Âm thanh, tiếng động cũng là nét đặc trưng
của truyền hình, bao gồm phần lời bình của
phóng viên; lời nói của nhân vật; lời nói của
phóng viên can dự trong sự kiện; âm thanh,
tiếng động tại hiện trường nơi ghi hình; âm
nhạc xử lý ở phần hậu kỳ. 

Lời thoại trong phóng sự truyền hình là
ngôn ngữ nói, lời nói theo hình, làm rõ nghĩa
thêm cho ngôn ngữ hình ảnh. Trên phương
diện chi tiết, lời thoại của phóng viên là yếu
tố để xâu chuỗi câu chuyện, để bình, bàn, kết
luận về vấn đề, sự kiện. Tiếng động từ hiện
trường có ý nghĩa quan trọng với phóng sự.
nhiều trường hợp tiếng động là những chi tiết
chính yếu tạo ra sức nặng cho phóng sự. Thí
dụ đoạn hội thoại từ hiện trường của những
người buôn bán ngoại tệ trái phép hay âm
thanh từ những những chiếc cưa máy trong
hiện trường vụ phá rừng ghi hình vào ban
đêm. Thậm chí nhiều phóng viên đã sử dụng
chi tiết âm thanh là chi tiết quan trọng để đưa

ngay đầu phóng sự.
Sử dụng chi tiết “bình” cũng là đặc trưng

của phóng sự truyền hình. Đó là cách để
phóng viên bày tỏ quan điểm của mình trước
sự việc mà phóng sự đang đề cập. Việc thể
hiện chi tiết này có thể qua lời bình của phóng
viên, có thể qua nhân vật. 

Khi thực hiện các phóng sự truyền hình, chi
tiết số liệu đã được sử dụng để chứng minh
cho những nhận định, lập luận. Trong nhiều
trường hợp, những số liệu được đưa ra đã tạo
nên những tác động ghê gớm. Trong một
phóng sự phản ánh về vụ phá rừng, phóng
viên sử dụng liên tục các chi tiết số liệu
“những thân gỗ nghiến có đường kính hơn 1m
đã bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc... Điều
kỳ lạ là khu vực chúng tôi đang đứng chỉ cách
trung tâm của lòng hồ 300m, thế nhưng cứ vào
nửa đêm về sáng, những hoạt động khai thác
gỗ trái phép vẫn cứ diễn ra ngang nhiên và
công khai... 17 chốt trạm kiểm lâm đóng ở các
vị trí ra vào của vườn, ban quản lý vườn khẳng
định như thế là nội bất xuất, ngoại bất
nhập”... 

Để chi tiết phát huy hiệu quả
bên cạnh những thành công, việc sử dụng

chi tiết trong phóng sự của chương trình thời
sự truyền hình cũng còn một số hạn chế. có
những chi tiết hình được sử dụng chưa đặc
trưng cho nội dung thông tin mà lẽ ra nó cần
truyền tải. có trường hợp, phóng viên đưa
nhiều chi tiết không thực sự cần thiết cho chủ
đề phóng sự.  Sử dụng những chi tiết hình ảnh
giống nhau cũng là những hạn chế cần khắc
phục. bởi lẽ người xem truyền hình luôn
mong muốn nhìn thấy những sự mới lạ ở chi
tiết. Sử dụng tiếng động hiện trường trong
một số trường hợp chưa được chú trọng, làm
mất đi sự sống động của hiện thực.

Việc đưa quá nhiều thông tin trong lời bình
làm cho người xem khó nhớ và không thấy
được ấn tượng với thông điệp lớn nhất mà tác
giả định nói. một phóng sự nghèo về hình ảnh
nhưng lời bình lại có dung lượng lớn thường
ít hấp dẫn. nó mâu thuẫn ngay với đặc trưng
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của phóng sự truyền hình vốn lấy hình là
chính. có phóng sự vẫn bị “lệch” giữa lời
thoại và hình ảnh. hay nói cách khác là hình
và lời không ăn khớp với nhau dẫn tới việc
gây khó hiểu cho người xem. hoặc có trường
hợp, những chi tiết có sức nặng nhất lại
không được đặt ở đầu phóng sự, làm giảm đi
sự tác động. 

Đối với phóng sự truyền hình, để khai thác
chi tiết tốt cần phải xây dựng đề cương kịch
bản trước khi quay tại hiện trường. Đó là
bước đầu để “định hình” những việc cần làm,
dự tính những chi tiết có thể khai thác được.
Trước khi tác nghiệp, phóng viên biên tập và
phóng viên quay phim cần thảo luận kỹ về đề
cương kịch bản, về nội dung cần đạt tới của
phóng sự và nêu yêu cầu đối với phóng viên
quay phim. phóng viên quay phim cần phải
được hiểu sâu về yêu cầu nội dung để có thể
sáng tạo, tìm chi tiết đặc tả. Tuy nhiên, phóng
viên phải liên tục bám sát công việc của quay
phim, quan sát thường xuyên hiện thực để
kịp thời đề nghị quay phim ghi lại những
hình ảnh có giá trị. 

bên cạnh những chi tiết hình ảnh, chi tiết
về âm thanh, tiếng động, số liệu cũng rất
quan trọng với phóng sự truyền hình. Để có
những chi tiết tốt, phóng viên cần phải bám
sát hiện thực đời sống. Khi có đề tài thì tiếp
cận theo nhiều hình thức, kiểm tra thông tin
qua nhiều nguồn, nghiên cứu tài liệu thu
thập được, lựa chọn những nội dung phù hợp
để khai thác. có khi, những con số khô khan
nhưng được đặt vào bối cảnh của phóng sự
lại chuyển tải một giá trị thông tin và tạo sức
nặng ghê gớm. Tất cả những kỹ năng khai
thác thông tin cần được sử dụng để khai thác
chi tiết. Lăng kính sàng lọc và thẩm định
hiện thực của phóng viên cũng cần hết sức
nhạy bén để kịp thời thay đổi đề cương của
phóng sự ban đầu khi phát hiện được những
chi tiết ngoài dự kiến và ít nhiều làm thay đổi
cấu trúc của phóng sự.

Khai thác chi tiết trong phóng sự truyền
hình mang đặc trưng loại hình rõ rệt. Sự chi
phối về thời điểm ghi hình và hoàn cảnh tác

nghiệp ảnh hưởng nhất định đến khai thác
chi tiết. Thời điểm diễn ra sự kiện có khi
phóng viên quay được, có khi không ghi hình
được. nếu không đến kịp hoặc khi tới hiện
trường thì sự việc đã xảy ra xong rồi, đành
phải khai thác những chi tiết còn lại với “dấu
vết”. có nhiều yếu tố có thể cản trở việc
phóng viên đưa camera đến quay như thời
tiết xấu, địa hình hiểm trở, trời tối, đối tác
không cho ghi hình... Trong những trường
hợp như vậy, việc phóng viên chủ động tìm
chi tiết theo những hướng khác nhau là rất
quan trọng. hoặc, phóng viên sáng tạo bằng
cách dùng hình ảnh đồ họa để tái hiện lại
hiện thực cho dễ hiểu hơn đối với người xem,
đưa những chi tiết âm nhạc vào làm tăng
hiệu quả thông tin. 

Đối với việc sắp xếp chi tiết là cách phóng
viên xâu chuỗi những chi tiết đã có được
trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường. Đi
vào làm hậu kỳ của tác phẩm, phóng viên
xem lại hình ảnh, nghe lại phỏng vấn của các
nhân vật, lục lại những thông tin thu thập
được, kết hợp với đề cương nội dung chuẩn
bị trước để kết nối các chi tiết thành tác
phẩm. Để thông điệp của phóng sự rõ nét
nhất thì những chi tiết quan trọng nhất, đắt
giá nhất, có sức mạnh nhất nên đưa ngay vào
đầu phóng sự. có thể đó là chi tiết hình, với
những  hình toàn cảnh, hay cận cảnh, đặc tả
về khung cảnh, về sự vật, hoặc về nhân vật;
cũng có khi nó là một trạng thái tình cảm,
một xúc cảm của con người. Thậm chí trong
nhiều trường hợp, chi tiết đầu tiên, quan
trọng nhất không phải là hình mà là chi tiết
âm thanh tiếng động. Rõ ràng, mục tiêu sắp
xếp chi tiết nào đầu tiên nằm trong ý đồ của
tác giả và nó phải phục vụ cho việc truyền tải
thông điệp. 

Sử dụng chi tiết trong phóng sự là nghệ
thuật. Để nâng cao hiệu quả, bên cạnh kinh
nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp của phóng
viên, việc phát huy sức sáng tạo và liên tục
đổi mới cách thể hiện trong phóng sự luôn
có ý nghĩa quan trọng n
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Quy trình tổ chức ảnh trên báo hàng ngày
Ths. Phạm Thị mai liên

Khoa Báo chí - HVBC&TT

Tổ chức ảnh báo chí là hoạt động thiết lập, khai thác các nguồn ảnh; tiến hành lựa chọn,
sắp xếp, thiết kế và trình bày ảnh báo chí trong mối quan hệ với tác phẩm báo chí, sản
phẩm báo chí. Quy trình tổ chức ảnh trên báo hàng ngày là một chuỗi các công việc cần
được tiến hành tuần tự trong một mối quan hệ chặt chẽ.

Kết quả khảo sát thực trạng tổ chức ảnh trên một số
tờ báo hàng ngày tiêu biểu ở Việt nam hiện nay
như Tuổi trẻ, Lao động, hà nội mới, nhân Dân...

cho thấy: Lãnh đạo các tòa soạn báo đều thống nhất việc tổ
chức ảnh trên báo hàng ngày cần có quy trình để vận hành
trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tổ chức ảnh nhất định.
Tác giả đưa ra quy trình tổ chức ảnh báo chí trên nhật báo
gồm 5 bước như sau:

Xây dựng mạng lưới nguồn tin ảnh
có nhiều nguồn tin ảnh khác nhau mà người phụ trách

ảnh của tờ báo luôn phải ý thức thiết lập và tạo nhiều mối
quan hệ. Xây dựng mạng lưới nguồn tin ảnh gồm 2 nội dung.
Thứ nhất, phát huy vai trò của nguồn ảnh tại tòa soạn. Thứ
hai, thu hút cộng tác viên gửi ảnh về cho tòa soạn khi họ
được chứng kiến bất kì một sự việc, sự kiện gì mang tính thời
sự. cộng tác viên (cTV) nói chung và cTV ảnh nói riêng
có vai trò rất lớn đối với mỗi tờ báo hàng ngày. Sức ép về sự
kiện thời sự diễn ra ở bất kì khu vực nào trong khi nguồn
lực phóng viên ảnh của mỗi tòa soạn là có hạn, cộng với kinh
phí đầu tư mở các văn phòng thường trú báo tại các địa
phương không thể đáp ứng. 

cách thức tổ chức các nguồn ảnh phải trải qua quá trình
lâu dài. Trưởng ban ảnh (hoặc Thư ký tòa soạn) phụ trách
ảnh của tờ báo là người có vai trò “nhạc trưởng” trong việc
xây dựng mạng lưới tạo nguồn tin ảnh. Khi đã có được một
mạng lưới nguồn tin ảnh nhất định, Trưởng ban ảnh (hoặc
Thư ký tòa soạn) phụ trách ảnh của tờ báo điều phối, thiết

lập các môi quan hệ công việc đối với nguồn tin ảnh.

Thiết lập mối quan hệ công việc đối với 
nguồn tin ảnh

công việc này diễn ra sau khi tòa soạn đã xây dựng được
một mạng lưới nguồn tin ảnh nhất định, Trưởng ban ảnh
(hoặc Thư ký tòa soạn) nắm các đầu mối nguồn ảnh sẽ chủ
động hơn trong tổ chức xuất bản.

Tại cuộc họp đầu giờ sáng mỗi ngày, vấn đề nóng, vấn
đề trọng tâm mà báo tập trung thông tin trong số báo hôm
sau sẽ được thảo luận và xác định rõ. có 2 cách tổ chức công
việc. cách một là bắt đầu từ phóng viên của tòa soạn. Tức
là phóng viên báo cáo đề tài và ý định tổ chức thực hiện ảnh
với Trưởng ban, nếu hợp lý Trưởng ban sẽ giao cho phóng
viên đi thực hiện và để tự phóng viên chủ động tổ chức ảnh
trên tin bài. Trường hợp phóng viên viết đề xuất ý định tổ
chức ảnh không đạt yêu cầu thì Trưởng ban hướng dẫn
phóng viên viết phải liên hệ với Trưởng ban ảnh để nhận
sự phân công phóng viên ảnh phối hợp thực hiện. phóng
viên ảnh và phóng viên viết cần có sự trao đổi, thống nhất
với nhau cả về nội dung bài viết và ảnh cần chụp trước khi
đi cơ sở.

Tùy vào quy mô, cách thức tổ chức sản xuất báo, mỗi tòa
soạn báo có một ban/ phòng ảnh riêng biệt, trực thuộc ban
Thư ký tòa soạn. Trưởng ban/ phòng ảnh của mỗi tờ báo là
người phụ trách hình ảnh, tổ chức ảnh cho cả tờ báo. cũng
có trường hợp, vì nhiều lý do mà trong bộ máy nhân sự
không có phòng ảnh riêng, các phóng viên viết hay phóng
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viên ảnh ở các phòng ban chuyên môn sẽ phải đảm nhận cả
hai vai trò. Lúc này, Trưởng ban Thư ký tòa soạn (hoặc phó
ban TKTS) phụ trách sẽ là người điều phối các công việc,
tham gia chỉ đạo và trực tiếp thực hiện tổ chức ảnh trên báo
cùng với các yếu tố cấu thành sản phẩm báo hàng ngày khác. 

những yêu cầu về nội dung, đối tượng của bức ảnh cover
cho số báo ngày hôm sau được thảo luận giữa pV ảnh,
Trưởng ban và Thư ký tòa soạn, từ đó đi đến thống nhất về
nội dung và hình thức của bức ảnh tại cuộc họp đầu giờ sáng.
cách thức thực hiện được tác phẩm là nhiệm vụ của pV ảnh.
Trường hợp các sự kiện, sự việc xảy ra ở địa bàn xa, là sự kiện
nóng mà pV ảnh không thể kịp di chuyển tới hiện trường
thì Trưởng ban ảnh hoặc Thư ký tòa soạn cần nghĩ ngay tới
mạng lưới cộng tác viên nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận và xử lý nguồn tin ảnh
Đây là khâu quan trọng nhằm tránh những tình huống

bị tố cáo vi phạm bản quyền ảnh mà tờ báo rất có thể sẽ gặp
phải nếu đăng tải. Ảnh báo chí sử dụng trên báo hàng ngày
phải là ảnh có dẫn nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dù có thể đó
là bức ảnh rất ấn tượng, rất phù hợp với vấn đề thời sự của
ngày hôm đó nhưng nếu ảnh không có đầy đủ thông tin,
không có đủ cơ sở để chứng minh nguồn gốc của ảnh đó là
do pV hoặc cTV chụp thì cũng không đủ điều kiện sử dụng
trên nhật báo.

như vậy, ở bước này Trưởng ban ảnh tiếp tục giữ vai trò
“cầm cân nảy mực” trong việc đánh giá, kiểm định nguồn
ảnh trước khi lựa chọn và quyết định sử dụng ảnh đó trên
mặt báo. Trưởng ban ảnh là người tổ chức đầu vào, đồng thời
cũng chính là biên tập viên ảnh, tổ chức đầu ra cho tờ báo.

Lựa chọn, kiểm duyệt và biên tập ảnh
Việc lựa chọn ảnh của biên tập viên (bTV) ảnh phải dựa

trên tiêu chí về chất lượng, có nội dung là vấn đề thời sự
nóng trong ngày, những bức ảnh độc quyền... mà độc giả
quan tâm. Lúc này, Thư ký toà soạn hay bTV ảnh cần đặc
biệt quan tâm tới việc kiểm định nguồn ảnh, có những tiêu
chí rõ ràng trong trích dẫn nguồn. Việc làm này giúp hạn
chế tranh cãi về cách chấm nhuận ảnh cho pV, tăng độ tin
cậy của tờ báo đối với công chúng. Sau khi lựa chọn được
các bức ảnh phù hợp cho trang nhất nhật báo, bTV ảnh gần
như là người tổ chức ảnh trên trang nhất ở bước đầu tiên.
họa sĩ trình bày đóng vai trò là người hoàn thiện trang báo.

Trường hợp các bức ảnh phù hợp với nội dung của các
trang chuyên đề như: kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội...
bTV ảnh sẽ gửi những bức ảnh được chọn về cho những

người phụ trách chuyên trang (Trưởng trang). Ở công đoạn
này, người phụ trách chuyên trang là người chịu trách nhiệm
tổ chức ảnh cùng với các yếu tố cấu thành tác phẩm báo chí
và chuyển về ban thư ký tòa soạn.

Thiết kế và trình bày ảnh trên trang báo
Từ các nguồn ảnh như trên, Trưởng ban ảnh sẽ có trong

tay 1 kho dữ liệu hình ảnh, nhiệm vụ của Trưởng ban ảnh là
lựa chọn các bức ảnh có nội dung và đạt yêu cầu thời sự nhất;
quyết định ảnh cover cho số báo. Sau đó, chuyển cho họa sĩ
thiết kế trình bày. họa sĩ thiết kế trình bày có trách nhiệm
bố trí, trình bày ảnh sao cho hài hòa, phù hợp với các yếu tố
nội dung khác trên trang báo và chuyển lại cho Trưởng ban
ảnh kiểm duyệt về bố cục, chất lượng ảnh trên trang. Sau
bước kiểm duyệt đầu tiên, Tổng Thư ký tòa soạn kiểm duyệt
là bước thứ 2 và cuối cùng là tới ban biên tập báo.

Đối với việc thiết kế và trình bày trang nhất, sau khi bTV
phụ trách trang hoàn thiện maquett, trang chuyên đề sẽ
được gửi lên ban Thư ký tòa soạn. Lúc này, Trưởng ban ảnh
vẫn có thể can thiệp khi bTV trang biên tập, cắt cúp, trình
bày ảnh không hợp lý. hai bên sẽ có sự trao đổi và đi đến
thống nhất. cụ thể như ở báo Tuổi trẻ, Trưởng ban ảnh
hoài Linh là người sẽ quyết định ảnh đó sẽ trình bày trên
trang theo khổ đứng hay khổ ngang, đặt ảnh như thế nào,
đặt title vào vị trí nào để tạo nên một trang nhất hoàn chỉnh
về ý tưởng. họa sỹ trình bày có nhiệm vụ là người hoàn
chỉnh trang báo về mặt hình thức, cân đối màu sắc, bố cục
của cả trang.

Việc xác định một quy trình tổ chức ảnh báo chí trên báo
hàng ngày gồm 5 bước kể trên nhằm đảm bảo hiệu quả
thông tin, tạo ra những tâm điểm tiếp nhận trên trang báo.
Tuy nhiên, quy trình này có thể được vận dụng một cách linh
hoạt tùy theo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, khổ
báo, quy trình sản xuất, các nhóm công chúng của mỗi tờ
nhật báo cụ thể n

Báo Tuổi trẻ hiện có 200 CTV (thường xuyên và
không thường xuyên). Nguồn ảnh của tòa soạn hiện
đáp ứng được khoảng 50-60%, còn CTV cung cấp tới
40-50% nguồn ảnh cho tòa soạn. Con số này cho
thấy vai trò rất lớn của CTV đối với một tờ báo hàng
ngày. CTV góp phần làm cho tờ báo có nội dung
thông tin kịp thời.

(Theo nhà báo Xuân Trung - Phó TBT; Tổng Thư ký
tòa soạn Báo Tuổi trẻ)
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Trong những năm qua, cùng với
sự phát triển, mở cửa, mở
rộng hợp tác và giao lưu quốc

tế, Việt nam nói chung và Thủ đô hà
nội nói riêng đã có nhiều thay đổi về
diện mạo. một đô thị hiện đại đang
được đầu tư xây dựng đã đem lại
những thay đổi căn bản cho hà nội,
nhưng bên cạnh đó là những nhức
nhối vấn đề bảo tồn và phát huy những
giá trị văn hóa đang hàng ngày, hàng
giờ bị mai một, bị xâm hại và tác động
bởi thiên nhiên khắc nghiệt và bàn tay
con người. chúng ta không khỏi đau
lòng khi chứng kiến sự xâm hại
nghiêm trọng các di tích lịch sử, tín
ngưỡng, tôn giáo của cha ông như vụ
việc trùng tu chùa Trăm gian (huyện
chương mỹ), Lăng ngô Quyền (Sơn
Tây)… mà một phần cũng bởi sự
buông lỏng, thiếu quản lý chặt chẽ của
các cấp chính quyền và sự thiếu hiểu
biết của một bộ phận người dân. một
nhiệm vụ hết sức cấp bách đặt ra đó là
vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của
di sản văn hóa vật thể của mảnh đất
hà thành.  Và để làm được điều này
rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các
cấp chính quyền, các nhà nghiên cứu,
nhà quản lý văn hóa mà còn của mọi
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của đội
ngũ báo chí.

Thực trạng công tác bảo tồn
các giá trị văn hóa vật thể ở
Hà Nội

Theo thống kê, hiện nay hà nội có
gần 5.850 di tích; trong đó có 1 di sản

thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt,
1.167 di tích quốc gia, 1.179 di tích cấp
thành phố. Thành phố hà nội cũng
đã dành sự quan tâm đáng kể cho
công tác bảo tồn các di tích lịch sử, văn
hóa. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ và
khai thác các giá trị văn hóa vật thể tại
những di tích này còn nhiều bất cập.

Điều đầu tiên đề cập đó là trách
nhiệm bảo vệ giữ gìn các di tích chưa
được phân công rõ ràng và thiếu sự
phối hợp giữa nhà quản lý với người sử
dụng, khai thác. hiện tượng đó dẫn
đến tình trạng khai thác bừa bãi, thiếu
trách nhiệm hoặc bỏ mặc cho các di
tích xuống cấp.

Việc đầu tư nâng cấp, tôn tạo, trùng
tu các di tích văn hóa vật thể cũng chưa
được triển khai theo một quy trình chặt
chẽ và toàn diện. còn phổ biến tình
trạng giao khoán, thậm chí phó mặc
cho những người quản lý, đầu tư tự
biến tấu theo ý mình làm mất đi vẻ đẹp
ban đầu, mất đi những “phần hồn” của
các di tích. Trường hợp chùa Trăm
gian, Lăng ngô Quyền... là một ví dụ

ngoài ra, sự phát triển của du lịch
làm ảnh hưởng trực tiếp tới trạng thái
bảo quản di tích. Để phát triển du lịch,
các nhà quản lý, kinh doanh du lịch đã
khai thác một cách bừa bãi giá trị của
di tích, thậm chí phá hỏng cả không
gian cảnh quan di tích để xây dựng các
dịch vụ du lịch. Vành đai bảo vệ của
các di tích ngày càng bị thu hẹp. Thay
vào đó người ta xây dựng tràn lan các
cơ sở phục vụ khách tham quan làm
thay đổi diện mạo di tích và làm biến

mất sự tồn tại của vùng cảnh quan,
vốn là một nhân tố tạo sức hấp dẫn lớn
đối với khách du lịch.

Sự phát triển các dịch vụ du lịch
thiếu kiểm soát và sự bùng nổ du
khách còn có tác động mạnh mẽ đến
môi trường văn hoá và môi trường sinh
thái tại các khu di tích văn hóa vật thể.
Tại nhiều khu di tích, du khách đã viết
tên, khắc tên lên các bộ phận di tích
một cách bừa bãi. Việc làm tưởng như
vô hại đó thực không chỉ đã tạo ra
những hình ảnh không đẹp mà còn
khiến cho di tích với những hiện vật
lịch sử vô giá, bị xuống cấp ngày càng
nhanh chóng.

một điều khá nhức nhối đó là sự
thất thoát hiện vật trong các di tích
văn hóa vật thể bởi nạn buôn bán trái
phép, xuất lậu đồ cổ. Do hám lợi, một
số kẻ xấu đã ăn cắp cổ vật tại các di
tích để buôn bán ra ngoài.

hơn nữa, thực tế còn tồn tại một
mâu thuẫn khá lớn giữa nhu cầu phát
triển kinh tế của thủ đô và yêu cầu của
những nguyên tắc bảo tồn di tích lịch
sử, di tích văn hóa vật thể. nhận thức
của cộng đồng về giá trị của di sản văn
hoá vật thể chưa thật sâu sắc nên
trong nhiều trường hợp cụ thể người
ta lại muốn hy sinh văn hoá để phục
vụ nhu cầu kinh tế.

Vai trò của báo chí
Trong lĩnh vực văn hóa, thì phương

châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra” vẫn hết sức cần thiết và báo
chí chính là kênh thông tin phản ánh

Báo chí với việc bảo tồn và phát huy văn
hóa vật thể của Hà Nội

Ths. đào Xuân hưng 
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nhanh nhạy, kịp thời và đa chiều về
các sự kiện, các hoạt động liên quan
đến di tích văn hóa vật thể để từ đó
giúp cho những người làm công tác
quản lý về văn hóa có thêm kênh
thông tin hữu ích. mặt khác, báo chí
còn chủ động góp phần vào việc xây
dựng, hoàn thiện các chủ trương,
chính sách cũng như luật pháp liên
quan đến văn hóa.

báo chí vừa tuyên truyền, giải thích
vừa góp phần hướng dẫn, tổ chức việc
thực hiện các phong trào văn hóa liên
quan đến di tích văn hóa vật thể như
việc tổ chức lễ hội, hạn chế việc đốt
tiền, vàng mã tại các di tích... Đây là
vấn đề lớn không chỉ đối với các di tích
văn hóa vật thể của hà nội mà còn là
của chung cả nước. 

Là phương tiện truyền thông đại
chúng chủ chốt, báo chí tích cực thông
tin truyền tải những kiến thức, tri thức
về văn hóa nói chung và văn hóa vật
thể nói riêng đến mọi tầng lớp nhân
dân Thủ đô, thực hiện việc không
ngừng nâng cao dân trí xã hội làm cho
cuộc sống tinh thần của người dân
Thủ đô thêm phong phú, tươi đẹp.
báo chí luôn có ý thức bảo toàn, gìn
giữ những giá trị văn hóa tín ngưỡng
tốt đẹp, góp phần đấu tranh để bài trừ,
loại bỏ những tập tục hủ bại, lạc hậu,
kìm hãm sự phát triển trong văn hóa,
trong truyền thống dân tộc.

Với chức năng của mình, báo chí là
một trong những đội quân tiên phong
trong việc cung cấp tới người đọc
thông tin về văn hóa vật thể của người
dân thủ đô tới người dân trong nước
và du khách quốc tế. Ở chiều ngược
lại, báo chí cũng thông tin người dân
hà nội biết được những cái hay, cái
đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của
người dân trên khắp mọi miền đất
nước.

báo chí cũng tập trung nêu lên

những tấm gương điển hình trong các
hoạt động văn hóa tâm linh của người
dân Thủ đô. những mô hình, những
cách thức tổ chức hoạt động văn hóa
tín ngưỡng sáng tạo, đổi mới nhưng
vẫn duy trì được nét truyền thống
thường xuyên được biểu dương, từ đó
tạo thành động lực, nhân điển hình để
các cơ sở học tập, noi theo.

báo chí cũng đang góp phần vào
việc khai thác di tích văn hóa vật thể
phục vụ cho phát triển du lịch của hà
nội với mục tiêu là giáo dục truyền
thống lịch sử Thủ đô hà nội và lòng
tự hào, tình yêu quê hương đất nước,
giới thiệu cho khách du lịch trong
nước và quốc tế về lịch sử, văn hoá, nét
đẹp thiên nhiên của hà nội, tăng
thêm lợi ích kinh tế cho xã hội, cho
Thủ đô hà nội, cho người dân. hạn
chế thấp nhất những tác động xấu từ
hoạt động du lịch đối với di sản văn
hoá vật thể của hà nội.

Với nhiệm vụ định hướng dư luận,
báo chí đã truyền tải thông điệp là
khai thác các tài nguyên văn hóa phục
vụ du lịch phải gắn liền với công tác
bảo tồn tính đa dạng, gìn giữ các giá
trị di tích lịch sử văn hóa; phát triển du
lịch phải vì mục tiêu văn hóa. Đồng
thời, việc bảo tồn di tích phải thu hút
ngày càng nhiều khách tham quan,
hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn
các đối tượng đến tham quan nghiên
cứu, du lịch và cộng đồng tham gia bảo
tồn. Điển hình, Thành phố hà nội đã
phục hồi và tổ chức nhiều lễ hội văn
hóa dân gian mà mục đích là để bảo
tồn và phát triển các giá trị di sản văn
hóa vật thể của thủ đô, qua đó thúc
đẩy du lịch phát triển. bên cạnh đó,
công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn
hóa gắn với phát triển du lịch còn phải
chú trọng đến bảo vệ cảnh quan môi
trường. Đây là những giá trị đặc trưng,
đặc thù của hà nội, là lợi thế so sánh

với các địa phương khác trong cả nước.
báo chí với vai trò và chức năng của

mình đang cùng các cấp, các ngành và
toàn thể người dân hướng tới xây dựng
Thủ đô văn minh, giàu đẹp, quyết tâm
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
vật thể của thủ đô theo đúng mục tiêu
mà Đảng ta đã đề ra, đó là: Xây dựng
nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc; gắn kết chặt chẽ
hơn với phát triển kinh tế xã hội; Làm
cho văn hóa thấm sâu và mọi lĩnh vực
đời sống xã hội; Xây dựng và hoàn
thiện giá trị, phát huy văn hóa thanh
lịch của người hà nội; bảo vệ và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội
nhập kinh tế quốc tế; bồi dưỡng các giá
trị văn hóa trong thanh niên, sinh viên,
học sinh, đặc biệt là lý tưởng sống, lối
sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản
lĩnh văn hóa Việt nam; Đầu tư cho việc
bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách
mạng, kháng chiến, di sản văn hóa vật
thể, phi vật thể; Kết hợp hài hòa giữa
bảo tồn, phát huy với kế thừa và phát
triển, giữ gìn di tích với phát triển kinh
tế du lịch. Tinh thần tự nguyện, tính tự
quản của nhân dân trong xây dựng văn
hóa; Đa dạng hóa các hoạt động của
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” n
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Trợ giúp pháp lý cho đồng bào 
dân tộc ít người nhìn từ thực tiễn 

ở Yên Bái
Ths. hoàng Thị hương Thu 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương thực hiện chủ trương của
Đảng và chính sách của Nhà nước về vấn đề trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người dân, đặc
biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Từ đó góp phần nâng cao kiến thức
pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Yên Bái là một trong những
tỉnh đã nỗ lực thực hiện đa dạng hoá các hình thức TGPL cho người dân, góp phần đảm
bảo trật tự an ninh trên địa bàn.

Khó khăn từ cơ chế, chính
sách

yên bái là tỉnh thuộc vùng trung
du miền núi phía bắc, có 30 dân tộc
anh em sinh sống, trong đó đồng bào
dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Do
yếu tố lịch sử và tập quán sinh hoạt
nên bà con dân tộc thiểu số chủ yếu
cư trú tại các vùng sâu, vùng xa, vùng
đặc biệt khó khăn; kinh tế phát triển
chậm, trình độ dân trí không đồng
đều, nhận thức về pháp luật còn
nhiều hạn chế. Từ thực tế trên, yên
bái đã bám sát vào các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước như: Luật TgpL
năm 2006, chính sách TgpL trong
các chương trình giảm nghèo. Quyết
định số 52/2010/QĐ-TTg ngày
18/8/2010 của Thủ tướng chính phủ
về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm
nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp
luật cho người nghèo, đồng bào dân
tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai
đoạn 2011 - 2020; Quyết định số
59/2012/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 về
chính sách trợ giúp pháp lý cho người

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại
các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

Trong những năm gần đây, công
tác TgpL cho đồng bào dân tộc
thiểu số ở yên bái đã được quan tâm
thực hiện thường xuyên, liên tục gắn
với những hình thức đa dạng, phù
hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.
các biện pháp được thực hiện tích
cực như: tổ chức những đợt TgpL
lưu động về các xã nghèo, vùng khó
khăn; hệ thống các câu lạc bộ TgpL
duy trì sinh hoạt thường xuyên để
người dân có thể trao đổi vướng mắc
pháp luật, tăng cường khả năng tự
giải quyết hoặc hỗ trợ bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp cho bà con. Thông
qua việc tuyên truyền giúp đồng bào
dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp
cận, nâng cao nhận thức và tự giác
chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế như: số
lượng cán bộ và cộng tác viên biết
tiếng dân tộc thiểu số còn ít, do đó,
các Trung tâm gặp nhiều khó khăn
trong việc trợ giúp cho người dân tộc

thiểu số trong trường hợp họ không
sử dụng được tiếng Kinh. nhiều cấp
ủy chưa thực sự quan tâm phát triển
hệ thống tổ chức, bộ máy; các Trung
tâm TgpL chưa bảo đảm cấp kinh
phí đầy đủ cho hoạt động trợ giúp
pháp lý.

Tháo gỡ khó khăn trong công
tác trợ giúp pháp lý

nội dung, hình thức, biện pháp
tuyên truyền phổ biến TgpL đã được
lựa chọn đa dạng, phù hợp với từng
đối tượng, ở từng địa bàn. công tác
TgpL được đẩy mạnh, mạng lưới câu
lạc bộ, hệ thống cộng tác viên được
mở rộng tại các huyện, xã trên địa
bàn toàn tỉnh. Đặc biệt từ năm 2011,
yên bái được hỗ trợ kinh phí tổ chức
triển khai các hoạt động trợ giúp
pháp lý, sinh hoạt các tổ hòa giải để
giải quyết các tranh chấp nhỏ trong
cộng đồng dân cư tại 2 huyện mù
cang chải và Trạm Tấu.

Theo đó, các xã thuộc chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
vùng cao đã thành lập 133 câu lạc bộ
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TgpL và duy trì hoạt động tốt, tạo
thuận lợi cho người dân nông thôn và
đồng bào dân tộc thiểu số tham gia
sinh hoạt, trao đổi vướng mắc pháp
luật, tăng cường khả năng tự giải
quyết hoặc hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp cho người dân sinh
sống trong vùng.

Với các nội dung tuyên truyền,
phổ biến nhất là tuyên truyền các bộ

luật như: bộ luật hình sự, Luật hôn
nhân gia đình, Luật phòng, chống ma
túy, Luật bảo vệ và phát triển rừng,
Luật phòng chống buôn bán phụ nữ
trẻ em... cùng nhiều hình thức tổ
chức tuyên truyền đa dạng  như: các
lớp tập huấn nâng cao trình độ
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công
tác hòa giải cơ sở; duy trì hoạt động
tổ hòa giải ở cơ sở, các câu lạc bộ, tổ

chức tuyên truyền miệng kết hợp
phát hàng ngàn tờ rơi cho đồng bào
dân tộc tại các phiên chợ vùng cao
v.v..., công tác TgpL cho đồng bào
vùng cao của tỉnh đã có chuyển biến
tích cực.

Đổi mới nội dung tuyên truyền
phù hợp, gần gũi, thiết thực như lồng
ghép công tác tuyên truyền TgpL
vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao trong các dịp lễ hội, phiên
chợ vùng cao, sinh hoạt văn hóa của
người dân, “sân khấu hóa” biện pháp
tuyên truyền đưa chủ trương, chính
sách của Đảng và nhà nước đến với
người dân vùng sâu, vùng xa, vùng
đặc biệt khó khăn của tỉnh, góp phần
nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức
chấp hành pháp luật của đồng bào
vùng cao.

Thông qua các nội dung người
thật, việc thật, những câu chuyện
pháp luật để tuyên truyền, giáo dục ý
thức cảnh giác của người dân không
trồng cây thuốc phiện; phòng, chống
mua bán người; bảo vệ, phát triển
rừng. bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ
chức ngày pháp luật Việt nam, hội
nghị phổ biến, tuyên truyền miệng;
khai thác tủ sách pháp luật; lồng
ghép công tác TgpL với việc thực
hiện các dự án, đề án, chương trình
hoạt động của các ngành, địa
phương...

nâng cao vai trò, trách nhiệm của
cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong
công tác xã hội hóa công tác tuyên
truyền, TgpL tại cơ sở; đồng thời,
thực hiện đồng bộ các giải pháp, như
hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng
cao trình độ đội ngũ trợ giúp viên,
trong đó chú trọng đẩy mạnh xã hội
hóa hoạt động TgpL nhằm nâng cao
chất lượng công tác TgpL trong thời
gian tới n
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Xây dựng thương hiệu địa phương qua
chiến dịch truyền thông “Be Berlin”

Ths. đặng nhậT minh 

Trong nền kinh tế hiện đại, các địa phương trên thế giới ở nhiều tầm cỡ khác nhau như
quốc gia, thành phố, thị trấn, làng mạc... đều ở trong một cuộc cạnh tranh thương hiệu
khốc liệt nhằm thu hút nhà đầu tư, người lao động và khách du lịch. Bài viết này giới thiệu
thuật ngữ thương hiệu địa phương và kinh nghiệm từ trường hợp của thủ đô Berlin (CHLB
Đức) qua chiến dịch “Be Berlin”.

Vai trò của thương hiệu đối với địa phương
Trong bối cảnh sự canh tranh giữa các địa phương về nhà

đầu tư, khách du lịch, lực lượng lao động ngày càng gia tăng
kể cả tại thị trường quốc nội lẫn quốc tế, các nhà hoạch định
chính sách đã áp dụng các phương pháp marketing và xây
dựng thương hiệu. Thuật ngữ thương hiệu địa phương (loca-
tion branding hoặc place branding) là quá trình phức tạp để
phát triển, nâng cao hình ảnh và danh tiếng của địa phương
và tạo ra các trải nghiệm thực tế cho các nhóm công chúng
mục tiêu khác nhau. 

các nhóm công chúng trong việc xây dựng thương hiệu
địa phương bao gồm: du khách, cư dân, người lao động và
nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế hiện
nay, có nhiều nhóm công chúng chuyên biệt và phức tạp cần
được chú tâm tới hơn. giữa những nhóm công chúng này
không chỉ có sự khác nhau về nhu cầu mà còn có thể tồn tại
sự bất đồng hoặc xung đột về lợi ích. bởi vậy, điều này cần
được đặc biệt lưu ý trong công tác truyền thông về địa
phương.   

Chiến dịch cải tổ thương hiệu 
berlin - thủ đô của chLb Đức - là một thành phố có

hành trình phát triển thương hiệu độc đáo, nơi hòa quyện
những giá trị tưởng chừng đối nghịch nhau: lịch sử và đương
đại hay văn hóa nghệ thuật trong đời sống thường nhật.

ngay sau khi bức tường berlin sụp đổ vào mùa thu 1989,
các nhà hoạch định đã muốn xây dựng thương hiệu cho thủ
đô của một nước Đức mới thống nhất sau chiến Tranh
Lạnh. Song một trong những khó khăn lớn nhất là sự chênh
lệch về kinh tế giữa hai nửa thành phố. Trong suốt các năm
sau đó, cơ cấu nền kinh tế nơi đây đã nỗ lực thay đổi qua sự

phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ cùng sự thoái lui
về tỉ trọng các ngành công nghiệp. các tòa nhà văn phòng
hiện đại, các khu trung tâm mua sắm sầm uất, hộp đêm,
quán rượu... dần dần thay thế các chung cư và khu công
nghiệp cũ ảm đạm thời Đông Đức. 

Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ cấp tốc này lại khiến
berlin được biết đến như “thành phố của sự sa đọa”, nổi
tiếng với cuộc sống trụy lạc về đêm bởi những quán bar, vũ
trường, câu lạc bộ, khu đèn đỏ... mọc lên như nấm sau mưa
khi hai nửa thành phố thống nhất trở lại. Theo ước tính của
chính phủ Đức, số gái mại dâm và nhà thổ ở berlin tăng
gần gấp đôi chỉ một năm sau khi bức Tường berlin sụp đổ.

chính vì vậy, thị trưởng berlin Klaus Wowereit đã nhận
xét về thành phố này vào năm 2005: “berlin ist arm, aber
sexy” (berlin nghèo nhưng đầy tính dục). Điều này đồng
nghĩa với việc berlin cần thiết lập thương hiệu khác xứng
tầm với một cường quốc dẫn đầu châu Âu.

chiến dịch “be berlin” (hãy là berlin) được phát động
vào đầu năm 2008 nhằm tái xây dựng thương hiệu của thành
phố berlin. Qua nhiều cuộc thảo luận, các chuyên gia thống
nhất đối với cư dân tại đây, cốt lõi của chiến dịch này phải
xoay quanh ý tưởng “thành phố của sự thay đổi” (be berlin,
2009).

Sự thay đổi phản ánh những thăng trầm lịch sử mà người
dân thành phố này trải qua cũng như công cuộc hòa hợp
dân tộc. bên cạnh đó, “be berlin” cũng hướng tới việc tạo
dựng hình ảnh nơi đây là một đô thị hiện thân cho nền kinh
tế trí thức hiện đại, năng động nhằm thu hút đầu tư và người
lao động. cuối cùng, đối với nhóm công chúng khách du
lịch, berlin phải là điểm đến của nghệ thuật, văn hóa và lịch
sử thay vì lạc thú tại các khu đèn đỏ.

báO cHí THế Giới
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Con đường trở thành trái tim của Châu Âu
Để hiện thực hóa kế hoạch trên, “be berlin” bao gồm

những hoạt động hướng tới từng nhóm công chúng mà còn
có những chiến lược tổng thể. Để thống nhất chung, dự án
đã thiết kế một logo mới đại diện cho thành phố thay cho
hình ảnh chú gấu đen trên dấu triện có từ thế kỷ 18. Logo
mới này lấy cảm hứng từ một trong những danh lam nổi
tiếng và dễ thấy nhất của thành phố - cổng brandenburger.
Logo hình cánh cổng brandenburger hiện được sử dụng bởi
tất cả các cơ quan công quyền của thành phố trên các văn
bản chính thức và hiện diện trên mọi phương tiện truyền
thông ngoài trời (be berlin, 2008).

Đối với nhóm công chúng cư dân, tòa thị chính phát động
một cuộc thi sáng tác slogan. Trong đó, người tham gia gửi
ý tưởng về việc hoàn thiện một slogan gồm ba vế: “Sei... Sei...
Sei berlin” (hãy... hãy... hãy là berlin) tới trang web tại
www.seiberlin.de. những ý tưởng hay nhất sẽ được in lên áo
phông, tờ rơi và poster của chiến dịch. bên cạnh đó, người
dân cũng được khuyến khích gửi những câu chuyện đáng
nhớ của mình về thủ đô trong một cuộc thi khác nhằm lựa
chọn ra đại sứ truyền thông của berlin. 

Về khía cạnh lịch sử văn hóa, một phần của bức tường
berlin cũng đã được chuyển đổi thành bảo tàng nghệ thuật
ngoài trời về hòa bình. nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Đức và
nước ngoài đã được mời tới để góp sức. ngoài ra, berlin
cũng rất chú trọng tới các sự kiện kinh tế văn hóa đương đại
với hàng ngàn sự kiện thuộc các lĩnh vực khác nhau từ thời
trang, điện ảnh đến công nghệ thông tin và khoa học. Trong
đó có thể kể tới Liên hoan phim quốc tế berlin, sự kiện thời
trang berlin Fashion Week hoặc hội chợ Du lịch iTb...

Đối với người lao động và nhà đầu tư, berlin nỗ lực trở
thành một trong những trung tâm về khởi nghiệp với ý tưởng
cốt lõi thành phố của sự thay đổi qua việc tổ chức nhiều hội
thảo khoa học và khuyến khích lao động trẻ chất lượng cao.

nhằm thu hút sự chú ý và tham gia của các nhóm công
chúng, chiến dịch triển khai truyền thông toàn diện - không
chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông truyền
thống như các tờ báo tại berlin, các poster cỡ lớn ở các nhà
ga tàu điện, ngoài tòa thị chính... mà còn trên truyền thông
mới (website, mạng xã hội, phim ngắn về chiến dịch...) và
đặc biệt qua sự kiện thời trang berlinFashionWeek.

Trong năm 2012, berlin tổ chức 40 cuộc họp báo tại 19
quốc gia khác nhau, gửi đi 150 thông cáo báo chí về các hoạt
động liên quan tới chiến dịch và nhận được 3.547 bài báo
trong nước và quốc tế. như vậy, trung bình mỗi ngày có 10
bài báo viết về berlin.

Gặt hái thành công
Với những kênh truyền thông kể trên, 70% cư dân berlin

đã biết tới chiến dịch “be berlin”trong năm đầu tiên. 
Đối với khía cạnh du lịch, berlin đã lọt vào một trong ba

điểm đến tuyệt vời nhất châu Âu, sau paris và London.
Theo số liệu thống kê, lượng du khách tới thăm berlin tăng
dần đều từ khi bắt đầu chiến dịch, đạt 11,9 triệu ngườivào
năm 2014 với 4,5 triệu khách quốc tế.

Sau 6 năm thực hiện chiến dịch, berlin có trung bình 121
công ty khởi nghiệp trên 10.000 cư dân của thành phố 3,5 triệu
người này (be berlin, 2014). Thậm chí, một số startup công
nghệ từ berlin đã gặt hái được thành công trên quy mô toàn
cầu như dịch vụ chia sẻ âm nhạc Soundcloud và hãng lập
trình game Wooga. christian illiek, tổng giám đốc của mi-
crosoft tại Đức nhận định về thành phố này rằng: “berlin sẽ
trở thành Thung Lũng Silicon của châu Âu”.

chiến dịch truyền thông nói trên đã góp phần tạo sự thay
đổi lớn lao về hình ảnh và uy tín của berlin vì được lên kế
hoạch cẩn thận và có phương phức triển khai hợp lý n
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AnH RỜI lIÊn HIệp cHÂU ÂU (EU)

Sau Brexit, là Bregret 
chu hồng Thắng

Kết quả phần đông cử tri Anh ủng hộ Brexit (Anh rời EU) trong cuộc trưng cầu ý dân đã
gây chấn động thế giới. Ngay sau sự kiện chưa có tiền lệ tại châu Âu này, người Anh rơi
vào trạng thái bàng hoàng và hoang mang. Ngay lập tức, cả triệu người ký vào thỉnh
nguyện thư kêu gọi tổ chức một cuộc bỏ phiếu nữa. Ý muốn sửa sai cũng lập tức được gọi
tên là Bregret - Nước Anh hối hận! 

“Cuộc chiến hai phe” 
trên báo chí

Sau cảm giác bàng hoàng khi đối
mặt cơn địa chấn cả về chính trị lẫn
tài chính do cuộc trưng cầu ý dân
hôm 23/6, không chỉ những cử tri
nói không với brexit, mà nhiều
người bỏ phiếu ủng hộ “nước Anh
rời đi” cũng cảm thấy hối tiếc. phần
đông ý kiến đổ lỗi cho việc họ bị lừa
dối. họ tìm đủ lý do, từ chương
trình truyền thông của chính phủ
không hiệu quả khiến họ chưa thấy
rõ tác động của brexit, đến cả việc

vị Tổng thống từ bên kia Đại Tây
Dương trong chuyến thăm Luân
Đôn thời điểm hai tháng trước cuộc
trưng cầu ý dân đã cảnh báo Anh sẽ
chao đảo nếu rời Eu, khiến họ
muốn chứng minh điều ngược lại
qua lá phiếu. cả giới truyền thông
cũng bị gán trách nhiệm, vì đẩy cử
tri vào “ma trận thông tin”.

cuộc chiến brexit trên báo chí
Anh được cho là do The Sun, tờ báo
của ông trùm truyền thông R.mur-
doch, khởi xướng với cả một chuyên
san “hãy rời đi”, đăng trên số báo

ra ngày 14/6. Tờ báo có số lượng
độc giả lớn nhất ở Anh này kêu gọi:
“Đây là cơ hội cuối cùng để chúng
ta rút khỏi bộ máy quan liêu, phi
dân chủ của brussels”; và “Ở lại
nghĩa là chúng ta phải chấp nhận
điều tồi tệ nhất trong các vấn đề
nhập cư, lương bổng và lối sống”. 

chia sẻ quan điểm với các đồng
nghiệp ở The Sun, ấn phẩm khác
cùng tập đoàn của ông trùm mur-
doch là The Sunday Times bổ sung
lý do ủng hộ “phe rời đi”. Để
khuyến khích bạn đọc ủng hộ, tờ

Một người đàn ông Anh cầm cờ EU với nét mặt buồn bã sau khi biết kết quả cuộc trưng cầu dân ý_Ảnh: BBC
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báo này nhắc đến điều mà Luân
Đôn lâu nay phản đối kịch liệt, đó là
khả năng Eu lập quân đội riêng.
“Trường hợp Anh không còn là
thành viên Eu, brussels sẽ rộng
đường theo đuổi chiến lược an ninh
toàn cầu. Khi đó, chúng ta sẽ đứng
ngoài. Vì chúng ta chỉ cần nATo
bảo đảm an ninh là đủ” - tờ báo viết. 

Quan điểm chung của phe brexit
được tờ The Sunday Telegraph gói
gọn trong lập luận đề cao một nước
Anh hùng mạnh, tự chủ và tự do
trong các quyết sách quốc gia khi
đứng ngoài “mái nhà chung”. một
Eu liên kết lỏng lẻo, quan liêu, áp
đặt ý chí lên người dân... là lý do để
Anh phá vỡ sự gắn kết với Eu, mà
nhiều tờ báo gọi là “cuộc hôn nhân
không êm ả” kéo dài hơn 40 năm.

bên phía các tờ báo ủng hộ “phe
ở lại”, có cả tờ The Times của mur-
doch, cũng đưa ra lập luận thuyết
phục chẳng kém. một loạt tờ báo lớn
trong đó The guardian, The mail on
Sunday, The observer... đã cùng gia
nhập “đội quân ở lại”. Vào chủ nhật
tuần cuối cùng trước cuộc trưng cầu
ý dân, trong khi tờ The observer
đăng bài báo có hàng tít dài hiếm
thấy “Vì một nước Anh ngày càng
quốc tế hóa, tự do hóa và cởi mở với
thế giới, chúng ta phải là một phần
của Eu”, thì tờ The mail on Sunday
cũng dành trọn hai trang cho chuyên
mục bình luận phản đối brexit. một
loạt bài bình luận trên các tờ báo
thuộc “phe ở lại” được cho là nỗ lực
cuối cùng thuyết phục cử tri. 

hầu hết các bài báo đều tập trung
vào vấn đề khủng hoảng người di cư
và tị nạn, vốn là chủ đề thống lĩnh
cuộc tranh cãi giữa hai phe, trong đó
chỉ rõ, những người ủng hộ brexit
thậm chí còn chưa biết phải làm gì
để đối phó dòng người di cư khi

Luân Đôn “đứng riêng”. chỉ trích
brexit là “sự ảo tưởng nguy hiểm”,
các bài báo của phe này chỉ rõ, một
nước Anh từ bỏ mọi cơ cấu, thị
trường, hạn chế chung của Eu sẽ
đối mặt sự quay lưng của thị trường
thế giới, một giai đoạn thiếu ổn định
kinh tế; sẽ phải tự đứng lên, tự chiến
đấu vì sự tồn tại trong thế giới toàn
cầu hóa khốc liệt...

Tìm kiếm cơ hội sửa sai
Không hoàn toàn vô lý khi người

Anh đổ lỗi cho truyền thông về kết
quả cuộc trưng cầu ý dân. Lý lẽ của
các bên trong “cuộc chiến hai phe”
đều thuyết phục, khiến cử tri Anh
rối bời khi đưa ra quyết định lựa
chọn. nhiều người bỏ phiếu “rời đi”
khi vẫn thấy nhiều lý do để “ở lại”,
thậm chí nhiều người ủng hộ brexit
vẫn không tin họ đã chiến thắng. 

Kết quả điều tra của google còn
cho thấy điều khác thường, đó là
sau khi cuộc trưng cầu ý dân kết
thúc, số người tìm hiểu về brexit
mới tăng vọt. Vài ngày sau cuộc bỏ
phiếu, những cụm từ như “brexit là
gì” hay “Eu là gì” vẫn được tìm
kiếm nhiều nhất trên google. phải
chăng, vẫn có nhiều người Anh
dường như không hiểu rõ lắm về
mục đích họ bỏ phiếu, hoặc ít ra
cũng không lường trước được hệ lụy
nghiêm trọng khi Anh rời Eu?

mổ xẻ nguyên nhân phe brexit
chiến thắng, nhiều tờ báo còn viện tới
một nghịch lý rằng, dường như dư
luận Anh tin tưởng thông tin của thị
trường cá cược hơn là kết quả các
cuộc thăm dò chính thức. Rất nhiều
cử tri vẫn lạc quan về triển vọng Anh
tiếp tục trụ lại “mái nhà Eu”, cho dù
càng gần đến ngày bỏ phiếu, các cuộc
khảo sát càng cho nhiều kết quả có
lợi cho phe brexit. bởi lẽ, hãng cá

cược Ladbrokes đã khẳng định chắc
chắn về thất bại của brexit, khi cung
cấp thông tin cho thấy tỷ lệ cử tri
chọn “ở lại” dự báo lên tới 82%. có
lẽ, người Anh không còn tin kết quả
thăm dò là do rút kinh nghiệm từ
thất bại cay đắng của các hãng khảo
sát dư luận Anh đã dự báo sai về
chiến thắng của công đảng trong
cuộc tổng tuyển cử năm 2015, cuộc
bầu cử mà đảng bảo thủ giành thắng
lợi, với cam kết của Thủ tướng David
cameron tiến hành trưng cầu ý dân
về “ra đi” hay “ở lại”.

Dù các dự báo về brexit lần này
không lặp lại sai lầm là trái ngược
hoàn toàn với kết quả bỏ phiếu,
nhưng vẫn bị chỉ trích là làm “chệch
hướng” dư luận. Thực tế, trong cuộc
trưng cầu ý dân vừa rồi, hầu hết cử
tri trẻ tuổi bỏ phiếu ủng hộ nước
Anh ở lại Eu. Khảo sát của hãng
yougov trước đó cũng cho kết quả,
có tới 75% cử tri độ tuổi từ 18 đến
24 quyết định bỏ phiếu “ở lại”,
trong khi tỷ lệ cử tri trên 65 tuổi lựa
chọn tương tự chỉ ở mức 39%. Dự
báo này càng tạo cảm giác, phe
brexit yếu thế hơn. Tuy nhiên, cuộc
khảo sát của yougov và chiến dịch
vận động “ở lại” tiến hành chủ yếu
trên các mạng xã hội, như Twitter
hay Facebook, nơi người trẻ hoạt
động tích cực. nhưng, thực tế, số cử
tri lớn tuổi ủng hộ brexit lại lớn hơn
nhiều số cử tri trẻ muốn Anh ở lại...

Không khí thất vọng và hoang
mang bao trùm nước Anh sau thắng
lợi của phe brexit. Tràn ngập trên
báo chí và các mạng xã hội ở Anh giờ
đây là các từ như bregret hay Re-
grexit, phản ánh tâm trạng hối tiếc
của người Anh. chỉ vài ngày sau
cuộc trưng cầu ý dân, gần ba triệu
người vội vã ký đơn đề nghị Quốc hội
tổ chức thêm một cuộc bỏ phiếu n

báO cHí THế Giới
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Bách khoa tri thức tuổi trẻ - Mười vạn 
câu hỏi vì sao được dịch từ nguyên 
bản tiếng Hán của bộ sách Mười 

vạn câu hỏi vì sao phiên bản thứ sáu, do 
Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng Thượng 
Hải, Trung Quốc ấn hành.

Bộ sách gồm 18 tập ứng với 18 ngành học 
thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và chuyên 
ngành như: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Thiên 
văn, Trái đất, Động vật, Thực vật, Y học, … và 
đặc biệt là những lĩnh vực mũi nhọn như: 
Sự sống, Năng lượng và Môi trường, Thiên 
tai và cách phòng chống, Hàng không và 
Vũ trụ, .... Dưới hình thức “hỏi-đáp”, bộ sách 
giải thích một cách khoa học, dễ hiểu và 
hấp dẫn 3.422 khái niệm, hiện tượng, sự 
kiện khoa học mới hoặc chưa được hiểu 
tường tận, thậm chí cả một số hiện tượng 
kỳ bí trong nhận thức của con người, với 
6.840 bức ảnh màu minh họa.

Xuất bản lần đầu năm 1961, Mười vạn câu 
hỏi vì sao là bộ sách phổ biến kiến thức 
khoa học kỹ thuật có sức sống bền lâu, 
có tầm ảnh hưởng xã hội to lớn tại Trung 
Quốc, do hơn 100 viện sĩ thuộc Viện Khoa 
học và Viện Công nghệ Trung Quốc và hơn 
700 nhà khoa học trực tiếp biên soạn các 
mục từ.

Bách khoa tri thức tuổi trẻ- Mười vạn câu hỏi 
vì sao được xuất bản theo Hợp đồng chuyển 
nhượng bản quyền giữa Nhà Xuất bản Giáo 
dục Việt Nam và Nhà xuất bản Thiếu niên 
Nhi đồng Thượng Hải, Trung Quốc.

 



nhân kỷ niệm 91 năm ngày
báo chí cách mạng (21/6),
5 đồng nghiệp rủ nhau đi

thăm, giao lưu với đồng nghiệp
Quảng bình. Sắp kịch trạm thu phí
Đèo ngang qua đường hầm, bác tài
dừng xe mua vé. Anh bạn phóng
viên nhiếp ảnh cao tuổi đời, tuổi
nghề nhất nhóm bỗng hô lên: 

-   Ấy các tướng ơi, ta vượt đèo
bằng đường bộ nhé, không chui
hầm. 

nữ phóng viên điều tra báo chí
cự cãi:

-  Ông điên à, người ta làm đường
hầm để vượt đèo cho nhanh, tiết
kiệm thời gian, lại an toàn. nếu
không người ta làm hầm làm gì?

Trên xe chỉ 5 người mà chia làm
hai phe, không ai chịu ai. Trưởng
nhóm cho dừng xe bỏ phiếu kín. Kết
quả, 2 phiếu vượt đèo leo dốc bằng
đường bộ, 3 phiếu mua phí chui hầm. 

Trưởng nhóm nhẹ nhàng và lịch

sự ra thông điệp:
-  Tôi là sếp của nhóm, các ông

bà vừa bỏ phiếu  tín nhiệm bầu tôi
sáng nay. Tôi vừa là chủ xe, vừa chủ
chi. Ai đi hầm, xuống xe tự kiếm
phương tiện, thuê xe hết bao nhiêu
tôi chi. Qua hầm, các ông bà  ngồi
chờ bọn tôi. Ai leo dốc, ngồi yên
theo tôi. “A lê hấp”, bắt đầu.

Thế là trưởng nhóm cùng phóng
viên nhiếp ảnh phóng xe đi.  3 đồng
nghiệp còn lại xuống xe, gọi taxi,
cũng nhanh gọn lắm. ui, bà con cô
bác ơi, đã lâu không có dịp lên đỉnh
Đèo ngang ngắm biển đằng đông
và ngắm dãy núi hoành Sơn đằng
tây, lãng đãng mù sương, đẹp hết ý.
Từ đỉnh đèo còn quan sát rõ mồn
một toàn cảnh cảng Vũng áng, For-
mosa hà Tĩnh; tham quan “Quảng
bình Quan” - di tích lịch sử rất có ý
nghĩa về địa chính trị mà cả 2 tỉnh
hà Tĩnh và Quảng bình đều tranh
luận “Di tích ấy của các anh, hay

của chúng tôi (!)?. có lên đèo mới
thấu hiểu vì sao ngày ấy, nữ sĩ kiệt
xuất cùng thời với bà chúa thơ nôm
hồ Xuân hương, bà huyện Thanh
Quan cảm tác được bài thơ tuyệt tác
để đời như vậy. 

Đổ đèo, trưởng nhóm và phóng
viên nhiếp ảnh chụp được phóng sự
ảnh, ít nhất là một nhóm  ảnh trên
đỉnh Đèo ngang, hết ý. Đắt giá nhất
là bức ảnh toàn cảnh cảng Vũng
áng - Kỳ Anh, hà Tĩnh;  nhà máy
thép của công ty hưng nghiệp For-
mosa, thủ phạm xả thải gây ô nhiễm
môi trường biển 4 tỉnh miền Trung
làm cá chết hàng loạt. nay Formosa
đã phải cúi đầu nhận tội. Trưởng
nhóm “up” lên mạng phóng sự ảnh
trên đỉnh Đèo ngang, lấy đoạn thơ
cực hay của nữ sĩ tên tuổi  bà
huyện Thanh Quan, mà bà đã viết
gần 2 thế kỷ trước, khi bà vãn cảnh
nơi đây: 

Bước đến Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta. 
hay tuyệt! Đèo ngang là ranh

giới 2 tỉnh bắc miền Trung: Quảng
bình và hà Tĩnh. bên kia đỉnh Đèo
ngang là huyện Quảng Trạch, là
sông Roòn, sông gianh, nơi có núi
Vũng chùa và đảo yến mà Đại
tướng Võ nguyên giáp, nhà chiến
lược nhìn xa trông rộng đã chọn làm
nơi an nghỉ ngàn thu. 

nào bạn ơi, với người làm nghề,
bạn thử coi, trong vụ này, ta nên đi
đường bộ, hay theo đường hầm cho
tiết kiệm thời gian. một đa số
phiếu, chắc gì đã đúng? n

ong VÒ VẼ
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đỜI Và NGHề

Qua đèo


