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Trách nhiệm To lớn,
nghĩa vụ cao cả

Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng
đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tạo bước ngoặt lịch
sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc
Việt Nam.

Trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, báo
chí góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam,
tuyên truyền đường lối của Đảng, vận động, tập hợp quần chúng,
phát huy cao độ lòng yêu nước, xây dựng lực lượng cách mạng,
cổ vũ nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân, đế
quốc, phong kiến. 

Trong thời đại ngày nay, báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông
tin, truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật, sự lãnh
đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, phản ánh mọi
mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa trong nước và
quốc tế, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
của đất nước ta trong 30 năm đổi mới. 

Giới báo chí cả nước vừa tổ chức thành công Hội nghị toàn
quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và góp ý kiến
bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Hội nhằm
phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nhà báo Việt
Nam trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và
Luật Báo chí sửa đổi 2016, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm
xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.

Các hội viên, nhà báo cả nước nguyện  học tập, tu dưỡng, rèn
luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không “uốn cong ngòi bút”
trước những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. 

Người làm báo
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Sửa đổi Quy định đạo đức người làm báo
phù hợp với Luật Báo chí 2016

thành vĂn

Việc sửa đổi Luật Báo chí năm 2016 khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao vai trò
của báo chí, đồng thời cũng trao trách nhiệm cao cả, nặng nề cho những người làm báo
Việt Nam... Đó là khẳng định của nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên
tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực
hiện Luật Báo chí 2016, góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người
làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin &
Truyền thông phối hợp tổ chức ngày 14/7.

Điểm mới của Luật Báo chí 2016
Điểm cốt yếu nhất của Luật Báo

chí là khẳng định quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí của người dân,

bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và
quyền được thông tin của xã hội.
Luật cũng quy định rõ, cụ thể những
điều báo chí không được làm; quy

định trách nhiệm cung cấp thông tin
cho báo chí, việc cải chính trên báo
chí khi đưa tin sai; luật hóa các quyền
và nghĩa vụ của người làm báo.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu chỉ đạo Hội nghị_Ảnh: Sơn Hải
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Những năm qua, đội ngũ người
làm báo Việt Nam đã thực hiện tốt
chức năng nhiệm vụ tuyên truyền
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước,
là cầu nối giữa Đảng và các cấp
chính quyền với nhân dân, phê phán
đấu tranh với các hiện tượng tham
nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội... góp
phần dự báo, đón đầu các xu thế
phát triển của xã hội. Song bên cạnh
đó, có thể nhận thấy những biểu
hiện tiêu cực trong đạo đức nghề
nghiệp người làm báo đang diễn ra
ngày càng phức tạp, cho thấy dấu
hiệu tha hóa trong một bộ phận
người làm báo. 

Tình trạng vi phạm đạo đức
đáng báo động

Không phải ngẫu nhiên mà tại
Hội nghị toàn quốc quán triệt
thực hiện Luật Báo chí 2016, góp
ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy định
đạo đức nghề nghiệp người làm
báo Việt Nam, các đồng chí lãnh
đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí và
dư luận lại quan tâm nhiều đến
đạo đức nghề nghiệp của nhà báo
đến thế. Thực tế những năm gần
đây, đa số những người làm báo
luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức
nghề nghiệp, tuân thủ luật pháp
và đóng góp lớn vào việc định
hướng dư luận xã hội trên các lĩnh
vực về chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội, quốc phòng, an ninh... Thế
nhưng, tình trạng người làm báo
vi phạm pháp luật, vi phạm đạo
đức nghề nghiệp đang gây “bức
xúc” trong dư luận. Các sai phạm
đạo đức trên báo chí tuy chỉ ở một
bộ phận nhỏ, song đã làm ảnh
hưởng tới uy tín, cũng như cản trở
sự phát triển của báo chí. Hơn lúc
nào hết, việc chủ động ngăn chặn

sai phạm trong hoạt động báo chí
cần phải được thực hiện một cách
triệt để. 

Bàn về đạo đức người làm báo,
nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ
tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt
Nam chỉ rõ, chúng ta không thể
chối bỏ một thực tế, thời gian gần
đây, trước những thách thức của
thời cuộc, của đời sống xã hội, có
một bộ phận người làm báo đã vi
phạm chuẩn mực, đạo đức nghề
nghiệp với những biểu hiện khác
nhau, dẫn đến công chúng mất
niềm tin vào báo chí. 

Trong số những hành vi không
chuẩn mực khi hoạt động báo chí,
có hành vi vừa vi phạm đạo đức vừa
vi phạm cả pháp luật. Có những
điều pháp luật không cấm nhưng
đạo đức thì không cho phép. Có
nơi, hầu như tất cả hoạt động của
tòa soạn đều phục vụ cho mục đích
gia tăng lượng độc giả, câu view
bằng mọi giá, chăm chăm vào
chuyện “tiền, tình, tù, tội”, moi
móc chuyện đời tư, miêu tả tỉ mỉ,
rùng rợn chuyện vụ án, làm “nóng”
sự việc, đơm đặt, thậm chí là bịa
đặt thông tin, đăng thông tin không
kiểm chứng... Những kiểu tin, bài
như vậy tạo cho công chúng cảm
giác bức bối, làm ô nhiễm môi
trường tinh thần, văn hóa xã hội và
ngôn ngữ tiếng Việt.

Đạo đức là vấn đề sống còn
Trong thời kỳ mới, đất nước ta

đang phải đối mặt vô vàn khó
khăn, thách thức để xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, do đó mỗi nhà báo
cần thể hiện trách nhiệm bằng việc
lựa chọn thông tin tích cực, lành
mạnh, đúng đắn để truyền tải tới
độc giả. Đây là một nhiệm vụ
không dễ dàng bởi hằng ngày, hằng

giờ mỗi người phải đối diện không
ít thông tin xô bồ, hỗn tạp. 

Theo Bộ Trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông Trương Minh
Tuấn, đạo đức người làm báo
không phải là một khái nhiệm trừu
tượng, khó hiểu đến nỗi không thể
làm theo, nó hiển hiện trong đời
sống hằng ngày. Mỗi cá nhân ứng
xử trên cơ sở đạo đức của xã hội, là

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ thông tin &
truyền thông 
trương Minh tuấn

Bộ quy tắc do Hội Nhà báo
Việt Nam xây dựng phải là
“quy tắc mẹ”

Báo chí, nhà báo phải tìm kiếm
sự thật, cân nhắc sự kiện đưa lên
mặt báo, hoạt động báo chí độc
lập, không bị chi phối khi viết
bài... Chuẩn mực bao hàm trách
nhiệm xã hội và nghĩa vụ công
dân của nhà báo. Bộ quy tắc do
Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng
phải là “quy tắc mẹ”, là nền tảng
đáp ứng chuẩn mực chung của
nghề báo và sát thực tế. Từ
những nguyên tắc nền tảng đó,
các cơ quan báo chí cần phải xây
dựng những bộ “quy tắc con” của
riêng mình.
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lương tâm, trách nhiệm xã hội của
nhà báo. 

Để làm được điều đó, bản thân
mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo
có chuẩn mực đạo đức của riêng
mình. Cao quý nhất của người làm
báo Việt Nam là liêm chính, liêm
khiết và chính trực. Bộ trưởng
Trương Minh Tuấn nhấn mạnh,
trách nhiệm của báo chí là tìm
kiếm sự thật, hạn chế gây hại bằng
những thông tin “bỏng mắt, đắng
lòng”, bất chấp đạo lý. Mỗi nhà
báo phải ý thức sâu sắc về trách
nhiệm đối với xã hội, với cộng
đồng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp
trong mọi hoàn cảnh. Thông tin
cần bảo đảm sự chính xác, kịp thời
nhưng cũng phải hướng đến những
giá trị nhân văn của cuộc sống.

Sửa đổi Quy định đạo đức
người làm báo

Tại hội nghị, nhiều nhà báo cho
rằng, sau 11 năm thực hiện, Quy
định đạo đức nghề nghiệp của người
làm báo Việt Nam có nhiều điểm
không còn phù hợp với hoạt động
thực tiễn của báo chí cũng như với
Luật Báo chí được Quốc hội thông
qua tháng 4/2016. Việc tiếp tục sửa
đổi, bổ sung quy định về đạo đức
nghề nghiệp sao cho phù hợp với
Luật Báo chí hiện hành, với hoàn
cảnh chính trị, xã hội và thực tế
cuộc sống hiện nay... là vô cùng
quan trọng, không chỉ với giới báo
chí cả nước mà với toàn thể xã hội. 

Do đó, Hội Nhà báo Việt Nam
kêu gọi các hội viên và người làm
báo cả nước đóng góp, đề xuất, để
xây dựng một Quy định mới về đạo
đức nghề nghiệp, phù hợp và sát với
thực tiễn hơn chứ không nhất thiết
là 9 Điều như hiện nay. Đây là
nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề,

liên quan mật thiết tới hoạt động
báo chí hằng ngày. Vì vậy, các cấp
Hội phải tổ chức nghiêm túc việc
lấy ý kiến đóng góp, xây dựng một
bộ quy định đạo đức nghề nghiệp
người làm báo mới, là “điểm tựa”
quan trọng của những người làm
nghề, do chính những người làm
báo thống nhất xây dựng từ các cấp
Hội. Tất cả hội viên đều có quyền
tham gia bàn bạc và có trách nhiệm
thực hiện, giám sát lẫn nhau. Hết
sức quan tâm các ý kiến đóng góp
của các cấp, các ngành và nhân dân,
chọn lọc đăng tải những ý kiến phù
hợp. Hết sức tránh hình thức, tổ
chức qua loa, chiếu lệ gây lãng phí,
tốn kém nhưng không hiệu quả. 

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt
Nam cũng đề nghị, sau hội nghị
này, các cơ quan báo chí tổ chức
cho hội viên, nhà báo ngành đơn vị
mình học tập nghiêm túc Luật Báo
chí năm 2016, thấm nhuần quan
điểm, nắm vững những quy định
trong các điều luật, thảo luận xác
định rõ phạm vi giới hạn, những
thao tác nghề nghiệp. Các chi hội,
liên chi hội tổ chức tọa đàm về việc
thực hiện, những nội dung luật hóa
đối với hoạt động báo chí, đạo đức
nghề nghiệp của người làm báo,
phù hợp với chuẩn mực, hành vi,
đạo đức xã hội...

Đồng thời, các cơ quan báo chí
lấy ý kiến của hội viên của các
ngành và của các tầng lớp nhân
dân, đóng góp vào từng điều quy
định đạo đức nghề nghiệp; có thể
đề xuất thêm nội dung cần thiết, có
thể bớt những nội dung trùng lặp,
những câu từ cho rõ nghĩa hơn,
tổng hợp thành văn bản gửi Trung
ương Hội Nhà báo Việt Nam. Mọi
ý kiến đóng góp sẽ được lĩnh hội,
tập hợp và lựa chọn phương án tối

Đợt sinh hoạt, học tập
Luật Báo chí và góp ý xây

dựng Quy định đạo đức
người làm báo Việt Nam

diễn ra từ tháng 5 đến hết
tháng 9/2016. Trong đó,

từ ngày 1/6 đến ngày
30/7, các cấp Hội và cơ

quan báo chí tổ chức quán
triệt, thảo luận; từ ngày

1/8 đến ngày 30/9, Trung
ương Hội sẽ tổ chức hội
thảo, lấy ý kiến và ban
hành Quy định đạo đức

người làm báo Việt Nam.
Từ ngày 1/10/2016, các

cấp Hội tổ chức học tập và
thực hiện Quy định đạo

đức nghề nghiệp người làm
báo Việt Nam.

ưu nhất nhằm giúp hoạt động báo
chí ngày càng thuận lợi, chuyên
nghiệp hơn. 

Sau khi lấy ý kiến, Hội Nhà báo
sẽ tổng hợp lại thành những quy
định cụ thể để các cơ quan báo chí,
các cấp Hội Nhà báo và toàn thể
hội viên, nhà báo trên cả nước quán
triệt thực hiện n
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Sức mạnh chân chính của 
ngòi bút

Chúng ta biết rằng, luật pháp
thì bắt buộc, còn quy định đạo đức
nghề nghiệp lại có sự ràng buộc về

uy tín, đạo đức và tinh thần. Đạo
đức và luật pháp không tách rời
nhau, tuân thủ đạo đức nghề
nghiệp cũng chính là góp phần xây
dựng đạo đức xã hội. Ngòi bút

hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

Vì nền báo chí
chính trực và nhân văn

hồ Quang Lợi

Nhà báo là một danh xưng rất đáng trân trọng và là sự trao truyền thiêng liêng quý giá.
Chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng chính trực, nhân văn, được xây đắp bằng
những người làm báo trung thực, đầy trách nhiệm. Một nền báo chí nhân văn tích cực,
lành mạnh sẽ có sức mạnh để bảo vệ giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, bảo vệ quyền lợi của
đất nước, dân tộc chúng ta, bảo vệ quyền lợi của từng người dân, mà trong đó có quyền
cá nhân và đời sống cá nhân được pháp luật bảo hộ.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trả lời báo chí tại Hội nghị tổng kết 10 năm Giải Báo chí Quốc gia, ngày 14/7/2016_Ảnh: PV
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thiếu đạo đức không thể góp phần
xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. 

Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề
đạo đức nghề nghiệp của những
người làm báo lại được xã hội
quan tâm sâu sắc như hiện nay.
Chúng ta không thể chối bỏ một
thực tế là trong những năm gần
đây, trước những thách thức của
thời cuộc, của đời sống xã hội, có
một bộ phận những người làm báo
đã vi phạm những chuẩn mực,
những đạo đức nghề nghiệp với
những biểu hiện ở mức độ khác
nhau. Có những hiện tượng hoặc
là do vô tình, do non kém năng lực
tác nghiệp hoặc là cố ý vi phạm
đạo đức nghề nghiệp gây ra những
hệ quả đáng tiếc, làm mai một
hình ảnh của những người làm
báo, dẫn đến công chúng mất
niềm tin vào báo chí, vi phạm tính
chân thực của báo chí.

Giá trị cốt lõi của đạo đức nghề
nghiệp báo chí chính là tính trung
thực, thông tin chính xác. Ngòi
bút và nhà báo dù ở đâu vẫn đều
có trách nhiệm cao cả nhất là góp
phần phục vụ mưu cầu hạnh phúc
chân chính của con người. Thông
tin sai sự thật dù với mục đích
nào, cũng đều không thể biện
minh trước lương tri của người
cầm bút, niềm tin và cả kỳ vọng
của công chúng.

Nhà báo và sự thật là chủ đề
không mới, kể từ khi báo chí có
mặt trong đời sống xã hội, nhưng
đây mãi mãi không phải là vấn đề
cũ. Hãy nhìn vào thực trạng báo
chí với cuộc sống xã hội ở nhiều
nơi trên thế giới có thể dễ dàng
thấy được những minh chứng cho
điều ấy. Ở nước ta, có không ít
hiện tượng đánh tráo khái niệm,
làm sai bản chất, có hiện tượng

xuyên tạc, bịa đặt, vu khống danh
dự và nhân phẩm của cá nhân, tập
thể. Những hiện tượng tiêu cực đó
trong hoạt động báo chí đang góp
phần làm lung lay những giá trị
tinh thần, giá trị đạo đức trong xã
hội. 

Cần có Quy định đạo đức
nghề nghiệp phù hợp

Quy định đạo đức nghề nghiệp
của người làm báo hiện hành gồm
9 điều đã được Đại hội VIII Hội
Nhà báo Việt Nam thông qua từ
năm 2005. Về cơ bản, những chuẩn
mực của đạo đức báo chí vẫn còn
giá trị. Tuy nhiên, sau 11 năm thực
hiện, chúng ta thấy tình hình đất
nước, xã hội và đời sống báo chí đã
có những biến đổi sâu sắc, bên
cạnh đó, Luật Báo chí 2016 và
những văn bản pháp luật được
thông qua gần đây cũng tác động
rất mạnh đến sinh hoạt của xã hội
và đời sống báo chí. Cùng với đó,
trong thời đại thông tin, mạng xã
hội lên ngôi cũng tạo cơ hội mới
cho báo chí nhưng đồng thời cũng
là những thách thức hết sức gay
gắt, đáng quan ngại.

Có thể nói, lần đầu tiên, Hội
Nhà báo Việt Nam được luật hoá
một cách đầy đủ trong Luật Báo
chí. Trong 8 nhiệm vụ được quy
định cho HNBVN thì có 1 nhiệm
vụ rất quan trọng, đó là HNBVN
có trách nhiệm ban hành và tổ
chức thực hiện Quy định đạo đức
nghề nghiệp người làm báo. Luật
Báo chí 2016 còn quy định những
nhà báo nào vi phạm đạo đức nghề
nghiệp thì bị thu hồi thẻ nhà báo.
Như thế là quy định đạo đức nghề
nghiệp đã được luật hoá. Tất cả
những điều đó đòi hỏi phải có
những điều chỉnh, bổ sung để

chúng ta có bộ Quy định mới về
đạo đức nghề nghiệp của những
người làm báo Việt Nam. Mỗi hội
viên nhà báo đều có trách nhiệm
góp ý xây dựng Quy định  đạo đức
nghề nghiệp mới này. 

Cho dù dưới định chế của pháp
luật hay của quy định đạo đức
nghề nghiệp thì báo chí luôn phải
hướng đến giá trị nhân văn, vì con
người và tôn trọng con người. Tự
do báo chí, tự do ngôn luận nhằm
thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, giám
sát xã hội và tăng cường niềm tin
vào hệ thống chính trị, góp phần
xây dựng hệ giá trị, hướng tới chân,
thiện, mỹ. 

Báo chí của chúng ta đang đứng
trước những thử thách mới rất gay
gắt. Giữ gìn phẩm giá, lòng tự
trọng nghề nghiệp là một thử
thách và người làm báo cần xem
như nguyên tắc bắt buộc. Trong
“cơn bão” của thời đại số, báo chí
có thể tạo ra sự khác biệt bằng sự
năng động, thông thái, trí tuệ. Báo
chí chân chính vẫn luôn có cơ hội
và sức hấp dẫn vì độc giả đã quá
mệt mỏi với những thông tin hỗn
loạn, xô bồ. Những thông tin trí
tuệ, thông thái vẫn là nhu cầu cơ
bản vượt lên những thông tin giật
gân, câu khách. Hiện nay, nhiều
nhà báo vẫn kiên định với hướng đi
này và tin rằng độc giả sẽ không
quay lưng với những cố gắng của
chúng ta. 

Một nền báo chí chính trực,
chiến đấu và nhân văn luôn đứng
vững trên nền tảng của pháp luật
và đạo đức. Thời cuộc càng biến
động, xã hội hiện đại càng chịu
nhiều áp lực trong thời đại thông
tin kỹ thuật số thì tính chính trực
và  nhân văn của báo chí càng cần
được đề cao n
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hoạt động công tác hội và tiếng nói từ cơ sở

nhà Báo nguyễn Bá Kiên, tổng
Biên tập Báo giao thông:
Cần thiết phải sửa đổi Quy
định đạo đức người làm báo

Luật Báo chí 2016 đã cho phép
hợp tác liên kết, kể cả với đối tác
nước ngoài, đây là điều hết sức
tiến bộ, đã cởi trói cho cơ quan
báo chí trong thu hút đầu tư vào
hoạt động báo chí. 

Đối với Quy định đạo đức người
làm báo cũng có những điều cần sửa
đổi. Báo chí hoạt động trong kỷ
nguyên số đã chi phối rất nhiều đến
các nhà báo. 

Hiện nay, Báo Giao thông đã có
những quy định nội bộ để kiểm soát
hoạt động của phóng viên, nhưng
đây vẫn chưa trở thành quy định về
vấn đề đạo đức của phóng viên.
Chúng tôi đang chờ Hội Nhà báo
Việt Nam ban hành bộ Quy định
đạo đức người làm báo để lấy đó
làm căn cứ, cụ thể hoá những quy
định đó một cách chi tiết hơn. Báo
Giao thông là tờ báo ngành, nên tất

cả mọi phương thức làm việc của
phóng viên cũng đều phải chuyên
nghiệp từ lời nói tới phong cách tiếp
xúc, cách thức trao đổi lấy ý kiến đối
với doanh nghiệp vận tải tránh gây
những hiểu nhầm không đáng có.

nhà Báo Đoàn Minh Long, 
Ủy viên Ban chấp hành hnBvn,
chỦ tịch hội nhà Báo 
tỉnh Khánh hòa: 
Trách nhiệm càng nặng nề,
đạo đức càng phải đề cao

Đạo đức người làm báo ngoài
việc bị chi phối bởi Luật Báo chí và
những điều luật khác liên quan đến
báo chí cần phải tuân theo những
chuẩn mực khác rất quan trọng.
Đặc biệt đạo đức của người làm báo
trong khai thác và xử lý thông tin là
một vấn đề nóng hổi hiện nay, là đề
tài được bàn luận sôi nổi trong các
cuộc Hội thảo diễn ra trong thời
gian gần đây. Khi ý nghĩa của nghề
báo đóng vai trò quan trọng, là
phương tiện thông tin đại chúng

thiết yếu đối với đời sống xã hội; là
cơ quan ngôn luận của các tổ chức
của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ
chức xã hội thì bản lĩnh và đạo đức
người làm báo có vai trò quan trọng
bởi thông tin báo chí sử dụng được
lấy từ nhiều nguồn khác nhau,
nguồn trực tiếp và gián tiếp nên đòi
hỏi đội ngũ phóng viên, nhà báo
nhanh nhạy, sắc sảo trong phát hiện
và xử lý nhiều loại thông tin phong
phú, đa dạng...

Để nâng cao phẩm chất đạo đức
của người làm báo trong thời kỳ mới,
vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà
báo ngày càng được thể hiện rõ. Hội
Nhà báo phải luôn chủ động tổ chức
các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí,
tăng cường công tác tập huấn, nâng
cao bản lĩnh chính trị và đạo đức
người làm báo thời kỳ hiện nay. 

Hội Nhà báo phải phối hợp với cơ
quan quản lý Nhà nước về báo chí
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc
thực hiện quy định đạo đức người làm
báo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của

Trách nhiệm cao cả 
và nặng nề

Bộ Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam đang
trong quá trình lấy ý kiến, với kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển
biến mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động báo chí,
chất lượng công tác Hội và trở thành cuốn “cẩm nang”
nghề nghiệp cho các nhà báo hành nghề. Tuy nhiên, làm
thế nào để bộ Quy định đạo đức người làm báo thực sự cô
đọng,  sát với tình hình thực tế và phát huy được hiệu quả
trong cuộc sống? Xung quanh vấn đề này, PV Tạp chí Người
Làm Báo đã ghi lại một số ý kiến tâm huyết của những
người làm nghề.

Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường_Ảnh: TL
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hội viên. Phối hợp tốt với các cơ quan
báo chí trên địa bàn làm tốt công tác
tuyên truyền các chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Đó là vinh dự và cũng chính là
trách nhiệm của những người công tác
ở Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay.

nhà Báo, tS phạM Mỵ, chỦ tịch
cLB nhà Báo nữ việt naM: 

Trong kỷ nguyên số 
người làm báo càng phải đề
cao trách nhiệm 

Theo tôi, có nhiều lý do khiến
người làm báo hiện nay phải nâng
cao đạo đức trong tác nghiệp báo chí.
Sự lệ thuộc vào mạng xã hội có thể
khiến nhiều thông tin thiếu chính
xác, không có tính định hướng, hoặc
thông tin có dụng ý xấu dễ dàng lan
tỏa, tạo thành dư luận, dẫn đến
khủng hoảng truyền thông. 

Nhìn lại hiện tượng thủy sản chết
hàng loạt ở miền Trung có thể thấy,
chỉ trong khoảng 3 tuần của tháng

4/2016, đã có hơn 200.000 bài viết
liên quan, trong đó 82% đến từ mạng
xã hội facebook. Các bài viết thu hút
nhiều lượt chia sẻ, nhiều thảo luận và
lượt like nhất trên fanpage của các
báo. Hình thức phát video trực tiếp
(live stream) được khai thác tối đa và
cũng thu hút rất lớn độc giả. 

Với các tính năng đăng ý kiến, dẫn
bài viết, phát video trực tiếp, bình
luận, bày tỏ cảm xúc, nếu nhà báo thể
hiện quan điểm của mình trên bài viết
hoặc trên mạng xã hội có hướng lệch
lạc, rất có thể, quan điểm đó sẽ tạo
nên một làn sóng mạnh mẽ trên mạng
dẫn đến những sai lệch trong hành vi.

nhà Báo nguyễn Xuân hải, chỦ
tịch hội nhà Báo tỉnh hà tĩnh: 

Trau dồi đạo đức có ý nghĩa
lớn đối với mỗi người làm báo

Thời gian qua, những biểu hiện
tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp
người làm báo Việt Nam đang diễn ra
ngày càng phức tạp và cho thấy dấu

hiệu tha hóa trong một bộ phận nhà
báo Việt Nam. Đó là sự tha hóa về
đạo đức nói chung và đạo đức nghề
nghiệp nói riêng. Đạo đức nghề
nghiệp là phẩm chất hàng đầu của
người làm báo chân chính. Đặc biệt,
trong giai đoạn hiện nay, báo chí ngày
càng có ảnh hưởng và tác động to lớn
tới mọi mặt của đời sống xã hội, tình
hình chính trị, an ninh của đất nước
nên đòi hỏi trách nhiệm của người
làm báo cũng nặng nề hơn. Việc sửa
đổi bộ Quy định đạo đức nghề nghiệp
người làm báo phù hợp với Luật Báo
chí 2016 và pháp luật hiện hành sẽ
góp phần nâng cao hơn nữa chất
lượng hoạt động báo chí, chất lượng
công tác Hội. Trau dồi đạo đức cách
mạng, đạo đức nghề nghiệp có ý
nghĩa lớn đối với mỗi người làm báo.
Tôi luôn cho rằng, những quy định về
đạo đức nghề nghiệp của người làm
báo Việt Nam phải luôn bổ sung, đổi
mới cho phù hợp với thực tiễn n

ngọc thành, thanh Bình,
cường PhạM (thực hiện)
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ThƯ KÊU gỌi cỦa chỦ TỊch hỘi nhÀ Báo việT nam
Về việc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam 

Kể từ khi Gia Định báo - tờ báo quốc ngữ đầu tiên được xuất bản, báo chí Việt Nam đã có hơn 150
năm lịch sử; và từ khi báo Thanh Niên ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam có truyền thống hơn
90 năm. Lịch sử báo chí là một phần lịch sử vẻ vang của dân tộc, cần được lưu giữ một cách có hệ

thống, khoa học, được bảo quản lâu dài và khai thác có hiệu quả, để các hiện vật, tư liệu của quá khứ sẽ là
niềm tự hào, tỏa sáng cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau; đồng thời là điểm đến hữu ích, góp
phần nâng cao nhận thức và tình cảm của những người nghiên cứu lịch sử và văn hóa. Mỗi hiện vật, thước
phim, tờ báo, tấm ảnh dù nhỏ nhất, đơn giản nhất liên quan đến nghề báo, người làm báo, phản ánh các sự
kiện lịch sử phong phú của đất nước và dân tộc, đều có giá trị lịch sử không thể thay thế. Nhưng các hiện vật
đó hiện đang rải rác nhiều nơi, trong và ngoài nước, và đang có nguy cơ mai một.

Ý thức được ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng của việc xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Thường trực
Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam và ngày 21/8/2014 Đề án
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hơn một năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các
điều kiện cần thiết về địa điểm, nhân sự và bước đầu đã khai thác, tiếp nhận các hiện vật, tài liệu. Đây là tình
cảm, trách nhiệm của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo các nhiệm kỳ, cũng như của những người làm
báo hôm nay đối với các thế hệ tiền bối và hậu thế. Công việc đó chỉ có thể hoàn thành khi có sự góp sức của
toàn xã hội, của các cơ quan báo chí, trước hết là của các cấp hội, các nhà báo lão thành và gia đình, thân
nhân các nhà báo quá cố. 

Mỗi sự chậm trễ hoặc thờ ơ lúc này đều có thể khiến thêm một tờ báo quý bị thất lạc, thêm một bức ảnh
giá trị bị hư hỏng, thêm một hiện vật mất dấu vết, thêm một nhân chứng ra đi... Vì vậy, việc xây dựng Bảo
tàng Báo chí Việt Nam đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Lễ phát động hiến tặng hiện vật, tư liệu cho Bảo tàng ở khu vực các tỉnh phía Bắc và khu vực các tỉnh phía
Nam tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã thu được những kết quả đáng khích lệ; sắp tới, Lễ phát động
hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng sẽ tiếp tục được tổ chức khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Để sớm đưa Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào hoạt động, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, tôi kêu gọi toàn
thể các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, các đồng nghiệp làm báo cả nước, gửi tặng Bảo tàng những
hiện vật, tư liệu mà quý vị đang lưu giữ, hoặc cung cấp thông tin để chúng tôi tiếp cận và có hình thức sao lưu
phù hợp. Hãy cùng chúng tôi góp phần tái hiện những trang sử huy hoàng của báo chí nước nhà!

Mọi ý kiến đóng góp và hiện vật, tài liệu hiến tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam xin được gửi về Hội Nhà
báo Việt Nam hoặc Hội Nhà báo tỉnh, thành nơi gần nhất.

Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của tất cả các đồng chí, đồng nghiệp và đồng bào dành cho
Bảo tàng Báo chí Việt Nam!

Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Ô E2, Khu đô thị mới
Cầu Giấy, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0967.960.666 (Đ/c Trần Thị Kim Hoa) hoặc 0913.234.095 (Đ/c Tạ Việt Anh).

Thuận Hữu
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
TỔNG BIÊN TẬP BÁO NHÂN DÂN
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Thẩm định Đề cương trưng bày chi tiết Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Liên hoan Tiếng hát Người làm
báo Việt Nam được tổ chức

định kỳ 2 năm một lần. Đây là sân
chơi giao lưu văn hóa đặc trưng của
những người làm báo, nhằm nâng
cao đời sống văn hóa, tinh thần và
tăng cường giao lưu giữa các cơ quan
thông tấn, báo chí trên cả nước.

Nội dung các tiết mục tham dự
Liên hoan tập trung vào chủ đề ca
ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu
con người, tình quê hương, đất
nước, truyền thống hào hùng của
dân tộc ta nói chung và của báo chí
Cách mạng Việt Nam nói riêng, đặc
biệt các tiết mục hưởng ứng việc
Học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh. 
Để tạo thêm nét đặc sắc và

phong phú cho các tiết mục dự thi,
Ban tổ chức khuyến khích các thí
sinh tự dàn dựng hoặc sẽ hỗ trợ các
thí sinh có thêm nhóm bè, nhóm
múa phụ họa... Liên hoan năm nay
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả
những bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu
với nhiều thể loại âm nhạc khác
nhau như: âm hưởng dân ca, cách
mạng, thính phòng, trữ tình, nhạc
nhẹ, nhạc tài tử, cổ nhạc, ... 

Thí sinh Thanh Thúy đến từ Đài
PT-TH Bình Phước, người đoạt giải
nhất vòng bán kết khu vực phía
Nam với tiết mục “Em chọn lối này”

của nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ:
“Đây là lần thứ 3 tôi tham gia
chương trình. Từng là sinh viên
khoa Thanh nhạc trường ĐH Văn
hóa TP. Hồ Chí Minh, trong quá
trình biên tập các chương trình Văn
nghệ của Đài PT-TH Bình Phước,
tôi rất yêu thích những dòng nhạc
truyền thống cách mạng và dân ca
các vùng miền”.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào
20h30 ngày 28/8 tại Nhà hát Truyền
hình - TP. Hồ Chí Minh, truyền
hình trực tiếp trên kênh HTV9,
VTV9 và nối sóng các đài khác n

Pv

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Hội Nhà
báo Việt Nam tổ chức họp

Hội đồng khoa học thẩm định Đề
cương trưng bày chi tiết Bảo tàng
Báo chí Việt Nam.

Các chuyên gia, các nhà khoa
học cho rằng, bản đề cương chi tiết

trưng bày được chuẩn bị khá công
phu, chi tiết. Nội dung, bố cục và
kết cấu các chuyên đề tương đối
hợp lý. Nhìn chung đã phản ánh cơ
bản mục đích, yêu cầu, nội dung
của việc xây dựng Bảo tàng Báo chí
Việt Nam. 

TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch
Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh,
công việc xây dựng Bảo tàng Báo
chí Việt Nam đã được nhiều nhiệm
kỳ của BCH Hội Nhà báo Việt Nam
tâm huyết chuẩn bị. Sau một thời
gian nỗ lực “chạy đua với thời gian”,
cùng sự cố gắng cao của Ban quản
lý dự án, đã có hàng nghìn tài liệu,
hiện vật có giá trị được sưu tầm, góp
phần hình thành diện mạo Bảo tàng
Báo chí Việt Nam. Đó là thành quả
của một quá trình lao động nghiêm
túc của các thành viên trong Ban
quản lý dự án cùng với sự đóng góp
và hỗ trợ tích cực từ phía các Hội
Nhà báo, các cơ quan báo chí và đặc
biệt là các nhà báo lão thành. Trong
đó, có nhiều hiện vật gốc quý giá
liên quan đến lịch sử báo chí và
người làm báo qua các thời kỳ lịch
sử n

hoàng LÂM

Liên hoan Tiếng hát Người làm báo lần thứ V - 2016

Họp Hội đồng khoa học thẩm định Đề cương trưng bày chi tiết Bảo tàng Báo chí Việt Nam_Ảnh: NL
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Từ ngày 25 - 31/7/2016, Liên đoàn
Báo chí Thái Lan gồm 10 thành

viên do ông Thepchai Saeyong, Chủ
tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ
tịch Hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan
làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm
và làm việc tại Việt Nam. 

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên
Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo
Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN bày tỏ
sự vui mừng và hoan nghênh chuyến
thăm và làm việc tại Việt Nam của
Liên đoàn Báo chí Thái Lan, đồng
thời nhấn mạnh, đây không chỉ là mối

quan hệ của báo giới hai nước, mà còn
là mối quan hệ cộng đồng giữa các
nhà báo ASEAN, là hoạt động thiết
thực nhằm tăng cường hơn nữa mối
quan hệ hữu nghị truyền thống Việt
Nam - Thái Lan trong nhiều năm qua.

Ông Thepchai Saeyong, Chủ tịch
Liên đoàn Báo chí Thái Lan, Chủ tịch
Hội Nhà báo Phát thanh Thái Lan
chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng
hậu của các đồng nghiệp Việt Nam và
nhấn mạnh, thời gian qua báo chí
truyền thông Việt Nam đã thay đổi và
phát triển rất mạnh mẽ, điều này rất

quan trọng đối với nền báo chí khu
vực. “Dưới sự lãnh đạo của nhà báo
Thuận Hữu, HNBVN đã có những
đóng góp, những sáng kiến hay giúp
cho Liên đoàn Báo chí ASEAN phát
triển ngày một lớn mạnh”, ông Thep-
chai Seayong khẳng định.

Trong khuôn khổ chuyến thăm,
sáng ngày 26/7, Đoàn đại biểu Liên
đoàn Báo chí Thái Lan đã tới thăm và
làm việc với lãnh đạo Báo Nhân Dân.
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị cùng
nhau trao đổi, đánh giá về tình hình
phát triển báo chí tại Việt Nam và
Thái Lan nói riêng, đề cập  những khó
khăn, thách thức của báo in trong tình
hình hiện nay.

Làm việc tại Báo Tiền Phong, hai
bên đã trao đổi, thảo luận một số vấn
đề liên quan tới những thách thức, xu
hướng phát triển của báo chí trong thời
đại công nghệ số; phương thức hoạt
động báo điện tử và toà soạn hội tụ. 

Đoàn cũng đã có chuyến thăm và
làm việc với Hội Nhà báo Cao Bằng và
các cơ quan báo chí ở Cao Bằng n

Pv

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam 
và Liên đoàn Báo chí Thái Lan

Được sự đồng ý của Thường trực
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Nhà

báo tỉnh Khánh Hoà phối hợp về nội
dung với Tạp chí Người Làm Báo -
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội
thảo với chủ đề “Báo chí đồng hành
cùng doanh nghiệp trong thời kỳ hội
nhập hiện nay” vào ngày 26/8/2016, tại
TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Hội thảo nhằm đánh giá những

thành tựu chủ yếu của Báo chí cách
mạng Việt Nam, nhất là trong thời kỳ
đổi mới, hội nhập quốc tế; làm rõ vai
trò không thể thiếu của báo chí đối với
doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập;
đề xuất một số giải pháp thúc đẩy mối
quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp. 

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo
Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở

Thông tin và Truyền thông tỉnh, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đại
diện doanh nghiệp và lãnh đạo Hội
Nhà báo các tỉnh thuộc Cụm thi đua
gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh
Thuận và Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh
Khánh Hòa tham dự Hội thảo n

Pv

Hội thảo Báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ III/2016

Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan Thepchai Saeyong trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu_Ảnh: PV
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Để có thêm nhiều tác phẩm báo chí 
chất lượng cao

thùy Dung, Lan hương

Tác phẩm báo chí hay phải có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đó là chia sẻ của các
nhà báo tại buổi Tọa đàm “Làm thế nào để có tác phẩm báo chí chất lượng tốt tham dự
Giải Báo chí Quốc gia” do Nhà Văn hoá, Ban Nghiệp vụ và Tạp chí Người Làm Báo phối hợp
tổ chức ngày 13/7, tại Hà Nội.

“Sức nóng” của đề tài
Đề tài của những tác phẩm báo

chí chất lượng phải là những đề tài
“nóng” của cuộc sống. Cái “nóng” ở
đây không chỉ là những vấn đề đang
được dư luận quan tâm, bàn luận, mà
còn là những vấn đề mang tính quốc
gia, vận mệnh. 

Theo nhiều đại biểu, một trong
những giá trị được đánh giá cao của
tác phẩm báo chí là tính mới của nội
dung và sáng tạo trong hình thức thể
hiện. Sau khi chọn được đề tài, định
hướng nội dung cũng cần phải rất sắc
bén, nắm bắt đúng tính thời sự để
định hướng đi cho tác phẩm, làm sao

Tọa đàm “Làm thế nào để có tác phẩm báo chí chất lượng tốt tham dự Giải Báo chí Quốc gia” tổ chức tại Hà Nội, ngày 13/7/2016_Ảnh: PV
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để tác phẩm nói đúng suy nghĩ, tình
cảm của dư luận cũng như có tác
động cổ vũ xã hội tích cực.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng
Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay
đưa ra 7 vấn đề trong phạm vi một
tác phẩm báo chí chất lượng viết về
đề tài nông nghiệp, nông dân, nông
thôn. “Để luôn đi trước nửa bước, thì
Toà báo cần phải chuẩn bị chu đáo 4-
5 bước tiếp theo (kỳ xuất bản, sự kiện
tương tác), bởi trước các vấn đề hay,
các báo khác cũng quan tâm khai
thác và sẵn sàng vượt lên nếu mình
bỏ lửng vấn đề. Bằng cách này, các
tác giả và cơ quan báo chí có chuyên
đề hay, đi trước, chấp nhận để cái tôi
cá nhân, hay danh tiếng của mình
xuống dưới mục tiêu cao hơn là hiệu
quả của tương tác truyền thông đối
với xã hội trong vấn đề mà chuỗi tác
phẩm đang đề cập”, nhà báo Lưu
Quang Định nhấn mạnh.

Năng lực sáng tạo của tác giả
Việc phát hiện đề tài hay, thời sự

thì việc thể hiện vấn đề đó bằng cách
nào? Cách thức triển khai ra sao? Tất
cả những điều này phụ thuộc rất lớn
vào năng lực sáng tạo của mỗi phóng
viên, biên tập viên cũng như sự định
hướng, chỉ đạo của Ban Biên tập.

Thách thức lớn nhất hiện nay là
làm thế nào để chọn lọc được thông
tin cần thiết, phản ánh đúng, trúng và
kịp thời những vấn đề mà cả xã hội
đang quan tâm trong một “biển”
thông tin xô bồ, hỗn loạn. Điều này
đòi hỏi phóng viên phải không ngừng
nỗ lực, học hỏi, trau dồi, nâng cao
trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính
trị cũng như đạo đức nghề nghiệp. 

Các đại biểu đều nhất trí rằng, để
có được tác phẩm báo chí thật sự chất
lượng, bản thân mỗi phóng viên, biên
tập viên phải có sự nhanh nhạy, nắm

bắt được đề tài, vấn đề thời sự nóng,
đừng “tham” những đề tài “đao to,
búa lớn”. Nhà báo phải bám sát
nhiệm vụ chính trị của đất nước, của
địa phương, của 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.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hải, Phó
Chủ tịch LCH Nhà báo Báo QĐND
cho rằng, với thể tài chính luận dù là
một bài hay một vệt bài; dù là bài
khẳng định hay bút chiến, hay phê
phán đều được lập kế hoạch, thảo
luận dân chủ với sự tham gia của tập
thể. Đây là cách làm mới của Báo
QĐND, nhằm phát huy dân chủ,
phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của
tập thể. 

Bên cạnh đó, phóng viên phải
từng bước bắt kịp với xu thế làm báo
hiện đại, phản ánh nhiều khía cạnh,
đi sâu giải quyết thấu đáo nhiều vấn
đề... Để làm được điều này, sự định
hướng, chỉ đạo của Ban Biên tập
đóng một vai trò hết sức quan trọng,
giúp phóng viên có điều kiện tác
nghiệp tốt nhất. Và khi Ban Biên tập
nhận thấy việc có được tác phẩm báo
chí chất lượng, đặc biệt là những tác
phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia là
trách nhiệm và tự hào thì chất lượng
của mỗi tác phẩm mới được đầu tư và
nâng cao hơn.

nhà Báo nguyễn như phong,
tổng Biên tập Báo Điện tử
petro tiMeS: 
Viết báo không phải là để
tham dự giải?

Thứ nhất, khi viết báo, là thực hiện
một nhiệm vụ mà tòa soạn giao,
phóng viên phải hoàn thành, với trách

tS Mai Đức Lộc, phó chỦ
tịch hội nhà Báo việt naM:

Phát hiện đề tài, theo đến
cùng sự kiện 

Sự phối hợp tổ chức Toạ đàm
của Nhà Văn hóa, Ban Nghiệp vụ
và Tạp chí Người Làm Báo là sáng
kiến có ý nghĩa vô cùng quan
trọng. Tại Toạ đàm, các cơ quan
báo chí đều thống nhất để có
được tác phẩm báo chí chất
lượng tốt, người làm báo cần
chú trọng lựa chọn đề tài, phóng
viên phải theo đến cùng sự kiện,
hình thức thể hiện phù hợp,
sáng tạo và đặc biệt quan tâm
đến vấn xác định rõ các thể loại
báo chí dự thi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ
quan báo chí cũng cần quan tâm
chú trọng hơn nữa khâu kiểm
tra, thẩm định thông tin. Một tác
phẩm báo chí để có được tiếng
vang, hiệu ứng xã hội tốt, ngoài
nội dung, tính phát hiện và tính
nghề nghiệp, cần thiết phải có
sự liên kết thông tin. Cần xem
việc gửi tác phẩm tham dự Giải
Báo chí Quốc gia là nhiệm vụ,
trách nhiệm và tự hào của cơ
quan mình thì mới có đầu tư
thoả đáng để chất lượng những
tác phẩm báo chí ngày càng tốt
hơn.
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nhiệm, tình cảm, và trí tuệ. Không có
ai khi bắt tay vào viết một bài báo lại
nghĩ rằng “viết để cuối năm dự thi”.
Còn nghề viết báo, cũng giống như
người đi câu... May ra thì vớ được con
cá to! Vấn đề là, cứ phải chịu khó
buông câu, phải biết cách làm mồi,
phải biết chọn địa điểm, phải biết
xem thời tiết... Có thể mất rất nhiều
thời gian, mà chỉ câu được con cá bé;
nhưng biết đâu, một ngày đẹp trời
nào đó, lại câu được chú cá to.

Nghề viết báo là thế. Cứ cần mẫn
đi, cần mẫn viết... bên cạnh rất nhiều
bài báo làng nhàng, chẳng ai biết, thì
có khi lại được bài được dư luận chú
ý. Quan trọng là có chịu đi, chịu viết
hay không mà thôi.

Thứ hai, Tổng Biên tập, chức vụ
mình được giao chỉ là tờ giấy A4, cấp
trên trao cho. Khi đã có người trao
cho, thì cũng có nghĩa là sẽ đến lúc bị
lấy lại. Cho nên, chức vụ có thể có
hôm nay, nhưng biết đâu, ngày mai
lại hết. Cho nên, phải cố mà viết để
giữ lấy nghề... Nghề mình có được là
của chính mình, chẳng ai cho cả.

Giải Báo chí Quốc gia là một giải
danh giá và thực sự có ý nghĩa đối với
nền báo chí Việt Nam. Tôi xin kiến
nghị với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt
Nam, vào kỳ trao giải sang năm, cần
phải được tổ chức nghiêm cẩn, đặc
biệt là với các tác giả nhận giải.
Không thể để có những tác giả lên
nhận giải ăn mặc lôm côm, thiếu
nghiêm túc... Mà rất tiếc là trong đó
có không ít nữ phóng viên.

nB Bạch Dương, 
Ban thanh thiều niên vtv6 
(Đài th việt naM): 
Mỗi tác phẩm như một 
“dự án xã hội”

Để có câu chuyện và chi tiết hay,
quá trình tìm tòi đòi hỏi phóng viên,

biên tập viên phải thâm nhập sâu vào
thực tế, gặp gỡ các nhân vật, tìm
kiếm sâu tài liệu, phân tích, tìm hiểu,
tiếp xúc để khai thác được những chi
tiết, câu chuyện đi vào lòng người
nhất. Phải luôn tâm niệm những chi
tiết, câu chuyện hay luôn tồn tại dù
đề tài có cũ, miễn là chúng ta cố công
tìm tòi và phát hiện.

Một trong những điểm mấu chốt
là không đóng khung thể loại, đa
dạng hóa hình thức thể hiện đặc biệt
là đa dạng hóa những thể hiện của
những đoạn thành phần cấu thành
nên tác phẩm, những phóng sự, ca
khúc...  tham khảo hình thức thể hiện
của những tác phẩm đi trước đặc biệt
là của truyền hình quốc tế cũng là
những sự gợi ý tốt.

Chương trình “Quạt cho phong
trào lớn mạnh” - buổi giao lưu với
những gương điển hình tiên tiến của
phong trào thi đua yêu nước toàn
quốc trong khuôn khổ Đại hội chiến
sỹ thi đua toàn quốc lần thứ IX năm
2015 vừa qua (Giải C Giải Báo chí
Quốc gia 2015) là một ví dụ. Chương
trình được lồng ghép giao lưu với
hình thức tuyên dương, trao giải đã
làm chương trình trở nên nhẹ nhàng
và sinh động hơn hình thức giao lưu
kiểu ngồi ghế bàn tròn thông thường.
Dàn nhạc semi classis chơi nhạc nền
sống cho chương trình mang đến sự
mềm mại và nghệ thuật, trang trọng
hơn cho một buổi giao lưu tầm vóc
quốc gia. 

Sự tham gia và tham vấn về hình
thức thể hiện của tác phẩm từ những
đạo diễn giỏi cũng như sự đóng góp ý
tưởng thể hiện của nhiều bạn trẻ
cũng mang lại những hình thức thể
hiện mới cho những chương trình
được quy về thể loại giao lưu, tọa
đàm. Ban Thanh thiếu niên VTV6 đã
tận dụng được nhiều ý tưởng của các

bạn trẻ cho những chi tiết hay, những
màn thể hiện ấn tượng trong các tác
phẩm này.

Để có sự thành công, mỗi tác
phẩm cần chú trọng khâu liên kết với
các cơ quan, đơn vị liên quan để cùng
hợp tác thực hiện chương trình. Cần
phải coi mỗi tác phẩm như một dự án
xã hội mà càng có nhiều sự ủng hộ,
giúp đỡ của các cơ quan liên quan thì
chương trình càng có nhiều cơ hội
thành công. 

Mỗi tác phẩm tiến hành được coi
như là một nhiệm vụ xã hội chung
của nhiều cơ quan tâm huyết trong
đó đơn vị truyền hình đóng vai trò
chủ trì về nội dung và hình thức thể
hiện, các đơn vị khác chung tay trên
nhiều phương diện như đóng góp nội
dung, phối hợp tổ chức, hỗ trợ nhân
lực, vật lực n

Là một hoạt động bên lề nhân dịp
tổng kết 10 năm Giải Báo chí Quốc
gia, Toạ đàm “Làm thế nào để có tác
phẩm tốt dự Giải Báo chí Quốc gia?”
thu hút sự tham dự của hơn 100 nhà
báo đại diện cho các cơ quan thông
tấn, báo chí trên cả nước. TS Mai Đức
Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam; TS Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban
Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ;
nhà báo Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc
Nhà Văn hoá và PGS, TS Nguyễn
Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí
Người Làm Báo đồng chủ trì Toạ đàm. 
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hội nghỊ tỔng Kết 10 nĂM giải Báo chí Quốc gia 

Hành trình 10 năm “lửa thử vàng”
hoàng LÂM

Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng danh giá của giới báo chí Việt Nam, được tổ chức
hằng năm nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất có chất lượng cao về tư

tưởng, văn hóa, có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao. Đây là “sân
chơi” bổ ích, để các nhà báo nhìn lại thành quả lao động của mình trong một năm và có

dịp trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Giá trị của Giải ngày càng lan tỏa, được báo giới và
công chúng nhiệt tình hưởng ứng, đón nhận tích cực.

Trong 10 năm qua, hàng trăm
giải thưởng được trao đã
góp phần cổ vũ đối với

người làm báo, ghi nhận, tôn vinh
thành quả lao động sáng tạo của
báo chí và khích lệ những người làm
báo tiếp tục hăng hái thi đua, lao
động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ
chính trị mà Đảng, Nhà nước và
nhân dân giao phó. Bên cạnh đó,
Giải có ý nghĩa quan trọng đối với
hoạt động nghiệp vụ của các cấp
Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí
trên cả nước trong việc nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
hội viên, nhà báo và nâng cao chất
lượng tác phẩm báo chí, qua đó đã
phát hiện và bồi dưỡng những tài
năng trẻ; tập hợp xây dựng đội ngũ
cây bút, tay máy quyền uy, nâng cao
vị thế của báo chí cách mạng. Theo
thống kê, trong 10 năm, hội đồng
giải đã trao 45 Giải A, 206 Giải B,
396 Giải C và 346 Giải khuyến
khích.

Dấu ấn của Hội Nhà báo 
Việt Nam

Với trách nhiệm là cơ quan chủ
trì,  Hội Nhà báo Việt Nam đã bám
sát và thực hiện nghiêm chỉnh các
quy định của Nhà nước, của Hội

đồng Giải; phối hợp chặt chẽ và
nhận được sự hợp tác có hiệu quả
của các Ban, Bộ, ngành liên quan,
của các cấp Hội Nhà báo và lãnh
đạo các địa phương trong cả nước.
Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành
các văn bản về Quy trình tổ chức
Giải, chi tiết nội dung các công việc
cho một mùa giải, đơn vị thực hiện,
cấp trình ký, thời hạn hoàn thành...
từ khâu ban hành Hướng dẫn dự
giải, đến khâu hoàn tất công việc sau
khi trao Giải vào dịp 21/6 hằng năm.

Việc thành lập các Hội đồng sơ
khảo, Hội đồng chung khảo và tổ
chức chấm, thẩm định, xét trao giải
hằng năm... được thực hiện nghiêm
túc, khách quan, khoa học, lựa chọn
các thành viên đại diện tiêu biểu cho
các thế hệ nhà báo, các loại hình báo
chí, cơ quan báo chí, các vùng miền.
Các Hội đồng làm việc công tâm,
khách quan, tinh thần trách nhiệm
cao. Các cấp Hội Nhà báo trong cả
nước đã tổ chức thực hiện nghiêm
túc, đúng quy định theo Hướng dẫn
của Hội đồng Giải, từ khâu tuyên
truyền, đến tuyển chọn tác phẩm gửi
dự giải, tổ chức khen thưởng, tôn
vinh các tác giả đoạt giải. 

Công việc trao Giải hằng năm
được thực hiện bài bản, chuyên

nghiệp, tổ chức trang trọng, tôn
vinh giá trị của Giải và các nhà báo
đoạt giải. Các đồng chí Lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ,
ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở
Trung ương... đã dành cho Giải sự
quan tâm đặc biệt. Có thể khẳng
định, công tác tổ chức Giải trong 10
năm qua đã được thực hiện nghiêm
túc, theo đúng các quy định của
Chính phủ, đúng Điều lệ Giải và
phù hợp với sự phát triển của báo
chí cả nước. 

Để Giải Báo chí Quốc gia ngày
càng hấp dẫn

Qua 10 mùa Giải, thành công là
cơ bản, nhưng so với thực tế phát
triển mạnh mẽ của báo chí và trước
những yêu cầu ngày càng cao của
công chúng báo chí cả nước, Giải
Báo chí Quốc gia vẫn còn không ít
những trăn trở, băn khoăn. Hội
đồng Giải Báo chí Quốc gia đã
nhận thấy những bất cập, yếu kém
cần khắc phục, từ khâu hướng dẫn
dự giải đến khâu tuyển chọn từ cơ
sở và khâu chấm cuối cùng để nâng
cao chất lượng Giải. Mặc dù những
tác phẩm đoạt Giải đều là những
tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc và rất
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xứng đáng được vinh danh, song
dường như khâu tuyển chọn từ cơ sở
vẫn bỏ lọt, bỏ sót những tác phẩm
hay. Phần lớn các tác phẩm đoạt
giải cao vẫn tập trung ở các cơ quan
báo chí Trung ương và các địa
phương có sự tập trung chỉ đạo và
đầu tư về chuyên môn, có nội dung
bám sát thực tiễn và cách thể hiện
giản dị, hấp dẫn.

Giải ảnh báo chí, giải tác phẩm
phát thanh, giải bình luận, xã luận,
chuyên luận còn ít tác phẩm tham
dự. Và mặc dù Hội đồng Giải đã có
cơ chế riêng đối với ảnh báo chí,
cho phép tác giả ảnh báo chí gửi
trực tiếp tác phẩm về Hội đồng Giải
không qua tuyển chọn ở cơ sở,
nhưng đây vẫn là khâu yếu kém,
chưa đạt được như mong đợi.

Cơ cấu Giải quy định trước đây với
8 loại Giải cho 3 loại hình, gồm báo
in, báo nói, báo hình, từ năm 2012
điều chỉnh thành 11 loại giải cho 4
loại hình, tỏ ra chưa phản ánh đúng
thực tế phát triển. 

Và đã nhiều mùa trôi qua, Hội
đồng Giải vẫn mong đợi có những

tác phẩm xuất sắc hơn, có sức lay
động và tiếng vang lớn, có tính phát
hiện sắc sảo, sâu sắc trong lý giải,
tiếp cận và phản biện, mới mẻ, sáng
tạo trong cách thể hiện. Bên cạnh
đó là những điểm yếu chung về
nghiệp vụ là thể hiện chưa sâu, chưa
tới tầm của vấn đề mà tác giả đặt ra.
Không ít thành viên trong Hội đồng
Giải tiếc nuối khi có những tác
phẩm dù nội dung rất tốt nhưng chỉ
vì một số lỗi kỹ thuật nhỏ đã khiến
tác phẩm đó mất đi cơ hội đoạt Giải. 

Để nâng cao chất lượng giải

trong những năm tới, Hội đồng Giải
Báo chí Quốc gia cho biết sẽ tập
trung điều chỉnh, sửa đổi cơ cấu
giải; tiếp tục nâng cao chất lượng
tác phẩm dự Giải, tăng cường phát
hiện, trao thưởng cho những tác giả,
tác phẩm xuất sắc, có hình thức thể
hiện hấp dẫn, hiện đại, giàu sức lan
tỏa, hiệu quả xã hội lớn. Ngoài ra,
Hội đồng Giải cũng khuyến nghị
các cơ quan chủ quản có hình thức
biểu dương phù hợp đối với những
tác giả có tác phẩm đoạt giải khi xét
lương, khen thưởng định kỳ. Hội
đồng Giải cũng xem xét điều chỉnh
giải cho các loại hình báo chí, các
loại giải trong từng nhóm thể loại,
tăng kinh phí giải thưởng để các thể
loại báo chí có cơ hội tham gia và
được tôn vinh xứng đáng. 

Tổng kết 10 năm Giải Báo chí
Quốc gia không phải là sự kết thúc
mà là sự khởi đầu cho những chặng
đường tiếp theo phát triển tốt hơn.
Chính vì vậy, công chúng và báo giới
cả nước vẫn mong chờ, kỳ vọng và
chuẩn bị tâm thế để đón chào những
mùa vàng bội thu phía trước n

Ngày 29/3/2007, Thủ tướng
Chính phủ đã ký Quyết định phê
duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc
gia và giao cho Hội Nhà báo Việt
Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông
tin &Truyền thông) và mời Ban
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
(nay là Ban Tuyên giáo Trung
ương) tham gia thực hiện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải thưởng cho các tác giả đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - 2015_Ảnh: PV
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hội nghỊ tỔng Kết 10 nĂM giải Báo chí Quốc gia 

nhà Báo phan Quang, nguyên chỦ tịch 
hội nhà Báo việt naM

Giải Báo chí Quốc
gia là Giải thưởng văn
hóa đàng hoàng, minh
bạch, có tác động
thúc đẩy báo giới
thường xuyên nâng
cao năng lực tác
nghiệp và đạo đức
nghề nghiệp, đạt hiệu
quả tốt trên nhiều

mặt. Giải là điểm hẹn, là niềm tự hào của báo giới
Việt Nam và cả những ai quan tâm đến báo chí,
truyền thông. 

Nếu cuối thập niên 1990, chúng ta ghi nhận Giải
Báo chí góp phần làm nên diện mạo báo chí Việt
Nam thì ngày nay có thể khẳng định: Giải Báo chí
Quốc gia thể hiện diện mạo thu nhỏ của báo chí
Việt Nam, tôn vinh, lưu giữ phần tinh túy của nền
báo chí ấy, góp phần gìn giữ di sản văn hóa Việt
Nam. Thành công ấy là sự tích hợp tài năng, trí tuệ,
tâm huyết của mấy thế hệ nhà báo trong cả nước 10
năm qua, nếu tính cả tiền thân của Giải là Giải Báo
chí toàn Quốc được thành lập theo Quyết định của
Trung ương năm 1991, thì đã là một phần tư thế kỷ.

Tạo được thành công là niềm tự hào, mọi sơ suất,
bất cập - chưa nói biểu hiện thiếu trong sáng - đều
có thể dẫn đến chuyện lình xình “hậu giải”. Một
giải báo chí có uy tín nhất thế giới là Giải Pulitzer
của Mỹ, được tổ chức, điều hành khoa học với bề
dày hơn 100 năm, vậy mà như chúng ta biết, cách
đây không lâu đã để xảy ra một vụ bê bối, nhà báo
được trao giải bị đuổi việc, chủ bút báo The New
York Times là cơ quan gửi tác phẩm rởm dự thi,
phải từ chức. Nói như vậy, không phải là huyênh
hoang ta bằng họ, ta hơn họ, mà chính là nhận chân
thực tại, tìm cách hoàn thiện Giải Báo chí Quốc gia
của chúng ta ngày càng tỏa sáng hơn.

Thiển nghĩ, có những vấn đề không dễ xử lý luôn,

mà đòi hỏi phải có thời gian. Phải chăng những cải
tiến nào được sự đồng thuận cao, Chủ tịch Giải kết
luận, thì sẽ áp dụng cho việc thực hiện giải năm tới.
Một số vấn đề nếu còn phải tiếp tục suy nghĩ, bàn
luận thỉnh thị cấp trên, thì chờ đến lúc nào tìm ra
giải pháp đúng sẽ đưa vào thực hiện.

Cũng có một số vấn đề không đề cập trong báo
cáo, nhưng không ít người trăn trở. Chẳng hạn, việc
tuyển chọn tác phẩm dự thi thông qua hai bước, sơ
khảo và chung khảo theo thông lệ, nhiều năm đạt
kết quả tốt, không có chuyện khiếu nại “hậu giải”,
tuy nhiên sức ép thời gian thật nặng nề. Phải “săm
soi” trên dưới 1.650 tác phẩm (tính năm vừa qua),
trong đó có tác phẩm dài đến 125 trang, những tác
phẩm thể loại truyền hình dài 60 phút... Số tác
phẩm được giải nói chung đều trải qua quá trình
chọn lọc khắt khe.

Tôi nghĩ có lẽ Lãnh đạo Hội đồng Giải Báo chí
Quốc gia, mà thường trực là Hội Nhà báo Việt Nam
nên lập một tổ chuyên gia giúp việc nghiên cứu,
lặng lẽ tham vấn một số người trong nước, tìm hiểu
kinh nghiệm nước ngoài, không cần phải hội thảo,
tọa đàm nếu không thật cần thiết, rồi đề xuất kiến
nghị lên Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia và Lãnh
đạo Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định.

nhà Báo Lê Quốc trung, nguyên phó chỦ tịch
thường trực hội nhà Báo việt naM

Trong 10 năm qua,
báo chí nước ta đã có
những bước phát triển
mạnh mẽ. Nếu trong
những năm đầu của
Giải Báo chí Quốc gia,
báo điện tử chỉ mới là
bước đi chập chững thì
nay đã thành xu thế
phát triển chung của

báo chí. Sự phát triển của các loại hình báo chí đã làm
cho cơ cấu giải phải thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

“Điểm sáng” trong đời sống văn hóa
tinh thần của đất nước 
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Cần phải cân đối số lượng để giải xứng tầm là một
giải quốc gia, đặc biệt là đối với Giải A. Những tác
phẩm đoạt Giải A được coi là những tác phẩm xuất
sắc nhất của báo chí nước nhà trong 1 năm, cho nên
được xét chọn rất chặt chẽ và mỗi loại giải chỉ có duy
nhất một Giải A. Như vậy hiện nay, 1 năm nhiều nhất
cũng chỉ trao 11 Giải A.

Theo cơ cấu hiện nay, các giải được chấm theo thể
loại của từng loại hình báo chí. Việc này có thể dẫn
đến có tác phẩm ở loại giải này được giải cao (vì đạt
tiêu chí của giải ở loại hình đó) nhưng có thể chưa
xuất sắc bằng một tác phẩm khác được giải thấp hơn
ở loại giải khác. Ví dụ: ở báo in có 2 hoặc 3 phóng sự
xuất sắc, có tác động xã hội rất lớn, nhưng cùng nằm
trong báo in nên chỉ có một tác phẩm được Giải A,
những tác phẩm còn lại chỉ có thể đoạt Giải B, trong
khi đó, ở báo điện tử cũng có một tác phẩm phóng sự
xuất sắc và đứng đầu trong loại giải đó nên mặc dù có
thể chưa xuất sắc bằng 3 tác phẩm kia của báo in
nhưng lại có cơ hội đoạt Giải A. Giải A trong trường
hợp này không phải là một trong những tác phẩm
xuất sắc nhất của báo chí nói chung. Tình trạng này
không phải không thể xảy ra.

Hiện nay, Giải A được quy định cố định là mỗi loại
giải không quá 1 Giải A trong khi các Giải B, C do
Hội đồng chung khảo quyết định trên cơ sở chất
lượng và số lượng tác phẩm vào vòng chung khảo.
Điều này dẫn đến tình trạng nêu trên là có thể trong
một loại giải có nhiều tác phẩm xứng đáng đoạt Giải
A hơn các tác phẩm ở loại giải khác nhưng cũng chỉ 1
tác phẩm được Giải A.

Theo dõi Giải trong 10 năm qua, tôi thấy có một
số cơ quan báo chí gần như không thể tham gia giải.
Thí dụ một số cơ quan báo chí phục vụ đối tượng
thiếu niên nhi đồng hoặc đồng bào dân tộc, miền núi.
Viết cho các đối tượng này thường ngắn gọn, đơn
giản, dễ hiểu. Nếu xếp chung trong các loại giải theo
loại hình báo chí hiện nay, rất khó đoạt giải, chính vì
vậy rất ít tác phẩm phục vụ các đối tượng này đoạt
giải trong 10 năm qua.

Như đã nói ở trên, cơ cấu giải hiện nay tương đối
hợp lý, nhưng để khắc phục những bất cập đã nêu và
nâng cao hơn nữa chất lượng giải vẫn cần tiếp tục xem
xét cải tiến cơ cấu giải. Có thể vẫn dựa trên cơ sở cơ
cấu giải hiện nay, tùy theo tình hình phát triển của
báo điện tử, báo phát thanh và báo chí nói chung, điều

chỉnh số lượng các loại giải bảo đảm sự bình đẳng,
thống nhất giữa các loại hình báo chí. Đồng thời cần
xem lại quy định khung cứng nhắc mỗi loại giải chỉ có
tối đa 1 Giải A theo hướng giao cho Hội đồng chung
khảo căn cứ chất lượng cụ thể của từng năm quyết
định. Như vậy số lượng giải có thể tăng lên.

tS trần Bá Dung, Ủy viên Ban thường vụ,
trưởng Ban nghiệp vụ hội nhà Báo việt naM,
trưởng Ban thư Ký tổng hợp giải Báo chí
Quốc gia

Ở sân Đài PT-TH
Đồng Nai có một tảng
đá không đẹp lắm,
nhưng khách đến ai
cũng vào chụp ảnh.
Đó là tảng đá khắc
tên những nhà báo
của Đài đoạt Giải Báo
chí Quốc gia. Tôi biết,
đây là nơi đầu tiên

trong làng báo Việt Nam làm việc này. Ai cũng thấy
ý nghĩa thật sâu sắc. Chưa hết, Đài PT-TH Đồng
Nai còn là nơi mạnh dạn có cơ chế tặng thêm 100%
giá trị giải thưởng cho các nhà báo đoạt Giải. Đó là
một cách đầu tư đúng, trúng, đời và độc đáo. Đầu
tư từ những đề tài nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn thông
qua những câu chuyện bình dị.

Ở Đài PT-TH Nghệ An cũng vậy, ngoài việc đầu
tư cho tác giả có đề tài tốt, chọn tác phẩm tốt hàng
tuần, hàng tháng, Đài cũng có hình thức tôn vinh
cho tác giả đoạt giải, thưởng gấp 2,5 lần giá trị giải
thưởng của Giải Báo chí Quốc gia (Đài đã nhiều
lần đoạt giải cao Giải Báo chí Quốc gia).

Còn Báo Đầu tư, có cách đầu tư cũng rất phong
cách như nhà đầu tư. 10 năm nay, tôi biết, vào thứ 6
hàng tuần, Báo đều mở lớp học và trao đổi nghiệp
vụ cho phóng viên. Đến một khái niệm phóng sự
ảnh cũng được hỏi, tranh luận sôi nổi cả tiếng đồng
hồ. Một cái tít báo được giảng viên đưa ra cũng
được cả hội trường phản biện...

Đó là những cách đầu tư hiệu quả mà tôi biết.
Đương nhiên, trước hết phải là nỗ lực của mỗi nhà
báo. Thế nên, muốn có giải cần phải đầu tư n

Pv
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cHÂN DUNG NHà Báo

Nhớ nhà báo Hàm Châu 
và những bài học về nghề

nguyễn sĩ đại

Làm báo là nghề hàng vạn người có thể theo được, nhưng để trở thành “nhà báo” thì
không dễ. Trở thành nhà báo có thẩm quyền, nhà báo được báo giới, đồng nghiệp, công

chúng trong và ngoài nước thừa nhận càng khó khăn gấp bội. Viết về khoa học ở Việt
Nam chỉ một cái tên có thể kể được, đó là Hàm Châu.

Mười lăm năm tìm đường
Tốt nghiệp Trường Kinh tế - Tài

chính, tiền thân của  ĐH Kinh tế Quốc
dân Hà Nội, năm 1959, ông được nhận
về làm phóng viên quốc tế Báo Thủ đô,
tiền thân của Báo Hà Nội mới.

Người thầy đầu tiên, người làm nên
thành công trong nghề báo của Hàm
Châu, chính là thực tế cuộc sống. Đầu
những năm 1960, có phong trào thanh
niên thủ đô tình nguyện lên Tây Bắc
phát triển kinh tế - văn hóa miền núi mà
âm hưởng hào hùng của nó còn vang
đọng trong thơ: 
Sống ở thủ đô mà dạ để mười phương
Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn
Đây miền Tây núi rừng giang tay đón
Những con người sung sướng nhất trần
gian
Là được lên đây đem sức lực căng tràn
Với sứ mệnh vinh quang: vỡ đất...

Theo chân những trái tim rực lửa ấy,
Hàm Châu có bài viết về Vũ Băng Tú,
nữ sinh Hà Nội tình nguyện làm giáo
viên không lương tại Trường Thanh niên
xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, qua đó, cô
được Bác Hồ thưởng Huy hiệu của
Người. Nhưng ông chỉ thật sự tìm thấy
con đường, tìm thấy sở trường của mình
từ sau 1975, khi Việt Nam không chỉ
làm chấn động thế giới bằng Đại thắng
Mùa xuân 1975, mà còn bằng những giải
thưởng lớn trong các cuộc thi Olympiad

toán học và vật lý quốc tế. Bản thân con
gái ông, Nguyễn Thị Thiều Hoa, giành
Huy chương Bạc, thành tích cao nhất
của Đoàn học sinh Việt Nam trong kỳ
thi toán quốc tế năm 1976 tại Vienna
(Áo). Ông là một trong những nhà báo
đầu tiên viết và là nhà báo số 1 viết một
cách đầy đủ và hay nhất về các vấn đề
này. Chẳng hạn, tổ GK1, những nhà
khoa học ở ĐH Bách Khoa do TSKH
Vũ Đình Cự đứng đầu, đã hóa giải sự
phong tỏa cảng Hải Phòng bằng thủy lôi
của đế quốc Mỹ năm 1972. Trong bài
viết này, ngoài sự chính xác của tư liệu
lịch sử, sự ly kỳ của các tình tiết và cách
dàn dựng, còn thấy sự khắc họa tính
cách và những chi tiết làm toát lên vẻ
đẹp của con người. Đó cũng là điều làm
tôi chú ý đến phong cách Hàm Châu.

Có thể thấy, Hàm Châu mất đến 15
năm tìm đường để neo lại với đề tài về
khoa học và người trí thức tinh hoa, để
chín nhuần một phong cách. Nhưng
cũng may thay, thời gian còn lại vẫn đủ
để làm nên một cây bút lớn trong làng
báo. Cuộc đời vốn ngắn ngủi; tuổi nghề
càng ngắn, hầu hết các nhà văn, nhà báo
đều biến mất vô tăm tích trong sự loay
hoay của mình. 

Từ lý tưởng, tư tưởng 
đến nhân cách, tác phẩm

Tôi có gần 30 năm gần gũi nhà báo

Nhà báo Hàm Châu
sinh ngày 25/9/1935

tại làng Xuân Liễu,
huyện Nam Đàn, tỉnh

Nghệ An trong một gia
đình nhà Nho yêu nước;

mất ngày 30/7/2016
tại Hà Nội, nơi ông sống

gần trọn cuộc đời. Ông
vào nghề báo từ năm

1959,  đã viết gần
3.000 bài báo, 12 cuốn

sách và đồng tác giả
nhiều công trình khác.
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Hàm Châu, được ông kể cho nghe
nhiều điều. Ngay từ nhỏ, ông đã
mang lý tưởng chăn dân, báo quốc
của nhà Nho, một lý tưởng không xa
với mục tiêu và phương pháp của chủ
nghĩa cộng sản: tu thân, tề gia, trị
quốc, bình thiên hạ. Năm 1955, khi
mới 20 tuổi, ông được kết nạp vào
Đảng. 

Tuy nhiên, đến sau năm 1975, ông
mới thật sự nhận thức rằng: Nhân
dân là người sáng tạo ra lịch sử, là lực
lượng của cách mạng nhưng dẫn dắt
nhân dân phải là tầng lớp trí thức
tinh hoa; vừa có lòng nồng nàn yêu
nước, yêu dân; vừa phải có tri thức
đáp ứng yêu cầu thời đại. Làm cho
bạn đọc hiểu về họ, dân tộc hiểu về
họ, noi gương họ; làm cho các chính
khách biết trân trọng, sử dụng họ vì
sự phát triển nhanh chóng và bền
vững của đất nước - đó chính là lý
tưởng, là tư tưởng được xác định;
được thể hiện nhất quán trong các
tác phẩm báo chí của Hàm Châu.
Nếu không có tư tưởng, nhất định
không thể trở thành một nhà báo
thực thụ. Một nhà báo thực thụ, nhà
báo chân chính bao giờ cũng có một
nhân cách cao đẹp; trước hết là sự
lao động, tận hiến cho nghề nghiệp,
cho lý tưởng mà mình phụng sự. Vào
những ngày tháng 6/2016, linh cảm
những ngày cuối cùng của cuộc đời,
Hàm Châu đã viết một cách xúc
động: “Tôi có thể tự hào là suốt đời
mình, tôi chưa từng dính dáng đến
chuyện chạy chọt cổng hậu, tìm kiếm ô
dù, tham ô, hủ bại, luôn cố giữ mình
sạch trong cho dù có rơi vào cảnh ngộ
éo le... Tôi luôn gắng sống theo đạo
của người quân tử “giàu sang không
thể quyến rũ, nghèo hèn không thể
chuyển lay, uy vũ không thể khuất
phục”.

Lời nói đi đôi với việc làm, cuộc

sống trong sạch, cao đẹp của nhà báo
chính là một trong những điều căn
bản làm nên giá trị của tác phẩm báo
chí do anh ta viết ra. Không nhiều
người làm được như vậy.

Hàm Châu, trời phú cho một tư
chất thông minh. Ông có trí nhớ hơn
người. Ông từng kể, nếu so với Lê
Quý Đôn thì phạm thượng, “nhưng
nếu nói tôi nhớ tất cả những gì thày
dạy trên lớp, về nhà ít khi phải đọc lại
thì chẳng phải quá lời”. Tuy nhiên, sự
thông minh và trí nhớ chỉ chiếm một
phần rất nhỏ trong thành công về sự
nghiệp của ông. Ông ham học và tự
rèn nghề một cách kỳ lạ, học đủ mọi
thứ, ngày nào cũng học, cái gì cũng
muốn đạt tới đỉnh cao. Học tiếng
Trung Quốc, từ trước năm 1960,
muốn phát âm theo giọng Bắc Kinh,
mà phải học bằng thơ Đường, bằng
văn học. Rồi học thư pháp, học khí
công, yoga, vật lý, toán học; nhất là
học ngoại ngữ. Gần 60 tuổi, ông mới
đi học tiếng Anh, dù đã biết tiếng
Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung. Lúc
đầu mong muốn chỉ để giao tiếp, để
đọc văn bản; sau để viết sách. Ông đã
viết được 2 cuốn sách bằng tiếng
Anh. Tiếng Anh sau này là con tàu
đưa ông đến không chỉ các nước trên
thế giới mà đến các thiên hà trong
thế giới vật lý để cung cấp cho bạn
đọc những trang viết lấp lánh ánh
sáng rọi tới từ những ngôi sao xa xôi.

Tôi chưa học được ông ở sự say
mê, nghiêm cẩn, ở sự uyên bác trong
nghề nghiệp. Và có thể không bao
giờ học được. Nhưng, đọc các bài viết
của ông, tôi cũng thụ hưởng được vài
“ngón nghề”. Thí dụ ở những đoạn
mở đầu. Có khi ông cứ nhẩn nha
khiến bạn đọc chờ đợi. Nhưng phần
lớn, khi viết về nhân vật, bao giờ ông
cũng đưa ra nhận định. Điều quan
trọng nhất của tác phẩm báo chí phải

được nói trước. Khi viết về GS Hồ
Đắc Di, ông kể một dòng họ có 5
nàng dâu là công chúa; còn số tổng
đốc, thượng thư thì không đếm xuể,
“vậy mà nhiều người trong dòng họ
quý phái ấy, như Hồ Đắc Điềm, Hồ
Đắc Di, Hồ Đắc Liên... và vợ con họ,
tự nguyện rời bỏ cuộc sống ô tô, nhà
lầu nơi đô thị đầy đủ tiện nghi, lên
đường kháng chiến, “ăn chay nằm
đất” với đồng bào chiến sĩ giữa rừng
sâu”. Cái mở đầu ấy, không chỉ thông
tin về nhân vật mà còn ẩn chứa một
lời răn; một câu văn mang tính tư
tưởng.

Báo chí không được hư cấu.
Nhưng quá trần trụi, cũng khó đem
lại những xúc cảm đẹp; khó dựng nên
những tâm hồn đẹp và một cuộc đời
lấp lánh những ánh sáng khác nhau.
Báo chí ngày nay đang thiếu hụt chất
văn, thiếu hụt đi một sức mạnh cần
thiết đó chăng? n

GS Trần Thanh Vân năm 1963 bảo
vệ xuất sắc luận án tiến sĩ vật lý tại
Paris, Pháp khẳng định, hạt proton
không phải là "viên gạch cuối cùng"
của vật chất, mà là một cấu trúc gồm
nhiều "viên gạch" còn nhỏ hơn nữa
kết hợp lại (về sau giới vật lý tìm ra các
hạt quark) - người có thể đại diện cho
các nhà khoa học đỉnh cao đã đánh
giá về nhà báo Hàm Châu như sau: 

“Tôi chưa thấy nhà báo nào
tâm huyết với khoa học như
Hàm Châu. Chúng ta đã mất đi
một nhà báo chân chính hết
lòng cho nền khoa học nước
nhà - một nhà báo tâm huyết
và hiểu về khoa học như Hàm
Châu”.
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Xử lý khủng hoảng truyền thông 
từ tin đồn trên mạng xã hội

thành huy Long

Tin đồn là “sản phẩm truyền thông” chứa đựng nhiều yếu tố nhiễu trong quá trình
truyền thông, bởi nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: trình độ, nhận thức, hành vi
của người truyền tin và đối tượng tiếp nhận thông tin. Do đó, mỗi lần tin đồn được truyền
đi, nó lại được thêm hoặc bớt những tình tiết theo hoàn cảnh hoặc đối tượng tiếp nhận.
Do đó, nguy cơ sai lệch thông tin trong tin đồn là vô cùng lớn, gây hậu quả khó lường,
thậm chí mất kiểm soát thông tin.

Trong đời sống truyền thông,
tin đồn thường là “món
thơm” khiến không ít nhà

báo “bắt mùi” một cách nhanh
chóng. Điều rất nguy hại khi tin
đồn được “chính thống hóa” trên
báo chí, với sức mạnh vô biên của
các phương tiện truyền thông đại
chúng, nó trở thành “quả bom” có
sức công phá khủng khiếp, ảnh
hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự
của doanh nghiệp.

Hậu quả do tin đồn
Thực tế cho thấy, nhiều  thông

tin chưa được kiểm chứng được
“chính thống hóa” trên báo chí
không chỉ gây hoang mang đối với
công chúng mà còn gây thiệt hại
nghiêm trọng cho các doanh nghiệp
-"nạn nhân" của tin đồn. 

Thời gian qua, vấn đề an toàn vệ
sinh thực phẩm xuất hiện tràn lan
trên các trang báo điện tử ở nước ta,
khiến công chúng vô cùng hoang
mang, không phân biệt được thật
hư. Gần đây, cư dân mạng xôn xao
trước một clip trên mạng xã hội cho

rằng, ở Việt Nam đang có loại xoài
bằng nhựa, nguồn gốc từ Trung
Quốc, gây ảnh hưởng tới sức khỏe
của người tiêu dùng. Chưa đầy 1
ngày đăng tải, đến 16 giờ ngày 1/8,
clip đã thu hút hàng triệu lượt xem,
hàng chục nghìn bình luận và hơn
65.000 lượt chia sẻ. Trong clip,
người đàn ông vừa thái xoài vừa
khẳng định xoài bị làm giả, là sản
phẩm nhân tạo có nguồn gốc từ
Trung Quốc, do “ở hạt có một lớp
nylon được làm từ tinh dầu hoặc
một thứ hóa chất, tinh chất nào đó”.
Ngay sau đó, video clip này đã nhận
được sự phản ứng dữ dội của cư dân
mạng. Nhiều người phê phán và cho
rằng, clip đã khiến người dân hoang
mang trước tình hình thực phẩm
bẩn, không rõ nguồn gốc tràn lan,
làm ảnh hưởng tới cuộc sống cũng
như công việc của những người
trồng xoài. Một thí dụ khác là vào
giữa tháng 6/2013, trên mạng xã hội
xuất hiện tin đồn mít xanh được thu
hoạch hàng loạt, sau đó ngâm hóa
chất kích thích khiến mít chín, có
mùi thơm không khác gì mít chín

cây. Một số tờ báo sau đó đã khai
thác lại và đưa tin thiếu chính xác,
khiến nhiều nông dân trồng mít ở
xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang rơi vào cảnh khốn đốn
khi giá mít loại tốt chỉ được thu mua
với giá 7.000 -8.000 đồng/kg, còn
mít xấu giá còn 3.000 - 4.000
đồng/kg. Hơn nữa, cả mít quả cũng
như mít giống đều rất khó khăn
trong khâu tiêu thụ, ảnh hưởng
nghiêm trọng đối với những người
trồng mít ở khu vực.

Ứng xử của doanh nghiệp
trước tin đồn

Thứ nhất, cần minh bạch hóa
thông tin

Vụ tin đồn ông Phạm Văn Thiệt,
Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần
Á Châu (ACB)  bỏ trốn xảy ra vào
tháng 10/2003 đã làm chao đảo
ngân hàng ACB cũng như cả hệ
thống ngân hàng trong suốt vài ngày
sau đó. Rất may, Ngân hàng Nhà
nước vào cuộc kịp thời đã khiến tình
hình dần ổn định. Đại diện ACB lúc
đó từng treo giải thưởng cao cho ai

vấN đề Sự KiệN
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cung cấp nguồn tin cho cơ quan
chức năng tìm ra đối tượng tung tin
thất thiệt, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra
“kẻ giấu mặt”. Có thể thấy, việc
ngăn chặn tin đồn gần như bất khả
thi và việc cơ quan chức năng tìm ra
“thủ phạm” chẳng khác nào “mò
kim đáy biển”. Đối mặt với những
tin đồn trên mạng xã hội, doanh
nghiệp cần chủ động tự vệ bằng
cách minh bạch hóa thông tin.
Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần
phản ứng nhanh khi tin đồn xảy ra
thông qua chiến lược truyền thông
rõ ràng để giảm thiểu thiệt hại.

Thứ hai, sử dụng hiệu quả kênh
báo chí truyền thông

Để giải quyết tận gốc vấn đề do
tin đồn gây ra, các doanh nghiệp
cần xây dựng mô hình quản lý, đối
phó tốt với tin đồn và khủng hoảng
truyền thông. Các doanh nghiệp cần
công khai, minh bạch, sẵn sàng mổ
xẻ tin đồn. Khi có tin đồn, bên cạnh
việc khai thác tối đa sự hỗ trợ của
các phương tiện truyền thông, rất
cần sự ủng hộ của các cơ quan công
quyền, cơ quan chức năng... Nhìn từ
đời sống báo chí truyền thông hiện
nay có thể thấy, báo chí là kênh
thông tin quan trọng trong việc xử lý
tin đồn, bởi dù truyền thông xã hội
có mạnh đến đâu, người dân vẫn tin
vào các kênh thông tin chính thống
với những nguyên tắc nghiệp vụ,
đạo đức trong xử lý nguồn tin. Trong
một số trường hợp, doanh nghiệp
cần có chiến lược “chuyển bại thành
thắng” bằng các giải pháp truyền
thông thông minh. Thí dụ, trong
năm 2012, giới đầu tư tài chính nước
ta từng  chao đảo khi dồn dập tin
đồn về lãnh đạo Tập đoàn Masan...
bị bắt giam, khiến thị trường chứng
khoán liên tục giảm mạnh. Ông
Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội

đồng Quản trị Tập đoàn Masan -
rất hiếm khi xuất hiện trước báo
giới, sau đó cũng phải lên tiếng phủ
nhận tin đồn thông qua một tờ báo
mạng. Sau đó, nhiều nhà đầu tư mới
hết nghi ngờ về “tình trạng” của ông
Nguyễn Đăng Quang khi mà một số
tờ báo đồng loạt đăng tải hình ảnh
của ông  trong một sự kiện của
Masan tại TP. HCM.

Thứ ba, không nên tìm cách gỡ
tin, bài ngay

Khi gặp phải những tin đồn thất
thiệt bị “chính thống hóa” trên các
tờ báo, doanh nghiệp không nên tìm
cách gỡ tin, bài ngay mà phải “bình
tĩnh” tìm ra nguyên nhân của tin
đồn, đánh giá  mức độ có thể tác
động bởi tin đồn. Nếu có thể, người
đứng đầu doanh nghiệp hoặc người
hiểu rõ nhất về tin đồn phải đứng ra
giải thích cho công chúng, để gây
dựng niềm tin và hạn chế các tác hại
gây ra. Có thể áp dụng một số
phương pháp sau: Tổ chức họp báo
khẩn cấp; Cung cấp bằng chứng
khẳng định tin đồn là thất thiệt;
Đăng thông báo bác bỏ tin đồn trên
các phương tiện truyền thông đại
chúng và trang web; Nếu tin đồn
nghiêm trọng, cần nhanh chóng mời
cơ quan điều tra vào cuộc. 

Thứ tư, sẵn sàng hợp tác, lắng nghe
Trong môi trường truyền thông

hiện nay, các doanh nghiệp cần sẵn
sàng hợp tác và chia sẻ thông tin với
báo chí và cộng đồng thông qua các
phương tiện truyền thông theo kịch
bản đã được thống nhất trước. Điều
quan trọng, doanh nghiệp nên thể
hiện tinh thần sẵn sàng lắng nghe,
hợp tác và đối thoại. Không nên thể
hiện kiện tụng trong xử lý khủng
hoảng, mặc dù có thể những cáo
buộc từ chính quyền là nguyên nhân
của khủng hoảng làm doanh nghiệp

bức xúc chưa thật sự làm sáng tỏ.
Có thể thấy, trong môi trường

cạnh tranh khốc liệt hiện nay, báo
chí và doanh nghiệp có thể coi là
hai người bạn đồng hành, cùng
nhau phát triển. Bởi lẽ, doanh
nghiệp rất cần thông tin và nắm bắt
thông tin trên báo chí. Đặc biệt,
trong nền kinh tế cạnh tranh bằng
thông tin, ai nắm được thông tin thì
người đó sẽ thắng, ai chậm thông tin
sẽ thua thiệt. Ý thức được tầm quan
trọng của mối quan hệ giữa báo chí
và doanh nghiệp, thời gian gần đây,
hầu hết các doanh nghiệp đều có bộ
phận PR, tức là bộ phận quan hệ
công chúng. Đây là nơi đầu tiên tiếp
nhận thông tin từ báo chí và hướng
báo chí tới những phòng, ban, lãnh
đạo của doanh nghiệp để việc cung
cấp thông tin được kịp thời, đảm
bảo độ chính xác cao.

Tóm lại, khi thông tin sai sự thật,
hoặc tin đồn “chễm chệ” trên các
trang mạng, thậm chí xuất hiện trên
vài tờ báo mà chưa được kiểm chứng
thực hư, không chỉ tác động trực tiếp
đến tâm lý của công chúng, mà còn
kéo theo nhiều hệ lụy khác gây ảnh
hưởng không nhỏ đến kinh tế, chính
trị, uy tín và danh dự của tổ chức, cá
nhân nào đó, thậm chí gây ra những
bất ổn trong xã hội. Vì vậy, nếu
không có sự sàng lọc, kiểm chứng
nguồn tin để tin đồn “tung hành”
trên báo chí, vô hình trung vai trò và
uy tín của báo giới trong mắt của
công chúng bị hạ thấp, lòng tự trọng
nghề nghiệp của những người làm
báo chân chính tổn thương nặng nề.
Ngược lại, doanh nghiệp không biết
cách ứng xử trước những tin đồn
thất thiệt sẽ ảnh hưởng đến uy tín và
thương hiệu, điều quan trọng là bị
thiệt hại nặng nề do những tin đồn
thất thiệt gây ra n
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Khủng hoảng đến từ mọi phía
Theo GS,TS Nguyễn Văn Kim,

Phó hiệu trưởng Trường ĐH
KHXH & NV (Đại học Quốc gia
Hà Nội), tính đến tháng 4/2014,
Việt Nam đang đứng thứ 8 trên thế
giới về thời gian sử dụng Internet
với gần 5 giờ/ngày, và đứng thứ 12
trên thế giới về số thời gian trung
bình dành cho mạng xã hội (2,3
giờ/ngày), trong đó, Facebook là
mạng xã hội phổ biến nhất.

Nếu trước đây tin tức chỉ được
truyền qua các kênh chính thống
như báo chí, TV, Radio... thì với sự
phổ biến của Facebook hiện nay,
bất cứ người dùng bình thường nào
cũng có thể trở thành một “nhà báo
mạng”. Và họ luôn sẵn sàng chia sẻ
thông tin để cảnh báo bạn bè theo
tâm lý đám đông. Đặc biệt, với sự
góp sức của mạng xã hội, khả năng
“truyền miệng” trong một môi
trường thông tin rộng lớn, một
nhóm người tiêu dùng có thể phá
hủy hình ảnh, lòng tin của người
dùng mà doanh nghiệp đã dày công

gây dựng trong một thời gian dài.
Chính vì thế, những sự cố mà

doanh nghiệp gặp phải tưởng chừng
nhỏ, nhưng lại dễ bùng phát nếu
không kiểm soát được thông tin một
cách chặt chẽ, chính xác. Có thể, đó
là vụ kiện của Tân Hiệp Phát và
“con ruồi nửa tỷ” trong chai nước
ngọt, và gần đây nhất là vụ Hoa hậu
Kỳ Duyên bị lên án trên mạng xã hội
vì hành vi hút thuốc nơi công cộng...

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch
kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn
truyền thông Lê (Le Group of
Companies) cho biết, năm 2015,
loạt bài về chim yến trên một tờ báo
mạng có nội dung về những con
chim yến quay về tổ, thấy mất chim
con, đau đớn lao mình vào vách đá.
Máu của nó đã nhuộm đỏ những tổ
yến, trở thành thứ yến huyết mà
chúng ta ăn. Bài viết này đã lan tỏa
mạnh mẽ trên MXH bởi nó quá đau
thương, đánh vào tâm lý của con
người. Sau đó, có bài viết của những
chuyên gia về yến đã chỉ rõ đây là sự
“tiểu thuyết hóa”, cường điệu hóa

một cách phi lý, bởi người ta chỉ lấy
tổ yến khi con chim yến đã rời tổ đi
xây một tổ khác. Thế nhưng, đến
nay, ngành sản xuất yến của ta vẫn
gánh chịu hậu quả vô cùng lớn từ
thông tin đó. Thực tế trên cho thấy,
qua lăng kính của truyền thông (có

vấN đề Sự KiệN

Chiến lược xử lý 
khủng hoảng 

từ mạng xã hội
ngọc thành

Mạng xã hội mang lại không ít lợi thế truyền thông
nhưng cũng có thể là “quả bom” công phá, đẩy doanh
nghiệp đến bờ vực phá sản. Đây là nội dung được các
chuyên gia truyền thông cảnh báo tại Hội thảo “Quản trị
truyền thông và xử lý khủng hoảng trong bối cảnh truyền
thông mạng xã hội”, do Khoa Báo chí và Truyền thông
(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà
Nội) tổ chức ngày ngày 20/7 tại Hà Nội.

Hội thảo “Quản trị truyền
thông và xử lý khủng hoảng
trong bối cảnh truyền thông
mạng xã hội” có sự tham gia của
các chuyên gia hàng đầu về quản
trị truyền thông như ông Lê
Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn Lê
Bros; PGS, TS Nguyễn Thành Lợi,
Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm
Báo, Hội nhà báo Việt Nam;
PGS,TS Vũ Quang Hào; PGS,TS
Mai Quỳnh Nam; PGS,TS Đặng
Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Báo
chí và Truyền thông,... Đặc biệt,
hội thảo có sự tham gia của
GS,TS Matthew Hibberd đến từ
Đại học Stirling, Vương quốc Anh.

GS,TS Matthew Hibberd chia sẻ ý kiến tại Hội thảo_Ảnh: PV



NGười LàM Báo   8-2016 25

thể cả truyền thông chính thống và
truyền thông xã hội), chúng ta có
thể chỉ nhìn thấy một phần của sự
thật, và hình ảnh đó có thể không
phải là bản chất của sự việc.

Thông thường vòng đời của một
thông tin gây khủng hoảng xuất
phát từ mạng xã hội có xu hướng
đạt tới mức “nóng” nhất khi truyền
thông chính thống tham gia.
PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng
Biên tập Tạp chí Người Làm Báo
cũng đưa ra một ví dụ điển hình về
thực tế này. Đó là vụ tin đồn ăn
nhiều bưởi gây ung thư vú năm
2007. Tin đồn này đã được đăng tải
trên một số tờ báo khiến giá bưởi
trên thị trường bị sụt giảm nghiêm
trọng. Nhiều gia đình nông dân
trồng bưởi bị khốn đốn, thiệt hại lớn
về kinh tế. Dù các tờ báo, những
nhà báo có liên quan đã bị xử phạt
nhưng hậu quả mà người trồng bưởi
phải gánh chịu lớn hơn rất nhiều.

Cũng theo PGS,TS Nguyễn
Thành Lợi, trong xã hội hiện đại,
khi mà đám đông luôn có một sức

mạnh vô hình lẫn hữu hình, nhất là
một số tin đồn trên mạng khiến báo
chí bị rơi vào “bẫy” mà không thể
lường trước hậu quả. Do đó, khi đưa
tin về doanh nghiệp, nhà báo luôn
phải tỉnh táo để “giải mã” các hiện
tượng tin đồn trong xã hội, nhất là
những thông tin trên mạng xã hội.

Đối mặt với khủng hoảng
Theo các chuyên gia, khi khủng

hoảng xảy ra, phản ứng đầu tiên của
không ít doanh nghiệp là tìm cách
gỡ bài có nội dung thông tin không
mong muốn. Với tâm lý sợ “vạch áo
cho người xem lưng”, nhiều doanh
nghiệp đã bưng bít, cố gắng không
để rò rỉ thông tin ra ngoài. Những
sự cố xảy ra coi như là công việc nội
bộ. Hy hữu lắm mới mời các chuyên
gia tư vấn, giúp giải quyết khủng
hoảng. Có đến 90% các trường hợp
gỡ bài dẫn đến những cuộc khủng
hoảng khác, âm thầm tiềm ẩn sự bất
tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến uy tín lâu dài của
doanh nghiệp.

Vì sao vậy? Chúng ta đang sống
trong một kỷ nguyên Internet mà
với sức mạnh và tiện nghi của mạng
xã hội, tốc độ lan toả của truyền
thông di động, mọi sự che giấu
thông tin đều trở nên vô nghĩa. Một
bài báo với thông tin tiêu cực có thể

nhanh chóng được cóp nhặt trên
hàng trăm website khác nhau, được
lưu giữ trong các cỗ máy tìm kiếm
khổng lồ, được chia sẻ và truyền tay
nhau trong các diễn đàn, mạng xã
hội, thậm chí được sao chụp vĩnh
viễn. Bằng cách này hay cách khác,
doanh nghiệp có thể tạo sức ép lên
một vài tờ báo nhưng khó có thể
xoá bỏ hoàn toàn thông tin tiêu cực
trên xa lộ thông tin, và rất dễ hiểu là
cùng với đó, người tiêu dùng, khách
hàng càng có thêm cơ sở hoài nghi
uy tín, danh dự và hình ảnh của
doanh nghiệp. Vì thế, khi vướng vào
khủng hoảng, việc xoa dịu dư luận
lúc này chính là thái độ nhận trách
nhiệm và xin lỗi của doanh nghiệp.
Đồng thời, cần phải có những hành
động cụ thể để giải quyết khủng
hoảng, sửa sai và một cam kết rõ
ràng cho tương lai.

Theo ông Lê Quốc Vinh, muốn có
được mối thiện cảm lâu bền của
người tiêu dùng, doanh nghiệp không
có sự lựa chọn nào khác hơn là đối
diện với truyền thông bằng sự thật,
bằng sự chân tình và tinh thần trách
nhiệm cao nhất đối với cộng đồng.

Đây có thể là kinh nghiệm cho
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
về kinh nghiệm ứng xử với sự cố
trong thời buổi cạnh tranh ngày
càng gay gắt n

Hội thảo “Quản trị truyền thông và xử lý khủng hoảng trong bối cảnh truyền
thông mạng xã hội” cũng là hoạt động dánh dấu sự hợp tác chặt chẽ và hiệu
quả giữa Trường ĐHKHXH&NV và Đại học Stirling (Vương quốc Anh) trong việc
triển khai chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Truyền thông. Chương trình
được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, do các giáo sư đầu ngành của Đại
học Stirling và các trợ giảng là chuyên gia truyền thông của Việt Nam trực tiếp
giảng dạy và được Đại học Stirling cấp bằng. Đây là một trong những chương
trình thạc sỹ liên kết quốc tế có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo ngành Báo chí truyền thông, cũng như thúc đẩy sự phát triển cả chiều
rộng và chiều sâu trong hợp tác quốc tế của Trường ĐHKHXH&NV.
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Góc NHìN NGười LàM Báo

Truyền thông về 
thiên tai, thảm hoạ

Phan vĂn tú

Mỗi năm, nước ta hứng chịu nhiều cơn bão, lũ với những
thiệt hại nặng nề: người chết, nhà sập, cầu trôi, đường lở,

hoa màu hư hại... Thiệt hại ấy sẽ còn nặng nề hơn nếu công
tác dự báo, ứng phó không kịp thời và đặc biệt, nếu báo chí

không nỗ lực hết mình trong truyền thông dự báo cũng
như trong tường thuật quá trình, diễn biến, việc khắc phục

hậu quả thiên tai...

Nỗ lực của các cơ quan báo
chí và các nhà báo chúng ta
trong việc thông tin trước,

trong và sau thảm họa là đáng quý,
đáng khâm phục. Có nhà báo đã ngã
xuống trong khi làm nhiệm vụ. 

Không chỉ đưa tin, phản ánh sự
kiện thiên tai trong nước, nhiều nhà
báo Việt Nam đã có mặt ở các vùng
chịu thảm họa động đất, sóng thần,
bão lũ trên thế giới ngay sau sự cố.
Năm 2013, các phóng viên Đỗ Hùng
(báo Thanh Niên), Hữu Hưng và
Mạnh Hà (VTV) đã có mặt tại
Philippines để đưa tin về thảm họa
sau siêu bão Haiyan và thậm chí,
tham gia vào việc tìm kiếm những
người Việt Nam tại các khu vực bị
thiên tai ở đất nước này. Trước đó,
năm 2011, các phóng viên VTV, báo
Tuổi Trẻ cũng có mặt ở Nhật Bản sau
trận động đất sóng thần kinh hoàng
làm gần 16.000 người thiệt mạng...

Dấu ấn chuyên nghiệp
Chúng ta đã có nhiều nhà báo

thành công với các sự kiện thể thao,
sự kiện chính trị khu vực, quốc tế;
nhiều thế hệ nhà báo chiến trường
trong chống Mỹ, nhưng trên bình

diện tường thuật thiên tai thảm họa,
nhìn một cách công bằng, nỗ lực của
làng báo Việt Nam còn nhỏ lẻ, tự
phát, mang tính đối phó.

So với tiềm lực của nền báo chí, so
với nhu cầu thông tin trong thời đại
hiện nay, bức tranh nghiệp vụ báo chí
Việt Nam trong tường thuật thiên tai
vẫn còn hạn chế, đôi lúc đôi chỗ, còn
thiếu chuyên nghiệp.

Trong các đợt bão lũ, các phóng
viên truyền hình có mặt dẫn hiện
trường như “làm văn mẫu” để truyền
hình ảnh trực tiếp về trung tâm khá
tốn kém. Hình ảnh, tiếng nói đậm
nét trên truyền thông Việt Nam
trong các sự kiện bão lụt vừa qua là
các quan chức, nhà quản lý. Tiếng
nói, bóng dáng của người dân ở vùng
thiên tai, số phận con người trong
hoạn nạn còn khá mờ nhạt. Rất ít cơ
quan báo chí làm được chức năng
“cầu nối” giữa những nạn nhân, cơ
quan chức năng và công chúng báo
chí cả nước. 

Một trong những lý do của thực
trạng trên là do nhà báo Việt Nam ít
được đào tạo bài bản về kỹ năng tác
nghiệp trong các tình huống thảm
họa, điều mà các nhà báo nước ngoài

được trang bị từ trên ghế trường đại
học. Ở Việt Nam, kỹ năng này chưa
được chú trọng trong chương trình
giảng dạy báo chí, thậm chí cũng vắng
bóng trong các nội dung bồi dưỡng
nghiệp vụ của Hội Nhà báo lâu nay.

Biến đổi khí hậu và báo chí
Từ đầu năm nay, Đồng bằng sông

Cửu Long đối mặt với nạn hạn hán
và xâm nhập mặn chưa từng thấy.
Nhiều nước châu Á hiện đang bị đe
dọa bởi các thảm họa tự nhiên và
nhân tạo như động đất, lũ lụt, sạt lở
đất, bão, triều cường, sóng thần, vỡ
đê, đập... Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục
dẫn đến nhiều hậu quả khó lường
cho con người trên Trái đất. Thực
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Góc bình luận

T rong tường thuật thiên tai thảm
họa, nhà báo luôn đối mặt với việc

thu thập dữ liệu và mô tả sự kiện. Có
bao nhiêu người chết, bị thương hoặc
bị ảnh hưởng? Có bao nhiêu người
sống sót và những gì là điều kiện và
nhu cầu của họ là gì? Những biện
pháp an toàn khẩn cấp đang được
thực hiện là gì? Nguyên nhân của
thảm họa là gì? Những thiệt hại về cơ
sở vật chất (nhà cửa, đường sá, hạ
tầng)? Tác động của sự kiện này với
đời sống chính trị, kinh tế - xã hội? Ai
chịu trách nhiệm? Chính quyền đã
làm gì trước, trong và sau thảm họa?
v.v.. là những câu hỏi thường trực.

Nhưng việc tìm các câu trả lời, thu
thập dữ liệu thực tế từ các nguồn
chính thức, phi chính thức, từ các nạn
nhân đến việc xử lý và truyền dữ liệu
(nhất là dữ liệu video) về trung tâm
không phải lúc nào cũng dễ dàng.  

Tác nghiệp trong các sự kiện thiên
tai, thảm họa cần biết giữ an toàn cho
chính mình. Tính mạng và sự an toàn
của bản thân phải là ưu tiên số 1 của
nhà báo. Chúng ta sẽ không hoàn
thành nhiệm vụ nếu để xảy ra bị
thương hoặc bị tấn công. Trong nhiều
trường hợp, sau động đất, sóng thần,
bão lũ, người dân địa phương thiếu
đói có thể trở thành kẻ cướp bóc.

Tác nghiệp trong thiên tai có hàng
trăm ngàn rủi ro chưa ai lường trước
hết, ví dụ, nước bẩn, thực phẩm hư
sau lũ, đường sá hư có thể gây tai
nạn cho bản thân nhà báo... Thời đại
số cũng tạo ra các hình thức “tòa
soạn tấn công”: phóng viên ở hiện
trường sự kiện thiên tai cần được sự
giúp đỡ của tòa soạn trong quá trình
tác nghiệp, tòa soạn cần sự hỗ trợ
của cộng đồng mạng xã hội để xây
dựng nội dung n

tiễn cho thấy, thiên tai sẽ giảm
thiểu mức độ thảm họa nếu con
người biết cách ứng phó. Động
đất sẽ không gây phá hủy nếu các
tiêu chuẩn xây dựng được chấp
hành nghiêm túc. Bão tố, sóng
thần sẽ không làm chết hàng
ngàn người nếu được cảnh báo
sớm để sơ tán kịp thời. Ngày nay,
quản lý rủi ro thiên tai (Disaster
Risk Management - DRM) là
một nhiệm vụ quan trọng không
chỉ đối với Chính phủ các nước,
mà còn là nhiệm vụ của báo chí.

Báo chí không chỉ có vai trò đặc
biệt trước, trong và sau khi xảy ra
thảm họa, mà còn có vai trò trong
việc nâng cao nhận thức của công
chúng về nguy cơ và biện pháp
giảm thiểu tai họa, đặc biệt là vai
trò giám sát, phản biện. 

Tường thuật các thảm họa là
thách thức đối với nhà báo: áp lực

làm việc trong điều kiện khó
khăn, áp lực đưa tin nhanh và
chính xác, nhu cầu thỏa mãn tin
tức của số đông công chúng khá
cao trước các sự kiện chấn động.

Thường trong các sự kiện thiên
tai thảm họa, tin đồn rất dễ lây
lan và cần được nhà báo định
hướng. Do đó, báo chí có vai trò
cực kỳ quan trọng trong việc thu
thập và truyền tải các chi tiết về
sự kiện càng sớm càng tốt để
tránh hiểu lầm thậm chí gây
hoảng loạn. Trong nhiều trường
hợp sự kiện thiên tai, vai trò của
nhà báo như một cầu nối giữa
việc cộng đồng bị ảnh hưởng và
các tổ chức cứu trợ có liên quan.

Tất cả những yêu cầu ấy cần
được nâng lên thành lý thuyết để
đưa vào các chương trình giảng
dạy cho sinh viên và bồi dưỡng
cho nhà báo n

Ảnh lớn: Trận động đất - sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản làm gần 16.000 người
chết và hàng nghìn người mất tích. Tuy nhiên, khi tường thuật về sự kiện này, truyền thông Nhật Bản
tuyệt đối không để xuất hiện hình ảnh của một thi thể nào_Ảnh: TL
Ảnh nhỏ: Các phóng viên truyền hình của đài NHK khi tường thuật khắc phục thảm họa sau trận
động đất - sóng thần 2011 phải đeo khẩu trang để tác nghiệp_Ảnh: TL
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Tính hai mặt của việc hợp tác 
truyền thông với nhiều đối tác

thiện vĂn

Hợp tác là một xu hướng tất yếu trong thế giới hội nhập. Nằm trong xu thế chung ấy, vài
năm gần đây, nhiều cơ quan báo chí đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đơn vị, địa
phương (sau đây gọi chung là đối tác). Tuy vậy, việc cân nhắc, lựa chọn đối tác như thế nào
cho hợp lý để giữ được vị thế, uy tín, sức mạnh của báo chí là một vấn đề rất cần được các
cơ quan báo chí tìm ra lời giải đáp thấu đáo.

Lợi ích hai bên
Thông qua hợp tác, cơ quan báo

chí và đối tác thắt chặt thêm mối
quan hệ hữu nghị, tin cậy, hiểu biết
lẫn nhau, vì sự phát triển của mỗi
bên, vì lợi ích chung của cộng đồng.
Cụ thể, nhờ mối quan hệ hợp tác, cơ
quan báo chí có thêm nguồn thông
tin chính thống từ các đối tác, góp
phần làm cho nội dung thông tin,
tuyên truyền về nhiệm vụ, lĩnh vực
hoạt động của bên đối tác trên các
ấn phẩm của mình bảo đảm đúng
định hướng. Mặt khác, thông qua
hợp tác với đối tác, cơ quan báo chí
có thêm người bạn đồng hành trong

công tác tuyên truyền, từ đó kết nối
thêm được nhiều đối tượng công
chúng ở nhiều địa bàn, nhiều lĩnh
vực, phạm vi khác nhau. Không
những vậy, bằng việc ký kết hợp tác
tuyên truyền với các đối tác, cơ quan
báo chí cũng được hỗ trợ một nguồn
kinh phí nhất định để góp phần đầu
tư, đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật
chất, trang thiết bị kỹ thuật làm báo
và có thêm nguồn bổ sung vào quỹ
phúc lợi chung của cơ quan. 

Đối với đối tác, lợi ích lớn nhất mà
họ thụ hưởng từ việc hợp tác với các
cơ quan báo chí là được bảo trợ, hỗ
trợ thông tin về các hoạt động của
đơn vị; được giới thiệu, quảng bá về
những thành tựu, kết quả và sản
phẩm của mình trên các ấn phẩm của
cơ quan báo chí, qua đó bắc thêm
nhịp cầu thông tin với đông đảo công
chúng, làm cho công chúng ngày
càng biết đến vị thế, vai trò, hoạt
động và thương hiệu của họ. 

Như vậy, việc hợp tác giữa cơ
quan báo chí và đối tác là một
hướng đi cần thiết, vì nó mang lại
lợi ích thiết thực cho cả hai bên. 

Không cân nhắc, dễ sa vào xu
hướng thiên vị

Tuy nhiên, một vấn đề được đặt
ra là việc một cơ quan báo chí mở

Lễ ký kết hợp tác truyền thông năm 2015 giữa
tỉnh Quảng Ninh với 29 cơ quan thông tấn báo chí
trong nước_Ảnh: TL
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rộng hợp tác với quá nhiều đối tác,
nhất là đối tác doanh nghiệp, có
nên không? Và việc một đối tác
cũng “hào phóng” ký kết hợp tác với
quá nhiều cơ quan báo chí, có điều
gì đáng bàn không?

Trước hết, đối với cơ quan báo
chí, việc hợp tác với nhiều đối tác,
nhất là doanh nghiệp, có thể thu
được lợi ích không nhỏ về nguồn
kinh phí hỗ trợ. Nhưng, cũng vì điều
đó mà việc thông tin tuyên truyền
về đối tác dễ sa vào xu hướng thiên
vị, phiến diện, một chiều, chỉ
khuếch trương, tô hồng kết quả,
thành tích của đối tác, mà ngại hay
không dám đề cập, phản ánh những
khó khăn, bất cập và cả những vấn
đề mờ ám, khuất tất (nếu có) của
họ. Trên thực tế, đã xuất hiện
trường hợp cơ quan báo chí khác đã
dũng cảm đưa ra ánh sáng những
tiêu cực “hai năm rõ mười” của
doanh nghiệp, địa phương, tổ chức
nào đó, nhưng cơ quan báo chí hợp
tác với đối tác đó hoặc là phải...
đánh trống lảng, hoặc là phải “ngậm
bồ hòn làm ngọt”. Thậm chí, dù chỉ
là cá biệt, nhưng đã nảy sinh chuyện
“gà nhà đá nhau” khi một cơ quan
báo chí này đã “phản bác lại” thông
tin của cơ quan báo chí kia chỉ vì
bảo vệ lợi ích cục bộ cho doanh
nghiệp là đối tác của mình.

Thứ hai, đối với một đối tác mà
tham gia ký kết quá nhiều với cơ
quan báo chí, đặc biệt đối tác đó là
doanh nghiệp, họ gần như đã được
chủ động toàn quyền thông tin về
đơn vị mình trên báo chí. Trong
“cuộc chiến thương trường” đầy
khốc liệt như hiện nay, việc doanh
nghiệp nào đó chiếm lĩnh, thâu tóm
được thông tin coi như họ đã làm
chủ được phần lớn thị phần. Nếu
làm ăn đàng hoàng, minh bạch,

những thông tin đó của doanh
nghiệp đăng tải trên báo chí sẽ góp
phần mang lại lợi ích chân chính
cho công chúng và cộng đồng.
Ngược lại, nếu lợi dụng kẽ hở của
pháp luật và sa vào “lợi ích nhóm”,
mà thông tin của doanh nghiệp lại
đồng loạt xuất hiện rộng rãi, dày
đặc trên nhiều ấn phẩm báo chí, ở
nhiều loại hình truyền thông trong
cùng một thời điểm sẽ gây hệ lụy
không nhỏ đến sự lành mạnh của
môi trường sản xuất kinh doanh và
thị trường tiêu dùng. Đấy là chưa kể
có doanh nghiệp sử dụng các cơ
quan báo chí đã ký kết hợp tác như
là một “vũ khí lợi hại” để “bảo kê
thông tin” cho mình trong mọi
trường hợp, mọi tình huống, bất kể
tốt hay xấu.

Chọn đối tác, “thà ít mà tốt”
Thực tiễn cho thấy, việc cơ quan

báo chí hợp tác truyền thông với
quá nhiều đối tác tuy có lợi về mặt
kinh tế, nhưng ít nhiều sẽ suy giảm
chất lượng, hiệu quả thông tin,
tuyên truyền theo ý nghĩa tích cực
nhất của nghề báo và làm vơi bớt
niềm tin trong công chúng. Bởi vì
báo chí có tính độc lập nhất định.
Một khi phụ thuộc quá nhiều vào
đối tác thì đâu còn tính khách quan,
trung thực vốn là sức mạnh, uy thế
của báo chí? Hơn nữa, nếu chỉ lệ
thuộc vào nguồn tin cung cấp của
đối tác, nhất là các nguồn tin theo
hướng PR là chủ yếu, thì cơ quan
báo chí đang tự làm xói mòn tính
năng động, sáng tạo của mình và
khiến thông tin trên các ấn phấm
trở nên đơn điệu, tẻ nhạt.

Bên cạnh đó, dù chưa phổ biến,
nhưng vẫn có đối tác triệt để tận
dụng lợi thế, sức mạnh của nhiều cơ
quan báo chí, truyền thông nhằm

che đậy, lấp liếm những bất cập, mờ
ám của tổ chức mình; thậm chí biến
cơ quan báo chí, biến nhà báo nào
đó thành “con tốt” để đi những “thế
cờ hiểm” của mình mà không phải ai
cũng dễ dàng nhận biết, phát hiện.

Rõ ràng, không thể phủ nhận
những mặt tích cực qua việc ký kết
hợp tác truyền thông của cơ quan
báo chí đối với các đối tác, vì đó là
một hướng đi cần thiết trong một
thế giới không ngừng mở rộng giao
lưu, hợp tác và hữu nghị như hiện
nay. Nhưng để giữ được vị thế, tiếng
nói, ý nghĩa chính trị- xã hội của
một cơ quan ngôn luận- nơi bày tỏ
tâm tư, nguyện vọng chính đáng và
là diễn đàn của các tầng lớp nhân
dân, các cơ quan báo chí phải rất
thận trọng, sáng suốt trong việc lựa
chọn đối tác hợp tác. Phương châm
“thà ít mà tốt” hay “quý hồ tinh bất
quý hồ đa” trong việc lựa chọn đối
tác hợp tác, có lẽ rất cần được nhắc
lại và cũng rất mong cơ quan báo
chí thấm nhuần sâu sắc điều này.
Không nên và đừng để lợi ích kinh
tế chi phối mà dễ dàng thỏa thuận,
bắt tay ký kết với quá nhiều đối tác,
nhất là những đối tác chưa thoát
khỏi sự hoài nghi của dư luận.
Thêm nữa, công chúng đặt niềm tin
và đòi hỏi cơ quan báo chí và nhà
báo phải luôn có ý thức công tâm,
phẩm chất công bằng và nghĩa vụ
bảo vệ lợi ích cộng đồng cao nhất,
tránh thông tin theo kiểu “nhất bên
trọng, nhất bên khinh” chỉ vì lợi ích
đơn thuần của đối tác nào đó. Nhận
thức thấu đáo như vậy, cơ quan báo
chí mới tránh khỏi “cạm bẫy lợi
ích”, tự phòng ngừa những hệ lụy có
thể xảy ra ngoài ý muốn và giữ được
sứ mệnh cao cả của mình để góp
phần thúc đẩy xã hội phát triển
nhân văn, dân chủ, tiến bộ n
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"Gạn đục khơi trong"
trước các thông tin 
trên mạng xã hội

vũ vĂn tiến

Với tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng, mạng xã hội
đang thực sự trở thành “một thế lực” trong lĩnh vực truyền
thông, ở cả phương diện tích cực và những điểm còn gây
tranh cãi, đòi hỏi người dùng, trong đó có những người
làm báo, phải có nhận thức và ứng xử chuẩn mực để hạn
chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. 

Cảnh giác với "rác" thông tin
trên mạng xã hội

Với tầm ảnh hưởng ngày càng lan
rộng, không biết từ lúc nào, mạng
xã hội đã trở thành nơi cung cấp
thông tin nguồn một cách đắc lực

cho nhiều nhà báo và cơ quan báo
chí. Với một lượng người tham gia
mạng xã hội đông đảo, trên diện
rộng, thậm chí xuyên biên giới, các
thông tin trên đó cũng được cập
nhật nhanh chóng. 

Ảnh minh họa
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Nhiều tờ báo, đặc biệt là những
tờ báo về giải trí, có các phóng viên
chuyên theo dõi và khai thác các
thông tin trên mạng xã hội để viết
thành tin bài đăng báo. Thậm chí
một số tờ báo, trang tin còn lập ra
hẳn chuyên mục riêng để đăng tải
những nội dung khai thác từ mạng
xã hội và các diễn đàn. 

Tuy nhiên, mạng xã hội là nơi thể
hiện quan điểm mang tính cá nhân,
nhiều thông tin thiếu chính xác, vô
bổ, thậm chí còn mang ý đồ không
minh bạch... do đã có không ít
thông tin thiếu chính xác được đăng
lên làm ảnh hưởng đến đời tư của
người liên quan, gây ảnh hưởng xấu
đến xã hội, suy giảm uy tín của cơ
quan báo chí, và không ít tờ báo đã
bị phạt nặng khi đăng những thông
tin thiếu kiểm chứng từ nguồn này.
Đó là với những thông tin bộc phát,
nhưng khi thông tin do chính những
người làm báo đưa lên mạng xã hội
thì càng phải thận trọng, bởi face-
book của họ có tầm ảnh hưởng rộng
hơn... nên nếu là ảnh hưởng xấu thì
cũng nghiêm trọng hơn.

Một ví dụ cách đây chưa lâu, liên
quan đến vụ việc tai nạn máy bay
CASA trong khi thực hiện nhiệm vụ
tìm kiếm cứu nạn, một nhà báo đã
đăng thông tin lên một diễn đàn với
lời lẽ thiếu chuẩn mực, gây sự hoang
mang, nghi ngờ một cách vô căn cứ
xoay quanh vụ tai nạn. Trước dư
luận không tốt, nhà báo này sau đó
đã bị thu thẻ, và gánh chịu nhiều
điều tiếng không hay.

Không thể phủ nhận, vài năm gần
đây, mạng xã hội phát triển mạnh đã
có những tác động tích cực đến báo
chí truyền thông, nhưng cũng đặt ra
thách thức lớn đối với các cơ quan
báo chí và người làm báo. Trong bối
cảnh đó, báo chí và người làm báo

cần có nhận thức và hành động phù
hợp, khách quan để tránh viết và
xuất bản những bài báo có ảnh
hưởng tiêu cực đến xã hội.

“Gạn đục khơi trong”
Khác với các thế hệ làm báo trước

đây, nghề báo hiện nay đang được
đặt dưới điều kiện phát triển của
khoa học công nghệ, đặc biệt là công
nghệ thông tin. Trong đó, tiện ích nổi
bật nhất là các mạng xã hội. Nhờ nó,
nhà báo có điều kiện chia sẻ nhanh
và rộng rãi hơn quan điểm, bài viết
của mình đến với công chúng. Sức
mạnh từ các bài viết cũng tăng lên
gấp nhiều lần, lợi hay hại từ bài viết
và ảnh hưởng của nó đến xã hội cũng
vì thế mà tăng lên.

Hiện các thông tin trên mạng xã
hội có thể nói là thượng vàng hạ
cám, cái gì cũng có. Nhưng thông tin
vụn vặt, lá cải, thông tin mang tính
cá nhân tràn lan, không biết đâu mà
lần. Đứng trước hoàn cảnh đó, người
làm báo cần có sự chọn lọc và thẩm
định thông tin, biết chắt lọc những
thông tin hữu ích, những thông tin
đáng đăng tải để xây dựng thành tin
bài; tránh rơi vào “cái bẫy” có chủ ý,
tiếp tay cho những thông tin mang
màu sắc cá nhân, thậm chí có ý đồ
không tốt của người đăng. 

Ví dụ gần đây nhất là vụ việc có
người tung tin đồn trên mạng xã hội
về việc lộ đề thi môn Văn trong kỳ
thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa
qua. Rất nhiều người đã like và chia
sẻ thông tin này, khiến thông tin
nhanh chóng được lan rộng, gây sự
hoài nghi, hoang mang trong dư
luận. Công an nhanh chóng vào
cuộc và làm sáng tỏ đó chỉ là tin đồn
thất thiệt, người tung tin đồn sẽ bị
xỷ lý. Điều đáng nói là nhiều báo đã
khai thác tin đồn về việc lộ đề thi

khi mà cơ quan chức năng chưa kết
luận vụ việc, càng khiến cho nhiều
bạn đọc hoang mang.

Hay vụ một việc khác, một số em
học sinh ở Huế đã tung clip chế
giễu kỳ thi THPT quốc gia 2016 lên
mạng xã hội Facebook, Youtube, và
nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và
bình luận. Nhiều báo cũng khai thác
đề tài này. Tuy nhiên báo chí đã
khai thác thông tin, thậm chí cả cơ
quan công an cũng vào cuộc điều
tra clip này là việc làm hơi quá. Bởi
đây vốn chỉ là một trò đùa của các
em học sinh, nếu có quá đà thì cũng
chỉ nên gặp để nhắc nhở các em.
Nếu báo chí không bày tỏ chính
kiến một cách khách quan sẽ dễ cổ
súy cho việc làm quá đà, như việc
công an vào cuộc điều tra, thậm chí
còn đòi xử lý người tung clip thì ai
dám bày tỏ ý kiến nữa.

Như lẽ tự nhiên, tác phẩm của
một nhà báo có tâm sẽ có ích cho
người đọc, cho xã hội và ngược lại.
Bởi thế, các nhà báo cần tỉnh táo và
có trách nhiệm hơn trong những bài
viết lẫn những chia sẻ quan điểm
của mình trên mạng xã hội. 

Sự phát triển của công nghệ
thông tin và mạng xã hội hiện nay
đang làm xuất hiện một lực lượng
mới, thường được gọi với cái tên
“nhà báo công dân”. Chính các nhà
báo cũng là những người tham gia
vào cộng đồng mạng xã hội để vừa
tiếp cận, chắt lọc thông tin, vừa
cung cấp thông tin đến đông đảo
công chúng. Bối cảnh đó đòi hỏi
những người làm báo phải có ứng xử
văn hóa trên mạng xã hội. Nếu làm
được điều đó thì các trang mạng xã
hội sẽ trở thành “cánh tay” nối dài
cho báo chí nói chung, làm cho
thông tin chính trị - xã hội được phổ
biến sâu rộng hơn trong đời sống n
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Báo chí và những 
“chuyện tử tế”

hà vÂn 

Nhiều cơ quan báo chí đã xem yếu tố nhân văn là tiêu
chí quan trọng hàng đầu, mở nhiều chuyên mục về chuyện

tử tế, sống đẹp. Nhiều chuyên mục, chương trình hướng
tới giá trị nhân văn đó có hiệu ứng tích cực với xã hội, lan

tỏa sâu rộng và tạo ra được sự thay đổi nhiều số phận con
người, nhiều vùng đất và đặc biệt thổi lên những ngọn lửa
của lòng nhân ái, lối sống đẹp trong cộng đồng. Không ít

tờ báo, nhà báo đã âm thầm nỗ lực làm việc thiện đằng sau
con chữ, chung tay, góp sức làm nên những câu chuyện cổ

tích giữa đời thường...

Thắp lửa và lan tỏa yêu
thương

Đã có những thời điểm, công
chúng báo chí đặt ra nhiều nghi
ngại khi đọc những tác phẩm mang
tính “sốc, sex, sến, cướp, giết, hiếp”
tràn lan trên mặt báo. Đã có không
ít công chúng chia sẻ thẳng thắn
rằng, mở nhiều trang báo, đặc biệt
các tờ báo điện tử, ngập tràn tin tức
là những thông tin mang tính giật
gân câu khách, một màu xám dường
như đang bao phủ cuộc sống... Và
điều ấy đã, đang khiến bạn đọc ngày
càng mất đi niềm tin vào báo chí.
Những người làm báo cũng từng
“giật mình” khi nhìn thấy một khối
lượng thông tin khổng lồ về những
mặt trái trong đời sống xã hội đang
khiến con đường đưa thông tin đến
với độc giả bị “ùn tắc”. 

Nhưng không thể phủ nhận rằng,

trong “biển” thông tin ấy, nhiều đơn
vị báo chí đang tự sàng lọc và tìm
kiếm những hướng đi, để kéo người
đọc gần hơn với người viết. Một
trong những lối đi ấy, chính là những
chuyên mục được mở ra, những bài
báo được viết lên bằng trái tim người
cầm bút. Sự ra đời của những chuyên
mục, dự án nhân văn cho thấy tính
cân bằng của thông tin. Công chúng
không chỉ được cập nhật những vấn
đề nóng của xã hội, những mặt xấu
còn tồn tại trong cuộc sống, mà còn
được thấy những điều đẹp đẽ, nhân
văn, có tính hướng thiện. Những tác
phẩm viết về những thân phận,
những kiếp người, những hoàn cảnh
khó khăn...để rồi qua đó, rất nhiều
người chung tay giúp đỡ họ, thay đổi
cuộc sống của họ. Điều ấy là mục
đích tối thượng mà những người làm
báo đặt ra cho những chuyên mục và

chương trình mang tính nhân văn,
nhân ái. Thậm chí, có những tờ báo,
nhà báo đã tạo dựng tên tuổi từ
những chuyện tử tế đó. 

Mỗi chuyên mục, chương trình
được mở ra đều hướng đến một giá
trị tử tế nào đó, hướng đến “cứu
giúp” cho những số phận không may
mắn trong xã hội, những đứa trẻ
được đến trường, được có những bữa
cơm đủ chất... Đó là ý nghĩa mà
chương trình “cơm có thịt”, do nhà
báo Trần Đăng Tuấn thực hiện nhiều
năm qua. Và chỉ cần thế thôi, sự ấm
ấp được lan tỏa trong xã hội. Ngọn
lửa yêu thương từ những bài viết
phản ánh đúng sự thật, những hoàn
cảnh được đưa lên mặt báo, những
điều ước nhỏ bé dần trở thành hiện
thực. Thắp lửa và lan tỏa tình yêu
thương chính là ý nghĩa sâu xa mà
hầu hết các chương trình, chuyên

Một phóng sự truyền hình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số               
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mục mà các tờ báo mở ra. Không
phải để khuếch trương hay tô đẹp
cho mình mà trên hết chính là để
đem lại cho cuộc sống những điều
tốt đẹp, biểu dương, khích lệ những
điều tốt đẹp ấy và để mỗi người
trong xã hội nhìn theo, học theo...

Muốn “nhận” thì phải 
“cho đi”...

Sự “cho” và “nhận” ở đây không
nằm trong một nguyên lý hay quy
luật thường thấy ở đời, nhưng cũng
không nằm ngoài ranh giới của quy
luật nhân - quả. Những chương
trình, những bài viết nhân văn, nhân
ái muốn có tác động xã hội thì phải
hay cả về ý nghĩa, nội dung, phải tạo
nên cảm xúc và chạm đến được trái
tim của khán giả. Từ đó, khán giả sẽ
hiểu rằng, bản thân cần góp phần
giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

trong xã hội. Sự lan tỏa lòng tốt sẽ
bắt nguồn từ... con chữ. Và bởi thế,
“sự cho đi” của báo chí không hẳn
là sự ban phát một đồng, hai đồng,
nhiều ít những giá trị vật chất, mà
khác biệt ở chỗ, những người làm
báo thực hiện những việc tử tế
thông qua tác phẩm nên họ phải
“cho đi” mới có thể “nhận lại” được
những tấm lòng và tất nhiên không
phải “nhận” cho họ, mà cho những
nhân vật của họ, hướng đến một xã
hội đầy ắp tình yêu thương và
những giá trị tử tế.

Làm vì người khác, báo chí và
những chuyên mục mang giá trị của
sự tử tế có lẽ vì thế mà dễ đi vào lòng
người hơn, dễ được người đọc đón
nhận hơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất
mà họ nhận được chính là sự giúp đỡ
ấy “đơm hoa”. Nhiều mảnh đời được
chia sẻ, nhiều số phận được giúp đỡ...

chính là mong muốn thiết thực nhất
mà những chuyên mục nhân văn,
nhân ái hướng đến. Tấm lòng ấy, hẳn
là không phải ai cũng có, không phải
người cầm bút nào cũng có được một
trái tim yêu thương như thế. Và quả
thực không là những người làm công
việc báo chí, thì việc thực hiện điều
ấy cũng không hề dễ dàng gì. Nghề
báo quả thực đã đem lại cho người
làm báo không ít những “ân huệ” trời
ban, trong đó, chính là những cơ hội
để làm việc thiện, làm việc tốt bằng
cách huy động và kêu gọi sức mạnh
của toàn xã hội. Tính đặc thù ấy được
phát huy càng mạnh thì xã hội càng
tốt đẹp hơn. 

Nhưng có thể nói rằng, để có
được những chuyên mục “tử tế”,
những bài viết không thể đơn điệu,
nhạt nhẽo. Những người thực hiện
những “chuyện tử tế” ấy không thể
là một ngòi bút thiếu cảm xúc, thiếu
chân thành. Bởi vậy, người làm báo
ấy cũng cần lắm chữ tâm với nghề,
với nhân vật, với cuộc đời. Hội tụ đủ
điều ấy, sẽ có những chương trình
làm rung động trái tim người đọc,
người xem. Hiệu quả thông tin đem
đến những giá trị cao hơn ngoài con
chữ. Đó chính là điều mà những
người làm báo cần quan tâm và
hướng đến. Bởi thế, cần lắm những
bài viết hiệu quả, tôn trọng nhân
vật, không làm tổn thương đến lòng
tự trọng của họ...

Giữa cuộc sống xô bồ, những
người làm báo đang viết nên những
nốt nhạc lặng thầm nhưng đầy ý
nghĩa về lòng tốt của con người. Để
rồi, những thanh âm trong trẻo ấy cứ
vang xa, vang mãi, lay động hàng
triệu trái tim, thổi bùng lên ngọn lửa
thiện nguyện. Đó chính là điều tốt
đẹp mà người làm báo “nhận” được
khi làm những “chuyện tử tế” n

                          _Ảnh: TL
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Báo chí vÀ sự cố 

môi TrƯờng
hải vÂn

Sự cố môi trường do Formosa gây ra, báo chí đã vào
cuộc, đã điều tra - phát hiện như thế nào, đâu là những bài
học nghiệp vụ cần đúc rút?

Cuộc đấu tranh không khoan
nhượng

Cuối tháng 6/2016, sau gần 3
tháng xem xét cẩn trọng, khoa học,
minh bạch, khách quan, Chính phủ
đã chính thức công bố nguyên nhân
vụ cá chết hàng loạt tại vùng biển 4
tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến

Thừa Thiên Huế. Công ty TNHH
gang thép Hưng Nghiệp Formosa,
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại
khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh là
thủ phạm gây ra sự cố môi trường
này. Formosa Hà Tĩnh trước những
bằng chứng không thể chối cãi đã
phải cúi đầu nhận tội trước Chính

phủ và nhân dân Việt Nam. Họ cam
kết đền bù thiệt hại 500 triệu USD,
cam kết khắc phục hậu quả sự cố
môi trường. 500 triệu USD chẳng là
bao so với những thiệt hại to lớn về
nhiều mặt mà Formosa đã gây ra,
nhưng đấy là kết quả của một quá
trình đấu tranh kiên quyết, không

Họp báo về vụ cá chết hàng loạt  tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, 
ngày 27/4/2016_Ảnh: TL

Khai quật, cất bốc chất thải từ Công ty Formosa Hà
Tĩnh được Công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh chôn lấp
trong Công viên Môi trường (thị xã Kỳ Anh, tỉnh 
Hà Tĩnh)_Ảnh: TL
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khoan nhượng, chứng cứ rõ ràng,
thuyết phục, buộc Formosa không
thể chối bỏ trách nhiệm.

Thay mặt các nhà khoa học có uy
tín trong nước và quốc tế, thay mặt
các cơ quan chức năng, Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên & Môi trường Việt
Nam Trần Hồng Hà công bố:
Formosa Hà Tĩnh có 53 hành vi vi
phạm về hành chính liên quan đến
quá trình thiết kế, xây dựng, vận
hành, thi công trong đó có những vi
phạm rất nghiêm trọng như tự ý
thay đổi công nghệ xử lý luyện cốc
từ công nghệ khô sang công nghệ
ướt, là công nghệ có nhiều nước thải
và khí thải. Formosa Hà Tĩnh không
quan tâm đúng mức xử lý nước thải
và khí thải. Các cơ quan chức năng
và các cấp chính quyền lỏng lẻo, sơ
hở trong việc quản lý, giám sát hoạt
động của Formosa, thậm chí có
những điểm để Formosa qua  mặt,
nên đã gây ra những hậu quả hết
sức nặng nề về  môi trường, kinh tế
và xã hội.

Hàng trăm tấn hóa chất cực độc
được Formosa nhập về rửa đường
ống rồi xả thải thẳng ra biển, gây ô
nhiễm nặng nước biển một vùng
rộng lớn. Cá chết trôi dạt vào bờ,
vùi lấp dưới biển; tôm cá, sò huyết
nuôi trong các lồng bè chết hàng
loạt; một khối lượng lớn cây san hô,
rong tảo biển, thủy sinh  khu vực
biển 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế bị hủy diệt. Thiệt hại cực
lớn không thể tính được, hàng vạn
ngư dân rơi vào cảnh khó khăn, mất
nguồn sống.

Gần đây, các phương tiện thông
tin đại chúng cho biết, Formosa Hà
Tĩnh, bằng nhiều phương thức,
thông qua việc ký hợp đồng vận
chuyển với một số đơn vị, trong đó

có Công ty Môi trường Đô thị Kỳ
Anh, Hà Tĩnh  cho chôn lấp chất
thải, bùn khô tại  nhiều nơi ở Kỳ
Anh, các địa phương khác ở Hà
Tĩnh, chôn lấp tại tỉnh Phú Thọ.
Chất thải có mùi hôi thối được
Formosa đóng vào các túi ni-lông,
chôn xong được khỏa lấp. Có nhiều
nơi chất thải chôn ở đầu nguồn
nước, tại công viên, bãi biển, gần
khu dân cư, bốc mùi hôi hám. Số
lượng lên đến hằng trăm tấn, kéo
dài từ năm 2015 đến nay. Hiện nay,
bên trong khuôn viên Formosa còn
khoảng 700 - 800 tấn chất thải chưa
chuyên chở ra ngoài, cần được xử lý
- nhưng sẽ xử lý bằng cách nào đây?
Có thể nói, ở bất cứ nơi nào có thể
chôn lấp được, Formosa đều cho ký
các hợp đồng thực hiện chuyên chở
đến chôn lấp, xả thải, không cần
quan tâm đến yếu tố môi trường.
Gần đây, khi bị phát hiện, Formosa
lại chối bỏ trách nhiệm, cho rằng
chất thải đã ra khỏi nhà máy, chôn
lấp nơi nào là do đối tác, trách
nhiệm của bên nhận vận chuyển
(!?).

Minh bạch và mang tính 
phát hiện

Điều rất đáng quan tâm là những
họat động xả thải, chôn lấp gây ô
nhiễm môi trường của Formosa Hà
Tĩnh, các cơ quan chức năng, cơ
quan quản lý Nhà nước về môi
trường phát hiện chậm; thậm chí có
trường hợp cơ quan quản lý không
phát hiện được, đến khi báo chí
thông tin thì họ mới biết. Có những
thông tin, cá nhân người có trách
nhiệm đưa ra vội vã, thiếu chuẩn
xác. Có thể nói, trong sự cố môi
trường do Formosa gây ra, có nhiều
bài học có thể rút ra về lĩnh vực
quản lý Nhà nước về môi trường. 

Trong sự cố môi trường ở miền
Trung do Formosa gây ra, báo chí đã
có vai trò hết sức quan trọng, thông
tin nhanh, kịp thời. Ngay khi sự cố
môi trường đang nóng lên, qua hoạt
động điều tra - báo chí đã minh bạch
và cẩn trọng, cung cấp nhiều thông
tin mang tính phát hiện. Phóng viên
của nhiều báo điện tử, báo in, truyền
hình - phát thanh đã thông tin về
một đường ống xả thải lớn, đường
kính hàng mét, chiều dài cả chục cây
số từ Formosa, đặt dưới đáy biển xả
thẳng nước thải ra đại dương. Những
cuộc phỏng vấn ngư dân trên các ngư
trường, vùng miền của phóng viên
cũng đã gợi mở nhiều thông tin
mang tính phát hiện cần thiết. 

Với vụ chôn lấp chất thải tại
trang trại gia đình ở phường Kỳ
Trinh, thị xã Kỳ Anh, đầu nguồn
sông Trí  - thông qua hợp đồng với
Công ty Môi trường Đô thị  Kỳ
Anh, do ông Lê Quang Hòa làm
giám đốc là do báo chí phát hiện,
sau đó cơ quan có trách nhiệm mới
vào cuộc. Một số địa chỉ “đen” chôn
lấp chất thải tiếp sau đó cũng chính
báo chí nêu ra, từ nguồn tin báo của
nhân dân.  Phóng viên đã sử dụng
hiệu quả nghiệp vụ điều tra, phản
ánh sự kiện thông qua thông tin,
điều tra xác thực, khách quan, tạo
áp lực dư luận, thúc đẩy nhanh sự
vào cuộc của chính quyền, cơ quan
quản lý Nhà nước về môi trường. 

Bộ Thông tin & Truyền thông
bước đầu hoan nghênh và đánh giá
cao các cơ quan báo chí, các nhà
báo đã theo sát sự chỉ đạo của cơ
quan chỉ đạo và quản lý Nhà nước
về báo chí thông tin kịp thời, đúng
đắn sự cố môi trường do Formosa
gây ra. Báo chí đã góp phần định
hướng dư luận, tạo sự ổn định, đồng
thuận xã hội n
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vấn đề an ToÀn Thông Tin 
cho các cơ qUan Báo chí

ngọc Quang

Sự cố hệ thống mạng thông tin của Tổng công ty Hàng không Quốc gia (Vietnam Air-
lines) bị tin tặc tấn công là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo

điện tử đang sở hữu nhiều dữ liệu thông tin quan trọng, trong bối cảnh công tác bảo đảm
an toàn, an ninh thông tin mạng hiện nay còn nhiều bất cập cả về hạ tầng, nguồn nhân

lực và nhận thức. 

“Lỗ hổng” an ninh, bảo mật
Không phải ngẫu nhiên, Eu-

gene Kaspersky, đồng sáng lập và
là Giám đốc điều hành của Hãng
sản xuất và phân phối phần mềm
bảo mật của Nga Kasperspy  Lab
đã đánh giá: Những năm 90 của
thế kỷ XX là thập kỷ của những
kẻ phá hoại trên mạng; những
năm đầu thế kỷ XXI là thập kỷ
của tội phạm mạng và giờ đây là
kỷ nguyên mới của chiến tranh
không gian ảo và khủng bố không
gian mạng. Theo báo cáo toàn
cầu mới nhất từ Kaspersky Lab,
Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới
về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi lướt
web với 35% số người dùng đã bị
tấn công. 

Kasperspy Lab cho biết, Việt
Nam đứng số 1 thế giới về tỷ lệ lây
nhiễm mã độc qua thiết bị lưu trữ
ngoài (USB, thẻ nhớ, ổ cứng di
động) với tỷ lệ 70,83% máy tính bị
lây nhiễm; 39,95% người dùng
phải đối mặt với mã độc bắt
nguồn từ không gian mạng.
Thống kê trong năm 2015, có hơn
10.000 trang (hoặc cổng) thông
tin điện tử có tên miền .vn bị tấn

công, chiếm quyền điều khiển,
thay đổi giao diện, cài mã độc
(tăng 68% so với năm 2014),
trong đó có 224 trang thuộc quản
lý của các cơ quan Nhà nước.
Những số liệu đó cho thấy, mối đe
dọa từ tội phạm mạng ngày càng
lớn, trong khi nhiều tổ chức cá
nhân vẫn chưa thực sự quan tâm
sử dụng các biện pháp bảo đảm
an toàn thông tin một cách hiệu
quả.

Bên cạnh việc khai thác các lỗ
hổng bảo mật trên các hệ điều
hành và hệ thống mạng để tấn
công xâm nhập, nguy hiểm hơn,
tin tặc còn sử dụng chính các tài
liệu, văn bản lưu hành nội bộ ở
các cơ quan báo chí mà chúng đã
đánh cắp được để đăng tải thông
tin trên các trang mạng phản
động làm mồi phát tán mã độc,
xâm nhập hệ thống mạng của các
cơ quan khác của Việt Nam. Có
nhiều cách tin tặc có thể tấn công
các trang báo điện tử như thông
qua các lỗi trên ứng dụng web,
lỗi trên máy chủ hoặc thực hiện
các cuộc tấn công đến những
người quản lý trang web vì thông

nhà Báo hoàng anh vinh, 
phó tổng Biên tập Báo hải Quan: 

Khi tin tặc tấn công
vào mạng của cơ quan
báo chí sẽ để lại hậu quả
hết sức trầm trọng và nguy

hại, do báo chí là cơ quan truyền
thông, có tham gia định hướng và
phản biện dư luận xã hội. 

Đối với các cơ quan báo chí, khi bị
tấn công mạng, nhẹ thì ảnh hưởng
đến tốc độ truy cập hoặc đình trệ hệ
thống (tấn công Ddos như từng xảy
ra với Vietnamnet); nặng thì bị xóa hết
cơ sở dữ liệu và thay đổi nội dung xấu
lên trên trang chủ. Điều này không
chỉ ảnh hưởng đến khả năng phục
hồi dữ liệu mà còn ảnh hưởng đến uy
tín và niềm tin của bạn đọc đối với tờ
báo đó. Về ảnh hưởng đến xã hội, như
tôi đã đề cập ở trên về vai trò của báo
chí, việc bị tấn công, thay đổi bằng
nội dung xấu sẽ khiến dữ luận hiểu
sai về thông tin truyền thông và sai
lệch trong định hướng dư
luận xã hội.

Hà Vân (ghi)
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thường các báo sẽ có nhiều biên
tập viên cùng tham gia quản trị.
Các nhà quản trị, biên tập viên cần
hết sức lưu ý khi nhận được email,
các dữ liệu đính kèm (thường là
file.doc) hay đường dẫn đang nghi
ngờ.

Cũng theo các chuyên gia an ninh
mạng của Bkav, các cơ quan báo chí
là loại đối tượng đặc biệt nhạy cảm.
Nếu bị hacker tấn công mạng, chỉnh
sửa nội dung tuyên truyền định
hướng, đường lối, chính sách thì hậu
quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng
hiện mới có một số ít cơ quan báo
chí quan tâm tới việc đầu tư an toàn
an ninh thông tin. Trừ một số cơ
quan báo chí có hạ tầng kỹ thuật
tốt, còn đa phần không có hạ tầng
kỹ thuật, phải đi thuê hạ tầng, nhân
lực chuyên trách về an toàn an ninh
cũng không có, nên an toàn thông
tin vẫn là thách thức rất lớn. 

An toàn thông tin là vấn đề
sống còn

Tại cuộc họp báo thường kỳ của
Chính phủ chiều 3/8, Bộ trưởng Bộ
Thông tin &Truyền thông Trương
Minh Tuấn cho biết, tấn công mạng
là nguy cơ trên toàn cầu và có thể
xảy ra bất cứ lúc nào. Bộ trưởng
Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh
biện pháp ngăn chặn chính là phải
chủ động bảo mật cho hệ thống
mạng thông tin của mình, đồng thời
khuyến cáo cộng đồng mạng cần
bình tĩnh, tránh những khiêu khích
có thể là nguy cơ dẫn đến “chiến
tranh” mạng.

Các chuyên gia an ninh mạng
cũng cảnh báo, hiện nay, các cuộc
tấn công thường “ăn theo” các sự
kiện chính trị và có diễn biến ngày
càng phức tạp. Việc giải quyết
không ổn thỏa quan hệ chính trị,

ngoại giao giữa các quốc gia cũng
dễ gây nguy cơ chiến tranh mạng,
trong đó các cơ quan báo chí là mục
tiêu hàng đầu của các nhóm tin tặc
nước ngoài. 

Phòng hơn... chống!
Để tăng cường an ninh, sẵn sàng

ứng phó với các tình huống an ninh
mạng có thể xảy ra, các cơ quan báo
chí nên rà soát lại hệ thống, kiểm
tra định kỳ để tránh việc bị khai
thác các lỗi bảo mật. Người quản trị
nên có quy trình kiểm tra đánh giá
website trước khi đưa vào sử dụng.
Khi tiến hành thiết kế trang web,
các kỹ sư phải phân tích, lường
trước được tất cả các tình huống có
thể xảy ra để tránh tồn tại “lỗ hổng”
bảo mật. Thêm vào đó, các cơ quan
tổ chức nên tiến hành đào tạo, củng
cố, tăng cường kiến thức về an toàn
thông tin cho cán bộ phóng viên,
biên tập viên. Bên cạnh đó, các đơn
vị báo chí cần thiết lập chính sách
bắt buộc thay đổi mật khẩu hàng
tháng, không lưu mật khẩu các máy

chủ trên máy tính.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo

chí cần chủ động xây dựng kế
hoạch và đầu tư kinh phí cho hệ
thống từ quy trình, công nghệ đến
nâng cao trình độ nguồn nhân lực;
chủ động đầu tư hạ tầng riêng, làm
chủ công nghệ, không quá lệ thuộc
hoàn toàn vào đơn vị thuê ngoài
đối với vấn đề an ninh mạng. Mặt
khác, cơ quan quản lý Nhà nước về
lĩnh vực này cần có sự hỗ trợ tích
cực về chuyên môn, tránh để xảy ra
những "lỗ hổng" để bọn tội phạm
lợi dụng. Nhưng trước khi có sự hỗ
trợ này, các cơ quan báo chí cần
phải liên tục cập nhật và sử dụng
các công cụ bảo đảm an ninh, bảo
vệ hệ thống mạng của chính mình,
nhất là phải xây dựng được quy
trình, quy định chặt chẽ đối với
từng đối tượng sử dụng mạng. Về
lâu dài, vấn đề bảo đảm an ninh
mạng cần có sự vào cuộc quyết liệt
từ phía cơ quan quản lý Nhà nước
để hoàn thiện hệ thống luật pháp
về lĩnh vực này n

nhà Báo nguyễn ngọc hưng, 
Biên tập viên Báo Quân Đội nhân Dân 

Theo quy định hiện nay, Tổng biên tập của báo là người
chịu trách nhiệm về nội dung, nhưng không dễ để chứng

minh thông tin sai trên báo mạng của mình là do tin tặc gây ra. Thông
tin sai lệch do tin tặc gây ra nếu không bị phát hiện thì sẽ gây tác động

rất lớn tới bạn đọc và toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang rất lớn cho
xã hội. Bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý

tin tặc tấn công các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý có thể cử các
chuyên gia tới hướng dẫn hoặc giúp các cơ quan báo chí

kiểm tra, đưa ra những gợi ý nhằm tăng cường an ninh
mạng. Cơ quan quản lý cũng có thể đưa ra những cảnh báo

kịp thời hoặc vào cuộc hỗ trợ khi các cơ quan báo chí bị
tấn công mạng.

Hà Vân (ghi)
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An toàn thông tin mạng ở các cơ quan báo chí:

Không chỉ là cảnh báo
cao Minh thắng

Phó Viện trưởng Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Với xu hướng bùng nổ của các thiết bị thông minh có kết nối internet hiện nay, cùng với
sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử và các dịch vụ trực tuyến đi kèm thì nguy cơ về tấn
công mạng đối với tất cả cơ quan, tổ chức ngày càng lớn, đặc biệt là các cơ quan báo chí

sẽ là mục tiêu tấn công của tin tặc.

Nguy cơ hiện hữu
Hiện nay, các cơ quan báo chí

phải đối mặt với nhiều vấn đề phức
tạp từ những nguy cơ thường gặp
trong tấn công an ninh mạng như
làm gián đoạn thông tin; làm sai
lệch thông tin, đánh cắp thông tin,

phá huỷ thông tin, làm lộ thông tin.
Nguy cơ thứ nhất và cũng thường

xảy ra nhất là các kênh thông tin
trực tuyến của cơ quan báo chí sẽ bị
gián đoạn thông tin, nó trực tiếp
làm mất tính thời sự của báo chí,
kéo theo đó là số lượng truy cập

Các bảng điện tử thông tin số hiệu chuyến bay đi và đến tại sân bay Nội Bài đã hoạt động bình thường sau 3 ngày bị tin tặc tấn công_nguồn: Zing.vn 
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thông tin trực tuyến sụt giảm đồng
nghĩa với việc doanh thu từ các dịch
vụ cũng sụt giảm. Nguy hiểm hơn,
trong các thời điểm khủng hoảng
(thiên tai, địch họa...), sự gián đoạn
thông tin của các cơ quan báo chí
chính trị đầu não có thể gây tổn hại
đến an ninh quốc gia.

Mối hiểm họa thứ hai đến từ các
tấn công chiếm quyền điều khiển
máy chủ nội dung của tờ báo điện
tử và làm sai lệch thông tin mà cơ
quan báo chí đưa ra hoặc phát tán
các thông tin sai sự thật, điều này
dẫn đến sự sai lệch các thông tin
nhạy cảm sẽ gây ra sự bất ổn và
hoang mang cho xã hội và rất khó
khăn để phục hồi lại nội dung gốc.
Việc bị chiếm quyền điều khiển nội
dung thì những thông tin mật, thông
tin không chính thức của cơ quan
hay thông tin cá nhân hoàn toàn có
thể bị rò rỉ hoặc công bố trái phép.
Hậu quả tất yếu của việc này là
khủng hoảng, đặc biệt là những
thông tin liên quan tới vấn đề quân
sự, an ninh, hay ngoại giao.

Nguy cơ mất an ninh mạng đối với
các báo điện tử ở Việt Nam thường
gặp là bị tấn công từ chối dịch vụ làm
gián đoạn thông tin trực tuyến, bị
chiếm quyền điều khiển máy chủ của
tờ báo điện tử bị thay đổi sang một
giao diện khác với một số thông điệp
đặc trưng của kẻ tấn công. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới
tấn công mạng đối với báo điện tử
và xét về mặt kỹ thuật thì nguyên
nhân có thể là lỗi cấu hình, phân
quyền cho website, lỗi lập trình, lỗi
nhiễm mã độc, lỗi hệ thống... Và
thực tế khi gặp phải sự cố an ninh
mạng, đa số các cơ quan báo chí
đều bất ngờ và bị động vì chưa có
quy trình hoạt động phòng ngừa và
xử lý sự cố.

Phòng ngừa và xử lý sự cố an
ninh mạng

Năm 2015, Quốc hội đã thông
qua Luật An toàn thông tin mạng.
Trong tương lai, cùng với các nghị
định và thông tư hướng dẫn của
Chính phủ, luật này sẽ là cơ sở pháp
lý quan trọng không chỉ để bảo đảm
an toàn thông tin mạng cho quốc
gia mà còn cho mọi tổ chức trong
đó có các cơ quan báo chí. Bên cạnh
đó, Chính phủ cũng thể hiện quyết
tâm tạo chuyển biến trong nâng cao
nhận thức về an toàn thông tin
mạng bằng nhiều quyết định quan
trọng, và gần nhất chính là quyết
định số 898/QĐ-TTg về việc Phê
duyệt phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin
mạng giai đoạn 2016 - 2020

Bên cạnh các văn bản pháp quy,
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy
tính Việt Nam (VNCERT) trực
thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
sẽ thực hiện chức năng chính điều
phối hoạt động ứng cứu sự cố máy
tính trên toàn quốc cũng như cảnh
báo kịp thời các vấn đề về an toàn
mạng máy tính; là đầu mối hợp tác
với tổ chức ứng cứu máy tính
(CERT) nước ngoài cũng như thúc
đẩy hình thành hệ thống các CERT
trong các cơ quan, tổ chức và doanh
nghiệp. Gần đây nhất, VNCERT đã
đưa ra cảnh báo số 232 ngày
30/7/2016 với các chỉ dẫn rất cụ thể
để tăng cường kiểm soát bảo đảm
an toàn các hệ thống thông tin cho
các cơ quan tổ chức. Ngoài việc
theo dõi các cảnh báo từ VNCERT,
khi xảy ra các sự cố tấn công mạng,
các cơ quan báo chí có thể liên hệ
trực tiếp với VNCERT để nhận
được các hướng dẫn và hỗ trợ. Tuy
nhiên, để đảm bảo phòng tránh và
xử lý có hiệu quả các sự cố tấn công

mạng trong thực tế, tất cả các giải
pháp nêu trên chỉ hiệu quả khi các
cơ quan nhận thức được tầm quan
trọng của an toàn thông tin mạng. 

Với tính chất đặc biệt quan trọng
của báo chí, tiêu chí bảo đảm an
toàn thông tin mạng cần phải được
coi trọng trong tổng thể chiến lược
của cơ quan báo chí để tránh những
hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra n

ông ngô tuấn anh, 
phó chỦ tịch phụ trách 
an ninh Mạng, tập Đoàn BKav: 

Các cơ quan báo chí là tổ chức
cung cấp thông tin tới độc giả, khi
bị tấn công sẽ không chỉ gây thiệt
hại tới tòa soạn mà sẽ có hàng
triệu độc giả bị ảnh hưởng. Thiệt
hại đơn giản nhất là dịch vụ sẽ bị
ngưng trệ khiến độc giả không thể
truy cập vào trang báo điện tử,
hoặc bị chuyển hướng đến các
trang web độc hại có nội dung
xấu. 

Để tăng cường công tác bảo
đảm an toàn thông tin cho các cơ
quan báo chí, cần thực hiện
những biện pháp rà soát bảo vệ
trước những cuộc tấn công có thể
xảy ra. Các cơ quan báo chí cũng
cần áp dụng quy trình kiểm tra hệ
thống thường xuyên, trang bị giải
pháp cảnh báo về những mối
nguy tiềm ẩn nhằm bảo đảm cho
hoạt động thông suốt của hệ
thống. Cần thường xuyên tổ chức
diễn tập với kịch bản cụ thể về
phương án ứng cứu sự cố an ninh
mạng, giống như các cuộc diễn
tập về cứu hỏa, phòng cháy chữa
cháy định kỳ thường niên.

cường pHạm (ghi)
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Đắn đo, trăn trở như 
nghề báo... 

Có người cả cuộc đời cống hiến
cho nghề làm báo chẳng khác “con
tằm nhả tơ”, đằng sau những trang
viết là những suy tư, trăn trở và có
lúc đau đớn, với bao điều suy nghĩ
về “cơm áo gạo tiền” và cả về nhân
tình thế thái. Thấy được cái hay, cái
đẹp trong cuộc sống hàng ngày mà
không ca ngợi, suy tôn, tôn vinh thì
nghĩ mình là con người vô duyên

không thức thời, không trân trọng.
Còn ngược lại nếu nhìn thấy cái xấu,
cái dở của con người, của xã hội mà
không cầm bút thì cảm tưởng mình
như người mắc lỗi. 

Chứng kiến nỗi đau, sự bất hạnh
của người khác mà vẫn dửng dưng
thì mình tự hổ thẹn với lương tâm.
Còn việc phát hiện ra cái mới mà
không cổ vũ nhân rộng kịp thời thì
coi như mình vô tâm. Khám phá ra
cái mới lạ, cái bí ẩn mà không khai
thác thì mình tự dày vò lương tâm
sao bất lực yếu đuối đến vậy...
những điều nhạy cảm của người
cầm bút lúc nào cũng muốn mình
vượt lên bức phát từ những vấn đề
tồn tại, nảy sinh và xuất hiện trong
xã hội, trong cuộc sống hàng ngày.
Nếu như mình không cho nó “oằn
mình” trên từng trang giấy, thì
không thể nào tìm ra cái mới và

Trăn trở nghiệp báo
trần Minh hiền

Cố nhân có câu “sinh nghề tử nghiệp”. Trót “đa mang” với
nghề báo thì dẫu biết rằng đang dấn thân đi vào sự gian
truân, vất vả, nhọc nhằn mà ít sự thảnh thơi, ung dung và
nhàn hạ nhưng đã mấy ai từ chối?

Phóng viên tác nghiệp trong trận mưa lũ lịch sử năm 2015 tại khu 1 phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long - nơi ngập lụt         

NHỮNG NẺO đƯỜNG TáC NGHiệP
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càng không thể sáng tạo ra những
cái hay trong tác phẩm.

Người cầm bút phải “có tâm, có
tầm” để sản xuất ra những tác
phẩm hay có giá trị để phục vụ
người xem, người nghe. Người làm
báo cũng như bao nhiêu người bình
thường trong xã hội. Họ cũng
mong muốn, ước mơ để có một đời
sống ổn định, gia đình ấm no hạnh
phúc, thành đạt và mong muốn
thành đạt hơn trong các mối quan
hệ thâm giao với mọi người xung
quanh với xóm làng khối phố.
Nhưng, trong tâm hồn nhạy cảm
người làm báo, là một đời sống nội
tâm vô cùng phong phú, sâu lắng
và có cả sự giằng co quyết liệt. Bởi
thế, họ mới có một sự đồng cảm, sẻ
chia với mọi người, sự việc con
người luôn được thể hiện ở mọi sự
trung thực, luôn hòa quyện trong

bài viết của mỗi tác phẩm.
Thật hiếm thấy ở nghề nghiệp

nào lại hay trăn trở đắn đo như
nghề viết báo, trăn trở trên từng
trang viết, trăn trở với cuộc đời, trăn
trở đắn đo để tồn tại, phát huy, sáng
tạo, trong tư duy có bản lĩnh với
mục đích là viết cho hay, viết cho
đúng và hấp dẫn đối với người đọc,
người nghe có bổ ích.

Đam mê với công việc 
âm thầm, lặng lẽ

Vượt qua mọi khó khăn, lo toan,
cực nhọc trong cuộc sống hàng ngày
và cả về nghề nghiệp, người làm báo
vẫn đam mê với nghề. Như đắm
chìm vào tình yêu đầu đời để rồi
tiếp tục mọi công việc âm thầm lặng
lẽ của mình. Đó là trí tuệ, niềm tin,
bản lĩnh như đã trở thành chân lý,
mà hầu hết những người làm báo

đều tự hào với cái nghề đã được xã
hội đào tạo ra và tôn vinh, mong
rằng xã hội và cuộc đời ngày càng
tốt đẹp, tiến bộ hơn, công bằng và
văn minh hơn, vì bản thân họ -
những con người đang ngày đêm
trăn trở với nghề, với ngòi bút, đã
góp một phần không nhỏ vào công
cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập
kinh tế thế giới, trong xây dựng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ
nghĩa hôm nay. 

Bởi vậy, dù có khó khăn, nghiệt
ngã đến mấy, nhưng với tấm lòng
yêu mến cuộc đời, yêu mến xã hội,
yêu mến mọi người, họ đã vượt
qua mọi thử thách với chính mình
để tiếp tục cống hiến, sáng tạo
nâng cao kiến thức, trí tuệ, tư duy,
tạo ra những tác phẩm báo chí
chân chính n

                          nặng nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh_nguồn: qtv.vn
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Giữ mãi tình yêu trong sáng
với nghề 

Mới đây tôi được tham gia một
lớp học nghiệp vụ của Hội Nhà báo
Việt Nam, là chương trình “Đào

tạo cây bút trẻ”. Khóa học mời chị
Thu Trang - Phóng viên Báo Phụ
nữ TP. Hồ Chí Minh - một cây bút
điều tra có tiếng hiện nay với hàng
loạt các bài báo điều tra gây tiếng
vang, tạo hiệu ứng xã hội và có thể
nói đã góp phần làm cho xã hội tốt
đẹp hơn như loạt bài về “Buôn bán
trẻ em ở chùa Bồ Đề”, “Thâm
nhập lò gạch “thổ phỉ” Hà Nội”...
Tất nhiên, những bài báo điều tra
ấy cũng gây ra cho chị nhiều phiền
phức, thậm chí đã có cả sự đe dọa
tính mạng. Trong buổi chia sẻ về
nghề, chị nói nhiều về kỹ năng
nghề nghiệp, nhưng điều tôi ấn
tượng hơn cả là cách chị nói về
những ứng xử, suy nghĩ của chính
mình sau những bài điều tra ấy. Chị
tâm sự, đó là những đêm trăn trở,
rối bời suy nghĩ mình có nên thực
hiện những bài điều tra đó hay

giữ “lòng Trong” 
Khi cầm BúT

ánh tuyết

Đạo đức nhà báo là gì? Nếu đặt ra câu hỏi đó thì tôi
nghĩ có cả trăm định nghĩa được đưa ra, bởi mỗi tình

huống tác nghiệp, mỗi vấn đề của cuộc sống, xã hội sẽ
đem đến cho chúng ta một cách nhìn, một quan điểm

về đạo đức nhà báo. 

Một phóng sự truyền hình của Đài truyền hình Tây Ninh_Ảnh: TL
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không vì chắc chắn nó sẽ ảnh
hưởng đến những người có liên
quan, ở nhiều mức độ khác nhau,
có thể khiển trách nhưng có thể tù
tội. Chị không muốn làm ảnh
hưởng đến ai, thậm chí còn cảm
thấy day dứt với những phận người
vướng vào vòng lao lý sau bài viết
của mình. Nhưng chị lại nghĩ, nếu
mình không nói ra thì cái xấu sẽ
còn tiếp tục diễn tiến. Và sau cùng,
sự thôi thúc phải điều tra, phải
công bố, phải đấu tranh với cái xấu,
cái ác, phải làm một điều gì đó có ý
nghĩa đã khiến chị đủ sức mạnh tìm
tòi tư liệu, lăn lộn khắp nơi để tìm
hiểu đến cùng sự việc. Trong quá
trình tác nghiệp ấy, chị nói có quá
nhiều cám dỗ, đe dọa có thể làm
mình lung lạc ý chí viết bài theo
đúng sự thật. Khi đó, chỉ có lương
tâm và trách nhiệm của bản thân và
với nghề báo mới giúp mình chắc
tay mà viết ra sự thật. Và sau rất
nhiều những áp lực như thế, chị
thật lòng rằng, chị yêu nghề báo
một cách hơi cực đoan khi đã có
lúc muốn rời bỏ nghề để giữ mãi
được một tình yêu trong sáng với
nghề, không vụ lợi, không ngã nhào
trước cám dỗ. Tôi nghĩ, những suy
nghĩ của chị chính là đạo đức của
người làm báo. Và nhờ đạo đức của
người làm báo, chị đã có được
những bài điều tra có tác động tích
cực đến những vấn đề còn tồn tại
của xã hội như vậy. 

Một câu chuyện nữa, có
lẽ nhỏ hơn rất nhiều so
với chuyện của chị
Thu Trang, đó là
chia sẻ của một
bạn đồng nghiệp
về cảm xúc của

bản thân khi đi tác nghiệp. Bạn
tôi kể, đó là những lần đi viết bài
về những mảnh đời cơ nhỡ, về
những số phận không may, phải
lăn lóc, vật lộn mưu sinh trong
cuộc đời, về những con người sống
cuộc sống cùng cực đến mức khó
tin giữa một xã hội đang không
ngừng phát triển. Khi ấy, mỗi lần
cầm máy ảnh lên để chụp hình,
bạn lại rưng rưng. Không chụp thì
không có hình minh họa cho bài,
mà chụp thì cứ có cảm giác như
mình đang lưu giữ, đang “mưu
sinh” trên nỗi khổ đau của họ. Cái
cảm giác ấy có thể nhiều người
cho rằng đó là sự đa cảm của một
người phụ nữ làm báo thôi, nhưng
thực sự nó vẫn nhấn vào lòng tôi
một cảm giác quý trọng. Và tôi
cũng nghĩ nó chính là một biểu
hiện của đạo đức nghề nghiệp.
Những nhà báo biết rung cảm
trước nỗi đau như thế, dẫu nhỏ
thôi, thì chắc chắn sẽ là nhà báo
có tư cách đạo đức trong những
chuyện lớn hơn. 

Vun đắp sự tử tế và lòng 
bao dung

Những năm gần đây, báo chí phát
triển mạnh mẽ với sự ra đời của
nhiều loại hình báo chí khác nhau
khiến sự cạnh tranh thông tin ngày
càng gay gắt. Những thông tin câu
khách, giật gân cũng xuất hiện ngày
càng nhiều, bất chấp thông tin đó có
đúng là sự thật hay không. Chính vì
thế đã dẫn đến nhiều “oan gia” cho
đối tượng được đưa tin, và dù sau
đó, tác giả và tòa soạn có đính chính
thì nhân vật cũng chỉ là “được vạ thì
má đã sưng”. Có thể thấy, khi những
thông tin đó được viết ra, được đăng
tải cũng đồng nghĩa với việc lương
tâm và trách nhiệm của nhà báo đã
bị đặt sang một bên, và nếu đem lên
cân thì nó đã nhẹ hơn lợi ích trước
mắt mà nhà báo sẽ có được. 

“Không ai có thể nắm tay từ sáng
đến tối”, cũng như không nhà báo
nào có thể chắc chắn cả đời cầm bút
của mình không phạm phải bất cứ
sai lầm nào về chuyên môn, sai phạm
nào về đạo đức. Nhưng điều đó có
thể có được khi chúng ta bỏ công sức
rèn luyện hàng ngày, đấu tranh hàng
ngày mà trước khi đấu tranh với cái
xấu thì phải là sự đấu tranh với chính
bản thân mình để vững vàng trước
những cám dỗ, “mua chuộc” dù nhỏ
nhất. Đồng thời với đó, cũng cần nỗ
lực tu dưỡng, vun đắp sự tử tế và
lòng bao dung nhìn ra những nét đẹp
cuộc sống, những việc tốt dù nhỏ bé,
những người tốt dù kín tiếng... để
viết về những sự việc, những con
người ấy như một cách “thắp lửa”

cho chính bản thân nhà báo và cho
nghề nghiệp của mình n

NGười LàM Báo   8-2016
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NHỮNG NẺO đƯỜNG TáC NGHiệP

Thông tin trực tiếp với 
ngư dân

Ngư dân Nguyễn Quýt ở xóm
Ghành Cả, thôn Châu Thuận Biển,
xã Bình Châu (huyện Bình Sơn
tỉnh Quảng Ngãi), dù đã uống say,
nhưng khi nghe tin từ Đài thông tin
Ghành Cả thông báo tàu cá của
ngư dân Nguyễn Cu bị chìm ở
Hoàng Sa, ông Quýt gọi ngay cho
nhà báo để theo dõi thông tin. Ông
Quýt phải diễn giải nhiều lần,
người nghe mới nắm được toàn bộ
sự việc đang xảy ra. Ông Quýt cũng
đề nghị nhà báo thông tin nhanh
để hỗ trợ thêm cho ngư dân trong
việc kêu gọi các cơ quan chức năng
tổ chức cứu vớt và hỗ trợ cho ngư
dân bị nạn.

Dù quần đảo Hoàng Sa cách đất
liền hàng trăm hải lý, nhưng thông
tin từ ngoài biển được truyền qua
nhiều đài canh Icom, hoặc Đài
Duyên Hải miền Trung thông qua
điện thoại cá nhân. Thông tin từ
biển cung cấp khá đầy đủ đã phác
họa bức tranh tương đối hoàn
chỉnh về tàu cá của ngư dân bị nạn
ở Hoàng Sa. Thông tin chuyển vào
bờ thường có độ chính xác cao,
chưa xảy ra việc ngư dân đưa tin
thất thiệt.

Một vụ việc phối hợp và trao đổi
thông tin trực tiếp từ ngư dân đến
với báo chí hiệu quả nhất, đó là tàu
cá QNg 98459 TS của ngư dân
Huỳnh Thạch ở xã Phổ Quang
huyện Đức Phổ bị đâm chìm ở
Hoàng Sa vào đầu tháng 1/2016.
Để phản ánh đầy đủ sự việc, bà con
ngư dân đã chuyển thông tin và
hình ảnh quay, chụp bằng điện
thoại vào đất liền và cung cấp cho
báo chí.

Trong những năm qua, phóng
viên báo chí ở tỉnh Quảng Ngãi đã

Tôn vinh ngư dân 
“bám” biển

Lê vĂn chương

“A lô, tàu của thằng em mới bị đâm chìm, báo cho phóng
viên biết...!”, giọng của ngư dân Nguyễn Quýt thảng thốt
trong điện thoại. Sau khi điện thoại cho nhà báo thì các

ngư dân mới báo đến các cơ quan chính quyền. Vì sao nhà
báo ở Quảng Ngãi lại được ngư dân tin cậy như vậy?

Các tác phẩm báo chí về đề tài biển đảo, tôn vinh
ngư dân, khơi dậy truyền thống bám biển đã giúp
ngư dân gắn bó với những con tàu và biển cả
_Ảnh: TL
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thực sự trở thành những người
thân của bà con ngư dân. Chính vì
vậy, khi xảy ra sự việc trên biển, bà
con ngư dân thường điện báo ngay
cho phóng viên báo chí để đeo
bám thông tin. Từ nguồn tin ban
đầu, cộng với việc xác minh qua
chính quyền địa phương đã giúp
cho việc đưa tin nhanh chóng,
chính xác, kịp thời. 

Điều gì khiến cho ngư dân và
báo chí ở Quảng Ngãi có sự liên
kết chặt chẽ? Đây phải chăng là
kinh nghiệm để cơ quan báo chí ở
28 tỉnh thành ven biển học tập và
chia sẻ kinh nghiệm?

Sợi dây liên kết giữa biển 
và bờ

Tại Hội thảo “Báo chí miền
Trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền biển, đảo”, có hơn 100
đại biểu về dự hội thảo với 29 tham
luận. Các đơn vị đã thảo luận tập
trung vào 3 nội dung liên quan đến
công tác tuyên truyền về biển đảo,
kỹ năng tác nghiệp của nhà báo và
một số vấn đề đặt ra và giải pháp.
Trong đó tập trung vào các vấn đề
báo chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền
biển, đảo, những yêu cầu đặt ra
trong tình hình hiện nay; ứng xử và
trách nhiệm với di sản của cha ông;
tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền biển đảo; đạo đức nhà báo từ
việc đưa tin hiện tượng cá biển chết
hàng loạt ở Hà Tĩnh...

Nếu phân tích và đi sâu vào vấn
đề “báo chí kết nối ngư dân” sẽ thấy
rằng, nhờ sự kết nối, ngư dân được
hưởng các chế độ đãi ngộ, việc triển
khai hỗ trợ ngư dân nhanh chóng,
công tác giải quyết thông qua ngoại
giao giữa Việt Nam và Trung Quốc
được thúc đẩy nhanh hơn, bên cạnh
đó là tâm lý của ngư dân cảm thấy

yên tâm bám biển vì được cả xã hội
quan tâm.

Nhưng để có được sự kết nối chặt
chẽ giữa báo chí Quảng Ngãi với
ngư dân bám biển, thì các nhà báo
phải có mối quan hệ cá nhân rất tốt
với ngư dân và ngược lại. Mối quan
hệ tốt đó xây dựng trên cơ sở lòng
tin, hỗ trợ. Khi xảy ra sự việc trên
biển, khi người thân của bà con ngư
dân điện báo thông tin, các nhà báo
đều có mặt kịp thời. Điều đó đã tạo
ra niềm tin rất lớn của ngư dân đối
với nhà báo. Ngư dân từ đó đã hình
thành nếp quan “có việc điện nhà
báo”. Vì thông qua báo chí, những
khó khăn, khúc mắc của ngư dân
đều được giãi bày và được đáp ứng
kịp thời. 

Một số nhà báo tâm sự: “Nếu
nửa đêm ngư dân điện thoại thì
cũng vác máy đi làm ngay, dù đường
xa xôi. Vì mình bỏ một lần thì sau
này bà con không tin, không điện
cho mình nữa”. Thượng úy Lê Minh
Trọng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát
biên phòng Sa Kỳ nói với vẻ khâm
phục: “Có rất nhiều vụ việc xảy ra
trên biển, khi trạm vừa nhận được
tin thì anh em phóng viên báo chí
đã chạy xe từ thành phố Quảng
Ngãi đến trạm để chờ đưa tin. Có
khi phóng viên, có cả chị em nữ đến
trạm ngồi chờ đến khuya để đưa tin
tàu bị nạn vào bờ”.

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.500
tàu cá, trong đó có hơn 3.000 tàu với
hơn 30.000 ngư dân đánh bắt xa bờ
ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
So với ngư dân ở các tỉnh miền
Trung thì đây là số lượng tàu đánh
bắt xa bờ rất lớn. Thử so sánh, tỉnh
Bình Định có 7.791 tàu cá, trong đó
có hơn 2.135 tàu công suất lớn đánh
bắt xa bờ, tỉnh Quảng Nam và Đà
Nẵng chỉ vài trăm trên hàng ngàn

chiếc. Hoạt động vươn khơi đánh
bắt xa bờ của bà con ngư dân xuất
phát từ nhiều yếu tố, trong đó, vai
trò động viên, cổ vũ của báo chí là
rất quan trọng.

Đi dọc nhiều tỉnh thành ven biển
và thực tế là làng chài nào không có
những hoạt động văn hóa để tôn
vinh, động viên người dân chài thì
nơi đó ngư dân không trở thành
những kình ngư đầy lãng mạn, dám
đương đầu với sóng gió, dám vươn
rộng trên đại dương. Nhưng báo chí
nếu đầu tư nhiều về đề tài biển đảo,
có những bài viết tôn vinh ngư dân,
khơi dậy truyền thống bám biển đã
giúp ngư dân gắn bó với những con
tàu và biển cả. 

Báo chí Quảng Ngãi đã đáp ứng
được tiêu chí này, và làm cho ngư
dân trở nên lãng mạn hơn trong cuộc
mưu sinh trên biển. Các cơ quan
báo, đài thường xuyên có nhiều bài
viết, phóng sự về những ngư dân
bám biển, đưa họ vào mục người tốt
việc tốt, kình ngư vươn khơi, mở các
chuyên mục biển đảo, vì chủ quyền
an ninh biên giới biển đảo. 

Làng chài xã Bình Chánh huyện
Bình Sơn có một điều khá đặc biệt,
đó là gần 100 tàu cá đều là tàu đánh
bắt xa bờ, Hoàng Sa, Trường Sa.
Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Đó
là vào dịp đầu năm, cả làng lại tổ
chức lễ giỗ thần Nam Hải Đại
Tướng Quân và ra quân bám biển.
Khi đến tiết mục hò bả trạo thì liên
tục vang lên câu “anh em ơi, đừng
thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Bài
hò này do chính ngư dân làng chài
sáng tác. Điệu hò đó động viên ngư
dân vươn vai bước ra biển lớn. 

Điệu hò đó trở thành “chi tiết
hay” để báo chí khai thác, nhân lên,
tạo niềm cảm hứng cho ngư dân
khắp các làng chài n
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Cạnh tranh thông tin
Vòng tròn/chu trình tin tức (news

circle) hôm nay đã khác. Ngày
trước, báo in có trước, rồi người làm
phát thanh đọc báo thấy có nguồn
tin mới đi làm chương trình. Ngày

nay, sau khi sự kiện xảy ra thì trên
mạng xã hội đã xuất hiện, nguồn tin
hiện nay bắt đầu từ mạng xã hội,
thói quen thính giả cũng thay đổi.
Trước đây, ngủ dậy người ta vặn
radio để nghe xem đã có gì xảy ra
đêm qua. Bây giờ, ngủ dậy người
tìm điện thoại thông minh để xem
facebook và các trang báo mạng
xem có tin tức gì không. Trước đây,
người nghe đón chờ nghe Đài hàng
ngày (thậm chí chỉ cần nghe nhạc
hiệu chương trình là biết mấy giờ).
Giờ đây, người làm phát thanh
không chỉ cạnh tranh với các loại
hình khác, mà còn phải cạnh tranh
với các hoạt động khác của bạn
nghe đài. Phóng viên là người kể
lại một câu chuyện cho thính giả,
để "kéo" người nghe không rời xa

NHỮNG NẺO đƯỜNG TáC NGHiệP

PHóNG Sự PHáT THANH HIệN ĐạI: 

Sống động khi đồng hành 
cùng thính giả

Mai hồng

Đã xa rồi cái thời "nhà đài muốn nói gì thì nói". Mạng xã
hội và mạng internet đang làm đảo lộn tất cả quy trình làm
báo mà nhiều người cho là chuẩn mực.

Giờ phát thanh chương trình Bạn hữu đường xa của Đài Tiếng nói Việt Nam_Ảnh: TL
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radio, thì những gì nói trên đài
phải trong sáng, đơn giản, dễ hiểu,
ngắn gọn, hoàn hảo, thân thiết với
người nghe.

Sự tồn tại của phát thanh hiện
đại là sự "cộng sinh" với mạng xã hội
(hay nói cách khác là người làm
phát thanh cần biết tận dụng lợi thế
của mạng xã hội để lôi cuốn người
nghe và tăng sức lan tỏa cho tác
phẩm của mình). Trước khi phát
một phóng sự phát thanh, người ta
phải "quảng cáo" nó trên mạng xã
hội bằng các thông tin đắt giá, bằng
hình ảnh, các clip có gắn với địa chỉ
ngày, giờ phát sóng để công chúng
đón nghe.

Dòng thông tin luôn luôn được
tiếp nối khi chúng ta tận dụng
mạng xã hội. Khi phát sóng chương
trình phát thanh theo phương thức
truyền thống, những người thực
hiện chương trình vẫn quảng bá
chương trình trên mạng để thính
giả nghe lại. Cần đưa thính giả vào
một luồng thông tin mới, có giao
lưu, giải đáp với những người làm
chương trình. Nhiều đài phát thanh
trên thế giới hiện nay đã cử riêng
một nhóm chuyên trách để giải
đáp, giao lưu với thính giả trên
mạng xã hội. 

Số lượng người nghe radio truyền
thống trong những năm gần đây
ngày càng giảm; trong khi đó với
điện thoại thông minh lại tăng lên.
Trong phát thanh, người dân đang
chuyển dịch dần việc nghe từ đài
qua nghe trên mạng, với điện thoại
thông minh. Thay vì chiếc radio
truyền thống, nay có thể nghe và
xem “đài” qua các phương tiện hiện
đại: qua mạng internet, qua các
thiết bị di động. Các hình thức phát
thanh phi truyền thống với những
thế mạnh riêng này, đã và đang làm

thay đổi diện mạo của nền công
nghiệp phát thanh, đưa phát thanh
đến gần hơn với thính giả, làm hài
lòng công chúng từ những nhu cầu
riêng tư nhất. 

Xu thế của phóng sự phát
thanh hiện đại

Sẽ không có một công thức hoàn
toàn đúng cho mọi tác phẩm báo
chí, càng khó nói về kinh nghiệm
làm phóng sự phát thanh hiện đại. 

Mọi sản phẩm/ tác phẩm đều là
trả lời cho các câu hỏi. Mỗi sản
phẩm là trả lời cho một câu hỏi.
(Câu hỏi càng ngắn gọn rõ ràng
người ta càng tập trung). Khuôn lại
(khép góc) vấn đề bằng một câu
hỏi, ví dụ các góc phóng sự về quán
bún chả mà Tổng thống Obama tới
ăn. Chính vì thế, mỗi sản phẩm phải
ngắn gọn: phóng sự 1 phút 30,
phỏng vấn dưới 5 phút, tranh luận
6-7 phút.

Vấn đề phóng sự phát thanh đề
cập phải gắn với người nghe: lợi ích,
tình cảm của họ. Những vấn đề
chính trị, phức tạp cũng nên tìm
cách sao cho dễ hiểu, dễ tiếp nhận
không nên phức tạp hóa những vấn
đề đơn giản.

Chương trình phát thanh đặc biệt
“Từ đại thắng mùa Xuân năm 1975
đến những mùa Xuân đại thắng
trong thời bình” của nhóm tác giả
Sỹ Khánh, Hằng Nga, Thu Hòa,
Thanh Trường, Nguyễn Hằng,
Nguyễn Cường, Hệ VOV1 được Hội
đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ
X lựa chọn là 1 trong 8 tác phẩm
đoạt Giải A. Để hoàn thành một tác
phẩm “chạm đến trái tim” của
không ít thính giả, nhóm tác giả đã
gặp phải không ít thách thức. Trước
hết phải kể đến những trăn trở
trong việc phải làm sao nói về lịch

sử nhưng không kể lại lịch sử, mà từ
góc nhìn độ lùi của thời gian để nói
về những vấn đề mang tính thời sự ở
hiện tại. Tìm được chi tiết mới, cảm
động trong những câu chuyện cũ,
với cách thể hiện tinh tế, xúc cảm
với sự kết hợp nhuần nhuyễn của
âm nhạc.

Tác phẩm “42 tỷ đồng và người
đàn ông “lập dị” của nhà báo Minh
Huệ, đoạt Giải B, cho thấy một
cách viết chân dung chân thực
nhưng thấm đẫm tình cảm của
người viết trong từng câu chữ). 

Phóng sự phát thanh phải thể
hiện sự tiến triển: mô hình bậc
thang, coi trọng các chi tiết. Đối với
văn bản phóng sự phát thanh: viết
để nói. Khi trình bày, mỉm cười khi
nói; Phải tôn trọng tính khách quan
của thông tin. Một nguồn tin chưa
bao giờ là đủ.  Để có sản phẩm tốt,
cần phát huy kỹ năng làm việc
nhóm. Khái niệm “chuyên nghiệp”
trong tác nghiệp của phóng viên
phát thanh cũng có sự thay đổi:
trước kia nhà báo phát thanh
thường sử dụng micro chuyên dụng
và chỉ được phép dùng các thiết bị
chuyên dụng. Giờ đây, phóng viên
phát thanh cần biết cách sử dụng
điện thoại thông minh để làm
chương trình. Phải nhắc lại vấn đề/
tóm lại vấn đề ở cuối tác phẩm....

Radio mang lại cho công chúng
sự kỳ diệu/ Radio luôn luôn đòi
hỏi những người thực hiện sự sáng
tạo, phát huy trí tưởng tượng.
Phóng sự phát thanh hiện đại sẽ
cho thấy sự sống động khi đồng
hành cùng thính giả mọi lúc mọi
nơi. Người làm phóng sự phát
thanh hiện đại phải tận dụng được
thế mạnh của các phương tiện hiện
đại để tăng sức lan tỏa cho tác
phẩm của mình n
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HuyệN Võ NHAI, TỉNH THáI NGuyêN: 

Tập TrUng mỌi ngUồn lực 
pháT Triển Kinh Tế, xã hỘi

Xác định 2016 là năm có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng,
Huyện ủy, HĐND, UBND

huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ,
quyết liệt, thực hiện những chủ
trương, giải pháp và đã giành được
những kết quả khả quan trong quá
trình thực hiện các mục tiêu phát
triển kinh tế cũng như đảm bảo an
sinh xã hội. PV đã có cuộc trao đổi
với đồng chí Đặng Xuân Trường,
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch
UBND huyện Võ Nhai về một số
thành tựu và định hướng trong phát
triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư
của huyện.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí
cho biết kết quả phát triển 6 tháng
đầu năm 2016?

đồng chí đặng Xuân Trường:
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5
năm (2016 - 2020) và là năm đầu thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần XXI nhiệm kỳ 2015 -  2020
đề ra, do vậy ngay từ những tháng
đầu năm 2016, UBND huyện đã tập
trung đề ra các giải pháp để chỉ đạo,
điều hành thực hiện thắng lợi kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự
toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Tốc độ phát triển kinh tế, sản
xuất công nghiệp- tiểu thủ công
nghiệp địa phương đạt 29,5 tỷ đồng,
đạt 49,2% KH bằng 104,02% so với
cùng kỳ, thu cân đối ngân sách đạt
11,117 triệu đồng đạt 48,2% KH
tỉnh; 46,6 % KH huyện; bằng 88,9%
so với cùng kỳ.

Về lâm nghiệp, trồng rừng và cây
trồng sinh trưởng và phát triển
thuận lợi, thường xuyên kiểm tra
tình hình sâu bệnh, dịch bệnh để có
biện pháp phòng ngừa, kiểm soát
các giống cây trồng nhập nội, kiểm
tra các giống ngô biến đổi gien đưa
vào địa bàn theo đúng quy định.

Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới được
triển khai sâu rộng, tập trung chỉ
đạo 14 xã hoàn thành các nội dung
tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới..
Điểm sáng nhất về nông thôn mới
của huyện là 2 xã đạt chuẩn nông

thôn mới năm 2016 (xã La Hiên) và
năm 2017 (xã Tràng Xá), hướng đi
mới tiếp theo của huyện tập trung
phát  triển một số vùng cây dược
liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho người dân.

Thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước về hoạt động văn hóa, thể
thao, du lịch trên địa bàn, huyện
cũng chú trọng đẩy mạnh công tác
thu  hút đầu tư, khai thác các điểm
du lịch, tạo điều kiện cho các nhà
đầu tư phát triển dịch vụ du lịch bền
vững, hiệu quả. 

PV: Định hướng phát triển kinh tế
- xã hội của Võ Nhai những tháng
cuối năm 2016 bao gồm những gì,
thưa đồng chí?

đồng chí đặng Xuân Trường:
Huyện Võ Nhai sẽ tiếp tục phấn
đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
gắn liền với tái cơ cấu nền kinh tế,
chú trọng, quan tâm đến môi trường
đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư,
xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
phục vụ cho phát triển, đẩy mạnh
xây dựng nông thôn mới, cải cách
hành chính, nâng cao chất lượng
quốc phòng toàn dân, bảo đảm an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội tại địa phương n

Trân trọng cảm ơn đồng chí !

trà vũ (thực hiện)
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ThÀnh phố Bắc Kạn TrÊn con
đƯờng xây dựng vÀ pháT Triển

Sau 4 năm kể từ khi trở thành đô
thị loại III (năm 2012),  hơn 1
năm trở thành thành phố trực

thuộc tỉnh, dưới sự chỉ đạo của các
cấp, các ngành, thành phố Bắc Kạn
từng bước thay đổi diện mạo, thể hiện
sức sống của một thành phố trẻ, năng
động. Phóng viên đã có cuộc trao đổi
với đồng chí Đinh Quang Tuyên, Tỉnh
ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch UBND Thành phố Bắc Kạn
chung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Ngày 16/5/2015,
Thành phố Bắc Kạn được thành lập,
xin đồng chí cho biết những thành tựu
mà thành phố đã đạt được trong thời
gian qua.

Ông đinh Quang Tuyên: Thành phố
Bắc Kạn được thành lập theo Nghị
quyết số 892-NQ/UBTVQH13 ngày
11/3/2015 của UBTV Quốc hội. Sau hơn
1 năm xây dựng, thành phố đã đạt được
một số thành tựu như: Hệ thống chính
trị của thành phố được sắp xếp kiện
toàn, đổi mới mạnh mẽ trong công tác
chỉ đạo điều hành mang lại niềm tin cho
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
thành phố, thể hiện qua cuộc bầu cử
Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Ban hành 6 chương trình trọng tâm của
Đảng bộ và cụ thể hóa bằng các kế
hoạch thực hiện 6 chương trình bao
trùm trong các lĩnh vực công tác đảng,
phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành
chính, quốc phòng, an ninh;Tiến hành

xây dựng và rà soát toàn bộ công tác quy
hoạch trong tất cả các lĩnh vực; Công tác
cải cách hành chính bước đầu đã đạt kết
quả vững chắc; Chủ động tham mưu cho
tỉnh về thu hút đầu tư cho các dự án đầu
tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn bằng các
nguồn vốn khác nhau trong đó đặc biệt
là nguồn vốn từ xã hội hóa...

PV: Để tiếp tục hoàn thiện các chỉ
tiêu chưa đạt, thành phố sẽ tập trung
những giải pháp khắc phục như thế
nào thưa ông?

Ông đinh Quang Tuyên: Mặc dù
đã đạt được một số kết quả tích cực
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,
song về cơ bản thành phố vẫn gặp
không ít khó, thách thức, thời gian tới,
thành phố sẽ tập tâp trung các nguồn
lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới,
Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư,
tạo môi trường thuận lợi cho việc thu
hút đầu tư trên địa bàn; Đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính trọng
tâm là rà soát, giảm thủ tục hành
chính, tạo điều kiện thuận lợi, môi

trường thông thoáng cho các nhà đầu
tư; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật
hành chính, chấn chỉnh lề lối làm
việc, nâng cao ý thức trách nhiệm
trong thi hành công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động.

PV: Trên nền tảng xây dựng và phát
triển thành phố trong giai đoạn mới,
thành phố có những giải pháp và mục
tiêu như thế nào?

Ông đinh Quang Tuyên: Đại hội
đại biểu đảng bộ thành phố Bắc Kạn
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề
ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020
thành phố cơ bản đạt các tiêu chí Đô
thị loại II; Tạo bước phát triển mạnh
về thương mại, dịch vụ, du lịch; Tăng
cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh
tế, xây dựng nông thôn mới; Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực; Giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội...Trước mắt cần nâng cao năng lực
quản lý điều hành của UBND các cấp,
đề cao trách nhiệm người đứng đầu;
Thực hiện tốt 6 chương trình trong
tâm mà Đảng bộ thành phố đã ban
hành. Xây dựng nền quốc phòng toàn
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
và khu vực phòng thủ vững chắc. Mở
rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác
phát triển với các địa phương trong và
ngoài tỉnh. Nâng cao hiệu quả quan
hệ hợp tác hữu nghị với các thành
phố, tỉnh bạn trong hiệp hội đô thị n

PV: Trân trọng cảm ơn
Pv (Thực hiện)
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sanEsT For Kids- 
mÓn qUÀ dinh dƯỠng qUÝ 

dÀnh cho con TrẺ
thanh Bình

Với tâm huyết phát triển nhiều dòng sản phẩm mới nâng cao sức khỏe cộng đồng, 
ThS. Lê Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng đội

ngũ nghiên cứu khoa học đã tạo một sản phẩm được xem là “vàng trắng” dành cho trẻ em
- nước yến sào Sanest for Kids. Đó là thành quả lớn lao mà ThS. Lê Hữu Hoàng cùng các

cộng sự đạt được sau 2 năm nghiên cứu.

Chim yến Hoàng Germani làm tổ trên vách đá hoa cương đảo yến thiên nhiên có giá trị dinh dưỡng cao_Ảnh: PV
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Để mua được sản phẩm chính
hãng của Công ty Yến sào
Khánh Hòa, người tiêu dùng cần
quan sát kỹ hình ảnh thương
hiệu, tem chống hàng giả, mua
tại các cửa hàng showroom
thuộc hệ thống công ty. Hoặc
liên hệ trung tâm chăm sóc
khách hàng khi cần được tư vấn
hỗ trợ thông tin: (058)3818222.
Website: 
www.yensaokhanhhoa.com.vn

Vì tương lai những mầm non
Yến sào vốn được xem là món

quà quý giá do thiên nhiên ban
tặng, tinh hoa của đất trời, được
xếp vào nhóm bát trân 8 loại thực
phẩm bổ dưỡng, cung cấp nhiều
chất dinh dưỡng. Yến sào thường
được dùng để bồi bổ cơ thể. Với
trẻ nhỏ, yến sào cực kỳ hữu ích cho
sự tăng trưởng thể chất và trí tuệ.

Yến sào Khánh Hòa còn chứa
nhiều can-xi, sắt và các khoáng
chất giúp tăng cường sự phát triển
của xương, cải thiện chiều cao
cũng như khả năng miễn dịch của
trẻ. Crôm trong yến sào giúp kích
thích tăng tiêu hóa hấp thu qua
màng ruột, giúp trẻ ăn ngon miệng
hơn. Với các nguyên tố mangan,
brôm, đồng, kẽm có trong yến sào
giúp trẻ ổn định thần kinh, tăng
cường trí nhớ, đặc biệt là những trẻ
ở độ tuổi đi học.

ThS. Lê Hữu Hoàng cho biết,
“Yến sào đảo thiên nhiên Khánh
Hòa là món quà vô giá của thiên
nhiên ban tặng cho con người.

Đây là loại thực phẩm rất tốt để
bồi bổ sức khỏe được mọi người
biết đến. Chúng ta vẫn thường
dành những gì tốt đẹp nhất mà
mình có được cho trẻ em. Chúng
tôi đã khởi thảo kế hoạch nghiên
cứu để cho ra đời sản phẩm San-
est for Kids từ ý tưởng này. Từ ý
tưởng ấy, chúng tôi đã trải qua hai
năm trời nghiên cứu ròng rã để
cho ra đời dòng sản phẩm này.
Sanest for Kids là thông điệp của
Yến sào Khánh Hòa về sự quan
tâm nâng cao sức khỏe cộng đồng,
đặc biệt là các cháu thiếu nhi,
nguồn lực tương lai cho sự phát
triển của đất nước”.

Qua nghiên cứu, Yến sào đảo
thiên nhiên Khánh Hòa cung cấp
18 loại a-xít amin thiết yếu, trong
đó có nhiều loại mà cơ thể không
tự tổng hợp được, với 31 nguyên tố
vi lượng cần thiết rất hữu ích cho
sự phát triển của trẻ nhỏ. Đặc biệt,
tất cả các dòng sản phẩm của Công
ty Yến sào Khánh Hòa được sản
xuất theo phương pháp cổ truyền

kết hợp với khoa học công nghệ
hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ
thuật tiên tiến, quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc tế ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 và
HACCP. Chất lượng sản phẩm
thường xuyên được tăng cường
kiểm tra, kiểm soát, sự đảm bảo về
chất lượng là niềm tin giúp các ông
bố, bà mẹ yên tâm khi chọn là San-
est for Kids giải pháp cho sự phát
triển toàn diện của con mình.

Phát triển toàn diện cho
trẻ em

Sanest for Kids là món quà
tuyệt vời mà Yến sào Khánh Hòa
dành riêng cho trẻ em. Sản phẩm
hoàn toàn không sử dụng chất bảo
quản, thích hợp với khẩu vị của trẻ,
được sản xuất trên dây chuyền
thiết bị tự động hiện đại nhập khẩu
từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn
quản lý chất lượng quốc tế. Nước
yến sào dành cho trẻ em Sanest for
Kids bổ dưỡng từ thiên nhiên, nuôi
dưỡng tâm hồn trẻ thơ, cho tương
lai tươi sáng, rạng ngời, thông
minh, sáng tạo n
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NGHiêN cứU TrAo Đổi

Đề tài về phụ nữ 
trên báo chí Việt Nam hiện nay

ths. nguyễn thỊ hằng

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước của Liên hợp quốc về xóa
bỏ tất cả hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ vào năm 1980. Thời gian qua, phụ
nữ luôn được xem là chủ thể không thể thiếu trong các sản phẩm báo chí hiện nay. Các

vấn đề liên quan đến phụ nữ đặc biệt là hình ảnh phụ nữ được báo chí khai thác qua
nhiều góc cạnh khác nhau.

Đề cao vai trò của phụ nữ trong
xã hội hiện đại

Khi bàn về đề tài phụ nữ trên báo
chí hiện nay, có lẽ nhiều người đều
cho rằng, báo chí đã và đang góp
phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị
trí của phụ nữ trong đời sống xã hội
hiện đại. Nhờ sự tác động của báo chí
hiện nay mà hình ảnh phụ nữ có
những thay đổi tích cực và cũng chính
những đề tài phụ nữ lại là chất liệu
tạo ra những sản phẩm báo chí sinh
động và hấp dẫn. 

Hiện nay, các sản phẩm báo chí
truyền thông ngày càng chú trọng
lồng ghép vấn đề về bình đẳng giới,
qua đó góp phần định hướng và xóa
bỏ những định kiến về giới. Trong xã
hội hiện đại, báo chí viết về phụ nữ
đã dần thoát khỏi khuôn mẫu “đóng
đinh” của ngày xưa với hình ảnh: phụ
nữ yếu mềm, phụ nữ gắn với các công
việc nhẹ nhàng, nội trợ, phụ nữ là
chăm sóc gia đình, lo toan cho chồng
con... Thay vào đó là hình ảnh phụ nữ
hiện đại, năng động, sáng tạo nhưng
cũng không kém phần quyết đoán,

trở thành đề tài được báo chí cập
nhật, khai thác trên mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội. 

Báo chí cũng xuất hiện ngày càng
nhiều hình ảnh những nữ chính trị
gia, nữ doanh nhân, nữ nghệ sĩ, hay
những phụ nữ thành đạt và quyền
lực. Họ được báo chí tiếp cận khai
thác thông tin với vai trò là chủ thể,
là những người có những đóng góp
quan trọng vào sự phát triển của xã
hội.

Chiến lược về bình đẳng giới của
nước ta giai đoạn 2011 - 2020 đã đề
ra các mục tiêu cần đạt được vào năm
2020, trong đó nhấn mạnh đến việc
bảo đảm tạo cơ hội bình đẳng giữa
nam giới và nữ giới, sự tham gia và lợi
ích trong các lĩnh vực chính trị, kinh
tế và xã hội. Tăng cường sự hiện diện
của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo
và quản lý, nhằm giảm dần khoảng
cách về giới trong hệ thống chính trị.
Minh chứng cho quá trình thực hiện
mục tiêu trên là tỷ lệ nữ Đại biểu
Quốc hội hiện nay của nước ta chiếm
trên 24% và tỷ lệ này cũng tương

đương đối với cấp tỉnh, huyện, xã.
Trong khi tỷ lệ nữ tham gia vị trí lãnh
đạo và quản lý trung bình trên thế
giới chiếm khoảng 22%. Con số này
đưa Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ
nữ giới trong Quốc hội cao nhất
Đông Nam Á. 

Điều đó cho thấy, báo chí có thể
tác động tích cực đến dư luận, chính
sách, quan điểm xã hội về nữ giới,
thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm
quyền của phụ nữ. Báo chí hiện nay
đã và đang góp phần khẳng định, tôn
vinh vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã
hội hiện đại. 

Một số lưu ý khi viết về phụ nữ
Khai thác đề tài về phụ nữ trên

báo chí điều khó khăn nhất là làm
sao thay đổi định kiến về giới một
cách sâu sắc. Các sản phẩm của báo
chí hiện nay đều có sự lồng ghép vấn
đề về bình đẳng giới, đặc biệt là
những vấn đề liên quan đến nữ giới
nhằm định hướng, thay đổi hành vi,
thái độ của cả nam giới và nữ giới,
dần xóa bỏ khoảng cách giới. Tuy
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nhiên, báo chí hiện nay khai thác,
viết về đề tài phụ nữ vẫn còn một số
vấn đề cần phải bàn.

Vẫn còn không ít sản phẩm báo
chí truyền thông vô hình trung đang
góp phần củng cố các giá trị truyền
thống, cản trở tiến bộ của phụ nữ.
Nhiều bài viết, câu chuyện vướng vào
“lối mòn” trong khắc họa hình ảnh
người phụ nữ. Ví dụ: Phụ nữ ở vị trí
lãnh đạo vẫn phải chu toàn việc nhà;
Phụ nữ bị bạo hành là do không làm
trọn vai trò làm vợ, làm mẹ; Phụ nữ
bị quấy rối tình dục, hiếp dâm là vì ăn
mặc gợi cảm, dễ dãi, thiếu hiểu biết...
Nhiều nhà báo vô tình thể hiện
những định kiến về giới ngay trong
quá trình tiếp cận, khai thác thông
tin. Có nhà báo đặt câu hỏi dẫn dắt
cho cuộc phỏng vấn thường nêu
thông tin mang hàm ý định kiến giới
như: Bận rộn như vậy thì thời gian
nào chị dành cho gia đình? Chị làm
thế nào để vừa làm tốt vai trò người
mẹ, người vợ...

Trong những trường hợp tích cực,
hình ảnh người phụ nữ trên báo chí
ít khi được chạy tít nổi bật hay lên
trang nhất. Ngược lại, trong những
trường hợp tiêu cực lại dễ bị giật tít,
câu view bằng những từ ngữ gây sốc:
hotgirl, kiều nữ, chân dài...

Một số các sản phẩm báo chí đôi
khi vô tình đưa thông tin, hình ảnh
thiên lệch về giới hay củng cố các
quan niệm sai lầm về định kiến giới.
Có những thông tin trên báo biện
minh, cổ súy cho bạo lực. 

Một số tác phẩm báo chí viết về
hình ảnh phụ nữ một cách hời hợt,
theo kiểu một chiều và thiếu tính
khách quan. Các sản phẩm báo chí
này chủ yếu tập trung vào khắc họa,
nhấn mạnh các yếu tố chủ quan, coi
đó là nguyên nhân hoặc động cơ xấu
mà không phân tích các nguyên nhân

sâu xa khác là kinh tế, văn hoá, xã
hội, nghèo đói và bất bình đẳng,
thậm chí thiếu kỹ năng sống, thay đổi
các quan niệm giá trị trong xã hội
hiện đại. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến
những bất cập, hạn chế trong quá
trình báo chí khai thác, viết về đề tài
phụ nữ. Vai trò, trách nhiệm của báo
chí đối với việc tăng cường nhận thức
của công chúng về bình đẳng giới đặc
biệt là nữ giới chưa được quy định rõ
ràng trong các văn bản pháp luật của
Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ và
hoạt động của báo chí. 

Cùng với đó là sự thiếu định
hướng trong trong quá trình tác
nghiệp của nhà báo. Một số phóng
viên, nhà báo còn yếu trong tiếp cận
cũng như cập nhật kiến thức và kỹ
năng truyền thông về nữ giới (thường
chỉ các phóng viên chuyên trách mới
được tập huấn, bồi dưỡng sâu về nội
dung này) trong khi đó những vấn đề
liên quan đến phụ nữ cũng như sự
hiện diện của phụ nữ được thể hiện
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
hằng ngày. Vì vậy, những thông tin
hay sản phẩm báo chí vô tình hàm
chứa sự thiên lệch về giới trong các
sản phẩm báo chí là điều dễ xảy ra.

Đi tìm giải pháp
Các cơ quan báo chí cần nhìn

nhận, có những định hướng thông tin
đúng đắn về đề tài phụ nữ trên báo
chí hiện nay; cần xây dựng chiến lược
truyền thông về giới đặc biệt là chân
dung về nữ giới hiện nay trên báo chí.

Phóng viên, biên tập viên cần trau
dồi, tích lũy, bổ sung kiến thức cũng
như kỹ năng truyền thông liên quan
đến vấn đề bình đẳng giới, về nữ giới.
Nội dung, thông điệp đã được xác
định thì cần phải xác định hình thức
chuyển tải thông tin phù hợp. Do đó,

các các cơ quan báo chí cần phải xây
dựng những chuyên đề, chuyên trang,
chuyên mục dành cho các vấn đề, đề
tài về phụ nữ. Cân nhắc, bố trí hợp lý
diện tích, dung lượng, thời lượng, thể
loại truyền tải thông điệp phù hợp và
có định hướng đúng đắn.

Phóng viên khi đưa tin về hình ảnh
nữ giới cần đặt nguyên tắc và đạo đức
nghề nghiệp là ưu tiên số 1. Tuân thủ
đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt đối với
trẻ em và nhóm phụ nữ dễ bị tổn
thương; không giật gân, câu view với
bất cứ mục đích gì.

Cần có sự phối hợp giữa các Bộ,
ban, ngành liên quan, các cơ quan
chức năng với cơ quan báo chí để xây
dựng kế hoạch truyền thông về nữ
giới nhằm thu hút sự quan tâm của xã
hội, góp phần thay đổi, xóa bỏ những
định kiến về giới n
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NGHiêN cứU TrAo Đổi

Sử dụng khẩu hiệu tuyên truyền 
trực quan

ncs trần thanh Dũ

Cũng như khẩu hiệu tuyên truyền (KHTT) nói chung, KHTT trực quan ngoài trời là
hình thức tuyên truyền lâu đời, cổ xưa nhất, không ngừng được phát triển và sử

dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới hiện nay. 

Chưa quy chuẩn 
Trong tuyên truyền, khẩu hiệu là một trong những

yếu tố quan trọng và mang ý nghĩa quyết định. KHTT
có mục đích cung cấp cho con người những thông tin
cần thiết, qua đó vận động, thuyết phục họ thực hiện
hoặc thay đổi một hành vi, một thói quen nào đó.
Một khẩu hiệu ngắn gọn, cô đọng, dễ thuộc sẽ có
hiệu quả tác động rất to lớn. Công dụng của KHTT
có những biểu hiện nhất định như khả năng tác động
vào nhận thức cũng như hành vi ứng xử của con
người, tác động vào tâm lý xã hội, xây dựng hệ tư
tưởng chủ đạo của xã hội, biến nhận thức thành hành
động theo chiều hướng tích cực để xây dựng xã hội
tốt đẹp hơn. 

Điểm lại tình hình sử dụng KHTT trực quan ở
nước ta thời gian qua, nhìn chung, sự phối hợp giữa
ngôn ngữ cùng với các phương tiện khác đã tạo thành
đặc điểm thú vị, thu hút độc giả và bảo đảm tính ưu
việt cho KHTT. Theo nghiên cứu, trong số 100
KHTT tiếng Việt được thu thập ngoài trời có đến 15
KHTT có sử dụng tranh cổ động. Hình ảnh được lựa
chọn phù hợp không chỉ là một công cụ đắc lực để
làm nổi bật nội dung, ý nghĩa của KHTT mà còn góp
phần tạo nên tính chân thực cho lời văn. Hiện nay,
với kỹ thuật hình ảnh và in ấn không ngừng phát
triển, các hình ảnh trực quan được thể hiện ngày càng
đẹp mắt hơn, qua đó, góp phần làm cho KHTT trở
nên sinh động, hấp dẫn, thu hút nhiều độc giả hơn
bởi lẽ chính hình ảnh là yếu tố đầu tiên tác động đến
độc giả khi họ tiếp cận một KHTT.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thành tựu và
đóng góp như vừa nêu, tình hình sử dụng KHTT ở

nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Qua khảo
sát, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng KHTT ở nhiều
nơi vẫn còn tùy tiện, thiết kế không theo một quy
chuẩn nhất định về nội dung lẫn hình thức. Một trong
những vấn đề rất đáng quan tâm là vẫn còn nhiều
KHTT vướng các lỗi cơ bản về ngôn từ gây ảnh hưởng
xấu đến dư luận và tư duy ngôn ngữ của dân tộc.
Không ít KHTT sai về mặt ngôn từ đã tạo nên những
rào cản ngôn ngữ đối với sự tiếp nhận của công chúng
hiện đại. Hơn nữa, những KHTT này nếu được sử
dụng lâu dài, không được chỉnh sửa sẽ hình thành
thói quen không tốt về ngôn ngữ, từ đó có thể làm
ảnh hưởng đến đến sự trong sáng của tiếng Việt.

Một trong những nguyên nhân của trình trạng trên
là vai trò của yếu tố ngôn ngữ trong KHTT vẫn chưa
được quan tâm đúng mức. Phần lớn nhà tuyên truyền
chỉ xây dựng KHTT theo cảm quan ngôn ngữ của
mình hoặc sử dụng KHTT của người khác một cách
rập khuôn, máy móc, thiếu cân nhắc và chọn lọc.
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có đội ngũ chuyên về
sáng tạo KHTT cũng như chưa có những hành lang
pháp lý cụ thể để quản lý việc xây dựng và sử dụng
KHTT. Trong thực tế, kiến thức và kỹ năng về ngôn
ngữ của những người làm công tác tuyên truyền vẫn
còn nhiều vấn đề cần phải được xem xét lại. 

Để KHTT sinh động, hấp dẫn 
Trước những hạn chế về ngôn từ và trình trạng

“lộn xộn” về KHTT ở nhiều địa phương hiện nay, để
KHTT được sử dụng hiệu quả với đầy đủ chức năng
vốn có của chúng, cần phải tăng cường sự lãnh đạo
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của Đảng và Nhà nước đối với việc sáng tạo, lưu hành
và phát tán KHTT. Theo chúng tôi, công tác quản lý
cần phải tập trung các giải pháp sau:

Phương châm phát triển đi đôi với quản lý tốt 
Để làm được điều này, cần phải có một hệ thống

quản lý công tác tuyên truyền từ cấp Trung ương tới
địa phương. Công tác quản lý không chỉ chú trọng về
hình thức thể hiện mà còn phải quan tâm đến các yếu
tố nội dung, chất lượng và hiệu quả sử dụng KHTT
trong thực tế. Trong đó, điều quan trọng là cần phải
nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách ngôn
ngữ tuyên truyền nói chung cũng như ngôn ngữ trong
các KHTT nói riêng. Chính sách ngôn ngữ này cần
phải được cụ thể hoá thành những quy định cụ thể
của nhà nước và pháp luật, bảo đảm tính hiệu quả
của việc sử dụng ngôn từ trên cơ sở giữ gìn sự trong
sáng của tiếng Việt. 

Sát thực tế
Theo nguyên tắc này, KHTT được tạo ra phải gắn

liền với những yêu cầu thực tiễn của cuộc sống cũng
như những yêu cầu của công tác thông tin truyên
truyền trong quá trình xây dựng và phát triển đất
nước. Điều này sẽ trả lời cho câu hỏi KHTT này
thuộc lĩnh vực gì? [3, tr.102]. Đó là những vấn đề liên
quan đến “những quan điểm của Đảng”, đến “thực
tiễn của từng ngành, từng địa phương, từng cơ sở, đến
những mũi nhọn của mặt trận sản xuất và chiến đấu,
phát hiện và trả lời những câu hỏi do đời sống đặt
ra”. Trong quyển Nghệ thuật thông tin, tác giả Line
Ross [2, tr.28] cho rằng tính chất gắn liền với cuộc
sống “thể hiện trước hết ở chỗ nó phải bám chắc vào
thực tiễn cách mạng, vào quá trình đấu tranh của
quần chúng cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên, phải
luôn tính đến đặc điểm và tâm trạng của các tầng lớp
nhân dân” hay ở chỗ “phải đi sát thực tế, kịp thời giải
đáp những vấn đề do thực tiễn đặt ra”. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ
Trước hết, những người làm công tác tuyên truyền

cần phải công nhận vị trí, vai trò của ngôn ngữ trong
công tác tuyên truyền. Bởi vì, một khi hiểu được vai
trò quan trọng của ngôn ngữ, họ mới thật sự quan
tâm đến các yếu tố ngôn ngữ trong các KHTT. 

Do mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền,
nhất là tính chính xác và sức lay động lan toả đối với
công chúng nên Chủ tịnh Hồ Chí Minh đòi hỏi cán
bộ tuyên truyền “Phải biết cách nói. Nói thì phải giản

đơn, rõ ràng, thiết thực”. Người sáng tạo KHTT
không những phải nắm vững bản chất đặc thù của
KHTT mà còn phải biết “gói” thông điệp của mình
vào ít chữ nhất. Để làm được điều này, người cán bộ
làm công tác tuyên truyền cần phải có kỹ năng giao
tiếp tốt, đặc biệt là phải có kiến thức về ngôn ngữ,
cũng như nắm bắt được xu thế vận động và phát triển
của ngôn ngữ để có cách diễn đạt phù hợp, đồng thời
không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và tiếp thu những
KHTT hay từ các nước và vận dụng có hiệu quả vào
tình hình thực tế ở Việt Nam.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
về công tác tuyên truyền và ngôn ngữ tuyên truyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền
và ngôn ngữ tuyên truyền được thể hiện ngay trong
cách viết, cách nói của Người. Theo Người, “Tuyên
truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ,
dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó,
là tuyên truyền thất bại” [1, tr.162]. Chính vì vậy,
trong tuyên truyền, nói hay viết đều phải ngắn gọn,
giản dị, rõ ràng, sinh động và hấp dẫn, phù hợp với
quảng đại quần chúng nhân dân để mọi người dễ
hiểu, dễ nhớ và làm theo. 

Trong thời đại hiện nay, sự nghiệp đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc
tế ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc cách mạng khoa
học công nghệ nhất là công nghệ thông tin và xu
hướng toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh
mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội lớn lao và những
thách thức không thể coi thường. Trong bối cảnh đó,
các thế lực phản động, thù địch tăng cường chống phá
ta trên nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực tuyên truyền.
Hơn bao giờ hết, việc tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác tuyên
truyền nói chung và việc sử dụng KHTT nói riêng
càng được đặt ra một cách cấp thiết n
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Nhà báo và nhân viên quan hệ 
công chúng trong các doanh nghiệp 

Việt Nam
Pgs,ts nguyễn thỊ thanh huyền

Quan hệ giữa nhân viên quan hệ công chúng (QHCC) và nhà báo có ảnh hưởng lớn tới
hoạt động truyền thông của doanh nghiệp, chính vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ tốt
đẹp với nhà báo luôn được các nhân viên QHCC của doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu.

Số liệu điều tra bằng bảng hỏi với
150 nhà báo và 120 nhân viên
quan hệ công chúng (QHCC)

cho thấy có 79.2% nhân viên QHCC
của doanh nghiệp cho rằng việc xây
dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với
giới truyền thông là rất cần thiết và có
ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công
trong công việc của họ. Tương tự, cũng
có tới 60% nhà báo cũng cho rằng mối
quan hệ với nhân viên QHCC là rất cần
thiết cho công việc của đôi bên.

Nhân viên QHCC và nhà báo gặp
nhau thường xuyên vì công việc và có
ảnh hưởng đến công việc của nhau.
Chính sự gặp gỡ thường xuyên ấy khiến
quan hệ của hai nhóm đối tượng này
không chỉ dừng lại ở mức độ quan hệ
công việc mà còn phát triển thành mối
quan hệ tình cảm gắn bó, thậm chí họ
coi nhau như là những người bạn thân
thiết. Khảo sát đối với các nhân viên
QHCC và nhà báo về mức độ thân thiết
của mối quan hệ giữa họ cho thấy: Có
41.4% nhà báo đồng ý rằng họ có mối
quan hệ thân thiết với các nhân viên
QHCC trong khi có 57.7% số nhân viên
QHCC đồng ý với nhận định này. Trong
mối quan hệ nghề nghiệp này, nếu các
nhân viên QHCC thường là người chủ
động bắt đầu tạo dựng và phát triển, thì
các nhà báo luôn ở tư thế là người quyết
định mức độ thân thiết của mối quan

hệ. Điều này cũng tương đồng với nhiều
nghiên cứu tương tự trước đây ở ngoài
nước.

Phương thức xây dựng 
và phát triển mối quan hệ 

Muốn có được mối quan hệ tốt với
các nhà báo, nhân viên QHCC phải có
một kế hoạch cụ thể cùng những
phương thức bài bản. Trong kế hoạch
xây dựng mối quan hệ với nhà báo bước
đầu tiên không thể bỏ qua đó là tìm
cách để liên hệ với họ. Khảo sát các
nhân viên QHCC về phương thức liên
hệ với các nhà báo cho thấy: 76.1% có
một danh sách các nhà báo (media list)
để tiện liên hệ, 78.5% thường liên hệ
gián tiếp với nhà báo (gọi điện, gửi
email, gửi thông cáo báo chí...), 66%
thường gặp mặt trực tiếp (hẹn uống
café, ăn trưa...) ở ngoài văn phòng cơ
quan, 63.6% gặp mặt trực tiếp tại văn
phòng làm việc của mình hoặc tại toà
soạn. 

Dù đã tạo dựng được mối quan hệ
với các nhà báo, nhưng nếu nhân viên
QHCC không có những phương thức
tốt để duy trì mối quan hệ này thì hiệu
quả công việc cũng không cao. Các
phương pháp duy trì mối quan hệ với
các nhà báo thường thấy là: mời dự họp
báo (81%), đi du lịch (50%), liên hoan
(66%), dự lễ kỷ niệm thành lập, khai

trương chi nhánh (80.3%), tặng phong
bì (71.4%), đề nghị tài trợ, quảng cáo
(66%), tặng ưu đãi các sản phẩm, cổ
phiếu của doanh nghiệp (30.9%).  

Văn hóa là một yếu tố có ảnh hưởng
rất lớn đến việc xây dựng mối quan hệ
giữa nhân viên QHCC và nhà báo. Dưới
góc độ văn hóa, việc tặng quà, phong bì
cho nhà báo để xây dựng, duy trì và phát
triển mối quan hệ được rất nhiều doanh
nghiệp và nhân viên QHCC quan tâm,
71.4% nhân viên QHCC được hỏi
thường xuyên tặng quà, phong bì cho
nhà báo. Tương tự như ở Nhật Bản,
Hàn Quốc, Ấn Độ, tại Việt Nam do
những ảnh hưởng của văn hóa phương
Đông nên việc tặng quà, phong bì được
coi là một trong những yếu tố quan
trọng để duy trì, phát triển mối quan hệ.

Đối với hoạt động QHCC, các khoản
chi ngoại giao/ đối ngoại dưới hình thức
quà tặng trở nên khá phổ biến ở nhiều
công ty, doanh nghiệp. Việc thông tin
cho báo chí không chỉ đơn giản là viết
thông cáo báo chí gửi ảnh kèm theo,
hoặc tổ chức họp báo, mời nhà báo đến
cung cấp thông tin để được đăng tin trên
các phương tiện truyền thông đại chúng
mà cần có “phong bì” cho nhà báo. 75%
số nhân viên QHCC được hỏi cho rằng
việc tặng quà, phong bì cho nhà báo vào
những dịp quan trọng là việc làm rất cần
thiết. Trong khi đó, khảo sát đối với các



NGười LàM Báo   8-2016 57

nhà báo về việc nhận quà và phong bì
từ các nhân viên QHCC có 57.1% nhà
báo cho rằng việc nhận quà, phong bì từ
nhân viên QHCC là việc làm bình
thường. Thực tế mối quan hệ giữa nhân
viên QHCC và nhà báo đã cho thấy văn
hóa tặng quà đã bị biến tướng nhiều
trong mối quan hệ giữa hai nhóm đối
tượng này. Việc tặng, nhận quà, phong
bì đã trở thành một thông lệ khiến mối
quan hệ này đôi khi như sự trao đổi qua
lại, không có quà, phong bì công việc
không thể chạy được, từ đó sinh ra tâm
lý “vòi tiền” của một bộ phận nhỏ các
nhà báo hay việc các nhân viên QHCC
tìm mọi cách để “gửi quà” đến các nhà
báo. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến
mối quan hệ giữa nhà báo và doanh
nghiệp, gây ảnh hưởng đến sự chuyên
nghiệp, uy tín và đạo đức nghề nghiệp
của cả hai nhóm đối tượng này.

Để duy trì và thúc đẩy mối quan hệ,
nhân viên QHCC cần có sự quan tâm
cần thiết đối với các nhà báo nhất là
trong những dịp quan trọng để tăng sự
gắn kết. Khảo sát các nhân viên QHCC
cho thấy họ thường xuyên gọi điện,
email, tặng quà nhà báo nhiều nhất
(76.7%) vào dịp Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam 21/6, tiếp theo đó là các
ngày lễ tôn vinh phụ nữ (8/3, 20/10),
đứng thứ ba là ngày Tết âm lịch và ngày
kỷ niệm thành lập của cơ quan báo chí.
Ngày sinh nhật của nhà báo cũng được
quan tâm ở mức độ cao (63.6%).

Nhiều phương thức được nhân viên
QHCC tại các doanh nghiệp sử dụng
nhằm xây dựng một mối quan hệ tốt
đẹp giữa họ và nhà báo. Tuy nhiên, thực
trạng của mối quan hệ này tại Việt Nam
hiện nay cho thấy nhiều nhân viên
QHCC vẫn chưa chủ động xây dựng
được một mối quan hệ bình đẳng, tôn
trọng nghề nghiệp của nhau, thân mật,
cởi mở với các nhà báo. Giữa hai đối
tượng này vẫn có những ý kiến phàn

nàn, không hài lòng do thiếu sự hiểu
biết công việc và đồng cảm với nhau.
Điều này gây cản trở không nhỏ cho
hiệu quả công việc của cả hai bên.
Chính vì vậy, các nhân viên QHCC tại
mỗi doanh nghiệp cần có những giải
pháp, những phương thức xây dựng mối
quan hệ với nhà báo gắn kết và hiệu quả
hơn nhằm mang đến những thuận lợi
cho việc xây dựng thương hiệu và sự
phát triển của cả doanh nghiệp.

Việc nâng cao tính chuyên nghiệp
cũng có tác động tích cực đến mối quan
hệ giữa nhà báo và nhân viên QHCC, nó
được thể hiện ở việc hạn chế bớt đi
những yếu tố cá nhân, yếu tố vật chất
trong mối quan hệ này như việc gặp gỡ
riêng, phong bì cho mỗi lần họp báo, hội
thảo, quà tặng dịp lễ tết... Bên cạnh đó
là việc tăng cường các yếu tố chất lượng
công việc để mối quan hệ hai bên được
nâng lên tầm chuyên nghiệp hơn. Ngoài
ra, cũng cần lập các hội, nhóm nghề
nghiệp của người làm QHCC nhằm
tăng tính chuyên nghiệp, cũng như nâng
cao các kỹ năng về quan hệ báo chí và
đạo đức nghề nghiệp cho các thành viên. 

Trên thế giới cũng như tại Việt
Nam, các doanh nghiệp đặc biệt là
những doanh nghiệp lớn đã và đang
đầu tư không nhỏ cho hoạt động
QHCC của mình với mong muốn hình
ảnh, thương hiệu, dịch vụ của mình tạo
được dấu ấn, niềm tin trong con mắt
khách hàng, đối tác và các cơ quan
quản lý. Để làm được điều này, các nhà
báo chính là cầu nối trợ giúp đắc lực
cho công tác truyền thông của doanh
nghiệp, nhà báo chính là người trực
tiếp chuyển tải thông điệp của doanh
nghiệp đến với công chúng mục tiêu
của mình. Đối với một nhân viên
QHCC của doanh nghiệp, việc xây
dựng tốt các mối quan hệ, trong đó nổi
bật là quan hệ với báo giới chính là một
trong những nhiệm vụ hàng đầu. Thực

tế của hoạt động QHCC tại nhiều
doanh nghiệp cho thấy, nhiều nhân
viên QHCC bị doanh nghiệp sa thải,
bởi họ không làm tròn nhiệm vụ cải
thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp
và giới báo chí. Vì thế, việc nghiên cứu
và đúc kết những phương thức xây
dựng và phát triển hiệu quả mối quan
hệ giữa nhân viên QHCC với nhà báo
luôn được họ là việc làm rất hữu ích
trong lĩnh vực nghiên cứu QHCC. Kết
quả cuộc khảo sát nằm trong khuôn
khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp
Đại học Quốc gia Hà Nội (mã số
QG.14.34) này cũng là một trong
những nỗ lực nhằm góp phần đáp ứng
nhu cầu thực tế đó ở các doanh nghiệp
và cả cơ quan báo chí hiện nay n
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Nâng cao năng suất lao động 
từ truyền thông

nguyễn anh tuấn

Tăng năng suất lao động là yêu cầu thiết yếu để tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm
việc cho người lao động và là cơ sở để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và cả xã hội. Vì
vậy, tăng năng suất lao động là mục tiêu mà các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân luôn
hướng tới trong quá trình phát triển nhằm nâng cao mức sống và tiến tới một xã hội phát
triển thịnh vượng hơn.

Khoảng cách quá lớn
Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam

đã đạt những thành tựu đáng chú ý về
phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó
năng suất lao động của Việt Nam cũng
đã có những cải thiện đáng kể. Giai
đoạn 2006-2010, tốc độ tăng năng suất
lao động trung bình của nước ta vào
khoảng 3,45%/năm và trung bình
4,33%/năm trong giai đoạn 2011-2015.
Đến năm 2015, năng suất lao động của
Việt Nam đạt mức 79,3 triệu đồng/một
lao động với tốc độ tăng trưởng 6.45%
so với năm 2014 [1].

Tuy nhiên, khi so sánh với các nước
trong khu vực thì năng suất lao động
của Việt Nam còn khoảng cách khá xa
so với các nước. Theo báo cáo của Tổ
chức Năng suất Châu Á (APO), đến
năm 2013, khoảng cách năng suất lao
động giữa các nước Châu Á và Việt
Nam là: Singapore gấp 14,5 lần, Nhật
Bản gấp 10,8 lần, Malaysia gấp 7,3 lần
và Thái Lan gấp 2,9 lần năng suất lao
động của Việt Nam [2]. 

Năng suất lao động thấp sẽ ảnh
hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp, gây khó khăn
cho quá trình hội nhập và phát triển
kinh tế đặc biệt là khi Việt Nam gia

nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN
(AEC) và tham gia Hiệp định Đối tác
kinh tế xuyên Thái Bình Dương
(TPP). Năng suất lao động còn là một
trong những chỉ tiêu quan trọng để
nâng cao GDP bình quân đầu người,
qua đó nâng cao mức sống của người
dân. Với khoảng cách quá lớn về năng
suất lao động của Việt Nam so với các
nước trong khu vực đòi hỏi cả hệ thống
chính trị, các Bộ, ngành, địa phương và
doanh nghiệp phải có nhiều nỗ lực
hơn nữa để thu hẹp khoảng cách này. 

Giấc mơ cho người lao động
Thành công của việc nâng cao năng

suất lao động tại các quốc gia như
Nhật Bản, Singapore, Malaysia đều có
đặc điểm chung là vận động được sự
quan tâm, hợp tác của 3 bên bao gồm
Chính phủ - Chủ doanh nghiệp -
Người lao động; tạo ra được sự đồng
tâm nhất trí trên phạm vi toàn quốc
thông qua tuyên truyền cho lợi ích của
nâng cao năng suất lao động tới cộng
đồng và người lao động trong các
doanh nghiệp. 

Tại Singapore, vào tháng 9 năm
1981, Thủ tướng Singapore Lý Quang
Diệu đã phát động Phong trào nâng

cao năng suất quốc gia, trong đó việc
tạo nhận thức rộng rãi về năng suất
cho người lao động trong các doanh
nghiệp được thực hiện trong 5 năm từ
1981-1985. Với nhiều giải pháp được
thực hiện, trong đó những khẩu hiệu
như “Dám mơ, Dám làm, Dám tạo sự
khác biệt - Dare to Dream, Dare to
Do, Dare to Make the Difference” và
“Tốt, tốt hơn, tốt nhất; không bao giờ
nghỉ ngơi, cho đến khi tốt trở thành tốt
hơn và tốt hơn trở thành tốt nhất -
Good, better, best; never let it rest, till
your good is better and your better
best” thực sự ấn tượng và có vai trò
thúc đẩy người lao động Singapore nỗ
lực cao nhất trong việc thực hiện các
mục tiêu về nâng cao năng suất. Sau 3
thập kỷ Phong trào nâng cao năng suất
quốc gia (từ năm 1981-2011), GDP
của Singapore đã tăng từ 43,6 tỷ USD
lên trên 300 tỷ USD vào năm 2011,
trong đó GDP bình quân đầu người
đạt 50.000 USD [4]. Thành tựu về
năng suất lao động của Singapore gần
đây cũng đã được dư luận nước ta đặc
biệt quan tâm khi các báo cáo cho thấy
năng suất lao động của Singapore hiện
đang cao gấp gần 15 lần năng suất lao
động của Việt Nam.
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Ở nước ta, việc hiểu về vấn đề nâng
cao năng suất lao động còn hạn chế
ngay cả đối với cán bộ và các cơ quan
quản lý, đặc biệt là về tính toán, đánh
giá năng suất lao động và xác định đâu
là giải pháp cần thực hiện để nâng cao
năng suất lao động... Nhận thức được
vai trò của truyền thông trong việc
nâng cao nhận thức cũng như thay đổi
hành vi của người lao động tới vấn đề
nâng cao năng suất, một số doanh
nghiệp cũng đã có hình thức tuyên
truyền bằng bảng tin, các khẩu hiệu về
cải tiến, nâng cao năng suất... 

Tuy nhiên, ở nhiều nơi thông điệp và
hình thức chuyển tải bằng những băng
rôn, khẩu hiệu theo kiểu truyền thống
không rõ về lợi ích đối với người lao
động nên chưa được họ chú ý. Để
người lao động thực sự vào cuộc và nỗ
lực trong việc nâng cao năng suất lao
động, điều quan trọng là phải tập trung
vào các thông tin để người lao động
thấy được những nỗ lực cải tiến của họ
sẽ được đánh giá và chia sẻ lợi ích một
cách công bằng. Ngoài ra, việc lựa chọn
và áp dụng những hình thức truyền
thông phù hợp với đặc thù của từng
doanh nghiệp sẽ góp phần giúp thay
đổi nhận thức và hành vi của người lao
động đối với vấn đề nâng cao năng suất
được nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Truyền thông liên tục
Doanh nghiệp là hạt nhân của phát

triển kinh tế, vì vậy, những nỗ lực cải
thiện năng suất lao động của quốc gia
cần tập trung nâng cao năng suất lao
động tại các doanh nghiệp. Theo
nghiên cứu của S. K. Mukherjee và D.
Singh [3] năng suất lao động trong các
doanh nghiệp chịu sự tác động của
nhiều yếu tố như: môi trường kinh
doanh - cơ chế - thể chế, trình độ công
nghệ - thiết bị, chất lượng lao động,
quản lý và tổ chức sản xuất, nghiên cứu

và phát triển thị trường, phát triển sản
phẩm... Ngoài ra, sự tham gia và nỗ lực
của người lao động có vai trò chủ chốt
trong việc cải tiến, tối ưu hóa các quá
trình công việc và nâng cao hiệu quả
sử dụng các nguồn lực của doanh
nghiệp. 

Để thúc đẩy người lao động chủ
động và tích cực tham gia các hoạt
động nâng cao năng suất thì vấn đề
truyền thông, tuyên truyền cho họ biết
năng suất lao động có vai trò như thế
nào đối với họ, được tính toán, đánh
giá ra sao, họ cần phải làm gì để cải
tiến năng suất, làm sao để theo dõi kết
quả cải tiến năng suất và họ sẽ được
chia sẻ kết quả cải tiến năng suất như
thế nào... là rất quan trọng. Truyền
thông hiệu quả sẽ có tác động trực tiếp
tới hành vi của người lao động và tác
động tới việc họ sẽ thực hiện công việc
như thế nào. Khi vấn đề nâng cao
năng suất trở nên rõ ràng đối với người
lao động, họ sẽ chủ động nỗ lực tìm
kiếm các cơ hội cải tiến và nâng cao
năng suất của chính họ. Người lao
động cũng sẽ tích cực hơn trong việc
tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên
môn và kỹ năng để thực hiện công việc
năng suất hơn. Người lao động cũng sẽ
hài lòng hơn với công việc khi những
nỗ lực của họ được đo, đánh giá một
cách rõ ràng và được chia sẽ lợi ích từ
những kết quả nâng cao năng suất đạt
được.

Theo một nghiên cứu của tổ chức
EY Australia, tại Úc 1/4 số người lao
động không biết doanh nghiệp của họ
có tính toán, đánh giá năng suất lao
động hay không, và có tới 31% người
lao động biết chắc là doanh nghiệp của
họ không tính toán, đánh giá năng suất
lao động. Cũng trong nghiên cứu này,
ở các doanh nghiệp có truyền thông
tốt về năng suất lao động thì có tới
91% số người lao động tự nỗ lực để

tăng năng suất của chính họ [5].
Nâng cao năng suất lao động ở

nước ta hiện đã được đưa thành những
chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cụ thể
trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng. Để nâng
cao năng suất lao động, doanh nghiệp
cần phải chú trọng hơn trong việc lựa
chọn nội dung và thực hiện các hình
thức truyền thông thích hợp để người
lao động chủ động và tích cực tham gia
các hoạt động nâng cao năng suất. Đây
là một trong các giải pháp thiết thực
góp phần rút ngắn khoảng cách về
mức năng suất lao động giữa Việt
Nam và các nước và là cơ sở quan
trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia trước yêu cầu hội nhập và
phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của
đất nước n
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Kế hoạch tưởng chừng 
hoàn hảo

Vụ đảo chính bất thành đêm
15/7, không phải lần đầu xảy ra tại
Thổ Nhĩ Kỳ và đã được lên kế
hoạch rất tỉ mỉ. Theo các nhà
nghiên cứu chiến lược quân sự ở Is-
tanbul, kế hoạch đảo chính được
tính toán rất cẩn thận và bài bản,
thực hiện vào đêm cuối tuần và
trúng thời điểm Tổng thống R.Er-
dogan đang có chuyến nghỉ tại

khách sạn bên bờ Địa Trung Hải.
Tham gia lực lượng đảo chính có
nhiều sĩ quan quân đội cấp cao, từ
các đơn vị biệt kích, bộ binh và
không quân. Đảo chính đồng thời
khởi phát từ cả Thủ đô Ankara và
thành phố Istanbul lớn nhất Thổ
Nhĩ Kỳ.

Diễn biến đảo chính rất nhanh và
hầu như không sai sót. Ngay sau khi
các nhóm binh sĩ chặn cây cầu ở Is-
tanbul vắt qua eo biển Bosphorus,
ranh giới giữa các vùng lãnh thổ
châu Á và châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ,
xe tăng của quân đội bắt đầu tràn ra
đường phố, chiếm giữ và đóng cửa
các sân bay chính, trong khi máy
bay quần thảo trên bầu trời, kèm
theo tiếng súng nổ bên ngoài dinh
Tổng thống, bom nổ tại trụ sở Quốc
hội, Cơ quan tình báo. Hàng loạt
tuyến đường chính bị phong tỏa, các
chốt kiểm soát được lực lượng đảo
chính lập nên tại các ngã tư trọng
yếu và sân bay ở Istanbul, trong khi
trực thăng liên tục vần vũ bầu trời
bên trên trụ sở cảnh sát ở Ankara...
Đài Truyền hình quốc gia TRT phát
đi tuyên bố của “Hội đồng Hòa
bình quốc gia” nói rằng, chính
quyền chính trị đã mất tính hợp
pháp và quân đội đã giành quyền
điều hành đất nước nhằm duy trì
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báO cHí THế Giới

Truyền thông góp công lớn 
dẹp đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

chu hồng thắng

Trong thành công của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đập tan âm mưu đảo chính vừa qua, có
đóng góp quan trọng của giới truyền thông, khi kịp thời truyền đi hình ảnh và lời hiệu
triệu của Tổng thống r.Erdogan tới người dân đúng thời điểm cam go nhất. Kế hoạch

hoàn hảo của nhóm đảo chính đã không lường trước sức mạnh của các mạng xã hội và
truyền hình tư nhân ở nước này.

Hình ảnh Tổng thống R.Erdogan xuất hiện qua 
FaceTime với lời kêu gọi phản đối đảo chính_Ảnh: TL
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trật tự dân chủ và nền pháp trị.
Kèm theo tuyên bố đảo chính là
lệnh thiết quân luật được áp đặt. 

Không khí hoang mang, hỗn loạn
bao trùm khắp Ankara và Istanbul,
khi quân đội tuyên bố lật đổ chính
phủ, trong khi Tổng thống R.Erdo-
gan phải đến vài giờ sau đó mới trở
về Istanbul và liên tiếp có hai bài
phát biểu nhằm trấn an người dân,
khẳng định Chính phủ vẫn kiểm
soát đất nước và cam kết trừng phạt
những kẻ tiến hành đảo chính.
Nhiều người vẫn hoảng loạn cho tới
khi hình ảnh ông R.Erdogan được
phát trên truyền hình, xuất hiện
cùng đông đảo người ủng hộ bên
ngoài sân bay ở Istanbul và kêu gọi
người dân xuống đường phản đối
âm mưu lật đổ Chính phủ dân bầu. 

Nhìn lại các diễn biến trong vụ
đảo chính, không ít ý kiến đánh giá
đây là một “kế hoạch hoàn hảo”.
Nhưng, giới chuyên gia quân sự cho
rằng, dù tính toán kỹ lưỡng, nhưng
đây vẫn là các chiến lược, chiến
thuật cũ, được áp dụng từ thập niên
70 của thế kỷ trước. Với mục tiêu
tuyên truyền, phe đảo chính vẫn chỉ
nhắm tới chiếm cơ quan truyền
thông Nhà nước, hay các kênh
truyền hình lớn, mà không tính đến
các hình thức và tổ chức thông tin
liên lạc khác, như mạng truyền
thông xã hội. Đây có thể là một
phần những yếu tố khiến đảo chính
bất thành.

Cuộc gọi quyết định
Thời khắc lập bập đọc tuyên bố

của phe đảo chính khi những họng
súng chĩa thẳng vào mình là cơn ác
mộng với nữ phát thanh viên Tijen
Karas của TRT. Và những biên tập
viên của kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ
cũng không thể quên những giờ

phút quân đảo chính tiến công,
chiếm trường quay và buộc kênh
này ngừng phát sóng trong một
khoảng thời gian. Riêng với nữ
phóng viên Hande Firat của CNN
Thổ Nhĩ Kỳ, giây phút kết nối thành
công và truyền phát hình ảnh Tổng
thống R.Erdogan tới người dân, từ
chính chiếc “điện thoại thông minh”
của mình là dấu mốc đáng nhớ nhất
trong cuộc đời.

Tổng thống R.Erdogan, khi đó
đang trong khách sạn ở khu nghỉ
dưỡng Marmaris bên bờ Địa Trung
Hải, rất cần lên truyền hình để
thông báo cho 80 triệu dân Thổ
Nhĩ Kỳ biết mình vẫn an toàn và
đang đối mặt với “canh bạc lớn”
trong sự nghiệp chính trị. Trợ lý
của Tổng thống nói với Firat rằng,
ông R.Erdogan sẽ sớm tuyên bố
trước người dân. Một giờ sau, Firat
vẫn không nhận được tuyên bố
nào; và cô không biết khách sạn
nơi ông Erdogan ở đã bị hai trực
thăng bắn phá chỉ vài chục phút
sau khi Tổng thống rời đi. Trên
đường chạy trốn, không có máy
ảnh hay thiết bị ghi hình nào bên
cạnh, theo gợi ý của Firat, ông
R.Erdogan đã có một quyết định
ngẫu hứng, nhưng đã giúp dẹp yên
vụ đảo chính, đó là xuất hiện trên
truyền hình CNN Thổ Nhĩ Kỳ từ
cuộc gọi điện thoại qua FaceTime,
ứng dụng trò chuyện trực tuyến có
hình ảnh. 

Ngay sau đó, Thủ tướng Binalu
Yildrim cũng đăng tải trên mạng xã
hội Twitter thông điệp nhấn mạnh
Chính phủ vẫn nắm quyền điều
hành đất nước. Hình ảnh Tổng
thống R.Erdogan xuất hiện qua
FaceTime với lời kêu gọi phản đối
đảo chính, như liều thuốc kịp thời,
khích lệ người dân giữa lúc những

chiếc xe tăng vẫn đang nghiến nát
các con đường, các máy bay chiến
đấu gầm rú trên bầu trời thành phố.
Được truyền cảm hứng từ các thông
điệp ủng hộ Chính phủ trên mạng
xã hội, lại tận mắt thấy Tổng thống
bình an trên sóng truyền hình, hàng
chục, hàng trăm nghìn người đã gạt
đi nỗi sợ hãi để xuống đường ngăn
chặn lực lượng nổi dậy.

Không thể phủ nhận cú gọi Face-
Time của ông R.Erdogan góp công
lớn vào nỗ lực nhanh chóng đập tan
âm mưu đảo chính vừa qua. Diễn
biến đảo chính không chỉ được
truyền phát bằng hình ảnh từ điện
thoại, sau đó còn được phát trực
tiếp trên Facebook, phương tiện
truyền thông mà phe đảo chính khi
đó chưa kiểm soát được. Thường bị
chỉ trích “thiếu thân thiện” với
mạng xã hội và từng dọa “đóng cửa”
Twitter ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong
thời điểm có tính sống còn, Tổng
thống R.Erdogan đã sử dụng chính
truyền thông xã hội để truyền đi lời
kêu gọi người dân xuống đường.
Việc này được đánh giá mang ý
nghĩa biểu tượng cao, giúp thu hút
đông đảo người trẻ ủng hộ. 

Chính phủ của Tổng thống
R.Erdogan cũng là tâm điểm chỉ
trích vì mạnh tay với báo chí phê
bình và chống đối. Thậm chí, một
số ý kiến cho rằng, hình ảnh nền tự
do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi
trong hơn một thập niên ông Erdo-
gan làm Thủ tướng, rồi Tổng
thống. Giới quan sát hy vọng, sau
biến cố lần này, thực tế nêu trên sẽ
được cải thiện.  Sau đảo chính, Thủ
tướng Binalu Yildrim ca ngợi
truyền thông đã thể hiện lòng yêu
nước, đứng về phía người dân
nhằm duy trì nền dân chủ và ổn
định xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ n
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báO cHí THế Giới

Thực Tại TĂng cƯờng 
lÀm sống dậy Báo in

Bùi vÂn anh

Là loại hình báo chí ra đời sớm nhất, báo in đã từng có một thời kỳ hoàng kim, độc tôn
thống lĩnh thị trường thông tin. Nhưng đến nay, trước sự phát triển vượt bậc của các công
nghệ làm báo hiện đại, báo in đang phải gồng mình để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc
liệt với các loại hình báo chí mới nhiều ưu điểm và lợi thế hơn hẳn. Câu hỏi đặt ra đối với
những người làm báo là: Liệu rằng loại hình báo chí truyền thống này có thể tồn tại và

phát triển được trong tương lai?

Nhiều ý kiến cho rằng, báo in
vẫn có những ưu điểm riêng
của nó, như: nhiều bài viết

chuyên sâu, độ tin cậy cao và dễ dàng
tiếp cận hơn (với phát thanh truyền
hình, công chúng hoàn toàn bị động
bởi khung thời lượng phát sóng, còn
với báo điện tử lại đòi hỏi phải có
thiết bị máy tính và mạng Internet
cũng như có nguy cơ bị mất an toàn
thông tin). Tuy nhiên, chỉ cần vài
thao tác trên hệ thống, bài viết dành
cho báo in sẽ ngay lập tức được đăng
tải lên mạng Internet và đến với công
chúng ở diện rộng. Đó cũng là lý do
vì sao, ngày nay nhiều toà soạn đã
phải xây dựng thêm phiên bản điện
tử cho tờ báo của mình, và báo in với
đúng nghĩa của nó là giấy và mực in
thì ngày càng bị lãng quên. 

Chúng ta cần nhìn nhận điểm yếu
lớn nhất của báo in so với các loại hình

báo chí khác, đó chính là phương thức
truyền tin. Trong khi phát thanh,
truyền hình và báo điện tử hấp dẫn
công chúng bởi âm thanh, hình ảnh
sinh động và khả năng tương tác với
người dùng, thì báo in bị coi là khá
nhàm chán với chỉ chữ viết và hình
ảnh tĩnh. Để khắc phục nhược điểm
này, gần đây nhiều cơ quan báo in
trên thế giới đã ứng dụng một công
nghệ mới - công nghệ thực tại tăng
cường (AR - Augmented Reality).

Tính năng ưu việt của 
công nghệ AR

Thuật ngữ “Augmented Reality”
xuất hiện vào năm 1992 khi nhà
nghiên cứu thuộc hãng Boeing
Thomas Preston Caudell sử dụng
cụm từ này để mô tả một hệ thống hỗ
trợ cho các nhân viên trong việc lắp
ráp và cài đặt cáp điện vào máy bay.

Trong những năm sau đó, công nghệ
AR được phát triển chủ yếu ở các
Lab nghiên cứu và các trường đại học
trên thế giới. Khoảng 10 năm trở lại
đây, AR mới bắt đầu được xúc tiến ra
thị trường, ứng dụng trong nhiều lĩnh
vực như marketing, giải trí, thiết kế,
bảo tàng, y, dược và xuất bản.

Thực tại tăng cường có thể hiểu là
công nghệ giúp tăng cường (hoặc bổ
sung) các dữ liệu do máy tính tạo ra
như âm thanh, hình ảnh, hoạt hình...
trên không gian thực, nơi người dùng
đang xem hoặc chứng kiến. Thực tại
tăng cường khác với thực tại ảo (VR
- Virtual Reality). Trong trường hợp
của VR, người dùng hoàn toàn “đắm
chìm” trong một môi trường ảo được
giả lập trên máy tính, thì với AR, các
phần tử ảo được tích hợp và đặt
chồng lên môi trường vật lý thực. Các
thông tin tăng cường trong hệ thống
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AR liên hệ chặt chẽ với môi trường
thực và xuất hiện thông qua các
phương tiện hiển thị thích hợp như
điện thoại thông minh, máy tính
bảng, máy tính cá nhân đã được cài
đặt phần mềm nhận dạng AR. Chẳng
hạn, khi đứng trước một bức tượng
đặt tại bảo tàng, người xem chỉ cần
giơ chiếc điện thoại lên, bật chức
năng camera giống như đang chụp
ảnh (tất nhiên đã được tích hợp phần
mềm nhận dạng AR), khi đó trên
màn hình camera sẽ hiển thị hình
ảnh của bức tượng kèm theo các dữ
liệu trên đó, như thông tin về lịch sử
hay ý nghĩa của bức tượng, hay thậm
chí có cả một đoạn video về nó. Một
ví dụ rất mới và đáng chú ý về ứng
dụng của AR là trò chơi Pokemon
Go đang tạo nên cơn sốt trên thị
trường game di động.

Với tính năng ưu việt đó, AR đã và
đang được một số nước trên thế giới
như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản,
Singapore, Malaysia, Philippines...
đưa vào ứng dụng trong báo in. 

Lợi ích mà AR mang lại cho
báo in

Trước tiên có thể khẳng định rằng,
công nghệ thực tại tăng cường đã
mang đến một lối kể chuyện mới cho
báo in với các nội dung đa phương
tiện, điều mà trước đây không thể xảy
ra. Việc ứng dụng công nghệ AR có
thể giúp các nhà sản xuất báo in bổ
sung đa dạng nội dung số vào trong
ngữ cảnh của tin tức, bên cạnh nội
dung truyền thống (văn bản và hình
ảnh tĩnh). Thông qua một chiếc điện
thoại thông minh, máy tính hay một
chiếc máy tính bảng, nội dung tin tức
có thể được kích hoạt để hiển thị luồng
video của một cuộc phỏng vấn, trailer
của một bộ phim, một sự kiện hay bất
kỳ một sự việc liên quan nào. Nhờ việc

tích hợp như vậy, thông tin trở nên
sống động hơn, hấp dẫn hơn, và rõ
ràng là công chúng sẽ được tiếp nhận
nhiều thông tin hơn so với lượng thông
tin bị giới hạn trên mặt báo, một
nhược điểm lớn từ trước đến nay của
báo in so với báo điện tử.

Bên cạnh đó, không thể không
nhắc đến việc nhúng AR trên các
trang quảng cáo của báo in. Hay nói
đúng hơn, AR đang và hứa hẹn sẽ
được ứng dụng nhiều nhất trên các tờ
quảng cáo, tiếp thị. Khi các loại hình
truyền thông mới ra đời, phần lớn các
doanh nghiệp đã “rời bỏ” báo in bởi
báo in không thể chạy các trailer
quảng cáo hấp dẫn như trên truyền
hình hay ở báo điện tử. Tuy nhiên, với
AR, báo in có thể làm được điều đó.
Một tờ quảng cáo cho hãng ô tô
không còn đơn thuần chỉ là ảnh của
vài mẫu ô tô cùng với vài thông số kỹ
thuật, mà hình ảnh 3D của chiếc ô tô
sẽ được hiện lên ngay trên trang giấy
thông qua màn hình camera của thiết
bị tương tác, nó có thể được xoay,
zoom, di chuyển, phát ra âm thanh,
hoặc hiển thị thêm thông tin tuỳ vào
lựa chọn của người dùng. Điều này sẽ
kích thích sự tò mò và khám phá của
độc giả và hệ quả là giúp báo in thu
hút nhiều nhà quảng cáo và tăng
doanh thu cho toà soạn.

Thị trường báo in ứng 
dụng AR

Hiện nay, cách thông thường để đọc
được nội dung có tích hợp công nghệ
thực tại tăng cường, người dùng phải
tải ứng dụng nhận dạng AR về thiết bị
cá nhân của họ như điện thoại di động
hay máy tính bảng, sau đó họ phải
dùng camera của các thiết bị này quét
trên trang giấy đến khi nội dung được
giải mã và hiển thị trên màn hình. Tuy
nhiên, trong tương lai gần đó không

phải là vấn đề khó khăn khi sử dụng
các thiết bị kính đeo hiện đại như
Google glasses. Thêm vào đó, công
chúng cũng sẽ không gặp khó khăn gì
với việc tiếp cận phương thức đọc báo
mới này bởi họ vốn đã quá quen thuộc
với các thiết bị thông minh này. Vấn đề
chỉ nằm ở phía nhà sản xuất, bởi để xây
dựng các phần mềm AR cũng khá
phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy
công nghệ này đã và đang được nhiều
tờ báo lớn trên thế giới quan tâm
nghiên cứu và ứng dụng. Tờ The
Metro phát hành tại vùng Greater
Vancouver là tờ báo đầu tiên trên thế
giới tích hợp AR vào trong nội dung
của nó. The Mertro là tờ báo in được
phát miễn phí ở các điểm giao thông
công cộng của Mỹ, và gần đây nhiều
tờ Metro phát hành ở các nơi khác
cũng đã ứng dụng AR như các tờ
xuất bản ở Boston, New York City và
Philadelphia. Các tờ báo lớn khác
của Mỹ cũng đã nghiên cứu tích hợp
AR như Los Angeles Times, New
York Times.

Trong khi đó, tờ Tokyo Shimbun
của Nhật Bản đang sử dụng AR để
nhằm hướng tới các độc giả nhỏ tuổi.
Những bài báo vốn chỉ dễ hiểu đối
với người lớn, thông qua việc tích hợp
phần mềm AR sẽ được bố cục lại
giúp trẻ em có thể đọc và hiểu được.
Các ký hiệu hoạt hình, màu sắc, đề
mục và bảng chữ cái đơn giản làm
cho tờ báo trở nên hấp dẫn lứa độc
giả nhỏ tuổi này hơn. Đến nay, ngày
càng có nhiều tờ báo sử dụng công
nghệ này, có thể kể đến như: The
Straits Times của Singapore,
National Post của Canada,... Trong
bối cảnh thị trường AR sôi động như
vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tin
vào sự sống dậy của báo in trong
tương lai n
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đỜi Và NGHề

con voi chUi lỌT... lỖ Kim!

Gần chục đồng nghiệp các
báo Trung ương và địa
phương cà phê, cà rỡn

sáng ở khách sạn Grand - bãi trước
TP. Vũng Tàu. Hội đào viên có 2
bác cao niên làm dầu khí, am tường
“dầu khí học”. Một đồng nghiệp
báo DT lên tiếng: 

-  Các bác ơi, cậu ấm nhà em
hết tú tài, nghỉ hè. Tiện dịp, 2 cha
con làm một chuyến Kiev, Thủ đô
Ukraina. Bên bờ sông Dnepr có cái
bảo tàng trưng bày hàng vạn vật thể,
mà vật thể nào cũng cứ nhỏ li ti đến
phần ngàn mm, không đeo kính lúp
thì đố mà nhìn ra. Kỳ tài các bác ơi!
Thằng nhỏ nhà em là học trò
chuyên lý trường tỉnh cứ cúi rạp
người mà bái phục.

Ông bạn bên báo NTM, e hèm
giọng Nghệ tưng tửng góp chuyện:

- Tưởng cấy chi, mềnh (mình)
vừa qua Mỹ, bên nớ cũng có cái bảo
tàng “vật thể nhỏ”, có từ thời ông cố
nội đại tỷ phú Trump chưa biết mặc
cùn (quần) - ứng cử viên Đảng
Cộng hòa tranh cử Tổng thống Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ nhiệm kỳ này.
Con voi đồng cả tấn - tượng trưng
cho Đảng Cộng hòa - nhỏ bằng
phần triệu mm ấy chứ. Soi kính lúp,
con voi đồng nhảy qua cái lỗ kim

tanh tách cứ như tôm Vũng Áng
trước thời ăn phải bả nước thải For-
mosa, gọi là còn siêu hơn cả gánh
xiếc Thượng Hải bên Trung Quốc.

Nữ đồng nghiệp hoa khôi
K.H.M, dân Huế chính gốc, bên báo
điện tử VN tủm tỉm cười, má lủm
đồng tiền, thật dễ thương quá
chừng:

-   Huế thương, Huế mộng mơ
quê mạ vừa từ bến Thượng Hải về
đây. Gánh xiếc bên phố Đông, cạnh
cột truyền hình Đông Phương vẫn
thường biểu diễn “con voi chui lọt
lỗ kim”, du khách nào muốn học
môn xiếc này, chỉ cần 5 Nhân dân tệ
là ok. Vụ thi công cái cột tháp
truyền này, mấy chục năm trước
thất thoát mấy triệu Nhân dân tệ,
ông thị trưởng chỉ nhếch mỏ phù
phép nhẹ, cái cột tháp chui tọt qua
cái lỗ kim, huề cả làng, quá giỏi!

Bác “dầu khí học” từ nãy đến giờ
chỉ ngồi vuốt chùm râu bạc như râu
trê, cũng lại dân Nghệ, thủng thẳng:

-  Các O, các chú nói cấy chi bên
Tàu, bên Tây cho nhọc. Xứ ta còn
có chuyện tày đình, cứ gọi là quán
quân, quá siêu trọng ấy về vụ con
voi bự chui lọt cái lỗ kim nhỏ.

Ông nhà đài truyền hình túc tắc
ngụm cà phê phin G7:

-   Xứ ta là xứ nông
nghiệp quanh năm cày
cuốc chân chỉ hạt bột, làm
gì có chuyện chế ra những

công cụ, vật dụng voi chui
lọt qua lỗ kim. 

Lại nhà “dầu khí học” cự cãi cựu
phóng viên nhà đài:

- Các chú làm truyền thông mà
chẳng rành cái sự đời.  Cả tháng
nay, loa đài, cả đài phường, đài xóm
phát lia chia vụ cái ông Trịnh Xuân
Thanh dưới sông Hậu ấy, cái ông hô
cái biến là biển xe trắng thành biển
xe xanh đờ luých ấy. Ông này quá
đã nè, khi ở Tổng công ty Cổ phần
(CP) xây lắp dầu khí, ông làm ăn
thua lỗ tới 3 - 4 ngàn tỷ đồng, chẳng
những ông không bị kiểm thảo,
không vô khám Chí Hòa mà còn
được lên chức to. Hai năm liền
Tổng công ty CP xây lắp dầu khí ẵm
gọn 2 tấm Huân chương Lao động;
kế đó là đại tiệc tới bến mừng công
danh hiệu Anh hùng Lao động.
Hơn thế, ông ni còn lên chức to,
luân chuyển đào tạo cán bộ nguồn
cho đất nước, chui vô cả Quốc hội
nữa (vừa bị đuổi ra). Quá siêu
trọng...  trên đại lộ cao tốc. Con voi
bự chui tọt qua cái lỗ kim sờ sờ ra
đó, không quán quân vô địch thì là
cái gì. Đi tìm quán quân nơi mô nữa
cho nhọc hả trời!

Cả hội đào viên ở khách sạn
Grand buổi sáng nọ vỗ đùi đen đét:

-  Chí phải! Chí phải! Đại chí
phải! n

ong vÒ vẼ


