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mục lục



lời giới thiệu
 

Gửi các phóng viên trẻ!
Trên tay các bạn là cuốn “Sổ tay phóng viên điều tra” dành cho 

các phóng viên trẻ, những con người dũng cảm, đầy nhiệt huyết 
đang từng ngày, từng giờ dấn thân phục vụ độc giả. 

Trên hành trình nhọc nhằn ấy có mồ hôi, nước mắt và cả máu 
của nhiều phóng viên, nhà báo dũng cảm.

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu – truyền thông các hành 
vi cản trở tác nghiệp báo chí” do RED Communication thực hiện 
với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Anh thông qua Đại sứ quán Anh 
ở Hà Nội, nhóm chuyên gia của dự án ấp ủ việc soạn thảo một 
cuốn sổ tay mang tính cẩm nang dành riêng cho các nhà báo điều 
tra, nhất là những phóng viên trẻ. Và cuốn sách các bạn cầm trên 
tay chính là kết quả sau chín tháng miệt mài…

Nghề báo là cuộc đời, sinh động và đa chiều, nên không ai có 
thể dạy ai về nghề. Song những bài học cũ, những kinh nghiệm 
đớn đau kèm những điều đúc rút từ thực tế, từ kết quả nghiên 
cứu, khảo sát của dự án, thiết nghĩ cũng cần được chia sẻ với hy 
vọng rằng khi một phóng viên nào đó nếu rơi vào tình cảnh tương 
tự có thể sẽ biết cách xử lý.

Nội dung cuốn sổ tay được chia thành các phần riêng biệt giúp 
bạn đọc tra cứu như sau:

- 10 tình huống tiêu biểu nhất và gợi ý hướng xử lý
- Bài học điển hình dành cho Phóng viên điều tra.
- Cẩm nang kỹ thuật về ghi âm và chụp hình
- 5 rủi ro về pháp lý cần tránh
- Các điều luật quan trọng cần nhớ
- Danh bạ điện thoại công an, thanh tra và hội nghề nghiệp 

63 tỉnh thành.



Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn 384 đồng nghiệp trên 
toàn quốc, cảm ơn gần 300 học viên dự 5 khoá đào tạo “Phóng 
viên điều tra” ở Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột và TP 
HCM đã chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ ý kiến với các chuyên gia 
của dự án, cảm ơn nhà tài trợ UK, cảm ơn RED Communication 
đã đứng ra lãnh trách nhiệm nặng nề này cho báo giới. 

Lần đầu biên soạn cuốn sổ tay còn có nhiều hạn chế, mong 
được quý đồng nghiệp góp ý.

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
 
 Nhóm thực hiệN dự áN



1. “Câu giờ”

Khi đi tìm hiểu đơn khiếu nại của một bạn đọc ở xã T., huyện B., 
tỉnh Bình Dương, phóng viên Minh Hiếu (báo Pháp Luật TPHCM) 
đến UBND xã T. thì được nhân viên ủy ban tiếp, sau đó nhân viên 
này vào trình bày sự việc với chủ tịch xã. Một lúc sau, anh ta quay 
ra bảo: “Chút nữa chủ tịch bận đi đám tang, nên chủ tịch hẹn anh 
vào đầu giờ chiều”. 

Đầu giờ chiều, Minh Hiếu quay lại thì câu trả lời là: “Chủ tịch 
xã đã đi họp ở trên huyện, hẹn phóng viên bữa khác quay lại”. Minh 
Hiếu bèn gọi điện thoại trực tiếp cho chủ tịch xã thì ông này nói 
đang bận họp, bảo phóng viên chờ khoảng nửa tiếng nữa, phó 
chủ tịch xã sẽ ra tiếp.

Ngồi chờ mỏi mòn gần hai tiếng đồng hồ trong không khí oi 

mƯỜI TÌNH HUỐNG cẢN TRỞ VÀ
lỐI THOÁT cHO BẠN
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bức, Minh Hiếu lại phải nhắc, giục. Một nhân viên nam bèn lấy 
máy điện thoại ra gọi cho phó chủ tịch xã thì nhận được câu trả 
lời rằng vị phó chủ tịch này “bận đi công chuyện đột xuất”, lại 
hẹn phóng viên bữa khác quay lại. 

Mấy hôm sau, Minh Hiếu liên hệ lại thì chủ tịch xã T. yêu cầu 
phải có giấy giới thiệu của huyện mới tiếp. Lòng vòng thêm 
một thời gian nữa, phóng viên mới nhận được lời giải thích cho 
chuyện khiếu nại của bạn đọc! 
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Lời bàn: 
KIÊN NHẪN,

 KIỀM CHẾ
Bạn biết không, đây thực chất là hình thức“cản trở mềm”, và là 

loại hành vi VI PHẠM LUẬT BÁO CHÍ khá phổ biến (luật nào, mời bạn 
xem phần “Các điều luật quan trọng cần nhớ”).

Kiểu ngăn chặn này đòi hỏi bạn phải rất kiên nhẫn, kiềm chế khi 
đương đầu. Trong một số trường hợp, bạn có thể báo cáo ngay việc 
né tránh cung cấp thông tin với cấp trên của đương sự. Và đừng 
quên một cơ quan quan trọng mà bạn có thể khiếu nại đến, đó là 
Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông (TTTT)  địa phương. 

Khi có ý định khiếu nại lên Thanh tra Sở TTTT, bạn chú ý là thu 
thập chứng cứ về việc né tránh đó, như ghi âm, lấy bút tích, ý kiến 
nhân chứng để thông báo cho họ (ở đây là Thanh tra Sở TTTT tỉnh 
Bình Dương) về sự việc, kèm đơn trình bày để họ xử lý vi phạm hành 
chính theo thẩm quyền. 

Và nếu thấy vụ việc nghiêm trọng và/hoặc đương sự bất hợp tác 
đến mức không cần thiết phải gìn giữ quan hệ, bạn hãy sử dụng 
cách thức này: đăng tin trên mặt báo. 
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2. “Đây là cơ quan của chúng tôi nhá”

Trong vòng 2 năm, tổ hợp thương mại Keangnam Hanoi 
Landmark Tower (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội) 
cháy đến 3 lần. Cư dân sống trong tòa nhà cao nhất và mệnh 
danh xịn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại đang “sống trong sợ 
hãi” và bấn loạn vì đủ mọi chuyện. Trong đó, sợ nhất là bị... chết 
cháy.
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Mới nhất là vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14h hôm 27-8-2011 tại 
tòa nhà để xe 7 tầng. Đó đã là lần thứ 3 tòa nhà Keangnam xảy ra 
hỏa hoạn. Hai lần trước diễn ra vào các ngày 24-3-2010 và 6-11-
2010. 

Ngày 24-3-2010, khi xảy ra cháy tại tầng 25 của tòa nhà 
Keangnam B, bảo vệ tòa nhà khóa chặt cánh cổng sắt không cho 
lực lượng Cảnh sát PCCC vào (không rõ vì lý do gì). Còn vào ngày 
6-11-2010 khi vụ cháy xảy ra tại tòa tháp cao 72 tầng, hai xe chữa 
cháy của Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội được điều tới hiện 
trường và đám cháy được dập tắt sau đó. 

Trong tất cả các lần hỏa hoạn đó, phóng viên các cơ quan 
truyền thông báo chí đều bị lực lượng bảo vệ của tòa nhà 
Keangnam cản trở, không cho tiếp cận hiện trường để tìm hiểu 
nguyên nhân và đưa tin, viện lẽ khu nhà thuộc diện quản lý của 
họ. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào công bố 
chính thức nguyên nhân gây ra các vụ hỏa hoạn tại Keangnam.

Lời bàn: 
HUY ĐỘNG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA “QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN”

Luật Báo chí hiện hành cho phép phóng viên tác nghiệp trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam. Thực tế hiện nay trong phạm vi, địa bàn 
quản lý của cá nhân, tổ chức lại hay có quy định về việc ra vào, thủ 
tục giấy tờ nên phóng viên khó tác nghiệp. Trong khi đó, các vụ cháy 
như trên lại là đề tài rất được người dân quan tâm nên nhà báo bắt 
buộc phải đưa tin, và với tư cách phóng viên, nhà báo, bạn không 
thể đầu hàng. 

Tốt nhất và trường hợp lý tưởng nhất là bạn mềm mỏng thuyết 
phục được lực lượng bảo vệ, chọn người nào thân thiện nhất mà 
“chiêu dụ”. 

Nếu không thuyết phục được “các anh đeo kính đen” ấy rằng 
mình là nhà báo tác nghiệp vì lợi ích công thì bạn hãy nhớ bí quyết: 
tìm sự giúp đỡ của quần chúng. Bạn thuyết phục quản lý các tòa 
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nhà lân cận hỗ trợ để chụp ảnh, ghi hình. 
Ngoài ra, bạn chớ quên tận dụng tối đa các mối quan hệ có sẵn 

để gọi điện cho những người mắc kẹt trong tòa nhà, người có liên 
quan đến sự việc để hỏi, thu thập thông tin. 

Về lâu dài, bạn có thể làm hai việc:
- Kiến nghị cơ quan ban hành chính sách có văn bản phân định, 

giải quyết xung đột, mâu thuẫn giữa quyền tác nghiệp của nhà báo 
với quyền quản lý của tổ chức, cá nhân khi có vấn đề liên quan đến 
lợi ích công xảy ra.

- Và đừng quên là vì đã có những lúc bạn “tận dụng các mối 
quan hệ có sẵn” để tác nghiệp, nên lúc xong công việc, bạn vẫn nên 
cố gắng giao tiếp cởi mở, gìn giữ những mối quan hệ đó, để tránh 
bị rơi vào tiếng xấu: “Cánh nhà báo, lúc cần người ta thì xoắn xuýt, 
khai thác đủ thứ, lúc không cần thì phớt người ta đi như không!”. 
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3. “Nhà báo đến đây làm gì, định moi tiền 
hả?”

Sau đây là phân tích của ông Trần Xuân Tiến (Phòng An ninh 
Nội bộ và Tư tưởng Văn hóa - PA83 - Công an Thành phố Hà Nội) 
về một số nguyên nhân chủ quan của phóng viên, nhà báo, dẫn 
đến việc họ bị cản trở tác nghiệp:

“Theo cảm nhận của tôi thì các vụ cản trở báo chí tác nghiệp có xu 
hướng ngày càng gia tăng cả về số lượng và tính chất. Xét về góc 
độ phóng viên, hiện giờ nhiều người sử dụng công việc báo chí vào 
mục đích cá nhân. Có thể họ chỉ là số ít, nhưng cũng ảnh hưởng tới 
cái chung, tác động xấu tới tâm lý các doanh nghiệp, đơn vị, ở mọi 
môi trường mà phóng viên đến. Nhiều khi cứ thấy báo chí đến đặt 
vấn đề làm việc là người ta nghĩ ngay rằng báo chí đến để móc máy 
cái gì đây. Người ta thường mặc định là cứ công an và báo chí đến 
là có chuyện". 

Quả thật, khi phóng viên, nhà báo đến gặp cơ sở thì ngoài 
việc viết, còn có nhiều trường hợp họ đến để mè nheo, bán 
quảng cáo, đe dọa doanh nghiệp. Nhiều khi, trước khi vào một 
đơn vị, họ cố ý để cho doanh nghiệp đó thấy là họ đã biết chuyện 
gì đấy. Trong thực tế hoạt động sản xuất-kinh doanh ở Việt Nam 
hiện nay thì nhiều khi doanh nghiệp phải vận dụng luật pháp, 
“lách luật” để không bị sai phạm. Do đó, nếu có hoạt động nào 
đó chưa đúng chuẩn, liên quan đến thuế má, đất đai chẳng hạn, 
thì khi phóng viên, nhà báo đến, doanh nghiệp tất nhiên sẽ tìm 
cách cản trở. Họ không muốn để phóng viên đi sâu vào tìm hiểu 
hoạt động của mình. Họ sẽ ngăn cản, sẽ dùng lực lượng chức 
năng của họ, chủ yếu là bảo vệ, ngăn cản phóng viên ngay từ 
cổng, không cho vào.  
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Lời bàn: 
Hiện tượng nêu trên là có thật, vi phạm Luật Báo chí và đạo 

đức nghề nghiệp mà nhà báo vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân do 
trước đó vào cuộc không khách quan (chưa bàn đến những trường 
hợp chủ ý đến vì động cơ… xin tiền). Vì thế khi tiếp cận, bản thân 
phóng viên cần phải thuyết phục phía bên kia hiểu đúng mục đích 
mà mình đến liên hệ công tác. Có tác phong chuẩn mực sẽ là một 
lợi thế cho bạn.

Cũng cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của báo chí là kênh thông 
tin đa chiều, khách quan giúp dư luận hiểu đúng sự việc. Đừng quên 
“tiểu xảo”: nhấn mạnh với đương sự rằng thiếu thông tin sẽ càng 
khiến tình hình xấu thêm nếu họ không hợp tác.
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4. “Thằng nhà báo kia, đưa máy ảnh đây!”

Chiều 14-12-2011, hai phóng viên Lê Kiến - Báo Tiền Phong 
và Anh Dũng - Thông tấn xã Việt Nam (thường trú tại Đắk Lắk) 
đến trường Mầm non tư thục Hoàng Hoa (số 104/60, Y Ngông, 
phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) liên hệ làm việc với 
cô giáo Nguyễn Thị Oanh, nhằm xác minh nội dung đơn tố giác 
của chị Bùi Thị Lan Anh (trú tại tổ 4, khối 2, phường Ea Tam, TP. 
Buôn Ma Thuột), phản ánh việc con trai của chị là cháu Nguyễn 
Quang Huy (19 tháng tuổi) được gửi tại lớp bị cô giáo đánh đập. 

Tại đây, trong khi 2 phóng viên đang tác nghiệp thì có hai 
người phụ nữ lạ mặt đến dùng lời lẽ côn đồ đe dọa, rồi xông vào 
giật xé đơn, giật phương tiện tác nghiệp, đá máy ảnh, ném điện 
thoại của phóng viên và thách thức. Sau một hồi bỏ đi, hai phụ 
nữ nói trên quay lại cùng một người đàn ông lạ mặt và tiếp tục 
lớn tiếng đe dọa, đuổi phóng viên ra ngoài khuôn viên trường. 
Sự việc sau đó được các phóng viên trình báo lên cơ quan công 
an thành phố Buôn Ma Thuột. Công an đã xác định được danh 
tính cả ba đối tượng, và xử phạt kẻ manh động nhất trong số 
đó theo Nghị định 02/2011/NĐ-CP với mức 5 triệu đồng (theo 
Khoản 1, Điều 6 áp dụng khung hình phạt từ 5 -10 triệu đồng).

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh - người đánh cháu Nguyễn Quang 
Huy - bị phạt 1,5 triệu đồng. 

Lời bàn: 
TRÌNH BÁO SỞ TTTT VÀ CÔNG AN

Trước khi đến trường tìm hiểu vụ việc, bạn phải xác minh thông 
tin từ phía gia đình nạn nhân, như xem vết thương, ghi ý kiến gia 
đình, ý kiến bác sĩ. Sau đó thì mới đến trường để ghi nhận thông 
tin phản hồi. Phải cẩn thận như vậy là để tránh việc gây ức chế 
cho đương sự. Có trường hợp phóng viên còn đưa đơn thư vụ việc 
phản ánh cho đương sự đọc, như vậy không nên chút nào, vì có 
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tính chất khiêu khích, gây mạo hiểm cho phóng viên, thậm chí có 
thể ảnh hưởng cả tới người làm đơn. 

Bạn hết sức tránh khiêu khích, nhưng nếu bị giật máy, đập phá 
máy… bạn cần xác định rõ: Hành động hủy hoại phương tiện tác 
nghiệp của phóng viên, nhà báo, là vi phạm Luật Báo chí. Bạn có 
thể báo cho công an để họ can thiệp, “giải cứu” lúc bạn gặp nguy 
cấp. Sau đó, bạn cũng có thể báo cáo bằng văn bản cho Thanh tra 
Sở TTTT để xử phạt đối tượng. Cố gắng thu thập giữ gìn các chứng 
cứ, như ghi âm, ghi hình, lập biên bản sự việc có người chứng kiến. 

Và trong quá trình đấu tranh sau đó, bạn (cùng tòa soạn) có thể 
sử dụng bài viết trên báo chí để giám sát, thúc đẩy xử lý vụ việc. 
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5. Cẩn thận, cái bẫy đang giăng ra…

Ngày 7-11-2011, phóng viên Hàn Giang của Báo Pháp Luật 
TPHCM đến Công an Huyện Cai Lậy (Tiền Giang) trình báo về việc 
anh bị tịch thu phương tiện hành nghề và ép nhận 5 triệu đồng. 

Bản tường trình viết: “Ngày 7-11-2011 tôi có đến trường gà của 
1 người tên là Nhân ở ấp Mỹ Cần, xã Nhị Mỹ (huyện Cai Lậy) thực 
hiện loạt bài điều tra. Sau khi dùng ĐTDĐ chụp hình cảnh đá gà, 
phóng viên chuẩn bị đi ra thì bị một số tay giang hồ của trường 
gà chặn lại, kiểm tra ví tiền, 2 ĐTDĐ, xóa hết dữ liệu và lấy của 
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phóng viên 2 thẻ nhớ trong 2 máy điện thoại. Sau đó tên Nhân yêu 
cầu phóng viên ra quán... Nhân xin phóng viên đừng viết bài, sau đó 
đưa cho phóng viên 5 triệu đồng... ”.

Do “trong vòng nguy hiểm” nên phóng viên buộc phải thỏa 
thuận và nhận tiền, sau đó đến CA huyện Cai Lậy trình báo vụ việc 
và nộp lại 5 triệu đồng. Lãnh đạo CA huyện Cai Lậy đã mời người bị 
cho là đã đưa cho phóng viên Hàn Giang 5 triệu đồng đến làm việc. 
Đối tượng này đã thừa nhận việc đưa tiền nói trên. 

Lời bàn: 
GIỮ MÌNH, ĐỪNG NHẬN TIỀN!  

Nếu rơi vào tình huống tương tự, bạn cần xác định rõ, giữ được tính 
mạng, an toàn thân thể, là quan trọng nhất, cho nên đừng làm căng 
quá kẻo bị đối tượng… xuống tay thì nguy.

Tuy nhiên, bạn cũng phải hết sức tỉnh táo: Rất có thể là bạn 
đang bị đối tượng gài bẫy, chỉ cần bạn nhận tiền là băng ghi âm 
giọng nói, hình ảnh của bạn sẽ nằm trong tay họ. Tội “nhận hối lộ”, 
hoặc “tống tiền” đang lơ lửng trên đầu bạn. Do đó, nếu thực sự bị đe 
dọa và không thể từ chối việc nhận tiền thì bạn không nên chống cự 
mà có thể xử sự như phóng viên Hàn Giang, nhưng khi thoát khỏi đó, 
nhất thiết phải trình báo ngay với tòa soạn và/hoặc công an.

Nếu phải thâm nhập điều tra, bạn nhớ: 
1. Chuẩn bị kỹ phương tiện hành nghề trước khi tác nghiệp, 

tránh tác nghiệp lộ liễu để lộ thân phận. 
2. Nên có đồng đội hỗ trợ, tránh trường hợp độc lập tác chiến như 

phóng viên Hàn Giang (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, không kịp chờ 
chi viện, nhưng luôn phải báo cáo sớm nhất với toàn soạn ngay khi có 
thể). Đừng đơn độc.

3. Giữ mình.

19



6. Khi nhân vật… tung chưởng

Ngày 10-11-2011, hai phóng viên Phạm Văn Việt và Nguyễn 
Thị Ái Linh (Đài Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên) giả trang 
thành khách hàng vào cơ sở chế biến vịt đông lạnh nằm trong 
CTCP Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên (thôn Phước Lộc 1, xã 
Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) giả vờ mua lòng vịt 
để bí mật sử dụng điện thoại iPhone ghi lại hình ảnh chế biến vịt 
trong điều kiện mất vệ sinh.

Phát hiện anh Việt đang tác nghiệp, một người đàn ông xông 
tới tung mấy quả đấm vào mặt, khiến nạn nhân bị xây xát, sưng 
nề mặt và choáng váng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Thành đã đến hiện 
trường can thiệp giải quyết vụ việc và tiến hành ghi lời khai các 
bên đương sự. Theo đó, đối tượng hành hung phóng viên Phạm 
Văn Việt là Đỗ Nhân Hậu (42 tuổi), trú ở 39 Lê Lợi, thị trấn Quảng 
Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Hậu khai nhận mấy ngày trước đó đến cơ sở chế biến vịt ở 
CTCP Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên nhưng không mua 
được lòng vịt vì bị tranh giành. Nghi ngờ anh Việt là người tranh 
mua với mình nên Hậu đánh anh mấy tát tai (trong khi nạn nhân 
khẳng định đã bị đấm mạnh).

Trước khi tiếp cận cơ sở chế biến vịt, hai phóng viên đã xác 
lập kế hoạch tác nghiệp và đã được VTV tại Phú Yên đồng ý. Sau 
đó Công an đã xử phạt đối tượng 1 triệu đồng và thả, coi như đây 
chỉ là một vụ cãi vã dân sự. VTV tại Phú Yên rất bức xúc, đã gửi 
công văn lên các cấp đề nghị xử lý nghiêm minh. Bởi lẽ có thể coi 
hành vi của Nhân Hậu là “đánh người thi hành công vụ”, chứ đây 
không phải chuyện hai thường dân đánh nhau.
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Lời bàn: 
CÔNG KHAI THÂN PHẬN

Khi đang giả trang để tác nghiệp mà bị bại lộ, nếu không bất lợi 
lắm thì bạn nên hô lớn lên mình là nhà báo (tức là công khai thân 
phận). Nếu bạn nêu rõ: “Tôi là nhà báo đây”, mà vẫn bị đánh, thì 
mới tạm có thể coi là có cơ sở để sau đó kiến nghị khởi tố thủ phạm 
đánh bạn với tội danh chống người thi hành công vụ. 

Và đừng quên là sau khi sự việc đã xảy ra, bạn có thể tố cáo mọi 
chuyện  với thanh tra Sở TTTT và công an.
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7. “Xóa băng ghi âm ngay!”

Chiều 12-3-2012, phóng viên Ca Linh (báo Người Lao Động 
tại Cần Thơ) đến Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco), 
tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, dự cuộc họp giữa 
Ủy ban MTTQ Việt Nam với ông Trần Văn Trí - Tổng giám đốc 
Bianfishco - và nhiều hộ dân nuôi cá tra để bàn cách giải quyết 
khoản nợ của công ty này.

Khi vào cổng Bianfishco, Ca Linh được bảo vệ chỉ đến quầy 
tiếp tân để liên hệ. Tại đây, phóng viên đã xưng danh, địa chỉ công 
tác cụ thể và được tiếp tân hướng dẫn lên phòng họp. Trong lúc 
họp, Ca Linh có để máy ghi âm trên bàn và ra ngoài nghe điện 
thoại, người của Bianfishco phát hiện nên đã xóa file ghi âm này 
và yêu cầu phóng viên xuất trình giấy giới thiệu, CMND.

Trước tình huống trên, Ca Linh yêu cầu họ lập biên bản làm 
rõ nội dung tại sao phải xóa file ghi âm nhưng khi phóng viên 
được dẫn ra cổng bảo vệ để lập biên bản, một bảo vệ tại đây 
bảo lập biên bản có nội dung “Phóng viên tự ý trà trộn vào 
Bianfishco để ghi âm”. 

Giằng co một hồi, Ca Linh không ký và bị giữ khoảng 1 giờ 
đồng hồ. Đến khi có sự can thiệp của Trưởng Văn phòng báo 
Người Lao Động tại Cần Thơ và phóng viên báo bạn với lãnh đạo 
công ty Bianfishco, bảo vệ mới trả lại máy ghi âm và “thả” phóng 
viên về. 

Lời bàn: 
GIỮ MÌNH 

Việc xoá file ghi âm, giữ người là vi phạm pháp luật, bạn xác 
định rõ như vậy, và cố gắng ghi lại bằng chứng để làm cơ sở khiếu 
kiện sau này.

Tuy nhiên, về kỹ năng khi đặt máy ghi âm, nghe điện thoại, giao 
tiếp với những người dự họp…, bạn cần nhận thức mình chỉ đóng 
vai trò chứng kiến, nên cố gắng kiềm chế để ghi nhận diễn biến cuộc 
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họp. Đặt mục tiêu thu thập thông tin cuộc họp là quan trọng nhất. 
Chỉ khi diễn biến tiếp theo vượt ra ngoài tầm kiểm soát, như bị thu 
máy ghi âm, xoá file dữ liệu, lập biên bản, thì bạn mới sử dụng các 
biện pháp tự bảo vệ, như báo cho chủ doanh nghiệp, báo lãnh đạo 
tòa soạn và đồng nghiệp để họ hỗ trợ ứng cứu, làm chứng, ghi nhận 
sự việc. 

Khi bị áp dụng các biện pháp cứng (như giữ người, giữ phương 
tiện), cách tốt nhất vẫn là chấp hành để bảo đảm an toàn cho bản 
thân, nhưng đồng thời bạn vẫn phải giải thích với đối tượng về 
hành vi xâm phạm Luật Báo chí. Tuy nhiên, đa số các vụ việc này 
đều chỉ là vi phạm hành chính nên phóng viên cần báo cáo sự việc 
bằng văn bản kèm các chứng cứ.
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8. Với các đề tài “nhạy cảm”…

Ngày 27-12-2011, phóng viên Phạm Ngọc Đoan của báo Đà 
Nẵng nhận chỉ đạo từ Ban biên tập báo Đà Nẵng tới phường Nại 
Hiên Đông theo dõi vụ việc người dân cản trở công trình sửa chữa 
trường mầm non Họa My, một địa điểm đang có tranh chấp liên 
quan đến tôn giáo. Khi phóng viên đang chụp ảnh thì bị ba nhân 
viên công an đến ngăn cản, áp giải về trụ sở công an phường 
(dù phóng viên đã trình thẻ nhà báo), và bị “giam lỏng” qua trưa. 
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Ban biên tập báo Đà Nẵng có đến làm việc nhưng phía công an 
không giải quyết. 15h10 cùng ngày, chính quyền và công an địa 
phương mới đến xin lỗi và thả người. 

Theo lãnh đạo Báo Đà Nẵng, phóng viên Ngọc Đoan được Ban 
Biên tập cử đi theo dõi vụ việc với tư cách đàng hoàng, không có 
lý do gì công an bắt.

Lời bàn: 
NÊN TRÁNH

Sai sót lớn nhất trong vụ việc này là phóng viên (và trong chừng 
mực nào đó là cả ban biên tập) không đánh giá hết tính nhạy cảm 
trong vụ việc nên không chuẩn bị phương án xử lý, phòng ngừa. 
Vụ việc trên không chỉ là tranh chấp đơn thuần vì trong số những 
người dân tham gia cản trở xây dựng có nhiều người theo Công 
giáo. Phóng viên cần tìm hiểu kỹ để có phương án dự phòng rủi 
ro, khi sự việc liên quan đến các vấn đề về văn hóa, tôn giáo, tín 
ngưỡng,… nhất là khi thu thập thông tin bằng hình ảnh.  25



9. Cấp trên… thổi còi

Sau khi báo Báo Lao Động ngày 29-9-2011 đăng bài “Thanh 
Chương, Nghệ An: Trảy hội… phá rừng”, UBND huyện Thanh 
Chương đã triệu tập cuộc họp do Phó chủ tịch Phan Đình Hà 
chủ trì. Tại đây, ông Hà đã chỉ đạo lãnh đạo Đài Truyền thanh - 
Truyền hình huyện yêu cầu phóng viên Nguyễn Thanh Hải  làm 
bản kiểm điểm vì đã viết bài và cung cấp tư liệu cho báo chí phản 
ánh tình trạng phá rừng, gây bất lợi cho huyện. Phó chủ tịch còn 
bảo, sau khi phóng viên viết bản tự kiểm và tiến hành kiểm điểm 

26



xong, ông sẽ thân chinh sang Đài làm việc (ông Hà phụ trách 
mảng kinh tế, không phải văn hóa – xã hội và Đài PTTH không 
thuộc quyền quản lý của huyện).

Lãnh đạo đài và phóng viên Thanh Hải đã kiểm điểm, xác định 
mình hoạt động đúng quy định của Luật Báo chí. 

Lời bàn: 
BÌNH TĨNH, CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT 

Dù sao thì, ở cương vị “người lính”, cho dù hoạt động đúng quy 
định của Luật báo chí thì bạn vẫn nên chấp hành chỉ đạo của lãnh 
đạo, trong trường hợp này là viết bản kiểm điểm (bạn cứ binh tĩnh, 
vì kiểm điểm chưa phải là kỷ luật). Tuy nhiên, bạn nhớ xác định rõ 
nội dung yêu cầu kiểm điểm để kiểm tra lại bài viết, chứng cứ kèm 
theo. Nếu có văn bản báo cáo cáo Ban Biên tập báo đã đăng bài viết 
(ở đây là Báo Lao động) thì càng tốt, vì theo Luật Báo chí, lãnh đạo 
cơ quan báo chí cũng phải có trách nhiệm trước tính đúng đắn của 
thông tin do báo mình đăng tải.

Mặt khác, bạn còn có thể sử dụng Chỉ thị số 08 của Thủ tướng 
Chính phủ (ban hành ngày 8-3-2006)  làm“vũ khí” bảo vệ mình. 
Theo chỉ thị này, địa phương nào để xảy ra chặt phá rừng trái phép, 
cháy rừng nghiêm trọng, Chủ tịch UBND cùng cấp phải kiểm điểm 
trước cấp ủy Đảng và bị kỷ luật về trách nhiệm quản lý rừng. Nếu 
xảy ra ở quy mô lớn, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phải kiểm điểm trước 
tỉnh ủy; đồng thời báo cáo Thủ tướng, đề xuất hình thức kỷ luật về 
trách nhiệm quản lý nhà nước đối với rừng và đất lâm nghiệp.
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10. "Mày thích chết hả, thằng nhà báo kia”

Ngày 30-9-2011, phóng viên Trương Hồng Sơn (báo Đất Việt, 
thường trú tại Quảng Nam) bị một số điện thoại lạ gọi đến dọa 
giết. Sự việc xảy ra thường xuyên, đến ngày 4-10, anh Sơn đã 
phải gửi đơn kêu cứu đến công an tỉnh và Hội Nhà báo. Trước đó, 
Hồng Sơn đã đăng loạt bài điều tra về sai phạm ở Sở Y tế Quảng 
Nam, nêu rõ nhiều sai phạm của phó giám đốc Sở.

Ngày 2-10-2011, nhà báo Vũ Tiến Dũng (Đài PTTH Lào Cai) 
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nhận được hai tin nhắn đến máy di động cá nhân của mình, có 
nội dung đe dọa: “Thằng Dũng kia, đợt này mày chết rồi con ạ... 
Tao chỉ khóc thương cho mày khi vợ trẻ, con thơ...”. Sáng 5-10, 
Tiến Dũng đã gửi đơn tới Công an tỉnh Lào Cai và Hội Nhà báo 
tỉnh Lào Cai đề nghị được bảo vệ. Trước đó ít ngày, anh có làm 
loạt phóng sự truyền hình về việc một doanh nghiệp tư nhân 
cung cấp cơm hộp không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 
cho học sinh bán trú trường tiểu học Lê Văn Tám ở TP Lào Cai. 

Lời bàn: 

SỬ DỤNG PHÁP LUẬT
Hy vọng là bạn nhận thấy ngay rằng, đe dọa giết người là hành 

vi vi phạm pháp luật hình sự, nghĩa là bạn có thể kiến nghị khởi tố. 
Trước hết, “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, khi bị đe dọa, bạn cần 

kiểm tra ngay lập tức các chứng cứ nêu trong bài viết. Khi xác định 
rõ các chi tiết là chính xác thì bạn hết sức bình tĩnh trình báo cơ 
quan chức năng như Hồng Sơn và Tiến Dũng đã làm, đồng thời báo 
cáo lãnh đạo báo để thông tin ngay về sự việc trên mặt báo. Cách 
này có thể khiến đối tượng chùn tay, tuy thế, bên cạnh đó, bạn cũng 
cần triển khai các biện pháp bảo vệ thân nhân và gia đình, ra đường 
đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang chẳng hạn.
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T
rước khi khởi tố, bắt giam về hành vi “đưa hối lộ” 
(ngày 2-1-2012), ngày 28-11-2011, Công an TPHCM 
có văn bản đề nghị “kiểm điểm và thu hồi thẻ nhà 
báo của phóng viên Nguyễn Văn Khương” (tức 
Hoàng Khương), người thực hiện bài “CSGT giải cứu 
xe đua trái phép” đăng tải trên báo Tuổi trẻ. 

Ngay sau đó Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã ra quyết định tạm 
đình chỉ công tác đối với phóng viên Hoàng Khương và thông tin 
trên mặt báo về việc này. Cục Báo chí chưa có động thái gì ngoài 
việc yêu cầu BBT Tuổi Trẻ báo cáo, bởi họ xác định vụ án mới 
đang điều tra chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, ngày 18-11 Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 

BÀI HỌC ĐIỂN HÌNH 
VỀ ĐIỀU TRA NHẬP VAI
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thượng úy Huỳnh Minh Đức về tội nhận hối lộ và một cá nhân 
tên Hòa về tội môi giới hối lộ. Tại quyết định khởi tố bị can Hòa, 
cơ quan điều tra nhận định: Hòa đã có hành vi móc nối nhận tiền 
của Tuấn và Nguyễn Văn Khương (nhà báo Hoàng Khương), đưa 
cho Đức giải quyết trái quy định đối với xe vi phạm giao thông 
và đua xe trái phép. 

Kết quả trên xuất phát từ các bài viết trên Tuổi Trẻ (thứ Ba 5-7-
2011, bài “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ” và Chủ Nhật, 10-07-2011, 
bài “CSGT giải cứu xe đua trái phép”) của Hoàng Khương. 

Theo nội dung các bài viết này thì Huỳnh Minh Đức đã nhận 
hơn 10 triệu đồng để giúp giảm nhẹ lỗi cho người vi phạm Luật 
Giao thông, giúp lấy xe ra trái quy định. Các lời nói, hành vi liên 
quan đến việc nhận tiền của Đức đều được Hoàng Khương mô 
tả trên báo bằng chữ viết và hình ảnh (có hình ông Đức đang 
nhận tiền từ người môi giới do Hoàng Khương chụp). Kết quả 
điều tra cũng làm rõ quá trình đưa tiền cho Đức có sự can dự của 
Khương.

Sau đó Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Thạnh 
đã tạm đình chỉ và khởi tố thượng úy Đức về hành vi nhận hối lộ, 
cuối cùng là Hoàng Khương cũng bị khởi tố về đưa hối lộ.

Lời bàn: 
HÃY CẨN THẬN VÀ NẮM CHẮC LUẬT  

Việc phóng viên Hoàng Khương bị xử lý do áp dụng cách thức 
thu thập thông tin như vậy là trường hợp hy hữu. Các cách thức 
thu thập thông tin của nhà báo hiện luật pháp không nêu cụ thể 
(điều 7 của luật có nêu một số cách công khai), chỉ nêu các điều 
cấm (điều 10). Trường hợp Hoàng Khương liên quan đến cách 
thu thập thông tin mà cánh báo chí thường gọi là điều tra nhập 
vai. Hiện luật pháp về phòng chống tham nhũng tuy khuyến 
khích việc tố giác tham nhũng (trên báo chí) nhưng Luật Báo chí 
chưa quy định cụ thể về quyền miễn trừ trách nhiệm khi báo chí 
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phục vụ lợi ích công mà vi phạm pháp luật.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Tổng thư kí tòa soạn báo Pháp 

luật TPHCM, đã chia sẻ 10 nguyên tắc khi nhập vai điều tra để 
phóng sự có được kết quả cao nhất mà vẫn đảm bảo các hành 
động của phóng viên trong khuôn khổ pháp luật và đảm bảo sự 
an toàn (pháp lý, tính mạng) đối với phóng viên. Nhà báo Đức 
Hiển cũng đưa ra các cách xử lý thông tin được thu thập thông 
qua quá trình điều tra. Mời bạn tham khảo:

10 NGUYÊN TẮC KHI NHẬP VAI ĐIỀU TRA

☛ 1. Chỉ nhập vai khi đó là cách tốt nhất để thu thập thông 
tin; để bài viết có tính thuyết phục cao nhất.

Phóng viên không thể chứng kiến tình trạng đại bàng hành 
hung trại viên mới trong trại xã hội; không thể nêu được tác dụng 
ngược của những đợt thu gom tệ nạn; không thể ôm máy ảnh 
hay máy ghi âm đứng trước mặt CSGT để ghi nhận tình trạng mãi 
lộ; hối lộ; không thể trình thẻ nhà báo cho cán bộ TAND Tối cao 
để hỏi… giá chung chi chạy giám đốc thẩm. Những trường hợp 
như vậy cần thiết phải nhập vai.

☛ 2. Kế hoạch nhập vai phải được sự đồng ý của cấp cao nhất 
(Tổng biên tập)

☛ 3. Không tác động vào sự vật, hiện tượng khiến nó thay đổi 
bản chất; không  thúc đẩy sự kiện diễn ra hoặc khiến nó diễn ra 
sớm hơn bình thường. 

Bởi mục đích nhập vai là để tìm hiểu, mô tả, phản ánh đúng 
sự kiện như nó vốn có mà nếu không nhập vai, nhà báo sẽ không 
phản ánh được. 

☛ 4. Không gài bẫy, gợi ý hối lộ.
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☛ 5. Không được thực hiện hành vi có khả năng gây nguy 
hiểm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự hoặc tình trạng pháp lý 
của bản thân và của tờ báo

Nói chung phải đảm bảo nguyên tắc “chiến thắng mà không 
có tổn thất”. Bởi khi nhà báo vì nhập vai mà thực hiện những 
hành vi ảnh hưởng đến uy tín, danh dự bản thân hoặc tờ báo 
thì độ tin cậy của những thông tin anh ta mang về cũng bị ảnh 
hưởng. Không được dùng mục đích biện minh cho phương tiện, 
không nhân danh lợi ích công để thực hiện những hành vi vi 
phạm pháp luật. Nhà báo trước hết là một công dân, chấp hành 
pháp luật là nghĩa vụ của công dân.

☛ 6. Tòa soạn phải đảm bảo giám sát được di biến động của 
phóng viên, thông tin thông suốt trong mọi trường hợp. 

Điều này nhằm phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong quá 
trình tác nghiệp. Bởi trong một số trường hợp, phóng viên khi đã 
nhập vai là không còn khả năng liên lạc tức thời với tòa soạn.

☛ 7. Phải bảo đảm rằng Tòa soạn có phương án can thiệp lập 
tức và hiệu quả khi phóng viên gặp nguy hiểm; Luôn đề phòng 
tình huống phóng viên bị gài bẫy ngược

☛ 8. Nếu phóng viên nhập vai buộc phải thực hiện hành vi 
vi phạm pháp luật, Tòa soạn phải liên hệ với cơ quan công an và 
trình bày rõ ngọn nguồn trước khi hành vi ấy diễn ra.

Trong trường hợp tòa soạn biết đối tượng có quan hệ mật 
thiết với công an địa phương thì tìm cách đổi địa điểm giao tiền/
thực hiện hành vi vi phạm pháp luật qua địa phương khác.

☛ 9. Việc sử dụng cộng tác viên, nguồn tin, bạn đọc phải 
dược sự đồng ý của Tòa soạn.

Những thông tin dù chính xác nhưng do nhân vật không có 
uy tín; có dấu hiệu thông tin ấy sẽ bị lợi dụng cho mục đích cá 
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nhân của người cung cấp phải được loại bỏ; để tờ báo không bị 
biến thành công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân của người 
khác.

Mặt khác, đề tài điều tra là tài nguyên của cơ quan báo chí, 
việc sử dụng cộng tác viên, thông tin viên không cẩn trọng có 
thể dẫn đến lộ đề tài, phá sản đề tài điều tra

10. Phải dừng ngay việc nhập vai để thực hiện nghĩa vụ công 
dân nếu việc tiếp tục nhập vai có thể gây hậu quả cho xã hội lớn 
hơn tác dụng mà bài báo mang lại.

5 LƯU Ý KHI XỬ LÝ THÔNG TIN THU THẬP TỪ 
VIỆC NHẬP VAI

☛ 1. Phóng sự điều tra luôn được duyệt bởi tập thể Ban Biên 
tập. Những nghi vấn về tính hợp lệ của chứng cứ phải được thảo 
luận kỹ bởi chuyên gia pháp luật của báo

☛ 2. Không sử dụng bất kỳ thông tin nào nếu không trả lời 
được câu hỏi: Phóng viên đã có được nó bằng cách nào? Cách đó 
có hợp pháp không?

☛ 3. Chỉ khởi đăng bài đầu tiên khi đã hoan thành cả loạt bài, 
không khởi đăng theo kiểu ăn đong, đăng bài trước khi chưa rõ 
diễn biến, nội dung của bài sau

☛ 4. Không sử dụng thông tin nếu nó có thể gây nguy hiểm 
cho nguồn tin hoặc cộng tác viên, cho phóng viên hoặc tờ báo. 

☛ 5. Không bung toàn bộ thông tin trên mặt báo: Không  đưa 
những thông tin mà đối tượng bị phê phán có thể hợp thức hóa. 
Những thông tin ấy sẽ được cung cấp khi cơ quan chức năng vào 
cuộc và lập thành biên bản; đăng tải công khai để công luận giám 
sát nhằm đảm bảo rằng nó không bị làm méo mó, hợp thức hóa.
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THế Nào Là PHóNG VIÊN ĐIỀU TRA Có TRáCH 
NHIỆM?

Tại Hội thảo “Nguồn lực đất đai và vai trò truyền thông” do 
RED tổ chức tháng 3/2012 tại Hà Nội, tham luận của Diễn đàn 
Nhà báo trẻ đã rút ra 10 bài học kinh nghiệm, kỹ năng cho phóng 
viên điều tra trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt là điều tra trong 
lĩnh vực tài nguyên đất đai khi chính quyền không hợp tác.

1. Đưa tin đa chiều
Thông tin từ chính quyền tuy được coi là chính thống nhưng 

cũng chỉ là 1 trong nhiều nguồn tin. Những nhà báo, phóng viên 
có trách nhiệm là những người không ỉ lại vào nguồn tin này mà 
đánh mất tính khách quan của bài viết.

2. Luôn đặt câu hỏi “tại sao?”
Bằng lòng với thông tin ban đầu có được là một trong những 

cách ngắn nhất để nhà báo, phóng viên giết chết chính bài viết 
của mình. Chỉ những người luôn đặt câu hỏi tại sao và đi tìm câu 
trả lời cho bản chất sự việc mới có thể đi đến tận cùng sự thật.

3. Tìm mấu chốt sự việc
Trong một vụ việc, thường thì phải trái đúng sai căn cứ ở một 

văn bản nào đó. Nhà báo, phóng viên phải nhận ra mấu chốt đó 
trong 1 rừng hồ sơ, hoặc bằng nhiều cách để tìm ra tài liệu đó.

4. Đeo bám sự việc
Nếu không đeo bám quyết liệt các nguồn tin thì những bằng 

chứng vàng của sự việc có thể bị bỏ quên trong một ngăn kéo 
nào đó.

5. Tham khảo ý kiến chuyên gia
Nhà báo không nhất thiết phải là người biết mọi thứ, nhưng 
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nhất thiết phải biết ai để hỏi khi cần. Trong nhiều trường hợp, 
các nhà báo đã tận dụng triệt để ý kiến của các chuyên gia, luật 
sư, rọi những góc nhìn chuyên môn vào vụ việc, đưa đến công 
chúng bức tranh thông tin đa diện.

6. Khắc phục những cản trở trong tác nghiệp
Nếu không biết tự bảo vệ mình, không khắc phục được những 

cản trở trong quá trình tác nghiệp, đồng nghĩa với việc nhà báo 
đã đánh mất cơ hội đưa sự thật ra công chúng. Nếu để bị tước 
phương tiện tác nghiệp như máy ảnh, ghi âm, thì chúng ta lấy gì 
để làm bằng chứng cho các bài viết của mình?

7. Bảo vệ đề tài với tòa soạn
Phóng viên đề xuất đề tài phải trả lời rành mạch câu hỏi rằng, 

tại sao bạn đọc phải quan tâm đến vấn đề này mà không phải là 
những vấn đề khác? Nếu không giải thích cặn kẽ, thấu đáo, thì 
tòa soạn có thể bác đề tài, khi đó tác phẩm báo chí của chúng ta 
chỉ là các ý tưởng trên giấy mà không thể đến được với độc giả.

8. Đề cao đạo đức nghề nghiệp
Trước áp lực từ phía bạn đọc luôn yêu cầu những thông tin 

nóng, độc…đôi khi các nhà báo đã đi lạc, đưa tin theo hướng 
giật gân, câu khách mà bỏ qua yếu tố khách quan của thông tin.

Các thông tin này có thể hút bạn đọc trong chốc lát, nhưng 
dễ gây cho bạn đọc cảm giác bị đánh lừa, dẫn đến việc mất uy 
tín tờ báo.

Việc đưa thông tin sai lệch còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả 
nghiêm trọng mà nhà báo không lường trước được.

9. Biết phân loại tranh chấp đất đai
Hiện nay khiếu kiện về đất đai chiếm 70% tổng số vụ khiếu 

kiện, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài. Nhà báo cần có kỹ năng 
phân biệt các loại tranh chấp như giữa dân với dân, giữa dân với 
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doanh nghiệp hay giữa dân với chính quyền, để có những mức 
độ quan tâm phù hợp.

10. Chia sẻ thông tin tác nghiệp đồng đội
Không chỉ các nhà báo trẻ mà ngay cả các nhà báo kinh 

nghiệm cũng không thể độc lập tác chiến, nhất là trong những 
vụ việc có nhiều rào cản. Việc phối hợp giữa các đồng nghiệp với 
nhau một mặt sẽ tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn, mặt 
khác còn giảm thiểu các mooisnguy hiểm có thể gặp trong quá 
trình tác nghiệp.
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+ Tôi nên chọn mua loại máy ghi âm nào, máy chuyên 
nghiệp hay máy đa chức năng?

- Hiện trên thị trường có rất nhiều loại máy 
ghi âm kỹ thuật số, đa dạng về kiểu dáng, chất 
lượng và phong phú về giá cả. Do vậy, khi mua 
phải cân nhắc mục đích sử dụng để có thể lựa 
chọn loại máy ghi âm phù hợp.

Đã làm phóng viên chuyên nghiệp thì nên 
chọn dòng máy chuyên nghiệp để có chất lượng âm thanh cao, 
thời gian ghi âm nhiều (liên tục đến vài chục giờ…). Vì thế khi 
chọn máy nên chọn các thương hiệu của Malaysia, Nhật Bản hay 
Singapore, là những dòng máy có chất lượng âm thanh chuẩn, 

 CẨM NANG KỸ THUẬT
(Mẹo sử dụng ghi âm, ghi hình)
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có thể loại trừ tạp âm, kiểu dáng chuyên nghiệp, với mức giá 
khoảng trên 1,8 triệu đồng. Đặc biệt, chúng có thể tích hợp thêm 
các tính năng phụ trợ khá hữu ích, như kết nối ghi âm điện thoại 
cố định, nghe lại lặp từng đoạn... hoặc ít nhất là tính năng tự 
động chuyển về chế độ chờ khi không có âm thanh (còn gọi là 
ghi âm thông minh – VOR), giúp tiết kiệm pin và không gian bộ 
nhớ.

-Tôi không sử dụng nhiều đến máy ghi âm do hay phỏng vấn 
bằng điện thoại bàn. Toà soạn của tôi lại đang sử dụng tổng đài 
có kết nối với máy vi tính qua cổng com và quản lý bằng phần 
mềm. Vậy muốn ghi âm hai chiều tất cả các cuộc gọi thì phải 
dùng thiết bị gì, giá cả ra sao? 

Hiện nay có khá nhiều phần mềm ghi âm cuộc gọi. Tuy nhiên 
bạn có thể tìm phiên bản mới nhất của những phần mềm này 
trên các trang web chuyên dụng. Loại phần mềm như vậy có thể 
tự động ghi cuộc gọi đi và gọi đến cho 32 kênh thoại cùng một 
lúc và có khá nhiều tính năng hay cho quản lý tổng đài. Nhưng 
ở góc độ đạo đức nghề nghiệp thiết nghĩ bạn nên (và theo pháp 
luật thì “buộc phải”) công bố tất cả các cuộc gọi từ và tới máy 
bàn của toà soạn đang bị ghi âm lại cho tất cả các nhân viên, 
phóng viên và lãnh đạo toà soạn, bởi rất có thể có nhiều cuộc gọi 
không phải là phỏng vấn, nên việc ghi âm sẽ là một hành động vi 
phạm pháp luật vì có thể ảnh hưởng tới đời tư của nhiều người. 
Phần mềm nói trên có thể mua trên trang web hoặc mua tại các 
cửa hàng phần mềm. Cũng xin nhắc lại, nên công bằng với mọi 
người, kể cả người được phỏng vấn, bằng cách nói rõ cuộc gọi 
đang bị ghi âm.

+ Tôi đang sử dụng laptop, bên trên phía 
màn hình có cái lỗ ghi âm nhưng không biết 
làm thế nào để sử dụng chức năng ghi âm này?

- Cần phải nhờ người thạo kỹ thuật kiểm tra 
xem máy này có được tích hợp micro không? Nếu 
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không tích hợp micro thì phải sắm 1 bộ headphone có micro để 
có thể tiến hành ghi âm. Sau khi đã có micro cần phải click đúp 
vào biểu tượng loa ở góc phải phía dưới màn hình và bỏ dấu 
tích Mute (nếu có) ở ô Micro đi. Tiếp đó bạn cần 1 phần mềm ghi 
âm: cool edit pro (có ở mục download ở trang chủ của nhiều cửa 
hàng IT) - hoặc bạn có thể dùng tiện ích sẵn có trên hệ điều hành 
windows - Start - Programs - Accessories - Entertainment - Sound 
Record. Sau đó bạn tiến hành ghi âm bình thường.

+ Tôi thường phải đi xác minh đơn thư bạn 
đọc, nhưng nhiều nơi không cho ghi âm, ghi 
hình hoặc bắt tắt máy. Tôi sợ rằng những ghi 
chép của tôi khi đăng báo dễ bị đối tượng chối 
bỏ, phủ nhận nên muốn sử dụng thêm loại 
máy đặc chủng (máy ghi âm, ghi hình siêu 
nhỏ) để nguỵ trang. Xin được tư vấn?

- Do tính chất, đặc thù của một số công việc mà phóng viên 
cần sử dụng những chiếc máy ghi âm, ghi hình có tính năng cao 
và có những lợi thế về kiểu dáng, hình thức. Tuy nhiên việc sử 
dụng loại máy này cần cân nhắc rất kỹ về mặt luật pháp cũng 
như đạo đức, chỉ khi giải pháp đó là cách cuối cùng để bảo vệ 
mình thì mới nên tính toán sử dụng. Có một số loại máy như sau:

1. Bút ghi âm thông minh
 Bề ngoài nhìn như một chiếc bút máy thông thường, với 

dung lượng 2G và 4G, có thể nguỵ trang để thu thông tin bằng 
cách cài ở túi áo, bìa sổ hoặc cầm tay. Ngoài chức năng ghi 
âm, với chiếc bút máy này có thể sử dụng như một chiếc USB, 
camera, máy MP3 để nghe nhạc… Sản phẩm này thường là một 
chiếc bút bi tích hợp Camera ngụy trang siêu nhỏ, micro siêu 
nhạy, bộ nhớ 2GB, 4GB… có khi còn tích hợp chức năng quay 
video. Khi sử dụng không cần cài driver cho các hệ điều hành: 
Windows98/98SE/2000/XP/Vista, MAC OS, Linux. Loại sản phẩm 
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cao cấp sử dụng Pin Lithium có thể sử dụng trong 24g liên tục, 
sạc thông qua cổng USB.

2. Móc khóa nguỵ trang (4GB)
 Bề ngoài nhìn như một chiếc móc khoá xe hơi nhưng thật ra 

đó là một chiếc máy ghi âm nhỏ, rất tiện lợi, dễ dàng nguỵ trang. 
Sản phẩm này có hỗ trợ “Camera” với thiết kế siêu nhỏ mà lại sử 
dụng như một chìa khóa xe bình thường hợp thời trang. Cụ thể, 
có thể quay video thông qua lỗ nhỏ phía trước máy, lưu trực tiếp 
trên USB 4GB (chính là bộ nhớ của camera) với thời gian quay 
120 phút với bằng định dạng .avi (640 x 480). Bộ pin-sạc được 
nạp vào máy thông qua kết nối USB với PC.

3. Cúc áo Camera
 Bên ngoài thì thiết bị có chiều dài chỉ hơn viên pin tiểu 1 

chút và có thể gắn dễ dàng vào áo. Cúc áo camera thực sự là một 
chiếc máy ghi âm, quay phim nhỏ, rất khó bị phát hiện với độ 
phân giải cao lên tới 3.2 megapixel, đặc biệt với HY 928 có thể 
vừa quay vừa chụp với tốc độ lưu hình ảnh cao.

4. Đồng hồ camnera
 Hình dáng như một chiếc đồng hồ, nhưng chiếc camera này 

thực hiện các chức năng như lưu trữ dữ liệu của một chiếc USB, 
quay phim, quay video... Hơn thế nữa, đây là một chiếc máy ghi 
âm chống thấm nước và có thể mang theo mình bất cứ đâu.

+ Tôi mới vào nghề nên chưa có tiền mua 
máy ảnh pro, chỉ định mua máy du lịch đang 
sale off ở các siêu thị điện máy. Xin chỉ dẫn vài 
kinh nghiệm chọn mua máy ảnh du lịch để tác 
nghiệp?

- Hiện có rất nhiều loại máy du lịch KTS với giá từ 1 triệu đến 
10 triệu đồng. Có một cách để bạn tiết kiệm thì giờ và kiểm tra 
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tính năng sản phẩm là qua các bài đánh giá, dùng thử của người 
sử dụng trên các trang web như www.dientutieudung.vn, www.
xomnhiepanh.com,... 

Có thực tế là các tờ rơi quảng cáo thường đưa rất nhiều về 
“Chấm”, trong khi thực tế máy ảnh nhiều “chấm” hơn không có 
nghĩa là cho ảnh đẹp hơn, mà chỉ đơn thuần là cho ảnh có kích 
cỡ lớn hơn. Nếu bạn chỉ cần chụp ảnh cỡ 10x15cm, in ảnh đen 
trắng trên báo giấy hay đưa lên các web cá nhân thì các dòng ít 
hơn 8 Megapixels cũng đã rất ổn.

Một điều rất đáng lưu ý là xem loại máy đó có tích hợp chức 
năng chống rung (IS). Thực ra với đòi hỏi tác nghiệp báo chí thì 
chức năng ổn định ảnh hay chống nhòe hình (IS trên Canon, VR 
trên Nikon, Steady Shot trên Sony...) là rất quan trọng, bởi nó 
giúp giảm thiểu hiện tượng mờ hình do lỗi run tay hoặc những 
chuyển động không mong muốn, vốn là một tính năng rất cần 
đối với các máy ảnh tự động. Thêm nữa, những máy ảnh đời mới 
đều có chức năng phát hiện khuôn mặt, giúp lấy nét hiệu quả 
khuôn mặt người và cải thiện cả bố cục ảnh. Tính năng này hữu 
ích khi chụp chân dung và ảnh hội nghị, hội thảo.  

Thêm nữa lợi thế chính của nhánh máy ảnh tự động, ăn đứt 
máy pro là độ gọn nhẹ, có máy chỉ nhỉnh hơn bao diêm giúp bạn 
tác nghiệp đỡ bị để ý hoặc dễ cất giấu. Tuy nhiên các máy thời 
trang mỏng thường đắt tiền.

+ Tôi thường phải sử dụng máy ảnh trong 
điều kiện khá khẩn cấp để “chộp” được 
những “khoảnh khắc vàng”. Tốc độ chụp liên 
quan thế nào đến chất lượng ảnh?

- Chụp ảnh là thao tác thu nhận hình ảnh 
thông qua một lượng ánh sáng nhật định 

trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ chụp được tính 
bằng 1/giây (1/30s, 1/60s, 1/ 250s,…) ngoài ra, tốc độ chậm hơn 
nữa được đo bằng giây 1s, 2s,… Dưới đây là bảng so sánh về tốc 
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độ và chất lượng chụp, nhất là những cảnh đang chuyển động.

+ Tôi thường làm những bài điều tra nên 
hay phải chụp hình vào ban đêm, trong khi 
chưa có kinh nghiệm. Xin được tư vấn?

- Nếu bạn muốn chụp đêm tốt nhất dĩ 
nhiên cần phải chụp ở chất lượng hình ảnh 

tốt nhất, và đó có nghĩa là định dạng ảnh RAW. 
Bằng cách chụp RAW bức ảnh của bạn sẽ giữ lại nhiều ‘thông 
tin’ nhất, mang đến cho bạn khả năng lớn hơn để hiệu chỉnh 
ảnh của bạn trong Adobe Camera Raw và các phần mềm xử lý 
khác. RAW có lợi ích đặc biệt khi chụp đêm vì nó cho bạn linh 
hoạt hơn khi bạn muốn thay đổi những thứ như nhiệt độ màu 
(hoặc Cân bằng trắng-WB) hoặc tăng (sáng) hoặc giảm (tối) phơi 
sáng… Khi đó phải sử dụng chân máy để cho hình ảnh sắc nét. 
Hãy chắc chắn rằng giá ba chân của bạn được dựng đúng cách 
và chắc chắn - rất dễ dàng để hình ảnh trở nên mềm mại bởi vì 
bạn sẽ không phải kiểm tra lại. Hãy treo túi đựng máy ảnh vào 
dưới cùng của cột trọng tâm của giá ba chân nếu có thể (để tăng 
độ ổn định, chống rung. 

Đáng chú ý là trước khi đi điều tra vào ban đêm, việc có kế 
hoạch chọn chỗ chụp trước, hướng ra những điểm tốt nhất về 
ánh sáng và tầm bao quát (và an toàn nhất) thì đặt chân máy. 
Ảnh chụp ban đêm tốt nhất là sử dụng cả hai tự động lấy nét (AF) 
và chỉnh tay (MF). Sử dụng AF để lấy nét vào bộ phận của khung 
cảnh, sau đó chuyển sang MF để khóa lấy nét. Bằng cách đó máy 
ảnh của bạn sẽ không bị tự động thay đổi canh nét khi thay đổi 
ánh sáng hoặc khung cảnh hoặc khi phương tiện giao thông 
vượt qua tăng lên. Khi chụp trong bóng tối bạn sẽ cần phải tìm 
một phần của khung cảnh đủ sáng để máy ảnh của bạn có thể 
đạt được AF. Nếu bạn gặp vấn đề, chuyển sang MF và sử dụng 
Live View để phóng to màn hình LCD của bạn và kiểm tra điểm 
lấy nét của bạn là tốt trước khi chụp với nhiều phơi sáng lâu. 
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Còn muốn cho bức ảnh chụp đêm nổi bật, hãy tìm nước 
ở phía trước của đường đi, vị trí nhân vật như sông, hồ, vũng 
nước… để phản chiếu gấp đôi số lượng đèn chiếu sáng và màu 
sắc trong hình ảnh của bạn. Ngay cả thời tiết ẩm ướt, thời tiết 
mùa đông có thể giúp để biến vỉa hè và sân xám xịt vào các bề 
mặt phản chiếu thú vị, từ đó tạo ra một số cảnh thú vị. 

Đáng lưu ý nữa là nếu bạn làm việc trong thời tiết lạnh như 
miền núi phía Bắc thì năng lượng của pin thường giảm mạnh. Để 
tránh rủi ro hãy giữ một hoặc hai cục pin dự phòng trong túi áo 
để sẵn sàng nhanh chóng thay thế khi pin hết. Chúng ta thường 
thấy rằng bằng sự giữ ấm, cục pin lạnh trong túi của chúng ta sẽ 
“trở về với cuộc sống” để bạn có thể sử dụng nó khi cần thiết. 
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Báo chí điều tra dĩ nhiên là phải đụng chạm và việc bị 
phản ứng không thể tránh khỏi. Toà soạn Báo Pháp Luật 
TP HCM đã đúc rút ra 5 loại rủi ro cần phòng ngừa về 
mặt chính sách, cho dù Luật Báo chí đã ba lần được ban 

hành, sửa đổi, bổ sung, như sau: 

1-Về trình tự khiếu kiện
Khi có tranh chấp liên quan đến nội dung thông tin, các tổ 

chức cá nhân, luật sư tư vấn, cơ quan chức năng và chính cơ quan 
báo chí hiện đang có ba cách hiểu khác nhau:

- Hiểu theo Luật báo chí: Phải khiếu nại đến báo trước, sau đó 
mới khiếu nại lên trên hoặc kiện ra tòa án.

5 VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN PHÒNG NGỪA
(Tức là loại rủi ro chính sách không có giải pháp đúng, 

chỉ hạn chế qua phòng ngừa)
45



- Hiểu theo Luật tố tụng dân sự: Không cần khiếu nại đến báo 
mà có quyền kiện thẳng đến tòa án.

- Một cách hiểu khác: Đã cãi chính rồi là “xong việc”. Không có 
quyền kiện ra tòa nữa.

Vì nhiều cách hiểu như thế, cả ba chủ thể: cá nhân, tổ chức 
muốn kiện báo, cơ quan báo và tòa án có ba kiểu thái độ khác 
nhau. 

Phóng viên, toà báo cần lưu ý 3 cách hiểu này để ứng xử trong 
từng trường hợp cụ thể, với từng đương sự cụ thể để tránh bị 
động khi nhận trát hầu toà.

2- Vấn đề đánh giá chứng cứ và trách nhiệm trong thông 
tin

Nhiệm vụ của báo chí là thông tin trung thực. Thế nhưng 
trong nhiều trường hợp, chứng cứ của báo chí thu thập không 
thể rõ ràng, giấy trắng mực đen, nhìn thấy sờ thấy được như 
chứng cứ trong tố tụng. Khi bị kiện, khả năng chứng minh của 
báo chí thường không cao. Ví dụ, Báo nói : Bà A tức giận bỏ cuộc 
họp. Bà ấy kiện nói tôi có bỏ cuộc họp nhưng không tức giận. 
Thế là báo thua.

Vì vậy cách viết cần diễn đạt khách quan, tránh suy diễn áp 
đặt.

Băng ghi âm khi ra tòa cũng có thể bị bác, không công nhận 
tính xác thực (Tòa án bảo đó chỉ là tài liệu tham khảo, chưa phải 
là chứng cứ). Vì thế, băng ghi âm cần thể hiện dưới dạng chữ 
viết, nếu không có kết quả giám định kèm theo thì ít nhất phải 
có chữ ký xác nhận của nhân chứng liên quan thì mới sử dụng 
làm chứng cứ được.

Một khía cạnh khác: Nguồn thông tin hiện có mấy loại: Văn 
bản, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Phát ngôn của cá nhân có thẩm 
quyền. Thế nhưng không phải lúc nào những tài liệu này cũng 
được chấp nhận. Ví dụ: Trong vụ Trương Xuân Đại, Giám đốc thi 
công công trình và Sở Giao thông công chánh có văn bản tố giác 
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Đại tống tiền, Báo nêu thông tin ở dạng nghi vấn theo tố giác 
này, khi bị kiện, Báo lãnh đủ.

Hay như trường hợp: Trưởng Công an phường cho biết nhà 
đó có người bán ma túy, báo đăng rồi mới biết sai bởi thực tế 
không có. Một ví dụ khác: Văn phòng Chính phủ lúc đầu nói 
UBND tỉnh Bình Thuận can thiệp trái pháp luật trong vụ Công 
ty cổ phần khách sạn Phan Thiết, Báo phản ánh theo hướng đó, 
sau này cũng chính VPCP lại nói can thiệp là cần thiết. Bị kiện Báo 
thua.

Ngay như trong vụ PMU18, trong quá trình điều tra, nguồn 
tin là từ miệng điều tra viên, phóng viên các báo xào xáo lại của 
nhau, hầu như không có điều kiện kiểm chứng, kết cục là hai nhà 
báo bị kết án, hàng chục người bị kỷ luật.

Theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
(Quy chế 77), có ý kiến giải thích rằng nếu tin đăng báo thể hiện 
thành nhận định chủ quan của báo thì báo chịu trách nhiệm. Còn 
nếu báo dẫn nguồn rõ ràng, “Theo Giám đốc Công ty...”,  “Theo 
Trưởng Công an phường...” thì không phải chịu trách nhiệm? 
Nhưng Quy chế 77 chỉ miễn trừ trách nhiệm với thông tin do 
người phát ngôn cung cấp; người không phải phát ngôn mà báo 
chí dẫn lời nhưng không chứng minh được thì báo chí vẫn phải 
chịu trách nhiệm. 

Vì thế dù căn cứ vào phát ngôn, tài liệu của tổ chức do mình 
tự thu thập thì rất cần kiểm chứng; chỉ được miễn trừ trách nhiệm 
nếu thông tin đó được cung cấp chính thống.

3- Sử dụng ảnh cá nhân: 
Nguyên tắc trong Luật dân sự: muốn sử dụng ảnh cá nhân 

phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của nhà 
nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.

Nghị định 51 hướng dẫn: Không được đăng, phát ảnh cá nhân 
mà không có chú thích rõ ràng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh 
dự của cá nhân đó (trừ ảnh thông tin các buổi họp công khai, 
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sinh hoạt tập thể, các buổi lao động, biểu diễn nghệ thuật, thể 
dục thể thao, những người có lệnh truy nã, các buổi xét xử công 
khai của tòa án, những người phạm tội trong các vụ trọng án đã 
bị tuyên án).

Thế nào là “vì lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng” hiện 
chưa có quy định rõ. Đưa ảnh một kẻ trộm, một tên móc túi để 
mọi người cảnh giác có phải vì lợi ích công cộng? Đưa ảnh một 
quan chức tham ô, một giám đốc cố ý làm trái cũng chính là để 
răn đe, phòng ngừa chung, tức vì lợi ích của nhà nước, lợi ích 
công cộng?

Vì thế nếu báo chí chưa xin phép những người này thì nhiều 
khả năng họ có thể viện dẫn luật dân sự để kiện báo, bởi ngay 
cả hướng dẫn của Nghị định 51 tưởng là rõ nhưng chưa cụ thể. 
Chẳng hạn ảnh ở các phiên toà xử công khai có sự chưa rõ ràng 
về việc có được đăng ảnh đặc tả bị cáo hay chỉ được đăng ảnh 
quang cảnh phiên tòa? Ảnh đương sự trong các vụ án dân sự, lao 
động, kinh tế, hành chính thì sao? Đối với bị cáo thường thì sao? 
Ngoài ra khái niệm “trọng án” hết sức mù mờ, không có trong 
luật hình sự. 

Tháng 7.2005, tại một tòa án cấp quận ở TP. HCM, thư ký và 
chủ tọa không cho phóng viên chụp ảnh bị cáo (một cô người 
mẫu bán dâm). Báo Pháp Luật TP. HCM phản ánh và mở diễn 
đàn. Có hai luồng ý kiến khác nhau:

- Tòa xử công khai, phóng viên có quyền chụp ảnh và đưa lên 
báo

- Dù họ là bị cáo ra tòa cũng phải tôn trọng quyền nhân thân 
của họ. Việc sử dụng ảnh của họ trên báo có thể gây tổn hại danh 
dự, nhân phẩm, uy tín của họ.

(Có một giải pháp: Chụp sau lưng bị cáo, đương sự để không 
rắc rối!)

Sau nhiều ý kiến tranh cãi trên, lãnh đạo tòa án TP. HCM tạm 
gút: Được phép chụp ảnh tại tòa nhưng sử dụng thế nào là do 
báo, báo chịu trách nhiệm. Lãnh đạo TAND tối cao thì nói có thể 
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phải phân làm hai loại: loại bị cáo đồng ý cho chụp thì mới được 
chụp, loại phục vụ việc tuyên truyền cho nhân dân thì dù bị cáo 
không đồng ý vẫn được chụp. Vị này nói sẽ phối hợp với Bộ Văn 
hóa thông tin (nay là TTTT) ra thông tư liên tịch để hướng dẫn 
việc tác nghiệp của báo chí tại các phiên tòa, trong đó có chuyện 
chụp ảnh, sử dụng ảnh nhưng đến nay vẫn chưa có.

Vì quy định nói trên chưa cụ thể nên các phóng viên rất nên 
lưu ý khi chụp và biên tập ảnh.

4- Bảo vệ bí mật nhà nước:
Luật quy định báo chí không được tiết lộ bí mật nhà nước. 

Nhưng bí mật nhà nước rất rộng. Toà soạn đã sưu tầm được 46 
văn bản quy định danh mục bí mật nhà nước của các Bộ ngành 
ban hành trong các năm 2002- 2004, nhưng vẫn chưa cụ thể. 

Chẳng hạn như: báo cáo, ý kiến của Ban Nội chính về việc giải 
quyết một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp; các báo cáo thống 
kê án tử hình của ngành tòa án; tin, tài liệu về nội dung thanh tra 
trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức  được 
xếp vào loại tối mật?

Ngay báo cáo của Chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND 
tối cao trình Quốc hội dù đọc công khai, dù được báo ngành đăng 
nhưng cũng đóng dấu “Mật”. Chưa kể một số danh mục bí mật 
nhà nước cũng là tài liệu mật, không công bố nên nhiều trường 
hợp người làm báo vi phạm điều cấm mà không biết. 

Vì thế khi xử lý dạng tài liệu như thế rất cần phòng ngừa khả 
năng bị níu trách nhiệm pháp lý.

5- Bí mật đời tư:
Luật cũng quy định báo chí cũng không được xâm phạm bí 

mật đời tư. Có nghĩa là muốn thu thập, công bố thông tin, tư liệu 
về đời tư của cá nhân thì  phải được người đó đồng ý. Nhưng thế 
nào là bí mật đời tư thì chưa có một định nghĩa rõ ràng. Có vụ 
đương sự trong một vụ ly hôn cãi lý: Tôi nói vợ tôi ngoại tình là 
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nói với tòa, để tòa xử cho tôi ly hôn chứ không nói với  nhà báo,  
nhà báo đưa chi tiết này là xâm phạm đời tư của tôi. Vụ này nhà 
báo thua.

Để né chuyện bị kiện tụng rắc rối, các báo thường viết tắt tên, 
đổi tên đương sự nhưng nhiều khi vẫn lộ, vẫn có cơ sở để quy 
trách nhiệm. 

Ở các nước, người ta có khái niệm “người của công chúng”. 
Những người này phải chịu sự giám sát thường trực của công 
luận, báo chí không phải xin phép khi đưa ảnh cá nhân, nêu 
chuyện riêng tư. 

Việt Nam chưa có khái niệm gì về vấn đề này nên các phóng 
viên, toà báo cần hết sức phòng ngừa, cẩn trọng khi đăng phát 
tin bài.
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lUẬT BÁO cHÍ

Điều 2. Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn 
luận trên báo chí 

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền 
tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí 
phát huy đúng vai trò của mình. 

Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và 
được Nhà nước bảo hộ ; không một tổ chức, cá nhân nào được 
hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm 
dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. 

Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng. 
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Điều 7. Cung cấp thông tin cho báo chí 
Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có 

quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo 
chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nội dung thông tin.

Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ 
quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho 
báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài 
liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung 
thông tin. 

Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung 
cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án 
nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều 
tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng. 

Điều 8. Trả lời trên báo chí 
Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ 

chức, người có chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên 
báo chí ; các tổ chức, người có chức vụ có trách nhiệm trả lời trên 
báo chí. 

Tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về 
vấn đề mà báo chí đã thông tin ; cơ quan báo chí có trách nhiệm 
trả lời. 

Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được khiếu nại, tố cáo 
của công dân về những việc có dấu hiệu phạm tội thì phải báo 
ngay cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát bằng văn bản ; cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm thụ lý và trả lời cho 
báo chí cách giải quyết. 

Điều 10. Những điều không được thông tin trên báo chí 
Để quyền tự do ngôn luận trên báo chí được sử dụng đúng 
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đắn, báo chí phải tuân theo những điều sau đây : 
1- Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn 
dân; 

2- Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh 
xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, 
kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác ; 

3- Không được tiết lộ bí mật Nhà nước : bí mật quân sự, an 
ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy 
định ; 

4- Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm 
xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công 
dân.

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoẻ của người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc 
dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy 
hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với 

nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau 

hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô 

giáo của mình; 
e) Có tổ chức; 
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g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 

của nạn nhân.
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% 
đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết 
người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 
này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

 4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp 
đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai 
mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 122. Tội vu khống 
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt 

nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và 
tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm 
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sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người thi hành công vụ;
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 

nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng 

đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ 
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ 

đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của 
họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
công dân 

 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền 
tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm.
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 BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA NƯỚC 
CỘNG Hoà XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Trích dẫn)

MỤC 2 – QUYỀN NHÂN THÂN

Điều 27. Bảo vệ quyền nhân thân
Khi quyền nhân thân của một cá nhân bị xâm phạm, thì người 

đó có quyền:
1- Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu Toà án buộc người vi 

phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai;
2- Tự mình cải chính trên các phương tiện thông tin đại 

chúng;
3- Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu Toà án buộc người vi 

phạm phải bồi thường thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh 
thần.

Điều 31. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 
1- Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. 
2- Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó 

đồng ý hoặc thân nhân của người đó đồng ý, nếu người đó đã 
chết, mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác.

Điều 33. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín 
1- Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và 

được pháp luật bảo vệ. 
2- Không ai được xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín 

của người khác. 

Điều 34. Quyền đối với bí mật đời tư
1- Quyền đối với bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và 
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được pháp luật bảo vệ. 
2- Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá 

nhân phải được người đó đồng ý hoặc thân nhân của người đó 
đồng ý, nếu người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, trừ 
trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

3- Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư tín, 
điện tín, nghe trộm điện thoại hoặc có hành vi khác nhằm ngăn 
chặn, cản trở đường liên lạc của người khác. 

Chỉ trong những trường hợp được pháp luật quy định và phải 
có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiến 
hành việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.

Điều 34. Quyền đối với bí mật đời tư
1- Quyền đối với bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và 

được pháp luật bảo vệ.
2- Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá 

nhân phải được người đó đồng ý hoặc thân nhân của người đó 
đồng ý, nếu người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, trừ 
trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được thực hiện 
theo quy định của pháp luật.

3- Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư tín, 
điện tín, nghe trộm điện thoại hoặc có hành vi khác nhằm ngăn 
chặn, cản trở đường liên lạc của người khác.Chỉ trong những 
trường hợp được pháp luật quy định và phải có lệnh của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành việc kiểm soát thư 
tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.

57



PHẦN THỨ SáU
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Và CHUYỂN GIAo 

CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG I
QUYỀN TÁc GIẢ

Mục 1 Những quy định chung

Điều 745. Tác giả
1- Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần 

tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2- Những người sau đây cũng được công nhận là tác giả:
a) Người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác 

là tác giả tác phẩm dịch đó;
b) Người phóng tác từ tác phẩm đã có, người cải biên, chuyển 

thể tác phẩm từ loại hình này sang loại hình khác là tác giả của 
tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể đó;

c) Người biên soạn, chú giải, tuyển chọn tác phẩm của người 
khác thành tác phẩm có tính sáng tạo là tác giảcủa tác phẩm 
biên soạn, chú giải, tuyển chọn đó.

Điều 746. Chủ sở hữu tác phẩm
1- Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm:
a) Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do 

mình sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ 
được giao, theo hợp đồng;

b) Các đồng tác giả là chủ sở hữu chung tác phẩm do họ cùng 
sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được 
giao, theo hợp đồng;

c) Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu 
toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả sáng tạo theo nhiệm 
vụ mà cơ quan hoặc tổ chức giao;
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d) Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác 
giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác

phẩm do tác giả sáng tạo theo hợp đồng;
đ) Người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp 

luật của tác giả là chủ sở hữu tác phẩm được thừa kế trong trường 
hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm đó;

e) Cá nhân hoặc tổ chức được chủ sở hữu tác phẩm quy định 
tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này, chuyển giao các 
quyền của mình đối với tác phẩm theo hợp đồng là chủ sở hữu 
quyền được chuyển giao.

2- Tác giả sáng tạo tác phẩm theo nhiệm vụ được giao hoặc 
theo hợp đồng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này 
có các quyền quy định tại Điều 752 của Bộ luật này.

Điều 747. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ
1- Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được Nhà nước 

bảo hộ quyền tác giả bao gồm:
a) Tác phẩm viết;
b) Các bài giảng, bài phát biểu;
c) Tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật 

khác;
d) Tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô;
đ) Tác phẩm phát thanh, truyền hình;
e) Tác phẩm báo chí;
g) Tác phẩm âm nhạc;
h) Tác phẩm kiến trúc;
i) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
k) Tác phẩm nhiếp ảnh;
l) Công trình khoa học, sách giáo khoa, giáo trình;
m) Các bức hoạ đồ, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ có liên quan đến địa 

hình, kiến trúc, công trình khoa học;
n) Tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, 

chú giải, tuyển tập, hợp tuyển;
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o) Phần mềm máy tính;
p) Tác phẩm khác do pháp luật quy định.
2- Tác phẩm được bảo hộ phải là bản gốc.
3- Nhà nước bảo hộ các tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều 

này không phân biệt hình thức, ngôn ngữ thể hiện và chất lượng 
của tác phẩm.

Điều 748. Các đối tượng được bảo hộ theo quy định riêng 
của pháp luật

Các tác phẩm, văn bản, tài liệu sau đây được Nhà nước bảo hộ 
theo quy định riêng:

1- Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian;
2- Văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ 
chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó;

3- Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

Điều 749. Tác phẩm không được Nhà nước bảo hộ
1- Nhà nước không bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm có 

nội dung sau đây:
a) Chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn 

dân;
b) Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù 

giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn 
hoá phản động, lối sống dâm ô đồi trụỵ, các hành vi tội ác, tệ nạn 
xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, 
kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và các bí mật khác 
do pháp luật quy định;

d) Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc 
phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của 
tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

2- Mọi giao dịch về việc lưu hành, sử dụng và hưởng lợi đối 
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với tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này là bất hợp pháp và 
vô hiệu; người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

MỤC 2 - CáC QUYỀN CỦA TáC GIẢ, QUYỀN 
CỦA CHỦ SỞ HỮU TáC PHẨM

Điều 750. Quyền của tác giả
Quyền của tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản 

của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo.

Điều 751. Các quyền của tác giả đồng thời là chủ sở hữu 
tác phẩm

1- Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền 
nhân thân đối với tác phẩm của mình bao gồm:

a) Đặt tên cho tác phẩm;
b) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên 

thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử 
dụng;

c) Công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến 
tác phẩm của mình;

d) Cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của 
mình;

đ) Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho 
phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm.

2- Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền tài 
sản đối với tác phẩm của mình bao gồm:

a) Được hưởng nhuận bút;
b) Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng;
c) Được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng 

tác phẩm dưới các hình thức sau đây:
- Xuất bản, tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, 

truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh;
- Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể;

61



- Cho thuê;
d) Nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả, trừ 

trường hợp tác phẩm không được Nhà nước bảo hộ.

Điều 752. Các quyền của tác giả không đồng thời là chủ 
sở hữu tác phẩm

1- Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các 
quyền nhân thân đối với tác phẩm mà mình là tác giả bao gồm:

a) Đặt tên cho tác phẩm;
b) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên 

thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, phổ biến, sử 
dụng;

c) Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho 
phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm.

2- Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các 
quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình là tác giả bao gồm:

a) Được hưởng nhuận bút;
b) Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng;
c) Nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả, trừ 

trường hợp tác phẩm không được Nhà nước bảo hộ.

Điều 753. Quyền của chủ sở hữu tác phẩm không đồng 
thời là tác giả

1- Chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả có các 
quyền nhân thân đối với tác phẩm bao gồm:

a) Công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến 
tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, trừ

trường hợp giữa tác giả và chủ sở hữu có thoả thuận khác;
b) Cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm thuộc 

quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp giữa tác giả và chủ sở 
hữu có thoả thuận khác.

2- Chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả được 
hưởng lợi ích vật chất từ việc sử dụng tác phẩm dưới các hình 
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thức sau đây:
a) Xuất bản, tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát 

thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh;
b) Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể;
c) Cho thuê.

Điều 754. Thời điểm phát sinh quyền tác giả
Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng 

tạo dưới hình thức nhất định.

Điều 755. Các quyền của đồng tác giả
1- Trong trường hợp nhiều người cùng sáng tạo tác phẩm, thì 

họ là đồng tác giả tác phẩm đó. Các đồng tác giả là chủ sở hữu 
chung đối với tác phẩm và được hưởng các quyền của tác giả 
theo quy định tại Điều 751 của Bộ luật này; nếu tác phẩm được 
sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp đồng thì các đồng 
tác giả được hưởng các quyền của tác giả theo quy định tại Điều 
752 của Bộ luật này.

2- Trong trường hợp tác phẩm do các đồng tác giả sáng tạo 
gồm các phần riêng biệt có thể tách ra để sử dụng độc lập, thì 
mỗi người có quyền sử dụng riêng biệt phần của mình và được 
hưởng quyền tác giả đối với phần đó, nếu các đồng tác giả không 
có thoả thuận khác.

Điều 756. Các quyền của tác giả đối với tác phẩm sáng tạo 
theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng

1- Trong trường hợp tác phẩm được sáng tạo theo nhiệm 
vụ được giao hoặc theo hợp đồng, thì tác giả được hưởng các 
quyền quy định tại Điều 752 của Bộ luật này.

2- Người giao nhiệm vụ hoặc người giao kết hợp đồng với tác 
giả có các quyền quy định tại Điều 753 của Bộ luật này.

Điều 757. Các quyền của tác giả dịch, phóng tác, biên 
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soạn, cải biên, chuyển thể
1- Tác giả các tác phẩm phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển 

thể được hưởng các quyền tác giả đối với tác phẩm đó theo quy 
định tại Điều 751 hoặc Điều 752 của Bộ luật này, nhưng phải 
được tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm gốc cho phép và phải 
trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm gốc; nếu muốn 
thay đổi nội dung tác phẩm gốc, thì phải được tác giả cho phép 
và phải ghi tên tác giả và tên tác phẩm gốc.

2- Đối với tác phẩm dịch, thì tác giả dịch được hưởng các 
quyền tác giả theo quy định tại Điều 751 hoặc Điều 752 của Bộ 
luật này, trừ quyền đặt tên cho tác phẩm.

Điều 758. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, video 
phát thanh, truyền hình, sân khấu và các loại hình biểu diễn 
nghệ thuật khác

1- Đối với tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô, phát thanh, truyền hình, 
sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác, thì đạo diễn, 
biên kịch, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ, hoạ sĩ được 
hưởng các quyền quy định tại Điều 752 của Bộ luật này.

2- Cá nhân, tổ chức sản xuất tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô, phát 
thanh, truyền hình, sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ 
thuật khác được hưởng các quyền quy định tại khoản 1 và điểm 
c khoản 2 Điều 751 của Bộ luật này.

Điều 759. Quyền yêu cầu được bảo hộ
Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khi bị người khác xâm phạm 

quyền tác giả, quyền của chủ sở hữu tác phẩm, có quyền yêu 
cầu người có hành vi xâm phạm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền buộc người đó phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, 
cải chính công khai, bồi thường thiệt hại.

Điều 760. Giới hạn quyền tác giả
Cá nhân, tổ chức được sử dụng tác phẩm của người khác đã 
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được công bố, phổ biến, nếu tác phẩm không bị cấm sao chụp 
và việc sử dụng đó không nhằm mục đích kinh doanh và không 
làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không 
xâm hại đến các quyền lợi khác của tác giả hoặc chủ sở hữu tác 
phẩm; cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm không phải xin phép 
và không phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, 
nhưng phải ghi hoặc nhắc tên tác giả và nguồn gốc tác phẩm.

Điều 761. Các hình thức sử dụng tác phẩm không phải xin 
phép, không phải trả thù lao

1- Việc sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 760 của Bộ luật 
này bao gồm các hình thức sau đây:

a) Sao lại tác phẩm để sử dụng riêng;
b) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai lạc ý của tác giả để 

bình luận hoặc minh hoạ trong tác phẩm của mình;
c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai lạc ý của tác giả để 

viết báo, để dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình 
phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

d) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai lạc ý của tác giả để 
giảng dạy, kiểm tra kiến thức trong nhà trường;

đ) Sao lại tác phẩm để lưu trữ, dùng trong thư viện;
e) Dịch, phổ biến tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc 

thiểu số Việt Nam và ngược lại;
g) Biểu diễn các tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn 

nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền 
cổ động ở nơi công cộng;

h) Ghi âm, ghi hình trực tiếp các buổi biểu diễn với tính chất 
đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

i) Chụp ảnh, truyền hình, giới thiệu hình ảnh của tác phẩm 
tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng trưng bày ở 
nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của các tác phẩm đó;

k) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi cho người mù.
2- Quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này 
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không áp dụng đối với việc sao lại tác phẩm kiến trúc, tác phẩm 
tạo hình, phần mềm máy tính.

Điều 762. Đăng ký và nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác 
giả, quyền sở hữu tác phẩm

1- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có quyền:
a) Đăng ký tác phẩm thuộc sở hữu của mình tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền;
b) Nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ 

quyền của tác giả hoặc quyền của chủ sở hữu tác phẩm khi các 
quyền đó bị người khác xâm phạm.

2- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã đăng ký bảo hộ tác phẩm 
tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có nghĩa vụ phải 
chứng minh quyền sở hữu đối với tác phẩm đã đăng ký khi có 
tranh chấp.

Điều 763. Chuyển giao quyền tác giả
1- Các quyền nhân thân của tác giả không được chuyển giao 

cho người khác, trừ các quyền nhân thân của tác giả đồng thời 
là chủ sở hữu được quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 
751 của Bộ luật này.

2- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có quyền chuyển giao một 
phần hoặc toàn bộ các quyền tài sản đối với tác phẩm quy định 
tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 hoặc khoản 2 Điều 753 
của Bộ luật này cho người khác theo hợp đồng hoặc theo quy 
định của pháp luật về thừa kế.

Điều 764. Thừa kế quyền tác giả
1- Trong trường hợp tác giả chết, thì người thừa kế của tác giả 

được hưởng các quyền sau đây:
a) Các quyền nhân thân được quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 1 Điều 751 của Bộ luật này, trừ trường hợp tác giả không 
đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm;
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b) Các quyền tài sản của tác giả đối với tác phẩm quy định tại 
khoản 2 Điều 751 hoặc khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này.

Trong trường hợp không có người thừa kế, người thừa kế từ 
chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản, thì các 
quyền đó thuộc Nhà nước.

2- Trong trường hợp người thừa kế của tác giả chết trước khi 
hết thời hạn bảo hộ, thì người thừa kế của người đó được hưởng 
các quyền của tác giả quy định tại khoản 1 Điều này cho đến hết 
thời hạn bảo hộ.

3- Người thừa kế của tác giả được hưởng các quyền tài sản 
quy định tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này 
là chủ sở hữu các quyền được chuyển giao và có quyền chuyển 
giao một phần hoặc toàn bộ các quyền đó cho người khác.

Điều 765. Thừa kế quyền của đồng tác giả
Đối với tác phẩm đồng tác giả mà các đồng tác giả là chủ sở 

hữu chung hợp nhất đối với tác phẩm, nếu có đồng tác giả chết 
mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản 
hoặc không được quyền hưởng di sản, thì các quyền về tài sản 
của đồng tác giả đó thuộc Nhà nước.

Điều 766. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như sau:
1- Các quyền nhân thân của tác giả quy định tại các điểm a, 

b và đ khoản 1 Điều 751, khoản 1 Điều 752 củaBộ luật này được 
bảo hộ vô thời hạn;

2- Các quyền nhân thân quy định tại điểm c và điểm d khoản 
1 Điều 751 và các quyền tài sản quy định tại khoản 2 Điều 751, 
khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này được bảo hộ trong suốt cuộc 
đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết;

3- Đối với tác phẩm đồng tác giả, thì các quyền nhân thân 
quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 và các quyền tài 
sản quy định tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 của Bộ luật 
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này được bảo hộ trong suốt cuộc đời các đồng tác giả và năm 
mươi năm tiếp theo năm đồng tác giả cuối cùng chết;

4- Đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm phát thanh, truyền 
hình, vi-đi-ô, tác phẩm di cảo, thì các quyền nhân thân quy định 
tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 và quyền tài sản quy định 
tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này được bảo 
hộ trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được 
công bố lần đầu tiên;

5- Đối với tác phẩm không rõ tác giả hoặc tác phẩm khuyết 
danh, thì quyền tác giả thuộc Nhà nước; nếu

trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được 
công bố lần đầu tiên mà xác định được tác giả, thì quyền tác giả 
được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và 
thời hạn bảo hộ được tính từ ngày xác định được tác giả

MỤC 3 - HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TáC PHẨM

Điều 767. Hợp đồng sử dụng tác phẩm
1- Hợp đồng sử dụng tác phẩm là sự thoả thuận giữa tác giả 

hoặc chủ sở hữu tác phẩm về việc chuyển giao tác phẩm thuộc 
sở hữu của mình cho cá nhân, tổ chức khác (gọi là bên sử dụng 
tác phẩm) sử dụng tác phẩm.

2- Hợp đồng sử dụng tác phẩm phải được lập thành văn bản, 
trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định 
khác.

Điều 768. Nội dung của hợp đồng sử dụng tác phẩm
Tuỳ theo từng loại hợp đồng sử dụng tác phẩm, các bên thoả 

thuận những nội dung chủ yếu sau đây:
1- Hình thức sử dụng tác phẩm;
2- Phạm vi, thời hạn sử dụng tác phẩm;
3- Mức nhuận bút hoặc thù lao và phương thức thanh toán;
4- Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;
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5- Các nội dung khác do các bên thoả thuận.

Điều 769. Nghĩa vụ của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm
Theo hợp đồng sử dụng tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu 

tác phẩm có các nghĩa vụ sau đây:
1- Chuyển giao tác phẩm cho bên sử dụng tác phẩm theo 

đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận; phải bồi thường thiệt hại 
cho bên sử dụng tác phẩm do việc chuyển giao tác phẩm không 
đúng thời hạn, địa điểm gây ra;

2- Không được chuyển giao tác phẩm cho cá nhân, tổ chức 
khác sử dụng khi chưa hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp được 
bên sử dụng tác phẩm cho phép; nếu vi phạm quy định này mà 
gây thiệt hại cho bên sử dụng tác phẩm, thì phải chấm dứt hành 
vi vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Điều 770. Quyền của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm
Theo hợp đồng sử dụng tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu 

tác phẩm có các quyền sau đây:
1- Yêu cầu bên sử dụng tác phẩm nêu tên hoặc bút danh của 

tác giả khi sử dụng tác phẩm;
2- Yêu cầu bên sử dụng tác phẩm trả đủ nhuận bút hoặc thù 

lao theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận;
3- Được chuyển giao tác phẩm cho nhiều người sử dụng, trừ 

trường hợp có thoả thuận khác với bên sử dụng tác phẩm.

Điều 771. Nghĩa vụ của bên sử dụng tác phẩm
Bên sử dụng tác phẩm có các nghĩa vụ sau đây:
1- Sử dụng tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời 

hạn đã thoả thuận;
2- Không được chuyển giao tác phẩm cho cá nhân hoặc tổ 

chức khác sử dụng, nếu không được tác giả hoặc chủ sở hữu tác 
phẩm cho phép;

3- Trả đủ nhuận bút hoặc thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu 
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tác phẩm theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận;
4- Bồi thường thiệt hại cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, 

nếu vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 772. Quyền của bên sử dụng tác phẩm
Bên sử dụng tác phẩm có các quyền sau đây:
1- Công bố, phổ biến tác phẩm trong thời hạn đã thoả 

thuận;
2- Sử dụng tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời 

hạn đã thoả thuận;
3- Đơn phương huỷ bỏ hợp đồng và có quyền yêu cầu tác giả 

hoặc chủ sở hữu tác phẩm phải bồi thường thiệt hại, nếu tác giả 
hoặc chủ sở hữu tác phẩm đã không chuyển giao tác phẩm theo 
đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận;

4- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu tác 
giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm bồi thường thiệt hại, nếu tác giả 
hoặc chủ sở hữu tác phẩm vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 
2 Điều 769 của Bộ luật này

NGHỊ ĐỊNH 02/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ 
PHẠT VI PHẠM HàNH CHÍNH TRoNG HoẠT 

ĐỘNG Báo CHÍ, XUẤT BẢN

Điều 6. Hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động báo chí
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 

hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo khi đang 
hoạt động nghiệp vụ đúng pháp luật.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với hành vi cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp 
luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau:

a) Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo;
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b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương 
tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 3 

Điều này;
b) Buộc trả lại phương tiện, tài liệu bị thu giữ trái phép đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 7. Vi phạm các quy định về nội dung thông tin 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không viện dẫn nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí;
b) Không ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm 

tác giả của tin, bài khi sử dụng để đăng phát trên báo chí;
c) Sử dụng tin, bài để đăng phát trên báo chí nhưng không 

biết rõ tên thật, địa chỉ của tác giả.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các 

hành vi sau:
a) Thông tin sai sự thật nhưng chưa nghiêm trọng;
b) Minh họa, rút tít không phù hợp nội dung thông tin, làm 

cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin;
c) Đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí, các vấn 

đề khoa học mới trên tạp chí nghiên cứu chuyên ngành nhưng 
không có chú dẫn xuất xứ tư liệu;

d) Tiết lộ bí mật đời tư khi chưa được sự đồng ý của người đó 
hoặc thân nhân của người đó trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác;

đ) Công bố tài liệu, thư riêng của cá nhân khi chưa được sự 
đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp tài liệu, bức thư đó trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác;

e) Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của 
người đó hoặc thân nhân người đó, trừ các trường hợp tìm thân 
nhân của nạn nhân, ảnh của người đã bị khởi tố hình sự hoặc 
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đang chấp hành hình phạt tù giam, ảnh thông tin về các hoạt 
động tập thể.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau:

a) Miêu tả tỷ mỉ những hành động dâm ô, chém giết rùng 
rợn, phi nhân tính trong các tin, bài viết, hình ảnh;

b) Đăng, phát tin bài, tranh, ảnh kích dâm, khỏa thân, hở thân 
thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt 
Nam;

c) Truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan;
d) Đăng, phát thông tin trên báo chí mà không phải tạp chí 

nghiên cứu chuyên ngành về những chuyện thần bí, các vấn đề 
khoa học mới chưa được kết luận;

đ) Đăng, phát thông tin về thân nhân và các mối quan hệ của 
cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ 
chứng minh những thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan 
đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền;

e) Khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng 
của cá nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc 
chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà 
không nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau:

a) Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng;
b) Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc 

thể hiện sai chủ quyền Quốc gia.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau:
a) Đăng, phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành 

hoặc tịch thu;
b) Đăng, phát thông tin vi phạm khoản 1 Điều 6 Luật Báo chí, 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
c) Đăng, phát thông tin vi phạm khoản 1, 2, 3 Điều 10 Luật 

Báo chí nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi 

quy định tại các khoản 3, khoản 4 và 5 Điều này trong trường hợp 
gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 90 ngày đến 180 ngày 
đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng thẻ nhà báo không thời hạn đối với 
nhà báo thực hiện hành vi quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 
này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính, xin lỗi đối với hành vi quy định tại các điểm a, 

b, d, đ, e khoản 2, điểm đ khoản 3 và khoản 4, khoản 5 Điều này.

Điều 8. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin cho 
báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, 
công dân;

b) Không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại 
Điều 7 Luật Báo chí.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 
hành vi sử dụng ý kiến phát biểu không nhằm mục đích trả lời 
phỏng vấn tại các hội nghị, các cuộc gặp gỡ, các cuộc trao đổi, 
nói chuyện để chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa được sự 
đồng ý của người phát biểu.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau:

a) Tự ý thêm, bớt hoặc thể hiện sai ý của người trả lời phỏng 
vấn trên báo chí;
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b) Không thực hiện yêu cầu xem lại nội dung trả lời phỏng 
vấn của người trả lời phỏng vấn trước khi đăng, phát nội dung 
trả lời phỏng vấn trên báo chí;

c) Thêm, bớt làm sai nội dung văn bản kết luận về các vụ, việc 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng, phát trên báo 
chí.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi và đăng phát đầy đủ nội dung của người trả 

lời phỏng vấn đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
này;

b) Buộc xin lỗi và đăng phát đầy đủ nội dung văn bản kết luận 
về các vụ, việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành 
vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/2002/NĐ-CP  
NGàY 26 THáNG 4 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI 

TIếT THI HàNH LUẬT Báo CHÍ, LUẬT SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT Báo CHÍ

Điều 5. Những điều không được thông tin trên báo chí
Quy định cụ thể các khoản mà Điều 10 Luật Báo chí đã nêu, 

như sau:
1. Không được đăng, phát những tác phẩm báo chí, nghệ 

thuật, văn học, tài liệu trái pháp luật, có nội dung chống đối Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phá hoại khối đoàn 
kết toàn dân.

2. Không được miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, chém 
giết rùng rợn trong các tin, bài, hình ảnh về các vụ án và hành 
động tội ác. Không được đăng, phát tin, bài, hình ảnh, tranh, ảnh 
khỏa thân và có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù 
hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Không được đăng, phát ảnh của cá nhân mà không có chú 
thích rõ ràng hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá 
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nhân đó (trừ ảnh thông tin các buổi họp công khai, sinh hoạt 
tập thể, các buổi lao động, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể 
thao, những người có lệnh truy nã, các cuộc xét xử công khai 
của Tòa án, những người phạm tội trong các vụ trọng án đã bị 
tuyên án).

4. Không được đăng, phát tin bài ảnh hưởng xấu đến đời tư, 
công bố tài liệu, thư riêng của cá nhân khi chưa được sự đồng ý 
của người viết thư, người nhận thư hoặc người chủ sở hữu hợp 
pháp tài liệu, bức thư đó. Đối với tài liệu, thư riêng của cá nhân có 
liên quan đến các vụ tiêu cực, vi phạm pháp luật thì cơ quan báo 
chí thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

5. Không được đăng, phát tin, bài truyền bá hủ tục, mê tín, dị 
đoan. Đối với loại thông tin về những vấn đề khoa học mới chưa 
được kết luận, những chuyện thần bí thì cần có chú dẫn xuất xứ 
tư liệu (nguồn gốc tác phẩm, nơi công bố, thời gian).

6. Việc sử dụng các văn kiện của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, tài liệu của các tổ chức phải theo đúng những quy định 
trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 
2000. 

Đối với văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá 
nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa 
xét xử, cơ quan báo chí có quyền khai thác theo nguồn tin của 
mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội 
dung thông tin đó

Qui chế: dẫn nguồn tin, qui chế cải chính, qui chế phát ngôn 
và cung cấp thông tin, phóng viên thường trú, phỏng vấn

QUY CHế XáC ĐỊNH NGUỒN TIN TRÊN Báo CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 

02/12/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ 
chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo 
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chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin 
đã cung cấp cho báo chí theo quy định tại Điều 7 Luật Báo chí; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Quyết định 
số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 
cho báo chí.

Điều 2. Cơ quan báo chí, tác giả bài báo phải viện dẫn nguồn 
tin được sử dụng để đăng, phát trên báo chí. Khi viện dẫn nguồn 
tin phải thể hiện rõ nguồn tin cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nào 
cung cấp hoặc thể hiện rõ là theo nguồn tin riêng của phóng 
viên, nguồn tin riêng của cơ quan báo chí và phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về xuất xứ và tính xác thực của nguồn 
tin.

Điều 3. Đối với các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét 
xử và các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật 
nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
báo chí có quyền thông tin theo nguồn tài liệu của mình nhưng 
phải viện dẫn nguồn tin theo đúng quy định tại Điều 2 của Quy 
chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông 
tin đã đăng, phát.

Cơ quan báo chí phải đảm bảo tính nguyên vẹn, chính xác của 
thông tin được cung cấp; không được đăng, phát những thông 
tin về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, 
vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ cho rằng những thân nhân 
và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc 
chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh 
hưởng xấu đến đời tư của công dân.

Điều 4. Cơ quan báo chí khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ 
chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đến các vụ án 
đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có 
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dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết luận của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Báo chí, phải nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài 
liệu, thư riêng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
nội dung thông tin đã đăng, phát.

Điều 5. Khi sử dụng tin, bài để đăng phát trên báo chí, cơ 
quan báo chí phải ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, 
nhóm tác giả. Trường hợp tác giả ghi bút danh thì cơ quan báo 
chí phải biết rõ tên thật, địa chỉ của tác giả.

Điều 6. Đối với loại thông tin về những chuyện thần bí, các 
vấn đề khoa học mới mà chưa được kết luận thì chỉ đăng trên 
tạp chí nghiên cứu chuyên ngành và phải có chú dẫn xuất xứ tư 
liệu.

Điều 7. Người đứng đầu cơ quan báo chí là người chịu trách 
nhiệm trước thủ trưởng cơ quan chủ quản và trước pháp luật về 
tính chính xác của các thông tin đăng, phát trên báo chí.

Điều 8. Cơ quan báo chí, nhà báo, tác giả bài báo, tổ chức, cá 
nhân có liên quan không thực hiện đúng các quy định về cung 
cấp thông tin và xác định nguồn tin trên báo chí quy định tại Quy 
chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật.
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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG AN, THANH 
TRA VÀ HỘI  NGHỀ NGHIỆP 63 TỈNH THÀNH

Những số điện thoại “nóng” cần tra cứu
(dành cho phóng viên khi bị cản trở)

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ

1
An Giang 
Mã vùng 

(076)

CA Tỉnh
- Trực ban: 850.122
- Máy BĐ: 843.062

Hội Nhà 
Báo (HNB)

- Phó Chủ tịch: 
Tân Văn Ngữ: 0913.877.702

Thanh tra - Trực ban: 2240.222

2

Bà Rịa- 
Vũng Tàu
MV (064)

CA Tỉnh
- Trực ban: 845.377
- Máy BĐ: 852.361

HNB

Phó Chủ tịch:  
Lê Thị Thu Lan
- CQ: 3717.050
- Di động: 0908.783.222

Thanh tra - Trực ban: 3575.742

3 Bạc Liêu
MV: (0781)

CA Tỉnh
- Trực ban: 878.230
- BĐ: 823.975

HNB

Phó Chủ tịch:  
Nguyễn Thanh Sơn
- ĐT CQ: 3828.381
- Di động: 0913.990.237

Thanh tra - Trực ban: 3942.236
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4 Bắc Giang
MV: (0240)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.345
- BĐ: 854.328

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Nguyễn Bình Dương
- ĐT CQ:  3554.686 
- ĐT NR:  3828.035 
- Di động:  0913.582.518

Thanh tra - Trực ban: 2210.492

5 Bắc Kạn
MV: (0281)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.197
- BĐ: 870.180

HNB

Phó Chủ tịch: 
Ma Cao Sơn
- Điện thoại CQ: 3872.489
- Di động: 0912.157.659

Thanh tra - Trực ban: 3810.298

6 Bắc Ninh
MV: (0241)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.374
- BĐ: 822.527

HNB

Phó Chủ tịch: 
Trần Đại Đồng
- ĐT CQ: 3827.269
- ĐT NR: 3820.108
- Di động: 0913.257.188

Thanh tra - Trực ban:  3875.559

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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7
Bến Tre

MV: (075)

CA Tỉnh
- Trực ban: 831.018
- BĐ: 822.033

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Trần Quốc Việt
- ĐT CQ: 3811.686
- DĐ: 0913.965.229

Thanh tra

8
Bình Dương
MV: (0650)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.124
- BĐ:

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Xuân Nam
- ĐT CQ: 3826.837
- DĐ: 0983.657.818

Thanh tra

9 Bình Định
MV: (056)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.545
- BĐ: 822.081

HNB

Phó Chủ tịch:  
Lưu Ngọc
- ĐT CQ: 3821.876  
- Điện thoại NR:  3646.976
- Di động: 0913.405.553

Thanh tra - Trực ban:  3210.518

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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10
Bình Phước
MV: (0651)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.224
- BĐ: 879.434

HNB

Phó Chủ tịch: 
Phan Minh Hoàng
- Điện thoại CQ: 3870.719    
- Di động:  0919.767.676

Thanh tra - Trực ban:  2210.021

11

 

Bình Thuận
MV: (062)

CA Tỉnh
- Trực ban: 858.157
- BĐ:

HNB

Phó Chủ tịch:   
Võ Đình Nghĩa
- Điện thoại CQ: 3821.063         
- Di động:  0918.463.183

Thanh tra - Trực ban:  3832.999

12
Cà Mau

MV: (0780)

CA Tỉnh
- Trực ban: 849.057
- BĐ: 832.787

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Nguyễn Thanh Dũng
- Điện thoại CQ: 3824.703                                            
- Điện thoại NR:  3835.511   
- Di động: 0946.686.979

Thanh tra - Trực ban:  3567892

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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13

 

Cao Bằng
MV: (026)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.120
- BĐ: 853.343

HNB

Phó Chủ tịch:  
Chu Đức Kìu
- Điện thoại CQ: 3855.499 
- Di động: 0915 027.270

Thanh tra - Trực ban:  3859.868

14

 

Cần Thơ
MV : (0710)

CA Tỉnh
- Trực ban: 882.010
- BĐ: 853.343

HNB

Phó Chủ tịch:  
Dương Hồng Kỳ
- Điện thoại CQ: 3839.651  
- Điện thoại NR:  3832.619
- Di động: 0913 870.133

Thanh tra - Trực ban:  2220.250

15 Đà Nẵng
MV: (0511)

CA Tỉnh
- Trực ban: 860.113
- BĐ: 822.300

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Văn Lưỡng
- Điện thoại CQ: 3821.348
- Điện thoại NR: 3811.814
- Di động: 0914 .001.037

Thanh tra - Trực ban:  3849.979

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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16
Đắk Lắk

MV: (050)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.111
- BĐ: 852. 537

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:    
Trần Xuân Định
Điện thoại NR: 3810.376
Di động: 0905.020.122   

Thanh tra - Trực ban:  3911.449

17

 

Đắc Nông
MV: (050)

CA Tỉnh
- Trực ban: 
- BĐ: 544.314

HNB

Phó Chủ tịch: 
Vũ Văn Hà
- Điện thoại CQ: 2246.011 
- Di động: 0914 378.551

Thanh tra - Trực ban:  6260.209

18 Đồng Nai
MV: (061)

CA Tỉnh
- Trực ban: 820.009
- BĐ: 822.145

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Phan Văn Tú
- Điện thoại CQ: 3822.453 
- Điện thoại NR: 3857.357
- Di động: 0903.729.489

Thanh tra - Trực ban:  3810.444

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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19
Đồng Tháp

(MV 067)

CA Tỉnh
- Trực ban: 850.545
- BĐ: 852.185

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Dương Thị Lan
- Điện thoại CQ: 3856.014 
- Điện thoại NR: 3242.991
- Di động: 0913.968.044

Thanh tra - Trực ban:  3873996

20
Điện Biên 
(MV: 023)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.215
- BĐ: 810.648

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Lê Thị Hải Yến
- Điện thoại CQ: 0- 3824.562
- Di động: 0912 158.426

Thanh tra - Trực ban:  3835.662

21 Gia Lai 
(MV: 059)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.545
- BĐ: 810.648

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:  
Lê Hoàng Trung
- Điện thoại CQ: 3876.079
- Điện thoại NR: 3824.985
- Di động: 0913.400.558

Thanh tra - Trực ban: 

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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22
Hà Giang

(MV: 0219)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.122
- BĐ:

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Bùi Đình Phúc
- Điện thoại CQ: 3863.966        
- Điện thoại NR: 3810.454 
- Di động:  0985 274.640

Thanh tra - Trực ban: 3860 987

23 Hà Nam
(MV : 0351)

CA Tỉnh
- Trực ban: 859.323
- BĐ: 852.673

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:    
Trần Xuân Quyết
- Điện thoại CQ: 3850.043 
- Di động: 0913.306.991

Thanh tra - Trực ban: 3501.988

24
Hà Nội

(MV: 04)

CA Tỉnh
- Trực ban: 889.016
- BĐ: 824.232

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Viêm Hoàng
- Điện thoại CQ: 3941.083   
- Di động: 0903.431.662

Thanh tra - Trực ban: 3736.609

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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25
Hà Tĩnh

(MV: 039)

CA Tỉnh
- Trực ban: 888.387
- BĐ: 

HNB

Phó Chủ tịch:  
Phan Trung Thành
- Điện thoại CQ: 3855.961
- Di động: 0913 054.453

Thanh tra - Trực ban: 2210.689

26
Hải Dương
(MV: 0320)

CA Tỉnh
- Trực ban: 889.114
- BĐ: 852.365

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Nguyễn Trọng Thềm
- Điện thoại CQ: 3897.491
- Điện thoại NR: 3729.823
- Di động: 0904 362.378

Thanh tra - Trực ban: 3897.386

27
Hải Phòng
(MV: 031)

CA Tỉnh
- Trực ban: 895.854
- 842.298

HNB

Phó Chủ tịch:  
Tô Hoàng Vũ
- Điện thoại CQ: 2600.626
- Điện thoại NR: 3728.848
- Di động: 0913 561.234

Thanh tra - Trực ban:

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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28 Hậu Giang
(MV: 0711)

CA Tỉnh
- Trực ban: 
- BĐ: 878.813

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Thị Tuyết Loan
- Điện thoại CQ: 6271.276
- Di động: 0987.888.826

Thanh tra - Trực ban: 3581.123

29
Hòa Bình

(MV: 0218)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.121
- BĐ: 854.007

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Hà Đức Nam
- Điện thoại CQ:  3856.872     
- Di động: 0913.359.866

Thanh tra - Trực ban: 2210.716

30 TP. Hồ Chí 
Minh

(MV: 08)

CA Tỉnh
- Trực ban: 8387.344
- BĐ: 920.1605

HNB

Phó Chủ tịch: 
Huỳnh Dũng Nhân
 - Điện thoại CQ: 38256.175  
- Điện thoại NR: 37817.298
- Di động: 0903.703.575

Thanh tra - Trực ban:

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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31 Hưng Yên
(MV: 0321)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.222
- BĐ: 863.465

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:    
Phạm Thành
- Điện thoại CQ: 3550.956
- Điện thoại NR: 3600.118
- Di động: 0903 460.117

Thanh tra - Trực ban: 3867.094

32
Khánh Hòa
(MV: 058)

CA Tỉnh
- Trực ban: 691.204
- BĐ: 821.048

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Đặng Minh Châu
- Điện thoại CQ: 3824.338    
- Điện thoại NR: 3523.807
- Di động: 0913.426.870

Thanh tra - Trực ban: 3563532

33 Kiên Giang
(MV: 077)

CA Tỉnh
- Trực ban: 820.129
- BĐ: 862.006

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Trần Hồng Phúc
- Điện thoại CQ: 3875 682         
- Điện thoại NR:  3866.735   
- Di động: 913.788.000

Thanh tra - Trực ban: 3921.621

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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34
Kon Tum
(MV: 060)

CA Tỉnh
- Trực ban: 871.112
- BĐ:

HNB

Chủ tịch Hội: 
Nguyễn Văn Long
- Điện thoại CQ: 3702234 
- DĐ: 0913455135

Thanh tra - Trực ban: 3915733

35
Lai Châu
(MV: 023)

CA Tỉnh
- Trực ban: 876447. 215
- BĐ: 876.527

HNB
Phó Chủ tịch:   
Khoàng Văn Thành
- Di động:  0912.394.645

Thanh tra - Trực ban: 3798.888

36
Lạng Sơn
(MV: 025)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.161
- BĐ:

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Lê Quang Bình
- Điện thoại CQ: 3813.415
- Điện thoại NR: 3815.516
- Di động: 0912.618.526

Thanh tra - Trực ban: 3814.615

37 Lào Cai
(MV: 020)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.130
- BĐ: 840.018

HNB
Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Thị Tấn
- Di động: 0912.047.001

Thanh tra - Trực ban: 3828.664

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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38
Lâm Đồng
(MV: 063)

CA Tỉnh
- Trực ban: 889.045
- BĐ: 822.043

HNB

Phó Chủ tịch: 
Nguyễn Thanh Đạm
- Điện thoại CQ: 3834.440                                                           
- Điện thoại NR:  821.815   
- Di động: 0913.934.431

Thanh tra - Trực ban: 3541.545

39
Long An
(MV: 072)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.174
- BĐ: 829.399

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Chín
- Điện thoại CQ: 3821.655 
- Điện thoại NR: 3822.914 
- Di động: 0918.781.555

Thanh tra - Trực ban: 3524.345

40
Nam Định
(MV: 0350)

CA Tỉnh
- Trực ban: 891.356
- BĐ: 849.642

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Trần Anh Tú
- Điện thoại CQ: 3643.486
- Điện thoại NR: 3844.082
- Di động: 0913 274.757

Thanh tra - Trực ban: 3631.117

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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41 Nghệ An
(MV: 038)

CA Tỉnh
- Trực ban: 839.166
- BĐ: 566.202

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Quốc Hiếu
- Điện thoại CQ: 3562.802   
- Điện thoại NR: 3832.527     
- Di động: 0913.350.729

Thanh tra - Trực ban: 3559903

42 Ninh Bình
(MV: 030)

CA Tỉnh
- Trực ban: 870.314
- BĐ: 871.097

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Văn Đông
- Điện thoại CQ: 891.124
- Di động: 0912 667.317

Thanh tra - Trực ban: 3889.249

43
Ninh Thuận

(MV: 068)

CA Tỉnh
- Trực ban: 848.425
- BĐ: 823.315

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Hoàng Mai Hoa
- Điện thoại CQ: 830.330 
- Di động: 0918.419.737

Thanh tra - Trực ban: 3921.379

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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44 Phú Thọ
(MV: 0210)

CA Tỉnh
- Trực ban: 525.118
- BĐ: 846.724

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Đỗ Sơn Hùng
- Điện thoại CQ: 3814.990
- Điện thoại NR: 3849.628
- Di động: 0913.283.226

Thanh tra - Trực ban: 3811.483

45
Phú Yên

(MV: 057)

CA Tỉnh
- Trực ban: 832.303
- BĐ: 823.679

HNB

Thường trực Hội: 
Đoàn Pháp
- Điện thoại CQ: 3841.645
- Điện thoại NR: 3889.376
- Di động: 0903.529.039

Thanh tra - Trực ban:

46 Quảng Bình
(MV: 052)

CA Tỉnh
- Trực ban: 800.235
- BĐ: 822.061

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Hoàng Quang Trung
- Điện thoại CQ:  3851.001  
- Di động:  0988.952.947

Thanh tra - Trực ban: 3851.357

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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47
Quảng Nam
(MV: 0510)

CA Tỉnh
- Trực ban: 860.323
- BĐ: 852.579

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:  
Mai Văn Tư
Điện thoại CQ:   03810.113
Di động:   0913.480.669

Thanh tra - Trực ban: 3811.762

48 Quảng Ngãi
(MV: 055)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.305
- BĐ: 

HNB

Phó Chủ tịch:  
Lê Đức Vượng
- Điện thoại CQ: 3712.834 
- Điện thoại NR: 3500.005
- Di động: 0129.376.4012

Thanh tra - Trực ban: 3711.571

49 Quảng Ninh
(MV: 033)

CA Tỉnh
- Trực ban: 798.159
- BĐ: 835.901

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:  
Ngô Tiến Cảnh
- Điện thoại CQ:  3834.196     
- Điện thoại NR: 3825.943 
- Di động: 0912.900.289

Thanh tra - Trực ban: 3638.856

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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50
Quảng Trị
(MV: 053)

CA Tỉnh
- Trực ban: 890.211
- BĐ: 852.587

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Phan Thị Thanh Minh
- Điện thoại CQ: 3854.368     
- Điện thoại NR: 3850.505 
- Di động: 0914.026.454

Thanh tra - Trực ban:

51
Sóc Trăng
(MV: 079)

CA Tỉnh
- Trực ban:  891.149
- BĐ: 822.599

HNB

Phó Chủ tịch: 
Văn Ngọc Nhuần
- Điện thoại CQ: 821.933
- Di động: 0918 677.779

Thanh tra - Trực ban: 3621.676

51 Sơn La
(MV: 022)

CA Tỉnh
- Trực ban: 870.189
- BĐ: 

HNB

Phó Chủ tịch: 
Điêu Chính Tới
- Điện thoại CQ: 3854.660         
- Điện thoại NR: 3854.600
- Di động: 0913.395.718

Thanh tra - Trực ban: 3611.168

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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52
Tây Ninh
(MV: 066)

CA Tỉnh
- Trực ban: 861.140
- BĐ: 827.689

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Lê Bá
- Điện thoại CQ: 3828.723      
- Điện thoại NR: 3828.758
- Di động: 0908.712.718

Thanh tra - Trực ban: 3611.168

53 Thái Bình
(MV: 036)

CA Tỉnh
- Trực ban: 870.123
- BĐ: 839.010

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Lê Thanh Thưởng
- Điện thoại CQ: 3733.948    
- Điện thoại NR: 3843.157

Thanh tra - Trực ban: 3743766

54
Thái Nguyên

(MV: 0280)

CA Tỉnh
- Trực ban: 869.108
- BĐ: 852.111

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Giang Thị Kim Quy
- Điện thoại CQ: 3855.008          
- Điện thoại NR: 3756.061 
- Di động: 0912.551.519

Thanh tra - Trực ban: 3210.426

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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55 Thanh Hóa
(MV: 037)

CA Tỉnh
- Trực ban: 669.236
- BĐ: 852.697

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Phạm Ngọc Chung
- Điện thoại CQ: 851.444       
- Điện thoại NR: 856.254
- Di động: 0913.310.295

Thanh tra - Trực ban: 3713.994

56
Thừa Thiên 

Huế
(MV: 054)

CA Tỉnh
- Trực ban: 889.111
- BĐ: 822.305

HNB

Phó Chủ tịch: 
Văn Công Toàn
- Điện thoại CQ: 3822 178            
- Điện thoại NR: 3833 311  
- Di động: 0913 425 488 – 0905 
771 688

Thanh tra - Trực ban: 3882333-20

57
Tiền Giang
(MV: 073)

CA Tỉnh
- Trực ban: 899.209
- BĐ: 872.948

HNB

Phó Chủ tịch: 
Nguyễn Đức Lập
- Điện thoại CQ:  3881.562
- Di động:  0913.660.214

Thanh tra - Trực ban: 3888.883

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ

96



58
Trà Vinh

(MV: 074)

CA Tỉnh
- Trực ban: 749.090
- BĐ: 862.585

HNB
Phó Chủ tịch: 
Trang Thiết Hùng
- Điện thoại: 0913.999.239.

Thanh tra - Trực ban: 3850.855

59
Tuyên Quang

(MV: 027)

CA Tỉnh
- Trực ban: 829.130
- BĐ: 822.741

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Phạm Ngọc Quyết
- Điện thoại CQ: 3823.784
- Điện thoại NR: 3821.391 
- Di động: 0912 835.108

Thanh tra - Trực ban: 3817.688

60
Vĩnh Long
(MV: 070)

CA Tỉnh
- Trực ban: 866.210
- BĐ: 823.328

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực: 
Nguyễn Thị Hồng Thư
- Điện thoại CQ: 3822.963  
- Điện thoại NR: 3828.974 
- Di động: 0903 088.559

Thanh tra - Trực ban: 3836.555

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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61
Vĩnh Phúc
(MV: 0211)

CA Tỉnh
- Trực ban: 691.296
- BĐ: 862.594

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Phùng Quí
- Điện thoại CQ: 3860.731    
- Di động: 0912.996.656

Thanh tra - Trực ban: 3846.477

62    
Yên Bái

(MV: 029)

HNB

Phó Chủ tịch Thường trực:   
Nguyễn Xuân Cảnh
- Điện thoại CQ: 3851.489   
- Di động:  0983.534 .475

Thanh tra - Trực ban: 3211.012

STT  
TỉNH - 

THÀNH pHỐ
cơ QUAN ĐIệN THOẠI lIêN Hệ
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In 3000 cuốn khổ 14,5cm x 20,5cm, tại Công ty TNHH in Quang Minh (418 Bạch Mai 
– Hai Bà Trưng – Hà Nội).
Giấy phép xuất bản số: 457 – 2012/CXB/01 – 66/VHTT cấp ngày 20/4/2012.
Quyết định xuất bản số: 392/QĐ – VHTT. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5 năm 2012

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Lê Tiến Dũng

Chịu trách nhiệm nội dung: 
Trần nhậT Minh 

Biên tập: Mai Phan Lợi 
Minh họa: Thành Phong

Trình bày: Vũ Cường

sổ tay 
phóng viên điều tra

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
43 Lò Đúc – Hà Nội. ĐT: (04) 39719513




