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1.Bối cảnh/lý do thực hiện nghiên cứu 

 Tính đến tháng 3/2011, trên lĩnh vực báo in, cả nước có 745 cơ quan báo 

chí với 1003 ấn phẩm. Báo chí đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc 

phản ánh chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, và tiếng nói phản biện 

của người dân.  

 Từ năm 1989, Quốc hội đã ban hành Luật Báo chí nhằm tạo hành lang 

pháp lý cho các phóng viên, nhà báo hoạt động. Luật này không những minh 

định quyền thu thập và công bố thông tin của nhà báo mà còn nghiêm cấm tất 

cả những hành vi cản trở nhà báo hành nghề đúng pháp luật. Sau đó, Luật Phòng 

chống tham nhũng và nhiều văn bản khác tiếp tục cụ thể hóa quyền này của báo 

chí với mục tiêu tạo điều kiện tốt hơn cho các nhà báo hoạt động, cũng là nhằm 

phục vụ xã hội tốt hơn. 

 Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các sự vật hiện tượng diễn ra trong 

quá trình phát triển, do bị đụng chạm đến lợi ích, do nhà báo bị tác động hoặc 

đơn giản do thiếu hiểu biết, ở một số nơi, hiện tượng cản trở nhà báo hành nghề 

vẫn diễn ra, có trường hợp rất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội.  

 Trong vài năm gần đây, hiện tượng này diễn ra ngày một nhiều, hậu quả 

ngày một lớn, diễn ra ở tất cả mọi vùng miền, lĩnh vực… nhưng kết quả xử lý các 

hành vi cản trở nhà báo lại không tương xứng với mong muốn của các cơ quan 

quản lý, chỉ đạo báo chí, của chính giới báo chí cũng như của các tầng lớp nhân 

dân. Tình hình này đòi hỏi có những khảo sát, đánh giá cụ thể về thực trạng, chỉ 

rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm hạn chế tình trạng cản trở nhà báo tác 

nghiệp. 

 RED Communication là tổ chức khoa học trực thuộc Liên hiệp Các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có chức năng nghiên cứu về lĩnh vực truyền 

thông phát triển. Các nhân sự tham gia RED đều từng là nhà báo, từng quan tâm 

và bám sát các hiện tượng phóng viên, nhà báo bị cản trở khi tác nghiệp. Ngay 

tại thời điểm RED đề xuất ý tưởng nghiên cứu (tháng 4/2011), đã xảy ra liên tiếp 

các vụ cản trở nhà báo gây xôn xao dư luận và giống như nhiều sự việc khác, các 

vụ cản trở này đa phần không tìm ra thủ phạm hoặc thủ phạm không bị xử lý 

nghiêm minh. Chính vì thế, từ tháng 6/2011, được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao 

Anh, được cơ quan chủ quản là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

(VUSTA) phê duyệt, RED triển khai thực hiện dự án trên quy mô toàn quốc với 

nhiều hoạt động cụ thể. 



  

 2. Mục đích nghiên cứu 

 - Đưa ra bức tranh tổng quan về tình hình bảo vệ tác nghiệp ở Việt Nam 

trong những năm gần đây. 

 - Nhận diện những hành vi cản trở tác nghiệp báo chí  

 - Đề xuất ra những giải pháp/khuyến nghị để giải quyết hành vi cản trở tác 

nghiệp báo chí trên toàn quốc  

 3. Phạm vi, đối tượng, thời gian, phương pháp nghiên cứu  

 - Phạm vi: trên toàn quốc (thực hiện khảo sát ở một số địa bàn trọng điểm 

đối với tác nghiệp báo chí như Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, 

Đà Nẵng, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Nguyên, TP.HCM và Cần Thơ) 

 - Đối tượng: nhà báo, các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan, tổ chức 

liên quan  

 - Thời gian thực hiện nghiên cứu: từ tháng 6 - 11/2011 

 - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện bằng các hình 

thức: 

• Nghiên cứu bàn (văn bản pháp luật) phân tích sâu về các nhóm đề tài: 

thực trạng việc sử dụng công cụ pháp lý (hành chính, hình sự) trong việc 

bảo vệ quyền tác nghiệp của nhà báo: Luật Báo chí (1999), Luật phòng 

chống tham chống, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

v.v. 

• Khảo sát bằng bảng hỏi (trực tuyến và trực tiếp), cụ thể: khảo sát trực 

tuyến trên 6 báo điện tử, khảo sát trực tiếp với 384 người đang trực tiếp 

hành nghề báo chí theo bảng hỏi định lượng và phỏng vấn trực tiếp 60 

nhà báo, cán bộ liên quan đến tác nghiệp báo chí theo bảng hỏi định tính 

có ghi danh.   

 - Nhóm nghiên cứu: nhà báo, cộng tác viên của RED, các chuyên gia trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí.  

 4. Kết cấu báo cáo 

 I.Mở đầu:  

• Bối cảnh 

• Lý do thực hiện nghiên cứu 

• Phạm vi, đối tượng, thời gian, phương pháp nghiên cứu 

II. Thực trạng tình hình cản trở tác nghiệp và các biện pháp đã được áp 

dụng:  

• Quá trình nghiên cứu trước đây 



• Một số vụ cản trở tác nghiệp điển hình trong 2 năm qua 

• Một số kết quả đáng chú ý 

• Cản trở tác nghiệp báo chí trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên – môi 

trường và chống tham nhũng  

• Hoạt động cung cấp thông tin của các cơ quan Nhà nước – Quy chế 

người phát ngôn  

 III. Nguyên nhân của hành vi cản trở báo chí tác nghiệp  

• Nguyên nhân về phía người làm báo  

• Nguyên nhân về phía đối tượng cản trở 

• Nguyên nhân liên quan đến hệ thống pháp luật  

 IV. Các Giải pháp  

 V. Kết luận  

 VI. Phụ lục  

 VII. Tổng hợp kết quả khảo sát trên báo điện tử 

 5. Kết quả nghiên cứu  

 - Nhận diện được 12 nhóm hành vi cản trở tác nghiệp, cụ thể:  

• Nhóm 1 – Né tránh cung cấp thông tin  

• Nhóm 2 – Gây khó dễ 

• Nhóm 3 – Có ý ngăn chặn gián tiếp hoạt động tác nghiệp  

• Nhóm 4 – Gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp  

• Nhóm 5 – Thu giữ phương tiện tác nghiệp  

• Nhóm 6 – Phá hoại, tiêu huỷ phương tiện tác nghiệp  

• Nhóm 7 – Đe doạ  

• Nhóm 8 – Giữ người  

• Nhóm 9 – Quấy rối tình dục (để không tác nghiệp được) 

• Nhóm 10 – Bôi nhọ, vu khống  

• Nhóm 11 – Tấn công, gây thương tích  

• Nhóm 12 – Trả thù 

 - Xác định được các nguyên nhân dẫn đến nhà báo bị cản trở hành hung  

• Từ phía người làm báo  

• Từ phía cơ quan báo chí 

• Từ phía đối tượng cản trở 

• Từ hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi 

 - Nêu ra được những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về 

báo chí và một số nguyên nhân và một số giải pháp. 

 - Đưa ra nhóm giải pháp nhằm hạn chế thực trạng cản trở tác nghiệp như” 



• Nhóm giải pháp liên quan đến pháp luật  

• Nhóm giải pháp dân sự  

 6. Những phát hiện chính 

            - Đây là lần đầu tiên nghiên cứu đã đề cập đến các vấn đề cản trở tác 

nghiệp một cách tổng quan và khá toàn diện  

           - Định nghĩa rút ra về “thế nào là cản trở tác nghiệp báo chí”  

 - Làm rõ được các quan điểm, nhận thức của người làm báo về hành vi 

cản trở tác nghiệp báo chí 

 - Xác định được hậu quả của hành vi cản trở tác nghiệp báo chí 

 7. Tài liệu tham khảo 

 Các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí và bảng tổng hợp khảo sát  

 


