
TÓM TẮT BÁO CÁO CẢN TRỞ TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ  

1. Bối cảnh 

Sự khác biệt quan trọng trong bối cảnh năm 2014 so với các năm trước đây chính là 

Nghị định 159/2013 NĐ/CP (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, 

xuất bản) chính thức có hiệu lực từ 12.11.2013, đã đưa chức danh “phóng viên” vào cùng với 

“nhà báo” trong số các đối tượng điều chỉnh, mở trọng quyền lợi và trách nhiệm của những 

người làm báo, vốn trước kia chỉ được áp dụng với nhà báo được cấp thẻ. Tuy nhiên, hoạt 

động bảo vệ  tác nghiệp báo chí vẫn còn nhiều thiếu sót do các cấp chính quyền, các nhà quản 

lý chưa quan tâm tìm hiểu, nắm chắc luật sửa đổi, bổ sung của Luật báo chí (năm 1999) và 

luật pháp quốc tế liên quan đến quyền tự do báo chí. 

Hạ tầng công nghệ mới cho phép hoạt động báo chí diễn ra với cường độ cao hơn, 

điều này đồng nghĩa với việc xác định các hành vi uy hiếp, xúc phạm qua hạ tầng viễn trở nên 

khó khăn hơn. Do đó, năm 2014 ghi nhận số vụ cản trở tác nghiệp tăng đột biến (38 vụ - tăng 

gấp đôi so với năm 2011). 

Trong khuôn khổ chương trình “Bảo vệ tác nghiệp” được Bộ Các vấn đề Toàn cầu của 

Chính phủ Canada (GAC), Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa 

học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tiếp tục thực hiện 

khảo sát về hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Việt Nam sau khi Nghị định 159/2013 NĐ/CP 

chính thức có hiệu lực. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Đánh giá  tình hình cản trở tác nghiệp nhà báo sau khi ban hành Nghị định 159/2013 NĐ/CP 

trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động mới như hạ tầng công nghệ phát triển. 

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

- Phạm vi: trên toàn quốc, tập trung vào một số tỉnh thành “nóng” như Tuyên Quang, Hà Tĩnh, 

Quảng Ngãi, Bình Phước 

- Thời gian: Báo cáo được thực hiện vào năm 2014 và hoàn thành vào tháng 3/2015. 

- Đối tượng nghiên cứu: nhà báo, cơ quan thanh tra TTTT và các cơ quan, tổ chức liên quan. 

- Phương pháp nghiên cứu: khảo sát các trường hợp điển hình  

- Nhóm nghiên cứu: các 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.Bối cảnh  

II. Thống kê vụ việc và tỷ lệ giải quyết qua từng năm (2010 – 2014) 

III. Các hình thức cản trở tác nghiệp  

IV. Các trường hợp điển hình ở một số tỉnh thành trên toàn quốc 

V. Đánh giá chung  

5. Kết quả nghiên cứu 

- Năm 2014 ghi nhận vụ việc cản trở hoạt động tác nghiệp tăng gấp 2 lần so với năm 2011.  

- Năm 2014, tỷ lệ các vụ việc được xử lý bởi chính quyền đã gia tăng 45% so với năm 2013. 

- Phân loại được 7 hình thức cản trở tác nghiệp theo nghị định 159/2013 về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực báo chí, bao gồm:  



• Huỷ hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng 

viên  

• Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên  

• Cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên  

• Không thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định  

• Xúc phạm danh dự của nhà báo, phóng viên khih đang hoạt động nghề nghiệp  

• Uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên  

• Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, cá nhân 

6. Những phát hiện chính 

- Các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tập trung ở các hình thức “phi vật lý” (xúc phạm bằng 

lời nói, uy hiếp…)  

- Khó xác định đối tượng cản trở tác nghiệp trong bối cảnh hạ tầng viễn thông phát triển. 

- Sự hỗ trợ của Mạng lưới tư vấn bảo vệ tác nghiệp (do RED và UNESCO phối hợp xây dựng) 

thúc đẩy quá trình xác minh thông tin và giải quyết các vụ việc cản trở tác nghiệp.  

7. Kiến nghị 

- Đối với cơ quan báo chí: phối hợp tích cực với phóng viên, nhà báo trong quá trình làm việc 

với cơ quan chức năng để bảo vệ phóng viên và kiến nghị xử phạt đối với đối tượng cản trở 

tác nghiệp. 

- Đối với phóng viên, nhà báo: có ý thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân trong 

tác nghiệp  

- Đối với cơ quan thanh tra: chủ động xác minh thông tin và độc lập ra quyết định xử phạt 

hành chính đối tượng cản trở báo chí theo quy định tại Nghị định 159/NĐ-CP 

- Đối với cơ quan chức năng: tích cực và chủ động trong bảo vệ nhà báo, phóng viên bị cản 

trở; xác minh thông tin xử phạt đối tượng cản trở tác nghiệp báo chí.  

8. Tài liệu tham khảo 

- Các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí 


