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1.Bối cảnh/lý do thực hiện nghiên cứu 

 Ở Việt Nam, những năm gần đây, một số lĩnh vực đã xây dựng được các Bộ Chỉ số như: 
Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI),… Các bộ chỉ số này đang hỗ trợ hiệu quả, tích cực cho lĩnh vực đánh giá. Tuy nhiên, 
trong lĩnh vực báo chí vẫn chưa có một bộ chỉ số được “nội địa hóa” dành cho báo chí Việt 
Nam. Các kết quả đánh giá là cơ sở thông tin cần thiết để báo chí điều chỉnh nâng cao chất 
lượng, các cơ quan chức năng và bên liên quan hoạch định chính sách, để báo chí đóng góp 
hiệu quả hơn cho tiến trình phát triển. 

Ý tưởng xây dựng một Bộ Chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI) được RED triển khai 
từ năm 2015. Năm 2016, ở giai đoạn thử nghiệm, RED lựa chọn xây dựng bộ chỉ số đánh giá 
chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí, như Chỉ số đánh giá báo chí. Bộ chỉ số 
gồm 5 tiêu chí được thiết kế riêng để đo lường mức độ thỏa mãn các chuẩn mực đạo đức và 
tính chuyên nghiệp thông qua cảm nhận của độc giả.  

2. Mục đích nghiên cứu  

 Đánh giá báo chí Việt Nam dựa trên thực tế thực hành các tiêu chuẩn nghiệp vụ và 

đạo đức nhằm thúc đẩy xã hội phát triển.  

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

- Phạm vi: Nghiên cứu này được thực hiện với hai nhóm độc giả (nhóm khảo sát trực tiếp và 

trực tuyến) trên địa bàn toàn quốc, chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. 

- Đối tượng nghiên cứu: Độc giả  

- Thời gian: Báo cáo được hoàn thành và công bố vào năm 2017 

- Phương pháp nghiên cứu:  

• Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp của VN và quốc tế về các chỉ tiêu đánh giá đạo đức 
và tính chuyên nghiệp của báo chí. 

• Khảo sát trực tuyến. 

• Tham khảo 10 Quy định đạo đức người làm báo của Hội nhà báo. 

• Tham vấn các nhà báo, chuyên gia 

4. Kết cấu báo cáo: gồm 4 phần  

I. Bối cảnh  

II. Thiết kế nghiên cứu 

- Mục tiêu nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu  

- Hạn chế nghiên cứu  

- Mô tả mẫu khảo sát  

III. Đánh giá năm tiêu chí tham khảo  

- Tính trung thực của báo chí  

- Tính công bằng và cân bằng  



- Trách nhiệm xã hội  

- Tính độc lập và phi vụ lợi  

- Khả năng trao quyền  

IV. Kết luận và khuyến nghị 

5. Kết quả nghiên cứu  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số ý kiến độc giả chấp nhận và đánh giá khá tập trung về thực 
trạng đạo đức, tính chuyên nghiệp của nhà báo (xem Báo cáo tóm tắt Cảm nhận độc giả). Dự 
kiến RED sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Bộ Chí số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI).  

6. Những phát hiện chính  

• Nhận diện ra được mức độ đánh giá khác nhau của độc giả về 5 chỉ số mà nhóm 

nghiên cứu đã đưa ra  

• Đây là lần đầu tiên có nghiên cứu đánh giá của độc giả về những tiêu chuẩn đạo đức 

nghề nghiệp của nhà báo,  

• Báo chí cần ý thức hơn nữa và cần xây dựng cụ thể hóa các chỉ số đạo đức và nghiệp 

vụ trong quy trình làm báo của mỗi cơ quan báo chí để đáp ứng mong đợi của công 

chúng, nhất là ở các khía cạnh liên quan đến minh bạch tài chính, độc lập và phi vụ 

lợi. 

7. Khuyến nghị  

Kết quả của nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá chuẩn mực đạo đức và chuyên môn 

của báo chí Việt Nam mong được đóng góp vào việc đo lường mức độ báo chí Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp được chấp nhận rộng rãi.  

8. Tài liệu tham khảo 

Các bộ chỉ số đánh giá, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí và các tài liệu liên quan. 


