
TÓM TẮT BÁO CÁO KHẢO SÁT NHẬN DIỆN HÀNH VI TRỤC LỢI TRONG TÁC NGHIỆP  

BÁO CHÍ 

 

1. Bối cảnh/lý do thực hiện nghiên cứu  

 Tính đến tháng 12/2017, cả nước có 849 báo chí in; 196 báo điện tử và 67 đài phát 

thanh, truyền hình và 1.517 trang thông tin điện tử. Sự xuất hiện và chèn lấn thông tin của 

mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến phương pháp thông tin của một số phóng viên như đưa 

tin thiếu căn cứ, sai bản chất sự việc, đi lệch chức năng báo chí là cung cấp thông tin khách 

quan. Thay vào đó là đưa ra nhận định, kết tội chủ quan, vượt thẩm quyền nhằm gây áp lực 

đến đối tượng phản ảnh để trục lợi.  

Ngoài ra, thu nhập của nhà báo từ cơ quan báo chí thấp, không ổn định dẫn đến phá 

sinh tư tưởng kiếm tiền bằng cách tự coi quá trình tác nghiệp như một hoạt động thể hiện 

“quyền năng của nhà báo trong xã hội” để kiếm thu nhập ngoài lương. Một số báo, tạp chí, 

trang tin điện tử ra đời với mục đích là nguồn thu nhập của cơ quan chủ quản. Sự không rõ 

ràng trong các chế tài, quy định của toà soạn dẫn đến hành vi “lệch chuẩn” của phóng viên 

không được xử lý nghiêm minh. 

Tình trạng cơ quan báo chí và nhà báo ở cả TƯ và các địa phương lạm quyền, lợi 

dụng vị trí và công việc để trục lợi và làm trái pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp vẫn còn 

tồn tại, tác động xấu đến vai trò, uy tín của báo chí đối với xã hội, làm suy giảm niềm tin của 

nhân dân đối với báo chí. 

Tại “Báo cáo đánh giá hành vi cản trở tác nghiệp báo chí ở Việt Nam 2011- 2016” của 

Trung tâm nghiên cứu truyền thông và phát triển - RED Communication đã chỉ ra một trong 

những nguyên nhân nhà báo bị cản trở tác nghiệp là do lỗi chủ quan của nhà báo. Báo cáo 

đã phân tích các trường hợp thực tế có liên quan tới việc nhà báo tác nghiệp sai quy trình và 

lệch chuẩn nghề nghiệp (trang 26). 

Với mục đích thông qua một báo cáo khảo sát về các hành vi lệch chuẩn trong hoạt 

động nghiệp vụ báo chí, bao gồm việc tìm ra nguyên nhân, các hình thức thể hiện và 

phương pháp hạn chế để kêu gọi các cơ quan, đơn vị có chức năng Cán bộ QLNN cùng đồng 

hành, phối hợp nhằm xây dựng cộng đồng báo chí trong sạch, RED triển khai hoạt động 

khảo sát “Nhận diện hành vi trục lợi trong quá trình tác nghiệp của báo chí” nhằm chỉ ra 

những hành động cụ thể, thực hiện hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho mọi 

thành phần trong xã hội, hướng tới đẩy lùi những hành vi này. 

2. Mục đích nghiên cứu  

- Nhận diện các hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí, xác định đặc điểm đặc trưng của 

các hành vi, đưa ra những “ranh giới”; 

 - Đưa ra các khuyến nghị về chính sách hoặc quy chế quản lý Toà soạn báo để hạn chế 

những hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí; 

- Truyền thông kết quả nhằm nâng cao nhận thức của nhà báo,cộng đồng, xã hội nhằm đẩy 

lùi những hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí; 

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

- Phạm vi nghiên cứu: Các toà soạn báo trên toàn quốc trong thời gian từ năm 2011-2016. 



- Đối tượng: Nhà báo, cơ quan chủ quản các báo trên phạm vi cả nước, các cán bộ cơ quan 

quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan thực thi pháp luật ở TW và địa phương, cộng đồng 

xã hội và những người làm nghiệp vụ báo chí.  

- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được hoàn thành vào năm 2017.  

- Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát bằng bảng hỏi (trực tuyến và trực tiếp); phỏng vấn trực 

tiếp sâu các chuyên gia, cán bộ quản lý nhà nước về báo chí. 

- 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. Lý do thực hiện  

- Bối cảnh  

- Hành vi trục lợi của nhà báo là một “Góc nhìn khác” của sứ mệnh “Bảo vệ quyền tác 

nghiệp” do RED Communication thực hiện trong 5 năm qua 

- Giới hạn khảo sát, nghiên cứu 

- Mục tiêu 

- Kết quả đầu ra 

- Đối tượng tác động 

II. Hoạt động khảo sát, nghiên cứu 

- Mô tả các bước thực hiện khảo sát 

- Kết quả thu được và đánh giá về chất lượng số liệu  

- Đánh giá chung về số lượng và chất lượng khảo sát 

- Những tác động khách quan đến độ chính xác, khoa học của số liệu thu thập được  

III. Những nhận biết và phân tích nguyên nhân  

- Mức độ nhận biết “Hành vi trục lợi” từ các đối tượng khảo sát 

- Những hành vi trực lợi nhận được sự đồng thuận cao qua khảo sát 

- Những hành vi được coi là “có mục đích trục lợi” ghi nhận qua phỏng vấn  

- Nguyên nhân  

- Các giải pháp  

IV. Tác động kết quả nghiên cứu đến thực tiễn 

- Đưa ra vấn đề thảo luận, bổ sung ý kiến nhằm thúc đẩy chuẩn mực tác nghiệp của nhà báo  

- Khuyến nghị chính sách  

- Góp phần hoàn chỉnh cơ chế pháp lý 

- Xây dựng “Cẩm nang tiếp xúc với nhà báo” cho người phát ngôn hoặc có chức năng làm 

truyền thông nhà nước  

V.Phụ lục 

5. Kết quả nghiên cứu  

- Nhận biết được 5 nhóm hành vi trục lợi nhận được sự đồng thuận cao nhất, bao gồm:  

• Nhóm hành vi “Doạ dẫm tống tiền” 

• Nhóm hành vi “Thông đồng tạo lợi ích nhóm” 

• Nhóm hành vi “Liên kết nhóm phóng viên” 

• Nhóm hành vi “Lợi dụng danh nghĩa cơ quan báo chí” 



• Nhóm hành vi sử dụng thông tin chưa kiểm chứng  

- Đưa các giải pháp giảm thiểu hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí  

• Thi hành nghiêm Luật báo chí và các văn bản pháp quy có liên quan, nâng cao trách 

nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí 

• Bổ sung hành vi trục lợi vào Luật hình sự và áp dụng xử phạt bằng Luật hình sự hoặc 

Luật phòng chống tham nhũng đối với nhà báo vi phạm 

• Tăng cường giáo dục, tuyên truyền về đạo đức người làm báo  

• Có tổ chức xã hội quan sát, thống kê độc lập và công bố hằng năm các vụ việc có dấu 

hiệu trục lợi theo các hành vi đã được công nhận phổ quát 

6. Những phát hiện chính  

- Định nghĩa được thế nào là “trục lợi trong tác nghiệp báo chí” 

- Hành vi trục lợi là một trong những nguyên nhân chính mà nhà báo bị cản trở tác nghiệp.  

- Hành vi trục lợi phần lớn được giải quyết trên cơ sở hoà giải giữa các bên có liên quan.   

7. Khuyến nghị  

- Nghiên cứu này còn đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường trách nhiệm và có 

quy định chế tài với cơ quan chủ quản báo chí khi để xảy ra việc phóng viên có hành vi trục 

lợi và khi bị đối tượng tố cáo lợi dụng đơn vị công tác nhằm “tống tiền”.  

- Cụ thể hóa những quy định “Đạo đức nghề nghiệp” thành danh sách những hành vi trục lợi 

cụ thể trong quá trình tác nghiệp báo chí để có căn cứ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến 

những người làm báo và đối tượng thường xuyên có trách nhiệm và cơ hội tiếp xúc với báo 

chí (người phát ngôn) để phòng, tránh và mạnh dạn tố cáo với các cơ quan có liên quan khi 

có căn cứ. 

- Kết qủa nghiên cứu góp phần hoàn chỉnh cơ chế pháp lý, là cơ sở để cơ quan quản lý nhà 

nước về Thông tin và truyền thông cụ thể hoá nội dung sửa đổi các Nghị định liên quan đến 

Luật báo chí (Nghị định 159/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí).  

-  Xây dựng “Cẩm nang tiếp xúc với nhà báo” cho những đối tượng là phát ngôn hoặc có 

chức năng làm truyền thông nhà nước. 

8. Tài liệu tham khảo  

Các văn bản pháp luật và quy phạm của hội nghề nghiệp và bảng tổng hợp khảo sát 


