
 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HÀNH VI CẢN TRỞ TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ Ở VIỆT 

NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2016  

 

I. Bối cảnh/lý do thực hiện nghiên cứu 

Từ đầu năm 2010, trong bối cảnh gia tăng số lượng cũng như mức độ nghiêm trọng 

của các hành vi hành hung cản trở nhà báo tác nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông 

phát triển (RED) đã khởi xướng chương trình Bảo vệ tác nghiệp với mục tiêu huy động các nhà 

báo và các bên liên quan bảo vệ quyền tác nghiệp chính đáng của báo chí theo quy định của 

pháp luật. 

Trải qua 5 năm thực hiện chương trình, cùng với sự thay đổi của môi trường chính 

sách pháp lý, của đời sống kinh tế - xã hội tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng môi trường 

tác nghiệp báo chí đã có nhiều chuyển biến, trong đó một hiện tượng đáng ngạc nhiên là báo 

chí gặp cản trở trong tác nghiệp do lỗi chủ quan của nhà báo. 

Báo cáo đánh giá “Tình hình cản trở tác nghiệp báo chí giai đoạn 2011 – 2016” này 

được thực hiện nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan những thay đổi trong 5 năm qua của hành 

vi cản trở hành hung báo chí tác nghiệp ở Việt Nam, và đưa ra những khuyến nghị nhằm cải 

thiện vấn đề này. 

II. Mục đích nghiên cứu 

- Đánh giá khái quát về môi trường tác nghiệp báo chí, tình hình cản trở tác nghiệp và hiệu 

quả thực thi các cơ chế bảo vệ nhà báo ở Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2016. 

- Đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện vấn đề cản trở hành hung báo chí tác nghiệp tại Việt 

Nam 

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

- Phạm vi: tình hình cản trở tác nghiệp trong thời gian từ năm 2011 – 2016. 

- Đối tượng nghiên cứu: các nhà báo  

- Thời gian: Báo cáo được hoàn thành và công bố vào năm 2016 

- Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện dưới các hình thức  

• Nghiên cứu bàn – Phân tích tài liệu thứ cấp và dữ liệu từ các văn bản quy phạm pháp 

luật; các các văn bản từ cơ quản quản lý và cơ quan chủ quản báo chí; thông tin từ 

báo chí về các vụ việc cản trở tác nghiệp; báo cáo cản trở tác nghiệp báo chí Việt 

Nam từ năm 2011 của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED 

Communication); và các nghiên cứu khoa học khác có liên quan.  

• Khảo sát bằng bảng hỏi (trực tiếp và trực tuyến) đối với nhóm phóng viên, nhà báo. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành phỏng vấn sâu với các bên liên quan 

như lãnh đạo cơ quan báo chí, tổ chức đào tạo và quản lý báo chí ở cấp TW và địa 

phương, các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông. 

• Phân tích một số trường hợp điển hình nhằm minh hoạ cụ thể góc độ nghiên cứu 

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

nhà nước về báo chí. 

IV. Kết cấu báo cáo  

A. Thông điệp chính  



B. Báo cáo tóm tắt  

1. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

2. Một số kết quả nghiên cứu của báo cáo Khảo sát, nghiên cứu các hành vi cản trở báo chí 

tác nghiệp năm 2011 

3. Một số kết quả nghiên cứu về Bảo vệ Tác nghiệp giai đoạn 2011- 2016 

3.1. Môi trường pháp lý và quan ngại rủi ro pháp lý trong tác nghiệp 

3.2. Xu thế phát triển của báo chí và các yếu tố cản trở tác nghiệp 

3.3. Tình trạng cản trở thực hiện quyền thông tin của nhà báo 

3.4. Cơ chế bảo vệ và hỗ trợ khi nhà báo gặp cản trở tác nghiệp 

3.5. Ứng xử với những vụ việc cản trở nghiêm trọng: hạn chế từ bản thân phóng viên 

3.6. Thiếu hụt kiến thức và kỹ năng căn bản để tác nghiệp an toàn 

4. Khuyến nghị  

4.1. Về mặt cơ chế chính sách, các chế tài luật pháp không những cần được hoàn 

thiện mà còn cần được tăng cường hiệu lực thực thi 

4.2. Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, cần đưa ra bộ Quy tắc đạo đức để tiến gần hơn 

tới các giá trị đạo đức phổ quát của báo chí thế giới 

4.3. Về phía các cơ quan báo chí, yêu cầu xây dựng và thi hành các quy tắc đức, quy 

tắc ứng xử, và quy tắc hoạt động của tòa soạn 

4.4. Về phía nhà báo, họ cần được trang bị kiến thức và kỹ năng tốt hơn, đặc biệt là 

các chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp trong tác nghiệp, nhằm hạn chế bị 

cản trở và tăng khả năng tự bảo vệ 

4.5. Về phía các tổ chức xã hội dân sự, việc mở rộng và thúc đẩy sự tham gia của 

nhiều bên xã hội dân sự vào quá trình sản xuất và tiêu thụ thông tin là điều cần được 

hướng tới 

C.Kết luận 

V. Kết quả nghiên cứu  

- Xác định các 02 yếu tố trong cản trở tác nghiệp báo chí, cụ thể:  

1. Yếu tố chủ quan –  giới, tuổi, số năm kinh nghiệm, tâm lý, sức khỏe, kiến thức , kỹ 

năng chuyên môn nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, và vị thế nghề nghiệp của cơ 

quan báo chí quản lý nhà báo trong nền báo chí 

2. Yếu tố khách quan – bao gồm (a) Nhóm pháp lý: luật, văn bản dưới luật, ranh giới 

bí mật quốc gia/thông tin nhạy cảm; ranh giới quản lý hành chính và động cơ chính 

trị, ranh giới quyền/nghĩa vụ, sự thiếu vắng của các công cụ hướng dẫn, điều phối, 

khen thưởng xử phạt; (b) nhóm đối tượng đời sống: gia đình, bạn bè; (c) nhóm đối 

tượng công việc: đồng nghiệp, tòa soạn, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý, báo chí, 

cơ quan quản lý tư tưởng báo chí như Ban Tư tưởng và Văn hóa Trung ương 

(BTTVHTW); (d) nhóm nguồn tin: bộ ngành, doanh nghiệp, các đối tượng khác; (e) 

nhóm đối tượng tiếp nhận thông tin: áp lực thời gian cập nhật, về số lượt xem bài, 

tính độc quyền của thông tin, hoặc tính mới mẻ của thông tin. 

- Báo cáo chỉ ra 05 vấn đề liên quan đến cản trở tác nghiệp báo chí, bao gồm: (1) Môi trường 

pháp lý và những quan ngại về rủi ro pháp lý trong tác nghiệp; (2) Sự phát triển của báo chí 



và các yếu tố cản trở tác nghiệp; (3) Tình trạng cản trở thực hiện quyền thông tin của nhà 

báo; (4) Cơ chế bảo vệ và hỗ trợ khi nhà báo gặp cản trở tác nghiệp; (5) Ứng xử với các vụ 

việc cản trở nghiêm trọng – hạn chế từ phóng viên; và (6) Sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng 

căn bản để tác nghiệp an toàn. 

VI. Những phát hiện chính  

- Báo cáo tìm ra xu hướng thay đổi thực trạng, nguyên nhân, động lực và hệ quả hoạt động 

cản trở báo chí tác nghiệp đối với hoạt động của báo tác nghiệp đối với hoạt động của báo 

chí nói riêng và tình hình thực hiện quyền thông tin của nhà báo nói chung. 

- Báo cáo chỉ ra những bước chuyển biến đáng kể trong báo chí Việt Nam, nổi bật nhất là sự 

tiệm cận tới một nền báo chí mang tính thị trường thông tin. Ở đó, các tờ báo phải đối mặt 

với áp lực cạnh tranh ngày càng căng thẳng về tính thời sự, nội dung và tính độc quyền của 

thông tin. 

- Báo cáo chỉ ra nguyên nhân và tình trạng cản trở tác nghiệp báo chí xuất phát từ chính 

những hạn chế về nhận thức và hành vi của phóng viên, báo chí (sự hiểu lầm quá mức về 

quyền lực báo chí; sự thiếu hiểu biết về kiến thức và kỹ năng căn bản để tác nghiệp an toàn 

…)  

VII. Khuyến nghị  

  Báo cáo đưa ra 5 nhóm khuyến nghị nhằm cải thiện và hướng tới một môi trường 

hoạt động báo chí chuyên nghiệp, qua đó nâng cao được an toàn tác nghiệp cho người làm 

báo, cụ thể:  

 (1) giải pháp về cải thiện cơ chế chính sách của cơ quan nhà nước,  

(2) giải pháp về xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp tham vấn cho Hội nhà 

báo Việt Nam, 

(3) giải pháp về tổ chức và đào tạo cho của cơ quan báo chí,  

(4) giải pháp về sự tham gia của nhà báo, 

 (5) giải pháp tăng cường sự tham gia của các các bên liên quan trong xã hội 

dân sự. 

VII. Tài liệu tham khảo  

 Các báo cáo đánh giá chương trình “Bảo vệ tác nghiệp” của RED,  văn bản quy phạm 

pháp luật về báo chí và kết quả các khảo sát liên quan. 


