
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN NHÀ BÁO  

 

1. Bối cảnh/lý do thực hiện nghiên cứu  

Ở Việt Nam, khung pháp lý về bảo vệ an toàn tác nghiệp của nhà báo (ATNB) 

cơ bản được hoàn thiện. Luật Báo chí 2016 đã có những điều khoản đảm bảo 

quyền tác nghiệp của nhà. Các cơ quan báo chí, các cơ quản lý nhà nước về báo 

chí từ trung ương (Bộ Thông tin-Truyền thông) đến địa phương (các Sở Thông tin-

Truyền thông các tỉnh, bao gồm Thanh tra báo chí), Hội nhà báo VN và các hội 

thành viên của Hội Nhà báo cũng như các cơ quan thực thi pháp luật đều cùng 

tham gia vào thực thi các điều khoản pháp luật này. 

Tuy nhiên,  khoảng 10 năm lại đây, tình hình an toàn tác nghiệp của báo chí ở 

Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Một nghiên cứu về cản trở tác nghiệp báo 

chí của RED từ năm 2010 – 2016 cho thấy phần lớn nhà báo được hỏi đang phải 

đối mặt với một số hình thức cản trở khi tác nghiệp, tấn công, hành hung khá đa 

dạng. 

Trước tình hình đó, năm 2019, RED đã phối hợp với UNESCO thực hiện Báo cáo 

Đánh giá An toàn Tác nghiệp (sau đây viết tắt là Báo cáo ATNB) ở Việt Nam dựa 

trên Bộ Chỉ số An toàn Nhà báo của UNESCO bản cập nhật năm 2015.  

Báo cáo ATNB sử dụng dữ liệu về an toàn nhà báo do RED thu thập từ năm 

2010 đến hết năm 2016 trên phạm vi toàn quốc. 

Báo cáo có sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà báo trên toàn quốc, Hội 

Nhà báo Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí. 

2. Mục đích nghiên cứu  

- Xây dựng một báo cáo đánh giá quốc gia về an toàn nhà báo ở Việt Nam dựa trên 

bộ chỉ số Đánh giá an toàn nhà báo của UNESCO. 

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

- Phạm vi: Nghiên cứu được tiến hành trên toàn quốc từ năm 2011 – 2018  

- Đối tượng nghiên cứu:  nhà báo, các chuyên gia báo chí và đại điện các bộ ngành 

liên quan 

- Thời gian: Báo cáo được hoàn thành và công bố vào năm 2019  

- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu bàn, thu thập dữ liệu (phỏng vấn 

trực tiếp chuyên gia báo chí về những chỉ số phù hợp của các chỉ số an toàn của 

nhà báo UNESCO (JSI)  có thể ứng dụng được trong bối cảnh của VN.  

4. Kết cấu báo cáo  

I. Giới thiệu  

II. Các chỉ số  

III. Kết luận và khuyến nghị  

IV. Tài liệu tham khảo 

5. Kết qủa nghiên cứu  

- RED đã ra được một Báo cáo ATNB ở Việt Nam dựa trên 5 cột trụ của Bộ Chỉ số 

An toàn Nhà báo của UNESCO. Đó là: 



A. Các chỉ số an toàn chung. 

B. Vai trò và phản ứng của các thể chế nhà nước và các nhân tố chính trị. 

C. Vai trò và phản ứng của các tổ chức xã hội (TCXH) và giới học thuật. 

D. Vai trò và phản ứng cảu những người làm báo và trung gian. 

E. Vai trò và phản ứng của Liên hợp quốc và cá tổ chức quốc tế khác về an toàn và 

tội ác không bị trừng phạt. 

- Báo cáo ATNG đã được giới thiệu rộng rãi tại hội thảo giới thiệu kết quả nghiên 

cứu vào tháng 7/2019 tại Hà Nội. 

6. Những phát hiện chính  

- Rất nhiều các chỉ số trong Bộ chỉ số ATNB của UNESCO không phù hợp và không 

áp dụng được ở Việt Nam. 

- Việc xây dựng bộ chỉ số ATNB như một công cụ đánh giá mức độ an toàn tác 

nghiệp tại Việt Nam là cần thiết. 

- Các bên liên quan và người dân đều nhận thức được việc bảo vệ nhà báo là bảo 

vệ quyền tự do ngôn luận của người dân 

- An toàn số và an toàn tâm lý là nguy cơ mới mà báo chí Việt Nam đang phải đối 

mặt 

7. Khuyến nghị  

Báo cáo đưa ra 06 khuyến nghị đối với các bên liên quan, bao gồm:  

- Cơ quan thực thi pháp luật  

- Cơ quan báo chí  

- Hội nhà báo Việt Nam  

- Người dân  

- Các cơ sở đào tạo báo chí  

- Khuyến nghị với UNESCO 

8. Tài liệu tham khảo 

- Báo cáo “Nghiên cứu khảo sát hành vi cản trở tác nghiệp báo chí giai đoạn 2011 

– 2016” của RED Communication do Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) tài trợ. 

- Thống kê chi tiết về các vụ việc vi phạm an toàn nhà báo trong khi tác tác nghiệp 

hàng năm (từ 2011 đến 2017) của RED. 

- Tài liệu “Các quy phạm pháp luật xử lý các vụ việc cản trở tác nghiệp của nhà 

báo” do RED biên soạn và phát hành năm 2015. 

- Các tham luận tại các kỳ hội nghị thường niên “Bảo vệ tác nghiệp” do RED tổ 

chức từ năm 2015 đến 2017. 

- Các bài báo, tham luận của RED và các tổ chức xã hội, đại diện nhà báo trong 

các đợt góp ý Dự thảo Luật báo chí năm 2016 do Hội nhà báo Việt Nam ở trung ương 

và các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Cần Thơ; Tuyên Quang tổ chức trong 

năm 2015. 



- Các bài phát biểu tổng kết công tác hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Cục báo chí, Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông từ năm 2014 

đến 2017. 

- Các ghi chép cá nhân của thành viên RED trong quá trình theo rõi và làm việc 

với cơ quan chức năng trong các vụ việc nhà báo bị tấn công, cản trở khi tác nghiệp.  

 


