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BÁO CÁO HỘI THẢO 

TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC  

TRONG BỐI CẢNH NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO 

Hà Nội ngày 23/08/2017 

 

 

Cố vấn RED - Ông Nguyễn Chí Dũng và các thành viên nhóm nghiên cứu tại Hội thảo Truyền 

thông nhà nước trong bối cảnh nhà nước kiến tạo  
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I. Tóm tắt nội dung 

Ngày 23/8/2017, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – RED 

Communication đã tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo ban đầu của nhóm nghiên cứu “Truyền 

thông nhà nước trong bối cảnh nhà nước kiến tạo”. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án 

“Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia 

hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài 

trợ do RED thực hiện” do Bộ Các vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC) tài trợ. 

Tham dự Hội thảo có các đại diện các đơn vị phụ trách truyền thông các Bộ, ngành, địa 

phương, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo về báo chí, truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước 

về báo chí, các nhà báo và chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông... 

Tại Hội thảo, các nghiên cứu viên của RED đã trình bày tổng quan về mô hình tổ chức của 

các cơ quan thuộc bộ máy Nhà nước hiện nay, phân tích những tác động tích cực của bộ máy 

truyền thông trong việc cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và người dân, xử lý “khủng 

hoảng truyền thông” trong thực tiễn. 

Nội dung 1: Khái niệm TTNN; Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Hỏi: Khái niệm TTNN là gì ? Cơ quan thực hiện truyền thông hay cơ quan quản lý truyền 

thông Nhà nước ? 

TTNN và truyền thông dưới sự lãnh đạo của Đảng khác nhau?  

Hệ thống TT kiến tạo phát triển có khác biệt gì? 

Đáp: Đối tượng nghiên cứu là cơ quan quản lý nhà nước có bộ phận chịu trách nhiệm về 

truyền thông. TTNN là thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan dân cử, cơ quan hành 

pháp. 

TTNN trong bối cảnh “kiến tạo” nghĩa là nhà nước không làm thay mà tạo môi trường cho 

phát triển (doanh nghiệp). Truyền thông hỗ trợ cho Nhà nước lắng nghe thông điệp của người 

dân đến chính phủ.  

Cùng với việc thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng thì hoạt động của Đảng cũng phải theo 

pháp luật, trong đó trách nhiệm giải trình cũng là nội dung mà Đảng có trách nhiệm lãnh đạo các 

cơ quan nhà nước thực hiện qua truyền thông đại chúng. 

Báo chí không phải là TTNN mà là cơ quan làm chức năng truyền thông điệp và diễn đàn 

của các tổ chức chính trị, xã hội 

Nội dung 2: Đơn vị, cá nhân thực hiện TTNN; phương thức TTNN 

Chưa thấy kết quả nghiên cứu mà mới dừng lại ở nội dung như một đề cương. 

Tại sao lại loại bỏ báo chí ra khỏi cơ quan TTNN cũng như cơ quan quản lý nhà nước chủ 

quản cơ quan báo chí hiện nay 
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Chưa thấy có định nghĩa rõ ràng về TTNN. Tai sao không có đối tượng là các đơn vị sự 

nghiệp, tạp chí chuyên ngành thuộc các bộ; ngành có nhiệm vụ truyền thông chủ trương chính 

sách. 

Nhóm nghiên cứu đang hoàn thiện về khái niệm “TTNN” 

Nội dung 3: Đơn vị chuyên trách về truyền thông trong cơ quan nhà nước, xu thế mới đáp 

ứng yêu cầu mới của TTNN? 

Tuyên truyền của Bộ Y tế với Tài nguyên Môi trường khác nhau qua vụ Hòa Bình và 

Formosa 

Mô hình Vụ thông tin truyền thông là sáng kiến? 

Truyền thông y tế phải đi trước một bước được thực hiện từ 2014 đến nay và được quán 

triệt, đào tạo kỹ năng ở các cấp ngành y tế.  

“Kịp thời, thân thiện, minh bạch, hợp tác, kịp thời” là triết lý truyền thông của ngành y tế 

Nội dung 4: Chức năng quan trọng của TTNN 

• Cung cấp thông tin, phản ứng nhanh 

• Định hướng dư luận 

• Trách nhiệm giải trình 

• Quản trị khủng hoảng 

Cần có phát hiện xem có thay đổi gì từ khi có cán bộ chuyên trách truyền thông 

Phân tích một “Case” cụ thể như đề xuất nâng thuế mới đây của Bộ tài chính 

Phải có một cơ quan làm chức năng TTNN với các vấn đề có tính chất “liên bộ” 

Phát biểu của đại diện sở TTTT Lao Cai, ông Hồ Thanh Quang 

Vụ việc “Đất kim cương” về những lô đất của nhóm quan chức lãnh đạo tỉnh 

Xử lý ban đầu lúng túng, không thống nhất thông tin khi cung cấp cho các đoàn báo chí. 

Sau đó xác định phải thông tin rõ ràng thông qua người phát ngôn của tỉnh, báo chí của tỉnh đưa 

thông tin chính thống. Sự việc được “lắng” xuống trên mạng xã hội. 

Bài học rút ra là chủ động thông tin nhanh diễn biến sự kiện, các vấn đề liên quan sẽ thống 

nhất thông tin sau, huy động các công cụ thông tin, truyền thông sẵn có. Hiện nay, tỉnh tổ chức 

cung cấp thông tin hàng tuần, chiều thứ Hai lúc 16 giờ, qua cuộc họp của Chánh văn phòng 

UBND là người phát ngôn của tỉnh. Tại cuộc họp phóng viên có thể hỏi, trao đổi với các cơ quan 

quản lý nhà nước trong tỉnh. 

Lập đường dây nóng tiếp nhận và cung cấp thông tin cho báo chí, mở trang tin hỏi đáp để 

tiếp nhận ý kiến của người dân và kịp thời trả lời, các cơ quan có nhân sự chuyên trách công tác 

truyền thông. 
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Nội dung 5: Đề xuất tăng cường năng lực TTNN 

Chủ động cung cấp thông tin, bảo đảm 5 nguyên tắc: nhanh, chính xác, đầy đủ, kịp thời, 

hợp tác 

Khai thác hiệu quả tính tương tác: Tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại; tăng cường trách 

nhiệm giải trình và hành động của một nhà nước kiến tạo phát triển 

Phối hợp hiệu quả với báo chí, khai thác hiệu quả các kênh thông tin và mạng xã hội, tạo 

điều kiện phối hợp liên ngành và giữa các đơn vị TTNN, tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi... 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục báo chí (Bộ TTTT) phát biểu: 

TTNN góp phần xây dựng hình ảnh chính phủ kiến tạo, đó phải là nhiệm vụ của cả hệ 

thống chứ không đặt trên vai của người phát ngôn, phòng thông tin hay Vụ truyền thông. Yêu 

cầu này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nhân lực làm công tác truyền thông bao 

gồm cả người cung cấp thông tin và những người truyền đạt thông tin, mô tả thông tin. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đóng góp nhiều ý kiến, đề nghị bổ sung thêm những 

nội dung cần tiếp tục làm rõ như: khái niệm về “Chính phủ kiến tạo” trong truyền thông nhà 

nước, bổ sung đối tượng nghiên cứu là hệ thống báo chí thuộc các Bộ/ngành, sự khác nhau giữa 

truyền thông nhà nước trong mô hình “kiến tạo” và “mệnh lệnh hành chính”.. 

    Chuyên gia 

• Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cục phó Cục báo chí, bộ TTTT 

• Ông Vũ Mạnh Cường – Phó vụ trưởng Bộ Y tế, vụ TT và TĐKT 

• Ông Hồ Khánh Quang – Giám đốc Sở Thông tin và TT tỉnh Lào Cai 

 

Nhóm nghiên cứu 

• Ông Khúc Hồng Thiện – Báo Nhân dân 

• Ông Lê Ngọc Bình – Truyền hình kỹ thuật sô VTC16 

• Bà Cao Thanh Nga – Báo Xây dựng 

• Đào Anh Dũng – Red Communication 

• Bà Vũ Thị Thu Hằng – Học viện Báo chí & Tuyên truyền 

II. Điều hành Hội thảo 

• Ông Nguyễn Chí Dũng – Chuyên gia Chính sách và Luật; Cố vấn chính sách (RED) 

 

III. Tài liệu Hội thảo 

Tài liệu sử dụng trong Hội thảo bao gồm: 

 

1. Những phát hiện sau giai đoạn nghiên cứu ban đầu của nhóm nghiên cứu soạn thảo: 



 

 

 

 
5 

 

• Nhận diện TTNN trong tương tác với các nhân tố khác của xã hội thông tin 

• Đơn vị, cá nhân thực hiên nhiệm vụ TTNN, phương thức TTNN 

• Đơn vị chuyên trách về truyền thông tại cơ quan nhà nước. Xu thế mới đáp ứng yêu 

cầu mới của TTNN 

• Chức năng quan trọng của TTNN 

• Đề xuất nhằm tăng cường năng lực TTNN 

2.  Tham luận tại Hội thảo của Giám đốc Sở TTTT tỉnh Lào Cai 

3. Bài phát biểu của từng thành viên nhóm nghiên cứu 

IV. Công tác chuẩn bị 

Đăng kí tham dự Hội thảo 

RED đã liên hệ các chuyên gia, gửi giấy mời tham gia đến các tổ chức xã hội, cơ quan 

báo chí truyền thông và đăng tải trên các diễn đàn liên quan. Thư mời được gửi trước 

thời gian tổ chức bảy ngày qua email và đường chuyển phát nhanh. Sau thời gian gửi thư 

mời, RED đã nhận được hơn 90 thư và điện thoại xác nhận tham gia.  

Chương trình Hội thảo  

Nhóm chuyên gia, nhóm nghiên cứu và trung tâm RED đã thảo luận thống nhất về nôi 

dung chủ yếu sẽ được trình bày trong Hội thảo.  

Sau hội thảo 

Tính đến ngày 25/08/2017 ( một ngày sau Hội thảo kết thúc) đã có một số cơ quan truyền 

thông đưa tin về Hội thảo như truyền hình Quốc hội, truyền hình Thông tấn, truyền hình 

Sóc Trăng… 

Phát bản khảo sát cho các chuyên gia, phóng viên đã tới tham dự, tiếp tục thu nhận ý kiến 

góp ý và tổng hợp gửi nhóm nghiên cứu. 

 

V. Thời gian địa điểm Hội thảo 

• Thời gian:  14h – 17h thứ tư ngày 23/08/2017 

• Địa điểm:        Khánh sạn Hòa Bình – 27, Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

• Đối tượng:  Thành viên nhóm nghiên cứu, các chuyên gia, cơ quan báo chí, bộ, ban, 

ngành và tổ chức xã hội 

 

VI. Kết quả Hội thảo 

1. Thông tin thành phần tham dự 

 

Số lượng tham gia Hội thảo: 92 thành viên (bao gồm 44 thành viên nữ chiếm 

47,8% ; 48 thành viên nam chiếm 52,2% trong số đó có 8 nữ phóng viên, nhà báo 

chiếm 26,7% và 22 nam chiếm 73,3%) 
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Trong đó: 13 thành viên nhóm nghiên cứu và chuyên gia; 30 nhà báo phóng viên từ 

các cơ quan báo chí truyền thông; 31 giảng viên các trường đại học chuyên ngành 

luật và chính sách công; 03 thành viên từ các tổ chức xã hội và 15 đại diện từ các cơ 

quan bộ, ban, ngành trong cả nước. 

• Các cơ quan báo chí truyền thông có Đại biểu tham dự Hội thảo bao gồm: 

Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, truyền hình Quốc hội, truyền hình Việt Nam, 

báo Diễn đàn Doanh nghiệp, thời báo Ngân hàng, báo Công an Nhân dân, báo Đại 

biểu Nhân dân, báo Tài nguyên và Môi trường, báo Thanh niên Thủ đô, báo Quân 

đội Nhân dân, báo toàn cảnh Việt Nam, báo Đầu tư, báo điện tử Chính phủ, báo Tin 

tức, báo Văn hóa, tạp chí dân chủ và pháp luật, tạp chí Tài chính Tiền tệ, tạp chí 

Thuế, thời báo Kinh tế Việt Nam 

• Đại diện các cơ quan nhà nước: Bộ Giao thông Vận tải, bộ kế hoạch và đầu tư, bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội, bộ Nông nghiệp và PTNT, bộ Tài nguyên và Môi 

trường, bộ Thông tin và Truyền thông,  

• Giảng viên các trường đại học chuyên ngành luật và chính sách công:  Học viện 

Hành chính Quốc gia, khoa Luật ĐHQGHN, học viện Báo chí & Tuyên truyền, đại 

học Luật 

• Các tổ chức xã hội: Trung tâm DAVE, viện dân số - gia đình và trẻ em, viện 

Nghiên cứu Kinh tế xã hội và Môi trường.  

 

2. Một số hình ảnh từ Hội thảo Truyền thông nhà nước trong bối cảnh nhà nước kiến tạo 
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3. Đường link các báo – đài đăng tin về Hội thảo 

 

1. Kênh truyền hình Quốc hội:  https://www.youtube.com/watch?v=cKSDG43BwiQ 

2. Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: 

 http://thst.vn/t/truyen-thong-nha-nuoc-trong-boi-canh-nha-nuoc-kien-tao?fref=gc  

3. Thông tấn xã: http://vnews.gov.vn/ban-tin-thoi-su-tong-hop-20h-ngay-23082017  

4. Đài TH Hà Nội: http://hanoitv.vn/ban-tin-thoi-su-15h-ngay-1092017-v72856.html  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcKSDG43BwiQ%26fref%3Dgc&h=ATM2Qjsksmyy3anJCXzo53Rad2OG1tVXg8e8aGruYSw2ZwGd2svlmNTdzMnJPwflNyyAJoSRjVZ3r8aE-JGWGtKsmTRhVrWJ7OlHP-wIsMPI7v2oTdYiOj1fo9EYcCwGdVrisPUsEHM
http://thst.vn/t/truyen-thong-nha-nuoc-trong-boi-canh-nha-nuoc-kien-tao?fref=gc
http://vnews.gov.vn/ban-tin-thoi-su-tong-hop-20h-ngay-23082017
http://hanoitv.vn/ban-tin-thoi-su-15h-ngay-1092017-v72856.html
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