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PHÁT TRIỂN CAO SU Ở SƠN LA KHI THỰC TẾ KHÁC XA NGHỊ QUYẾT

Hôm nay hơn hôm qua,
ngày mai hơn hôm nay

Với Phan Quang

“Chúng tôi mong muốn 
khán giả có cái nhìn 
khách quan nhất về đại dịch”

Webinar
giải pháp họp trực tuyến quốc tế 
hiệu quả trong bối cảnh khủng hoảng
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Biết bao 
nhiêu tình

PGS.TS NGUYỄN THẾ KỶ

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của
dân tộc ta, văn học, nghệ thuật luôn đóng vai trò quan
trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân; dù trong
hoàn cảnh nào, người nghệ sĩ chân chính luôn lấy việc
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm mục đích sống
và viết của mình. 

1.Sau khi Đảng ta ra đời, rất nhiều nhà văn
đã đi theo con đường cách mạng của Đảng,
tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc; ủng hộ

Đề cương Văn hóa 1943 của Đảng; hăng hái tham
gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân
Pháp; thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam ở chiến
khu Việt Bắc; và những năm đầu kháng chiến

chống đế quốc Mỹ xâm lược, vào tháng 4/1957,
Hội Nhà văn Việt Nam ra đời. Hội trở thành tổ chức
chính trị, xã hội, nghề nghiệp của các nhà văn Việt
Nam, tập hợp, đoàn kết hội viên; góp phần tham
mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng, từng bước
hoàn thiện đường lối, quan điểm, pháp luật, chính
sách phát triển văn hóa, văn nghệ; động viên, khích
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lệ hội viên sáng tạo, phản ảnh công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình tượng con người
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

2.Trong suốt hàng chục năm qua, các nhà
văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận, phê
bình văn học, nghệ thuật luôn ghi nhớ và

thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
kính yêu: “Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Anh
chị em là những chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Hội và
các hội viên ưu tú đã “cùng xương thịt với nhân dân,
cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu” với Tổ quốc;
bồi dưỡng, cổ vũ các tài năng văn chương; cống
hiến cho đất nước, cho nhân dân nhiều tác phẩm có
giá trị; phát triển nền văn học cách mạng Việt Nam
thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước, dân chủ, khoa học,
nhân văn; góp phần bồi dưỡng tâm hồn, cốt cách
con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam thời đại
Hồ Chí Minh. 

Đông đảo những người viết văn cả nước luôn tự
hào với các tên tuổi lớn: Hồ Chí Minh, Sóng Hồng,
Tố Hữu, Hải Triều, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi,
Nguyễn Công Hoan, Xuân Diệu, Đặng Thai Mai,
Hà Xuân Trường, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng,
Chính Hữu, Nguyễn Bính, Hoàng Trung Thông,
Hoài Thanh, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Anh Thơ, Học
Phi, Nguyễn Xuân Sanh, Vũ Tú Nam, Hồ Phương,
Nguyễn Khoa Điềm, Giang Nam, Đoàn Giỏi,
Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh,
Nguyệt Tú, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh… Nhiều
nhà văn, nhà thơ thực sự là nghệ sĩ - chiến sĩ, đứng
nơi đầu song ngọn gió, anh dũng hy sinh trên các
chiến trường như: Trần Đăng, Nam Cao, Trần Mai
Ninh, Thâm Tâm, Lê Anh Xuân, Nguyễn Trọng
Định, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Mỹ, Lê Vĩnh
Hòa… Nhiều tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ
cách mạng đã đi cùng, sống cùng năm tháng, sống
mãi với nhân dân, với dân tộc; gợi lên trong lòng
mỗi người niềm kiêu hãnh, tự hào về đất nước, về
nhân dân; về các cuộc kháng chiến thần thánh
chống kẻ thù xâm lược; về công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; về mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh.

Để ghi nhận, tôn vinh công lao đóng góp của
Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà văn tiêu biểu,
Đảng, Nhà nước ta đã trao tặng Hội Huân chương
Sao Vàng, Huân chương Độc lập hạng Nhất và
nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều nhà văn
ưu tú được Đảng, Nhà nước trao Giải thưởng Hồ
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ

thuật, 5 nhà văn được tặng danh hiệu Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới.

3.Trong chặng đường mới của đất nước,
chúng ta vừa tiếp tục phát huy truyền thống
vẻ vang của dân tộc, của nhân dân ta, vừa

phải đương đầu và vượt qua không ít khó khăn,
thách thức. Hiện thực đời sống mà các văn nghệ sĩ
hằng ngày tiếp xúc, tìm tòi, khám phá, vừa có rất
nhiều điều hay, mặt tốt, những thành tựu to lớn, có
ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới đất nước hơn
30 năm qua mang lại; cùng
với đó, cũng xuất hiện
không ít những yếu kém,
tiêu cực, cái xấu, cái ác do
mặt trái cơ chế thị trường và
hội nhập quốc tế đưa đến.
Ngay trong lĩnh vực văn
học, nghệ thuật, bên cạnh ưu
điểm, kết quả to lớn, cũng
xuất hiện những biểu hiện
đáng lo ngại trong xây dựng,
tập hợp đội ngũ và sáng tạo
tác phẩm. Nhà văn, nhà thơ
là con người, là công dân
như bao người khác. Nhưng
họ cũng có những đặc điểm,
phẩm chất khác với nhiều
người, họ nhạy cảm, tinh tế,
rung động sâu xa, biểu hiện
mạnh mẽ trước mọi vấn đề,
hiện tượng của đời sống xã
hội. Trước một sự việc cụ
thể, có nhà văn bình tĩnh
nắm bắt, khám phá, sáng tạo,
phản ảnh, phản biện có tính
xây dựng; cũng có nhà văn
lo lắng, băn khoăn, bức xúc,

Văn nghệ hướng tới sự vĩnh hằng,
tới chân, thiện, mỹ, nhưng nếu thờ

ơ với những câu hỏi lớn, những
vấn đề nóng bỏng của đất nước,

của thời đại thì khó đưa đất nước
cập bến tương lai.  
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thậm chí có thể có suy nghĩ và hành động bộc trực,
thái quá, có lúc cực đoan.

4.Văn nghệ là một hình thái ý thức thuộc
thượng tầng kiến trúc; dù có những đặc
trưng, đặc thù nào thì sự tiếp cận, nhận

thức, phản ánh hiện thực của nhà văn phải góp phần
cải biến xã hội theo hướng nhân văn, khoa học,
phát triển. Văn nghệ không hoàn toàn là chính trị
nhưng không thể không tham gia vào chính trị,
càng không thể đứng ngoài chính trị. Văn nghệ
hướng tới sự vĩnh hằng, tới chân, thiện, mỹ, nhưng
nếu thờ ơ với những câu hỏi lớn, những vấn đề
nóng bỏng của đất nước, của thời đại thì khó đưa
đất nước cập bến tương lai. Văn hóa nói chung, văn
nghệ nói riêng, phải mang trách nhiệm xã hội, phải
vì xã hội, vì con người. Ngay từ năm 1943, Ðề
cương văn hóa Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo
của Ðảng đối với văn hóa (trong đó có văn nghệ);
đặt văn hóa là một cuộc cách mạng được tiến hành
đồng thời với cách mạng chính trị và cách mạng
kinh tế. Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về
“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước” chỉ rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã
hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất
nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh
tế, chính trị, xã hội”. 

Văn học, nghệ thuật tiến bộ, cách mạng mang
tinh thần nhân bản, nhân văn sâu sắc. Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của
Ðảng khẳng định: “Con người là trung tâm của
chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát
triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn
quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc,
đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”. Trong
quyền con người, có quyền tự do sáng tạo của
người nghệ sĩ. 

5.Cùng với sự tôn trọng, khuyến khích văn
nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị
về nội dung, về hình thức, Ðảng và Nhà

nước cũng mong muốn văn nghệ sĩ nêu cao trách
nhiệm công dân, trách nhiệm của người chiến sĩ
trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; dấn thân, lao động
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nghiêm túc, sáng tạo nhiều tác phẩm tốt, khơi dậy,
thổi bùng ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào, tự tôn
dân tộc, ý chí và khát vọng đổi mới, đóng góp
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Kinh nghiệm từ thực tiễn sáng tạo văn học,
nghệ thuật của dân tộc và nhân loại cho thấy, chỉ
khi nào nghệ sĩ dám sống đến cùng vì đất nước, vì
nhân dân, phát huy tối đa tài năng nghệ thuật và
trách nhiệm công dân thì khi đó họ mới có được
những tác phẩm nghệ thuật ưu tú, phản ánh được
khát vọng của nhân dân và xu thế phát triển của
thời đại. Văn học, nghệ thuật nước ta thời kỳ đổi
mới đã mở rộng hơn về biên độ sáng tạo, về tư duy
nghệ thuật, về quan niệm nhân sinh, vừa cố gắng
phản ảnh được những mặt tích cực của thực tiễn
đổi mới, vừa kịp thời đấu tranh phê phán sự xuống
cấp về đạo đức xã hội, sự suy thoái tư tưởng và
biến chất của con người trong điều kiện kinh tế thị
trường. Hiện nay, vấn đề đạo đức xã hội là vấn đề
đặc biệt quan trọng. Với tinh thần nhìn thẳng vào
sự thật, Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo về nạn tham
nhũng, tệ cửa quyền, nguy cơ suy thoái tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, coi đó là những nguy cơ
cần phải nhanh chóng đẩy lùi. Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) về vấn đề này thêm một lần nữa
khẳng định tư duy chính trị, văn hóa và tầm nhìn
đúng đắn của Đảng.

6.Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
(khoá X) về văn học, nghệ thuật; đặc biệt là
Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành

Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển
văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước” định hướng cho
những người làm công tác văn hóa văn nghệ trong
thời kỳ mới. 

Tập trung xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa
dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các
đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con
người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.
Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây
dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với
các đặc tính cơ bản: yêu nước, đoàn kết, nhân ái,
nghĩa tình, trung thực, cần cù, sáng tạo. Xây dựng
đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai
trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa
kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn

hóa và con người trong phát triển kinh tế.
Tiếp tục đi sâu nắm bắt, sáng tạo các tác phẩm

văn học ca ngợi, tôn vinh các cuộc kháng chiến vĩ
đại của dân tộc chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc,
ca ngợi Đảng, Bác Hồ và nhân dân anh hùng trên
tinh thần nhận thức lịch sử một cách biện chứng,
sâu sắc. Độ lùi thời gian cũng như sự thay đổi về
khoảng cách thẩm mỹ, thái độ chiêm nghiệm và ý
thức văn hóa, sự đổi mới về bút pháp và cách tân
nghệ thuật giúp cho các nhà văn của ta có thêm
nhiều phát hiện và xúc cảm thẩm mỹ mới.

Bám sát hơi thở đời sống đương đại, đi sâu
miêu tả, phân tích, lý giải những vấn đề nóng bỏng
đang đặt ra cho cả xã hội, trong đó có người nghệ
sĩ. Trong hơn ba mươi năm qua, nhiều tác phẩm
văn học, nghệ thuật đã khắc họa một cách sinh
động con người Việt Nam vừa truyền thống vừa
hiện đại, đồng thời, đề cập đến nhiều vấn đề bức
thiết của xã hội đương đại. Kế thừa, phát huy chủ
nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo - truyền
thống quý báu của dân tộc, của văn hóa Việt Nam.

Bình tĩnh, cảnh giác trước các biểu hiện, các
khuynh hướng văn học thiếu lành mạnh, thậm chí,
độc hại, phản động. Tình trạng “thương mại hóa”
văn học, nghệ thuật, chạy theo thị hiếu dễ dãi, tầm
thường có nguy cơ lan rộng. Có cả những trường
hợp sáng tạo tác phẩm nhằm mục đích “giải thiêng”
lịch sử, “hạ bệ thần tượng”, kêu gọi “nổi loạn”, “ly
khai”… Để không xảy ra tình trạng chệch hướng,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong văn học,
nghệ thuật, người nghệ sĩ phải không ngừng bám
sát thực tiễn, sống cùng đất nước mình, nhân dân
mình, gắn bó máu thịt với sự nghiệp đổi mới, đi sâu
vào thực tiễn, dám đổi mới một cách mạnh mẽ
nhưng đúng đắn, tạo ra những tác phẩm có giá trị
về tư tưởng, nghệ thuật, tính nhân văn, lôi cuốn
công chúng.n

Độ lùi thời gian cũng như sự thay
đổi về khoảng cách thẩm mỹ, thái

độ chiêm nghiệm và ý thức văn
hóa, sự đổi mới về bút pháp và

cách tân nghệ thuật giúp cho các
nhà văn của ta có thêm nhiều phát

hiện và xúc cảm thẩm mỹ mới.
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VOV lan tỏa mạnh mẽ 
tinh thần Đại hội XIII của Đảng

đến công chúng
Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, VOV đã tổ chức lớp
tập huấn cho cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên về những
nội dung chính của Đại hội, những yêu cầu đặt ra trong
việc đưa tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng của cả 4 loại
hình và trên nền tảng số.
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“Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng đã thành công
rất tốt đẹp. Góp phần vào thành
công này có công sức của các cơ
quan báo chí và các nhà báo”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá
rất cao sự đóng góp của các nhà
báo trong phát biểu tại cuộc họp
báo ngay sau khi Đại hội Đảng
kết thúc. “Có thể nói, kỳ Đại hội
này cũng là kỳ Đại hội thành
công trên phương diện báo chí”
- Nhiều nhà báo đã nhận xét như
vậy bởi kỳ Đại hội này các nhà
báo được tạo những điều kiện tốt
nhất khi tác nghiệp tại Trung tâm
báo chí Đại hội.

Trung tâm được đầu tư các
trang bị phương tiện máy móc
mới, hiện đại; các điều kiện về
đường truyền tốt nhất. Đặc biệt
là việc cung cấp thông tin rất đầy
đủ, nhanh, chính xác, vì vậy,
giúp cho các nhà báo có lượng
thông tin nhiều, đa dạng, góp
phần đưa thông tin có định
hướng, đáp ứng yêu cầu chung
của công chúng và riêng của mỗi
cơ quan báo chí.

Kỳ Đại hội XIII này, Đài Tiếng
nói Việt Nam (VOV) cử một đội
ngũ hùng hậu với hơn 40 cán bộ,
phóng viên, biên tập viên, kỹ
thuật viên (thuộc các loại hình
phát thanh, truyền hình, báo in,
báo điện tử) tham gia tác nghiệp.
Để thực hiện được nhiệm vụ
quan trọng này, VOV đã lên kế
hoạch từ rất sớm, phân bố nội
dung, hình thức và phương án
tác nghiệp.

Đặc biệt, VOV đã tổ chức lớp

tập huấn cho cán bộ, phóng viên,
kỹ thuật viên về những nội dung
chính của Đại hội, những yêu
cầu đặt ra trong việc đưa tin, đáp
ứng nhu cầu của công chúng của
cả 4 loại hình báo chí và trên nền
tảng số. Nơi làm việc của VOV
tại Trung tâm báo chí được trang
trí đẹp, nổi bật, được tổ chức
khoa học và đảm bảo cho việc
biên tập, phát sóng trực tiếp và
cung cấp các đường truyền
audio cho các đài địa phương và
nước ngoài có nhu cầu.

Bước vào tuần cao tuyên
truyền Đại hội Đảng (từ 20/1
đến 3/2/2021), trên sóng phát
thanh, truyền hình, báo in, báo
điện tử của VOV các thông tin
về Đại hội Đảng và các vấn đề
liên quan tới Đại hội, liên quan
đến văn kiện, nghị quyết và tâm

tư tình cảm của cán bộ, đảng
viên, nhân dân đã được đưa tin,
phản ánh rất đầy đủ và sâu,
nhiều góc độ mới, hình thức hấp
dẫn...Những ngày Đại hội diễn
ra, các phóng viên đã bám sát
các sự kiện, thực hiện nhiều
cuộc phỏng vấn các đồng chí
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các
đại biểu về những vấn đề nóng
hổi mà công chúng quan tâm
như vấn đề nhân sự, bầu cử, việc
triển khai thực hiện nghị quyết...

Tính trung bình, trong tuần cao
điểm này, hàng ngày các đơn vị
của VOV đã chuyển tới công
chúng gần 200 tin, bài, chương
trình, chuyên đề, chuyên trang,
chuyên mục trên các kênh, báo
của VOV. Nhiều nội dung được
nhanh chóng dịch ra các thứ
tiếng dân tộc, các thứ tiếng nước
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ngoài và phát sóng phục vụ công
chúng đặc biệt là người dân tộc
thiếu số và người nước ngoài.

Có thể nói, quan trọng nhất
của đợt tuyên truyền là việc
tường thuật trực tiếp Lễ Khai
mạc, Bế mạc trên sóng phát
thanh Thời sự VOV1 và tiếp
sóng truyền hình trực tiếp trên
VTC, VOVTV. Trong ngày khai
mạc, Ban Thời sự VOV1 đã mở
sóng chương trình đặc biệt bắt
đầu từ 6h sáng với chủ đề “Rạng
danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”.
Chương trình kéo dài đến 8h để
vào tường thuật phiên khai mạc
và bế mạc.

Trước khi tường thuật Lễ Bế
mạc, Ban Thời sự cũng tổ chức
chương trình đặc biệt chủ đề
“Cờ Đảng giục ta đi tới”. Các
chương trình đặc biệt đều có

khách mời và nối các cấu phát
thanh trực tiếp tới các địa
phương, đến một số nước trên
thế giới qua các cơ quan thường
trú trong nước và nước ngoài để
phản ánh tâm tư tình cảm của
cán bộ đảng viên với Đảng.

Các chương trình đặc biệt và
các buổi tường thuật trực tiếp
này của VOV được gần 60 Đài
PT-TH tỉnh, nhiều đài truyền
thanh quận, huyện và truyền
thanh phường, xã phường tiếp
sóng. Kênh VTC1 ngoài tiếp
sóng truyền hình trực tiếp các
phiên khai mạc, bế mạc còn tổ
chức các chương trình đặc biệt
đển nhắc lại những mốc son chói
lọi của Đảng, bàn luận những
vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ
mới...

VOV có sáng kiến gửi các

đường link phát thanh, truyền
hình trực tiếp trực tiếp trên
VOV1, VOV.VN, VTC News,
VTC1, VOV Live tơí 23 Đaì PT-
TH quốc tế để họ tiếp phát và
theo dõi, khai thác, phản ánh
toàn bộ các hoạt động của Lễ
khai mạc Đại hội XIII.

2 báo điện tử VOV.VN và
VTC News đều phát trực tuyến
chương trình lễ khai mạc, bế
mạc Đại hội XIII; có phỏng vấn
các đại biểu, chùm ảnh, video,
infographic, e-Magazine....sinh
động, đẹp, ấn tượng phản ánh
phản ánh toàn diện các hoạt
động của Đại hội.

Đặc biệt, tối muộn 30/1, VOV
là đơn vị đầu tiên thông tin kết
quả bầu cử Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII.
VOV1 mở sóng đọc trực tiếp từ



DIỄN ĐÀN NGHIỆP VỤ / VOV ĐA PHƯƠNG TIỆN

NỘI SAN NGHIỆP VỤ VOV10

studio dã chiến được thiết lập tại
Trung tâm báo chí; VOV.VN,
VTC News lập tức đăng tải danh
sách 200 Ủy viên BCH Trung
ương khóa XIII trên báo còn-
VTC1 lên sóng breaking news.

Cùng với các nhà báo, nhiều
nghệ sỹ của Nhà hát Đài TNVN
như Đăng Dương, Việt Hoàn,
Đinh Trang... đã tham gia vào
chương trình nghệ thuật “Khát
vọng - Tỏa sáng” chào mừng
thành công của Đại hội XIII được
tổ chức tại sân vận động quốc gia
Mỹ Đình tối 2/2.

Đánh giá những đóng góp của
cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên,
nghệ sỹ của VOV trong quá trình
phục vụ Đại hội XIII, ông Phạm
Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc
VOV cho rằng: “VOV đã tham
gia với tinh thần trách nhiệm cao
nhất, tận tâm và đạt được hiệu quả
thông tin tuyên truyền nhanh
nhạy, sắc bén, chủ động, bài bản,
tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Kết quả đợt tuyên truyền này một
lần nữa khẳng định sức mạnh của
VOV một cơ quan báo chí chủ lực
đa loại hình, đa phương tiện, đa

nền tảng, đa ngôn ngữ”.
Sau Đại hội, VOV bắt đầu triển

khai kế hoạch tuyên truyền kết
quả thành công rất tốt đẹp của Đại
hội; triển khai các hoạt động đưa
nghị quyết của Đảng vào cuộc
sống như: Tập huấn cho cán bộ
phóng viên về những điểm quan
trọng của nghị quyết 13; mở
chuyên mục Đưa nghị quyết của
Đảng vào cuộc sống thông qua
các chương trình đặc biệt, các
chương trình tọa đàm, bình luận;
tổ chức cuộc thi viết “Đảng trong
cuộc sống của tôi”...n
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TRẦN ĐỨC NUÔI (Vĩnh Trà)

Mùa hè năm 1988 nhà báo Phan Quang về nhậm chức Tổng giám đốc kiêm Tổng
biên tập Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam (TNVN) thay nhà tuyên huấn, nhà
báo Trần Lâm sau 43 năm liên tục giữ chức Tổng biên tập. Gặp gỡ lần đầu, ông
khiêm nhường nói vui: “Tôi như con dâu mới về nhà Đài, mong mọi người giúp
đỡ”. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, giờ ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng nhà
báo Phan Quang vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Những ngày đầu năm 2021 này,
tại Lễ công bố và trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa
liềm vàng) lần thứ V năm 2020, Ban Chỉ đạo Giải đã quyết định vinh danh nhà
báo Phan Quang là Nhà báo tiêu biểu”. 

Hôm nay hơn hôm qua,
ngày mai hơn hôm nay

Với Phan Quang:
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“CON DÂU MỚI” TRONG NGÔI NHÀ BỘN BỀ CÔNG VIỆC
Ngược lại thời gian để nhớ về những tháng ngày đầy xáo trộn, băn khoăn

và nặng nề lo lâu. Từ tháng 6 năm 1977 đến tháng 4 năm 1987 thành lập
Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam (UBPTTHVN), là cơ quan
trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là  Chính phủ). Đài Tiếng nói Việt
Nam (TNVN) trực thuộc Ủy ban. Từ cấp một Đài Quốc gia xuống cấp hai.
Từ một cơ quan báo chí tác nghiệp nhanh nhạy đáp ứng yêu cầu thông tin
tuyên truyền thời chiến mau lẹ, chuyển sang một cơ chế có nhiều tầng nấc,
nên tác động đầu tiên đến với đội ngũ phóng viên biên tập. Muốn đi công
tác xuống cơ sở phải tạm ứng tiền, trở về thanh toán với tài vụ phải qua 8
cửa ải, mà cửa nào cũng có “quyền” và “hành” đủ kiểu. Ấy là chưa nói đến
kỹ thuật, nghệ thuật. Việc gì cũng yêu cầu đáp ứng nhanh, kịp thời mà qua
cửa nào cũng phải “xin”. Không ngỏ lời xin thì “cửa có quyền” không cho.
Cũng là thủ trưởng ấy, cũng ngồi trong một ngôi nhà 58 Quán Sứ ấy mà đi
xin việc từ Đài đến Ủy ban thật xa rôi, cách trở là do bộ máy cồng kềnh, tổ
chức manh mún, cơ chế quan liêu bao cấp nghiệt ngã. Lương thấp, nhà
thiếu, công việc trắc trở, nhiều người bỏ nghề, hay xin chuyển công tác
khác, đến cơ quan khác. Không ít thắc mắc, không thiếu đơn từ khiếu nạn,
kêu cứu, nhưng đâu vẫn vào đấy. 

Đánh đùng một cái giải thể UBPTTHVN, từ 30/4/1987 Đài TNVN trực
thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Giải thể làm một số cán bộ
trung gian mới lên chức nắm quyền lo lắng, nhưng anh chị em lao động
trực tiếp ở cơ sở rất phấn chấn. Niềm vui chưa tày gang thì hay tin thành
lập Bộ Văn hóa Thông tin, cử nhà báo Phan Quang, thứ trưởng kiêm Tổng
giám đốc, Tổng biên tập Đài TNVN. Một nỗi lo sáp nhập Đài vào Bộ lại
bùng lên. May mắn là khi nghe công bố nhà báo Phan Quang làm Tổng
giám đốc kiêm Tổng biên tập Đài TNVN, không có “đuôi” Thứ trưởng
kiêm nhiệm. Lộn xộn và trật tự, mừng và lo đan xen là không khí chung
trong ngôi nhà 58 Quán Sứ khi nhà báo gạo cội Phan Quang quen báo in
và quản lý báo chí vĩ mô về làm “dâu mới” của đại gia đình TNVN với quá
nhiều “bếp núc”, lại đông người.

Thông thường khi tiếp quản một cơ quan mới, tân thủ trưởng làm ngay
công tác tổ chức, nhân sự, thậm chí đưa những người cùng ê kíp cơ quan
cũ về giúp việc. Với Tổng giám đốc, Tổng biên tập Phan Quang có khác.
Điều quan tâm đầu tiên của ông là lập ngay Ban Thư ký biên tập trên cơ sở
phòng Tổng hợp, như một Ban thư ký tòa soạn của báo in. Công việc không
chỉ nghe và tổng hợp báo cáo mà tham mưu, giúp lãnh đạo lên kế hoạch
thông tin tuyên truyền của toàn Đài, kết nối các ban biên tập hướng đến
mục tiêu chung, giữ bản sắc các ban, các chương trình mà không cát cứ,
giảm chồng chéo, trùng lắp. Bên cạnh đó là nâng cấp các phòng Tổ chức,
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Kế hoạch Tài vụ, Quan hệ Quốc tế từ
thời Ủy ban lên cấp vụ để cùng nhau
phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch
chung của toàn đài. 

Khâu đột phá khẩu đầu tiên là tăng
thời lượng, tách hệ chương trình, xây
dựng hệ chương trình mới là Âm nhạc
và Tin tức trên sóng FM stereo. Bước đi
đầu tiên là xóa bỏ thời lượng nội dung phát sóng theo các buổi sáng, trưa
và chiều tối mà phát sóng liên tục từ “5 giờ kém 5 phút” đến 22h30’ rồi
24h00. Ngay sau đó là tách hệ chương trình Đối nội (Ban biên tập Đối Nội)
hiện hành thành các ban biên tập: Thời sự chính trị, Chuyên đề (cốt lõi là
kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục). Thành lập ban Bạn nghe đài.
Giữ nguyên Ban biên tập Văn nghệ và Đối ngoại. Từ chương trình tiếng
Khơ me tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chương trình các thứ tiếng dân
tộc ở Tây Nguyên và tiếng Mông ở Hoàng Liên Sơn (đặt tại Yên Bái), thành
lập Ban biên tập các thứ tiếng dân tộc thiểu số, gọi tắt là Ban Dân tộc (nay
là VOV4)

Một mắt xích đột phá lôi cuốn cả nội dung và kỹ thuật tạo ra sự bừng nở
trên làn sóng Đài TNVN, xưa chưa có, nay có là cho ra đời Hệ Âm nhạc và
Tin tức trên sóng FM stereo. Có một nghịch lý tồn tại hàng chục năm là
khu vực thành thị có nhiều radio lại ít nghe đài hơn khu vực nông thôn.
Một trong những nguyên nhân chính là sóng trung chủ đạo và sóng ngắn bị
nhiễu. Chỉ có sóng FM mới khắc phục được tình trạng này. Thính giả phàn
nàn, Ban Thư ký biên tập phản ánh, kiến nghị liên tục mà Ban Kỹ thuật vẫn
trả lời chưa phát sóng FM vì không có điều kiện. Chung quy là thiếu đô la
và thiết bị. Trong một cuộc họp tại phòng Biên Ủy(phòng họp, giao của
Biên tập và Đảng Ủy) Tổng Giám đốc Phan Quang phấn khởi thông báo
Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định và giao cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
và Bộ Tài chính xem xét, cấp kinh phí, Đài TNVN thực hiện chương trình
phát sóng FM. Trút được nỗi lo, TGĐ Phan Quang cười vui: “Các ông yên
tâm. Tiền và thiết bị đã có Lãnh đạo Đài lo, còn khung chương trình, nội
dung giao cho hai ông Ban Thư ký Biên tập và Ban Âm nhạc. Không ai có
ý kiến gì nữa thì uống nước rồi về làm thôi”.

Về làm thôi, có nghĩa là bắt tay vào công việc chưa làm bao giờ, bây giờ
làm ngay. Nhạc sỹ Cát Vận được TGĐ quyết định làm Trưởng Đài FM.
Khung chương trình vạch ra: 5 phút tin tức trong nước và thế giới bằng hai
thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh (do Ban Đối ngoại phụ trách), phát xen
kẽ vào đầu và giữa múi giờ, còn lại là âm nhạc trong nước và quốc tế. Trong
lúc tôi và nhạc sỹ Cát Vận đang cân đo đong đếm phần ca nhạc phát liên

Có một nghịch lý tồn tại hàng
chục năm là khu vực thành thị

có nhiều radio lại ít nghe đài hơn
khu vực nông thôn. 
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tục sao cho sinh động, hạn chế lặp lại,
gây nhàm chán thì TGĐ Phan Quang
đến, nhìn vào sơ đồ chương trình như
ma trận rồi bất ngờ hỏi:

Hai ông hiểu thế nào khi thính giả ban
khen “hát hay như đài”?

Thì ra mới về Đài ông đã tìm hiểu âm
nhạc trên làn sóng phát thanh có vị trí
không thể thay thế. Các chương trình ca
nhạc chủ yếu là hát mà chưa cân đối với
phần nhạc, nhất là thính phòng, giao
hưởng. Ông ra bài toán cho chúng tôi là

ban đầu 30% ca nhạc trong nước, 70% ca nhạc quốc tế, tiến tới 50/50. Khó
khăn, chật vật, nhưng rồi Đài FM stereo Âm nhạc và Tin tức cũng khánh
thành đúng kế hoạch 4/9/1990 trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Linh. Ban đầu Đài FM có công suất 5Kw, phủ sóng khu vực Hà Nội.
Một bước đi khiêm tốn, nhưng là bước ngoặt mở ra thời kỳ nâng cao chất
lượng phát thanh quốc gia cả nội dung và kỹ thuật, tiến lên hiện đại. Cùng
với tách hệ đối nội và thêm hệ Âm nhạc và Tin tức trên sóng FM stereo,
giúp thính giả được lựa chọn chương trình phát thanh yêu thích để nghe,
dần dần bỏ qua thói quen “phải nghe”, “được nghe”.

Tăng thời lượng, thêm hệ đòi hỏi bổ sung và đổi mới chương trình phát
thanh. Trong gần chục chương trình mới đáng chú ý là hai chương trình
“Câu lạc bộ người cao tuổi” và “Tạp chí Phát thanh”. Nếu như “Câu lạc bộ
người cao tuổi” tạo nên cấu trúc mới, trong đó người biên tập viên dẫn dắt
chương trình với sự tham gia của cộng tác viên, thính giả thì “Tạp chí phát
thanh” mở rộng dung lượng bảo đảm yêu cầu một tạp kỹ, chứa đựng nhiều
thể loại báo chí khác nhau, xen kẽ là âm nhạc làm sâu thêm, hấp dẫn, sinh
động hơn cho nội dung, thu hút người nghe. Đây là thể loại do nhà báo
Phan Quang đề xướng, giao cho Ban thư ký biên tập thể nghiệm, sau đó
các ban biên tập thay nhau thực hiện. Đây là hai chương trình mang lại hiệu
quả, được thính giả mến mộ. Sau 5 năm phát sóng, chương trình “Câu lạc
bộ người cao tuổi” được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động
hạng Ba. Một chương trình “Tạp chí phát thanh” do nhà thơ Trần Mạnh
Thường chủ biên đoạt giải B báo chí Việt Nam.

Một chuyển biến mới có tính bước ngoặt, mở ra hướng mới đưa phát
thanh đến hiện đại hóa là “Phát thanh trực tiếp” (PTTT). Những năm đầu
thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Lãnh đạo Đài TNVN đã chọn PTTT làm mũi
xung kích để thực hiện công nghệ phát thanh hiện đại và lấy “Chương trình
Thời sự” làm mũi đột phá. Ngày 1/7/1994, lần đầu tiên trên làn sóng Đài

Một chuyển biến mới có tính
bước ngoặt, mở ra hướng mới

đưa phát thanh đến hiện đại hóa là
“Phát thanh trực tiếp” (PTTT).
Những năm đầu thập kỷ 90 của thế
kỷ XX, Lãnh đạo Đài TNVN đã
chọn PTTT làm mũi xung kích để
thực hiện công nghệ phát thanh
hiện đại và lấy “Chương trình Thời
sự” làm mũi đột phá. 
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phát thanh Quốc gia phát đi chương trình “Thời sự và Âm nhạc”, từ 9h đến
10h sáng. Đây là chương trình thử nghiệm trực tiếp theo fomat đồng hồ
chương trình 60’. Lần đầu tiên vai trò đạo diễn, người dẫn chương trình
(MC) được thể hiện rõ nét. Từ chương trình Thời sự, PTTT lan tỏa sang
các hệ Âm nhạc (VOV3), Văn hóa xã hội (VOV2). Sự tham gia của khách
mời phòng thu, tương tác với thính giả làm tăng thêm nhiều lần giá trị “diễn
đàn” của làn sóng phát thanh Quốc gia.

Bước đầu đổi mới hệ chương trình đã mở lối cho quá trình thực hiện lộ
trình công nghệ phát thanh hiện đại, tăng cường trực tiếp, mở rộng giao
lưu, tư vấn. Đài TNVN đã chọn đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung
cùng với đổi mới mạnh mẽ công nghệ phát thanh theo hướng hiện đại hóa
làm trục xoay trung tâm cho mọi hoạt động của Đài phát thanh Quốc gia.
Sự đổi mới ấy không thể không nói đến mở rộng quan hệ,hợp tác Quốc tế.
Nhà báo, Tổng giám đốc Phan Quang nhiều khóa là phó Chủ nhiệm Ủy ban
Đối ngoại của Quốc hội có quan hệ rộng, sâu, uy tín với nhiều tổ chức báo
chí, nhiều quốc gia có truyền thống báo chí, phát thanh lâu đời, đã tạo nên
nhiều mối liên kết đưa những cái mới, đặc biệt là PTTT và công nghệ hiện
đại ứng dụng vào trong nước.

BƯỚC ĐẦU XÓA TIẾNG OAN “ĐÀI SÔNG HỒNG”
Từ năm 1976, đất nước hoàn toàn thống nhất về mặt nhà nước, Đài TNVN

trở thành Đài phát thanh Quốc gia đúng nghĩa, nhưng tiếng nói của đồng
bào miền Nam, nhất là vùng Nam Bộ chưa nhiều trên làn sóng. Nguyên
nhân chính là do bộ máy tổ chức. Sau 30/4/1975, Đài TNVN đã nhạy bén
thành lập Đài TNVN 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ kịp thời yêu
cầu thông tin của khu vực. Đài 2 có nhiệm vụ cung cấp tin, bài cho Đài
TNVN. Từ ngày 23/5/1981 theo quyết định của Chính phủ, Đài TNVN 2
tại thành phố Hồ Chí Minh ngưng phát sóng các chương trình chuyên mục
tại chỗ và chuyển thành Cơ quan thường trú của Ủy ban Phát thanh - Truyền
hình Việt Nam. Giữa năm 1987, sau khi giải thể UBPTTHVN, đơn vị này
tách thành hai cơ quan thường trú Phát thanh và Truyền hình. Trong thời
gian này, phát thanh chỉ là một phòng biên tập. Chức năng nhiệm vụ thu
hẹp, cơ sở vật chất, tài chính cũng hạn hẹp nên tin bài thường là “chay”,
thiếu tiếng nói của cán bộ nhân dân vùng Nam Bộ. Một thời gian dài, Đài
Phát thanh Quốc gia mang tiếng là “Đài Sông Hồng”. Là nhà báo từng yêu
quý và gắn bó bằng nhiều bút ký về đồng bằng Sông Cửu Long, với cương
vị là Đại biểu Quốc hội, nay lại lĩnh trách nhiệm đứng đầu Đài phát thanh
Quốc gia, Tổng giám đốc Phan Quang rất sốt ruột với tình trạng này. Nhậm
chức hơn 3 tháng, TGĐ Phan Quang đã bay ngay vào thành phố Hồ Chí
Minh gặp gỡ phóng viên biên tập và cán bộ hưu trí ở đây, lắng nghe và xin
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ý kiến. Ngày 13/9/1988, TGĐ Đài TNVN ra quyết định số 126/ĐFT thành
lập Cơ quan thường trú Đài TNVN tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm
vụ trọng tâm là thông tin kịp thời, dàn dựng các chương trình phát thanh
sống động, vừa phát sóng khu vực, vừa cung cấp cho Đài TNVN. Kế theo
đó từ năm 1991 đến 1993, Đài thành lập hai cơ quan thường trú lớn ở Miền
Trung, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng và Tây Nguyên, đặt tại thành phố Buôn
Mê Thuột. Từ đây Đài TNVN được xóa dần tiếng oan “Đài Sông Hồng”.

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC, 
DẤU MỐC KẾT NỐI VỚI ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG

Một thời gian dài, nhiều hội nghị, hội thảo bàn về mối quan hệ giữa Đài
phát thanh trung ương với địa phương. Có ý kiến cho rằng ngành Phát thanh
nên thống nhất cả nước như một ngành dọc để phát triển. Có lúc kiến nghị
Đài Phát thanh Quốc gia tổ chức thành một hãng phát thanh. Khi Đài phát
thanh - truyền hình dựng lên khắp các tỉnh, thành, nhiều ý kiến nghiêng về
khai thác chung cột ăng ten để tiết kiệm tài nguyên, tiền bạc cho nhà nước.
Gay cấn nhất là cuộc tranh luận nên bỏ đài tỉnh, lập đài khu vực trực thuộc
Đài trung ương. Ngày 16 tháng 8 năm 1993 Chính phủ ra nghị định 53CP
với nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ đài phát thanh truyền hình địa phương,
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TGĐ Đài TNVN có sáng kiến tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần
thứ nhất, coi đây là ngày hội nghiệp vụ, là nơi gắn kết Đài phát thanh trung
ương với đài địa phương. Tháng 12 năm 1994, Liên hoan phát thanh toàn
quốc lần đầu tiên tổ chức tại thủ đô Hà Nội với 60 đơn vị tham gia, trong
đó có 52 Đài tỉnh, thành phố; thu hút 265 tác phẩm, 50 tác phẩm được trao
giải thưởng. Trong lễ bế mạc với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn
Khánh, TGĐ Phan Quang không giấu nổi niềm vui, phát biểu “ Mặc dù rất
thận trọng, đến giờ phút này tôi có thể mạnh dạn tuyên bố: Liên hoan Phát
thanh toàn quốc đã thành công tốt đẹp”. Đây là khởi xướng đầu tiên của
ngành Phát thanh truyền hình cả nước, là nguồn cảm hứng và đặt nền móng,
tạo fomat cho các cuộc liên hoan trong nước và khu vực ASEAN sau này.

LẮNG NGHE VÀ BIẾT NGHE
Nhà báo Phan Quang về Đài TNVN một mình, không mang theo những

người cộng tác thân thiết lâu năm với mình, kể cả lái xe. Ông là Tổng giám
đốc thứ hai sau 43 năm thành lập Đài. Một gánh nặng trách nhiệm, một thử
thách nghề nghiệp, một hy vọng đổi mới “hôm nay phải hơn hôm qua”. Làm
gì, làm sao để vừa bảo tồn giá trị Đài Phát thanh quốc gia gần nửa thế kỷ
chiến đấu và xây dựng vừa phát triển, tiến lên hiện đại trong xu thế chung
của báo chí cả nước và quốc tế. Bài toán ấy đặt vào giữa bài toán thực tiễn
đầy khó khăn và xung đột. Ấy là những năm 1987 - 1988, chỉ cần nhắc đến
hai tiếng “tách - nhập”, “giải thể” đã nản lòng. Khi tách khỏi UBPTTHVN
Đài TNVN có khoảng gần 700 người với khối lượng công việc bề bộn của
biên tập, kỹ thuật, Đoàn Ca nhạc và quản lý. Đúng lúc Chính phủ quyết định
cắt 20% biên chế, bằng cách khống chế quỹ lương. Biên chế của Đài còn 500
người. Nghịch lý là công việc nhiều thêm mà nhiều người sung sức cả nghiệp
vụ và sức khỏe buộc phải nghỉ việc theo “chế độ”, phần lớn rơi vào anh chị
em công nhân kỹ thuật và diễn viên, nghệ sỹ. TGĐ Phan Quang phải dành
nhiều thời gian lắng nghe ý kiến, trao đổi với cán bộ chủ chốt từ phó Tổng
biên tập đến các trường ban, trưởng phòng và anh chị em phóng viên, kỹ
thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ, nhân viên hành chính, người lái xe. Nhìn
ông đứng trên bục phát biểu hay chủ trì giao ban nhiều người cho là “quan
cách”, kiểu “chính khách”, nhưng khi tiếp xúc công việc cụ thể mới thấy ông
là người thấu hiểu nhân viên dưới quyền, giao việc là giao bài toán và đòi
hỏi lời giải, kết quả chứ không “cầm tay chỉ việc”. Ông ngạc nhiên khi nhìn
vào sổ lương, quá nhiều anh chị em công nhân, biên tập viên là nhà thơ, nhà
văn, nghệ sỹ vì xuất phát điểm thấp mà sau hàng chục năm trong nghề, lương
vẫn dừng ở bậc cán sự 2. Ông đề nghị Bộ Tài chính xét nâng lương đặc cách
vượt cấp cho một số văn nghệ sỹ thành danh, nhưng Bộ chỉ duyệt hai người,
là một nhà thơ và một nghệ sỹ ca hát.
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Thu nhập thấp, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, nghệ
sỹ, kỹ thuật viên phải tranh thủ làm thêm như bóc lạc, đan len, nuôi lợn
trong những căn nhà chật chội, cũ nát. Có an cư mới lạc nghiệp, TGĐ nhờ
quan hệ rộng với các bộ và chính quyền địa phương cùng lãnh đạo đài đã
xin được đất, Chính phủ cấp kinh phí xây dựng nhà cao tầng kiên cốcho
cán bộ, công nhân viên. Khu nhà tập thể cao tầng của Đài TNVN ở 194
đường Giải Phóng được bình chọn là một trong những ngôi nhà đẹp mới
xây dựng của thành phố Hà Nội thời bấy giờ. Ngôi nhà mới của Đài ở
Phương Liên cũng khá khang trang, rộng rãi.

Nghe nhiều câu chuyện của anh chị em kỹ sư, công nhân kỹ thuật, TGĐ
Phan Quang mới nhận biết cái đằng sau câu cửa miệng “kỹ thuật là con
nuôi của Đài”. Không phải lãnh đạo Đài không, hay ít quan tâm đến kỹ
thuật mà sâu xa là thay đổi tổ chức quá nhiều lần. Thoạt đầu kỹ thuật truyền
dẫn phát sóng thuộc Bộ Quốc phòng, sau đó chuyển về Đài, rồi về Tổng
cục Bưu điện, sau nữa chuyển về UBPTTHVN. Sau giải thể Ủy ban, Tổng
cục Bưu điện quyết giữ các đài phát sóng, cho Đài TNVN thuê, thu tiền
theo giờ. Không chủ động kỹ thuật phát sóng thì không thể cải tiến, đổi
mới nội dung, tăng kênh, thêm chương trình. TGĐ Phan Quang, Phó TGĐ
Huỳnh Ngọc Ấn đã nhanh nhạy và dày công liên hệ, bàn thảo, thậm chí
tranh luận gay gắt với nhiều cơ quan, mới đưa hệ thống đài phát sóng phát
thanh về Đài phát thanh quốc gia. Từ cơ sở vững chắc ấy mà xây nên Đài
phát sóng lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ đặt tại Ô Môn, Cần Thơ.

Nghe “người nhà Đài” nói về mình và nói về Đài để tổ chức công việc,
xây dựng cơ sở vật chất cho hợp lý hợp tình. Quan trọng hơn nữa nghe
thính giả khen chê Đài để cải tiến, đổi mới nội dung chương trình sao cho
đúng nhiệm vụ chính trị, vai trò Đài Quốc gia vừa là công cụ của Đảng,
Nhà nước vừa là diễn đàn của Nhân dân; vừa thông tin, vừa cảm thụ nghệ
thuật mà cốt lõi là âm nhạc.Từ năm 1988 về trước Đài thụ động tiếp nhận
thư thính giả từ trong và ngoài nước gửi về. Cuối năm 1988, TGĐ Phan
Quang giao cho ban Bạn nghe đài mở rộng quy mô điều tra thính giả nghe
đài đến 6 tỉnh đại diện cho cả nước, mỗi tỉnh gửi đi 1000 phiếu hỏi. Do gặp
nhiều khó khăn về tài chính nên đến năm 1992 – 1993 mới thực hiện. Kết
quả không ngờ là thu về hơn 91% số phiếu. Kết quả điều tra cho thấy một
bức tranh rộng rãi, đa sắc màu của công chúng nghe đài về trình độ dân trí,
thị hiếu, tập quán nghe đài, yêu cầu thông tin, tư vấn, phổ biến kiến thức,
giải trí, cảm thụ văn học nghệ thuật, âm nhạc. Con số điều tra cũng cho
thấy biến đổi thị phần công chúng nghe, nhìn, đọc; mối quan hệ giữa phát
thanh và truyền hình, giữa đài trung ương với địa phương. Thính giả chân
thành góp ý, khen chê từng chương trình, từng giọng đọc và mong muốn
Đài phải nói thiết thực hơn, hát hay hơn và đừng rút ngắn, hay bỏ qua
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chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Ý kiến thính giả thực sự góp phần quan
trọng định hướng và cách làm của Đài phát thanh quốc gia không chỉ cho
một năm, một nhiệm kỳ mà lâu dài với phương châm: làn sóng hướng về
cơ sở, hướng về công chúng, mỗi gia đình, mỗi con người mà phục vụ. Với
cương vị là người đứng đầu tờ báo Nói Quốc gia, với tấm lòng và nhiệt
thành của một nhà báo lâu năm, Phan Quang nhiều lần quả quyết: “Phát
thanh để làm gì? Để cho dân nghe. Vậy ta phải biết rõ dân cần gì, thích
nghe gì và không thích gì. Có những lúc, những vụ việc cụ thể, Đài không
thể chỉ nói theo ý cấp trên mà phải bình tâm xem việc đó, con người đó, ý
tưởng đó có hợp lòng dân, thuận tai thính giả hay không”...

Luôn luôn lắng nghe và biết nghe qua bộ lọc của một nhà báo dạn dày
kinh nghiệm, một nhà quản lý báo chí qua nhiều cơ quan, giai đoạn lịch sử
khác nhau, Phan Quang đã tạo cho mình một phong cách làm việc cụ thể
và khoa học, một đức tính cần có là cần cù và sáng tạo, luôn luôn sáng tạo
trên nền tảng nắm bắt hơi thở cuộc sống và tích lũy tư liệu.

Điều quý giá mà nhà báo Phan Quang để lại cho Đài TNVN không chỉ là
tạo ra những bước ngoặt cần thiết đổi mới nội dung và kỹ thuật cũng như
cung cách quản lý mà lớn hơn, sâu đậm hơn là thay đổi cách làm báo phát
thanh của những con người say mê phát thanh. Đó là từ làm phát thanh theo
kiểu “con nhà nghèo”, “một người nói cho triệu người nghe”, đào tạo, sử
dụng phóng viên như “con dao pha”, việc gì cũng làm, cũng xông vào,
nhưng không thể trở thành “chuyên gia”; sang tận dụng thời cơ mới, đi tắt
đón đầu ứng dụng khoa học công nghệ mới, sản xuất chương trình chuyên
biệt, chuyên sâu, làm việc theo nhóm, cùng nhau đưa thông tin nhanh nhất,
cảm thụ nghệ thuật đẹp nhất đến mỗi gia đình, con người theo độ tuổi, nghề
nghiệp, dân tộc khác nhau. 

Gần chục năm dẫn dắt Đài Phát thanh Quốc gia, cái tự hào cũng là nỗi
băn khoăn, trăn trở nhiều nhất của ông là con người, là đội ngũ phát thanh.
Trước thềm thiên niên kỷ mới, nhà báo Phan Quang viết bài “Thách thức
21”, ông nhấn mạnh: “Vấn đề then chốt của ngành phát thanh, và đây cũng
là lý do tồn tại của nó là nội dung thông tin... Xét đến cùng, nhân tố quyết
định thành công của chúng ta trong cuộc đương đầu với thế kỷ mới là đội
ngũ những con người làm công tác phát thanh có ý thức được rõ hay không
nhu cầu cải tiến thông tin, từ đó quyết tâm tự đổi mới, tự nâng cao, tìm cách
thoát khỏi lối mòn để không ngừng nâng cao chất lượng đang làm... Thách
thức 21 tồn tại trong mỗi chúng ta. Trở ngại chính là tư tưởng bảo thủ, trì
trệ, phong cách đi theo lối mòn”. 

Cũng chính vì lẽ đó mà nhà báo Phan Quang không dưới một lần nói
với đồng nghiệp “Hãy làm việc hôm nay hơn hôm qua, ngày mai vượt
ngày nay”.n
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NHÀ BÁO HƯƠNG TRÀ: 

“Tôi mong ước giúp
người dân hai nước

hiểu nhau hơn”
Ngày 3/10/2019, Đài Tiếng nói Việt Nam  ra mắt Cơ quan thường trú tại thủ đô

Jakarta, Indonesia. Nhà báo Trần Hương Trà được bổ nhiệm là Trưởng đại diện
Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau thời gian làm quen với công việc,
Hương Trà đã để lại dấu ấn riêng. 
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Cần kỹ năng tác nghiệp
đa phương tiện

Là phóng viên trẻ, 30 tuổi, lần
đầu đi thường trú, Hương Trà
đã gặp khó khăn như thế nào
trong thời gian đầu bắt tay vào
công việc?

Mặc dù đã làm việc tại chương
trình phát thanh tiếng Indonesia
gần 10 năm, “quốc gia vạn đảo”
không còn xa lạ với tôi qua các
chuyến công tác cũng như học
tập, song khi bước chân đến
vùng đất này để làm việc, có rất
nhiều điều mà tôi phải thích
nghi. Từ việc tìm vị trí, địa điểm
đặt văn phòng tại thủ đô Jakarta,
nơi nổi tiếng với vấn nạn tắc
đường và các cuộc biểu tình
thường xuyên, sao cho thuận
tiện công việc, đảm bảo an ninh,
lại không quá xa trung tâm, đảm
bảo thông tin nhanh, cho đến
việc chuẩn bị các giấy tờ cần
thiết để văn phòng được đi vào
hoạt động, đăng ký, kết nối với
các cơ quan sở tại để làm tốt
công tác báo chí. 

Tôi còn nhớ vào thời điểm đó,
tôi chỉ có 3 tháng để hoàn thành
tất cả các việc trên trước khi visa
tạm thời hết hạn. Lại đúng lúc In-
donesia bước vào tháng ăn chay
Ramadhan, chuẩn bị đến ngày lễ
lớn Idul Fitri của người Hồi giáo.
Với đặc thù phần lớn người dân
theo Đạo hồi, các cơ quan nhà
nước làm việc ít hơn trong dịp
này và mỗi ngày tôi vừa phải vật
lộn vượt qua những con đường
tắc nghẽn vừa căn giờ làm việc
của các cơ quan chủ quản để

tránh giờ cầu nguyện của người
Hồi giáo, vừa se-tup văn phòng,
sớm hoàn thành các thủ tục để cơ
quan đi vào hoạt động. 

Và đúng thời điểm tôi sang In-
donesia đã diễn ra cuộc tổng
tuyển cử lớn bầu lãnh đạo nhà
nước Indonesia. Biểu tình biến
thành bạo loạn diễn ra khắp nơi,
các đường phố, công trình của
thủ đô Jakarta, đặc biệt tại các
quận trung tâm, bị người biểu
tình làm hư hỏng nặng. Khi ấy,
tôi vừa phải tác nghiệp, vừa giữ
an toàn cho bản thân, lại vừa
phải tìm cách làm sao liên lạc
được với các bộ, ban, ngành
chức năng của Indonesia để
hoàn thành các thủ tục cần thiết. 

Nằm trên vành đai lửa Thái
Bình Dương, Indonesia thường
xuyên phải hứng chịu những
trận động đất, sóng thần, phun
trào núi lửa. Việc trang bị cho
mình kỹ năng tác nghiệp ở nơi
nguy hiểm đã được tôi chuẩn bị
từ khi còn ở trong nước. 

Nghe Hương Trà kể, tôi có
thể hình dung ra những khó
khăn chồng chất mà bạn gặp
phải. Làm cách nào mà bạn có
thể vượt qua được?

Bên cạnh các khó khăn, tôi
cũng gặp nhiều thuận lợi. Đó  là
sự chỉ đạo của lãnh đạo, sự phối
hợp của các đơn vị liên quan của
Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như
sự giúp đỡ của Đại sứ quán In-
donesia tại Hà Nội và Đại sứ
quán Việt Nam tại Jakarta đã giúp
tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng
với đó là sự thân thiện và ủng hộ
của các cơ quan sở tại, đối tác,

bạn bè Indonesia và các thính giả
Đài Tiếng nói Việt Nam.

Indonesia là một quốc gia rộng
lớn với nền văn hóa và tôn giáo
đa dạng, độc đáo khiến cho tôi
cảm thấy say mê và hứng thú với
nghề. Tôi luôn muốn được tìm
hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn
hóa, tôn giáo, phong tục tập
quán, viết nhiều hơn về quốc gia
vạn đảo, tìm kiếm những con
người đã từng gắn bó và yêu quý
đất nước Việt Nam, đặc biệt tìm
đến những địa điểm mà Chủ tịch
Hồ Chí Minh kính yêu đã đặt
chân trong chuyến thăm 10 ngày
tới Indonesia năm 1959, với một
mong ước giúp người dân hai
nước hiểu hơn về nhau, vun đắp
ngày càng thắm thiết quan hệ
hữu nghị giữa nhân dân hai nước
Việt Nam - Indonesia.

Ở Đài Tiếng nói Việt Nam,
mọi người vẫn nói rằng, phóng
viên thường trú nước ngoài là
điển hình nhất của một phóng
viên đa-di- năng. Bạn đã trải
nghiệm điều này như thế nào?

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ là
một phóng viên thường trú ở
nước ngoài, kỹ năng tác nghiệp
đa phương tiện và trình độ
ngoại ngữ là rất quan trọng. Ở
trong nước, công việc của tôi
nghiêng nhiều về công việc của
một biên tập viên và phát thanh
viên, thì bây giờ, tôi là một
phóng viên của loại hình báo
chí đa phương tiện. Cùng một
sự kiện, tôi phải thu xếp làm sao
để có thể sản xuất tin bài phục
vụ cho đủ các loại hình báo chí
của Đài Tiếng nói Việt Nam (tin
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phát thanh, tin hình và tin cho
báo điện tử, đôi khi là cả những
bài viết cho báo giấy). 

Bên cạnh đó, khi là phóng viên
quốc tế, việc thành thạo tiếng In-
donesia và tiếng Anh trở thành
công cụ đắc lực giúp tôi hoàn
thành tốt công việc. Người dân
Indonesia không sử dụng nhiều
tiếng Anh, các phát ngôn của
chính phủ cũng yêu cầu sử dụng
tiếng Indonesia, do vậy, thông
tin tôi nắm được thường sâu và
nhanh hơn so với việc phải chờ
các phát ngôn bằng tiếng Anh.
Việc nói được tiếng bản địa giúp
tôi được người bản địa yêu quý
và dễ dàng hòa nhập vào cuộc
sống của họ. Mặt khác, thủ đô
Jakarta là nơi đặt trụ sở của Ban
Thư ký ASEAN, do đó, bên
cạnh tin tức địa bàn Indonesia và
các nước kiêm nhiệm như
Philippines và Timor Leste, tôi
cũng phỏng vấn và đưa tin về
các hoạt động của nước khác
trong khối ASEAN.

Hiện ở Indonesia có khoảng
5.000 thính giả nghe sóng Đài
Tiếng nói Việt Nam, trong đó có
những thính giả trung thành
nghe Đài Tiếng nói Việt Nam
40-50 năm nay. Ngày khai
trương Cơ quan thường trú tại
thủ đô Jakarta, gần 50 thính giả
ở khắp Indonesia đã về thủ đô
Jakarta tham dự và bày tỏ tình
cảm đối với Đài Tiếng nói Việt
Nam, chúc mừng cho Đài Tiếng
nói Việt Nam có một bước tiến
lớn, đưa làn sóng Đài Tiếng nói
Việt Nam đến gần hơn với thính
giả. Tôi mong muốn trong

nhiệm kì của mình sẽ thúc đẩy
quảng bá, thu hút nhiều hơn nữa
thính giả Indonesia lắng nghe
làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
và tri ân các thính gỉả nước bạn.

Tự hào là phóng viên
Đài Tiếng nói Việt Nam

Dịch Covid-19 hoành hành
khiến năm 2020 là năm khó
khăn chưa từng có trong lịch sử
loài người. Tác nghiệp tại một
nước chịu ảnh hưởng nặng nề
của dịch, bạn đã có “bí quyết”
gì để công việc vẫn diễn ra trôi
chảy?

Hiện nay, do có nhiều khác
biệt trong hệ thống chính trị
cũng như thủ tục hành chính
giữa hai nước, nên có một số
quyền lợi của phóng viên nước
ngoài tại Indonesia vẫn chưa
được đáp ứng. Thêm vào đó,
hiện nay Indonesia là ổ dịch
Covid-19 lớn nhất khu vực
Đông Nam Á với hơn 700.000
ca mắc Covid-19 (tính đến cuối
năm 2020), trong đó có khoảng
21.000 người đã tử vong. Do
vậy, việc tác nghiệp tại địa bàn
trong hoàn cảnh dịch bệnh
hoành hành gây ra nhiều khó
khăn. Tôi phải thích nghi với
việc tác nghiệp trong giai đoạn
dịch bệnh, làm sao vừa đảm bảo
tuyên truyền, lại vừa giữ an toàn
cho bản thân và gia đình. Các
hình thức làm việc mới, các ý
tưởng mới cũng lần lượt ra đời. 

Chẳng hạn như năm 2020,
thính giả Indonesia dự định tổ
chức cuộc gặp thính giả toàn
quốc với các đài phát thanh quốc

tế, trong đó có Đài Tiếng nói
Việt Nam. Cuộc gặp bị hoãn do
dịch Covid-19, tôi đã phối hợp
cùng Câu lạc bộ nghe đài đảo
Borneo, tổ chức tọa đàm trực
tuyến với chủ đề “Giữ gìn tình
hữu nghị giữa thính giả và Đài
Tiếng nói Việt Nam trong thời
kỳ Covid-19”. Cuộc tọa đàm với
sự tham gia của hơn 50 thính giả
Indonesia và Malaysia cho thấy
sức lan tỏa của làn sóng Đài
Tiếng nói Việt Nam trong lòng
thính giả nước ngoài. Sau đó,
Đối thoại phát thanh tương tác
giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và
Đài phát thanh quốc gia Indone-
sia (RRI) nhân dịp kỷ niệm 65
năm quan hệ ngoại giao giữa hai
nước cũng được thực hiện. Năm
2020 cũng là năm có nhiều sự
kiện lớn, đặc biệt là năm Việt
Nam giữ vai trò Chủ tịch
ASEAN, cả Indonesia và Việt
Nam đều là thành viên không
thường trực của Hội đồng Bảo
an Liên Hợp Quốc. Công tác
tuyên truyền của Đài Tiếng nói
Việt Nam ở  Jakarta trở nên dày
đặc hơn. 

Hương Trà chia sẻ điều gì với
những phóng viên lần đầu đi
thường trú, nhất là với những
bạn còn rất trẻ như bạn?

Để làm tốt công việc của một
phóng viên ở nước ngoài, ngoài
việc luôn trau dồi cho mình
những kỹ năng tác nghiệp báo
chí đa phương tiện, chuyên
nghiệp, một trình độ ngoại ngữ
vừng vàng, tôi thường xuyên
học hỏi kinh nghiệm tác nghiệp
của đồng nghiệp và phóng viên
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kỳ cựu khác. Sự hợp tác trong
nghề, sự phản hồi của thính giả,
độc giả là rất quan trọng. 

Đã đi qua một nửa nhiệm kỳ
đầu tiên, nhìn lại tôi thấy mình
rất may mắn khi nhận được sự
tin tưởng của các cấp lãnh đạo
Đài Tiếng nói Việt Nam, sự ủng
hộ hợp tác của các đơn vị trong
Đài, của đồng nghiệp và sự động
viên không nhỏ của gia đình,
giúp cho tôi có thêm động lực để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, có thêm nhiệt tình và đam
mê trong việc góp phần đưa hình
ảnh Đài Tiếng nói Việt Nam đến

với bạn bè thế giới.
Sự hiểu biết về địa bàn nơi

mình công tác về văn hoá, tập
quán, chính trị, tôn giáo cũng
góp phần giúp các phóng viên
nhanh hòa nhập với địa bàn, sớm
đi sâu, đi sát vào cuộc sống
người dân bản địa, nắm bắt
thông tin kịp thời, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc luôn giữ
quan hệ với các ban, ngành, đối
tác nước sở tại, các cơ quan đại
diện ngoại giao Việt Nam ở
nước ngoài giúp sự chia sẻ thông
tin và phối hợp làm việc được
chính xác và nhịp nhàng.

Cuối cùng, sự say mê với
nghề, lòng nhiệt huyết muốn
được cống hiến và một sự tự hào
không hề nhỏ khi là một phóng
viên, nhà báo của Đài Tiếng nói
Việt Nam nói chung và là đại
diện của Đài Tiếng nói Việt Nam
tại Jakarta nói riêng tiếp tục giúp
tôi hoàn thành trọng trách lớn
lao:  Trưởng đại diện Đài Tiếng
nói Việt Nam tại Jakarta -
Inđonesia.

Cảm ơn chị và chúc chị hoàn
thành tốt nhiệm kỳ đầu tiên!

MINH THƯ thực hiện

Hương Trà tác nghiệp cùng các nhà báo quốc tế.
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Chinh phục giải ABU
(ABU PRIZE)

Phó TGĐ Ngô Minh Hiển cùng nhóm PV VOV2 đoạt giải khuyến khích năm 2020.
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Giải ABU là gì?
Giải thưởng ABU hướng tới các tác phẩm có cách

làm mới, chất lượng cao, nội dung phong phú và
truyền tải thông điệp nhân văn mang tính toàn cầu.
Hàng năm, ABU kêu gọi các đài thành viên gửi
chương trình dự thi Giải ABU từ tháng 03 đến tháng
06 và Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong khuôn khổ
Đại hội đồng ABU.

Cơ cấu giải thưởng:
Các tác phẩm dự thi Giải ABU sẽ trải qua 03

vòng chấm thi và xét duyệt của Hội đồng Ban giám
khảo quốc tế, ở mỗi một thể loại dự thi sẽ chọn ra
04 đề cử lọt vào vòng chung kết dựa trên số điểm
chấm trung bình của Ban Giám khảo. Hiện nay,
ABU chỉ vinh danh ba hạng mục giải thưởng sau:

- Giải Xuất sắc/ Tác phẩm chiến thắng: Là giải
thưởng cao nhất của Giải ABU được trao hằng năm
cho hạng mục phát thanh, truyền hình; mỗi thể loại
sẽ chỉ vinh danh một tác phẩm xuất sắc nhất chiến
thắng. Chỉ có 1 tác phẩm chiến thắng cho hạng mục
Truyền thông mới (New media).

- Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Trừ các tác
phẩm chiến thắng, Ban Giám khảo sẽ thảo luận
chọn trong số các tác phẩm vào vòng chung kết còn
lại để trao Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo dành
cho tác phẩm có ấn tượng đặc biệt với Ban Giám

khảo xét về các tiêu chí như chọn đề tài, cách tiếp
cận chủ đề và giá trị biên tập. Hạng mục Giải này
không bắt buộc trao hằng năm, có thể không được
trao nếu Ban Giám khảo không tìm ra được một tác
phẩm phù hợp. 

- Giải Khuyến khích của Ban Giám khảo: Trong
số các tác phẩm vào vòng chung kết ở mỗi thể loại,
nếu có thêm một tác phẩm có số điểm trung bình
suýt soát với số điểm của tác phẩm chiến thắng thì
sẽ được chọn là Giải Khuyến khích của Ban Giám
khảo ở thể loại đó và cần phải được phần lớn Ban
Giám khảo nhất trí thông qua. Do vậy, không phải
tất cả các thể loại đều được trao thêm Giải Khuyến
khích của Ban Giám khảo, số lượng Giải Khuyến
khích hằng năm không cố định.

(Tên và cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi qua
các năm. Những thay đổi trong cơ cấu giải thưởng
và chủ đề giải quan điểm của năm sẽ được thảo
luận và thông báo trong mỗi kỳ họp Đại hội đồng
ABU hằng năm).

I. Các hạng mục Giải ABU hàng năm:
Các thể loại phát thanh dự thi:
Ghi chú: Kịch bản chương trình phát thanh dự thi

cần phải ghi chi tiết timecode của từng lời thoại/
phân cảnh, được chuyền ngữ sang tiếng Anh nếu
chương trình được thể hiện bằng ngôn ngữ khác. 

ABU Prize  (Giải ABU)  là một giải thưởng chuyên môn Phát thanh- Truyền hình quốc
tế uy tín do Hiệp hội PTTH châu Á – Thái Bình Dương (ABU) tổ chức hằng năm. Giải
thưởng ABU vinh danh những tác phẩm  phát thanh và truyền hình xuất sắc của các
đài thành viên ABU gửi dự thi ở 07 thể loại phát thanh, 07 thể loại truyền hình và
Truyền thông mới (New media). Theo thể lệ, mỗi Đài thành viên chỉ được gửi một tác
phẩm dự thi ở mỗi thể loại của hạng mục phát thanh, truyền hình và 01 tác phẩm cho
hạng mục Truyền thông mới. Năm 2021 Giải thưởng ABU có chủ đề “ Sống sót và hy
vọng”, Tác phẩm dự thi gửi về Ban Hợp tác Quốc tế trước ngày 20/5/2021. Để giúp
quý vị và các bạn đồng nghiệp có thêm thông tin về Giải thưởng ABU, Nội San nghiệp
vụ VOV số này trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn đồng nghiệp về Giải thưởng,
cơ cấu giải thưởng, cách lựa chọn vấn đề, cách tiếp cận vấn đề khi tác nghiệp, cũng
như một số tác phẩm đã từng đoạt giải.
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2. Thể loại chương trình truyền hình:

Ghi chú: Chương trình truyền hình dự thi phải thêm phụ đề tiếng Anh nếu chương trình được thể hiện
bằng ngôn ngữ khác.

3. Giải Truyền thông mới (New media):  
Là chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng,

được đăng tải trên nền tảng Internet và / hoặc là
một chương trình độc lập sử dụng nhiều công cụ

kỹ thuật số. (thời lượng: dưới 60 phút). Chương
trình có thể được thể hiện với các thể loại như sau:

Các chương trình có nội dung được xây dựng trên
đa nền tảng, đa phương tiện, hay kể một câu chuyện
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trải nghiệm trên đa nền tảng sử dụng các công nghệ
kỹ thuật số hiện tại.

Các chương trình có nội dung sử dụng công nghệ
tương tác thực tế ảo (AR), thực tế ảo (VR) và thực tế
hỗn hợp (MR), quảng cáo, phim ngắn, phim tài liệu...

Các chương trình có nội dung được tạo bởi người
dùng hoặc cộng đồng.

Các nội dung trực tuyến được xây dựng riêng cho
độc giả trên Internet.

Các nội dung được xây dựng đăng tải trên các
nền tảng Facebook / Snapchat / Instagram, phim
ngắn, phim tài liệu...vv

Các nội dung được xây dựng từ dữ liệu hoặc bằng
trực quan hóa dữ liệu.

Các nội dung được tạo riêng trên điện thoại di
động hoặc sử dụng các ứng dụng và công cụ di
động.

Các nội dung tương tác như trò chơi ảo thuộc thế
giới thực.

Các nội dung sáng tạo sử dụng Trí tuệ nhân tạo
(AI),  robot mạng hay thiết bị cầm tay.

Các yêu cầu và tiêu chí chấm điểm của Ban Giám
khảo:

- Mục tiêu và mục đích của chương trình:
Chương trình thể hiện rõ nội dung và định hướng
thích hợp hướng đến khán thính giả mục tiêu.

- Tính hấp dẫn của nội dung: Chương trình có
tính sáng tạo trong cách tiếp cận và phương pháp,
thể hiện điểm mới, sáng tạo. Phần nội dung đóng
vai trò quan trọng, cần được truyền tải đơn giản, rõ
ràng, bố cục chặt chẽ và mạch lạc, không dàn trải
và quá thời lượng. Nội dung không được phóng đại. 

- Cấu trúc chương trình: Cách phát triển mạch nội
dung một cách lô gic và thông điệp được truyền tải
một cách hiệu quả và rõ ràng. 

- Kỹ thuật sản xuất: Sử dụng hình ảnh, lời dẫn,
âm nhạc và hiệu ứng âm thanh phù hợp. Nội dung
cuốn hút và toàn bộ hiệu ứng tạo ấn tượng mạnh
đối với khán thính giả.

- Hiểu rõ đặc điểm và yêu cầu của từng thể loại
tác phẩm dự thi: Ví dụ, Docudrama (kịch tài liệu)
là thể loại khó nhất, chương trình phải đảm bảo tốt

việc kết hợp yếu tố kịch và tài liệu.
- Tác động đến người nghe:  Giám khảo sẽ đặt

mình vào vị trí người nghe để đánh giá tác phẩm
tác động, gây ảnh hưởng đến người nghe như thế
nào. Nội dung và thông điệp mà tác giả muốn
truyển tải, định hướng thay đổi hành vi người nghe.

- Sử dụng các kỹ năng nghề  là điều giám khảo
mong đợi nhất ở tất cả các tác phẩm như:  Kỹ năng
viết kịch bản, kỹ thuật sản xuất đơn giản (không
cần thiết phải phức tạp), kỹ năng thể hiện chương
trình đáp ứng những tiêu chuẩn nào. Đối với các
thể loại phóng sự tài liệu, thông điệp xã hội và news
reporting cần chú trọng vào kỹ năng biên tập, số
liệu nghiên cứu thực tế và thính giả. Đối với các
thể loại docudrama, drama, phóng sự tài liệu chú
trọng đến kỹ xảo nghề, đó là: cách kể chuyện và
thế mạnh kỹ thuật sản xuất.

- Tác phẩm phải thể hiện được sự tỉ mỉ và kỳ công
trong thu thập tài liệu, nghiên cứu, khám phá điểm
độc đáo. Nên xây dựng tác phẩm phản ánh về một
nhân vật, một số phận cụ thể để truyền tải một
thông điệp tích cực, mang tính nhân văn.

- Cách sử dụng lời bình: Sử dụng càng ít lời bình
càng tốt, nên sử dụng nhân vật nói trực tiếp và kể
về câu chuyện thì sẽ truyền tải thông điệp tốt và
thuyết phục hơn.

Kinh nghiệm viết lời giới thiệu cho chương trình
gửi dự thi:

- Phần giới thiệu chương trình nên viết ngắn gọn,
súc tích, hấp dẫn làm nổi bật nội dung, độ dài
khoảng 200 - 250 từ bằng tiếng Anh, không nên
viết quá dài và lan man.

- Tập trung viết về thế mạnh, điểm mới, điểm đặc
biệt của chương trình. Có thể trích một đoạn văn
viết hay, nêu bật được chủ đề  dùng cho phần giới
thiệu...

- Nhấn mạnh thông điệp của chương trình muốn
truyền tải.

V. Kịch bản chương trình phát thanh mẫu đoạt
giải dự thi Giải ABU:

Tác phẩm: ĐÃ UỐNG BIA RƯỢU KHÔNG
LÁI XE 
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GIẢI ABU NĂM 2021
Theo kế hoạch, Lễ trao Giải ABU năm 2021 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội đồng ABU lần
thứ 58 tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam dự kiến vào cuối tháng 10/2021.
Chủ đề của Giải quan điểm chủ đề năm 2021: “Sống sót và hy vọng”
Hình thức gửi tác phẩm dự thi: 

- Gửi file text gồm:
+ Kịch bản
+ Giới thiệu về chương trình khoảng 250 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong đó nêu bật mục
đích và thông điệp của chương trình.
+ Thể loại đăng ký dự thi.

+ Khán giả mục tiêu của chương trình hướng đến
- File video/ audio của chương trình dự thi
- Gửi vào email của Ban HTQT: icd.vov@gmail.com 
Thời hạn: Tác phẩm dự thi gửi về Ban Hợp tác Quốc tế trước ngày 20/5/2021. 
Ban HTQT có thể hỗ trợ các đơn vị xin ý kiến chuyên gia quốc tế để xây dựng kịch bản cho chương
trình dự thi. Kịch bản dự kiến xin gửi về Ban HTQT vào tháng 03/2021.
Mọi hỗ trợ cần thiết, xin vui lòng liên hệ: Phòng Dự án và Trao đổi chương trình, Ban HTQT:
62727189  

Năm đạt giải: 2020
Thể loại đạt giải: Thông điệp xã hội (CSA)
Đài Phát thanh quốc gia Thái Lan, Ủy ban Quan

hệ công chúng Thái Lan (PRD)
Kịch bản chi tiết:
0:00     Nhạc fade out trong 5 giây rồi tắt.
0:10   Con gái: Hôm đó bố chở mẹ và tôi đi thăm

bạn bè.
Bố rất thích uống rượu với bạn bè của mình và

cuối cùng đã bị say rượu.
Bố lái xe tốc độ nhanh chở mẹ và tôi về nhà. Mẹ

tôi đã liên tục nhắc bố đi chậm lại, nhưng bố đã
phớt lờ.

Đột nhiên, chúng tôi bị tai nạn.
Hiệu ứng âm thanh

0:25   Con gái: (Tiếp theo)  Mẹ tôi đã chết. Bây
giờ bố tôi không còn di chuyển được nữa. Và cả
hai chân của tôi đã bị cắt.

Nếu hôm đó bố không say thì con đã không như
thế này.

Tôi không thể đi bộ trong suốt quãng đời còn lại
của mình.

Hiệu ứng âm thanh
0:45    Giọng  nam: Nếu bạn vẫn lái xe khi say

rượu, gia đình của bạn có thể sẽ là nạn nhân tiếp
theo. 

Thông điệp cảnh báo từ Đài phát thanh quốc gia
Thái Lan, tỉnh Kamphaeng Phet, Ủy ban Quan hệ
Công chúng Thái Lan (PRD).

0:50    Nhạc kết fade out.
TRẦN THANH HẢI (tổng hợp, biên tập)

Danh sách tác phẩm đạt Giải ABU của Đài TNVN qua các năm
Năm 2010: Tác phẩm “Những người giữ lửa” của VOV2 đạt Giải thưởng riêng của Ban Giám khảo.
Năm 2011: Tác phẩm “Kỳ quan của cuộc sống” của VOV1 đạt giải Khuyến khích thể loại Chương
trình phát thanh dành cho Thanh thiếu niên.
Năm 2013: Tác phẩm “Hot radio” của VOV3 đạt giải Đặc biệt của Ban Giám khảo.
Năm 2015: Tác phẩm “Hợp xướng quốc tế Hà Nội” của VOV5 đạt giải Khuyến khích của Ban Giám
khảo.
Năm 2017: Tác phẩm “Nếu còn một ngày để sống” của Kênh Sức khỏe FM89 đạt giải Đặc biệt của
Ban Giám khảo.
Năm 2020: Tác phẩm “Hạnh phúc của người tý hon vĩ đại” của VOV2 đạt giải Khuyến khích thể loại
Giải quan điểm chủ đề năm 2020: Tôn trọng. 
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Nhà báo Phạm Nhung

“Chúng tôi mong muốn
khán giả có cái nhìn khách

quan nhất về đại dịch”
Phim tài liệu về Covid - 19 “Việt Nam - Cuộc chiến 100 ngày” của VTC14, Đài
Truyền hình kỹ thuật số VTC đã đoạt giải Bạc tại liên hoan Truyền hình toàn quốc
lần 40 năm 2020. Nhà báo Phạm Nhung, người tổ chức sản xuất kiêm biên tập bộ
phim đã chia sẻ với Phóng viên VOV những khó khăn mà ekip  gặp phải trong quá
trình thực hiện bộ phim. 
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Không ngại “nằm vùng” 

Chúc mừng thành công của ekip.
Bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm
đáng nhớ khi thực hiện bộ phim tài
liệu này? 

Ban đầu, chúng tôi có một kịch bản
và câu chuyện rất hay. Mọi việc tưởng
như thuận lợi. Nhưng người tính
không bằng trời tính! Khi bắt đầu triển
khai bộ phim, tình hình dịch Covid-19
ở Việt Nam diễn biến phức tạp và thay
đổi rất nhanh. Chúng tôi thực hiện câu
chuyện ở Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) rất kỳ
công, nhưng vào giây phút cuối thì
nhân vật chính (bệnh nhân số 0 hay
còn gọi là bệnh nhân siêu lây nhiễm)
lại từ chối hợp tác. Diễn biến câu
chuyện từ đó thay đổi vì nhân vật
xuyên suốt câu chuyện không tham
gia, có nghĩa là bộ phim không thể
thực hiện được nữa. Tôi đã dùng mọi
cách để thuyết phục bệnh nhân. Những
cuộc điện thoại dài tới 30 phút  không
mang lại kết quả gì. Chúng tôi tìm đến
tận nhà bệnh nhân nhờ cha mẹ, họ
hàng thuyết phục, thậm chí nhờ đến cả
trưởng thôn, chủ tịch xã… rồi cả bác
sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện
Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng
không mang lại kết quả gì. 

Câu chuyện ấn tượng mà chúng tôi
muốn thể hiện trong phim đã bị dập
tắt, chúng tôi buộc phải chuyển hướng
khác. Tôi tìm được một nhân vật khác
và thể hiện câu chuyện theo hướng
mới. 5 người trong ekip tác nghiệp tại
Vĩnh Phúc, nằm vùng ở đó nhiều ngày.
Có những ngày, các thành viên trong
nhóm mặc bộ đồ chống dịch loay hoay
với nhân vật trong một căn phòng rộng
chỉ chừng 10m2 suốt từ 8h sáng đến
17h chiều trong thời tiết nắng nóng chỉ

vì muốn có được khuôn hình ưng ý, có
được phần trả lời tốt nhất từ nhân vật. 

Nhóm 5 người còn lại tác nghiệp tại
Bệnh viện Bạch Mai cũng rất ấn tượng.
Khi Bạch Mai có dịch, mọi người cảm
thấy sợ hãi. Ngày thường vào viện đã
sợ, giờ còn sợ hơn. Lúc đó, VTC14 là
kênh đầu tiên ở Đài VTC quyết định
đưa ekip vào Bệnh viện Bạch Mai. Ban
lãnh đạo VTC14 đã có chỉ đạo rất sớm
và quyết liệt. Từ lúc lên kế hoạch đưa
ra phương án đến lúc đưa ekip vào
bệnh viện diễn ra chỉ trong 1 ngày. Dù
vào vùng dịch nhưng các thành viên
trong nhóm ai cũng sẵn sàng. Nửa
tháng tác nghiệp tại Bệnh viện Bạch
Mai, team chúng tôi thu được nhưng
câu chuyện rất ấn tượng về những
người bệnh ở lại, những y bác sĩ trong
cuộc chiến chống dịch, những ca cấp
cứu đặc biệt… Ngoài ra, chúng tôi còn
nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ hình ảnh
từ kênh VTC1 và các cộng sự khác để
hoàn thành bộ phim này.

Như bạn đã chia sẻ, khi bắt tay vào
thực hiện bộ phim đã có lúc ekip định
bỏ dở. Vậy động lực nào khiến các
bạn tiếp tục hoàn thành bộ phim này? 

Đúng là chúng tôi từng có ý định bỏ
dở khi thực hiện bộ phim này. Bởi vì
lúc đó tình hình dịch thay đổi, mọi kế
hoạch, câu chuyện của mình không
được như ban đầu đặt ra.… Buồn có,
chán nản có, thất vọng có! Nhưng
chúng tôi chỉ ngưng lại 1-2 hôm để lấy
lại tinh thần. Quan trọng là  chúng tôi
nhận được sự động viên, sự chỉ đạo sát
sao của Ban lãnh đạo kênh VTC14, vì
thế, chúng tôi không cho phép mình bỏ
cuộc. Ngay từ khi dịch mới xuất hiện,
vào đầu năm 2020, Giám đốc Kênh
VTC14 là anh Hoàng Trọng Hiếu đã
chỉ đạo phải triển khai bộ phim này để
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khán giả có cái nhìn khách quan nhất
về đại dịch về những gì mà người dân
Việt Nam phải đối mặt trong cuộc
chiến chống lại dịch bệnh có tính lịch
sử này. Vì thế, chúng tôi lại nỗ lực thực
hiện bộ phim. 

Ai cũng phải có sự cầu thị 
Trong khi người ta tìm cách tránh xa

những nơi có dịch Covid -19, các bạn
lại lao vào vùng dịch? Trong quá trình
tác nghiệp, các bạn đã đặt ra những
nguyên tắc làm việc như thế nào để
phòng tránh nguy cơ lây nhiễm?

Chúng tôi tuân thủ nghiêm túc sự chỉ
dẫn của các cán bộ y tế khi tác nghiệp
tại vùng dịch, từ bệnh viện tại Sơn Lôi
đến Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi
hiểu rằng, nếu để lây nhiễm không chỉ
bản thân bị ảnh hưởng mà cán bộ nhân
viên, cơ sở y tế đó cũng bị ảnh hưởng.
Cho nên, khi tác nghiệp tại vùng dịch,
chúng tôi tuân thủ chặt chẽ quy định

phòng dịch do bệnh viện hướng dẫn.
Chúng tôi mặc bộ đồ chống dịch, đeo
kính và miếng chắn bảo vệ khi tác
nghiệp với bệnh nhân. Ngoài ra, các
trang thiết bị của chúng tôi từ mic, pin,
chân mic… đều được bọc màng bảo
vệ. Việc tuân thủ đeo khẩu trang và sát
khuẩn tiệt trùng mỗi khi ra vào khu
vực có dịch đều được chúng tôi thực
hiện chuẩn chỉnh, an toàn nhất. 

Hiệu quả làm việc nhóm được phát
huy như thế nào trong quá trình các
bạn thực hiện bộ phim tài liệu này? 

10 người tham gia thực hiện bộ phim
có sự phân công và điều phối công
việc rất nhịp nhàng. Nói như vậy
không có nghĩa là việc nào cũng trôi
chảy, vẫn có những việc không thuận
lợi theo ý định ban đầu. Khi chúng tôi
hoàn thành phần tiền kỳ, thực hiện
phần hậu kỳ cũng rất vất vả. Trong lúc
dựng phim cũng có nhiều khúc mắc,
nhiều bất đồng nảy sinh khi thấy có
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những ý tưởng chưa thể hiện hết được,
thậm chí anh chị em có những lúc cáu
gắt, bức xúc với nhau. Nhưng cáu
nhau chỉ một lúc rồi thôi để sau đó
ngồi lại với nhau hoàn thành bộ phim. 

Làm phim là thế, khi làm việc theo
nhóm, ai cũng muốn ý tưởng của mình
được thể hiện, nhưng làm thế nào để
hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất
đòi hỏi mỗi người phải có sự cầu thị
và cùng hướng đến mục đích chung. 

Sự chỉ đạo của lãnh đạo Đài có ý
nghĩa như thế nào trong việc giúp
nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao?

Lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật
số VTC, người đứng đầu là Giám đốc
Trần Đức Thành, đã có những chỉ đạo
rất kịp thời với VTC14 và anh em
trong đoàn làm phim. Nếu không có sự
sát sao của lãnh đạo Đài, lãnh đạo
kênh VTC14, chúng tôi khó có được
giải thưởng danh giá  này. Không chỉ
là sự chỉ đạo về chuyên môn, các anh
còn rất quan tâm tới sự an toàn của
nhóm, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ tại
nơi tác nghiệp đến việc triển khai tin,
bài hằng ngày làm sao để đảm bảo an
toàn  nhất. Đó là động lực rất lớn giúp
chúng tôi hoàn thành tốt bộ phim.

THƯ MINH thực hiện  

“Việt Nam
- Cuộc

chiến 100 ngày”
là phim tài liệu 1
tập do Ngọ Anh,
Phạm Nhung,
Vũ Thảo, Quách
Anh, Đình
Hoàn, Đoàn
Hiệp, Đăng
Quang của kênh
VTC14 - Đài
Truyền hình Kỹ
thuật số VTC
thực hiện với thời
lượng 28:07 phút
đã giành giải Bạc
tại Liên hoan
Truyền hình toàn
quốc lần thứ 40
năm 2020. 

Giải Bạc liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 có ý nghĩa rất lớn đối với
chúng tôi, nhất là khi chúng tôi đoạt giải ở thể loại phim tài liệu - một thể loại
khó của liên hoan. Đây là giải thưởng danh giá trong sự nghiệp làm nghề của
chúng tôi. Niềm vui nhiều, áp lực cũng rất lớn. Đó là làm sao để tiếp tục có
những tác phẩm tốt, được ghi nhận trong bối cảnh báo chí, truyền hình cạnh
tranh nhau khốc liệt như hiện nay. Giải thưởng này sẽ là tiền đề quan trọng
để chúng tôi tiếp tục có những bứt phá ở những tác phẩm sau này.
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Viz Mosart 4 – studio
sản xuất trên giao diện
cảm ứng

Viz Mosart 4 –studio sản xuất
chương trình có thể thêm video
IP trực tiếp bằng cách chạm vào
giao diện người dùng trên màn
hình cảm ứng, mở ra cánh cửa
hoàn toàn mới cho quy trình
công việc và cho phép sản xuất

chương trình dễ dàng từ nhiều vị
trí khác nhau.

Cải tiến hơn về khả năng sử
dụng đồng nghĩa là bất kỳ ai
trong cơ quan đều có thể  sản
xuất chương trình, tăng số lượng
nguồn tin cho các chương trình
phát sóng.

Trên giao diện Viz Mosart 4
có thể tùy chỉnh với các nguồn
tương tác trực tiếp. Viz Mosart-

tích hợp video trực tiếp vào để
cung cấp nội dung phong phú
cho các chương trình, có thể
hiển thị bất kỳ nguồn
video,chương trình nào và cho
phép xem trước trực tiếp trong
giao diện người dùng. 

Phần mềm và các thiết lập có
thể được triển khai chomôi
trường mạng hiện có vàkhông
yêu cầu tăng cơ sở hạ tầng. 

Xu hướng
công nghệ mới
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Công cụ phát tin tức trực tiếp:
Viz Mosart đã được tạo ra cho
tin tức nóng. Chức năng mới
mang lại quyền truy cập tức thì,
có thể xem trước nhưng không
truy cập vào nội dung, có các
công cụ mở chương trình và
nhiều hơn nữa. Bảng  điều khiển
đồ họa mới cho phép một người
truy cập tất cả chức năng Vizrt,
có thể  xem trước và sau đó mới
phát trực tiếp lên sóng. Khi kết
hợp với nhau, những công cụ
này mang lại sự đổi mới thực sự
và tiếp cận với sản xuất tin tức
trực tuyến mà trước đây chưa có.

Có thể tạo sẵn các mẫu để có
thể áp dụng tự động cho lần sau
một cách nhanh chóng và dễ
dàng.

MediaKind cung cấp
tính năng phát trực
tuyến trên Google
Cloud

Để có thể kết nối ở mọi nơi và
tối ưu hóa phân phối dịch vụ
OTT, MediaKind đã ra mắt dịch
vụ phát trực tuyến trên nền tảng
đám mây của Google. Với khả
năng cung cấp phát sóng chất
lượng cao và có thể phát trên tất
cả các mạng. Aquila Streaming
sử dụng tiết kiệm băng thông với
độ trễ thấp và giảm dung lượng
lưu trữ. Hỗ trợ cho tất cả các
dịch vụ video lên đến Ultra-HD.
Angel Ruiz, Giám đốc điều
hành, MediaKind nói rằng với tư
cách là người tiêu dùng nhu cầu
về nội dung phát trực tiếp đạt
đến cao nhất mọi thời đại, các
nhà cung cấp dịch vụ phải sáng

tạo hơn bao giờ hết để cung cấp
dịch vụ OTT nhanh hơn và giá
cả thấp hơn

Giải pháp phát trực tuyến của
MediaKind có thể được triển
khai trên đám mây riêng hoặc
trong bất kỳ đám mây nào của
nhà cung cấp dịch vụ. Thông
qua sự tích hợp của nó vào hệ
sinh thái Google Cloud, cũng có
thể cung cấp quyền truy cập vào
phạm vi rộng hơn của các ứng
dụng và mọi xử lý thông qua
đám mây, trí tuệ nhân tạo(AI),
của các ứng dụng Android TV
và Google Ad.

Khách hàng MediaKind sẽ có
thể mở rộng quy mô nhanh hơn,
quay nhanh các kênh một cách
dễ dàng và đáp ứng các yêu cầu
đa định dạng với độ trễ tối thiểu. 

Khôi phục thảm họa của Me-
diaKind trong Google: Aquila
Streaming và Google Cloudcho
phép các dịch vụ và các ứng
dụng được sao lưu có thể được
khởi động lại nhanh chóng khi
được yêu cầu. 

Video trên thiết bị di
động kết hợp vớiGrass
Valley để tạo ra một
thiết bị phát sóng IP
ngoài phòng thu

Môi trường sản xuất di động
trực tiếp cần cơ sở hạ tầng mạnh,
truyền phát nhanh và có thể mở
rộng để đáp ứng sự mong muốn
của khán thính giả với nội dung
chất lượng cao.

Là một công ty cung cấp đầy
đủ các dịch vụ phát sóng bao
gồm các công cụ mới nhất để hỗ

trợ nâng cao khả năng sản xuất
chương trình và đáp ứng nhu cầu
của khách hàng. AMV đã
chuyển đổi sang IP và hợp tác
với Grass Valley thiết kế phát
sóng IP đầy đủ bên ngoài phòng
truyền âm phát sóng (OB).

AMV đã lập kế hoạch trong
nhiều năm để xây dựng một
phòng OBvới công nghệ IP làm
cốt lõi, IP có thể xử lýbăng thông
cao hơn nhiều so với công nghệ
cũ. 

Với IP, hệ thống hỗ trợ phát
trực tiếp nhanh hơn, đưa ra các
cách tiếp cận nội dung mới,
thông minh hơn sáng tạo hơn.
Grass Valley đi đầu trong công
nghệ phát sóng IP, nên dễ dàng
chọn họ làm đối tác thiết kế thiết
bị phát sóng IP hoàn chỉnh từ
đầu đến cuối.

Thiết bị trên nền tảng camera
IP LDX 100 mới của Valley,
cung cấp tốc độ cao gấp ba lần
UHD và full HD và UHD HDR.
Đơn giản hóa quy trình công
việc IP giúp vận hành hệ thống
một cách linh động, sử dụng
giao diện trực quan, người vận
hành có thể dễ dàng xác định và
thay đổi một cách dễ dàng.

Hệ thống  có công cụ sản xuất
video, bảng điều khiển chuyển
mạch, đầu ra  SD, HDvà 4K
UHD IP đến các cổng HDMI,
mô đun xử lý tín hiệu thông
minh linh hoạt và có bộ định
tuyến Audio Live cho phát thanh
IP trực tiếp. Có khả năng  xử lý
mọi thứ từ HD đến 4K UHD và
HDR, và có thể mở rộng quy mô
lên đến 8K khi cần thiết. 

HOÀNG THỊ HIỂU tổng hợp
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“Webinar
giải pháp họp trực tuyến quốc tế 

hiệu quả trong bối cảnh khủng hoảng”
“Webinar – hội thảo trực tuyến” nay đã trở nên rất quen
thuộc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí. Đặc biệt,
trong bối cảnh cả thế giới khủng hoảng vì dịch Covid - 19,
phải giãn cách xã hội trên toàn cầu, thì Webinar càng chứng
tỏ hiệu quả lớn và dần trở thành hình thức họp phổ biến
nhất trong một thực tế “bình thường mới”. Với vai trò chủ
động của Ban Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam đã
và đang tích cực tổ chức và tham gia nhiều Webinar quốc
tế, qua đó, không ngừng thúc đẩy hợp tác với các đài, các tổ
chức phát thanh- truyền hình khu vực và thế giới, và ngày
càng nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí của mình. 
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Webinar – khi hiệu quả
trao đổi được đặt lên
hàng đầu

Webinar, kết hợp từ hai từ
“Web” và “Seminar”, được hiểu
là “hội thảo trực tuyến”, thường
được tổ chức trên các nền tảng
trực tuyến như Zoom,
Livestream, WebEx… Webinar
sử dụng các công nghệ trực tuyến
có tính tương tác cao, cho phép
người tham dự từ mọi địa điểm
cùng tham gia, lắng nghe và đặt
các câu hỏi cho các diễn giả.

Với việc gạt bỏ những vấn đề
hình thức, thủ tục của một cuộc
hội thảo trực tiếp, thì Webinar
đặt lên hàng đầu hiệu quả công
việc, trao đổi và hỏi đáp được
nhiều nội dung, mở rộng mạng
lưới đối tác rộng rãi cũng như
lưu trữ dữ liệu dễ dàng hơn...
Các ưu điểm nổi bật của Webi-

nar là gọn nhẹ, tiện lợi, tiết kiệm
và hiệu quả họp đạt được khá
cao. Đặc biệt, trong bối cảnh
dịch bệnh Covid -19 hoành hành
khắp thế giới, thì tổ chức các sự
kiện trực tuyến, trong đó có We-
binar, được coi là sự lựa chọn
“tối ưu”, nếu không nói là “duy
nhất” để vận hành các công
việc. Việc tổ chức Webinar giúp
tiết kiệm hàng loạt chi phí so với
hội thảo trực tiếp, như chi phí đi
lại, ăn, ở của đại biểu; địa điểm
tổ chức sự kiện và các dịch vụ
đi kèm... Và một ưu điểm rất
đáng chú ý của Webinar so với
họp trực tiếp hay các hình thức
tổ chức sự kiện trực tuyến khác,
là người tham gia gửi câu hỏi
cho các diễn giả qua cửa sổ
“chat” thay vì phát biểu trực
tiếp, điều này giúp các chủ tọa
và diễn giả làm chủ và điều
hành tốt cuộc họp. 

Tuy nhiên, điểm yếu cũng là
“yếu điểm” lớn nhất của Webi-
nar vẫn là câu chuyện phụ thuộc
công nghệ và an ninh mạng khi
thông tin dữ liệu được chia sẻ
rộng khắp, khi thành viên tham
gia Webinar không phải lúc nào
cũng được kiểm duyệt chặt chẽ
và khi không thể đảm bảo tuyệt
đối là không bị xâm nhập từ bên
ngoài… Hơn nữa, chưa có một
bộ quy tắc ứng xử đối với các
thành viên tham gia Webinar hay
các loại hình họp trực tuyến
khác, ví dụ như quy định về bản
quyền, về phát ngôn…

Webinar - giải pháp hữu
hiệu thúc đẩy nghiệp
vụ báo chí

Có thể nói rằng, Webinar và
các loại hội họp trực tuyến, họp
ảo (virtual meeting) là giải pháp
tuyệt vời cho báo chí trong thời
kỳ khủng hoảng hiện nay. Hơn
bao giờ hết, đông đảo các phóng
viên, biên tập viên có dịp lắng
nghe và đặt câu hỏi về những
vấn đề nghiệp vụ một cách chi
tiết và sâu sắc với các chuyên
gia, các nhà báo hàng đầu khu
vực và thế giới; mà cảm giác
không có sự ngăn cách về địa lý.
Do ưu điểm nhanh gọn, tiết kiệm
và cơ động, các Webinar báo chí
có thể được tổ chức rất nhanh
chóng, kịp thời ngay khi thực tế
đòi hỏi mà không phải đợi sắp
xếp lịch họp, lịch di chuyển hay
các vấn đề hậu cần như cho một
cuộc họp trực tiếp thông thường. 

Trên nền tảng trực tuyến tốt,
các nội dung nghiệp vụ để trao

Những ưu điểm nổi bật của việc tổ chức sự kiện trực tuyến
- Sự kiện trực tuyến giúp đơn vị tăng khả năng tiếp
cận và tương tác với nhiều người hơn do độ phủ
sóng rộng hơn. Điều này giúp tăng hiệu quả truyền
thông cho đơn vị.
- Tiết kiệm được chi phí cho việc đi lại, ăn, ở, địa
điểm tổ chức sự kiện, và các đơn vị cung ứng dịch
vụ đi kèm.
- Tăng cường kết nối với khách hàng, các đối tác
tiềm năng thông qua mạng xã hội.
- Tăng khả năng thu thập, phân tích và lưu trữ dữ
liệu của các đơn vị trong mạng lưới.
- Tăng khả năng đánh giá sự hiệu quả của sự kiện.
- Giúp người tham dự có thể tra cứu tài liệu, tìm
kiếm đối tác, mở rộng tính kết nối tới các đối tác
tiềm năng.  
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đổi và khai thác trên Webinar là
rất rộng lớn, tiềm năng và khả
thi. Từ những vấn đề lớn mang
tính vĩ mô của ngành báo chí,
truyền thông trong thời đại đa
phương tiện, đa nền tảng; cho tới
những chi tiết, kỹ năng nghề cần
đào tạo, bồi dưỡng liên tục và
thường xuyên.

Trong lĩnh vực báo chí, thời
gian gần đây, Webinar “nở rộ”
về số lượng và ngày càng được
hoàn thiện về chất lượng. Trong
đó, Hiệp hội phát thanh và
truyền hình châu Á – Thái Bình
Dương (ABU) và Viện pháp
triển Phát thanh Truyền hình
Châu Á-Thái Bình Dương
(AIBD) (mà Đài TNVN là thành
viên) là hai tổ chức đi đầu trong
tổ chức các Webinar kịp thời và
hiệu quả. Mới nhất, có thể kể
đến hàng loạt các Webinar mới
nhất và gây tiếng vang như :
“Diễn đàn truyền thông Thái
Bình Dương:Đối mặt với những
thách thức do Covid -19 gây ra”
ngày 03/08/2020; “Xung đột
biên giới Trung Ấn- một năm
nhiều sóng gió” ngày
30/07/2020; “Các chiến lược
Marketing số để thu hút thính
giả” ngày 28/07/2020; hay loạt
hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản
xuất các tác phẩm dự thi giải
ABU Prizes do ABU tổ chức…
Về phía AIBD, đáng chú ý có
hội thảo trực tuyến về an toàn
đối với các nhà báo khi đưa tin
về đại dịch Covid-19 tổ chức
tháng 6/2020.

Thúc đẩy Webinar hỗ trợ nâng
cao chất lượng hoạt động báo chí 

Là thành viên nòng cốt của
ABU, AIBD và nhiều tổ chức
hợp tác phát thanh-truyền hình
khu vực và quốc tế, Đài Tiếng
nói Việt Nam tham gia tích cực
và tạo điều kiện để đông đảo
phóng viên, biên tập viên của
Đài tiếp cận được khối lượng
thông tin, kiến thức giá trị mà
các diễn giả hàng đầu truyền đạt
qua các Webinar. 

* Để đạt được hiệu quả cao
nhất trong tổ chức và tham dự
các Webinar quốc tế, Ban Hợp
tác quốc tế của Đài Tiếng nói
Việt Nam có sự vận hành khá bài
bản. 

- Thứ nhất, đó là dịch và thông
báo rộng rãi đến đông đảo các
đơn vị từ chủ đề, nội dung, tiểu
sử diễn giả, thời gian, hướng dẫn
đăng ký… của một Webinar
đáng chú ý sắp diễn ra; đồng
thời có khuyến nghị các đơn vị
nào liên quan trực tiếp nên tham
dự và tận dụng tối đa khối lượng
kiến thức từ hội thảo. 

Nhóm “VOV Webinar” trên
Facebook (do Ban HTQT lập và
vận hành) dành riêng cho các
thông tin, trao đổi liên quan đến
các Webinar nghiệp vụ hiện hoạt
động khá hiệu quả. 

- Thứ hai, tổ chức cuộc họp tại
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các hội trường của Đài Tiếng nói
Việt Nam (nếu điều kiện cho
phép và chủ đề liên quan rộng
rãi đến nhiều đơn vị trong Đài),
hoặc thông báo cho các đơn vị,
các cá nhân quan tâm tự đăng
nhập và tham gia vào hội thảo
(thường là khi chủ đề ở phạm vi
quan tâm hẹp hoặc khi có quy
định tránh tụ tập đông người).

- Thứ ba, Ban Hợp tác quốc tế
cử người tham gia và tóm lược
các nội dung của Webinar đáng
chú ý gửi các đơn vị và up lên
nhóm chung VOV Webinar để
lan tỏa rộng rãi các nội dung hội
thảo đến những người do bận
công tác không tham dự được,
hoặc nhiều người tham dự mà
chưa hiểu hết các vấn đề trao đổi
trong hội thảo do hạn chế về
ngôn ngữ… 

* Đặc biệt, để tạo hiệu quả đột
phá cho các Webinar đồng thời
phát huy mạnh mẽ vai trò của
Đài Tiếng nói Việt Nam - Tập

đoàn truyền thông đa phương
tiện có uy tín và vị thế lớn trong
nước và trong hợp tác quốc tế,
Ban Hợp tác quốc tế chủ động
đề xuất các chủ đề thiết thực gắn
với nhu cầu của các đơn vị của
Đài, trực tiếp tham gia tổ chức
các hội thảo trực tuyến và đề
xuất các chuyên gia, nhà báo kỳ
cựu của Đài trao đổi với các
đồng nghiệp quốc tế. 

Ví dụ thành công điển hình là
Hội thảo quốc tế “Thay đổi nhận
thức và hành vi xã hội qua tiểu
phẩm phát thanh” do Ban Hợp
tác quốc tế chủ trì, phối hợp
cùng ABU tổ chức trong khuôn
khổ Liên hoan phát thanh toàn
quốc tháng 06/2020. Và hội thảo
“Hiệu quả của chuyển đổi số
trong lưu trữ” (23-25/06/2020)
mà chuyên gia của Trung tâm
Sản xuất và Lưu trữ chương
trình của Đài Tiếng nói Việt
Nam đăng đàn chia sẻ với các
thành viên ABU.

Trong thời gian tới, Ban Hợp
tác quốc tế có kế hoạch tổ chức
các hội thảo nghiệp vụ quốc tế
như phối hợp với Tổ chức giáo
dục, khoa học và văn hóa Liên
hợp quốc (UNESCO) tổ chức
các hội thảo, tập huấn chuyên đề
về các khái niệm văn hóa và di
sản; hay phối hợp với các tổ
chức Liên hợp quốc tại Việt
Nam tổ chức hội thảo đánh giá
lại hiệu quả hoạt động của Liên
Hiệp quốc sau chặng đường 75
năm lịch sử (1945-2020) và Kế
hoạch hành động trong thập kỷ
mới 2020-2030… Trong bối
cảnh dịch bệnh lan rộng tại Việt
Nam và trên toàn thế giới như
hiện nay, Ban Hợp tác quốc tế đã
có các phương án dự phòng tổ
chức Webinar trực tuyến để đạt
được hiệu quả trao đổi tốt nhất
trong một thực tế bắt buộc phải
giãn cách.

Tham luận của Ban HTQT 
tại Đại Hội LCHNB VOV 2020

ABU ĐI ĐẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÁC WEBINAR  
VỀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

Kể từ tháng 4/2020, hàng tháng, ABU đã tổ chức trung bình 20-25 hội
thảo trực tuyến có nội dung đa dạng, thiết thực về nghiệp vụ báo chí, kỹ
thuật với nhiều chủ đề mang tính thời sự, thu hút sự tham gia của
khoảng 1400 học viên từ các tổ chức thành viên ABU.
Một số chủ đề hội thảo trực tuyến của ABU như:
- Cách kể chuyện, sử dụng âm thanh hiệu quả trên sóng phát
thanhChiến lược marketing số để thu hút thính giả
- Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất các chương trình PTTH dự thi Giải
thưởng quốc tế
- Truyền thông cho trẻ em trong thời kỳ  Covid 19
- Các công nghệ âm thanh phát sóng
- Kinh nghiệm tác nghiệp cho phóng viên trong thời kỳ khủng hoảng.



Báo cáo của tác giả Nic
Newman và Nathan
Gallo - đã nghiên cứu

102 podcast tin tức hàng ngày ở
6 quốc gia (Mỹ, Anh, Úc, Pháp,

Thụy Điển và Đan Mạch) và
nhận thấy định dạng này đang
phát triển mạnh. 37 podcast tin
tức hàng ngày đã được 

tung ra trong năm ngoái, bao

gồm một số podcast nổi lên nhờ
coronavirus. Mặc dù những pod-
cast này được tạo ra rất nhanh
nhưng đã thành công.

Daily - podcast cực kỳ phổ
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Tin tức hàng ngày
đang có hiệu quả

bất ngờ

PODCAST

Các podcast tin tức hàng ngày chỉ chiếm chưa đến 1%
tổng số podcast được sản xuất nhưng chiếm hơn 10%
tổng số lượt nghe ở Mỹ, theo báo cáo mới từ Viện Nghiên
cứu Báo chí của Reuters.
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biến của The New York Times -
nhận được rất nhiều tín nhiệm
trong báo cáo này. Podcast này
do Michael Barbaro chủ trì. The
Daily được trích dẫn rộng rãi
như là nguồn cảm hứng và các
tác giả báo cáo ghi nhận sự nổi
tiếng của nó trong việc thúc đẩy
sự phát triển bùng nổ của các
chương trình tin tức hàng ngày ở
Hoa Kỳ.

Một số podcast tin tức
hàng ngày đang có
lượng thính giả lớn.
Người nghe có xu hướng
trẻ hơn và có trình độ
học vấn cao hơn

Một số podcast tin tức hàng
ngày đang tiếp cận nhiều người
hơn báo in hoặc TV truyền
thống. The New York Times cho
biết The Daily hiện có trung
bình bốn triệu lượt nghe mỗi
ngày, tăng từ hai triệu chỉ một
năm trước. Trao đổi qua điện

thoại, Giám đốc điều hành
Meredith Kopit Levien cho biết
Times đã nhận thấy The Daily
“thúc đẩy mối quan hệ” đối với
tòa soạn nói chung và đại đa số
người nghe của họ đều trẻ hơn
người đăng ký báo in trung bình.
Levien cho biết hầu hết người
nghe The Daily đều nghe từ 4
đến 5 lần mỗi tuần và lưu ý rằng
nguồn cấp dữ liệu của The Daily
đã được chứng minh là một cơ
chế phân phối hiệu quả cho các

sản phẩm âm thanh khác từ The
Times - như The Sunday Read,
The Latest và nhiều tập loạt
phim The Rabbit Hole. Báo cáo
của Reuters phát hiện ra rằng
khán giả trẻ tuổi có xu hướng
đúng ở khắp các quốc gia:

Việc nghe podcast nói chung
cũng nghiêng về giới trẻ, với
những người dưới 35 tuổi ở Anh
có khả năng sử dụng podcast cao
hơn bốn lần so với những người
trên 55 tuổi. Nghiên cứu trước
đây cho thấy rằng các nhóm trẻ
dành một lượng thời gian đáng
kể để nghe podcast và thường
nghe phần lớn mỗi tập. Họ nói
rằng họ đánh giá cao sự đa dạng
của giọng nói và thích rời khỏi
màn hình. Nhiều đài truyền hình
mà chúng tôi đã nói chuyện cho
báo cáo này coi podcast là một
cách quan trọng để thu hút thế hệ
người nghe tiếp theo… Mặc dù
podcast chắc chắn đang thu hút
các nhóm trẻ hơn, dữ liệu từ Báo
cáo tin tức kỹ thuật số 2020 cũng
cho thấy rằng podcast tin tức
hiện có xu hướng tiếp cận tốt
hơn với nhóm độc giả có trình
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độ học vấn cao và ở thành thị.
Đây là nhóm được đánh giá cao
dành cho các nhà quảng cáo và
các nhà xuất bản đang tìm kiếm
người đăng ký kỹ thuật số mới
tiềm năng.

Apple vẫn là ứng dụng
podcast được sử dụng
nhiều nhất, Spotify hiện
là ứng dụng mạnh thứ
hai

Ứng dụng podcast mặc định
của Apple vẫn thống trị tối cao
nhưng Spotify và các nền tảng
khác - Google Podcasts, Pocket
Casts, iHeart Radio, Castbox,
Acast, Stitcher (và hơn thế nữa!)
- đã có được vị thế.

Các tác giả báo cáo rằng “các
đài phát thanh công cộng đặc
biệt lo ngại rằng, khi việc nghe
podcast ngày càng tăng, họ có
thể mất kết nối trực tiếp với
thính giả mà họ đã có trên đài
phát thanh.” Đáp lại, BBC đang
thử nghiệm phát hành nội dung
trên ứng dụng BBC Sounds của
riêng mình trong khi ABC ở Úc

đã cấm một số nội dung podcast
của họ xuất hiện trên Spotify.

Các chương trình
chuyên sâu kéo dài
khoảng 25 phút đã trở
thành định dạng phổ
biến nhất

Nhiều nhà sản xuất được
phỏng vấn cho biết chương trình
của họ được lấy cảm hứng trực
tiếp từ định dạng “chuyên sâu”
của The Daily, trong đó một tập

xem xét chi tiết một chủ đề. Các
ví dụ về “tìm hiểu sâu” khác
được trích dẫn bao gồm Post Re-
ports từ The Washington Post,
Please Explain từ The Sydney
Morning Herald, Today in Focus
từ The Guardian, La Story từ
Les Echos và Genstart của Tập
đoàn Phát thanh truyền hình Đan
Mạch”. Nói chung, gần một nửa
số podcast tin tức hàng ngày
thuộc thể loại này:

Báo cáo lưu ý: “Báo cáo nói
riêng và các phương tiện truyền
thông kỹ thuật số đã tập trung
nhiều nhất vào định dạng chuyên
sâu vì nó được coi là một cách
tốt để thể hiện chiều sâu và
phạm vi chuyên môn của tòa
soạn. Các định dạng khác là “trò
chuyện mở rộng” (BBC’s News-
cast, The Daily Wire’s the Ben
Shapiro Show, hoặc NPR’s Pol-
itics), “tin tức tổng hợp” (FT
News Briefing hoặc OmniPod
của Thụy Điển) và “microbul-
letin” (NPR News Now, BBC



Minute , hoặc Ekot của Đài phát
thanh Thụy Điển). Như bạn đã
biết, podcast microbulletin có xu
hướng ngắn nhất và các cuộc trò
chuyện kéo dài dài nhất. Đối với
những người khác, một chương
trình podcast nên có độ dài trong
25 phút.

Tác động của coronavirus chủ
yếu là tích cực

Các tác giả nhận thấy rằng, sau
một lần sụt giảm ban đầu do các
thói quen và lộ trình đi làm thay
đổi vào cuối tháng 2 và đầu tháng
3, việc nghe podcast “được hồi
phục”. Các podcast tin tức hàng
ngày được đánh giá là “tốt hơn
hầu hết các thể loại khác” và một
số - như Today in Focus từ The
Guardian và NPR Up First - đã
đạt con số cao nhất. (Nhìn chung,
dữ liệu mà các tác giả phân tích
cho thấy rằng các podcast tin tức
và hài kịch đã tăng lên trong khi
các chương trình tập trung vào
thể thao vẫn chưa trở lại con số
trước Covid.) Nhiều podcast tin
tức hàng ngày được thiết kế để

nghe vào buổi sáng. (Hãy nghĩ:
“Đây là những điều bạn cần biết
ngày hôm nay.”) Nhưng Covid-
19 đã thay đổi khi người nghe
nhấn phát. Báo cáo cho thấy mức
tăng đột biến điển hình vào buổi
sáng đã giảm xuống khi nhiều
người nghe hơn trong suốt cả
ngày của họ.

Trong các cuộc phỏng vấn,
các nhà xuất bản cũng báo cáo
rằng quảng cáo cho các podcast
tin tức hàng ngày hoạt động tốt
hơn các lĩnh vực khác và về tổng
thể, doanh thu của họ phù hợp
hoặc vượt quá những gì họ thấy
trước Covid-19.

THEO ONECMS.VN
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Phát triển cao su ở Sơn La
Khi thực tế 

khác xa nghị quyết
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(Dẫn trên nền nhạc nhẹ nhàng)
MC1: Thưa quý vị và các bạn! Chủ

trương phát triển cây cao su trên địa bàn
tỉnh Sơn La được triển khai vừa nhằm giúp
nhân dân xoá đói giảm nghèo, giải quyết
tốt việc làm, thu nhập, an sinh xã hội cho
hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cao su,
vừa nâng cao độ che phủ của rừng….Từ
mục tiêu kép, năm 2007, Ban chấp Đảng
bộ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận về chủ
trương phát triển cây cao su trên địa bàn
tỉnh Sơn La. Hình thức triển khai là Tập
đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thành
lập Công ty cao su Sơn La đầu tư trồng cao
su trên diện tích đất của bà con và các tổ
chức góp đất. Mỗi hộ gia đình khi góp 1 ha
đất sẽ được nhận 1 người làm công nhân
cao su. Khi cao su cho thu hoạch, Công ty
cao su sẽ chi trả, quyết toán 10% giá trị sản
phẩm mủ tươi đối với tổ chức, cá nhân góp
đất, từ đó, mỗi người công nhân trồng cao
su sẽ có thu nhập gấp từ 1,5 đến 1,7 lần
mức bình quân thời điểm mới trồng.

MC2: Mục tiêu là vậy, song thực tế sau
12 năm triển khai, kết quả mang đến lại rất
khác so với Nghị quyết. Một số hộ dân ở
vùng khó khăn đã phải chặt bỏ hàng chục
héc ta cao su… Thế nhưng, trong báo cáo
chính trị của các đại hội chi bộ, đảng bộ cơ
sở nơi có trồng cao su ở Sơn La, nhiệm kỳ
2020 -2025 lại không đề cập tới chương
trình này. Vì thế, không ít người dân băn
khoăn: Chương trình phát triển cây cao su
ở Sơn La là chương trình lớn, đang gặp khó
ở nhiều địa phương, vì sao lại không được
đưa ra bàn thảo?. Sau thời gian dài tìm
hiểu, thực địa, khảo sát, nhóm phóng viên
Xuân Thọ- Thu Thùy, Cơ quan thường trú
Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc
đã hoàn thành tác phẩm“Phát triển Cao su

Sơn La – khi thực tế khác xa Nghị quyết!”.
Tác phẩm vừa được trao Giải A, Giải Búa
Liềm vàng lần thứ V năm 2020.

Đổi nhạc nền cho Voxpop
VOXPOP:
- Trồng cao su chẳng thu được gì. Bây

giờ trong bản ai cũng khó khăn, đa số là
vay ngân hàng, vay ngoài, nợ nần chồng
chất lên, vì không có ăn mà, không có ăn
nên phải vay.

- Chúng tôi quá khổ vì mấy năm trồng
cây cao su. Suốt mấy năm qua gia đình
chưa có tí lợi ích kinh tế nào từ cây này.
Không có đất để trồng cấy, bây giờ hàng
ngày chúng tôi chỉ biết đi làm thuê làm
mướn, thiếu thốn lắm.

- Nếu không làm cao su mà có đất trồng
sắn, hoặc trồng cây khác thì sẽ được nhiều
hơn làm cao su này.

Đó là phát biểu của người dân các huyện
Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mai Sơn (tỉnh
Sơn La) đang tham gia góp đất trồng cây
cao su theo chủ trương của tỉnh Sơn La,
bắt đầu từ những năm 2007 – 2008. 

Tiếng động chào hỏi
Gia đình anh Bạc Cầm Hoa ở bản

Khiêng, xã Mường Khiêng, huyện Thuận
Châu có 5 nhân khẩu. Năm 2008, được xã,
bản vận động, anh đã góp toàn bộ 3.000
m2 diện tích đất nương của gia đình tham
gia trồng cao su. Khi ấy, gia đình được
thông tin là sau 6 -7 năm, khi cây cao su
khép tán sẽ cho thu hoạch. Ấy thế nhưng
7 – 8 năm, rồi mòn mỏi, mãi cho đến nay,
vườn cao su của nhà anh vẫn chưa được
khai thác, đồng nghĩa với việc gia đình
chưa được chia một đồng lợi nhuận nào, vì
thế, cuộc sống rất khó khăn:

Băng: Tiếng Thái: (Trước đây nhà tôi
trồng ngô trồng sắn, thu nhập đều đều, gia



TÁC PHẨM

NỘI SAN NGHIỆP VỤ VOV48

đình không khá giả, nhưng cũng không
đến nỗi thiếu ăn. Hơn 10 năm nay góp đất
trồng cao su rồi thì bình quân mỗi tháng
chỉ có thu vài trăm nghìn từ làm công nhật
chăm sóc cao su, thực sự không đủ ăn, gia
đình rất thiếu thốn).

Nhạc nền nhẹ
Với hy vọng cây cao su sẽ mang đến

cuộc sống mới, năm 2008, gia đình anh Lò
Văn Hoáng ở bản Ca, xã Chiềng Khoang,
huyện Quỳnh Nhai cũng góp toàn bộ hơn
1 ha đất nương của gia đình trồng cao su…
.Sau nhiều năm ngóng đợi, 3 năm lại đây,
cây cao su đã cho thu hoạch, nhưng, mỗi
năm chỉ thu được 7-8 triệu, có khi là hơn
10 triệu đồng, không đủ ăn:

Băng: (Mỗi tháng được 1 – 2 triệu, có

tháng được vài trăm, làm gì đủ ăn. Trước
nếu không làm cao su mà mình vẫn có đất
trồng cây khác như sắn, ngô…thì chắc
chắn thu nhập nhiều hơn cây cao su này).

Tiếng động chặt phá cây cối
Không kiên nhẫn được nữa, bởi đã hơn

10 năm chờ đợi nhưng công cốc, người
trồng cao su ở các bản Thàn, Pang Héo, xã
Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đã quyết
định “dứt tình” bằng cách chặt hạ cây này
để lấy đất canh tác, mong có thu nhập để
trang trải cuộc sống, dù biết việc làm này
có thể vi phạm pháp luật. 

Theo thống kê, ban đầu, diện tích cây
cao su của Chiềng Pằn tới gần 420 héc ta.
Tuy nhiên, do người dân tự ý chặt bỏ vì
cây cao su phát triển chậm, nhiều diện tích
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đến kỳ thu hoạch không có mủ, hoặc chất
lượng mủ thấp, nên đến nay, toàn xã chỉ
còn hơn 200 héc ta cây cao su. Ông Hà
Văn Sính, Bí thư chi bộ bản Thàn, xã
Chiềng Pằn cho biết:

Băng: (Không có thực thì không vực
được đạo. Chi bộ vẫn tuyên truyền bảo
phải bảo vệ diện tích cây cao su hiện còn,
nhưng bà con bảo cây cao su chẳng đem
lại lợi ích gì cho chúng tôi thì chúng tôi
chẳng biết bảo vệ để làm gì. Thực sự thì
bà con cũng đói ăn thật. Mấy tháng vừa
rồi công an lập chốt bảo vệ ở đây, nhưng
dân đói quá vẫn cứ chặt bỏ cao su).

Trước tình trạng chặt phá cây cao su diễn
ra ngày càng nhiều, huyện Yên Châu đã
thành lập 4 chốt bảo vệ liên ngành làm
nhiệm vụ tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi
phạm việc chặt phá cây cao su trên địa bàn,

báo cáo Thường trực UBND huyện và
Công an huyện xử lý. Tuy nhiên, các chốt
này “lực bất tòng tâm”. Do bà con không
có thu nhập từ cao su, trong khi đó trồng
mía, ngô hay cây ăn quả cho thu nhập cao
hơn. Vì vậy, việc chặt phá cây cao su ban
đầu chỉ lén lút chặt vào ban đêm, về sau
công khai chặt giữa ban ngày; thậm chí,
dùng cưa máy chặt bỏ hàng loạt.. 

(Tiếng cuộc họp, báo cáo…)
Bà Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy Yên

Châu cho biết, toàn huyện có hơn 883 héc
ta diện tích cao su, tập trung ở 3 xã Chiềng
Sàng, Chiềng Pằn và Viêng Lán. Do cây
cao su không mang lại hiệu quả kinh tế,
người dân không mặn mà với cây này, nên
tình trạng chặt phá cây cao su trong 3 năm
trở lại đây ngày càng tăng. Nếu như năm
2017 chỉ có 440 cây bị chặt bỏ thì đến 6
tháng đầu năm 2020, số cây bị chặt phá tới

ĐỔI GIỌNG, NỀN NHẠC
- Theo Quyết định số 3079, ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Sơn La về định

hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La thì mục
tiêu là đến năm 2020, Sơn La sẽ có 50.000 ha cây cao su. Thu nhập ổn định từ thứ
cây “vàng trắng” này sẽ từng bước giúp người góp đất trồng cao su xóa được đói,
giảm được nghèo…

- Trước những khó khăn, bất cập từ đời sống của nhân dân liên quan đến cây cao
su, năm 2019, tỉnh Sơn La đã thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát, từ đó có đánh
giá thực tế về Chương trình phát triển cây cao su sau 10 năm triển khai. 

- Ngày 09/7/2019, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Sơn La cho thấy: Toàn
tỉnh Sơn La đã góp gần 8.850 ha đất trồng cao su, chủ yếu là đất hộ gia đình, cá
nhân đóng góp. Tổng số hộ dân đã góp đất trồng cây cao su là 6.923 hộ. Trong đó,
hơn một nửa số này đã góp từ 50%, tổng diện tích đất sản xuất của gia đình trở lên.
Đến nay, có trên 1000 ha đất trồng cao su không phù hợp, tỉnh đang đề nghị Công
ty Cao su Sơn La sớm trả lại cho bà con để trồng các loại cây khác cho thu nhập tốt
hơn.

- Báo cáo cũng cho thấy, từ năm 2007 đến năm 2018, tổng kinh phí đã đầu tư
thực hiện Chương trình cây cao su trên địa bàn Sơn La là trên 1 nghìn 200 tỷ đồng.
Đây là chương trình nông nghiệp, nông thôn được đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh
Sơn La thời gian qua. Riêng tỉnh Sơn La đã chi trên 185 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh
hỗ trợ cây giống, đào tạo nghề, đo đạc địa chính, bồi thường giải phóng mặt bằng
nhà máy chế biến mủ cao su và hỗ trợ xã, bản, hộ dân góp đất trồng cao su…
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hàng chục nghìn cây:
Băng: (Anh em chúng tôi cũng đã hết

mình rồi. Người dân thì chính quyền đến
vẫn tiếp và có những ý kiến rất từ tốn. Tuy
nhiên, để người dân không chặt phá thì
anh em chúng tôi đang quá sức. UBND
tỉnh cũng đã chỉ đạo rất nhiều đoàn công
tác xuống xem xét, chỉ đạo trực tiếp tại cơ
sở. Tuy nhiên, cũng rất khó khăn để ổn
định tình hình).

Là dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn, với mức đầu tư lớn nhất tỉnh hiện nay,
song sau 12 năm triển khai, việc trồng cao
su ở Sơn La được đánh giá là chưa mang
lại hiệu quả như mục tiêu đề ra. Đáng kể
nhất là chưa giải quyết được các mục tiêu
việc làm, thu nhập, an sinh xã hội cho hộ
gia đình, cá nhân góp đất trồng cao su vào
làm công nhân cho Công ty cổ phần cao su
Sơn La, dẫn đến có tới gần 3.800 công
nhân bỏ việc, chiếm gần 68% tổng số lao
động được tuyển dụng vào làm công nhân.
Ước tính, thu nhập bình quân từ 1 ha cao
su chỉ đạt 1 triệu 200 nghìn/ha/năm; số này
thấp hơn 40 lần so với cây sắn, 57 lần so
với cây chè và 74 lần so với cây ăn quả… 

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự
khuyến Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tại buổi làm việc
với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt
Nam mới đây đã đề nghị 2 bên phối hợp
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp bà trồng cao
su nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống:

Băng: (Trên các diện tích mà bà con đã
góp 100% thì tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế
chính sách như thế nào đó để bà con ổn
định, ví dụ chăn nuôi chẳng hạn. Về phía
Tập đoàn và Công ty cao su Sơn La thì
chúng tôi cũng đề nghị tiếp tục phát huy
việc trồng cây dược liệu dưới tán cao su

và tiếp tục đánh giá những cây, con khác
như con ong lấy mật… để bà con có thêm
thu nhập. Còn về hỗ trợ cho bà con thì
thống nhất cố gắng giải quyết theo hướng
là phía công ty cao su Sơn La sẽ dùng phí
dịch vụ môi trường rừng; còn tỉnh sẽ dùng
cơ chế chính sách hỗ trợ cho bà con trong
năm thứ 8  và năm thứ 9, thứ 10 tiếp theo
nếu trồng cao su mà chưa có thu hoạch,
thu nhập. Nhiệm vụ của chúng ta là làm
thế nào đó để nâng cao thu nhập, đời sống
cho bà con).

Về phía Công ty cổ phần Cao su Sơn La,
ông Võ Đức Trường, Phó Tổng Giám đốc
Công ty cho biết, năm nay là năm thứ 5
thực hiện khai thác mủ cao su. Do nhiều
yếu tố khách quan, trong đó có việc giá mủ
cao su trên thế giới giảm mạnh, nên sản
xuất kinh doanh không đạt mục tiêu đề ra. 

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho
rằng, giả sử giá mủ cao su vẫn như  thời
đỉnh cao năm 2007 – 2008, trên 100 triệu
đồng 1 tấn, thay vì 25 -30 triệu đồng như
hiện nay, thì thu nhập từ cao su so với các
loại cây trồng khác trên địa bàn tỉnh Sơn La
vẫn là một trời một vực. Bởi cao su trồng ở
Sơn La  không phải chỗ nào cũng phù hợp,
do đất đai, khí hậu nên sản lượng mủ không
cao…. Địa hình chia cắt, đồi núi dốc nên
suất đầu tư lớn hơn các vùng khác…

Băng: (Khi đầu tư trồng cao su trên địa
bàn tỉnh Sơn La thì công ty cũng đã nhận
được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện. Tuy
nhiên, quá trình thực hiện có một số vướng
mắc, như một số diện tích bị tranh chấp ở
Ít Ong, việc chặt phá cao su ở Yên Châu,
rồi tại bản Un, Củ Pe, xã Mường Bon (Mai
Sơn) có khoảng 150 héc ta người dân
không cho khai thác, trong 3 năm nay công
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ty không thu lại được, thiệt hại cũng tương
đối lớn).

Nhạc hơi dồn dập gây chú ý
Như vậy, chương trình nông nghiệp với

mức đầu tư lớn nhất tại Sơn La sau 12 năm
triển khai đang nảy sinh nhiều khó khăn,
bất cập, rất cần được đánh giá, nhìn nhận
một cách thẳng thắn, khách quan để có
những điều chỉnh về hướng đi phù hợp. 

Ấy thế nhưng, đến nay, khi gần 600 đảng
bộ cơ sở ở Sơn La đã hoàn thành việc Đại
hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra
phương hướng nhiệm vụ trong những năm
tiếp theo, nhưng trong các báo cáo chính trị,
hay Nghị quyết Đại hội ở những địa phương
có trồng cao su đang gặp khó hầu như
không hề nhắc đến những tồn tại, cũng như

đề xuất giải pháp, hướng khắc phục chương
trình phát triển cây cao su trên địa bàn. 

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Hoài
Thu, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai cho
rằng:

Băng: (Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh
Nhai là bàn chung làm cách nào đấy để
phát triển sản xuất trên địa bàn huyện,
mục tiêu cuối cùng là không ngừng cải
thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân
và giữ sự bình yên cho nhân dân thì đều
bàn cả. Còn đặt vấn đề riêng về cây cao
su thì chúng tôi không đặt vấn đề riêng,
bởi vì hiện nay diện tích trồng cao su trên
địa bàn huyện chỉ có 837 ha, chỉ là một
góc rất nhỏ trong hoạt động sản xuất của
toàn huyện, nó không đáng gì so với mặt
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bằng chung).
Nhạc bài hát “Đảng là cuộc sống của

tôi” – lời nam
Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện trọng

đại, ngoài công tác nhân sự thì cũng là dịp
để nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ
trước, các chương trình mục tiêu đã thành
công hay chưa, cũng như chỉ ra hạn chế do
yếu tố khách quan và chủ quan. 

Từ những lẽ đó, ngoài sớm triển khai các
giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện tại
cho người trồng cao su, bà con mong
muốn, tại diễn đàn Đại hội Đảng cấp trên
cơ sở tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025
đã và đang diễn ra, chương trình phát triển
cây cao su sẽ được xem xét, nhìn nhận,
đánh giá khách quan, cẩn trọng, xem cao
su có thể thực sự bám trụ, vươn mình hội
nhập cùng với các vùng trồng cao su của
các địa phương khác trong cả nước và đạt
được mục tiêu đặt ra về loại cây này trên
vùng đất Sơn La - Tây Bắc hay không?!

Đổi nhạc bài hát “Đảng đã cho ta một
mùa xuân” – lời nữ

VOXPOP:

- Chúng tôi cũng rất trăn trở, bây giờ tất
cả các cuộc họp liên quan, người dân đều
kiến nghị làm sao có công ăn việc làm cho
người dân là công nhân cao su. Chính vì
thế, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhìn nhận
lại chương trình trồng cây cao su và hiệu
quả của nó thì nếu chuyển đổi được thì
người dân mong muốn lấy lại đất để
chuyển cây trồng khác.

- Trong Chi bộ đã nhiều lần họp rồi; cứ
đến kỳ họp là đề nghị; rồi đại biểu HĐND
xã, đại biểu HĐND huyện, tỉnh đến tiếp
xúc cử tri, chúng tôi đều đề nghị, cấp trên
đều trả lời: Chúng tôi sẽ có biện pháp giải
quyết trong thời gian gần nhất. Thế nhưng
trồng cao su 12 năm nay rồi, nhưng đến
nay chưa được hướng giải quyết nào cụ thể
đế nhân dân có thể yên tâm sản xuất.

- Chủ trương của tỉnh rất đúng thôi. Tuy
nhiên thực tế đến nay qua hơn 12 năm triển
khai thì thấy cây cao su hiệu quả thấp hơn
nhiều so với một số cây trồng khác, như
cây ăn quả hiện nay đang phát triển rất
mạnh. Vì vậy, xã cũng mong muốn tỉnh
sớm xem xét, có giải pháp để chuyển đổi
sang cây hiệu quả hơn.n
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3- Biết bao nhiêu tình
NGUYỄN THẾ KỶ

7- Với Phan Quang: Hôm nay
hơn hôm qua, ngày mai hơn
hôm nay

TRẦN ĐỨC NUÔI

16- NHÀ BÁO HƯƠNG TRÀ: “Tôi
mong ước giúp người dân hai
nước hiểu nhau hơn”

MINH THƯ

16- Chinh phục giải ABU (ABU
PRIZE)

TRẦN THANH HẢI

NGƯỜI VÀ NGHỀ

36- NHÀ BÁO PHẠM NHUNG:
“Chúng tôi mong muốn khán
giả có cái nhìn khách quan nhất
về đại dịch”

VOV CÔNG NGHỆ

40- Xu hướng công nghệ mới
HOÀNG THỊ HIỂU

42- “Webinar - giải pháp họp
trực tuyến quốc tế hiệu quả
trong bối cảnh khủng hoảng”

BAN HTQT VOV

46- PODCAST - Tin tức hàng ngày
đang có hiệu quả bất ngờ

TÁC PHẨM

50- Phát triển cao su ở Sơn La:
Khi thực tế khác xa nghị quyết

XUÂN THỌ - THU THÙY

MỤC LỤC
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP:

NGUYỄN THẾ KỶ
Chủ tịch

NGÔ MINH HIỂN
Phó Chủ tịch thường trực

ĐỒNG MẠNH HÙNG
Phó Chủ tịch 
Các uỷ viên

PHẠM MẠNH HÙNG
NGUYỄN VŨ DUY
LÊ VĂN PHÚC
DƯƠNG THỊ MINH HẰNG
DƯƠNG HỒNG HẢI
TRẦN NHẬT MINH
NGUYỄN THÚY HOA
TRẦN ĐỨC THÀNH
PHÓ CẨM HOA
LÊ NGỌC TUẤN

THIẾT KẾ:PHẠM MINH 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng
nghiệp vụ Truyền thông

Nội san Nghiệp vụ VOV 
rất mong nhận được sự 

cộng tác chặt chẽ của các đơn vị
và cá nhân trong hệ thống 

phát thanh Việt Nam, các trường
đại học báo chí, kỹ thuật và

những người quan tâm.

Mọi thư từ , bài vở , xin gửi về:

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng
nghiệp vụ Truyền thông

Tel: (024)6.2727248
Fax: (024)6.2727106

Email: vovtc@vov.org.vn
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Công ty  Cổ Phần Thiết Kế - Chế Bản
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