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Covid-19 đã thay đổi chúng ta và

ngành chúng ta như thế nào?



1. Thay đổi cách làm việc

và nhìn nhận nhiều mặt của

đời sống xã hội (cả báo chí)

2. Làm việc trực tuyến

nhiều hơn, sử dụng băng

thông cho công việc nhiều

hơn, giải trí tại nhà, xem

tin tức nhiều hơn…



3. Vai trò của báo chí rõ nét

hơn.

4. Nhiều điểm bất tiện:

không thanh tra, xử phạt

trực tuyến được.
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Làm lộ rõ một số “nghịch lý” của Báo chí:

COVID - 19

Covid - 19: Báo chí góp phần quan trọng

vào thành công của công tác Phòng chống

đại dịch (1 điều tra dư luận cho thấy VN

đứng đầu trong danh sách các nước mà niềm

tin của công chúng vào truyền thông về Đại

dịch cao nhất)

Doanh thu báo chí trong đại dịch giảm mạnh

(trung bình 70%), trong khi tỷ lệ người xem, 

nghe, đọc tăng kỷ lục

Làm báo “tử tế” liệu có sống được không?



Quản lý Nhà nước – Truyền thông:

Bước chuyển giữa Cũ và Mới

“Báo chí phải phản ánh dòng chảy chính của xã hội, tạo niềm tin, sự đồng

thuận, khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam hùng cường” 

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng



7Cách làm cũ

• Tập trung chủ yếu vào quản lý NỘI DUNG

THÔNG TIN

• Ít chú ý tới Kinh tế báo chí: Nhiệm vụ chính trị

nặng nề, nhưng nguồn lực thì hạn chế. Hiểu chưa

đúng về khái niệm “Tự chủ” tài chính trong báo

chí.

• Chưa nhìn nhận Báo chí truyền thống trong mối

quan hệ tổng quan với Hệ sinh thái truyền thông xã

hội.

• Nặng về “Định tính” hơn “Định lượng”: Không có

số liệu đo đạc

• Nặng về mục tiêu “Quản lý”, Nhẹ về định hướng

“Phát triển”



8Cách làm mới
• Muốn quản lý được thì phải nhìn thấy được

• Đặt báo chí ở vị trí trung tâm trong một tổng

thể các phương thức truyền thông phong

phú của ngành TTTT: Báo chí, Thông tin Cơ

sở (loa đài phường xã), Mạng xã hội trong

nước, Tin nhắn ngắn, thông tin cảnh báo qua

nhạc chuông nhạc chờ...

• Kinh tế báo chí: Yếu tố quyết định thành

công của Quy hoạch báo chí

• Nhà nước phải là “Khách hàng lớn” của Báo

chí: Nhà nước đặt hàng báo chí để tăng khả

năng tự chủ của Cơ quan báo chí
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Thực trạng nhức nhối

CÔNG TÁC QLNN VỀ BÁO CHÍ

• Nạn “đánh đấm, sách nhiễu, đánh hội đồng, xâm phạm

đời tư, xúc phạm danh dự” trong làng báo, với nạn

nhân là cá nhân (thường là lãnh đạo), doanh nghiệp,

địa phương, Bộ ngành.

• Nạn sao chép, vi phạm bản quyền nội dung, hình ảnh

trong làng báo

• Nạn “làm báo” qua trang tin điện tử, mạng xã hội

trong nước và MXH xuyên biên giới.

• Nạn “Báo hoá” tạp chí, hoạt động sai tôn chỉ mục đích.

• Nạn “câu view, khoán view” trên báo điện tử.
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Đang “đồng hoá” báo chí điện tử

Nạn “câu view” 

Quy trình để ra một tin hot tạo trendy (ghi chép từ

“người trong cuộc”).

• Xảy ra sự kiện (thường xuất phát từ MXH, báo nước ngoài) thì cứ

đăng đã, lấy view, đặt câu hỏi cuối bài dạng nghi vấn.

• Sau đó gọi điện đến cơ quan chức năng địa phương, căng hơn thì

hỏi luật sư, cơ quan chính phủ, đại biểu quốc hội, “nhét chữ vào

mồm” người trả lời

• Sau đấy đến hiện trường chụp ảnh, gặp gỡ nhân vật hoặc hàng

xóm, nếu xa xôi quá thì lấy ảnh của nhau, bí quá thì dùng ảnh

minh họa

• Các báo nhìn nhau, TBT sốt ruột sao mình không có tin đấy các

báo bạn lên hết cả rồi, vậy là hò nhau làm tiếp, làm mạnh.

• Tin được share mạnh bởi bộ phận SEO, Team Social (báo nào

cũng có), rồi đầu tư thêm về media, làm infographic...là thành

trendy
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Về kinh tế báo chí

BỨC TRANH XÁM

• Phóng viên buộc phải “làm kinh tế” khi làm báo: Khoán view để chấm nhuận

bút, khoán bài PR, khoán “hợp đồng truyền thông”

• “Doanh thu” đến từ “đăng và gỡ” bài

• Giành giật miếng bánh “quảng cáo chất lượng thấp”, “quảng cáo vi phạm pháp

luật qua các Ad Network xuyên biên giới (Google Adsense, Mgid....)

• Đặt hàng báo chí: Khó khăn trong việc xây dựng áp dụng đơn giá. Bị giới hạn ở

các chương trình “nhiệm vụ chính trị tuyên truyền thiết yếu”. Không đặt hàng

với các chương trình giải trí

• Cơ chế coi báo chí như “đơn vị sự nghiệp có thu” bộc lộ nhiều bất cập.



Đứng trước thách thức chưa từng có

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

• Kênh truyền hình liên kết đua nhau “chết”. Miếng bánh quảng cáo

chuyển mạnh sang Youtube, Facebook. Những kênh liên kết còn tồn tại

xung đột lợi ích trực tiếp với các kênh chính của Đài (bản quyền,

quảng cáo)

• Lượng người xem, số giờ xem chuyển mạnh từ TH sang mạng xã hội

nước ngoài. Nhiều công ty truyền thông giờ phát hành thẳng lên MXH.

Nghệ sĩ biểu diễn “online” ngày càng nhiều. Nhiều báo điện tử mở

chuyên trang “truyền hình”

• VTV năm 2019 hụt thu 400 tỷ so với kế hoạch. Năm nay dự báo là 1

năm “ác mộng” với các Đài TH về doanh thu quảng cáo

• Đặt hàng Nhà nước chưa thực sự có bước đột phá để TH có thể trụ

được trước cơn bão này.



THỰC HIỆN QUY HOẠCH BÁO CHÍ



Quy hoạch đối với tổ chức Hội

Đã cơ bản hoàn thành:

- 01 cơ quan báo chuyển cơ quan chủ quản: Báo Dân trí sang 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Đang xin ý kiến của

Ban Tuyên giáo Trung ương).

- 01 cơ quan báo đang hoàn thiện hồ sơ chuyển thành tạp chí

(do đổi phương án quy hoạch): Báo Gia đình Việt Nam.

- 01 cơ quan tạp chí đang cấp phép: Thời báo Kinh doanh.

- 20 Tạp chí đã được cấp phép hoạt động.

- 01 cơ quan báo chuyển thành chuyên trang của cơ quan báo

chí khác.

Đối với 24 tổ chức Hội có cơ quan báo phải sắp xếp

thành tạp chí:

01

02
- Đã tiến hành xong 05 tổ chức hội.

- Đối với Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam: Đã

tiến hành thủ tục sáp nhập 04 báo (Đất Việt, Kiến thức, Tầm

nhìn, Khoa học và đời sống), đang xin ý kiến Ban Tuyên

giáo Trung ương.

- Còn lại các tổ chức hội đang hoàn thiện hồ sơ sắp xếp.

Đối với 09 tổ chức hội có nhiều cơ quan báo chí

phải sắp xếp

Khó khăn:
- Hội Toán học đề nghị giữ

nguyên 02 tạp chí (Tạp chí Toán

học ứng dụng và Tạp chí PI), cho

rằng đây là tạp chí khoa học cơ

bản chuyên ngành, nên chưa gửi

phương án quy hoạch.

- Hội Nhà văn chưa gửi hồ sơ sắp

xếp (mặc dù đã có phương án),

Cục Báo chí đã có văn bản nhắc

nhiều lần.



Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ phải sắp xếp
theo quy hoạch, trong đó có
một số Bộ cấp Tổng cục có cơ
quan báo: Tổng cục Hải quan,
Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể
thao, Tổng cục Dân số.

12/29

Các Bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ đang tiến
hành các thủ tục sắp
xếp theo quy định

Cố gắng hướng dẫn,
đôn đóc hoàn thành.

30/09/2020

1

2

3

Quy hoạch:
Đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ



RÀ SOÁT

Đến nay, Cục nhận được 128 văn bản, hồ sơ của các cơ quan chủ quản
về việc rà soát, cấp lại giấy phép tạp chí, gồm:

 Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 24

 Các Trường Đại học: 12

 Các Viện nghiên cứu: 18

 Các Tập đoàn: 02

 Các Hội: 72

Bộ sẽ rà soát, phân loại để xem xét cấp lại giấy phép, nhất là các Hội có
tạp chí điện tử sẽ làm trước.

Rà soát cấp lại giấy phép các tạp chí theo văn bản 520 của Bộ TTTT



Báo chí địa phương:

 Địa phương còn 24/63 tỉnh, thành phố phải sắp xếp quy hoạch. 

Trước thời điểm 30/6, có nhiều chủ quản đã chủ động có hồ sơ

đề nghị chấm dứt hoạt động cqbc trực thuộc và chuyển đổi báo

thành tạp chí (một số báo văn nghệ thành tạp chí văn nghệ). 

 Nhiều khả năng sẽ giữ được đúng hạn sắp xếp xong các cơ quan

báo chí địa phương trước 30/9

Sắp xếp lại hệ thống báo chí địa phương:



Công tác quản lý báo chí trong thời

gian tới có gì mới?

 Bộ sẽ hỗ trợ các Bộ, ngành

địa phương bằng công văn

khuyến cáo cân nhắc việc

cung cấp/không cung cấp

thông tin cho các cơ quan

báo chí hoạt động không

đúng tôn chỉ mục đích (tra

cứu tôn chỉ mục đích của

TẤT CẢ các CQBC trên

cổng thông tin của Bộ).

 Bộ sẽ lập đoàn kiểm tra

đột xuất một số tạp chí

có dấu hiệu “báo hóa”,

hoạt động sai tôn chỉ

mục đích, có biểu hiện

nhũng nhiễu doanh

nghiệp, tổ chức, lợi dụng

tự do báo chí để hoạt

động trái pháp luật

Xiết chặt việc hoạt động báo chí theo đúng tôn chỉ mục đích



Tăng quyền lực Quản lý Nhà 

nước về báo chí cho các địa 

phương:

-Đã trình CP Sửa nghị định 159 về xử 

phạt trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, 

mở rộng thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính đối với báo chí Trung ương 

cho các địa phương. 

- Xử phạt vi phạm tôn chỉ mục đích 

với các hành vi ký giấy giới thiệu 

cho phóng viên đi tìm hiểu vấn đề 

không nằm trong tôn chỉ mục đích 

của cơ quan báo chí.  

Cấp đổi Thẻ Nhà báo

-Đề nghị bổ sung số 

thẻ BHXH, Mã số 

thuế TNCN và bảng 

lương của người cấp 

thẻ, cấp đổi thẻTham 

vấn ý kiến địa phương 

đối với các hồ sơ cấp 

mới, cấp đổi thẻ NB ở 

địa phương, kể cả với 

các phóng viên đăng ký 

hoạt động thường trú 

tại địa phương

Sửa thông tư 48 theo hướng quy

định rõ ràng hơn về hồ sơ, thủ

tục, mẫu biểu xin cấp phép (cấp

phép lại) hoạt động báo chí, đặc

biệt yêu cầu làm rõ tính chuyên

sâu, chuyên ngành của Tạp chí

(in và điện tử) so với các Báo

Đề xuất Sửa Luật Báo chí 2016

– Đưa vào chương trình làm

việc khóa sau của Quốc Hội

Hoàn thiện cơ chế đặt 

hàng báo chí:

Công tác quản lý báo chí  trong thời gian tới có 
gì mới?
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Đẩy mạnh Chuyển

đổi số vằ tìm kiếm

các mô hình kinh tế

mới trong lĩnh vực

báo chí

- Doanh thu “ngoài

mặt báo”

- Thay đổi nhận thức

về cơ chế tài chính

cho báo chí

- Sự nhiệp có thu hay

“Tổ hợp truyền thông

phi lợi nhuận”?

Bộ TTTT sắp làm tiếp

với GG, FB để triển

khai các giải pháp

thúc đẩy báo chí điện

tử chiếm ưu thế hơn

trên không gian số

Những việc Bộ TTTT

sắp làm tiếp với GG,

FB để hỗ trợ báo chí và

chấn chỉnh các vi phạm

của GG, FB trong lĩnh

vực báo chí.

Giấc mơ “thu phí xem 

báo điện tử”

Làm sao thay đổi thói

quen “xem miễn phí”?

Viết thế nào để “bán

được”? Xu thế thanh

toán qua điện thoại di

động (Mobile Money)

có giúp giải quyết vấn

đề?.....



 Chính phủ mới có nghị quyết số 84 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn về kinh tế xã hội,

đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hậu Covid 19, trong đó có giải pháp tháo gỡ khó

khăn cấp bách cho báo chí thông qua đặt hàng báo chí một số nhiệm vụ thông tin

tuyên truyền thiết yếu bằng nguồn ngân sách Trung ương. Dự kiến trình một gói đặt

hàng báo chí Trung ương khoảng 120 tỷ đồng (90 tỷ cho báo, tạp chí in và điện tử -

30 tỷ cho PTTH)

 Công văn số 1268 ngày 10/4 của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi các tỉnh thành

về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và

truyền thông (quan tâm đặt hàng, giao nhiệm vụ từ ngân sách địa phương cho hệ

thống báo đài tỉnh, cơ sở truyền thanh truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp

xã). Bộ chuẩn bị ban hành thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật cho báo in, báo

điện tử, làm cơ sở để các địa phương ban hành đơn giá đặt hàng báo chí với thể loại

này.

 Bộ sắp trình CP Đề án về tăng cường hiệu quả thông tin tuyên truyền thiết yếu thông

qua việc tăng cường Đặt hàng từ nguồn NSNN đối với lĩnh vực Báo chí – Xuất bản,

làm cơ sở cho nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài đối với Kinh tế báo chí, khẳng định vai

trò và vị thế của Nhà nước với tư cách là “Khách hàng lớn của Báo chí”

Sắp tới Kinh tế báo chí có gì mới?




