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TIN TỨC

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG
HỘI THẢO "SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ KHỐI ĐẢNG 
Ở TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG" DO VIỆN ĐÀO TẠO BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG, 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN VÀ VIỆN KHOA HỌC TỔ 
CHỨC, CÁN BỘ (BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG) TỔ CHỨC NGÀY 13/11/2021 VỪA QUA.

Các nhà khoa học, nhà quản lý báo chí tham dự hội thảo đã 
thể hiện sự ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước về Quy 

hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 
(theo Quyết định 362/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
3/4/2019), đồng thời tham góp những ý kiến phản ánh những khó 
khăn, tồn tại nảy sinh trong quá trình triển khai; những bài học 
kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình toà soạn báo chí hiện 
đại, hội tụ, đa phương tiện bám sát các xu hướng phát triển của 
báo chí truyền thông trong tương lai...

Theo PGS.TS Đặng Thị Thu Hương (Viện trưởng Viện Đào tạo Báo 
chí và Truyền thông), Quyết định 362/QĐ/TTg của Thủ tướng 
Chính phủ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quy 
hoạch phát triển báo chí của đất nước, về cả quy mô tác động 
và tư duy quản lý. Sự quy hoạch, sắp xếp này lại diễn ra đúng vào 
giai đoạn bản lề, khi các cơ quan báo chí và truyền thông đứng 
trước thách thức phải đổi mới để tiếp cận tốt hơn với thị trường, 
thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu 
của công chúng báo chí mới.

Chủ trương quy hoạch báo chí phản ánh sự thay đổi về tư duy 
quản lý, từ quản lý đồng hành cùng sự phát triển đến quản lý để 
thúc đẩy sự phát triển; khắc phục các hiện tượng báo chí thương 
mại hoá, sai lệch tôn chỉ mục đích, đi chệch quan điểm đường 
lối của Đảng... Bên cạnh đó, việc quy hoạch sắp xếp lại các cơ 

quan báo chí cũng để nhằm tinh giản bộ máy, tăng 
hiệu quả hoạt động của báo chí, chuyển dịch dần 
sang cơ chế tự chủ tài chính, để báo chí đến được 
với công chúng một cách thiết thực nhất, giúp các 
cơ quan báo chí của Việt Nam định vị mình và phát 
triển ở tầm vóc khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm thực hiện quy hoạch, bên 
cạnh những kết quả vả thành tựu đạt được, nhiều 
vấn đề khoa học và thực tiễn đã được đặt ra đối với 
các cơ quan quản lý báo chí và các toà soạn báo: 
làm rõ những khái niệm và mô hình hoạt động báo 
chí hiện đại, giải quyết thách thức trong việc sáp 
nhập và cải tổ các cơ quan báo chí, giải pháp xây 
dựng quy trình vận hành theo mô hình toà soạn đa 
phương tiện...

PGS.TS Đinh Văn Hường (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
đặt câu hỏi: “Các cơ quan báo chí của Đảng ở trung 
ương và địa phương sau một thời gian dài được bao 
cấp và vẫn đang nặng với tư duy này khi dần chuyển 
sang tự chủ tài chính sẽ như thế nào?”. Có nhiều 
vấn đề cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện quy 
hoạch báo chí như: đánh giá tác động, ảnh hưởng 
của quy hoạch đến tư tưởng, lợi ích và nguyện vọng 
của đối tượng và phạm vi điều chỉnh; làm thế nào 
đề đổi mới tư duy, nhận thức về quản lý, quản trị cơ 
quan báo chí từ đơn loại hình đến đa loại hình; vấn 
đề bảo đảm điều kiện về nhân lực, hạ tầng cơ sở, tài 
chính, cơ chế chính sách để thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Trưởng phòng Quản lý 
báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh 
rằng, trong quá trình thực hiện quy hoạch, ở nơi 
nào mà cơ quan chủ quản báo chí sâu sát với hoạt 
động của tờ báo, có sự đoàn kết và đồng lòng của 
tập thể đơn vị thì nơi đó triển khai khá thuận lợi. 
Mặt khác, cái “được” lớn nhất là quá trình tái cấu 
trúc lại toà soạn báo đã lộ ra nhiều vấn đề căn cốt 
của tờ báo, giúp cơ quan chủ quản nắm bắt và có 
hướng giải quyết.

THANH HÀ


