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PGS.TS Vũ Văn Hà (Phó Tổng biên tập Tạp chí 
Cộng sản) cho biết, sau khi có quyết định về quy 
hoạch báo chí, Tạp chí Cộng sản đã rất tích cực 
triển khai và đến nay đã hoàn thành việc sắp 
xếp và kiện toàn trên 4 khía cạnh: công tác cán 
bộ; cơ cấu tổ chức sản phẩm, ấn phẩm; khâu 
phát hành; khâu tài chính. Về công tác cán bộ, 
Tạp chí gặp phải vấn đề về: rút gọn các đầu 
mối phòng ban, giảm biên chế nhưng lại gia 
tăng các nhiệm vụ và đối mặt với yêu cầu cao 
hơn về chất lượng. Giải pháp được thực hiện là 
làm công tác tư tưởng, kết hợp các nguyên tắc 
“cứng” và “mềm”, tập trung đào tạo nguồn lực 
để đáp ứng các vị trí công việc.

PGS.TS Bùi Chí Trung (Viện Đào tạo Báo chí 
và Truyền thông) đề xuất hướng xây dựng tòa 
soạn theo mô hình truyền thông hội tụ (cross 
media) đã áp dụng ở Thông tấn xã Việt Nam và 
báo Nhân dân: sử dụng chung các hạ tầng công 
nghệ, quy trình tác nghiệp điều hành chung và 
chia sẻ dữ liệu chung. Bên cạnh đó, câu chuyện 
tái sắp xếp cơ cấu tổ chức là câu chuyện con 
người, nhưng đồng thời phải đi kèm với chiến 
lược nội dung phù hợp với cơ cấu tổ chức ấy. 

TS. Đỗ Anh Đức (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền 
thông) chia sẻ bài học kinh nghiệm về tái cơ 
cấu toà soạn của báo chí phương Tây. Theo đó, 
con người được coi là động lực và mục tiêu của 
chuyển đổi số; hướng tới giảm bớt nhân lực, 
thu hẹp quy mô tòa soạn, làm sao để ít người 
mà sản xuất được nhiều nội dung hơn; tối đa 
hóa lợi ích và gắn kết với người dùng.

TS. Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Ngoại giao) 
bàn về ba xu hướng phát triển của báo chí 
đương đại thế giới mà Việt Nam không thể 
nằm ngoài: chuyển đổi số, đa dạng hóa, nội 
dung trả phí. Điều này đòi hỏi các tòa soạn 
phải chuyển đổi mô hình số sao cho phù hợp, 
về cả mô hình sản xuất tin bài đồng bộ, lẫn 
công tác làm tin; ví dụ như hỗ trợ dữ liệu lớn, 
điện toán đám mây, internet vạn vật phục vụ 
tác nghiệp của phóng viên... Bên cạnh đó, 
cần thay đổi và bổ sung loại hình báo chí trên 
mạng xã hội đi kèm là các quy định pháp lý để 
điều chỉnh hoạt động truyền thông trên các 
nền tảng này. Các tờ báo còn có thể kết hợp 
với các kênh truyền thông như Netflix, tiktok; 
sử dụng facebook để phát các chương trình 
trực tuyến live stream... Báo chí với các nội 
dung trả phí cần được phát triển với các gợi 
ý: mô hình thu phí theo hướng dữ liệu cao với 
các thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn 
khác nhau; mô hình đọc báo không quảng 
cáo; mô hình một thành viên là nòng cốt... 

VIỆT HƯƠNG

VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN
VÀ TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG

SÁNG NGÀY 6/11, TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC, ĐHQGHN PHỐI HỢP VỚI 
LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM VÀ MẠNG LƯỚI QUẦN THỂ ĐÍCH 
TRẺ VIỆT NAM (VIETNAM NETWORK OF YOUNG KEY AFFECTED 
POPULATION - VYKAP) TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO 
DỤC AN TOÀN VÀ TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG”.

Tọa đàm nằm trong chiến dịch truyền thông mạng xã hội “Chiến 
dịch Tự do và Bình đẳng năm 2021” của Liên Hợp Quốc tại Việt 

Nam. Chương trình được khởi động từ giữa tháng 10/2021, mục 
đích giúp các nhà giáo hiện tại và tương lai nhận thức được sức 
mạnh của họ trong việc tạo nên xã hội có tính bao trùm qua việc 
giảng dạy và giáo dục giới tính toàn diện, tôn trọng sự đa dạng.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục 
Nguyễn Đức Huy nhấn mạnh, Trường ĐH Giáo dục luôn hướng tới 
mục tiêu phát triển toàn diện cho người học, truyền tải các giá 
trị văn hóa và tôn trọng con người thông qua việc xây dựng cộng 
đồng học tập và trải nghiệp cho sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy mong muốn, với cách nhìn 
nhận vấn đề đa chiều, sâu sắc và toàn diện, các sinh viên sẽ góp 
phần thúc đẩy môi trường giáo dục an toàn, ở đó, sự khác biệt và 
đa dạng được tôn trọng.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những thông tin hữu ích về 
giới, giới tính, đa dạng tính dục, kỹ năng an toàn tình dục và phòng 
chống HIV. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng giới thiệu cách thức 
hoạt động của các tổ chức, cộng đồng và cá nhân đang hoạt động 
trên lĩnh vực quyền của cộng đồng LGBTIQ+.

Những thông tin hữu ích này cũng được truyền tải một cách sinh 
động qua các trò chơi hấp dẫn trên ứng dụng Kahoot và phiên 
chia sẻ thảo luận giữa sinh viên và các diễn giả, khách mời về chủ 
đề đang dạng giới trong môi trường giáo dục: “Câu chuyện thực 
tế, kiến thức về SOGIESCs và giải pháp”.


