
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA: 
CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ VIỆT NAM -

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Trang 27Tin hợp tác trong nước

Sáng ngày 11/6 vừa qua, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông
(Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học cấp quốc gia
với chủ đề: “Chuyển đổi số báo chí - một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nằm
trong khuôn khổ “Diễn đàn báo chí tháng 6” chào mừng kỉ niệm 97 năm Ngày
Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). 

Hội thảo gồm 2 phần chính. Phần 1: Chiến lược chuyển đổi số báo chí – tầm nhìn
2030; Phần 2: Chuyển đổi số báo chí Việt Nam – Những điểm nhìn thực tiễn. Hội
thảo lắng nghe các báo cáo tham luận, trao đổi, phát biểu rất sôi nổi của các
đại biểu. Nội dung các ý kiến trao đổi tập trung đi sâu vào các vấn đề chính của
báo chí Việt Nam hiện nay như: Những vấn đề đặt ra trong việc triển khai xây
dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương
tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số, truyền thông thế giới. Những bài
toán đặt ra, đề xuất tới cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng, dẫn dắt
chuyển đổi số báo chí, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình thử nghiệm
công nghệ hiện đại để thay đổi mô hình quản lý, tác nghiệp, quy trình sản xuất,
v.v. nhằm tối ưu hoạt động, tạo ra sản phẩm chất lượng, cơ hội, doanh thu và
các giá trị gia tăng. 
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