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VỚI MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, bên cạnh mạng internet,
người tiêu dùng tin tức ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Lào,
Myanmar và Việt Nam (CLMV), ngày càng thích tiếp cận tin tức thông qua các
địa điểm trực tuyến. Cũng giống như ở nhiều khu vực khác trên thế giới, điều
này làm gia tăng thách thức xung quanh việc cung cấp tin tức đáng tin cậy,
cũng như nhấn mạnh nhu cầu sở hữu các kĩ năng cơ bản về phối kiểm tin tức và
sự thật của các nhà báo. Đại dịch COVID-19 cũng bắt buộc phần lớn những
người sản xuất tin tức và thực hiện các hoạt động truyền thông phải chuyển
qua tường thuật trực tuyến, trong khi nhiều người trong số họ không được
chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với sự dịch chuyển này.
Nhiều cơ sở truyền thông ở khu vực Đông Nam Á rất giỏi trong việc đáp ứng các
nhu cầu thụ hưởng tin tức đang thay đổi của công chúng, nhưng không phải
mọi tổ chức đều có nền tảng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện trơn tru
bước chuyển đổi này. Quản lý của các toà soạn phải đối diện với bài toán truyền
thông hội tụ, làm sao điều chỉnh các sản phẩm của mình cho phù hợp với môi
trường đa nền tảng, và thậm chí, làm sao để quản trị các thương hiệu tin tức
của họ trên mạng xã hội.
Bộ công cụ này đóng góp vào quá trình phản ảnh, nâng cấp và định hình lại các
hoạt động tin tức chuyên nghiệp của các nhà báo và các nhà quản lý truyền
thông ở trong khu vực CLMV – và hơn thế nữa.
‘Báo trực tuyến và nghệ thuật viết báo: Bộ công cụ học tập và giảng dạy’ ra đời
dựa trên các hoạt động làm báo trực tuyến hiện đại, trong bối cảnh truyền
thông đang thay đổi nhanh chóng ở Đông Nam Á. Bộ công cụ này được biên
soạn đặc biệt dành cho các nhà báo đang làm nghề muốn nâng cao kĩ năng làm
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LỜI NÓI ĐẦU

báo trực tuyến, ngoài ra cũng hữu ích đối với những người làm công tác tập
huấn truyền thông, các biên tập viên và các nhà quản lý truyền thông muốn
củng cố kĩ năng viết báo của toàn bộ đội ngũ trong môi trường tin tức kĩ thuật
số của ngày hôm nay. Tài liệu này cung cấp các khái niệm và tài liệu tham khảo,
công cụ và lời khuyên dành cho các nhà báo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau,
bất kể là truyền hình hay làm video, báo in, kể chuyện bằng hình ảnh hay âm
thanh. Những người sản xuất thông tin trực tuyến thuộc diện khác, bao gồm
các nhà quản lý mạng xã hội, người dùng và người làm công tác truyền thông,
cũng sẽ thấy bộ công cụ này có liên quan đến công việc của mình.
Bộ công cụ chứa đựng những hiểu biết mà Học viện Truyền thông Fojo (Fojo
Media Institute) tích luỹ được qua nhiều năm làm việc với các nhà báo, các cơ
quan truyền thông và giảng viên truyền thông trong khuôn khổ của chương
trình Mạng lưới đào tạo truyền thông Đông Nam Á (SEAMTN) (2016-2021).
Chẳng hạn, nhu cầu có một nguồn tài liệu tham khảo chuyên môn về báo chí
trực tuyến dành cho các nhà báo và giảng viên đã liên tục được đề cập đến
trong suốt chuỗi hoạt động của chúng tôi ở Lào. Việc thực hiện tài liệu học tập
này nêu bật tầm quan trọng mà Fojo đặt ra trong việc tạo ra các công cụ làm
báo phù hợp với bối cảnh, ngôn ngữ và thực tiễn truyền thông địa phương.

BÁO TRỰC TUYẾN VÀ NGHỆ THUẬT VIẾT BÁO BỘ CÔNG CỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Nai Nai
Quản lý chương trình, SEAMTN
Học viện Truyền thông Fojo

Lars Tallert
Trưởng Ban Chính sách và
Phát triển Quốc tế
Học viện Truyền thông Fojo

6

LỜI GIỚI THIỆU:

CÔNG NGHỆ LÀM THAY ĐỔI KHÔNG GIAN
TRUYỀN THÔNG, NHƯNG BÁO CHÍ VẪN LÀ BÁO CHÍ

Là biên tập viên ngôn ngữ cho tờ “Manila Chronicle” hồi xưa ở Philippines, tôi
ghi chép lại những câu chuyện mà cánh phóng viên đi thực tế truyền về qua
điện thoại. Tôi còn nhớ mình có một miếng đệm cao su màu vàng để giữ cho cái
cổ thẳng, để có thể đánh máy lại câu chuyện mà nhà báo ở đầu bên kia đọc về
từ bản thảo viết tay hoặc một mớ giấy ghi chép.
Sau khi đánh máy xong một bài báo, tôi sẽ xé tờ giấy khỏi chiếc máy đánh chữ
Olivetti đáng tin cậy, sau đó nộp cho các phụ tá biên tập để họ làm công tác
biên tập giữa tiếng máy đánh chữ kêu canh cách trong toà soạn.
Chuyện đó là vào khoảng cuối thập niên 80. Chức danh biên tập viên ngôn ngữ
chẳng còn tồn tại trong các toà soạn báo “hiện đại”. Sự biến mất của bộ phận
này gợi nhớ không chỉ thời thế đã đổi thay, mà còn đổi thay một cách ồ ạt và
triệt để, chỉ sau một thế hệ.
Trong toà soạn báo “Chronicle”, các “phương tiện tiến bộ” khác nhanh chóng
thay thế chiếc máy đánh chữ thân thuộc xưa cũ. Trạm thiết bị hiển thị video,
nơi chúng tôi có thể biên tập văn bản trên màn hình đen, từng một thời là công
nghệ đỉnh cao. Nhưng không lâu sau đó, những chiếc máy tính để bàn đã xuất
hiện và thay thế nốt những cỗ máy cồng kềnh này.
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MỘT TRONG NHỮNG CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA TÔI Ở TOÀ SOẠN, trước khi ra
đường làm tin tức chính trị hàng ngày, là làm biên tập viên ngôn ngữ.

Khi được phân công phụ trách mảng lập pháp, tôi cũng như tất cả các phóng
viên khác, đều soạn thảo tin bài từ các phòng họp báo, nơi chúng tôi thay phiên
nhau viết bài trên những chiếc máy tính để bàn có màn hình đen trắng. Những
chiếc máy này sử dụng ổ đĩa mềm và chạy một chương trình xử lý văn bản đáng
tin cậy có tên là Wordstar trên hệ điều hành DOS. (Đúng, sự sống vẫn tồn tại
trước khi các hệ điều hành Windows và Mac ra đời). Sau đó chúng tôi gửi tin bài
về toà soạn bằng máy điện sao (máy fax), hoặc mạng internet kết nối qua điện
thoại, hoặc hệ thống máy tính bảng điện tử.
Ngày nay, công nghệ, cùng với nền văn hoá truyền thông và tin tức mà nó nuôi
dưỡng, vẫn chi phối cách thức chúng ta sản xuất, phân phối và tiếp nhận tin tức
y hệt như hồi thập niên tám mươi, nhưng bằng những công cụ rất khác.
Hiện nay, toàn bộ quy trình sản xuất tin tức có thể bắt đầu, và kết thúc, cùng với
một chiếc máy tính nhỏ gọn – hoặc thậm chí là với một chiếc điện thoại thông
minh. Những chiếc điện thoại thông minh không khác gì một chiếc máy vi tính
cá nhân nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta: chúng là những chiếc điện
thoại di động được dùng không chỉ để gọi điện thoại và gửi tin nhắn nhưng còn
để kết nối vào mạng internet, truy cập thư điện tử, lưu trữ dữ liệu và chụp ảnh.

VƯƠN XA HƠN CẢ MẠNG
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Khả năng của những công cụ này đã thúc đẩy cuộc cách mạng thông tin vươn
xa hơn cả mạng lưới kết nối toàn thế giới (World Wide Web).
Số hoá giờ đây là một chuẩn tắc, nó buộc cánh nhà báo và biên tập viên phải
học tập những kĩ năng mới, và nó cũng thách thức các toà soạn truyền thống
phải bắt kịp với công chúng kĩ thuật số và công chúng mạng. Ngày nay người
ta kỳ vọng cánh nhà báo – và điều này không còn xa lạ – phải biết làm nhiều
thứ cùng một lúc, vừa viết báo vừa làm những đoạn video và nhật ký bằng
video (vlog) ngắn, chụp những bức ảnh đạt yêu cầu xuất bản và biết biên tập
ảnh ở mức cơ bản, sản xuất chương trình phát thanh trực tuyến (podcast) và
các mẩu thông tin đồ hoạ, phối kiểm mức độ
đáng tin cậy của các bài đăng tải trên mạng, và
Các phương tiện ra đời điều hành các trang mạng xã hội.

trong môi trường kĩ thuật
số phải nỗ lực tránh bị
lún sâu vào nền văn hoá
tự sướng, cơn nghiện tốc
độ và cơn nghiện câu ‘lai’
(likes) trên các nền tảng
xã hội

Đồng thời, các phương tiện ra đời trong môi
trường kĩ thuật số phải nỗ lực tránh bị lún sâu
vào nền văn hoá tự sướng, cơn nghiện tốc độ và
cơn nghiện câu ‘lai’ (likes) trên các nền tảng xã
hội. Tranh luận vẫn đang tiếp diễn về tương lai
của các thể thức báo chí truyền thống, và liệu
báo chí có trở thành nạn nhân của nền kĩ trị như
thi thoảng người ta vẫn nói khi nhắc về các nền
tảng xã hội hay không?
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Thật sự, công nghệ số hoá mở ra rất nhiều cơ hội và triển vọng sáng tạo, cũng
như cắt giảm đáng kể nhiều chi phí sản xuất.
Nhưng mức độ lan toả rộng rãi của nó đã kiến tạo nhiều nét văn hoá mới,
những bản sắc và thói quen mới mà chúng ta vẫn còn đang phải tìm tòi, quản
lý và ứng đối. Hàng ngày chúng ta quay cuồng giữa vòng xoáy thông tin quan
trọng và lý thú trên mạng. Nhưng đồng thời ở đó cũng đầy thông tin ‘nhiễu
loạn’ và chưa được kiểm chứng, nhiều thông tin trong số đó dễ bị đánh đồng
với tin tức.
Không khi nào điều này lại trở nên rõ ràng hơn như trong đại dịch COVID-19,
dẫn đến tình trạng gọi là ‘đại dịch thông tin’ (infodemic) lan toả khắp nơi
ngay trong bối cảnh cả thế giới đang choáng ngợp vì mức độ chết chóc của
dịch bệnh đe doạ sức khoẻ cộng đồng.
Trong khi hoạt động và các phương thức của nghề báo đang phải điều chỉnh
cho phù hợp với sự thay đổi của môi trường truyền thông, các tiêu chuẩn
nghề nghiệp vẫn còn nguyên giá trị. Việc giảng dạy và đào tạo các kĩ năng báo
chí cũng phải thích ứng để nhanh chóng nắm bắt và phản ảnh thực tiễn làm
nghề, cũng như để theo kịp thị trường tin tức.

Ngoài các thách thức khác, truyền thông các nước CLMV còn phải đối diện với
các vấn đề chuyên môn có liên quan đến các nguồn lực hiện có trong toà
soạn. Các vấn đề này bao gồm nhu cầu được tập huấn sao cho phù hợp với bối
cảnh của truyền thông địa phương, nhu cầu có thêm các công cụ tác nghiệp
báo chí bằng ngôn ngữ địa phương, và nhu cầu nâng cao năng lực thấu hiểu
tin tức, đặc biệt là trong một môi trường số hoá.
Đơn cử, cánh nhà báo ở các nước công nghiệp hoá có lẽ không cần phải bận
tâm về chuyện không truy cập được internet, chi phí, cũng như chất lượng
đường truyền và kết nối với dữ liệu. Nhưng những điều này lại là các thách
thức trên thực tế mà cánh nhà báo ở các nước đang phát triển phải đối diện
hàng ngày.
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Bộ công cụ này chính vì thế đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các nước đang
phát triển ở khu vực Đông Nam Á – đặc biệt là Campuchia, Cộng hoà Dân chủ
Nhân dân Lào, Myanmar và Việt Nam, hay còn gọi tắt là các nước CLMV. Mặc
dù tài liệu tập huấn các kĩ năng truyền thông này được xây dựng dựa trên bối
cảnh truyền thông Lào, nó cũng phù hợp với môi trường truyền thông và tin
tức của các nước khác trong khu vực, và cả ở các nước đang phát triển khác
trên thế giới.

CÁC BÀI HỌC TỪ BỆNH DỊCH COVID-19
Đại dịch COVID-19 gợi nhắc đến một hình thức của sự phân hoá kỹ thuật số,
một điều vẫn tồn tại dai dẳng dù cho phần lớn dân số thế giới đã kết nối vào
mạng internet. Các nhà báo ở đâu đó có lẽ có thể dễ dàng thuận lợi chuyển
sang hoạt động thông tin tin tức trên mạng, nhưng điều này lại không đúng với
những người ở khu vực Đông Nam Á. Thêm vào đó, đại dịch cho thấy rõ ràng các
kĩ năng trên không gian số, bất kể là sản xuất tin tức, phân tích các bảng số liệu
và đồ hoạ dữ liệu, hoặc tập huấn cho các nhà báo, là chiếc phao cứu sinh trong
các giai đoạn cách ly xã hội và khủng hoảng toàn cầu.
Ngay cả ở những thời điểm hưng thịnh, sự hiện diện của công nghệ ở các nước
đang phát triển không đồng nghĩa với việc các toà soạn biết cách sử dụng
chúng, biết các nguồn tài liệu tham khảo nào là cần thiết, và biết làm thế nào
để cải tiến các sản phẩm tin tức truyền thống sao cho phù hợp hơn với các sản
phẩm tin tức mang tính thời đại. Trau dồi những kĩ năng này và chịu khó đổi
mới là những thách thức trong quá trình chuyển đổi đối với các cơ quan truyền
thông vốn quen thuộc với lối tư duy sản xuất, phân phối và tiếp thị tin tức cũ
mòn, không cần vào mạng.
Ngoài kỹ năng phát hiện tin tức và kể chuyện hay, nhà báo ngày nay cần biết
những kĩ năng cơ bản về công nghệ và kỹ thuật số, cả kĩ năng đánh giá để có thể
tới lui trên không gian mạng một cách an toàn và có tâm ý.
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Những kỹ năng này cần sớm được chia sẻ, giảng dạy và sử dụng bên cạnh các
chủ đề về cách thức sáng tạo ra những tin, bài có chất lượng – chứ không phải
cứ lần lữa để sau này hoặc đẩy sang cho “mấy người làm kỹ thuật”.
Cuối cùng, chính vì phương tiện là một phần của thông điệp, bộ công cụ này
còn được xuất bản bằng các thứ tiếng Myanmar, Khmer, Lào và Việt Nam. Sau
tất cả, truyền thông bằng ngôn ngữ địa phương vẫn thống trị bối cảnh truyền
thông ở khu vực Đông Nam Á.

Johanna Son
Bangkok, Thái Lan
Tháng Sáu | 2020
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BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG (ĐẦY) BIẾN CHUYỂN
để định hình bối cảnh của cuốn tài liệu này là sự biến chuyển rất
khác biệt của môi trường truyền thông mà chúng đang sống, làm
việc và tương tác ngày hôm nay, để liên hệ các thay đổi trong môi
trường rộng lớn hơn này đến khu vực Đông Nam Á, nơi có các quốc
gia chúng ta đang sinh sống, và hơn cả thế, các cộng đồng địa phương xung
quanh ta.
ĐỐI VỚI RẤT NHIỀU NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI, điện thoại thông minh đã thành vật
bất ly thân, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Họ kiểm tra điện
thoại ngay khi vừa mở mắt, và ngay trước lúc đi ngủ. Mặc dù các phương tiện
này vẫn còn mới mẻ xét về mặt lịch sử, chúng ngày một trở nên gắn liền với
cuộc sống, thói quen, sinh hoạt đời thường – và cả việc hưởng thụ tin tức – của
chúng ta, cả trên phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp.
Hãy cân nhắc những sự kiện này: Mạng lưới World Wide Web mới chỉ xuất hiện
khoảng chừng ba thập niên, kể từ năm 1989. (Mạng lưới world wide web khác
với mạng internet, vốn phát triển từ hồi những năm 60).
Điện thoại iPhone của hãng Apple chỉ mới ra đời vào năm 2007. Điện thoại
thông minh đầu tiên, chiếc điện thoại giao tiếp cá nhân Simon [Simon Personal
Communicator], đã ra đời từ năm 1994.
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MỤC
TIÊU:

Sự trỗi dậy của web đánh dấu một thời đại mới của thông tin, dẫn đến sự phổ
biến của ‘các phương tiện truyền thông mới’ (new media). Sau đó là đến sự
xuất hiện của chiếc điện thoại thông minh, nâng tầm trải nghiệm thời đại số lên
một bước tiến mới. Sự trỗi dậy của nó tạo nên các không gian mạng và số, các
phương tiện kĩ thuật số, các địa điểm cho con người tương tác với nhau. Việc sử
dụng điện thoại thông minh để làm báo, thường gọi tắt là báo chí di động hay
“mojo”, đã trở nên phổ biến ở nhiều nước và nhiều môi trường tin tức khác
nhau.

Mạng internet và điện
thoại thông minh đã
mở ra một thế giới
hầu như không có giới
hạn về sự kết nối giữa
người với người.

Mạng internet và điện thoại thông minh đã mở ra
một thế giới hầu như không có giới hạn về sự kết
nối giữa người với người – như là các cá nhân, nhà
báo, nhà sản xuất các thể loại nội dung, nhà phát
hành và những người tiêu thụ tin tức. Công nghệ kĩ
thuật số tự nó được xem là một cuộc cách mạng.
Trạng thái “luôn luôn trên mạng” đã trở nên phổ
biến trong thời đại của không gian kĩ thuật số, thứ
công nghệ đã tạo ra các địa điểm gặp gỡ trong thế
giới mạng internet cho mọi người sử dụng và tương
tác với nhau.

Hãy thử xem cuộc sống của chúng ta đã trở nên số hoá như thế nào ở khu vực
Đông Nam Á.
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66% người dân khu vực Đông Nam Á đã kết nối với mạng internet, dựa theo dữ
liệu báo cáo ‘Digital 2020’ của We Are Social và Hootsuite. Con số này cao hơn
cả trên thế giới, 59% trên tổng số 7,75 tỉ người dùng mạng.
63% dân số Đông Nam Á đang tích cực sử dụng mạng xã hội, so sánh với con số
49% trên thế giới. Trong khu vực của chúng ta, 52% người dùng mạng xã hội là
nam giới, 48% là nữ giới.
Các chỉ số của Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Myanmar và Việt
Nam (CLMV) cho thấy mạng internet và điện thoại thông minh đang được sử
dụng rộng rãi trong xã hội.
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ĐỜI SỐNG TRỰC TUYẾN: SƠ NÉT VỀ CLMV
Chỉ số thâm nhập của
mạng internet

Ứng dụng
tin nhắn
qua
mạng
Số người
Phần trăm
xã hội
dùng
dân số
(triệu)

Số người dùng mạng
xã hội tích cực

Số người dùng
internet trên điện
thoại di động

Quốc gia

“Dân số
(triệu)”

Campuchia

16,6

9,7

58

Facebook
messenger

9,7

58

12,05

74

Lào

7,22

3,1

43

WhatsApp

3,1

43

2,6

37

Myanmar

54,23

22

41

Facebook
messenger

22

41

20,79

38

Việt Nam

96,96

68,17

70

Viber

65

67

62,4

64

Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm
(triệu)
dân số
(triệu)
dân số

Nguồn: Số 2020: Báo cáo thường niên về hiện trạng số hoá trên toàn cầu

Lào có 43% hoặc hơn 3 triệu trên tổng số 7,22 triệu dân là người dùng internet.
Tương tự là tỉ lệ phần trăm số người đang tích cực dùng mạng xã hội. 79% dân
số Lào đã nối mạng di động, theo ‘Số 2020: Báo cáo thường niên về hiện trạng
số hóa trên toàn cầu’.

Ở Myanmar, 41% hoặc 22 triệu trên tổng dân số 54.23 triệu người đã nối mạng
internet cũng như sử dụng mạng xã hội. Con số kết nối mạng điện thoại di động
chiếm 126% dân số.
Việt Nam có 68,17 triệu người dùng internet (70%) và 65 triệu người dùng mạng
xã hội (67%) trên tổng số 96,9 triệu dân. Lượng kết nối mạng điện thoại di động
vào khoảng 150% dân số.
Dữ liệu bên trên quan trọng ở chỗ chúng cho
thấy ở Campuchia, Lào và Myanmar, phần
trăm người dùng mạng internet cũng chính
là phần trăm người sử dụng mạng xã hội,
điều đó nhiều khả năng có nghĩa là công
chúng đang tiếp cận tin tức qua các phương
tiện trực tuyến.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người dân các
nước Đông Nam Á nay đã số hoá hơn xưa, tuy
vậy, họ vẫn đang phải dò dẫm tìm đường đi ở
cái môi trường thông tin trực tuyến mới mẻ,
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Không còn nghi ngờ gì nữa,
người dân các nước Đông Nam
Á nay đã số hoá hơn xưa, tuy
vậy, họ vẫn đang phải dò dẫm
tìm đường đi ở cái môi trường
thông tin trực tuyến mới mẻ,
đã thế lúc nào cũng “ồn ào”,
một thứ môi trường bị chi phối
bởi chỉ một thiểu số các công
ty công nghệ lớn.
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Ở Campuchia, 9,7 triệu người, chiếm 58% dân số 16,6 triệu, là người dùng
internet và hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Số người nối mạng di động
tương đương 128% dân số.

đã thế lúc nào cũng “ồn ào”, một thứ môi trường bị chi phối bởi chỉ một thiểu số
các công ty công nghệ lớn. Cánh nhà báo cũng có thể tiếp cận được rất nhiều
thông tin trong cái kho tàng dữ liệu này, nhưng cũng như công chúng, họ vẫn
phải mò mẫm tìm đường trong cái môi trường ngày một nhiều thách thức mới
mẻ này.

TIN TỨC ĐÃ THAY HÌNH ĐỔI DẠNG
Môi trường mạng, và công nghệ kĩ thuật số tạo ra nó, đang tiếp tục làm biến đổi
nhiều mặt của quy trình làm báo, làm tin tức. Đúng ra, nó đã biến đổi phương
thức sản xuất, đóng gói, xuất bản và phân phối tin tức của cánh nhà báo và của
các phòng ban chuyên làm tin tức từ lâu rồi. Ngày nay hầu như không ai còn hỏi
liệu một tin tức nào đó có phiên bản trực tuyến không, họ mặc định luôn là có.
Những điều này làm thay đổi các cách thức làm tin cơ bản vốn được giảng dạy
trong các lớp báo chí hàng thập niên qua:

• Ngày nay, giới truyền thông không còn giữ vị thế độc quyền trong việc
sản xuất thông tin và tin tức, cũng không còn là những người gác cửa cho
công chúng.
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• Họ cũng không còn kiểm soát được các nền tảng thứ ba như các phương
tiện truyền thông xã hội, nhóm trò chuyện tương tác (chat) và các nền
tảng mạng xã hội khác. Những thứ này không phải là các phương tiện đưa
tin, nhưng được các cơ quan truyền thông sử dụng như kênh phát hành
và tương tác với công chúng, cũng như là những nguồn thu nhập mới.
(Xem Phần 6, “Những thuật ngữ hữu ích để ngang dọc trên các không
gian mạng”, để biết thêm về sự khác biệt giữa các nền tảng và các nhà
xuất bản.)

• Thế giới mạng đã khiến cho hành tinh này thu nhỏ lại nhiều lần: chúng ta

có thể biết bất cứ chuyện gì xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong
vòng vài phút, thậm chí là vài giây.

• Lằn ranh giữa tin tức thuần tuý địa phương và tin tức ở tầm cỡ khu vực/
toàn cầu bắt đầu bị xoá nhoà.

• Sự phân biệt thường thấy giữa các loại hình truyền thông – báo in/báo

giấy, báo ảnh, phát thanh, truyền hình mờ nhạt dần đi hoặc thậm chí là
biến mất. Chỉ mới vài năm trước đây, cụm từ ‘truyền thông đa phương
tiện’ còn thịnh hành thì nay đã trở nên lỗi thời bởi vì đối với chúng ta bài
báo nào cũng cần phải có phần đồ hoạ, âm thanh và chuyển động đi kèm.

Đối với nhiều cơ quan báo chí ở khu vực Đông Nam Á, những xu hướng này yêu
cầu họ phải thay đổi cách thức làm việc và hoạt động trong hệ sinh thái tin tức
sao cho có thể tiếp cận (reach) – và giữ chân – công chúng ở lại với những sản
phẩm báo chí mang tính chuyên môn cao.
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Giới truyền thông – bất kể là nhà báo hay biên tập viên, giảng viên hay người
tập huấn báo chí – cũng bị hối thúc phải thảo luận về vai trò của mình trong
việc trang bị cho cả giới săn tin và công chúng các kĩ năng về truyền thông, tin
tức, kĩ thuật số tiên tiến hơn, đặc biệt là trong việc sản xuất và phân phối tin
bài. Những quan ngại về chất lượng thông tin trên các không gian mạng khiến
cho toàn ngành truyền thông nói chung, của khu vực Đông Nam Á nói riêng,
phải khẩn trương xây dựng đội ngũ phối kiểm thông tin xem có đúng sự thật
hay không, đồng thời đưa tin về các vụ cố tình và vô tình tung tin sai lệch, và/
hoặc là hợp tác với các tổ chức chuyên xác minh thông tin.

CHẠY THEO CÔNG CHÚNG
Khi các cơ quan truyền thông và cánh nhà báo xem lại cách thức họ đóng gói,
phân phối và tạo ra tin tức ngày nay, kỳ thực là họ đang tìm cách thay đổi sao
cho phù hợp với cách thức truy cập và hưởng thụ tin tức của nhiều đối tượng
công chúng và người dùng khác nhau.
Người dùng internet trên thế giới bỏ ra trung bình 6 giờ và 43 phút mỗi ngày
trên mạng, theo báo cáo “Số 2020”. Họ dành trung bình 3 giờ 24 phút sử dụng
các thiết bị di dộng, 3 giờ 13 phút sử dụng mạng internet trên các thiết bị này,
2 giờ và 24 phút trên mạng xã hội. Điện thoại di động bây giờ chiếm hơn phân
nửa thời gian người ta sử dụng mạng internet. Có khoảng 3,8 tỉ trên tổng số
7,75 tỉ dân số thế giới, hay 49%, là người đang tích cực sử dụng mạng xã hội.

Số lượng

Phần trăm

Dân số toàn cầu

7,75 tỉ

Số người đang nối mạng trực tuyến

4,54 tỉ

59

Số người dùng điện thoại di động tính trên
đầu người

5,19 tỉ

67

Số người tích cực sử dụng mạng xã hội

3,8 tỉ

49

NGUỒN: BÁO CÁO SỐ 2020
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THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN LÊN MẠNG HẰNG NGÀY
3,44 giờ là thời gian sử dụng các thiết bị di động hằng ngày.
6,43 giờ là thời gian sử dụng internet trung bình hằng ngày.
2,24 giờ là thời gian sử dụng mạng xã hội.
Tính trên toàn cầu, người dùng sử dụng hơn 40% thời gian tỉnh
thức để vào mạng internet.
Hơn 1/3 thời gian lên mạng được dùng để lướt mạng xã hội.
NGUỒN: BÁO CÁO SỐ 2020

Người dân khu vực Đông Nam Á chủ yếu sử dụng điện thoại di động, hơn là
dùng máy tính để bàn hay máy tính xách tay, để lên mạng. Nhiều người tiếp
nhận tin tức thông qua các kênh thứ phát, chẳng hạn như các nền tảng mạng
xã hội hay các ứng dụng tổng hợp tin tức và các ứng dụng nhắn tin, hơn là đọc
trực tiếp trên trang web hay ứng dụng của cơ quan báo chí.
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Các thói quen tiêu dùng tin tức hình thành từ công nghệ di động cũng đồng
nghĩa là các cá nhân đang có khuynh hướng thực hiện nhanh các thao tác
cuộn, quẹt trên màn hình điện thoại, thay vào thói quen lần giở từng trang báo
hay tạp chí như trước đây. Điều này có nghĩa là gì? Người ta ít để tâm lâu vào
thứ họ đọc nên độ dài trung bình của một bản tin cũng phải ngắn lại, ngoài ra
tin tức cần đi kèm với nhiều thứ đồ hoạ tương tác bởi đó là một điều mà công
chúng mong đợi.
Đồng thời, hàng loạt sản phẩm tin tức với độ dài ngắn, hình thức khác nhau bắt
đầu xuất hiện để đáp ứng thị hiếu và thói quen của nhiều đối tượng người theo
dõi tin tức khác nhau.
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Sau khi mọi người trong lớp chia sẻ cách
thức họ định vị không gian số để thực hiện
các hoạt động thường ngày, hãy tập trung
thảo luận về các khía cạnh của hoạt động
truyền thông trên các địa điểm số hoá này.
Lần này, hãy đặt các câu hỏi từ góc độ của
một người dùng mạng thông thường, ai
trong số những người tham dự lớp học
truy cập thẳng tin bài gốc còn ai thì tiếp
cận tin tức hằng ngày thông qua một kênh
ngoại vi chẳng hạn như mạng xã hội. Cho
cả lớp xem các trang Facebook của địa
phương, chỉ ra những mẩu thông tin trên
đó bị nhiều người nhầm tưởng là “tin tức”
mặc dù chúng không hề được kiểm định
thông qua các thao tác báo chí chuyên
nghiệp. Hỏi cả lớp điều này đặt ra những
thách thức gì cho những người làm tin tức
chuyên nghiệp?
Thu thập ý kiến của cả lớp về những thay
đổi mà họ quan sát được ở các sản phẩm
tin tức trong thời đại không gian mạng
thống trị và phổ biến.
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Yêu cầu những người tham
HƯỚNG DẪN dự chia sẻ về các thói quen
sử dụng điện thoại thông
THẢO LUẬN
minh của họ. Chẳng hạn,
tiến hành một cuộc thăm dò
và hỏi: Có bao nhiêu người trong các bạn
kiểm tra điện thoại thông minh của mình
ngay khi thức dậy? Bạn tốn nhiều thời gian
nhất để làm gì trên điện thoại? Bạn theo
dõi tin bài do cơ quan mình sản xuất qua
kênh nào – báo in, trang web hay qua
mạng xã hội? Bạn đọc tin tức ở đâu, tìm
kiếm ý tưởng hay góc độ cho tin bài của
mình ở đâu? Bạn có trực tiếp tương tác với
công chúng trên mạng như một nhà báo
không, trải nghiệm đó ra sao?

Photo: Mao Samnang
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BẢN NGÃ SỐ CỦA CHÚNG TA
MỤC
TIÊU:

để nhìn lại cách thức ứng xử trên mạng của chúng ta, bởi vì cách
thức chúng ta sử dụng không gian mạng như những cá nhân bình
thường sẽ định hình phong cách làm báo trên mạng của chúng ta.

Nhà báo ứng xử như thế nào trên tư cách cá nhân thì họ cũng ít nhiều hành xử
như vậy trong vai trò nhà báo. Cách thức những người làm tin tức chuyên
nghiệp thể hiện trên không gian số phản ảnh kĩ năng làm việc trực tuyến của
họ, nhóm kĩ năng hiện đã trở thành một phần không thể thiếu của nghề báo.
Những kĩ năng này bao gồm:

• có hiểu biết cơ bản về môi trường thông tin trên mạng, bao gồm vai trò

của các thuật toán (các phương trình toán học quyết định thông tin gì sẽ
hiện ra trên các trình duyệt và các trang bảng tin của mạng xã hội)

• hiểu biết cơ bản về an toàn số và các công cụ phục vụ cho mục đích này,

đặc biệt là những công cụ hữu dụng và liên quan mật thiết đến công việc
làm báo

• có kĩ năng thẩm định tin tức, vốn rất cần trong việc xem xét và đánh

giả mức độ chân thật và đáng tin cậy của thông tin trên báo in, truyền
hình và báo mạng, cũng như trong việc phân biệt tin tức với các loại hình
thông tin khác.
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CHÚNG TA HIỂU VỀ CÁI TÔI CỦA MÌNH TRÊN NỀN TẢNG KĨ THUẬT SỐ NHƯ THẾ
NÀO? Đây là câu hỏi chính cần khám phá.

Hãy dừng một chút để kiểm tra, và hiểu hơn, cái tôi ngoài đời thực và trên mạng
của chúng ta. Hãy thảo luận câu hỏi sau: Điều gì bạn làm, hoặc phát biểu, trên
mạng khác hẳn với ngoài đời thực? Bạn trên mạng và bạn ngoài đời có phải là
hai phiên bản khác nhau không? Khác như thế nào, và tại sao khác?
Những điều cần nhớ khi sử dụng các không gian trên mạng:

• Bạn có thể cô đơn, cảm thấy cô đơn, cô đơn trong phòng ngủ hoặc trên

bàn làm việc trong khi bản thân đang lên mạng, nhưng kỳ thực bạn không
cô đơn. Mạng internet – cũng như các phương tiện truyền thông mạng
xã hội – là một không gian công cộng mở rộng. Điều bạn nói, bạn chia sẻ,
đăng hay tường thuật lại, đều công khai và dính luôn ở đó – mãi mãi.

• Bạn không hề là người chủ động chọn lựa toàn bộ những gì bạn xem hay
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“chọn” trên mạng, bao gồm cả khi bạn tìm kiếm trên các trình duyệt có
cài đặt công cụ theo dõi hoạt động của người dùng, hoặc cuộn lên cuộn
xuống trang bảng tin trên mạng xã hội

Các thuật toán tuy vô hình nhưng vẫn âm thầm thu thập dữ liệu tìm kiếm của
bạn, các trang bạn từng truy cập, sau đó tải những món đồ tương tự trên màn
hình máy tính hoặc trang bảng tin mạng xã hội của bạn, nhằm mục đích mời gọi
bạn nhấn vào xem các trang web hoặc các liên kết khác. Việc bạn thấy các món
đồ này xuất hiện nhiều không đồng nghĩa với việc chúng đang phổ biến hay
thịnh hành – mà chỉ có nghĩa là chúng đang “phổ biến” trên trang bảng tin của
riêng bạn bởi vì bạn đã tiết lộ sở thích của mình thông qua các hoạt động trên
mạng. Trang bảng tin trên Facebook của bạn không giống với của bạn bè bạn,
ngay cả khi hai bạn cùng nhấn ưa thích một vài trang nào đó. Những thứ hiển
thị trong trang kết quả tìm kiếm kỳ thực không hẳn là ngẫu nhiên. Chúng bị chi
phối bởi cách thức các trình duyệt và các trang web phân tích hành vi sử dụng
mạng của bạn. Hoạt động này giúp thu thập dữ liệu, từ thương mại cho đến
chính trị, mà sau đó các công ty công nghệ sẽ đem bán cho các nhà quảng cáo,
những người làm chiến dịch truyền thông, những người vận động hành lang,
các chuyên gia tiếp thị, như một phần trong mô hình kinh doanh của họ.

• Những thứ miễn phí về góc độ tiền bạc không hẳn là miễn phí. Vì sao? Bởi

vì bạn vẫn phải chịu một loại phí tổn cho việc bạn là người dùng. Một giao
dịch hoặc một hoạt động trao đổi diễn ra khi bạn đăng ký và chấp nhận
các điều khoản của một ứng dụng hoặc một dịch vụ mạng nào đó. Đây là
vì bạn đã cho đi một thứ gì đó, chẳng hạn thông tin về bản thân bạn, và
đồng ý cho phép mở một đường truyền kĩ thuật số từ họ đến thẳng chỗ
bạn cả ngày lẫn đêm, để đổi lại, ví dụ, bạn có một địa chỉ email miễn phí
hoặc bạn được phép cài đặt một trình duyệt. Bạn không nhất thiết phải
trả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng, nhưng bạn trả bằng việc cho
phép họ tiếp cận bạn.
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• Trong công việc hằng ngày, tất cả các nhà báo cần biết cách sử dụng

công cụ đảm bảo an toàn số tốt hơn người thường khi kết nối vào mạng
internet và các không gian trên mạng. Đó là kĩ năng nghề nghiệp và là kĩ
năng cá nhân cơ bản trong môi trường truyền thông hôm nay; không phải
chỉ khi cần viết những loạt tin bài to tát bạn mới cần phát triển những
thói quen lành mạnh, có trách nhiệm trong môi trường kĩ thuật số.

• Có rất nhiều công cụ và sản phẩm mang tính thay thế, dễ tiếp cận và an

toàn hơn cho công việc làm báo, cũng như các hoạt động thu hút công
chúng truyền thông. Trong số này có nhiều lựa chọn về ứng dụng và phần
mềm an toàn cho hoạt động lướt web, nhiều lựa chọn về ứng dụng thư
điện tử, hoặc các sản phẩm khác. Rất nhiều lựa chọn trong số này được
làm ra bởi một cộng đồng tự phát các nhà viết ứng dụng và phần mềm
cam kết tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân. Họ muốn mang lại nhiều
lựa chọn hơn cho những ai đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho
sản phẩm của một thiểu số các công ty công nghệ đang thống lĩnh thị
trường.

SÁU BÍ QUYẾT TĂNG CƯỜNG AN NINH KĨ THUẬT SỐ
Sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao hơn.

Mật khẩu của bạn càng lắt léo, mức độ bảo mật cho các tài khoản và thông tin
của bạn càng cao. Thay đổi mật khẩu thường xuyên, sau một khoảng thời gian
phù hợp, là một thói quen tốt. Sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao bạn đỡ
mắc công thay đổi thường xuyên hơn. Tránh sử dụng cùng mật khẩu cho nhiều
trang, tài khoản và ứng dụng khác nhau. Để ghi nhớ mật khẩu, bạn cũng cần sử
dụng một ứng dụng lưu trữ mật khẩu có chất lượng tốt.
Nhiều ứng dụng cho phép bạn chọn đăng ký tham gia sử dụng bằng địa chỉ
email hoặc bằng tài khoản mạng xã hội. Hãy chọn sử dụng địa chỉ email cho an
toàn, tránh “đi tắt” qua tài khoản Facebook hoặc các tài khoản mạng xã hội
tương tự để đăng nhập vào các ứng dụng hoặc chương trình do một bên thứ ba
viết ra. Trong trường hợp tài khoản mạng xã hội của bạn bị tấn công đột nhập,
mức độ bảo đảm an toàn kĩ thuật số của tất cả các ứng dụng có kết nối với tài
khoản đó cũng sẽ gặp nguy cơ cao.
2

Sử dụng các dịch vụ email biết tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Một ý tưởng hay là sử dụng hộp thư điện tử được mã hoá, tức là một hệ thống
email chuyển tin nhắn đến người nhận mà không phải lo ai đó có thể truy cập
hoặc xâm phạm tài liệu thông qua hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
Một số lựa chọn về dịch vụ email mã hoá là Protonmail và Tutanota . Cả hai dịch
vụ này đều cấp cho bạn một tài khoản email miễn phí với những tính năng cơ
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1

bản, sau đó nếu bạn muốn gia tăng dung lượng hoặc xài thêm các tính năng
khác thì phải trả tiền. Fastmail, cho bạn dùng thử 30 ngày miễn phí, cũng cam
kết bảo mật dữ liệu và vận hành một hệ thống email an toàn hơn nhưng vẫn
không kém phần thân thiện với người dùng.
Gmail vẫn đang cực kỳ phổ biến, nhưng nó không không được mã hoá. Người
dùng Gmail có thể gia tăng mức độ an toàn trước sự tấn công của tin tặc bằng
cách kích hoạt tuỳ chọn xác minh hai yếu tố, yêu cầu người dùng nhập thêm
một mã bổ sung để đăng nhập hộp thư điện tử. Lớp bảo an này là lớp bổ sung
bên cạnh mật khẩu thông thường.
3

Cài đặt và sử dụng các công cụ giúp bạn lướt internet một cách riêng tư
hơn.
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Hãy sử dụng các trình duyệt hoặc phần mềm hỗ trợ (plugin) để ngăn chặn hành
vi theo dõi hoạt động trên mạng của bạn vì nhiều trang web và các công cụ trực
tuyến vẫn thường xuyên làm điều này mặc dù không phải ai cũng để ý nhận ra.
Các trình duyệt cứ đều đặn thu thập và lưu trữ thông tin để lấy dữ liệu về hành
vi và thói quen sử dụng mạng của bạn, sau đó gợi ý cho khách hàng của họ
quảng cáo với bạn ngay trên mạng. Dữ liệu được thu thập theo kiểu này chính
là thứ quyết định cái gì sẽ xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của bạn, bao
gồm cả những mẩu quảng cáo nhắm đến bạn như một khách hàng tiềm năng.

Các công cụ theo dõi
thường thu thập các
trang bạn truy cập, các
chủ đề bạn tìm kiếm,
hàng hoá bạn mua trên
mạng, ngoài địa chỉ
giao thức internet IP và
nhiều thông tin nhận
dạng khác.

Chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân nào lên mạng?
Các công cụ theo dõi thường thu thập các trang bạn
truy cập, các chủ đề bạn tìm kiếm, hàng hoá bạn
mua trên mạng, ngoài địa chỉ giao thức internet IP
và nhiều thông tin nhận dạng khác. Hoạt động thu
thập các thông tin này là một phần của mô hình
kinh doanh ở các công ty công nghệ lớn, nhưng nó
khiến cho người ta ngày càng thắc mắc về khâu bảo
mật dữ liệu. Trong vài năm qua, các quan ngại này
càng lúc càng gia tăng do đã có nhiều trường hợp
dữ liệu của người dùng mạng bị khai thác để thúc
đẩy các lợi ích chính trị và sử dụng để “làm” dư luận
ở một vài nước, ngay cả trong các giai đoạn bầu cử.

“Nhưng tôi không hề tiết lộ chi tiết về cá nhân” hoặc “Tôi không hề cho họ số
điện thoại di động hay bất kỳ thông tin nào” là điều mà nhiều người hay nói
trong các cuộc thảo luận về nhu cầu tăng cường công tác bảo mật dữ liệu khi
sử dụng các trình duyệt web, các ứng dụng hay các không gian mạng xã hội.
Nhiều người còn nói “à, dù sao thì tôi có viết hay nói cái gì bí mật đâu” –
nhưng quyền riêng tư là thứ không phụ thuộc vào nội dung hay mức độ cần
giữ kín của nó.
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Nguyên tắc cần nhớ ở đây là các công ty công nghệ Bạn là sản phẩm,
số, bao gồm cả những nơi cung cấp sản phẩm từ
không phải là người
trình duyệt, các dịch vụ email miễn phí cho đến các
nền tảng mạng xã hội, đều là những doanh nghiệp dùng cũng không phải
bán thông tin người dùng cho khách hàng. Chính vì là khách hàng. Khách
vậy, những doanh nghiệp này vin vào việc họ được hàng của các công ty
quyền tiếp cận thông tin về bạn và cách bạn sử dụng công nghệ số là các
mạng khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của họ. Họ
nhà quảng cáo và tiếp
biến thông tin về bạn thành doanh thu khi bán chúng
cho các khách hàng muốn bán hàng hoặc muốn tiếp thị, những người lăng
cận bạn. (Tính trên toàn cầu, quảng cáo qua các nền xê sản phẩm hoặc tạo
tảng số chiếm hơn phân nửa tổng chi phí quảng cáo dư luận.
trên các phương tiện truyền thông, Google và
Facebook là hai công ty dẫn đầu trong việc hưởng lợi
từ cú dịch chuyển từ quảng cáo truyền thống sang
quảng cáo trên mạng.) Tình hình hiện nay có thể mô tả như sau: Bạn là sản
phẩm, không phải là người dùng cũng không phải là khách hàng. Khách hàng
của các công ty công nghệ số là các nhà quảng cáo và tiếp thị, những người
lăng xê sản phẩm hoặc tạo dư luận.

Duckduckgo là một công cụ tìm kiếm – và là một chương trình hỗ trợ (plugin)
được cài thêm vào trình duyệt – cho phép người lướt web không bị các trình
duyệt theo dõi, hay nói cách khác là không bị “phân tích lưu lượng” (traffic
analysis). Bạn có thể tải công cụ này về máy tính để bàn, máy tính xách tay
hoặc điện thoại thông minh.

Brave mới được thêm vào danh sách các trình duyệt web có tính năng chặn
phần mềm theo dõi. Nó hiển thị số lượng các quảng cáo và ứng dụng theo dõi
đã bị chặn.
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Google là công cụ tìm kiếm được sử dụng rộng rãi nhất, trình duyệt Chrome của
Google là công cụ nhiều người tin dùng, nhưng không phải là duy nhất. Còn có
nhiều sự lựa chọn ngoài Google.

Edge, của Microsoft, cho ra đời một phiên bản mới với các tuỳ chọn ngăn chặn
theo dõi.
Firefox, một trình duyệt miễn phí sử dụng mã nguồn mở, ra đời từ 2002. Nó
cũng có các tính năng ngăn chặn những công cụ theo dõi hoạt động của
người dùng.
4 Sử dụng các ứng dụng trò chuyện có tính an toàn cao hơn.
Hãy chọn lựa các ứng dụng tin nhắn và trò chuyện có tính an toàn cao hơn, bao
gồm các ứng dụng mã hoá thông tin bạn gửi đi hoặc nhận về. Có rất nhiều ứng
dụng trò chuyện cho bạn chọn, trong đó có các ứng dụng có tính năng bảo đảm
an toàn tốt hơn, và được mã hoá. Một số ứng dụng cho phép người dùng tuỳ
chỉnh khi nào tin nhắn biến mất, trong vòng vài giây hay vài ngày, hay không
bao giờ.
Người dùng ứng dụng tin nhắn trên Facebook thông qua điện thoại thông minh
(không phải cửa sổ trò chuyện của Facebook trên máy để bàn) có thể chọn hình
thức “trò chuyện bí mật” trong đó Facebook sử dụng lối mã hoá “hai đầu trên
tất cả các thiết bị di động đang hoạt động của bạn”. Trang web của Facebook có
thông tin về cách thức xác minh kiểu mã hoá này.
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Ứng dụng trò chuyện Signal thường được khuyên dùng nhờ có các tính năng
đảm bảo an ninh đáng tin cậy. Ngoài ra còn có ứng dụng Wire, cũng tuyên bố
mã hoá hai đầu.
Telegram có tính năng “trò chuyện bí mật” được mã hoá. (Mã hoá và các tính
năng bảo mật có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chẳng hạn,
Telegram được các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu sử dụng để phòng chống
dịch COVID-19 năm 2020, nhưng nó cũng được tổ chức Nhà nước Hồi giáo
(Islamic State) sử dụng như một kênh truyền thông để tuyên bố nhận trách
nhiệm các vụ đánh bom vào các nhà thờ công giáo ở Sri Lanka hồi tháng
04/2019.)
WhatsApp, ứng dụng di động phổ biến nhất thế giới, sử dụng phương thức mã
hoá. Facebook sở hữu ứng dụng này, ngoài Instagram.
5

Lựa chọn những công cụ bảo mật tốt hơn cho các cuộc phỏng vấn trực
tuyến, các cuộc điện đàm có thu phát âm thanh hoặc hình ảnh, các buổi
hội thảo hoặc tập huấn trực tuyến.

Hãy quan tâm nhiều hơn đến việc bảo đảm an ninh kĩ thuật số cho bạn, cũng
như những người được bạn phỏng vấn và những người tham gia vào các cuộc
thảo luận trực tuyến, ngoài việc chú trọng vào tính chuyên môn của các hoạt
động tin tức trên mạng.

26

Zoom, một nền tảng dùng trong tổ chức hội thảo và
trò chuyện trực tuyến có thu phát hình ảnh và âm
thanh, hiện khá phổ biến, nhưng có nhiều vấn đề về
bảo mật thông tin cần khắc phục. Singapore đã yêu
cầu các trường học trong nước chấm dứt sử dụng
Zoom để dạy các lớp mà học sinh học từ nhà trong
cuộc khủng hoảng COVID-19. Đài Loan cũng yêu cầu
các cơ quan thuộc chính phủ và các trường học chấm
dứt sử dụng Zoom.

Hãy quan tâm nhiều
hơn đến việc bảo đảm
an ninh kĩ thuật số
cho bạn, cũng như
những người được
bạn phỏng vấn và
những người tham gia
vào các cuộc thảo luận
trực tuyến

StreamYard, tự giới thiệu là “một phòng thu phát trực tiếp trên trình duyệt
của bạn”, cho phép ban tổ chức phân quyền tham gia các cuộc tọa đàm cho
các diễn giả hoặc người điều phối, nhưng chỉ cho phép công chúng phát lại
sự kiện trên các nền tảng khác như Facebook Live, LinkedIn hoặc You Tube.
Bởi vì chỉ có những người tham gia chính mới cần vào “phòng” nói chuyện,
còn khán giả thì ở một không gian khác, ban tổ chức có thể hạn chế số lượng
người tham gia thảo luận, thực hiện “kiểm soát đám đông” và tránh được
những kẻ xâm nhập. Zoom và các nền tảng tương tự cũng cho phép bên thứ
ba phát lại nội dung của mình.
WebinarJam sử dụng công nghệ phát hình qua điện toán đám mây để tổ chức
các sự kiện trực tuyến. Sau một khoảng thời gian dùng thử, người dùng phải trả
tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Larksuite, một phần mềm giao tiếp và hợp tác miễn phí, cũng hữu ích trong việc
tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến và các cuộc trò chuyện qua âm thanh và
hình ảnh. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa
phần mềm này vào danh sách các công cụ nên sử dụng cho việc học tập từ xa.
Larksuite có bộ hướng dẫn sử dụng dành riêng cho giáo viên và học sinh.
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Sự cố “bom Zoom” (‘Zoombombing’) xảy ra khi tin
tặc xâm nhập vào các cuộc hội thảo trực tuyến (vốn
yêu cầu phải đăng nhập bằng mật khẩu và số định
dạng) và gây rối bằng những tài liệu không liên quan, chẳng hạn như các đoạn
phim khiêu dâm. Ngoài các mối quan ngại về an ninh, đây còn lâu mới là môi
trường tác nghiệp báo chí chuyên nghiệp nhất. Nhiều sự cố tương tự cũng diễn
ra với các nền tảng tương tự, chẳng hạn như Google Meet.

6

Sử dụng dịch vụ đám mây điện toán một cách thông minh.

Nhiều ứng dụng đám mây điện toán cấp cho người dùng một dung lượng miễn
phí để lưu trữ tập tin hoặc để gửi/chia sẻ chúng. Các dịch vụ này cho phép
người dùng lưu trữ tập tin trên mạng internet thông
Hãy đặt tiêu chí bảo qua hệ thống các máy chủ, thay vì lưu trữ trong ổ
đảm an toàn an lên cứng. Hãy đặt tiêu chí bảo đảm an toàn an lên hàng
hàng đầu, thay vì an đầu, thay vì an phận với các dịch vụ miễn phí, phổ
phận với các dịch vụ biến, ai cũng dùng, hãy nghiên cứu thị trường kĩ
miễn phí, phổ biến, như bạn vẫn thường làm trước khi mua dụng cụ hay
quần áo.

ai cũng dùng, hãy
nghiên cứu thị trường
kĩ như bạn vẫn thường
làm trước khi mua
dụng cụ hay quần áo.

BÁO TRỰC TUYẾN VÀ NGHỆ THUẬT VIẾT BÁO BỘ CÔNG CỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Ba dịch vụ cho phép bạn lựa chọn giải pháp mã hoá
là Sync, Tresorit, pCloud. Tresorit cung cấp giải
pháp mã hoá hai đầu cho các thông tin lưu trữ trên
đám mây điện toán. Dịch vụ này thu phí, nhưng có
cơ chế miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận. Sync,
cũng mã hoá, cấp cho bạn một dung lượng miễn phí
nhất định. pCloud cho bạn hai chọn lựa, mã hoá hoặc không mã hoá. Bạn có
thể truy cập thông tin lưu trữ trên đám mây điện toán ở bất cứ nơi nào, vào
bất kì khoảng thời gian nào, kể cả trên điện thoại thông minh.
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Hãy tìm hiểu xem mọi người trong lớp học
tiếp cận các nguồn cung cấp thông tin và
sản phẩm thông tin loại nào. Họ tiếp cận
các nguồn này như thế nào? Câu trả lời sẽ
cho thấy người ta thiên về việc truy cập
thẳng đến bản tin gốc hay dựa vào các
trang bản tin mạng xã hội để lọc lấy tin.
Chuẩn bị sẵn hai hoặc ba ví dụ có liên quan
đến các hướng dẫn nói trên. Các yếu tố thị
giác – hình ảnh, hình minh hoạ, tranh hoạt
hoạ hoặc các hình thức nhẹ nhàng hơn –
đều hữu dụng.
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Bắt đầu từ những chia sẻ
HƯỚNG DẪN mang tính cá nhân. Hãy mời
những người trong lớp chia
THẢO LUẬN
sẻ về các thói quen trên
mạng của họ. Hỏi họ sử
dụng điện thoại di động bao nhiêu tiếng
một ngày và dùng vào những việc gì? So
sánh thời gian ở trên mạng theo ước tính
của họ với thông tin hiển thị qua chức
năng theo dõi thời lượng ở trên mạng của
chiếc điện thoại họ đang dùng. (Với
iPhones, mở Cài đặt > Thời lượng sử dụng
(Screen time). Với điện thoại Android, mở
Cài đặt > Pin và hoạt động (Battery and
Performance) > Thống kê sử dụng pin
(Battery Usage Statistics), bạn sẽ thấy
phần trăm pin được sử dụng cho những
hoạt động khác nhau.) Bạn có thể tải các
ứng dụng kiểm soát thời gian sử dụng
dành cho hai hệ điều hành iOS và Android,
chẳng hạn Moment và RealizD, để làm
“các thí nghiệm” trong giảng dạy và để
cho mọi người ý thức hơn về đời sống trên
mạng của họ.

Yêu cầu mọi người trong lớp chia nhóm để
thảo luận, cùng nhau liệt kê một danh
sách những thứ cần thiết để bảo mật
thông tin trên môi trường số hoá, dựa trên
những gợi ý trong bộ học cụ này. Yêu cầu
họ bầu chọn những loại công cụ nào phù
hợp nhất với môi trường làm việc và thói
quen sinh hoạt của họ, hoặc những loại
nào tốt đáng để giới thiệu cho toà soạn
của họ sử dụng.
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Lựa chọn một vài công cụ liệt kê trong
phần này để tải về, cài đặt, và thực hành
ngay tại chỗ. Khi giới thiệu các ứng dụng
và các công cụ kĩ thuật số, tốt nhất nên
truyền thụ theo kiểu cầm tay chỉ việc hơn
là sử dụng các trang trình chiếu hoặc chỉ
cho người học thảo luận về chúng, điều
này đặc biệt hữu dụng đối với những người
mới nghe nói đến lần đầu.
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NHÌN NHẬN LẠI TIN TỨC TRONG MỘT THẾ GIỚI
NHIỄU LOẠN
khẳng định lại các yếu tố cấu thành tin tức và ý nghĩa của việc làm ra
tin tức theo đúng quy trình báo chí, đáp ứng các tiêu chí của nghề
báo, bởi vì đây là điều cốt lõi của nghề báo, và là cách giúp chúng ta
vượt qua thử thách sàng lọc thông tin – bất kể là sản phẩm thông tin
nào, phương tiện phát hành nào, không gian hay nền tảng.
Nghề báo, cũng như bất kỳ nghề nghiệp nào, yêu cầu người làm nghề phải được
đào tạo và có những kĩ năng đặc biệt. Những kĩ năng này bao gồm nghiệp vụ
thu thập thông tin có chất lượng, tư duy phản biện, kĩ năng kể chuyện, và một
kĩ năng càng ngày càng quan trọng, đó là biết dựa vào công chúng trong quá
trình phối kiểm, biên tập và duyệt tin.

Điều gì khiến cho
báo chí là báo chí?
Điều gì khiến cho
một bài báo được
làm ra theo quy
trình báo chí khác
với các loại nội dung
thông tin khác?

Câu hỏi đặt ra: Điều gì khiến cho báo chí là báo chí?
Điều gì khiến cho một bài báo được làm ra theo quy
trình báo chí khác với các loại nội dung thông tin khác?
Xa hơn: Điều gì khiến cho một bài báo thật sự có chất
lượng?
Những điều này cần được nhấn mạnh trong một thời
đại mà công chúng bị nhầm lẫn giữa một sản phẩm tin
tức chuyên nghiệp và “thông tin trực tuyến”. “Thông
tin trực tuyến” là thuật ngữ không chỉ bó buộc trong
các tin, bài báo chí – chúng có thể bao gồm bất kỳ tài
liệu nào được phát tán cho công chúng mạng. Chúng
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MỤC
TIÊU:

có thể tồn tại dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh, phim ảnh, và các tài liệu
được làm ra bởi hàng loạt “nhà xuất bản” không nhất thiết phải là nhà báo hay
dân làm tin chuyên nghiệp, mà có thể là bất kì cá nhân nào, những người viết
blog, các nhà tiếp thị, các chuyên gia quan hệ công chúng hoặc những người
có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Hãy rà xét các tiêu chí về chất lượng báo chí, cũng như quy trình làm báo.

PHƯƠNG THỨC BÁO CHÍ
Điều gì làm nên một bài báo hay? Hay, khi bài báo đó:

• thảo luận, giải thích một vấn đề mà độc giả đang quan tâm và họ thấy
mình có liên quan

•
•
•
•

chính xác, và có dẫn nguồn thông tin hợp quy cách
không thiên lệch
công bằng

dung nạp tất cả (mọi tiếng nói và quan điểm khác nhau)

Những tiêu chí này là chung cho tất cả các thể loại và loại hình truyền thông,
bất kể là báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, âm thanh hay trực tuyến.
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Hãy xét đến quy trình làm báo có chất lượng.
Sản phẩm báo chí ra đời là kết quả của một quá trình thu thập dữ liệu, và sau đó
là một quy trình biên tập chặt chẽ trước khi đến với công chúng. Thông thường,
sau khi thực hiện tin, bài, nhà báo sẽ chuyển qua cho biên tập viên của mình và/
hoặc các biên tập viên ở cấp cao hơn để những người này duyệt lại, thảo luận
và thực hiện các thay đổi cần thiết, sau đó họ sẽ biên tập lại bản thảo cuối cùng
trước khi đăng tải.
Một nhà báo, dù làm việc mang tính chất cá nhân hay
trong một cơ quan truyền thông, đều phải chịu trách
nhiệm đối với tác phẩm mà mình làm ra. Điều đó có
nghĩa là chủ thể sáng tạo ra tin tức, cũng như bất kỳ nơi
nào sản xuất và đăng tải tin tức, cần phải nhận thức
được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tương tự, tòa
soạn hay các tờ báo và trang báo điện tử, đều phải mang
tính hợp pháp, nghĩa là phải công khai lịch sử hình thành
hoặc nền tảng của mình, công khai thành phần ban biên
tập cho công chúng dễ bề kiểm chứng. Dĩ nhiên, những
nhóm làm báo nhỏ ít người hoặc thậm chí chỉ có một
người vẫn có thể làm ra được thứ báo chí có chất lượng,
bám sát các tiêu chí làm báo chuyên nghiệp,
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Chất lượng hay
mức độ lan toả của
một “sản phẩm tin
tức” không tương
đồng với mức độ
đáng tin cậy hay
tên tuổi của cơ
quan báo chí hoặc
đội ngũ làm ra tin
tức đó.

Chất lượng hay mức độ lan toả của một “sản phẩm tin tức” không tương đồng
với mức độ đáng tin cậy hay tên tuổi của cơ quan báo chí hoặc đội ngũ làm ra
tin tức đó.
Công chúng có thể thích và theo dõi các trang báo lá cải giật gân hoặc theo
những tờ ủng hộ đảng phái mà mình yêu thích. Cá nhân có thể thích các nguồn
tin mà bản thân thấy đồng tình và vì vậy mà cho rằng thông tin đó là đáng tin
cậy. Nhưng không đồng tình, hoặc không thích, quan điểm của một trang tin
nào đó không có nghĩa là thông tin trên trang đó vô căn cứ, không đáng tin, hay
sai sự thật một cách vô tình hoặc cố ý. Một cơ quan báo chí có tên tuổi chỉ có
nghĩa là nó thật sự tồn tại trong lòng công chúng. Nhưng chất lượng và uy tín
của nó là một vấn đề khác. Các phương tiện truyền thông có tên tuổi, hợp pháp
vẫn có thể sản xuất ra những tin bài tệ hại, hoặc chứa đựng những thông tin
không chính xác, trích dẫn không đúng lời người được phỏng vấn.
Một trang mạng, một bài viết hoặc một đoạn video có thể giống một bài báo bởi
hình thức, kiểu dáng hoặc ngữ điệu, nhưng kỳ thực không giống.

CÁC KĨ NĂNG BÁO CHÍ
Các kĩ năng nào tiện dụng cho các nhà báo? Là các kĩ năng:

• thu thập dữ liệu hữu ích, có chất lượng, từ những nguồn sơ cấp như

phỏng vấn, báo cáo, số liệu thống kê, cũng như các nguồn thứ cấp có
chất lượng như tài liệu phông nền

thêm các quan điểm, dựa trên một quá trình chuẩn bị và nghiên cứu
kĩ càng

•
•
•
•

phát triển và duy trì những mối quan hệ và nguồn tin có ích
luôn cảm thấy tò mò về các sự kiện và các vấn đề
kể chuyện hay, sáng tạo và thú vị

nhận diện và thu thập các góc độ tin tức quan trọng với công chúng,
những góc nhìn bị bỏ qua hoặc hiểu sai, thay vì chỉ hùa theo những người
trong giới

• nhận biết các các nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng, bao gồm

cả tin tức và các trang mạng khác để trích dẫn, đưa tin lại hoặc theo
dõi thêm.
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• thực hiện các cuộc phỏng vấn để lấy thêm nhiều thông tin và đào sâu

CÁC THỂ LOẠI TIN BÀI
Tin bài báo chí có những dạng cơ bản nào?
Tin tức
❖

là dạng bài mang tính thời sự viết về các sự kiện, các thông cáo, các tài
liệu mới được công bố, hoặc các bài chuyên đề (dạng bài mà nhà báo
phải điều tra hoặc phát triển tự thân, không dựa vào thông cáo báo chí
hay các phát ngôn), có khuynh hướng ngắn hơn vì các bài dạng này chỉ
tường thuật chuyện gì xảy ra, ai nói gì hoặc làm gì, theo phong cách nói
thẳng.

Phóng sự
❖

kiểu bài chuyên sâu, thường dài hơn, nhìn một sự kiện từ nhiều góc độ
khác nhau, thường có thêm nhiều thông tin về không khí của sự kiện, các
chi tiết mô tả sự kiện, bối cảnh diễn ra sự kiện, tâm trạng của người tham
gia và tiếng nói của người tham gia

Phân tích
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❖

một kiểu bài có chiều sâu hướng đến việc giải thích một vấn đề hoặc một
sự kiện và đặt nó vào đúng bối cảnh, sử dụng tài liệu từ các cuộc phỏng
vấn, các tài liệu dành cho công chúng và các bản tin khác, kết hợp với
kiến thức và kinh nghiệm của nhà báo về cùng chủ đề

Các bài nêu ý kiến, chuyên mục, bình luận
❖

là kiểu bài mà nhà báo chia sẻ chính kiến của bản thân về một vấn đề hay
sự kiện, lẩy ra một trường hợp để trình bày góc nhìn và quan điểm, không
nhất thiết phải có tư liệu từ các cuộc phỏng vấn

Còn nhiều dạng bài khác mà toà soạn tự sáng chế ra, đặc biệt với công nghệ
hôm nay. Một số kiểu có thể kể đến như là hồ sơ nhân vật, bài viết dạng hỏi đáp hoặc phỏng vấn một đối một trên truyền hình, phát thanh hoặc các đoạn
video, cũng như phóng sự ảnh hay loạt ảnh dùng để trình chiếu.
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Hỏi mọi người trong lớp xem họ thường
truy cập thông tin trên mạng từ nguồn nào
là nhiều nhất, họ có nghĩ thông tin trên đó
là tin tức hay không, tại sao.
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Thiết kế một bài tập trong
HƯỚNG DẪN đó những người tham gia
phân biệt thông tin được
THẢO LUẬN
sản xuất qua quy trình báo
chí và những loại nội dung
thông tin trên mạng khác, chẳng hạn như
phát biểu trước báo giới, thông cáo báo
chí, các bài viết trên trang web cá nhân
(blogs), các bài viết trên mạng xã hội
(posts) được đăng tải bởi các các nhân và
những người có ảnh hưởng lớn trên mạng
xã hội, các nhà tiếp thị trực tuyến. Chuẩn
bị một loạt ví dụ và yêu cầu người tham
gia, theo nhóm và dưới tư cách cá nhân,
phân loại chúng thành những phân khúc
thông tin, chẳng hạn như nhóm tất cả các
thông cáo báo chí và những thông tin
không phải là tin tức vào với nhau. Sau đó,
bạn có thể mời đại diện các nhóm giải
thích và so sánh các kết quả khác nhau.
Một cách khác, bạn có thể thảo luận về
từng ví dụ cụ thể, sau đó yêu cầu “bỏ
phiếu” xem cả lớp nghĩ nội dung thông tin
đó thuộc loại nào.

4

LÀM BÁO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Mục đích: thảo luận phương thức chúng ta có thể sử dụng để làm
mới tin tức, cũng như hình thức và cách phát hành cho phù hợp với
các không gian kĩ thuật số và không gian trên mạng, cũng như thói
quen hấp thụ thông tin của người dùng.

ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT CÂU CHUYỆN HẤP DẪN, CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG Ở NGOÀI
ĐỜI thì cũng vẫn như vậy trên môi trường mạng. Vẫn là các nguyên liệu mang
tính báo chí đó đem áp dụng vào việc sản xuất tin tức để đăng tải trên các
không gian trực tuyến.
Nhưng phương tiện – trong trường hợp này, thế giới trực tuyến – quả là có ảnh
hưởng đến cách thức chúng ta chuyển tiếp thông điệp, nói như nhà giáo dục và
triết gia truyền thông người Canada Marshall McLuhan, cha đẻ của những lý
thuyết truyền thông và giao tiếp quan trọng đang được giảng dạy trong các lớp
học về báo chí. Một điểm cần cân nhắc ở đây: Độc giả, nhiều người vào mạng
bằng điện thoại di động chứ không phải là máy tính xách tay hay máy tính để
bàn, tiếp nhận tin tức trên mạng như thế nào?
Hầu như tất cả mọi cơ quan báo chí ngày nay đều có sản phẩm chính và một
phiên bản mạng hay nhiều trang mạng và trang điện tử quy mô nhỏ, chuyên
sâu về một đề tài nào đó, cũng như nhiều kênh khác nhau trên mạng xã hội.
Những không gian khác nhau đòi hỏi phải có những cách thức trình bày nội
dung báo chí khác nhau.
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MỤC
TIÊU:

Khi người ta càng ngày càng dành nhiều thời gian lên mạng, các cơ quan báo
chí cũng thích nghi và thay đổi cách thức bày biện tin tức. Trong nhiều toà
soạn, sự thích nghi này đồng nghĩa với việc trưng dụng sản phẩm tin tức chủ
lực theo nhiều cách khác nhau, thường có thể là tăng cường mức độ chuyên
biệt, nhưng cũng có thể là kết hợp nhiều loại hình truyền thông theo những
cách khác nhau.

TIN TỨC VÀ NGHỆ THUẬT LÀM BÁO THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG MẠNG
Thao tác nào hữu hiệu trong việc sản xuất các tin tức thân thiện với môi trường
mạng?
1

Tin tức được sản xuất để đăng trên mạng hiệu quả nhất khi:

• ngắn hơn, đặc biệt là các bài tường thuật nóng hay tường thuật các sự

kiện đang diễn ra, công chúng cũng thích cả các mẩu tin vắn có thể cập
nhật liên tục trong ngày; hiện nay còn phổ biến việc tính trước thời gian
công chúng cần bỏ ra để đọc hết một bài trên mạng – chẳng hạn toà soạn
để là “3 phút đọc” bên cạnh tít bài;

• có nhiều nội dung đồ hoạ, tương tác ở dạng độc lập hoặc là đi kèm với các

yếu tố khác trong bài (ảnh, phóng sự ảnh, đoạn video ngắn, loạt ảnh trình
chiếu)

• có các tít tựa chính xác và thu hút
• có các siêu liên kết dẫn đến các nguồn tin và sự kiện được trích dẫn, giúp
BÁO TRỰC TUYẾN VÀ NGHỆ THUẬT VIẾT BÁO BỘ CÔNG CỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

cho người dùng dễ dàng tra cứu

• được quảng bá khéo léo thông qua các bên thứ ba chẳng hạn như các tài
khoản mạng xã hội hoặc các trang mạng khác, trong đó có dùng các bài
viết (posts) và ký hiệu liên nội dung (hashtags) có chất lượng.

2

Trên mạng vẫn có không gian và nhu cầu dành cho thể loại bài dài và hay,
cũng giống như phim tài liệu luôn có khán giả trung thành dù nhiều người
khác chỉ ưa chuộng các bản tin truyền hình khô cứng và thể loại tin vắn cụt
ngủn hai đoạn.

Không phải bài viết nào dùng để đăng trên mạng cũng cần phải ngắn. Nhiều
kiểu văn hoá đọc tin tức khác nhau dẫn đến có nhiều gu và thói quen sử
dụng khác nhau, điều này quyết định độ dài, hình thức và thể loại truyền
thông nào thì sẽ thân thiện với công chúng. Thêm vào đó, nếu sử dụng cùng
một hình thức hay độ dài cho các bài báo thì sẽ khiến cho mọi thứ trở nên
khá là đơn điệu.
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Thay vì cổ suý viết ngắn hơn, một vấn đề hữu ích hơn cần được cánh nhà báo và
biên tập viên đặt ra là: công chúng và thị trường muốn chúng ta tích hợp các
loại hình truyền thông vào sản phẩm báo chí trực tuyến theo kiểu nào?
Các phóng sự dài hơi là công cụ hữu hiệu để phát triển một thương hiệu tin tức.
Nếu được làm một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, những bài báo này có thể
thành dòng sản phẩm cao cấp chuyên phân tích các xu hướng, chuyên nhìn
nhận vấn đề một cách bao quát và có chiều sâu để mang đến cho công chúng
một trải nghiệm khác. Khi người ta tìm kiếm những khoảng lặng để thấu hiểu
hơn ý nghĩa của thế giới xung quanh họ, trên mạng dần hình thành những
không gian cho thể loại bài viết trường thiên (longform).
3

Báo giấy, tạp chí và các đài truyền hình thường có báo mạng chính thức,
nhưng đôi khi họ cũng tạo nên các biến thể để phù hợp với những tuyến
bài và công chúng khác nhau. Khi có các sự kiện hoặc vấn đề quan trọng,
chẳng hạn như đại dịch COVID-19 hay một cuộc bầu cử, họ có thể mở
thêm các trang nhỏ lẻ (microsites) hoặc các trang chuyên đề.

Dựa trên sự thấu hiểu về công chúng, cơ quan truyền thông có thể nhìn lại và
điều chỉnh trang web của mình sao cho phù hợp nhất với người dùng mạng và
người sử dụng các thiết bị di động.

Các toà soạn cũng có thể từ từ tích hợp các kĩ thuật kể
chuyện khác chẳng hạn như đồ hoạ dữ liệu, loại hình biểu
diễn dữ liệu bằng biểu đồ, đồ thị, bảng và bản đồ, nhằm giúp
cho các số liệu thống kê, xu hướng và các so sánh trở nên dễ
hiểu hơn. Có rất nhiều công cụ giúp cho việc sản xuất các
câu chuyện về dữ liệu dễ dàng và ít tốn kém hơn, không cần
phải dùng đến kĩ năng lập trình. Công cụ làm đồ hoạ dữ liệu
Fluorish được rất nhiều người khen. Các toà soạn và tổ chức
phi lợi nhuận có thể làm đơn để được sử dụng các tài khoản
miễn phí. Một chương trình được sử dụng rộng rãi khác là
Tableau, được dùng để theo dõi dữ liệu về đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.
Google Data Studio cho phép người dùng thực hiện các bài báo dựa trên dữ liệu
có kết hợp đồ hoạ.

Các toà soạn
cũng có thể
từ từ tích hợp
các kĩ thuật kể
chuyện khác
chẳng hạn như
đồ hoạ dữ liệu.

Tóm lại, có rất nhiều yếu tố cần tính đến khi một tổ chức truyền thông bước vào
quá trình xem xét, chuyển thể hoặc phân chia mảng miếng cho nhiều dòng
“sản phẩm” tin tức khác nhau đặt trên cùng một trang báo điện tử. Một phần
“đất” có thể dành cho các tin tức nóng bỏng, trọng điểm, có tính thời điểm,
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Chẳng hạn, trang web của một tờ báo giấy có thể điều chỉnh để có một phần nội
dung khác hẳn với phiên bản được in ra, để cho nội dung có thể trùng nhưng
không giống y chang. Một trang web như thế có thể dành một phần để giới
thiệu các tin nóng – dạng bài ngắn hoặc tin vắn có thể cập nhật nhanh chóng
– còn trên báo giấy thì đăng tải phiên bản đầy đủ của câu chuyện.

phần khác có thể dành cho các bài phóng sự hoặc phim tài liệu dài hơi hơn, các
bài bình luận và các ý kiến, và cũng nên có những phần dành riêng cho các loại
hình âm thanh và đồ hoạ – hoặc là pha trộn các loại hình này.
Các đài phát thanh đã có phần âm thanh, do đó chỉ cần đóng gói thành các
đoạn phát thanh trực tuyến (podcasts) hoặc các câu chuyện phát thanh, hoặc
kết hợp với video, sau đó trình bày theo những cách thức hấp dẫn người dùng
mạng. Các đoạn phát thanh trực tuyến, dù là các đoạn phỏng vấn một nhân vật,
chia sẻ ý kiến hay thảo luận như trong một chương trình trò chuyện, gần đây
đang hồi sinh. Các cơ quan báo chí cũng đang chuộng có thêm phiên bản âm
thanh của một bài báo, và với các công cụ kĩ thuật số mới, miễn phí, việc này
đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, các tờ báo có thể thêm phiên
bản audio bên cạnh các bài báo đăng tải trên mạng thông qua việc sử dụng các
công cụ do một bên thứ ba sản xuất, chẳng hạn như Trinity Audio.
Một số cơ quan báo chí có một sản phẩm tin tức cốt lõi, hoặc là văn bản, hình
ảnh hay phim ảnh, sau đó họ phát triển và thay hình đổi dạng để phát hành trên
nhiều nền tảng khác nhau chẳng hạn như các kênh YouTube, Facebook hay
Instagram.
Rất nhiều cơ quan báo chí, báo giấy, tạp chí hay hoàn toàn xuất bản trên mạng
đã đầu tư phát triển các ứng dụng di động của riêng mình nếu họ có đủ nguồn
lực và có công chúng ủng hộ.
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4 Nỗ lực kiểm tra đi kiểm tra lại thông tin mà bạn sử dụng, trích dẫn hay
đăng lại quan trọng gấp đôi trong thế giới mạng, nơi tin tức – dù được làm
tốt hay làm dối, sai hay không đúng sự thật – đều lan xa chỉ trong tích tắc.
Mạng internet bao la, không đáy lưu trữ tất cả mọi thứ, vĩnh viễn. Trở thành nơi
đầu tiên công bố thông tin mà sau đó phát hiện ra là mắc lỗi hay tệ hơn, vô tình
thông tin sai sự thật hoặc mắc lỗi cố ý thông tin sai
Ngay cả khi bạn không sự thật, là điều mà cánh nhà báo và các cơ quan
làm ra thông tin mà truyền thông muốn tránh, đặc biệt là trong những
tình huống có xung đột hoặc hoảng loạn, sợ hãi và
bạn chia sẻ hoặc đăng dễ ngộ nhận chẳng hạn như đợt bùng phát dịch
tải trên mạng, bạn vẫn COVID-19 hồi đầu năm 2020.

phải chịu trách nhiệm,
dưới tư cách người
dùng, khi quyết định
chia sẻ hoặc đăng tải
lại. Trách nhiệm này
càng nặng nề hơn đối
với cánh nhà báo.

Ngay cả khi bạn không làm ra thông tin mà bạn chia
sẻ hoặc đăng tải trên mạng, bạn vẫn phải chịu trách
nhiệm, dưới tư cách người dùng, khi quyết định
chia sẻ hoặc đăng tải lại. Trách nhiệm này càng
nặng nề hơn đối với cánh nhà báo. Vì người ta tin
tưởng khả năng sàng lọc tin tức của nhà báo nhiều
hơn, cho nên bạn cần đặc biệt lưu tâm đến trách
nhiệm nghề nghiệp này.
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Kiểm tra trước khi chia sẻ, nhanh chóng xác minh trước khi sử dụng hay phát
tán tài liệu trên mạng. Như trong một hướng dẫn của nghề báo, “Khi cảm thấy
nghi ngờ, đừng đăng.”

ĐẶC SẮC CỦA BÁO MẠNG
Những loại tin bài nào có giá trị gia tăng trên không gian mạng? Bao gồm:
1

Các bài báo và tài liệu báo chí biết cách phân tích và giảng giải (“các bài
giải thích”)

Dạng tin bài này giúp công chúng nhìn sâu hơn vào các vấn đề hay sự kiện, và
nâng tầm hiểu biết vượt xa hơn “những gì đã diễn ra.”
Họ có thể đọc, xem hoặc nghe về các tin tức chủ điểm, nhưng thường cần thêm
thông tin ngoài năm chữ “W” và một chữ “H” (ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao
và như thế nào) cơ bản vốn thường được giảng dạy trong các khoá học viết báo.
Những bài báo giải thích hay thường đi xa hơn và tìm kiếm câu trả lời cho các
câu hỏi “thế thì sao”, “rồi chuyện gì nữa” và “điều đó có nghĩa là gì?”

Các bài dạng này có thể được viết dưới dạng phóng sự và/hoặc đính kèm với
video, bộ ảnh trình chiếu, thông tin đồ hoạ, số liệu thống kê và các dữ liệu có
căn cứ.
2

Các bài báo kết nối mọi người trong khu vực hoặc trên toàn cầu với người
ở địa phương và cá nhân cụ thể

Các bài dạng này thường đặt vấn đề gần gũi với công chúng người địa phương
nhưng cùng lúc đó, vẫn cung cấp cho người đọc một góc nhìn rộng lớn hơn.
Sử dụng các trường hợp điển hình, hoặc phản ảnh được tiếng nói và khắc hoạ
được chân dung của con người, thường là những phương cách hữu hiệu trong
viết báo.
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Những bài báo dạng này không cần phải theo mô hình hình tháp ngược, vốn là
cấu trúc phổ biến cho các dạng tin tức sự kiện và các tin tường thuật từ hiện
trường. Chúng có thể sử dụng nhiều cách thức viết bài sáng tạo hơn để thu hút
công chúng. Chúng có thể cung cấp nhiều thông tin nền, dựng nên bức tranh
toàn cảnh bao gồm các chi tiết về lịch sử, xu hướng, tác động, nguyên nhân.
Các bài này giúp công chúng kịp thời hiểu về các sự kiện đang diễn tiến ở mức
độ chóng mặt.

3

Các bài báo nhìn đến các khía cạnh không được tường thuật, chưa tường
thuật đúng mức hoặc ít được tường thuật, và bao gồm tiếng nói của
những nhóm người ít được nhắc đến trong các bản tin

Các bài báo dạng này cho phép người làm tin đào sâu vào các câu chuyện cần
kể, các vấn đề khó hiểu hoặc cần giải thích rõ ràng. Các bài dạng này cho phép
nhà báo nhìn sâu vào tác động của một sự kiện đến nhiều nhóm người khác
nhau, chẳng hạn như phụ nữ, nam giới và các giới tính khác, người trẻ, cộng
đồng thiểu số, giới chuyên gia và các cộng đồng khác.

BÁO TRỰC TUYẾN VÀ NGHỆ THUẬT VIẾT BÁO BỘ CÔNG CỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

4 Các bài báo sử dụng và chuyển tiếp các nguồn thông tin đáng tin cậy, các
tài liệu được trích dẫn và sử dụng đều có dẫn nguồn rõ ràng
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Tìm hiểu kinh nghiệm trau dồi kĩ năng
nghiệp vụ của những người tham gia. Họ
có được huấn luyện hay đào tạo để thích
nghi với công chúng mạng và các không
gian tin tức trên mạng không? Cụ thể như
thế nào? Làm sao họ tìm tới được với các
hoạt động này?
Trong phần thảo luận có hướng dẫn hoặc
làm việc nhóm, yêu cầu học viên liệt kê các
loại kĩ năng sản xuất tin tức trực tuyến mà
họ thấy cần thiết nhất. Tìm hiểu vì sao họ
cần các kĩ năng này. Sau đó thu thập và
phân tích phản hồi của họ, việc này rất
hữu ích khi bạn lên kế hoạch tập huấn
trong tương lai, cũng như có ích trong việc
học hỏi thêm và cung cấp các phản hồi sát
thực tiễn cho các phòng sản xuất tin tức
và các nhà quản lý trong giới truyền thông.
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Tìm kiếm và thảo luận về
HƯỚNG DẪN những bài báo hay, những
bài có được nhiều lượt truy
THẢO LUẬN
cập, đọc hay xem hơn nhờ
biết sử dụng những phương
thức phụ trội làm tăng tương tác trực
tuyến, hoặc nhờ được xuất bản dưới hình
thức đa phương tiện, đa nền tảng. Người
tham gia có thể dễ dàng nhận định và bàn
thảo các bài báo mang tính chất địa
phương, nhưng nếu bạn có những tin bài
mang tầm quốc tế hay khu vực thì cũng
tốt. Hãy đặt câu hỏi các công cụ trực tuyến
và các tuỳ chọn trên mạng giúp làm giàu
nghệ thuật viết báo trong các ví dụ được
nêu ra như thế nào? Các thách thức nào
đặt ra cho các nhà báo và toà soạn của họ
khi xử lý các tin bài tương tự như vậy?

5

CÔNG NGHỆ LÀ MỘT CÔNG CỤ LÀM BÁO
Mục đích: cho thấy công nghệ là một công cụ không thể thiếu trong
việc nâng cao chất lượng báo chí, nhưng nó không thể thay thế cho
những câu chuyện có giá trị và cũng không thể làm cho một bản tin
tệ hại trở nên khá khẩm hơn.

ĐỒNG THỜI, công nghệ mang đến những thói quen và các nét văn hoá khác lạ,
tạo ra các thách thức mới cho nghề báo trong một hệ sinh thái thông tin rộng
lớn hơn.
Đối với cánh nhà báo, câu hỏi đặt ra là: chúng ta có
thể sử dụng các công nghệ sẵn có như thế nào để
tăng cường khả năng viết báo?
Đối với các cơ quan truyền thông, thách thức cần
tìm hiểu là: Chúng ta trưng dụng công nghệ như
thế nào để nâng cao chất lượng tin tức, thúc đẩy
công việc kinh doanh, mở rộng tầm ảnh hưởng và
trở nên gần gũi hơn với xã hội, đồng thời gia tăng
lượt tiếp cận công chúng?

Chúng ta có thể sử
dụng các công nghệ sẵn
có như thế nào để tăng
cường khả năng viết
báo? Chúng ta trưng
dụng công nghệ như
thế nào để nâng cao
chất lượng tin tức?

Thứ bất biến là kỹ năng cơ bản làm nên một nhà
báo, tức là biết “ngửi tin tức” – chứ nhà báo không cần sa đà vào những chuyện
như ống kính nào chụp hình “tốt nhất” hoặc có cần mua mẫu điện thoại thông
minh mới nhất hay không.
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MỤC
TIÊU:

TÚI CÔNG CỤ CỦA NHÀ BÁO
Những công cụ nào nhà báo chuyên nghiệp cần bỏ túi trong thời đại kĩ thuật
số? Các công cụ và thiết bị có chất lượng, kĩ thuật số hay truyền thống, không
nhất thiết phải là tối tân hay đắt đỏ nhất.

• Điện thoại thông minh – kèm pin dự phòng và/hoặc sạc
• Máy ghi âm kĩ thuật số – hoặc điện thoại thông minh cũng thực hiện

được chức năng này, với điều kiện bạn sử dụng các ứng dụng tạo chương
trình phát thanh trực tuyến (podcast) hoặc ghi âm có chất lượng

• Ứng dụng rã băng trực tuyến – giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian ngồi

rã băng các đoạn phỏng vấn hoặc hội thảo trực tuyến, và còn giúp bạn
duyệt và biên tập lại bản chữ sau rã băng (bạn có thể dùng Transcribe
hoặc Otter, hai phần mềm này sử dụng trí tuệ nhân tạo để rã băng tức
thời và cho phép bạn sử dụng chức năng phiên âm miễn phí trong một
thời gian nhất định)

• Tai nghe điện thoại
• Các loại dụng cụ khuếch đại âm thanh (mic) gắn trên người – để sản xuất
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các bản tin phát thanh truyền hình

• Chân máy đơn hay giá đỡ ba chân – để quay video
• Sổ tay và bút (hai người bạn cũ đáng tin cậy)

CĂN CƯỚC CỦA NHÀ BÁO
Thông tin làm nên hồ sơ hoạt động của một nhà báo vẫn như thế hàng bao năm
qua, nhưng giờ đây hồ sơ đó cũng cần phản ánh sự hiện diện và danh tính được
dùng trên mạng của nhà báo. Bạn cũng cần được xác nhận mình là một nhà
báo. Để cho người khác biết đến tên tuổi của mình, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với
nhiều tin tức tiềm năng, vì vậy hãy cho các đầu mối liên hệ và nguồn tin biết để
họ thêm bạn vào trong danh sách gửi email các bản tin, thông cáo báo chí và
các tài liệu truyền thông khác.
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Dưới đây là những thứ cơ bản xác lập danh tính của một nhà báo:

• Địa chỉ email dành cho công việc – điều này là cần thiết trong môi trường

làm việc chuyên nghiệp; hãy tránh sử dụng các tên tài khoản email quá
linh tinh hoặc nên tạo các tài khoản email khác nhau cho mục đích cá
nhân và cho công việc

• Danh thiếp – in rõ tên tuổi, địa chỉ email, số điện thoại, chức vụ trong cơ
quan, nếu có
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• Các tài khoản mạng xã hội
• Các trang web cá nhân hoặc trang blog, nếu có

Hãy hỏi người tham gia:
HƯỚNG DẪN Thông qua toà soạn, họ đã
sở hữu hoặc tiếp cận được
THẢO LUẬN
những công cụ nào trong số
các công cụ được liệt kê
trong túi công cụ của nhà báo rồi? Các toà
soạn lựa chọn công cụ cho nhà báo của
mình như thế nào, tập huấn sử dụng các
công cụ này như thế nào? Hỏi xem những
người tham gia có biết tìm kiếm thông tin
về các công cụ có chất lượng ở đâu không?
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Giúp những người tham gia thiết lập danh
sách những công cụ làm báo trực tuyến cơ
bản cho chính họ, những thứ phù hợp với
môi trường làm việc hiện tại của họ, và lập
luôn cả một danh sách những công cụ họ
muốn có. Hỏi xem họ có thể chia sẻ những
bí quyết gì cho nhau?
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CHÚNG TA CẦN HIỂU THẤU ĐÁO MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ TRƯỚC KHI THẢO LUẬN VỀ
NÓ, tập huấn cho những người khác, hoặc cùng nhau khám phá những phương
thức mới, thậm chí lạ lùng, để cải thiện kĩ năng viết báo của mình. Dưới đây là
danh sách những thuật ngữ có thể dùng như bảng chỉ dẫn trong phân tích, tìm
hiểu và thực hiện các công việc liên quan đến tin tức và truyền thông trong thế
giới mạng.
Các thuật toán (Algorithms)
❖

hệ thống các quy tắc được thiết lập thông qua các công thức toán học,
quyết định thông tin nào sẽ xuất hiện khi người dùng thực hiện thao tác
tìm kiếm trên mạng, hoặc thông tin nào sẽ xuất hiện trên trang bảng tin
mạng xã hội của người dùng
Các công thức này xử lý các loại dữ liệu chẳng hạn như thông tin đang
tạo thành trào lưu trên mạng, những bài viết và thông tin được đăng tải
gần đây nhất trên mạng, và lịch sử hành vi trực tuyến của các cá nhân.
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MƯỜI BỐN THUẬT NGỮ HỮU ÍCH ĐỂ NGANG DỌC TRÊN
CÁC KHÔNG GIAN MẠNG

Không gian lưu trữ điện toán đám mây (Cloud storage)
❖

không gian trực tuyến tạo ra từ một hệ thống các máy chủ do nhiều nhà
cung cấp dịch vụ điện toán đám mây khắp nơi trên thế giới quản lý, cho
phép người dùng lưu trữ và sao lưu để phục hồi trong trường hợp có sự
cố, và cũng cho phép họ biên tập và chia sẻ các tập tin

Nói về lưu trữ, ứng dụng trên đám mây điện toán hoạt động như phiên
bản trực tuyến của một ổ cứng ngoài máy tính. “Điện toán đám mây” là
thuật ngữ chỉ việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến để thực hiện các hoạt
động chẳng hạn như xem video, nghe nhạc, làm việc với các tập tin “trên
đám mây”.
An toàn và an ninh kĩ thuật số (Digital safety and security)
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❖

tình trạng được đảm bảo an toàn cao hơn khi sử dụng các không gian
trên mạng, nhờ có ý thức về môi trường kĩ thuật số và hiểu biết về các
công cụ bảo vệ tốt hơn dữ liệu cá nhân, tính riêng tư và các quyền lợi
khác của người dùng; còn gọi là an toàn mạng hay an toàn trực tuyến

Các khía cạnh của sự an toàn đi từ chỗ có thể tương tác với những người
khác mà không lo trở thành đích ngắm cho các trò bắt nạt trên mạng hoặc
của thứ ngôn ngữ thù ghét, cũng không lo ai có thể xâm nhập dữ liệu cá
nhân hoặc dữ liệu trên mạng của mình. Xem định nghĩa về “dữ liệu cá
nhân” bên dưới. Các kĩ năng về an toàn kĩ thuật số tỏ ra hữu dụng trong
hàng loạt các hoạt động trực tuyến chẳng hạn như gửi tin nhắn, truy cập
tài khoản ngân hàng và trả các hoá đơn, mua sắm. Một trang web hoặc
một sản phẩm kĩ thuật số tuân thủ, hoặc theo đúng Quy tắc Bảo vệ Dữ
liệu Chung (GDPR), một phần trong luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư
của Liên minh Châu Âu, thường được xem như biểu hiện của cam kết xây
dựng nền tảng công dân kĩ thuật số tốt hơn. Trên trang web chính thức
của mình, GDPR gọi bộ quy tắc này là “bộ luật an ninh và quyền riêng tư
nghiêm ngặt nhất trên thế giới.
Cố tình tung tin sai lệch (Disinformation)
❖

hoạt động phát tán thông tin sai lệch một cách có chủ ý trên mạng,
thường là qua các nền tảng công nghệ, nhằm đánh lừa công chúng; xem
thêm “vô tình tung tin sai lệch”

Mã hoá (Encryption)
❖

quá trình chuyển đổi thông tin hoặc tin nhắn thành một hình thức mật
mã để tăng độ bảo mật, bảo đảm những người không có phận sự không
thể truy cập, đọc hay hiểu được.
Những thứ có thể mã hoá được bao gồm các tập tin của người dùng mạng,
thư và các tin nhắn điện tử được gửi đi hoặc nhận lại qua môi trường số
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hoá. Khi các tin nhắn qua thư điện tử được mã hoá để tăng cường tính an
toàn của dữ liệu, chúng được chuyển đổi sang dạng mật mã không đọc
được, khiến cho những người không phải là người nhận hoặc người gửi,
kể cả nơi cung cấp dịch vụ thư điện tử, không truy cập được.
Kiểm chứng (Fact-checking)
❖

hoạt động do các cá nhân hay tổ chức tiến hành nhằm đánh giá độ chính
xác của thông tin trong các phát ngôn và thông báo chính thức của các
nhân vật của công chúng, thường là các chính trị gia, lãnh đạo và các
quan chức chính phủ.

“Xác minh” là thuật ngữ có liên quan đến hoạt động kiểm tra lại thông tin
xem có đúng sự thật hay không, nhưng thông thường thuật ngữ này được
dùng để chỉ việc kiểm tra tính chính xác của thông tin do người dùng tạo
ra (không phải là các phát ngôn hay diễn văn của các nhân vật của công
chúng), được lưu hành trên các ứng dụng nhắn tin, trong các đoạn video
và trên các địa điểm trực tuyến khác.
Kiểm chứng và xác minh là hai thuật ngữ giao thoa với nhau. Quá trình
củng cố tài liệu, chỉ ra những chỗ chưa chính xác, những chỗ sai sự thật
và sửa lại cho đúng được gọi là “bóc phốt”(debunking”).

Kiểm định sự thật và xác minh thông tin là một phần của nỗ lực cải thiện
khả năng đọc hiểu tin tức. Những người dùng mạng, bao gồm cả nhà
báo, cần có những kỹ năng cá nhân để đánh giá mức độ đáng tin cậy của
thông tin và các nguồn tin.
‘Tin giả’ (‘Fake news’)
❖

thông tin sai lệch được nguỵ tạo như thật với mục đích gây hoang mang
và cố tình lừa dối công chúng mạng, không loại trừ có mục đích trục lợi
chính trị, xã hội, kinh tế hoặc cá nhân

“Tin giả” không phải là tin tức, cũng như các phương tiện truyền thông
xã hội không phải là các phương tiện truyền thông phục vụ cho mục đích
đưa tin. Bởi vì thuật ngữ “tin giả” dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt hay bị lợi dụng
để phục vụ cho lợi ích chính trị hay đảng phái, các chuyên gia nghiên cứu
truyền thông kêu gọi tránh sử dụng thuật ngữ này. Những người khác
yêu cầu nếu có sử dụng, chí ít thuật ngữ này phải luôn được bỏ trong dấu
ngoặc kép. Thay vì dùng “tin giả” nên dùng hai thuật ngữ chính xác hơn
là “vô tình tung tin sai lệch” hoặc “cố tình tung tin sai lệch”.
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Tiêu chí chính xác vẫn là cốt lõi của nghề báo, mà các không gian kĩ thuật
số lại khiến cho việc phát tán thông tin sai lệch, vô tình hay cố ý, trở nên
quá dễ dàng, nên sự xuất hiện của hai hoạt động kiểm định sự thật và
xác minh thông tin là tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện chất lượng
thông tin ở những nơi này.

Các bài báo bị lỗi hoặc kém chất lượng – vốn không phải thông tin vô
tình hay cố ý bị làm sai lệch – có thể được mô tả một cách chính xác hơn
là trích dẫn sai, số liệu thống kê sai hoặc không cập nhật hoặc dữ liệu
không đúng. Những lỗi này khác hẳn với việc tự tạo ra hoặc xuyên tạc
thông tin, tức làm ra “tin giả”. Hãy đề phòng trường hợp các nhân vật của
công chúng gán nhãn “tin giả” để làm mất giá trị của những lời chỉ trích
chính đáng nhằm hoặc hạ uy tín của các phương tiện truyền thông độc
lập và chuyên nghiệp.
Ngôn ngữ thù ghét (Hate speech)
❖

nội dung công khai thường được đăng tải trên các không gian trực tuyến,
không gian số và các nền tảng xã hội, thể hiện sự thù ghét, định kiến,
hoặc kích động bạo lực và thù địch nhắm tới một cá nhân hay tổ chức vì
các lí do như tôn giáo, khuynh hướng tính dục, giới tính, chủng tộc, hoặc
đe doạ hoặc ủng hộ cho các điều này.

Các phương tiện truyền thông lâu đời (và các phương tiện truyền thông
sinh ra trong thời đại số) (Legacy media (and digital-native media))
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❖

các phương tiện truyền thông thông thường, truyền thống hoặc “cũ”,
chẳng hạn như báo giấy, truyền hình hay phát thanh, vốn là những nhà
sản xuất và phát hành tin tức chủ yếu trước khi internet và nền văn hoá
kĩ thuật số xuất hiện
Quy trình sản xuất tin tức của các cơ quan truyền thông lâu đời ít đòi
hỏi phải tương tác trực tiếp, tức thời với công chúng. Những phương
tiện này là điển hình cho mô hình truyền thông đại chúng được mô tả
trong sách giáo khoa, tức là thông tin lan toả từ một kênh truyền thông
đến một đối tượng công chúng nhìn chung là vô diện, chứ không phải là
một quá trình trao đổi hay đối thoại thông tin hai chiều với đa đối tượng
công chúng.

Trái ngược với các phương tiện truyền thông lâu đời, các phương tiện
truyền thông thuần tuý kĩ thuật số là các đơn vị sản xuất tin tức ra đời,
hoặc được tạo ra, trong thời đại công nghệ số. Vì hoàn toàn là sản phẩm
trực tuyến, các phương tiện này không có các xuất bản phẩm truyền
thống chẳng hạn như bản in của các báo và tạp chí.
Trách nhiệm truyền thông (Media accountability)
❖

cam kết chịu trách nhiệm của các nhà báo và cơ quan báo chí đối với
công việc của họ, thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và
nghề nghiệp báo chí; cách họ làm việc phải phản ánh được các tiêu
chí này.
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Vô tình tung tin sai lệch (Misinformation)
❖

hành vi phát tán nội dung trên mạng nhưng không phải là có ý đồ xấu như
những người cố ý tung tin sai lệch

Thông thường, vô ý tung tin sai lệch là hành vi có liên quan đến việc phát
tán các tài liệu trong cộng đồng mạng, bất kể là trên các tài khoản mạng
xã hội hay các nhóm trò chuyện, trong tình trạng người phát tán tin tưởng
hoặc mặc định rằng thông tin đó là đúng và/hoặc không kiểm tra lại độ
tin cậy, nguồn tin hoặc tính chân thật của thông tin.
Cố tình và vô tình đưa tin sai lệch khác với việc tường thuật dở, đầy định
kiến, khác với kĩ thuật viết báo kém cỏi, khác với mắc lỗi trong hoạt động
đưa tin. Xem thêm “Cố tình tung tin sai lệch”.
Kĩ năng thẩm định tin tức (News literacy)
❖

năng lực phát triển và sử dụng tư duy phản biện để đánh giá mức độ đáng
tin cậy và mức độ khả tín của thông tin thuộc các loại hình truyền thông
như truyền hình, báo in hay internet

Dữ liệu cá nhân (Personal data)
❖

bất cứ mẩu thông tin hoặc trọn bộ thông tin nào có liên quan, hoặc dẫn
đến, việc nhận biết danh tính của người dùng mạng, hoặc tiết lộ danh
tính hoặc hồ sơ dữ liệu cá nhân bất kể dưới hình thức nào

Nói cách khác, dữ liệu cá nhân là bất kỳ thứ gì, hoặc trực tiếp hoặc gián
tiếp, khiến cho người ta nhận biết một cá nhân là một ai đó cụ thể, thông
qua việc đề cập đến danh tính, dữ liệu nơi ở, số thẻ căn cước hoặc các
dấu hiệu về đặc điểm cơ thể, tinh thần, kinh tế, xã hội hoặc đặc điểm
văn hoá. Dữ liệu cá nhân là thông tin cho phép nhận biết một con người,
khiến cho người đó không còn vô danh.
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Khả năng đọc hiểu thông tin đã trở nên kĩ năng cá nhân và kĩ năng sống
còn trong thời đại kĩ thuật số khi mà người tiêu dùng tin tức cần có các
phương tiện để xác định tài liệu nào mang tính báo chí, hoặc sản phẩm
truyền thông nào là hàng thật (ngay cả khi không đồng ý về mặt nội
dung), để đưa ra các quyết định và hình thành các ý kiến về một số vấn
đề nhất định. Ngày nay có rất nhiều khoá học về kĩ năng thẩm định tin
tức trong nhà trường, cũng như trong các buổi tập huấn có liên quan đến
truyền thông.

Nhà xuất bản (và nền tảng) (Publisher (and platform))
❖

một cá nhân, một tổ chức hoặc một thể nhân đã thực hiện các khâu tiền
kỳ, sáng tác hoặc sản xuất, và phát hành thông tin, tài liệu hoặc các dạng
nội dung đã được biên tập đến với công chúng

“Nền tảng”, trong khi đó, là một địa điểm hoặc không gian dành cho
những người dùng mạng, bao gồm các nhà xuất bản, muốn tiếp cận với
công chúng của họ. Các nền tảng không tự sản xuất nội dung nhưng lại
đứng ra đăng tải nhiều loại nội dung đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau.

Hiểu biết về sự khác biệt giữa nhà xuất bản và nền tảng đóng vai trò quan
trọng trong việc định vị các không gian mạng. Nói như vậy vì nhiều người
vẫn nhầm lẫn giữa các sản phẩm tin tức và báo chí với các tài liệu trên
mạng có dạng thức như tin tức nhưng không phải là tin tức, chưa kể còn
có những trang trên mạng pha trộn giữa các hình thức này.
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Hiểu biết về cuộc tranh luận xung quanh mối quan hệ – và xung đột –
giữa báo chí với mạng xã hội có liên quan đến vấn đề là-nhà-xuất-bảnhay-là-nền-tảng.
Các ông lớn trên mạng xã hội chẳng hạn như Facebook từ lâu đã nói rằng
họ chỉ đơn thuần là các nền tảng công nghệ hoặc các kênh tổng hợp
thông tin trên diện rộng nhằm mục đích kết nối mọi người, chứ không
phải các nhà xuất bản hay các công ty truyền thông chuyên sản xuất
hoặc chọn lọc thông tin trên các trang bản tin mạng xã hội của người
dùng. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí và những người ủng hộ giới
truyền thông vẫn nhìn họ trong vai trò là các nhà xuất bản. Những người
này lý luận rằng mạng xã hội có làm công việc tuyển chọn vào các bộ sưu
tập, và vì vậy, qua các thuật toán, đã lựa chọn và sàng lọc nội dung thông
tin hướng đến từng cá nhân người dùng.
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CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SÁCH CÔNG CỤ NÀY

Hãy tưởng tượng nội dung trong bộ công cụ này là những chiếc thẻ được xếp
ngay ngắn trong hộp thư mục trên bàn làm việc của bạn. Từ chiếc hộp đó, bạn
có thể lấy ra những chiếc thẻ nào mình cần, phối trộn nhiều chủ đề khác nhau
từ nhiều chiếc thẻ khác nhau, cắt ghép hoặc thiết kế một mẫu riêng phù hợp
cho mình.
Cuốn sách công cụ học tập và giảng dạy này được soạn thảo theo cách đó. Đó
là một chiếc hộp thực tế ảo bao gồm những chủ đề có liên quan dùng để tự học,
tự thực hành, để tổ chức tập huấn cho cánh nhà báo và sinh viên báo chí, để
thảo luận nội bộ và xây dựng kĩ năng trong các cơ quan truyền thông, hoặc để
giảng dạy thực hành cho nhiều đối tượng từ sinh viên cho đến cánh nhà báo
đang làm việc trên thực tế.
Nó cũng hữu dụng cho bất kỳ tổ chức, nhóm người nào có
nhu cầu truyền thông và chia sẻ thông tin trên các không
gian kĩ thuật số và mạng công cộng.
Bạn có thể để lại dấu ấn cá nhân của mình khi biên soạn
bài giảng từ các tài liệu trong bộ công cụ này, bằng cách
sử dụng những ví dụ hoặc các trường hợp điển hình mang
tính thời sự, sinh động, lưu ý chọn những cái quen thuộc
với đối tượng người học của bạn.
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Bạn có thể để
lại dấu ấn cá
nhân của mình
khi biên soạn
bài giảng từ mớ
tài liệu trong bộ
công cụ này
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LỰA CHỌN NHỮNG PHẦN PHÙ HỢP TỪ BỘ MẪU VÀ RÁP LẠI VỚI NHAU

Các biên tập viên, quản lý toà soạn, tập huấn viên, giảng viên và các nhà giáo
dục cũng có thể lựa chọn những đề tài cụ thể để khai thác sâu hơn, gói gọn
trong những buổi học ngắn hơn, hoặc kết hợp nhiều đề tài theo những cách
khác nhau để giảng dạy sao cho phù hợp với đối tượng người học, hoàn cảnh,
địa điểm và thời gian.
Chẳng hạn, người dạy có thể tổ chức tập huấn theo kiểu cầm tay chỉ việc về một
kĩ năng cụ thể, ví dụ, cách thức làm đồ hoạ dữ liệu hoặc cách thức quản lý các
trang mạng xã hội một cách hữu hiệu.
Người làm công tác tập huấn sẽ thấy hữu ích khi tham khảo các nguồn tài liệu
trích dẫn ở Phần 8.

BẢN TRÌNH CHIẾU POWERPOINT DÀNH CHO NGƯỜI DẠY
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Đính kèm cuốn sách công cụ này là một tập tin trình chiếu Powerpoint (slides)
nhấn mạnh nhiều khía cạnh khác nhau của nghề làm báo trực tuyến và nghệ
thuật viết báo trực tuyến. Bạn có thể tải về tại đây, biên tập và cập nhật cho phù
hợp với nhu cầu của mình.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO HỮU ÍCH

Dưới đây là các nguồn tài liệu tham khảo trực tuyến phổ biến.
Mặc dù đa phần các tài liệu này chủ yếu được biên soạn hoặc lấy bối cảnh bên
ngoài khu vực Đông Nam Á, các vấn đề chuyên môn được đề cập đến trong đó
giúp chúng ta bắt nhịp với các đồng nghiệp ở năm châu bốn bể và còn có thể
đem ứng dụng vào công việc tại chỗ. Các tài liệu này hoàn toàn có thể được
biến tấu một cách sáng tạo để dành làm tài liệu giảng dạy và tập huấn, cũng
như để thể nghiệm những phương thức làm tin mới mẻ.
Thêm vào đó, các nguồn tham khảo này trở nên hữu dụng những khi xảy ra
khủng hoảng, cánh nhà báo phải chuyển sang hoạt động trên mạng. Một ví dụ
thức thời là đại dịch COVID-19, đại dịch này khiến cho cánh săn tin ở khu vực
Đông Nam Á, và cả trên thế giới, phải đóng cửa làm việc tại gia.
Center for News Literacy
https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
How to Succeed With Trainings and Meetings Online
https://fojo.se/en/zoom/
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Cập nhật các xu hướng mới, các cuộc tranh luận và những cải tiến trong lĩnh
vực báo chí là một sự đầu tư cá nhân đáng theo đuổi, dù công việc làm tin tức
thường ngày có dồn dập đến đâu. Việc này làm giàu thêm kĩ năng nghề nghiệp
của chúng ta, giúp tin bài của chúng ta có chất lượng hơn, không phân biệt ta
đang ở đâu hay đang hoạt động trong một môi trường truyền thông như thế
nào.

International Center for Journalists
https://www.icfj.org/
International Fact-Checking Network
https://www.poynter.org/ifcn/
Facebook Journalism Project
https://facebookjournalismproject.com/homepage/home/
Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism
Education and Training
https://en.unesco.org/fightfakenews
Making Sense of News: News Literacy for Digital Citizens
https://www.coursera.org/learn/news-literacy
Mobile Journalism Manual: The Guide for Reporters and Newsrooms
http://www.mojo-manual.org/mojo-equipment/
Nieman Journalism Lab
https://www.niemanlab.org
Poynter
https://www.poynter.org
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Wired
https://www.wired.com
Splice
https://www.splicemedia.com/
Strapline: News Literacy for the Rest of Us
https://medium.com/strapline
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MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG ĐÔNG NAM Á
VÀ HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG FOJO

SEAMTN hướng đến việc tăng cường năng lực của các cơ sở đào tạo báo chí
trong khu vực, bao gồm các quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
SEAMTN (2016-2021) được tài trợ bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy
Điển (SIDA).
Học viên truyền thông Fojo hướng đến mục tiêu củng cố một nền báo chí tự do,
độc lập và chuyên nghiệp tại Thụy Điển và trên toàn cầu. Thành lập vào năm
1972, đây là học viện phát triển truyền thông quốc tế hàng đầu tại Thụy Điển và
cũng là trung tâm đi đầu trong việc nâng cao năng lực cho các nhà báo đã có
kinh nghiệm làm việc. Fojo là học viện trực thuộc trường đại học công lập phi
lợi nhuận Linnaeus, một trong những trường đại học lớn nhất Thụy Điển.
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Cuốn sách công cụ này là một phần của dự án Mạng lưới Đào tạo Truyền thông
Đông Nam Á (SEAMTN), thuộc Học viện Truyền thông Fojo.

CƯỚC CHÚ VÀ TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
Những liên kết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về các vấn đề và các ý tưởng
được đưa ra thảo luận trong bộ công cụ này.

PHẦN 1. BỐI CẢNH TRUYỀN THÔNG (ĐẦY) BIẾN CHUYỂN
https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launchedbefore-iphone-2015-6
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accessed 27 January 2020

https://wearesocial.com/digital-2020
accessed 7 February 2020

https://wearesocial.com/us/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-peopleuse-social-media
accessed 7 February 2020

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook
accessed 26 January 2020

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
accessed 26 January 2020

https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/feb/09/the-newyork-timess-success-lays-bare-the-medias-disastrous-state
accessed 9 February 2020
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PHẦN 2. BẢN NGÃ SỐ CỦA CHÚNG TA
https://www.bbc.com/news/business-50460712
accessed 9 February 2020

https://slate.com/technology/2018/04/are-you-really-facebooks-productthe-history-of-a-dangerous-idea.html
accessed 7 February 2020

https://www.nytimes.com/2018/04/08/us/facebook-users-data-harvestedcambridge-analytica.html
accessed 7 February 2020

https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019
accessed 28 April 2020
https://www.news.com.au/world/asia/this-bloody-day-is-our-reward-to- youislinked-group-posts-chilling-video-claiming-responsibility-for-sri-lankamassacre/news-story/5d58461246724e06fce2d54b3eb60460
accessed 28 April 2020

https://www.cnet.com/news/zoom-security-issues-zoom-buys-securitycompany-aims-for-end-to-end-encryption/
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/moe-suspends-zoomhome-based-learning-obscene-images-12626534
accessed 20 May 2020

https://sea.pcmag.com/mac/36798/taiwan-tells-government-agencies-tostop-using-zoom
accessed 20 May 2020

PHẦN 4. BÁO CHÍ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
https://marshallmcluhan.com/
accessed 7 February 2020
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accessed 20 May 2020

PHẦN 6. 14 THUẬT NGỮ HỮU ÍCH ĐỂ NGANG DỌC TRÊN CÁC
KHÔNG GIAN MẠNG
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
accessed 20 May 2020

https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/02/facebook-markzuckerberg-platform-publisher-lawsuit
accessed 7 February 2020

https://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
accessed 28 April 2020
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
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VỀ TÁC GIẢ
JOHANNA SON đã soạn thảo bộ công cụ học tập và giảng dạy này cho dự án
Đào tạo Truyền thông tại Đông Nam Á (SEAMTN) của Viện Truyền thông Fojo. Từ
năm 2017, bà là cố vấn cho các chương trình đào tạo của viện tại khu vực Đông
Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar, và Việt Nam.
Johanna cũng là biên tập viên tại Thái Lan/nhà sáng lập trang web Reporting
ASEAN [Tường thuật ASEAN], một kênh độc lập chuyên đăng tải các bài báo
chuyên sâu và chú trọng đến việc nâng cao năng lực phân tích các vấn đề trong
khu vực. Bà cũng viết bài phân tích cho tờ “Bangkok Post” và có cộng tác với tờ
“Nikkei Asian Review”.
Bà từng là giám đốc cấp khu vực, chuyên phụ trách về tin tức cho tổ chức IPS
Asia-Pacific, nơi bà gắn bó suốt 22 năm. Bà đã biên tập 16 đầu sách và các xuất
bản phẩm về báo chí tại châu Á và là tác giả của hai quyển cẩm nang báo chí,
trong đó có ‘Reportage around ASEAN-related Issues: A Tip Sheet’ (2019), hiện
đã có phiên bản tiếng Myanmar, Khmer, Lào, Thái và tiếng Việt.
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Johanna tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành báo chí tại Đại học Philippines và
từng nhận giải thưởng Citibank Pan-Asia vào năm 1992.

ĐỘI NGŨ DỊCH THUẬT
Cuốn ‘Báo trực tuyến và nghệ thuật viết báo: Bộ công cụ học tập và giảng dạy’
cũng đồng thời được dịch ra nhiều thứ tiếng địa phương như Khmer, Lào,
Myanmar và Việt Nam. Đội ngũ dịch thuật của chúng tôi bao gồm:
Bản Tiếng Khmer
Koam Chanrasmey là quản lý cấp cao của một công ty truyền thông có trụ sở
tại Bangkok, Thái Lan. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và
truyền hình như từng phụ trách sản xuất video cho tờ Phnom Penh Post và
trước đó, phóng viên của một chương trình truyền hình thanh niên ở Campuchia.
Rasmey còn sản xuất phim tài liệu về các vấn đề xã hội chẳng hạn như sức khoẻ
của các bà mẹ.
Bản Tiếng Lào
Vannaphone Sitthirath là đồng sáng lập/nhà sản xuất của hãng phim Làn sóng
Mới (Lao New Wave Cinema Production) đặt trụ sở tại Vientian, một hãng phim
hướng đến mục tiêu quảng bá phim truyện Lào ra thế giới. Bà đã thực hiện
nhiều sản phẩm phim ảnh và truyền thông trong các vai trò như nhà báo,
chuyên gia tư vấn truyền thông, nhà làm phim tài liệu và chiến lược gia truyền
thông. Kino từng làm việc cho Đài Truyền hình Quốc gia Lào.
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Bản Tiếng Myanmar
Nyunt Win, một nhà văn và dịch giả sinh sống tại Yangon, từng là phóng viên và
biên tập viên của tờ ‘Myanmar Now’. Năm 2008, ông từng đoạt giải thưởng Văn
chương Quốc gia Myanmar (hạng mục dịch thuật) cho tác phẩm dịch từ cuốn
tiểu thuyết ‘Chúa Ruồi’ (Lord of the Flies) của nhà văn William Golding. Nyunt
Win có học vị thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu quốc tế từ trường Miriam
College của Philippines, và ông xuất bản cả hai dòng sách hư cấu và phi hư cấu
do chính ông tự viết hoặc chuyển ngữ.
Bản Tiếng Việt
Nguyễn Thị Ngọc Huyền từng giảng dạy báo chí tại trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn Tp.HCM, Việt Nam, đồng thời dịch thuật nhiều tài liệu báo chí
sang ngôn ngữ tiếng Việt và tổ chức các hội thảo nâng cao năng lực thấu hiểu
tin tức ở khu vực miền Nam Việt Nam. Bản dịch tiếng Việt do Triệu Thanh Lê,
trưởng khoa Báo chí và Truyền thông, và Lâm Hoài Bách Cát, giảng viên cùng
khoa, đồng hiệu đính.
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MỘT BỘ CÔNG CỤ BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN “CỦA NHÀ TRỒNG”
Ngày nay, ‘báo chí trực tuyến’ đã trở thành một câu thần chú của sự
phát triển, sự cần thiết của nó ngày càng rõ nét hơn đặc biệt là
trong những tình huống như đại dịch COVID-19. Nhưng quá trình
chuyển đổi sang sản xuất và lưu hành tin tức trong các không gian
kỹ thuật số thường diễn ra với tốc độ, cách tiếp cận và bối cảnh
khác nhau ở Đông Nam Á, đặc biệt là các nước CLMV - Campuchia,
Lào, Myanmar và Việt Nam.
‘Báo chí trực tuyến và nghệ thuật viết báo: Bộ công cụ học tập và
giảng dạy’ cung cấp một bộ các công cụ mang tính thực hành cao
nhằm giúp hoàn thiện, và để giảng dạy, các kỹ năng làm báo trong
không gian kỹ thuật số. Bộ sách công cụ này đúc kết những quan
điểm được hình thành dựa trên thực tiễn truyền thông đang diễn ra
ở các nước đang phát triển, đặt trong bối cảnh đa dạng của khu vực
Đông Nam Á.
Cuốn sách luận bàn về văn hóa kỹ thuật số ngày nay, sự chuyển đổi
của các hình thức và nền tảng phát hành tin tức, đồng thời chia sẻ
các bí quyết sử dụng công cụ kỹ thuật số sao cho đảm bảo an toàn
và làm thế nào để viết tin, bài thân thiện với môi trường trực tuyến.
Thật vậy, kỹ năng báo chí và kỹ năng kỹ thuật số cơ bản không còn
có thể tách rời nhau được nữa.
Bộ sách công cụ này cũng nhìn nhận lại báo chí, vì tuy công nghệ đã
thay đổi – và sẽ còn tiếp tục thay đổi – giá trị cốt lõi của báo chí vẫn
trường tồn.
‘Báo chí trực tuyến và nghệ thuật viết báo: Bộ công cụ học tập và
giảng dạy’ bao gồm các bài tập và trang trình chiếu Powerpoint có
thể tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của các nhà báo, huấn luyện
viên và giảng viên, những người làm công tác quản lý ở tòa soạn và
những người làm công tác truyền thông. Cuốn sách còn có các
phiên bản tiếng Khmer, Lào, Myanmar và tiếng Việt để đến gần hơn
với độc giả trong khu vực.

