
 

                                 

NỘI DUNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

“NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ  

TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025” 

 
Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để nâng cao chất lượng đội ngũ người 

làm báo luôn được Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam 

chú trọng nhằm hướng tới nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Đặc biệt 

trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc làm báo gặp rất nhiều thách thức như sự 

cạnh tranh giữa báo chí chính thống và các phương tiện truyền thông xã hội mới; vấn 

đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Mặt khác, hiện nay, nhiều cơ quan chủ quản và 

cơ quan báo chí còn đang khá lúng túng trong việc triển khai quy hoạch báo chí toàn 

quốc. Sự lúng túng chủ yếu tập trung ở việc tổ chức mô hình hoạt động; vấn đề chuyển 

đổi loại hình báo chí như từ báo in sang báo điện tử, từ tạp chí in sang tạp chí điện tử, 

từ báo thành tạp chí; vấn đề tự chủ tài chính… Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ 

quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực trong tình hình mới.  

Chính vì những lý do trên, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà 

báo Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Nhu cầu đào tạo của các cơ quan báo 

chí trong giai đoạn 2021-2025” để cùng nhau chia sẻ thực trạng và những thách thức 

về công tác bồi dưỡng đội ngũ người làm báo trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra 

những phương án và giải pháp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để 

giúp  các cơ quan báo chí lựa chọn các lĩnh vực cần ưu tiên tập trung phát triển kỹ 

năng, nghiệp vụ cần thiết nhất cho đội ngũ nhà báo của mình. 

Để hội thảo được tổ chức thành công, Ban Tổ chức kính mời các đồng chí viết 

tham luận, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chủ đề dưới đây: 

a. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác bồi dưỡng nhà báo tại các cơ quan 

báo chí trong bối cảnh quy hoạch báo chí hiện nay 

- Thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ở các cơ quan báo chí hiện nay. 



 

- Các lĩnh vực nào cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng: quản lý tòa soạn, tổ chức sản 

xuất, các vị trí công việc khác nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí 

đa phương tiện  

- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong môi trường hội tụ truyền thông ở 

địa phương hiện nay (sáp nhập giữa báo và Đài)… 

b. Những thách thức và điểm mới đối với công tác bồi dưỡng báo chí để 

đáp ứng xu hướng phát triển mới của báo chí (giai đoạn 2021-2025) 

- Công tác bồi dưỡng báo chí trước những thách thức của thời đại như: các cơ quan 

báo chí còn chưa làm chủ được công nghệ; chưa thể xây dựng được đội ngũ những 

người làm báo đa năng; sự phát triển của mạng xã hội đã thay đổi thói quen đọc, nghe 

và nhìn của công chúng ….;  

- Những thách thức của công tác chỉ đạo quản lý báo chí trước những thay đổi do thực 

hiện quy hoạch báo chí và sự phát triển của mạng xã hội. 

- Công nghệ làm báo mới và tác nghiệp của các nhà báo hiện nay 

c. Một số giải pháp, đề xuất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 

các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay 

- Chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ của các cơ quan báo chí 

từ năm 2021-2025 (bao gồm cán bộ quản lý các cấp trong tòa soạn, phóng viên, biên 

tập viên, kỹ thuật viên) 

- Xây dựng cơ chế nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ, nhân viên của 

cơ quan được tham gia tập huấn 

- Một số kinh nghiệm của các cơ quan báo chí trong việc tuyển dụng nhân lực và giữ 

chân người tài. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở nước 

ngoài và ở trong nước từ nguồn hỗ trợ của nước ngoài. 

         d. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp nhà báo 

-Thực trạng và nguyên nhân nhà báo, cơ quan báo chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp 

-Cách thức tiếp cận công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp nhà báo hiệu quả 

        e. Mô hình, công tác tổ chức bồi dưỡng, đào tạo 

- Mô hình và phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả 



 

- Giới thiệu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong công tác bồi 

dưỡng nghiệp vụ của địa phương và đơn vị. 

 

 Lưu ý: Thời hạn nộp bài tham luận: Trước ngày 09/11/2021  

- Bài viết ghi rõ tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ; 

- Bài viết với độ dài từ 2.000 đến 3.000 chữ trên font Time New Roman 

- Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày rõ ràng 

- Địa chỉ liên hệ: Đ/c Lê Vân Anh (Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà 

báo Việt Nam) 

Điện thoại: 0983.850.831; Email: vananh.vjtc@gmail.com 
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