
Thông tin cơ bản về dự án  

 

Các học viên dự án tham gia đào tạo 

Sự phát triển đang diễn ra ở các đài PTTH địa phương Việt 

Nam  

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) và Danida, Cơ quan Hợp tác 

Phát triển Đan Mạch, đã cung cấp một khoản vốn vay hỗ trợ để đáp lại mong 

muốn của bộ KH&ĐT muốn nâng cấp kỹ thuật hỗ trợ cho việc thu thập thông tin 

và các thiết bị sản xuất cho ban đầu là hai và sau đó là bốn đài PTTH địa phương.  

Đào tạo báo chí là một phần trong gói nâng cấp kỹ thuật và vì nhu cầu đào tạo 

nâng cao kỹ năng, Danida đã đồng ý bổ sung thêm một dự án đi kèm tập trung vào 

việc phát triển tổ chức, đào tạo quản lý và đào tạo báo chí. Dự án ‘Đào tạo Báo chí 

ở Việt Nam’ này vẫn do Danida hỗ trợ và do tổ chức phát triển truyền thông Thuỵ 

Điển ‘Viện Truyền thông Fojo’.  

 



 

Hình ảnh thể hiện bốn đài được hưởng lợi từ dự án được tạo nên bằng ZeeMaps và được 

công bố theo Creative commons. 

Các đài được hưởng lợi  

Đây là giai đoạn thứ hai trong quá trình hỗ trợ của Danida. Cơ quan này đã hoạt 

động tại Việt Nam kể từ trước năm 1999. Gói hỗ trợ đầu tiên được trao cho đài 

PTTH tỉnh Thanh Hoá và đài sau đó là đài PTTH tỉnh Nghệ An.  



 

(2002/06 nghĩa là: năm 2002, tháng 06, VD. Tháng 6 - 2002)  

Hai đài được đào tạo báo chí cơ bản và được mời tham gia đào tạo mở rộng nhằm 

nâng cao năng lực để có thể thích nghi và phản ứng tốt hơn với những thay đổi và 

các cơ hội tạo ra do những thiết bị mới được tài trợ dẫn đến những thay đổi về 

hành vi khán giả.    

Đầu tư vào chất lược báo chí địa phương  

Năm 2011-2014, ‘Dự án Đào tạo Báo chí Việt Nam’ do Viện Truyền thông Fojo 

thực hiện nhằm cải thiện nội dung các chương trình do các đài PTTH địa phương 

thực hiện và giúp họ nâng cao vai trò là một cơ quan PTTH công. Đây là một lĩnh 

vực mà truyền thông đã phát triển trong vòng 15 năm với việc đưa tin sinh động 

hơn và tập trung hơn vào các vấn đề các khán giả mục tiêu quan tâm nhất.  

Các đài TH địa phương có một vai trò đặc biệt trong việc thông tin cho công 

chúng. 63 đài PTTH tại mỗi tỉnh đều khá khác biệt. Mỗi đài phản ánh những vấn 

đề địa phương, phát sóng quan điểm khác nhau và đóng góp vào sự hiểu biết nâng 

cao  của người dân địa phương. 

Chương trình đào tạo và phát triển cho mỗi đài được thiết kế để đáp ứng nhu cầu 

cụ thể của từng đài. Dự án đã giúp các ban lãnh đạo áp dụng những hệ thống quản 

lý dựa trên tầm nhìn và kết quả, giúp các phóng viên và biên tập viên cải thiện 

những kỹ năng thu thập và sản xuất tin tức của mình và nâng cao sự quan tâm đến 

khán giả thông qua những đào tạo về khán giả và nghiên cứu thị trường.   

Dự án nhằm nâng cao năng lực rộng hơn  

Thời gian cuối của dự án kéo dài trong vòng ba năm này, ban lãnh đạo phóng viên 

các đài và khán giả của bốn đài nhận thấy rằng các đài PTTH của họ đã có những 

thay đổi tích cực.  



Các đài đã trở thành những đơn vị năng động, phát triển nhờ học hỏi lẫn nhau, làm 

việc tập thể, và vững mạnh hơn nhờ một tầm nhìn chung nhằm phục vụ một lượng 

khán giả mục tiêu được xác định rõ ràng.  

Bộ phát triển PTTH địa phương  

Khi xem xét đến sự thành công của dự án và những đề xuất được đưa ra sau quá 

trình đánh giá ảnh hưởng của việc đào tạo, Danida đã đồng ý hỗ trợ phát triển “bộ 

phát triển PTTH địa phương”. Bộ tài liệu này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tiếp 

tục cho những hoạt động đào diễn ra ở bốn đài địa phương từ 2011-2014.   

Bộ tài liệu phát triển này được đăng trực tuyến bằng tiếng Việt và tiếng anh để tất 

cả mọi người đều có thể sử dụng. Nó được sản xuất với quan điểm chia sẻ một số 

công cụ sử dụng trong dự án với lượng khán giả lớn hơn để các đài PTTH địa 

phương khác có thể hưởng lợi.  

Những người tham gia vào dự án  

Tất cả những cơ quan đứng sau dự án đều sẵn lòng chia sẻ tài liệu được chia sẻ 

theo Creative Commons. Họ bao gồm:  

 -  Danida, cơ quan xác định và mô tả dự án năm 2010 và tài trợ cho dự án.  

 -  Viện Truyền thông Fojo, cơ quan phát triển dự án với sự quản lý và điều 

hành chuyên nghiệp, hiệu quả và thông qua sự hợp tác thành công với các 

đài PTTH địa phương.  

 - Bốn đài PTTH địa ở các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk, Thanh Hoá và Nghệ An, 

những đài đã tham gia một chương trình chiến lược để thay đổi và gặt hái 

các lợi ích.  

  

 - Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Báo Chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, cơ 

quan đã đồng ý cho đăng tải bộ tài liệu phát triển trên trang web của mình 

và quản lý bất kể những hoạt động tiếp theo có thể diễn ra.  

 -  Media Helping Media, một nguồn đào tạo báo chí và quản lý truyền 

thông trực tuyến, đơn vị đã viết tất cả các mô đun đào tạo trong bộ tài liệu 

này.  

 -  EMPOWERHOUSE, cơ quan triển khai việc đánh giá dự án, đề xuất tạo 

ra bộ tài liệu phát triển và điều phối việc sản xuất từ giai đoạn dự kiến đến 

thời điểm xuất bản hoàn thiện.  

 

 


