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Đào tạo truyền thông xã hội tại VJTC ở Hà Nội. Ảnh của Media Helping Media công bố 

theo Creative Commons 

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Phóng viên Việt Nam, đóng một vai trò rất lớn 

trong việc giúp điều phối quá trình đào tạo tại địa phương trong suốt dự án.  

Đây là cơ quan trung gian quan trọng kết nối các cơ quan, chuyên gia, giảng viên 

và các nhóm nghiên cứu và đánh giá quốc tế cùng với các phóng viên và những 

người quản lý truyền thông đã được đào tạo tại các đài PTTH địa phương.   

Đặc biệt, Giáo sư tiến sĩ Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nâng 

cao Nghiệp vụ Báo chí đã rất nhiệt tình trong việc đảm bảo các nguồn lực của 

trung tâm được chuẩn bị chu đáo đóng góp vào thành công của dự án.  

Trung tâm liên quan rất sâu vào những hoạt động nâng cao chất lượng báo chí Việt 

Nam và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn truyền thông tiếp tục theo kịp với thế giới và 

rằng các toà soạn ở Việt Nam thích nghi và thay đổi với những thử thách và cơ hội 

của họ bằng việc ứng dụng công nghệ mới và những thay đổi về hành vi của khán 

giả.   



Vì ý nghĩa đó, trung tâm đã đồng ý tiếp tục dự án cùng với Viện truyền thông Fojo 

và do Danida tài trợ nhằm xây dựng bộ tài liệu phát triển cho các đài PTTH địa 

phương và tổ chức những hội thảo liên quan để các đại diện từ hơn 20 đài khác có 

thể hưởng lợi từ qúa trình học hỏi.  

 

 


