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Báo Lao Động

1. Những thông tin ban đầu về môi trường

 Thông tin từ báo cáo của các cơ quan chức năng

+ Đây là nguồn thông tin mang tính xác thực cao vì

nó đã được tính toán, phê duyệt và đã có tác động của
cơ quan chức năng đó. Tuy nhiên, không thể dựa hoàn
toàn vào nội dung của nguồn thông tin này vì nhiều khi

có chỉ là thông tin một chiều, mang tính báo cáo thành
tích hơn là phản ánh bản chất của sự việc

+ Khi tiếp cận thông tin từ nguồn này phải luôn có

tinh thần phản biện, suy nghĩ tìm ra bản chất sự thật đăng
sau báo cáo tốt đẹp đó , người dân đã phải chịu tác
động ra sao.

 Nguồn thông tin từ người dân

+ Đây là nguồn thông tin chính về vấn đề môi
trường mà báo chí nhận được.

+ Nguồn thông tin này rất phong phú, đa dạng và

có thể tiếp cận từ nhiều cách:

- Đơn thư chính thức đến văn phòng, tòa soạn.

- Ghi nhận khi đi tác nghiệp về một vấn đề khác.

- Thông tin từ các đồng nghiệp, bạn bè…

 Thông tin về môi trường do người dân cung cấp,
phản ánh đến cơ quan quản lý thường bị rơi vào
quên lãng. Thực tế nhiều vụ người dân đã viết đơn
kiến nghị, phản ánh từ rất lâu nhưng không thấy hồi
âm. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phản
ánh khá gay gắt sự việc ô nhiễm môi trường nhưng
đáp lại chỉ là cách xử lý khéo hay lời hứa ngọt ngào
của vị đại biểu rồi mọi việc lại bị lờ đi vì một lý do tế nhị
nào đó.

 Đa số thông tin về ô nhiễm môi trường các cấp chính
quyền địa phương biết trước báo chí nhưng nó chỉ
được đặt thành vấn đề các cơ quan quản lý cần vào
cuộc khi có sự phản ánh mạnh mẽ của báo chí.

2. Những thách thức khi tiếp cận thông tin

môi trường

 Với các cơ quan chức năng

Do tính chất phức tạp, “nhạy cảm” liên quan đến một
số nhóm lợi ích nên các thông tin rất hay bị các cơ
quan chức năng bưng bít, hoạt động lấy thông tin từ
các cơ quan chức năng rất hay bị cản trở, cụ thể:

+ Rất khó tiếp cận được người có chức năng phát
ngôn, đưa ra nhiều yêu cầu vượt khỏi quy định của

Luật Báo chí, gây ức chế và ảnh hưởng không nhỏ
đến hoạt động kịp thời của báo chí.

+ Khi phải trả lời báo chí, người phát ngôn cố tình né

tránh trả lời trực tiếp vấn đề, cố tình đẩy trách nhiệm
cho cấp dưới hoặc các cơ quan khác, cố tình trì
hoãn vấn đề để làm mất tính thời sự.

+ “Bẫy” báo chí bằng việc cung cấp thông tin, số liệu
không chính thức dẫn đến việc đưa sai thông tin sau
đó quay lại khiếu kiện báo chí.

+ Không thể trốn, tránh được, các cơ quan chức năng
có thể ghi nhận sự việc, hứa sẽ nghiêm túc giải quyết
nhưng sau đó xử lý nửa vời hoặc “móc ngoặc” trở lại
với đối tượng vi phạm bằng một hình thức tinh vi
khác. Do vậy, việc bám thông tin trong suốt quá trình
xử lý rất quan trọng.

+ Tại hiện trường, các cơ quan chức năng cố tình hạn
chế điều kiện tác nghiệp của báo chí như cản trở
không cho vào hiện trường, từ chối trả lời và không
cho phép người khác trả lời phỏng vấn.
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Phóng viên bị mời “ngồi chơi xơi nước” tại hiện trường vụ Nicotex

Thanh Thái

 Với thông tin từ quần chúng nhân dân

Thông tin từ quần chúng nhân dân rất phong phú, da 
dạng, nếu không có nguồn thông tin này rất khó cho
việc tìm ra nhiều vấn đề khuất lấp đằng sau sự việc gây
ô nhiễm. Tuy nhiên cũng cần thận trọng khi tiếp cận
nguồn thông tin này:

+ Do bức xúc, nhiều trường hợp người dân đưa ra
thông tin có hiện tượng nhưng không có dẫn chứng
cụ thể chứng minh, nếu không thận trọng dễ bị một
chiều.

+ Việc tiếp cận thông tin từ người dân vừa khó vừa dễ.  
Sẽ là rất dễ nếu nhà báo thiết lập và giữ vững được
lòng tin với quần chúng nhân dân, ngược lại, sẽ rất
khó nếu dân chưa tin và sẽ đi vào đường cụt nếu
dân mất lòng tin. 

+ Nhiều khi nhà báo cũng bị người dân địa phương

hiểu nhầm, họ không những không tiếp xúc, không
cung cấp thông tin mà còn bị xúc phạm, cho là

“cùng hội cùng thuyền” với những tổ chức, cá nhân
đã để cho sự việc ô nhiễm xảy ra. Nhiều trường hợp
còn bị “cấm cửa” hay “trục xuất.

Do vậy, cần tiếp cận thông tin từ người dân một
cách khoa học nhưng phải rất chân thành. Trường
hợp này rất cần học tập phương pháp điền dã nhân

học của các nhà nhân học. Cần tạo dựng được
niềm tin vững chắc và có bản lĩnh ứng xử, xử lý các

tình huống không mong muốn.

 Môi trường tác nghiệp trong vấn đề môi trường rất
phức tạp, đòi hỏi nhà báo phải có sức khoẻ, bản lĩnh
và trí tuệ.

 Phải vận dụng tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn

để viết bài, tránh một chiều, suy diễn. Thông thường
trong bài viết có ý kiến người dân, có ý của cơ quan

chức năng, các nhà khoa học, giới luật sư… Đặc
biệt, cần phải có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực môi
trường, bảo vệ môi trường.

Phóng viên tác nghiệp tại vụ chôn thuốc trừ sâu ở Công ty Nicotex Thanh 

Thái

3. Một số kiến nghị

 Tổ chức báo chí môi trường nói riêng cũng như các

tổ chức bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền tác
nghiệp của báo chí cần có tiếng nói bảo vệ mạnh mẽ
quyền tác nghiệp nhà báo, phóng viên trong quá
trình tác nghiệp theo đúng Luật Báo chí và các quy
định liên quan.

 Luật Môi trường sửa đổi cần sớm được thực thi triệt
để, cần có các thông tư, hướng dẫn cụ thể trong

việc xử lý các sai phạm, tránh quy định chung
chung dẫn đến lọt người, lọt tội, tiếp tục gây bức xúc

trong nhân dân.
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 Tổ chức báo chí môi trường cũng như các tổ chức,

cơ quan liên quan có kế hoạch giúp đỡ thường
xuyên hơn cho các nhà báo môi trường về kiến thức

môi trường, kiến thức bảo vệ môi trường cũng như
phương pháp tác nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường.

Chân thành cảm ơn!


