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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đã 

lãnh đạo cuộc cách mạng ở nước ta đi qua những chặng đường vẻ vang của lịch 

sử dân tộc. Suốt chặng đường lịch sử hào hùng ấy, không thắng lợi nào của dân 

tộc ta lại không gắn liền với vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam. Tuy 

nhiên, ở mỗi thời kỳ lịch sử, vai trò của giai cấp công nhân lại được biểu biện 

khác nhau. 

Đối với ngày nay sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan 

trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa 

– hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) khẳng 

định: “Đất nước ta đã bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội có sự thay 

đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính 

trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị 

xã hội ổn định. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên thị 

trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia 

tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển 

vọng tốt đẹp”. Đạt được những thành tựu rực rõ ấy là có sự đóng góp quan 

trọng và lớn lao của giai cấp công nhân Việt Nam.  

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đến nay, hội nhập kinh tế 

quốc tế sâu rộng đã giúp nước ta khai thác và mở rộng thị trường ra nhiều 

nước trên thế giới. Đên nay, Việt Nam đã chủ động tham gia vào các tổ chức 

kinh tế lớn như: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh 

tế châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế… 
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 Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế 

thế giới, khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công, đặc biệt 

mới đây nhất là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung nên tốc độ tăng 

trưởng kinh tế của nước ta cũng chịu nhiều ảnh hưởng. 

Việc thực hiện CNH-HĐH đất nước là định hướng chiến lược nhất 

quán, xuyên suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là một 

trong những điều kiện căn bản để tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc 

tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. 

Có nhiều cách thức khác nhau để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trong đó 

phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những cách thức 

quan trọng. Hơn lúc nào hết việc bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp công 

nhân là một bộ phận của chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

trong thời kỳ mới, đòi hỏi các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đặc 

biệt là các cơ quan báo chí nói chung đảm bảo quyền và lợi ích của công nhân 

lao động. 

Cùng với sự phát triển của công nghệ, báo điện tử tuy ra đời sau những 

loại hình báo chí khác nhưng đã nhanh chóng phát triển về số lượng và chất 

lượng và ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong đời sống báo 

chí,đời sống xã hội của đất nước. Đội ngũ báo chí điện tử, báo chí trực tuyến 

phát triển mạnh mẽ cùng với các nhà cung cấp dịch vụ internet tạo nên một 

mạng thông tin báo chí sôi động có sức thu hút hàng triệu lượt người truy cập 

hàng ngày. Theo báo cáo của Ban tuyên giáo Trung ương, tính đến tháng 

11/2018 cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 

24 cơ quan báo chí điện tử, 360 mạng xã hội, 1.510 trang thông tin điện tử tổng 

hợp.... Thông tin trên báo điện tử và lượng người đọc báo điện tử phát triển 

nhanh về số lượng.  

Với tất cả những lí do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn “Vấn đề 

quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam” để làm đề tài luận văn 

thạc sĩ, chuyên ngành Báo chí học của mình. 
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2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều hơn các công trình nghiên cứu 

khoa học về vấn đề quyền và lợi ích người lao động, về tình trạng vi phạm 

pháp luật lao động... của các chuyên, nhà nghiên cứu như:  

Về sách có các cuốn: Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Trương Giang Long, Nxb 

Chính trị Quốc gia (2004); Phúc lợi xã hội: Vai trò của các tổ chức xã hội 

trong việc hỗ trợ thanh niên công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh của Nguyễn 

Đức Lộc, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (2017); Ý thức chính 

trị của công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt 

Nam của tác giả Dương Thị Thanh Xuân, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 

(2017); Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam hiện nay - Thách thức và 

triển vọng của Vũ Quang Thọ, Nxb Lao động (2017); Sổ tay pháp luật lao 

động và công đoàn dùng cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp, 

Nxb Lao động (2018)... Nhìn chung các tác phẩm trên đã đưa ra hệ thống các 

quan điểm có tính chất lí luận và thực tiễn về vấn đề quyền lợi của con người 

– người lao động trong đó có giai cấp công nhân; khẳng định tầm quan trọng 

của việc giải quyết hài hòa trong phân phối lợi ích, xem đó là điều kiện tiên 

quyết để phát triển KT-XH của đất nước. 

Ở Việt Nam vấn đề vai trò của báo chí được đề cập đến trong một số 

cuốn sách, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học: Báo chí – những vấn đề 

lí luận và thực tiễn của Hà Minh Đức (1994); Truyền thông đại chúng của Tạ 

Ngọc Tấn; Báo chí truyền thông và kinh tế văn hóa, xã hội của Lê Thanh Bình 

(2008); Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội của Hoàng Đình Cúc 

(2007); Cơ sở lí luận báo chí của Nguyễn Văn Dững (2012)... các tác giả đã 

luận giải một cách sâu sắc về chức năng xã hội cơ bản của báo chí. Trong chức 

năng quản lí, giám sát và phản biện xã hội, các tác phẩm đã làm rõ vai trò của 
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báo chí trong thực hiện các vấn đề đó, đồng thời chỉ ra các điều kiện để báo chí 

thực hiện tốt hơn các chức năng này. Có thể nói, các tác phẩm này là “kim chỉ 

nam” cho những ai quan tâm hay nghiên cứu đến các chức năng xã hội của báo 

chí, chức năng quản lí, giám sát và phản biện xã hội của báo chí. 

Bên cạnh đó, còn có một số luận án, luận văn thạc sĩ trong những năm 

gần đây đã lựa chọn đề tài công nhân, người lao động để làm đề tài nghiên 

cứu, như: 

Luận văn thạc sỹ “Bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau quá 

trình cổ phẩn hóa Doanh nghiệp Nhà nước” của Nguyễn Xuân Vinh (2005) 

tại Học viện Báo chí tuyên truyền. Tác giả luận văn đã chỉ ra trong thực tiễn 

những năm qua việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động nói chung và 

quyền lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa 

với các chế độ, chính sách cụ thể đã thúc đẩy vai trò đắc lực của người lao 

động trong sản xuất kinh doanh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; 

nhằm phát triển chúng theo đúng mục tiêu, định hướng mà nhà nước đề ra. 

Bên cạnh các quy định của pháp luật về chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi 

cho người lao động như hiện nay, thực tiễn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập 

mà chúng ta cần xem xét đánh giá để hoàn thiện các chính sách – pháp luật 

nhằm đảm bảo chế độ đối với người lao động. 

Luận văn thạc sỹ “Báo Lao động với vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao 

động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Khảo sát Báo Lao 

Động năm 2011)” của Hà Minh Đăng (2014), tại Học viện Báo chí tuyên 

truyền. Tác giả luận văn đã tiến hành khảo cứu các tài liệu về vấn đề bảo vệ 

quyền lợi người lao động liên quan tới đề tài; khảo sát các tác phẩm trên báo 

Lao Động về đề tài bảo vệ quyền lợi cho người lao động để tìm ra những ưu 

điểm và hạn chế; khảo sát đánh giá của phóng viên báo Lao Động và các độc 

giả về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp FDI; 
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từ đó tác giả đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả cho các tác phẩm trên báo Lao Động. 

Luận văn thạc sỹ “Nhu cầu, điều kiện tiếp nhận các sản phẩm báo chí 

địa phương của công chúng công nhân Tiền Giang hiện nay” của Nguyễn Thị 

Thanh Loan (2015) tại Học viện Báo chí tuyên truyền. Trên cơ sở hệ thống 

hóa những vấn đề lý luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu các sản phẩm báo chí 

Tiền Giang và công chúng công nhân loa động tại Tiền Giang. Tác giả luận 

văn đã mô tả, khảo sát và phân tích làm rõ được thực trạng tiếp nhận SPBC 

sản phẩm báo chí địa phương của công chúng công nhân ở Tiền Giang hiện 

nay; khảo sát nhu cầu về những vấn đề cần thông tin của công chúng công 

nhân lao động đối với các sản phẩm báo chí Tiền Giang. Đồng thời, tác giả 

luận văn đã đưa ra được giải pháp khả thi giúp các cơ quan báo chí Tiền 

Giang xây dựng được các sản phẩm báo chí dành cho đối tượng công chúng 

công nhân trên địa bàn Tiền Giang và các tỉnh lân cận. 

Luận văn thạc sỹ “Thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân 

trên sóng truyền hình địa phương” của Nguyễn Thị Dung (2019) tại trường 

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Tác giả đã làm rõ hệ 

thống các khái niệm về thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên 

sóng truyền hình; nghiên cứu, khảo sát nội dung thông điệp về vấn đề bảo vệ 

quyền lợi công nhân trên sóng truyền hình địa phương; đánh giá những thành 

công, hạn chế của hình thức truyền thông này; đồng thời, tác giả đã có những 

kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cách thức truyền thông 

này trên truyền hình nói chung và truyền hình địa phương của các Đài được 

lựa chọn khảo sát. 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu 

về vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. Trong tình hình 

đó, tác giả luận văn mong muốn qua đề tài này sẽ góp thêm một tiếng nói vào 

lí luận chung về vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. 
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Đồng thời, luận văn sẽ đi tiên phong trong việc khảo sát nội dung, hình thức 

thể hiện vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. Chính vì 

vậy có thể nói đây là lần đầu tiên có đề tài luận văn nghiên cứu về vấn đề này.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài khảo 

sát thực trạng vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam; từ 

đó luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về vấn đề quyền 

lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam trong thời gian tới.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích trên, luận văn tập trung thực hiện những 

nhiệm vụ sau đây: 

- Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về vấn đề quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử Việt Nam. 

- Nghiên cứu, khảo sát thực trạng về vấn đề quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử Việt Nam; đồng thời, đánh giá những thành công, hạn chế của 

báo điện tử Việt Nam trong việc thông tin về vấn đề quyền lợi của công nhân; 

khảo sát đánh giá của công chúng về vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo 

điện tử Việt Nam hiện nay. 

- Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thông tin 

về vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. 

Đối tượng khảo sát trực tiếp của đề tài là các tin, bài về vấn đề quyền 

lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu nội dung các tin, bài về vấn đề 
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quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam, cụ thể là ở 03 trang báo 

điện tử có uy tín và có số lượng độc giả truy cập lớn: Báo điện tử Lao động 

(https://laodong.vn/); Báo điện tử Người lao động (www.nld.con.vn); và Báo 

điện tử Đời sống và pháp luật (https://www.doisongphapluat.com/). Thời gian 

từ tháng 01/2018- 12/2018. 

5. Cơ sở lí luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở lí luận 

Cơ sở lí luận của luận là văn dựa vào phương pháp luận duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chức năng bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân của tổ chức Công đoàn 

Việt Nam. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn áp dụng một số phương pháp nghiên cứu công cụ như:  

- Phương pháp nghiên cứu tư liệu lịch sử: Kế thừa kết quả nghiên cứu 

của các tác giả đã nghiên cứu về những đề tài có liên quan. Tổng hợp tất cả 

các quan điểm lý luận, thực tiễn liên quan đến đề tài từ các văn bản pháp luật, 

tài liệu khoa học, sách báo, tạp chí... để khai thác những tư liệu cần thiết có 

liên quan đến nội dung nghiên cứu nhằm mục đích tìm cơ sở xây dựng hệ 

thống lý thuyết và vai trò của báo điện tử Việt Nam với vấn đề quyền lợi của 

công nhân. Phân tích tài liệu cũng nhằm mục đích tìm hiểu, kế thừa những kết 

quả nghiên cứu sẵn có, làm cơ sở cho việc so sánh, đánh giá các kết quả khảo 

sát, tìm ra những giải pháp, kết luận khoa học cho đề tài nghiên cứu. 

- Phương pháp khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích các tác phẩm 

báo chí về vấn đề quyền lợi của công nhân nhằm làm rõ những ưu điểm và 

hạn chế về nội dung, hình thức các tác phẩm báo chí trong vấn đề quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử Việt Nam qua điều tra công chúng. 

https://laodong.vn/
http://www.nld.con.vn/
https://www.doisongphapluat.com/
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- Phương pháp điều tra xã hội học: Tiến hành phát 300 phiếu trưng cầu 

ý kiến cho đối tượng là công chúng là công nhân – người lao động đang sinh 

sống và làm việc tại các khu công nghiệp thuộc các quận/huyện Hà Nội: Đông 

Anh, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức nhằm lấy ý kiến của họ về ưu, khuyết điểm 

cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin vấn đề quyền lợi của 

công nhân trên báo điện tử Việt Nam. Đây được xem là cơ sở quan trọng để 

nhận định, đánh giá vấn đề. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Được thực hiện với các lãnh đạo cơ 

quan chủ quản, phóng viên chuyên viết về mảng lao động, xã hội, công đoàn... 

nhằm đánh giá ưu – nhược điểm, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác 

thông tin vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

6.1. Ý nghĩa lý luận   

Đây là công trình đầu tiên cấp độ luận văn Thạc sĩ nghiên cứu vấn đề 

quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam. Đề tài góp phần làm rõ 

diện mạo, nội dung và hình thức của việc thông tin về các vấn đề quyền lợi của 

công nhân báo điện tử Việt Nam. 

Đề tài là tài liệu tham khảo về khung lý thuyết của báo điện tử Việt 

Nam với vấn đề quyền lợi của công nhân.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn giúp cho đội ngũ phóng viên nhìn rõ thực trạng nội dung các 

tác phẩm với vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo chí nói chung và báo 

điện tử nói riêng. 

Luận văn khẳng định vai trò những đóng góp quan trọng với những tư 

tưởng mới, cách thức mới của báo mạng điện tử vấn đề quyền lợi của công 

nhân trong xu thế phát triển xã hội hiện đại nhằm nâng cao chất lượng bài viết. 

Luận văn có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo tin cậy cho những 
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nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên các chuyên ngành báo chí và những ai 

quan tâm. 

7. Đóng góp của luận văn 

Qua khảo sát, tìm hiểu thực trạng thông tin về vấn đề quyền lợi của 

công nhân trên báo điện tử Việt Nam, luận văn sẽ chỉ ra những ưu điểm và 

những hạn chế để từ đó có những giải pháp phát huy những thế mạnh, khắc 

phục sự yếu kém nhằm nâng cao chất lượng những tác phẩm về vấn đề quyền 

lợi của công nhân trên báo chí nói chung và báo điện tử Việt Nam nói riêng. 

8. Bố cục luận văn 

Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ Lục, Nội 

dung chính của luận văn gồm có 3 chương sau đây: 

Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo 

điện tử Việt Nam 

Chương 2: Thực trạng vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử 

Việt Nam hiện nay 

Chương 3: Những vấn đề đặt ra và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

chất lượng về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên báo 

điện tử Việt Nam trong thời gian tới 

.
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CHƢƠNG 1: 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN LỢI CỦA 

CÔNG NHÂN TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

1.1. Hệ thống khái niệm liên quan đến đề tài  

1.1.1. Công nhân, Giai cấp công nhân lao động 

Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa hay còn được gọi là 

giai cấp vô sản. Trong tác phẩm Những nguyên lí của chủ nghĩa cộng sản, Ph. 

Ăngghen định nghĩa: “Giai cấp vô sản là một giai cấp hoàn toàn chỉ kiếm 

sống bằng việc bán laa động của mình, chứ không phải sông bằng lợi nhuận 

của bất cứ tư bản nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và 

chết toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ thuộc vào số cầu về lao động, tức là 

vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những biến 

động của cuộc cạnh tranh không gì ngăn nổi ” [36, tr. 393]. Tuy vậy, không 

chính xác khi gọi giai cấp vô sản là giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân là 

giai cấp vô sản có trình độ lao động công nghiệp cao, là đứa con của nền đại 

công nghiệp hiện đại. “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy – đó là sứ 

mệnh của giai cấp vô sản hiện đại” [36, tr. 393]. 

Trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân đã có những biến đổi mới: 

“Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển 

cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại,với nhịp độ phát triển 

của lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày càng cao, là lực lượng sản 

xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực 

lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 

xã hội. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người 

không có hoặc cơ bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư 

sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa, 

họ là người cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu snar xuất và cùng 
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nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của xã hội trong đó có lợi ích chính 

đáng của bản thân họ” [5, tr. 366]. 

Ở Việt Nam, hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về giai cấp công nhân: 

Công trình Đổi mới chính sách xã hội đối với công nhân và thợ thủ 

công của Trung tâm nghiên cứu thông tin lý luận Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam định nghĩa: “Giai cấp công nhân Việt Nam là một tập đoàn xã hội 

những người lao động ở Việt Nam, có thu nhập chủ yếu bằng lao động làm 

công ăn lương, sống và làm việc gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công 

nghiệp. Do nắm những cơ sở vật chất kỹ thuật then chốt và đại diện cho lực 

lượng sản xuất tiên tiến trong xã hội nên giai cấp công nhân tất yếu có vai trò 

đi tiên phong trong tiến trình phát triển của lịch sử hiện đại” [10, tr. 55]. 

Tác giả Bùi Đình Bôn trong tác phẩm Giai cấp công nhân Việt Nam 

hiện nay – mấy vấn đề lý luận và thực tiễn đã dịnh nghĩa về giai cấp công 

nhân như sau: “Giai cấp công nhân hiện đại là một tập đoàn xã hội ổn định, 

hình thành và phát triển cùng với cách mạng công nghiệp, với nhịp độ phát 

triển của lực lượng sản xuất cơ bản, tiên tiến trong các quá trình công nghệ, 

dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản 

xuất ra của cải vật chất và tạ ra các quan hệ xã hội, động lực chính của tiến 

trình lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội” [9, tr. 34]. 

Văn kiện Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về 

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH 

đất nước đã đưa ra khái niệm về giai cấp công nhân như sau: “Giai cấp công 

nhân Việt nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm 

những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các 

loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp hoặc sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp” [41, tr. 1]. 

Theo Từ điển tiếng Việt định nghĩa “Công nhân là người lao động 
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(thường là lao động chân tay) làm việc dựa vào sự thu nạp nhân công của 

chủ tư liệu sản xuất công nghiệp hoặc của nhà nước, còn bản thân họ không 

chiếm hữu tư liệu sản xuất” [43, tr. 457]. 

Trên cơ sở định nghĩa về giai cấp công nhân hiện đại như đã nêu ở trên, 

chúng tôi đưa ra khái niệm giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay như sau: 

Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển cùng 

với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, bao gồm những người lao 

động chân tay và trí óc, làm công, hưởng lương trong các loại hình sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá 

trình sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất; là giai cấp có xứ mệnh lãnh 

đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai 

cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, lực lượng xã hội nòng cốt 

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Như vậy, xét về tính chất lao động, người ta thường gọi lao động mang 

tính chất công nghiệp là công nhân. Xét ở địa vị xã hội, người ta gọi những 

người lao động công nghiệp là giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân bao 

gồm cả những người lao động trí óc và lao động chân tay. Lao động trí óc là 

những người được đào tạo có trình độ cao đẳng, đại học trở nên, thường giữ 

các cương vị quản lí, điều khiển trong các nhà máy, xí nghiệp, thường được 

gọi là công nhân “áo trắng” hay công nhân “cổ cồn”. Những người lao động 

chân tay trong các dây chuyền sản xuất, trực tiếp làm ra các sản phẩm công 

nghiệp, thường được gọi là công nhân “áo xanh” hay công nhân lao động. 

1.1.2. Quyền lợi của công nhân 

Quyền lợi của công nhân, một mặt, là một quyền cơ bản của nhóm 

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; mặt khác, lại là quyền mang tính hạt nhân 

đối với quyền con người nói chung. 

Điều 23 Tuyên ngôn thế giới về quyền con người: “Mọi người có quyền 
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làm việc”. Điều 6 Công ước quốc tế và các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa: 

“Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền làm việc, trong đó bao gồm quyền 

của tất cả mọi người có cơ hội kiếm sống bằng công việc mà họ tự do lựa 

chọn hoặc chấp thuận”. Điều 7 Công ước đòi hỏi các quốc gia phải “công 

nhận quyền của mọi người được hưởng những điều kiện làm việc công bằng 

và thuận lợi ”. Hiến chương xã hội Châu Âu xem quyền của người công nhân 

lao động là một trong những quyền cơ bản trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 

hội, cụ thể như: tự do lựa chọn việc làm, được thừa hưởng điều kiện lao động 

an toàn, được trả lương và tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo cho cuộc sống 

của họ và gia đình họ. Tổ chức Lao động quốc tế thông qua 181 công ước và 

189 khuyến nghị chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề bình đẳng cơ hội 

việc làm và bình đẳng đối xử trong lao động. 

Như vậy, quyền lợi của công nhân lao động là tập hợp quyền về việc 

làm và các điều kiện làm việc của người công nhân lao động như: quyền được 

hưởng điều kiện lao động công bằng, làm việc với số giờ hợp lí, được nghỉ 

phép có lương hàng năm; quyền được làm việc trong môi trường an toàn, bảo 

đảm sức khỏe; được trả lương tương xứng với công việc; quyền đào tạo và 

hướng nghiệp.  

1.1.3. Báo điện tử  

Tờ báo mạng Chicago là tờ báo mạng ra đời sớm nhất trên thế giới vào 

tháng 5/1992. Tại Việt Nam, đến năm 1997 tờ tạp chí Quê hương được xuất 

bản lên mạng, ghi dấu ấn của báo chí Việt Nam trên mạng internet toàn cầu và 

đây được coi là tờ báo mạng đầu tiên ở nước ta. Đến nay, sau 31 năm liên tục 

đổi mới, tiếp thu các phương tiện khoa học kỹ thuật, báo mạng điện tử đã 

không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng. Theo thông tin từ Bộ 

Thông tin và Truyền thông, tính tới tháng 6/2017, cả nước có 982 cơ quan báo, 

tạp chí được cấp phép hoạt động. Trong đó, báo in là 193 (Trung ương: 86, 

địa phương: 107); 639 tạp chí (Trung ương: 525, địa phương: 114); báo điện 
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tử là 150. 

Như vây, báo điện tử là một loại hình báo chí ra đời muộn hơn báo in, 

phát thanh và truyền hình. Trước đây, khi một sự kiện xảy ra thì “Phát thanh 

đưa tin, truyền hình minh họa, báo in phân tích và giải thích”. Nhưng giờ đây, 

báo điện tử có thể đảm đương nhiệm vụ của cả phát thanh, truyền hình lẫn 

báo in một cách dễ dàng. Bản thân nó mang trong mình sức mạnh của phương 

tiện truyền thông đại chúng truyền thống kết hợp với mạng máy tính kết nối 

internet nên có nhiều ưu điểm vượt trội. 

Cũng giống như các loại hình báo chí ra đời trước đó vẫn đang được 

gọi bằng nhiều tên khác nhau (báo in được gọi là báo giấy, báo viết; báo phát 

thanh gọi là báo nói...) loại hình báo chí này hiện nay, trên thế giới và ở Việt 

Nam tồn tại nhiều cách gọi khác nhau như: báo điện tử, báo trực tuyến, báo 

mạng, báo internet và báo mạng điện tử. Cách gọi “báo trực tuyến” khá thịnh 

hành trên thế giới và ở Việt Nam tên gọi này gắn liền với tên gọi của một số 

báo như: Tuổi trẻ Online, Tin tức Online. Còn “báo điện tử” được nhắc nhiều 

trong các văn bản báo chí. Trong luận văn này, khái niệm báo điện tử được 

hiểu là một loại hình báo chí được xây dựng dưới hình thức của một trang 

web và phát hành trên mạng internet, có khả năng tích hợp nhiều loại hình 

báo chí khác và tốc độ cung cấp thông tin nhanh, nhiều, rộng khắp nhất. 

Ưu thế lớn nhất của báo điện tử là khả năng tương tác, tương tác qua lại 

giữa tờ báo và công chúng, giữa công chúng với nhau, tạo điều kiện thuận lợi 

thiết lập các diễn đàn báo chí; khả năng đa phương tiện; tính thời sự với khả 

năng cập nhật thông tin nhanh, mới, nóng và nằm ở tâm điểm. Tính thời sự 

của báo điện tử đạt đến tính phi định kỳ. Ngoài ra báo điện tử còn có khả năng 

lưu trữ, tìm kiếm, truy xuất thông tin nhanh chóng và dễ dàng. Cụ thể: 

Thứ nhất là thông tin nhanh nhất. Báo điện tử được mệnh danh là quán 

quân về tốc độ lan truyền thông tin lại còn kế thừa những đặc trưng nổi bật 
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của báo chí truyền thống nên báo điện tử đã và đang thực hiện tốt vai trò 

thông tin mang tính thời sự cao. 

Thứ hai là báo điện tử mang tính phi định kỳ. Khác hơn hẳn so với báo 

in, tạp chí, báo mạng điện tử luôn cập nhập thông tin một cách dễ dàng, nó 

không bị phụ thuộc vào yếu tố thời gian và không gian mà chỉ cần có tin tức 

nóng hổi là thông tin đó lại được cập nhập bổ sung. Chính điều đó đã tạo 

thành một gói tin tức đa chiều. Thông thường khi tin tức đó được phát hiện, 

báo mạng điện tử sẽ cập nhập tin tức đó đến công chúng đầu tiên, sau mới đến 

truyền hình, phát thanh và báo in. 

Thứ ba là báo mạng điện tử dễ tra cứu, tìm kiếm nhất. Công chúng khi 

cần tìm hiểu một vấn đề, thông tin, một bài báo đã thông tin trước đó thì họ 

chỉ cần đánh từ khóa đó thì lập tức các vấn đề đó sẽ được sàng lọc, hiển thị 

trên màn hình thiết bị tìm kiếm. Nói chung ưu thế này giúp công chúng có 

được “cả thế giới” trong tầm tay. 

Thứ tư là báo mạng điện tử có khả năng tương tác với công chúng cao 

hơn các loại hình báo chí truyền thống. Bởi tất các giao diện của các trang báo 

điện tử hiện nay đều có các công cụ chức năng như: Thích/không thích 

(like/dislike), chia sẻ (share), bình luận (commen)... Việc phản hồi của công 

chúng đến các bài viết của phóng viên sẽ giúp cho tòa soạn biết được thông 

tin đó đến với công chúng có hữu ích hay không. Tác phẩm báo chí càng nhận 

được nhiều phản hồi, bình luận và chia sẻ thì chứng tỏ thông tin báo chí đó có 

giá trị, lôi cuốn và hấp dẫn bạn đọc. Mặc dù có nhiều mặt tích cực, song vấn 

đề này hiện nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi khi việc quản lí, kiểm soát bình 

luận tự do là khá nhạy cảm và tốn thời gian, công sức. Song nếu không có 

phản hồi thì báo mạng điện tử mất đi một thứ vũ khí lợi hại. 

Thứ năm là báo mạng không bị giới hạn bởi số trang, số lượng bài 

giống như việc đăng tải trên báo in, hay không bị giới hạn thời gian phát sóng 
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như chương trình truyền hình chính vì vậy, báo mạng điện tử có dung lượng 

thông tin báo chí khổng lồ qua đó độc giả có thể thu nhận được nhiều thông 

tin cụ thể, chi tiết hơn về cấu trúc. 

Thứ sáu là báo mạng điện tử có các ưu thế trong việc liên kết và mở 

rộng các kênh thông tin khác thông qua siêu liên kết (hyperlink), bài này được 

gắn kết với bài kia theo mức độ liên quan. 

1.2. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc liên quan 

đến quyền của ngƣời công nhân  

1.2.1. Quan điểm của Đảng về quyền lợi người công nhân 

Ngay từ khi mới ra đời năm 1930, trong cương lĩnh hoạt động của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đảng giải phóng công nhân và 

nông dân thoát khỏi ách tư bản.... không bao giờ Đảng lại hy sinh quyền lợi 

của giai cấp công nhân và nông dân cho một giai cấp khá ” [21, tr. 15]. Vì 

vậy mà Đảng Cộng sản Việt nam từ khi thành lập đến nay luôn là đội tiên 

phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao 

động, của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công 

nhân của nhân dân lao động. 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đại hội 

lần thứ VI của Đảng khai mạc vào tháng 12/1976 đã xác định: “Công đoàn 

cùng với nhà nước chăm lo giải quyết các vấn đề thiết thực về đời sống, về 

phúc lợi tập thể, về điều kiện lao động, học tập, nghỉ ngơi.... bảo đảm những 

quyền lợi chính đáng của công nhân viên chức, đặc biệt, chú trọng làm tốt 

công tác bảo hộ lao động, để phòng và khắc phục tai nạn lao động thi hành 

luật công đoàn ” [1, tr. 13]. 

Hội nghị Trương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI năm 1986 

chỉ rõ: “Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết 

thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi với 
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nghĩa vụ của công dân. Trong đó, lợi ích thiết thân, đồng thời là động lực 

thúc đẩy trực tiếp đối với công nhân là việc làm và thu nhập” [36, tr.118].  

Điều lệ Đại hội Đảng lần thứ X (2006): “Khuyến khích doanh nghiệp tư 

nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh theo 

pháp luật là chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Vấn đề đặt ra là phải hạn chế 

mức độ bóc lột bằng quy định và chính sách của Nhà nước và chủ doanh 

nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người lao động, đời sống người lao động ngày 

càng được nâng cao, xử lí đúng đắn quan hệ giữa người sử dụng lao động và 

người lao động trong doanh nghiệp” [33]. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 

X đề ra phương pháp xây dựng giai cấp công nhân: “Tổ chức tốt việc đào tạo 

và nâng cao học vấn, trình độ nghề nghiệp cho công nhân; khuyến khích công 

nhân tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Đẩy mạnh công tác giáo dục đào 

tạo, đặc biệt là đào tạo tại nơi làm việc, đào tạo gắn liền với lao động, sản 

xuất, bảo đảm đến năm 2000 hầu hết công nhân đều có trình độ văn hóa từ 

phổ thông cơ sở trở lên, có kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Tạo thêm việc làm, 

cải thiện điều kiện lao động” [33]. 

Đại hội Đảng lần thứ XI (2011): “Sửa đổi, bổ sung các chính sách, 

pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cải thiện điều kiện ở, 

làm việc.... để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

công nhân” [58]. 

1.2.2. Chính sách pháp luật của Nhà nước quy định quyền lợi của 

công nhân lao động 

Xem xét về quyền của người lao động trong các văn bản quy phạm pháp 

luật cho thấy, nội dung bảo đảm quyền của người lao động bằng việc ghi nhận 

các quyền cụ thể của người lao động thông qua quy định tại Khoản 1, Điều 5 Bộ 

luật Lao động 2012, đây được xem là quy định nền tảng cho các chế định trong 
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pháp luật lao động nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc bảo vệ người lao động, 

cụ thể như sau: 

Thứ nhất là, người công nhân lao động được bảo đảm việc làm: lựa 

chọn công việc, nghề nghiệp theo khả năng, trình độ; lựa chọn nơi làm việc 

thích hợp với điều kiện sống, sinh hoạt của bản thân, gia đình; tự do xác lập 

quan hệ lao động với bất kỳ người sử dụng lao động, bất kỳ nơi nào mà pháp 

luật không cấm. 

Thứ hai là, người công nhân lao động đảm bảo quyền được trả công 

theo lao động. 

Thứ ba là người công nhân lao động được bảo đảm quyền về bảo hiểm 

lao động: làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh lao động; hưởng chế độ 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và các chế độ bồi dưỡng sức khỏe... 

Thứ tư là người công nhân lao động bảo đảm quyền được nghỉ ngơi. 

Điều 56 Hiến pháp 1992: “Nhà nước quy định thời gian lao động... chế độ 

nghỉ ngơi đối với viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương...”. 

Thư năm là người công nhân lao động đảm bảo quyền lợi tự do thành 

lập, gia nhập, hoạt động công đoàn. 

Thứ sáu là người công nhân lao động đảm bảo thực hiện chế độ Bảo 

hiểm xã hội. Điều 56 Hiến pháp 1992: “Nhà nước quy định... chế độ Bảo hiểm 

xã hội đối với ông chức nhà nước và những người làm công ăn lương, khuyến 

khích phát triển các hình thức Bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động”. 

Thứ bảy là người công nhân lao động đảm bảo quyền được yêu cầu giải 

quyết tranh chấp lao động và đình công. 

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều coi trọng nhiệm vụ chăm 

lo, cải thiện, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân nói 

chung, người lao động nói riêng trong đó có giai cấp công nhân. Đó là cơ sở, 

căn cứ để đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công 

bằng, văn minh”. 
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1.3. Vai trò và yêu cầu của báo chí nói chung và báo điện tử nói 

riêng trong việc bảo vệ quyền lợi của công nhân 

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, những thời cơ và thách 

thức đan xem và diễn biến mau lẹ, vai trò của báo chí đối với xã hội ngày 

càng trở nên quan trọng hơn. Trong xã hội, báo chí nói chung và báo điện tử 

nói riêng không chỉ phản ánh thông tin kịp thời đến người dân mà còn là tiếng 

nói của dân, của người công nhân – lao động. Chính vì vậy, báo chí ra đời 

thực hiện đúng vai trò của mình, là diễn đàn, là tiếng nói của công nhân – 

nhân dân lao động. 

Báo chí là công cụ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội và 

là diễn đàn của người dân, công nhân, người lao động. Với vai trò là cầu nối 

vững chắc giữa Đảng với quần chúng công nhân và nhân dân lao động, báo 

chí đã thể hiện rõ sự chung tay cùng Nhà nước giải quyết những vấn đề kinh 

tế - xã hội nóng bỏng và lâu dài. 

Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn 

phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận 

thức của công nhân, nhân dân lao động và định hướng dư luận xã hội về các 

sự kiện, các vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới có liên quan đến quyền 

lợi của công nhân – người lao động. Việc định hướng vào dư luận của báo chí 

là rất quan trọng. Vì nó giúp khẳng định tin đồn đó đúng hay sai và giúp mọi 

người hiểu về vấn đề. Nếu dư luận xã hội đúng và được đăng tải trên báo chí 

sẽ tạo ra sức ép không nhỏ tới cá nhân hay tập thể gây ra vụ việc đó. 

Báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng đã có vai trò trong việc phản 

ánh chân thực cuộc sống của người công nhân, nhân dân lao động, phơi bày 

các vụ việc bất công giữa các chủ doanh nghiệp và người công nhân, nhân 

dân lao động nhằm đem lại quyền lợi cho người lao động. Từ đó, tác động 

đến các cơ sở kinh doanh, các công ty thực hiện điều chỉnh mức lương, quyền 
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lợi về chính sách xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian và các chế độ làm việc; cải 

thiện quan hệ lao động giữa chủ doanh nghiệp và người công nhân, người lao 

động... quan tâm hơn đến đời sống của người công nhân, người lao động, đã 

giúp cho người công nhân, người lao động tìm thấy tiếng nói chung và được 

hưởng những quyền lợi chính đáng. 

Báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng cũng là một động lực phát 

triển kinh tế. Các nhà đầu tư thường hướng tới những các quốc gia có tự do 

báo chí để họ có thể tiếp cận thỏa mái các nguồn thông tin đáng tin cậy, mà từ 

đó họ có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn. Một mối quan hệ tốt 

đẹp, gắn kết giữa nhà báo với doanh nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai 

bên và xã hội nhờ đó mà phát triển tốt đẹp hơn. Các tổ chức kinh doanh, 

doanh nghiệp cần báo chí tuyên truyền cho phong trào năng động, sáng tạo 

đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh làm giàu cho gia đình, tập thể và đất nước. 

Báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng còn có vai trò quan trọng trong 

việc cung cấp, trao đổi thông tin kinh tế, giúp cho các cơ sở kinh tế giúp 

doanh nghiệp tận dụng mọi thời cơ, thế mạnh để làm ăn; dự báo, cảnh báo 

những khó khăn, thách thức, tai họa cần phải vượt qua hay né tránh. 

Có thể khẳng định rằng, trong xã hội hiện đại báo chí nói chung và báo 

điện tử nói riêng ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong 

việc đóng góp hết sức to lớn vào quá trình phát triển KT-XH, bảo đảm sự phát 

triển bền vững của xã hội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và môi trường truyền 

thông số hiện nay, báo chí ngày càng được khẳng định vị trí và vai trò truyền 

thông đại chúng. 

1.4. Ƣu thế của báo điện tử trong việc thông tin bảo vệ quyền lợi 

của công nhân 

Báo điện tử là loại hình báo chí mới ra đời từ sự kết hợp của ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông. Tuy ra đời muộn hơn các loại hình báo 
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chí còn lại nhưng báo điện tử ngày càng chiếm ưu thế về số lượng công chúng 

và hình thức truyền tải thông tin. 

Trong Điều 3, Luật Báo chí 2016, thuật ngữ báo điện tử “là loại hình 

báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi 

trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử”. Trong nhiều văn bản pháp 

lý sau này, các nhà làm luật đều định báo điện tử là tên gọi loại hình báo chí 

thực hiện trên mạng thông tin máy tính. 

Báo điện tử có một số các sức mạnh hơn hẳn các loại báo chí khác 

nghĩa như: 

Báo điện tử cho phép cập nhập thông tin tức thời, thường xuyên và liên tục 

Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của mạng 

internet, các nhà báo điện tử có thể dễ dàng xâm nhập sự kiện, nhanh chóng 

viết bài và gửi bài về tòa soạn thông qua hệ thống thư điện tử. Báo điện tử 

được mệnh danh là quán quân về tốc độ lan truyền thông tin lại còn kế thừa 

những đặc trưng nổi bật của báo chí truyền thống nên báo điện tử đã và đang 

thực hiện tốt vai trò thông tin mang tính thời sự cao.  

Không chỉ tức thời, báo điện tử cho phép nhà báo thường xuyên thường 

xuyên update thông tin. Chính vì thế mà người ta còn cho báo điện tử một đặc 

trưng là tính phi định kỳ. Khác hơn hẳn so với báo in, tạp chí, báo mạng điện tử 

luôn cập nhập thông tin một cách dễ dàng, nó không bị phụ thuộc vào yếu tố 

thời gian và không gian mà chỉ cần có tin tức nóng hổi là thông tin đó lại được 

cập nhập bổ sung. Chính điều đó đã tạo thành một gói tin tức đa chiều. Thông 

thường khi tin tức đó được phát hiện, báo mạng điện tử sẽ cập nhập tin tức đó 

đến công chúng đầu tiên, sau mới đến truyền hình, phát thanh và báo in. 

Báo mạng điện tử có khả năng lưu trữ và tìm tìm kiếm dễ dàng  

Báo điện tử cho phép lưu trữ bài viết theo hệ thống khoa học, với một 

lượng khổng lồ thông tin lưu trữ. đồng thời với đó là khả năng tìm kiếm dễ dàng. 
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Công chúng khi cần tìm hiểu một vấn đề, thông tin, một bài báo đã 

thông tin trước đó thì họ chỉ cần đánh từ khóa đó thì lập tức các vấn đề đó sẽ 

được sàng lọc, hiển thị trên màn hình thiết bị tìm kiếm. Nói chung ưu thế này 

giúp công chúng có được “cả thế giới” trong tầm tay. Có thể xem theo ngày, 

xem theo bài, hoặc theo chủ đề... Nếu không có điều kiện đọc online, độc giả 

báo điện tử có thể lưu bài lại để đọc sau, hoặc là độc giả có thể đọc lại nhiều 

lần tùy thích, mà thao tác hoàn toàn đơn giản. Điều này với truyền hình hay 

phát thanh là vô cùng khó. 

Báo mạng điện tử có khả năng tương tác với công chúng cao hơn các 

loại hình báo chí truyền thống  

Tính tương tác là một trong những đặc trưng quan trọng của báo chí. 

Khi mà mọi điều kiện con người được nâng cao, nhu cầu được đáp ứng về 

thông tin, cũng như sự tương tác với chí càng được coi trọng. Ở bất kỳ loại 

hình báo chí nào, tính chất này cũng được những người làm báo lưu tâm. Đối 

với báo mạng hiện nay tất các giao diện của các trang báo điện tử hiện nay 

đều có các công cụ chức năng như: Thích/không thích (like/dislike), chia sẻ 

(share), bình luận (commen)... Việc phản hồi của công chúng đến các bài viết 

của phóng viên sẽ giúp cho tòa soạn biết được thông tin đó đến với công 

chúng có hữu ích hay không. Tác phẩm báo chí càng nhận được nhiều phản 

hồi, bình luận và chia sẻ thì chứng tỏ thông tin báo chí đó có giá trị, lôi cuốn 

và hấp dẫn bạn đọc. Mặc dù có nhiều mặt tích cực, song vấn đề này hiện nay 

vẫn còn gây nhiều tranh cãi khi việc quản lí, kiểm soát bình luận tự do là khá 

nhạy cảm và tốn thời gian, công sức. Song nếu không có phản hồi thì báo 

mạng điện tử mất đi một thứ vũ khí lợi hại. 

Tính đa phương tiện 

Người ta nói báo điện tử là một loại hình báo chí tổng hợp, tích hợp nhiều 

công nghệ (multimedia). Trên một tờ báo điện tử, thậm chí ngay trong một tác 
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phẩm báo điện tử có thể tích hợp cả báo viết, báo phát thanh và báo hình. 

Khi đọc báo độc giả có thể chủ động xem những tác phẩm mình quan 

tâm ở bất kỳ trang nào giống như báo in. Đồng thời cũng được trực những 

hình ảnh, videoclip, lắng nghe những âm thanh mà không hề bị phụ vào yếu 

tố thời gian và không gian. 

Sự tích hợp này giúp cho báo điện tử có được những yếu tố hấp dẫn của 

các các loại hình báo chí khác, vì thế mà trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn. 

Báo mạng không bị giới hạn bởi số trang, số lượng bài giống như việc 

đăng tải trên báo in, hay không bị giới hạn thời gian phát sóng như chương 

trình truyền hình chính vì vậy, báo mạng điện tử có dung lượng thông tin báo 

chí khổng lồ qua đó độc giả có thể thu nhận được nhiều thông tin cụ thể, chi 

tiết hơn về cấu trúc. 

Báo điện tử có các ưu thế trong việc liên kết và mở rộng các kênh thông tin 

Báo điện tử có khả năng liên kết vô cùng lớn nhờ vào các yếu tố siêu 

liên kết khác (hyperlink), các từ khóa, website link, hồ sơ....  

Từ một bài báo, độc giả dễ dàng tìm kiếm những thông tin liên quan 

thông qua các liên kết để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề quan tâm. Hoặc từ một 

trang báo, có thể dễ dàng đi đến các website liên kết khác chỉ với một thao tác 

click chuột. Khả năng liên kết của báo điện tử thật sự mở ra một kho thông tin 

vô hạn cho độc giả. 

Báo điện tử có độ phủ rộng 

Nhờ vào sự phủ sóng của mạng toàn cầu internet, báo điện tử không có 

giới hạn về khoảng cách, thêm vào đó là tính tương tác cao do đó dễ dàng tìm 

thấy tính xã hội hóa rất cao ở loại hình báo chí mới mẻ này. Ngoài ra, báo 

điện tử có độ lan tỏa cao, dễ dàng đính chính, chi phí thấp. 

Do đó, ưu thế nổi bật so với các loại hình báo chí khác như tính cập 

nhập nhanh – kịp thời, đa phương thức truyền tải thông tin, phát hành không 
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biên giới trong điều kiện kết nối internet... báo điện tử trở thành phương thức 

tuyên truyền hiệu quả, ưu việt nhất. 

Tuy vậy, báo điện tử còn một vài hạn chế, đó là độ tin cậy của thông tin 

còn thấp, muốn đọc được báo điện tử thì độc giả ít nhất cũng phải có máy 

hoặc chiếc điện thoại smartphone có kết nối mạng internet, và biết được 

những thao tác sử dụng đơn giản. 

1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động bảo vệ quyền lợi của 

công nhân trên báo điện tử  

Thứ nhất là về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện  

Đây là nhân tố có vai trò tiên quyết với sự thành công của một tờ báo 

nói chung và hiệu quả bảo vệ quyền lợi của công nhân nói riêng. Ngày nay, 

với sự bùng nổ của thông tin, hàng loạt các tờ báo điện tử ra đời, sự cạnh 

tranh ngày càng ngay ngắt của lĩnh vực truyền thông báo chí đòi hỏi mỗi tờ 

báo phải xây dựng được nội dung và hình thức đặc sắc, phong phú, đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng lớn, ngày càng khắt khe của độc giả. Với những 

nguồn tin giống nhau, nhưng mỗi tờ báo cần xây dựng được nội dung mang 

đậm bản sắc của riêng mình, thể hiện những góc nhìn, góc khai thác riêng, 

hình thức thể hiện phải sinh động, hiện đại, dễ tiếp cận thông tin, tạo tâm lý 

thỏa mái và hứng thú cho độc giả. Bên cạnh đó, chất lượng nội dung và hình 

thức của tờ báo được làm nên từ chính chất lượng nguồn nhân lực của tờ báo. 

Đó là đội ngũ phóng viên, biên tập viên sắc sảo, linh hoạt, bắt kịp với xu thế 

phát triển của báo chí hiện đại, đội ngũ họa sỹ thiết kế, trình bày, kỹ sư công 

nghệ có chuyên môn. Đặc biệt là trình độ quản lý, hoạch định chiến lược phát 

triển của ban lãnh đạo. 

Chính vì vậy, để làm nên thành công của một tờ báo điện tử cũng như 

để nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền lợi của công nhân, trước 

tiên cần xây dựng nội dung và hình thức thể hiện phải thực sự đặc sắc, hấp 
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dẫn, mang bản sắc riêng, kết hợp kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng nguồn 

nhân lực có chất lượng. 

Thứ hai là tính hiện đại trong công nghệ của tờ báo 

Trong xu thế bùng nổ thông tin toàn cầu như hiện nay, tính hiện đại 

trong công nghệ quyết định rất lớn đến sự phát triển của báo chí nói chung và 

mỗi tờ báo báo điện tử nói riêng. Tính hiện đại ở đây bao gồm rất nhiều yếu tố, 

trong đó phải kể đến hai yếu tố cơ bản là chất lượng đường truyền và tính ưu 

việt của công cụ tìm kiếm. 

Trong đó, chất lượng đường truyền cử một tờ báo điện tử không chỉ phụ 

thuộc vào sự đầu tư của kỹ thuật trong việc để tăng tốc đường truyển. Bên cạnh 

đó là tính ưu việt của các công cụ tìm kiếm trên tờ báo như: các đường link, từ 

khóa tìm kiếm, sự sắp xếp và kết nối giữa các chuyên mục và các tin bài... 

Tốc độ truy cập nhanh chóng, tìm kiếm thông tin dễ dàng, thuận tiện là 

đòi hỏi cấp thiết của xu hướng phát triển chung của báo chí hiện đại và có tác 

động rất lớn đến tâm lý của độc giả. Với sự phát triển thông tin như hiện nay, 

cùng một nội dung thông tin, độc giả có thể tìm thấy ở nhiều nguồn khác nhau. 

Vì vậy, tốc độ truy cập nhanh chóng, tìm kiếm thông tin dễ dàng thuận tiện là 

một lợi thế cạnh tranh, giúp tờ báo điện tử thu hút được độc giả. Việc bảo vệ 

quyền lợi của công nhân nhờ thế mà nâng cao hiệu quả, đến được với đông 

đảo công chúng hơn. Bên cạnh đó, còn có một số yếu tố công nghệ - kỹ thuật 

khác như: hiện trạng ứng dụng phần mền, khả năng lưu trữ, hoạt động và kết 

nối của các máy chủ, các máy trong hệ thống.... đều có ảnh hưởng đến thực 

trạng và hiệu quả hoạt động báo điện tử. 

Thứ ba là tính chính thống của tờ báo 

Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 12/2018, hiện nay ở cả nước ta có 

159 đơn vị báo điện tử và tạp chí điện tử. Chính sự ra đời và phát triển của các 

báo điện tử cho nên có hiện tượng các tin, bài được lấy đi lấy lại từ các nguồn 
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báo khác nhau, có không ít các tin bài là những tin “lá cải”, giật gân câu khách, 

bịa đặt hoặc cố tình xuyên tạc sự thật với mục đích bôi xấu, chống phá Đảng, 

Nhà nước ta. Vì vậy, độc giả sẽ không tránh khỏi sự hoang mang, hoài nghi khi 

tiếp nhận thông tin. Xu thế tiếp nhận thông tin hiện nay của độc giả thường tìm 

kiếm đến với các tờ báo chính thống và uy tín của tờ báo đó. Đó là sự đảm bảo 

về nguồn thông tin, tính xác thực của thông tin. 

Thứ tư là tầm ảnh hưởng của tờ báo đó 

Tầm ảnh hưởng của một tờ báo điện tử phụ thuộc vào việc tờ báo đó có 

được đông đảo độc giả biết đến và thường xuyên truy cập, tìm kiếm thông tin ở 

tờ báo đó hay không. Sự ảnh hưởng này có được chính là nhờ phần lớn vào ba 

nhân tố nói trên, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của công 

nhân trên báo điện tử Việt Nam. Một tờ báo có thể được đầu tư tốt về chất 

lượng, nội dung, hình thức, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, là tờ báo của cơ quan uy 

tín, nhưng tờ báo đó ít được độc giả truy cập có nghĩa là thông tin của tờ báo 

đã không đến được với đông đảo công chúng, do đó hiệu quả bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử không cao. 

Trong bảo vệ quyền lợi của công nhân, báo điện tử tiếp tục khẳng định 

vị trí mũi nhọn của mình. Tuy có một số hạn chế nhưng những ưu thế vượt 

trội của báo điện tử so với các loại hình báo chí khác đã mang đến hiệu quả 

rất cao cho việc bảo vệ quyền lợi của công nhân. Bởi vậy, muốn làm tốt việc 

bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử cần nắm rõ những ưu thế và 

hạn chế của báo điện tử, những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả việc bảo vệ 

quyền lợi của công nhân trên báo điện tử. Từ đó, phát huy những ưu điểm và 

khắc phục những hạn hế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 
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Tiểu kết chương 1: 

Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã hệ thống hóa các khái niệm phổ 

biến liên quan đến thông tin về những vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử Việt Nam. Việc phân tích, tìm hiểu những vấn đề lí luận liên quan 

đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân; nắm rõ được quan điểm chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề bảo vệ quyền 

lợi của công nhân sẽ là cơ sở để tác giả luận văn dễ dàng hơn trong việc tiếp 

cận thực tiễn thực trạng thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trên các báo điện tử được khảo sát. 

Những phân tích và lí giải ở chương 1 sẽ là cơ sở để khảo sát, nghiên cứu, 

phân tích rạch ròi, tỉ mỉ về nội dung và hình thức của thông tin vấn đề bảo vệ 

quyền lợi của công nhân ở chương 2 của luận văn. 
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CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ QUYỀN LỢI CỦA CÔNG NHÂN TRÊN BÁO 

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Giới thiệu vài nét về các báo điện tử thuộc diện khảo sát 

2.1.1. Báo Lao động  

Báo Lao động là cơ quan thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam. Đây là một trong những tờ báo lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất trong 

hệ thống báo chí truyền thông của chính quyền Việt Nam hiện tại. 

Chỉ sau khi thành lập 1 tháng, ngày 14/7/1929, Ban chấp hành Trung 

ương lâm thời của Đông Dương Cộng sản Đảng đã ra chỉ thị về việc thành lập 

một tổ chức công đoàn tại Bắc Kỳ. Ngày 28/7/1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc 

Kỳ được thành lập, ông Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Trung ương lâm thời 

Đông Dương Cộng sản Đảng được cử làm Trưởng ban Trị sự. 

Vào ngày 19-5-1999, Báo Lao Động đã hòa vào mạng thông tin điện tử 

toàn cầu với tên miền www.laodong.com.vn (nay là www.laodong.vn), trở 

thành một trong những tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam. 20 năm hình 

thành và phát triển, dù có những giai đoạn khó khăn, nhưng Báo Lao Động 

điện tử đã vượt qua những thử thách, xây dựng nên một thương hiệu Báo Lao 

Động điện tử với nhiều dấu ấn. 

Trải qua 15 thời kỳ Tổng biên tập đến nay, Báo Lao Động đã đạt nhiều 

danh hiệu cao quý: huân chương Lao động hạng Nhất năm 1978; huân 

chương Độc lập hạng Nhất năm 1999; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ 

đổi mới 2009; huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể báo Lao Động 

năm 2014; huân chương Lao động hạng Nhất (2012), Nhì (2006), Ba (2001) 

cho hoạt động xã hội Quỹ Tấm Lòng Vàng; nhiều giải thưởng báo chí quốc 

gia, hàng trăm giải từ các cuộc thi viết và giải thưởng báo chí cấp bộ, ngành... 

http://www.laodong.com.vn/
http://www.laodong.vn/
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Riêng trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của thế kỷ XX, cán bộ 

phóng viên báo Lao Động đã được tặng thưởng 10 Huân chương Kháng chiến 

chống Pháp hạng Nhất, Nhì; 22 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 

Nhất, Nhì, Ba; 5 Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang; 3 Huân chương Giải phóng, 

Quyết thắng; 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 14 Huy chương Kháng chiến 

chống Pháp, Mỹ hạng Nhất, Nhì; 1 Huy chương Nghĩa vụ Quốc tế. 

 

Hình 1.1. Giao diện báo điện tử Lao động – Nguồn: www.laodong.com.vn 

Là tờ báo của giai cấp công nhân, báo Lao Động ngay trong những năm 

đầu tiên ra công khai đã nêu cao tính chiến đấu, phê phán tiêu cực ngay trong 

nội bộ. Những bài báo mang tinh thần đấu tranh thẳng thắn tuy ngày nay đọc 

lại thấy còn thô sơ, mộc mạc nhưng lúc đó là những bài gây dư luận sôi nổi 

khác thường. 

2.1.2. Báo Người lao động 

Người Lao động là nhật báo thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ 

Chí Minh, được thành lập ngày 28/07/1975. Ngoài nhật báo, Người Lao động 

http://www.laodong.com.vn/
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còn có phụ trương Thế giới chuyên về công nghệ thông tin phát hành thứ 5 

hàng tuần. Tuy nhiên phụ trương Thế giới đã bị ngưng xuất bản từ ngày 

25/07/2015. Hiện tại báo Người Lao Động hoạt động theo mô hình toà soạn 

hội tụ. Cùng lúc thực hiện thể loại báo in, truyền hình và điện tử. 

Ngày 29/07/2012, Báo Người Lao động đã khánh thành trụ sở mới tại 

số 123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở 

của báo Người Lao động được xây dựng trên diện tích 1.039 m². Khởi công từ 

ngày 14 tháng 9 năm 2010, sau gần 2 năm thi công, tòa nhà được hoàn tất với 

quy mô 11 tầng và 2 tầng hầm, là nơi làm việc, sinh hoạt của gần 200 cán bộ, 

phóng viên, công nhân viên. 

Báo điện tử và phiên bản mobile đặt tại địa chỉ: www.nld.con.vn 

(www.nld.vn) với lượng truy cập gần 1.000.000 lượt xem trong ngày, trong đó 

còn có website Thế giới việc làm, đặt tại địa chỉ: httt://vieclam.nld.com.vn để 

cung ứng việc làm cho người lao động trong cả nước. 

 

Hình 1.2. Giao diện báo điện tử Người lao động – Nguồn: www.nld.con.vn 

http://www.nld.con.vn/
http://www.nld.vn/
http://www.nld.con.vn/
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Báo Người lao động có tôn chỉ hoạt động là luôn đồng hành với đời 

sống và việc làm của người lao động. Về nhiệm vụ của báo bao gồm: thông 

tin tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí 

Minh; thông tin kịp thời, bao quát các sự kiện trong và ngoài nước mà bạn 

đọc quan tâm; bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp chính đáng của công 

nhân, viên chức và lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững 

mạnh; đồng thời, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề 

nghiệp cho người lao động. 

2.1.3. Báo Đời sống và pháp luật 

Báo Đời sống & Pháp luật được có giấy phép hoạt động số 

166/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. là cơ quan trung ương 

của Hội luật gia Việt Nam, góp phần tuyên truyền để chủ trương đường lối 

của Đảng, Nhà nước được đến gần với nhân dân và đi vào thực tiễn. Đồng 

thời, báo cũng là tiếng nói của giới luật gia toàn quốc, đồng thời thông tin về 

thành tựu khoa học pháp lý trong và ngoài nước. 

 

Hình 1.3. Giao diện báo điện tử Đời sống và pháp luật – Nguồn: 

https://www.doisongphapluat.com/ 
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Báo Đời sống & Pháp luật đã trải qua 15 năm trưởng thành và phát 

triển với gần 2000 số báo cùng hàng triệu tin bài thuộc nhiều thể loại từ chính 

trị, xã hội, đời sống, pháp luật, văn hóa, thể thao. 

2.2. Khảo sát vấn đề quyền lợi của ngƣời công nhân trên báo điện 

tử khảo sát 

2.2.1. Tần suất, số lượng  

Chủ đề về người lao động nói chung và người công nhân lao động nói 

riêng trên báo chí đã và đang được các nhà báo đặc biệt quan tâm bởi hiện 

nay có quá nhiều các trường hợp người công nhân lao động bị bóc lột công 

sức lao động, về quyền và nghĩa vụ khi ký hợp đồng lao động, các chế độ và 

chính sách....; thậm chí có quá nhiều cuộc biểu tình của công nhân với doanh 

nghiệp... những vấn đề này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và 

chính trị của nước ta. 

Để biết được thực trạng thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công 

nhân trên báo điện tử Việt Nam nói chung được các báo quan tâm đưa tin như 

thế nào trong thời gian qua, chúng tôi văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát và 

tổng hợp các tin bài về vấn đề này trên 3 báo được chọn khảo sát: Báo Lao 

động; Người lao động và Đời sống và pháp luật trong thời gian từ tháng 

01/2018- 12/2018 và thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.1. Số lượng các tin, bài cập đến về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công 

nhân lao động trên các báo điện tử được khảo sát từ tháng 01-12/2018 

Các báo Bài viết về người 

CNLĐ  

Bài viết đề cập đến về vấn đề 

BVQL của CNLĐ 

Báo Lao động 418 277 

Báo Người lao động 529 338 

Báo Đời sống & Pháp luật 425 284 

Tổng số 1,372 899 

(Kết quả khảo sát của tác giả luận văn tháng 2/2019) 
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Kết quả bảng khảo sát trên cho thấy báo Người lao động có số lượng 

tin, bài phản ánh về cả người công nhân lao động và vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của công nhân nhiều nhất với 338 tác phẩm (chiếm 37,6%), trung bình mỗi 

tháng báo Người Lao động có 28 tin, bài phản ánh về vấn đề này; tiếp đó là 

báo Đời sống và Pháp luật 284 tác phẩm (chiếm 31,6%), trung bình mỗi tháng 

báo này có 24 tin, bài phản ánh về vấn đề bảo vệ quyền lợi người công nhân 

và cuối cùng là báo Lao động với 277 tác phẩm (30,8%), trung bình báo Lao 

động có 23 tin, bài được phản ánh trong một tháng. Nhìn chung, mức chênh 

lệch tin bài giữa các báo là không lớn. 

2.2.2. Nội dung thông tin  

Qua khảo sát và tổng hợp các tin bài về người công nhân lao động trên 

3 báo: Lao động; Người lao động và Đời sống và pháp luật trong thời gian từ 

tháng 01/2018- 12/2018, chúng tôi thu được kết quả 1,372 tác phẩm, trong đó, 

các tác phẩm có chứa nội dung vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân là  

899 tác phẩm (chiếm 65,5%). 

Và để tiếp tục tìm hiểu các nội dung về vấn đề bảo vệ quyền lợi của 

công nhân trên 3 báo được khảo sát: Lao động; Người lao động và Đời sống 

và pháp luật trong thời gian từ tháng 01/2018- 12/2018 bao gồm những vấn 

đề gì, chúng tôi tiếp tục khảo sát và phân loại ý nghĩa nội dung các bài báo và 

thu được kết quả sau: 

Bảng 2.2. Nội dung những vấn đề về bảo vệ quyền lợi của công nhân lao 

động trên các báo điện tử được khảo sát từ tháng 01-12/2018 

Stt Nội dung thể 

hiện 

Lao động Ngƣời lao 

động 

Pháp luật 

và Đời 

sống 

Tổng 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 
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1.  Về việc làm 

và hợp đồng 

lao động 

75 8,3 80 8,9 75 8,3 230 25,6 

2.  Về lương 47 5,2 70 7,8 56 6,2 173 19,2 

3.  

 

Về  chế độ, 

chính sách bảo 

hiểm xã hội 

124 13,0 140 15,5 108 12,0 365 40,6 

4.  Các vấn đề 

khác 
38 4,2 48 5,3 45 5,0 131 14,6 

Tổng 277 30,8 338 37,6 284 31,6 899 100 

(Kết quả khảo sát của tác giả luận văn tháng 2/2019) 

Từ kết quả bảng 2.2 trên cho thấy nội dung về vấn đề quyền lợi của 

công nhân lao động trên các báo điện tử được khảo sát trên có nội dung khá 

đa dạng, bao gồm các vấn đề về việc làm; về hợp đồng lao động; về tiền 

lương; về chế độ, chính sách và BHXH; và các vấn đề khác (an toàn lao động, 

đời sống văn hóa công nhân, công đoàn...). Trong tất cả các nội dung được 

các báo phản ánh trên, nội dung về vấn đề chế độ, chính sách và bảo hiểm xã 

hội có số lượng bài viết nhiều nhất 365/899 tác phẩm (chiếm 40,6%); tiếp đó 

là các nội dung về vấn đề việc làm hợp đồng lao động 230/899 tác phẩm 

(chiếm 25,6%); tiếp sau đó là vấn đề về lương có 173/899 tác phẩm (chiếm 

19,2%); nội dung về các vấn đề khác (an toàn lao động, nhà ở, đời sống văn 

hóa công nhân và công đoàn...) có 131/899 tác phẩm (chiếm 14,6%). 

Có thể lý giải sự chênh lệch giữa các nội dung về các vấn đề quyền lợi 

công nhân lao động trên các báo điện tử được khảo sát như sau: đội ngũ nhà 

báo, phóng viên của các báo thường viết về những vấn đề mà họ quan tâm 

hơn là những vấn đề có tính mới và tính thời sự. Mặt khác, khi xem xét tần 

suất nội dung các bài viết, nhận thấy các vấn đề có về hợp đồng lao động; về 
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lương; về BHXH; về các vấn đề khác (an toàn lao động, nhà ở, đời sống văn 

hóa công nhân và công đoàn...) là những vấn đề có tần suất xuất hiện trên các 

báo nhiều hơn cả. Bởi lẽ, đây cũng chính là những vấn đề cốt lõi khi nhìn 

nhận về quyền lợi của người lao động, đồng thời cũng là những vấn đề 

thường xảy ra những thay đổi trong quá trình lao động của người công nhân 

lao động tại các khu công nghiệp hiện nay. Dẫu vậy, vẫn cần có một sự quan 

tâm công bằng hơn nữa về tần suất xuất hiện các tin, bài có nội dung quan 

tâm đến quyền và lợi ích của người công nhân lao động nhằm mang lại cái 

nhìn tổng thể và toàn diện về vấn đề này. 

2.2.2.1. Về vấn đề việc làm và hợp đồng lao động 

Có lẽ việc làm và hợp đồng lao động của người công nhân luôn là 

những nội dung quan trọng, thu hút được sự quan tâm chú ý đối với các nhà 

báo khi nó 230/899 tác phẩm viết về chủ đề này (chiếm 25,6%). 

Theo Điều 10 Luật Lao động 2016 của nước Việt Nam về quyền làm 

việc của người công nhân lao động là được tự do lựa chọn việc làm, làm việc 

cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật 

không cấm; và được trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông 

qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng, khả 

năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ của mình. Báo chí nói chung và báo 

điện tử nói riêng thời gia qua đã làm tốt vao trò trung gian trong việc thông tin 

về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, giúp cho người công nhân lao 

động có được địa chỉ tìm việc uy tín, cùng với đó là đấu tranh bảo vệ quyền 

lợi về việc làm của người công nhân lao động. Cụ thể: 

Trên báo Lao động có bài “Đồng Nai: 200 công nhân có nguy cơ giảm 

lương, mất việc làm” ngày 06/09/2018 của tác giả Hà Anh Chiến đã cho biết 

từ nhiều ngày qua, hàng trăm công nhân Cty giày da Splendour (KCN Nhơn 

Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) đang đứng trước nguy cơ tiền lương bị 
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giảm sâu, mất việc làm… sau khi Công ty triển khai việc thỏa thuận với người 

lao động để ký vào một bản hợp đồng mới từ HĐLĐ không xác định thời hạn 

có mức lương hơn 6 triệu đồng xuống hợp đồng thời vụ có mức lương 4,2 

triệu đồng. Lấy lí do là do tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang gặp 

khó khăn. Để giảm bớt chi phí, công ty thực hiện việc cho 119 người lao động 

nghỉ việc theo danh sách Công ty lựa chọn trước, phần lớn là các lao động lớn 

tuổi. Điều khiến công nhân bức xúc chính là vì họ đã có hàng chục năm cống 

hiến cho công ty, không được hỗ trợ nhiều, lại đứng trước nguy cơ bị giảm 

lương, mất việc làm trong khi đã trên 35 tuổi. Được biết tại thời điểm làm 

việc, tổng số lao động của doanh nghiệp là 729 người, trong đó có 369 người 

có thời gian làm việc từ 10-15 năm trở lên. Số lao động đồng ý nghỉ chờ việc 

hưởng 50% lương là 672 người; đối với 107 người lao động lớn tuổi làm việc 

với mức lương mới nhưng doanh nghiệp chưa ký HĐLĐ. 

Bài báo đã trích dẫn lời của Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai – trong cách xử lý tình huống 

này của công ty giày da Splendour: “Trong trường hợp gặp khó khăn về đơn 

hàng, Cty có thể bố trí người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy 

định tại Điều 31, Bộ luật Lao động, đưa đi đào tạo hoặc thỏa thuận hưởng 

lương ngừng việc theo quy định tại Điều 98, Bộ luật Lao động, mà không thực 

hiện chấm dứt HĐLĐ nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên tâm gắn bó 

với công ty và có thời gian tham gia BHXH liên tục, đảm bảo việc hưởng các 

chế độ về sau. Đề nghị doanh nghiệp thực hiện trả lương ngừng việc cho 

người lao động theo quy định, không thấp hơn lương tối thiểu vùng là 

3.750.000 đồng” [Báo Lao động điện tử, ngày 06/09/2018]. 

Bài viết “Cho NLĐ nghỉ việc vào cuối năm: Lắm chiêu, nhiều trò!” 

ngày 30/12/2018 trên báo Người Lao động của tác giả Phạm Thọ. Phản ánh 

thực trạng nhiều doanh nghiệp tìm đủ mọi cách cho công nhân nghỉ việc, tạm 
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nghỉ rồi tuyển lại, sa thải… để né những khoản tiền thưởng Tết, chế độ 

BHXH, BHYT. Cụ thể, là có khoảng 30 công nhân Công ty TNHH May mặc 

JK Vina (huyện Củ Chi, TP.HCM) mới đây đã bị chủ doanh nghiệp cho nghỉ 

việc. Lý do giám đốc công ty này đưa ra là hết đơn hàng và Công ty sắp bị 

phá sản. Thế nhưng, rất bất ngờ là, sau khi đã hoàn tất các thủ tục cho công 

nhân nghỉ việc, chốt trả sổ BHXH, Công ty chỉ đóng cửa ít ngày rồi mở cửa 

lại và rao tuyển lao động mới. Công ty còn ngang nhiên “mời” cả những công 

nhân vừa bị cho nghỉ việc trở lại làm việc với những bản HĐLĐ mới… Bài 

báo có trích dẫn lời phản ánh của một nữ công nhân Công ty May mặc JK 

Vina cho biết: “Tôi làm ở đây 4 năm nên biết quá rõ. Năm thì họ kêu chuyển 

nhượng cho chủ mới, thay đổi tên công ty. Năm thì kêu ca khó khăn, DN phá 

sản… Tất cả chỉ với mục đích né tránh thưởng Tết, lương tháng 13 và né 

đóng BHXH với mức cao cho công nhân. Còn khi ký lại HĐLĐ mới, tất cả 

quan hệ lại bắt đầu từ đầu, người lâu năm cũng như người mới. Ở đây vùng 

xa, ít DN hoạt động nên công nhân dù biết là "chiêu trò" nhưng vẫn làm để có 

lương” [Báo Người Lao động điện tử, 30/12/2018].  

Được biết Tại Tp. HCM, “chiêu trò” công nhân nghỉ việc cận Tết thể 

hiện rõ nhất là tại Công ty TNHH Nam Phương (huyện Củ Chi). Đã 2 năm 

qua, cứ đến dịp gần Tết, Công ty lại đột ngột chấm dứt HĐLĐ với công nhân. 

Vào ngày 1/11 vừa qua, ông Nam Sung Ho- Giám đốc Công ty- sau khi để lại 

giấy thông báo với nội dung mong công nhân… thông cảm, lại tiếp tục “biệt 

tích” ngay trước Tết. Hơn 300 CN nơi đây ngoài việc bị mất việc làm, bị "xù" 

gần 2 tháng tiền lương còn có khả năng mất số năm tham gia BHXH, mất 

thưởng Tết… 

Để tăng thêm tính thuyết phục chứng minh những sai trái của doanh 

nghiệp và bảo vệ quyền về việc làm và hợp đồng lao động của công nhân lao 

động, tác giả bài báo đã trích dẫn lời phân tích của Luật sư Nguyễn Giang 



 45 

Nam (Đoàn Luật sư Tp. HCM) như sau: “Đa phần DN hiện nay đều lấy lý do 

khó khăn về kinh tế để chấm dứt HĐLĐ và cho công nhân nghỉ việc. Tuy 

nhiên, để cho người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các 

quy định của Bộ Luật Lao động - được hướng dẫn tại Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP và Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể, nếu doanh 

nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến 

việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 2 người lao động 

trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

trước 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động cấp tỉnh biết, trước khi tiến hành cho thôi việc. Riêng việc sa thải người 

lao động, chủ doanh nghiệp cần phải phải tuân thủ quy định tại Điều 126 Bộ 

luật Lao động, khi người lao động có hành vi như trộm cắp, tham ô, đánh bạc, 

cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý, tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 

tháng. Bên cạnh đó, để tự bảo vệ mình khi doanh nghiệp yêu cầu chấm dứt 

HĐLĐ trái luật, người lao động hoàn toàn có thể đề nghị cơ quan chức năng 

can thiệp hoặc khởi kiện đòi quyền lợi” [Báo Người Lao động điện tử, 

30/12/2018]. Từ những phát hiện, tác giả kiến nghị: “việc một số chủ sử dụng 

lao động đến cận Tết hoặc thời điểm thay đổi chính sách lương tối thiểu cho 

người lao động nghỉ việc nhằm né tránh chi trả lương, thưởng và đóng BHXH 

đã cho thấy rõ hành vi làm ăn “chụp giật”, khó phát triển bền vững. Đây 

cũng là vấn đề mà các cơ quan chức năng rất cần lưu tâm để có giải pháp 

phòng ngừa, giám sát, nhằm bảo vệ người lao động vào thời điểm nhạy cảm 

này, tránh để xảy ra những hệ lụy đáng tiếc do một số chủ sử dụng lao động 

mang lại” [Báo Người Lao động điện tử, 30/12/2018]. 

Bài viết “Vinacomin: 4.000 công nhân có nguy cơ mất việc nếu EVN 

giảm mua than” trên báo Đời sống và Pháp luật ngày 21/06/2018 đã phản ánh 

thực trạng về tình hình kinh doanh của Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam 
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(Vinacomin) ngày càng ảm đạm, trước đó như kết quả thanh tra của Bộ Tài 

chính, đầu tư tài chính của nhiều đơn vị thuộc tập đoàn đang rơi vào thua lỗ. 

Có 3/6 doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn không hiệu quả, khối nợ phải trả 

lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Tồn kho than của Vinacomin năm nay ước trên 

13 triệu tấn, khiến tập đoàn khó cân đối tài chính cho sản xuất và 4.000 công 

nhân có nguy cơ mất việc nếu EVN giảm mua than. Đứng trước nguy cơ mất 

việc ảnh hưởng đến 4.000 lao động tập đoàn lãnh đạo Vinacomin cũng đề 

nghị, Chính phủ chỉ đạo EVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ưu tiên 

mua than trong năm nay để Vinacomin ổn định sản xuất, góp phần sản xuất 

tăng thêm 2 triệu tấn nữa, đóng góp vào tăng GDP chung của cả nước. Từ 

năm 2018, nếu các tập đoàn lớn không mua than của Vinacomin, tập đoàn sẽ 

cân đối lại trong điều hành.  

Bài báo trích dẫn lời phát biểu của Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch 

Vinacomin trong phiên làm việc của Thủ tướng kiểm tra, làm việc với Tập 

đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) ngày 19/6: “mức tồn than 9,3 

triệu tấn của ngành than đã vượt qua định mức 1-2 triệu tấn. Nếu con số này 

tăng lên nữa thì cân đối tài chính của tập đoàn sẽ rất khó khăn. Với 2 triệu 

tấn EVN đang không muốn mua từ tập đoàn, cộng thêm 2 triệu tấn sản xuất 

tăng để đảm bảo tăng trưởng GDP 6,7% năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng, 

tổng mức tồn kho của Vinacomin trên 13 triệu tấn. “Với mức tồn kho lớn như 

vậy, tập đoàn không thể cân đối được về mặt tài chính”. Riêng việc EVN 

ngừng mua 2 triệu tấn than của Vinacomin, Chủ tịch tập đoàn cho hay có thể 

khiến 4.000 lao động của tập đoàn này mất việc làm, tương đương với một mỏ 

than hầm lò bị đóng cửa” [Báo Đời sống và Pháp luật điện tử, ngày 

21/06/2017]. 

Đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động nói chung và công nhân 

lao động nói riêng, các báo không chỉ “nêu” vụ việc mà “vào cuộc” theo dõi 
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diễn biến vụ việc; đấu tranh giành quyền lợi cho người lao động nói chung và 

công nhân lao động nói riêng; ghi nhận, cổ vũ, động viện, khích lệ những nỗ 

lực của doanh nghiệp trong giải quyết những vướng mắc, khắc phục tồn tại, 

sửa chữa thiếu sót. 

2.2.2.2. Về vấn đề tiền lương 

Theo Điều 92 Luật lao động 2016 có quy định “tiền lương là tổng số 

tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để 

thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ 

cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức 

danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu” [35, tr. 12]. 

Như vậy có thể thấy rằng công sức của người lao động được tính bằng 

giá trị đồng lương mà người công nhân lao động nhận được. Tiền lương vừa 

giúp người công nhân duy trì cuộc sống hàng ngày để tái tạo sức lao động, 

đồng thời giúp cho họ có tích lũy để dự phòng cho những trường hợp xấu xảy 

ra như: thất nghiệp, mất khả năng lao động, ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao 

động.... Nhận thức được sâu sắc vai trò của tiền lương với cuộc sống người 

công nhân lao động; và thực tế tình trạng bị bóc lột sức lao động và tiền lương 

của các chủ doanh nghiệp đối với người công nhân lao động thời gian qua báo 

chí nói chung và báo điện tử nói riêng đã có nhiều các tin, bài phản ảnh về 

vấn đề này. Qua khảo sát trên 3 báo Lao động; Người lao động và Đời sống 

và pháp luật trong thời gian từ tháng 01/2018- 12/2018, chúng tôi thu được 

173/899 tác phẩm phản ánh về vấn đề này (chiếm 19,2%). 

Đòi quyền lợi về lương cho người công nhân lao động phóng viên các 

báo đã có mặt ở hầu hết các điểm nóng trong quan hệ lao động, những nơi 

xuất hiện nhiều bức xúc của người công nhân lao động mà chưa được quan 

tâm, giải quyết; báo chí đã gặp gỡ, trao đổi với chủ sử dụng lao động, công 

đoàn cơ sở, các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, tìm giải pháp khắc phục, 
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qua đó tuyên truyền, vận động công nhân lao động trở lại sản xuất, ổn định 

doanh nghiệp, giữ vững an ninh, trật tự công cộng. 

Trên báo Lao động ngày 28/01/2018 có các bài “Đà Nẵng: Cận Tết, 

công nhân lao đao vì lo mất lương, mất việc!”. Bài báo cho biết giám đốc 

công ty Valley View Việt Nam nợ BHXH hơn 1,2 tỉ đồng, nợ tiền lương công 

nhân, nhân viên, và nợ tiền của đối tác, ngân hàng lên đến gần 20 tỷ đồng. 

Hay bài viết “TP. Huế: Công nhân khóc ròng vì quyền lợi không được đảm 

bảo” ngày 17/03/2018 đã phản ánh tình trạng nợ lương công nhân công ty 

TNHH TM&DV Hoàng Đức (Cty Hoàng Đức) đã khiến hàng chục người lao 

động là nhân viên, lái xe, phụ xe của Cty TNHH TM&DV Hoàng Đức (Cty 

Hoàng Đức), tại địa chỉ lô C2, khu Đông Nam Thủy An, phường An Đông, TP. 

Huế đã đồng loạt nghỉ việc và kéo đến trụ sở của công ty này, chặn các tuyến 

xe buýt để đòi quyền lợi. Những lao động ở đây cho biết: “bắt đầu từ tháng 

4.2015, họ qua Cty Hoàng Đức làm việc và từ tháng 10.2015 đến nay, Cty 

tháng nào cũng trừ tiền NLĐ nhưng lại không đóng BHXH đầy đủ. Cty nợ 

lương bổng đến khi công nhân đến tìm đòi thì hứa hẹn qua tuần sẽ trả đầy đủ. 

Thế nhưng, tuần này qua tuần khác vẫn không thấy trả, lên hỏi thì cứ hứa qua 

tuần sẽ trả. Chúng tôi đi làm còn nuôi vợ, nuôi con nữa chứ” [Báo Lao động 

điện tử, ngày 17/03/2018]. 

Bài viết “Chậm được nhận lương, hàng trăm công nhân đồng loạt 

ngưng việc” trên báo Người lao động ngày 17-12-2018 cho biết những bất 

bình vì không được trả lương theo đúng hợp đồng lao động, đã khiến cho 

hàng trăm công nhân làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (Hà 

Tĩnh) đã đồng loạt ngưng việc, tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi, 

tác giả bài báo đã trích dẫn những bức xúc của người công nhân lao động về 

vấn đề nợ lương của doanh nghiệp: “Chúng tôi rất bất bình về sự chậm trễ 

trong việc trả lương của công ty, đây không phải là tháng đầu tiên công ty 
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không giữ đúng cam kết như đã ký kết giữa hai bên. Tháng 11 vừa qua, chúng 

tôi cũng chỉ được trả 50% tiền lương, chúng tôi cũng đã có những cảm thông 

dành cho công ty rồi, nhưng giờ tới tháng tiếp theo mà vẫn tái diễn tình trạng 

chậm lương như thế này thì làm sao chúng tôi chấp nhận được. Chúng tôi còn 

có cả gia đình, trông chờ vào đồng lương mà cứ hết tháng này thiếu, tháng 

kia chậm là sao?” [Báo Người lao động điện tử, ngày 17-12-2018]. 

Trên báo Đời sống và Pháp luật ngày 17/08/2018 có bài “Công nhân 

tập trung trước khách sạn dát vàng đòi tiền lương”. Bài báo cho biết, buổi 

sáng 16/8 có gần 20 công nhân tập trung trước sảnh khách sạn Vịnh Vàng 

(Golden Bay, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) yêu cầu nhà thầu 

là công ty Sao Tháng Tám (trụ sở tại Hà Nội) và chủ đầu tư khách sạn là công 

ty TNHH Hòa Bình (trụ sở tại Hà Nội) trả tiền công gần 200 triệu đồng. Bài 

báo cho biết: “nhóm công nhân thi công cốt pha, cho biết công ty Sao Tháng 

Tám ký hợp đồng thi công với 6 nhóm công nhân làm cốt pha, bê tông, thép, 

vệ sinh,… Các nhóm này bắt đầu thi công tại công trình khách sạn Vịnh Vàng 

từ năm 2016. Công trình đã khánh thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017. 

Đầu năm nay họ ký tiếp hợp đồng với chúng tôi để thi công dự án Trung tâm 

thương mại. 30 công nhân trong tổ làm từ tháng 3 đến tháng 8 nhưng họ 

không trả tiền” [Báo Đời sống và Pháp luật điện tử, ngày 17/08/2018]. 

Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và báo chí trong việc đấu tranh 

bảo vệ quyền lợi về lương cho công nhân lao động đã giúp người lao động 

giảnh lại được công sức lao động của mình trong bài viết “Bình Phước: Công 

đoàn đòi lương tiền tỉ cho công nhân”. Hành trình đòi lại quyền lợi tưởng 

chừng là dễ nhưng lại vô cùng khó khăn bởi rất nhiều lí do khác nhau, đã 

được tác giả bài báo phản ánh lại như sau: “Vì là DN 100% vốn nước ngoài, 

chủ DN lại không có mặt ở công ty, nên gặp chủ DN là rất khó khăn. Mỗi lần 

gặp, chúng tôi phải thuê phiên dịch; rồi chuyện thu thập tài liệu, chứng cứ để 
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khởi kiện như bảng lương, hợp đồng, thông báo… là rất khó. Thêm nữa, CN 

sau khi bị mất việc, tứ tán mỗi người một nơi. Người về quê, người chuyển 

chỗ ở, xin việc làm ở DN khác. Do đó, để tập trung đầy đủ hàng trăm CN lại 

để ký giấy uỷ quyền cho CĐ đại diện CN khởi kiện là cả một kỳ công, vì mất 

rất nhiều thời gian. Chưa kể, hồ sơ, thủ tục khởi kiện để toà chấp thuận phải 

sửa đi sửa lại; bởi các quy định về luật pháp cũng chưa thống nhất, rõ ràng”. 

Mặc dù vậy, những cán bộ của CĐ các KCN tỉnh Bình Phước vẫn không nản 

chí; trái lại, quyết tâm phải “đòi” bằng được tiền lương, tiền bảo hiểm cho 

CN. Sau khi 127 CN uỷ quyền cho CĐ vào giữa tháng 11.2017, cán bộ CĐ 

các KCN tỉnh Bình Phước đã “canh me”, biết được ông Lee Hong Sang trở 

lại VN. Lập tức, các cán bộ CĐ đã tìm gặp bằng được ông Sang trao đổi, 

thương lượng chi trả tiền cho CN. Thương lượng lần 1, rồi lần 2, lần 3… Và 

sau đó, CĐ tiếp tục gặp đại diện chủ DN tại toà để thương lượng tiếp. Bên 

cạnh đó, cán bộ CĐ các KCN tỉnh Bình Phước làm việc với 165 CN để giải 

quyết các vướng mắc về mức lương của từng cá nhân cho thống nhất với số 

liệu đưa ra từ Công ty Sang Hun. Ngày 13.2.2018 vừa qua, không thể trốn 

tránh trách nhiệm và trước sự đấu tranh kiên trì của đại diện tập thể CN là 

CĐ các KCN tỉnh Bình Phước, ông Lee Hong Sang đã chấp nhận phải chuyển 

trả tiền lương, tiền bảo hiểm còn nợ CN, với tổng trị giá gần 4,9 tỉ đồng” 

[Báo Lao động điện tử, ngày 03/03/2018]. 

Như vậy có thể thấy qua cập nhập, thông tin đúng lúc những động thái 

giải quyết quyền lợi cho người công nhân lao động, báo chí nói chung và báo 

điện tử nói riêng đã tác động mạnh đến người công nhân lao động, khơi dậy 

cho họ niềm tin, sự phấn khởi trong sản xuất; thúc đẩy các doanh nghiệp, các 

chủ sở hữu lao động khác quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của người công 

nhân lao động; đồng thời góp phần “xoa dịu” dư luận xã hội đang nóng lên vì 

bức xúc. Như vậy, báo chí thực hiện hài hòa giữa xây và chống trong sự 

nghiệp đấu tranh chống tiêu cực của Đảng. 
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2.2.2.3. Về chế độ, chính sách và bảo hiểm xã hội 

Theo Điều 3, Luật bảo hiểm 2016 có định nghĩa: “Bảo hiểm xã hội là 

sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi 

họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm 

xã hội. Bảo hiểm xã hội có các chế độ sau đây: ốm đau; thai sản; tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất” [34, tr. 1]. 

Bên cạnh những vấn đề về việc làm, thu nhập, tiền lương thì các chế độ 

chính sách và bảo hiểm xã hội đối với người công nhân lao động làm việc tại 

các doanh nghiệp. Qua khảo sát trên 3 báo Lao động; Người lao động và Đời 

sống và pháp luật trong thời gian từ tháng 01/2018- 12/2018, chúng tôi thu 

được kết quả có 365/899 tác phẩm (chiếm 40,6%). Đây là nội dung được các 

cơ quan báo chí quan tâm và viết đến nhiều nhất. 

Báo chí đã vào cuộc kịp thời phanh thui, lên án, đấu tranh với các hành 

vi vi phạm chính sách, chế độ BHXH cho người công nhân lao động của chủ 

doanh nghiệp; phát hiện và cung cấp hàng loạt số liệu về tổng số nợ đọng 

BHXH. Cụ thể: 

Trên báo Lao động ngày 31/5/2018 có bài “Nợ lương và bảo hiểm xã 

hội gần 60 tỉ đồng, hàng trăm công nhân đóng tàu ngừng việc”. Bài báo cho 

biết vào sáng 31.5, hàng trăm công nhân lao động của Cty TNHH Đóng tàu 

và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) đã ngừng 

việc để đòi tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội. Theo công nhân, Công ty đã 

nợ lương và BHXH của họ gần 60 tỉ đồng. Hay bài “Công ty cổ phần Cầu 12: 

Nợ lương và BHXH hàng chục tỉ đồng, công nhân khốn đốn” của tác giả Quế 

Chi cho biết: “nhiều tháng nay, hàng trăm CNLĐ của Cty cổ phần Cầu 12 

lâm vào cảnh khốn đốn vì bị Cty nợ nhiều tháng lương, 30 tháng chưa đóng 

BHXH cho công nhân với tổng số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. Không 
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những thế, nhiều công nhân còn không được hưởng quyền lợi về bảo hiểm khi 

chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH)…” [Báo Lao động điện tử, ngày 

6/8/2018].  

Báo Người lao động ngày 21/11/2018 có bài “Công ty Cổ phần 482: 

Công nhân khốn khổ vì bị xù lương, nợ bảo hiểm”. Theo như bài báo phản 

ánh thì đã hơn 4 tháng qua, do không được công ty trả lương nên cuộc sống 

của hàng trăm công nhân gặp nhiều khó khăn, nhất là công nhân đã có gia 

đình. Dù tập thể công nhân đã nhiều lần kiến nghị giải quyết dứt điểm nợ 

lương nhưng lãnh đạo công ty vẫn phớt lờ: “Chúng tôi nghe thông tin công ty 

làm ăn thua lỗ, phải bán máy móc, trụ sở nên rất lo. Trong khi đó, giám đốc 

công ty thì không liên lạc được, tình trạng này kéo dài thì anh em CN sẽ sống 

chật vật” [Báo Người lao động điện tử, ngày 21/11/2018]. Bài viết cho biết: 

“ước tính, công ty còn nợ CN khoảng 3 tỉ đồng tiền lương. Bức xúc khác của 

tập thể CN là tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài tại doanh nghiệp. Cụ thể, từ 

tháng 1-2015 tới nay, công ty không đóng BHXH, BHYT cho CN khiến họ 

không được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo luật 

định. Tổng số nợ BHXH lên đến hơn 15 tỉ đồng (trong đó có trên 4 tỉ đồng là 

tiền chậm đóng). Từ tháng 7-2018 đến nay, tập thể CN nhiều lần gửi đơn cầu 

cứu các cơ quan chức năng liên quan tại tỉnh Nghệ An song sự việc vẫn 

không được giải quyết” [Báo Người lao động điện tử, ngày 21/11/2018].  

Báo Đời sống & Pháp luật ngày 04/12/2018 có bài “Đà Nẵng: Chủ 

công ty bỏ về Hàn Quốc, “xù” bảo hiểm của 500 công nhân” đã thông tin về 

việc Công ty TNHH MTV TBO Vina đã nợ tiền bảo hiểm của người lao động 

hơn 12 tỉ đồng. Từ tháng 8 đến nay, chủ doanh nghiệp bỏ về nước, đẩy gần 

500 công nhân vào hoàn cảnh khó khăn, không việc làm, không được giải 

quyết BHXH, BHYT, BHTN, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn. 
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Để trang bị kiến thức cho công nhân lao động về quyền lợi của mình về 

các chế độ chính sách và BHXH các báo còn đưa tin về các hoạt động tuyên 

truyền luật do Liên đoàn lao động tổ chức. Bài viết “LĐLĐ TỈNH PHÚ THỌ: 

Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội cho gần 300 công nhân lao động” ngày 

07/12/2018 trên báo Lao động cũng đã đưa tin Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối 

hợp với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi tuyên truyền đến gần 300 CNLĐ 

của Cty cổ phần gạch men Tasa. Qua buổi tuyên truyền, các CNLĐ đã được 

BHXH tỉnh tuyên truyền về các nội dung chính trong Luật Bảo hiểm xã hội 

liên quan trực tiếp đến người lao động: Những nội dung chính trong BHYT 

cho người lao động; trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động 

và BHXH trong việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT. Bài viết “Tuyên 

truyền pháp luật cho 150 công nhân lao động” ngày 05/09/2018 trên báo 

Người lao động cũng cho biết vào sáng 5.9 LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tổ chức hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 150 công nhân lao động 

tại Công ty CP may Tiên Sơn (huyện Mường La). Tại hội nghị, người lao 

động đã được nghe tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo 

hiểm xã hội, Bộ luật Lao động liên quan đến người lao động và người sử dụng 

lao động khi tham gia quan hệ lao động như: Hợp đồng lao động, giao kết và 

thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, việc làm, kỉ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất, ATVSLĐ, BHXH, BHYT, BHTN, Luật Công đoàn… Công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng 

được chú trọng. 

Ngoài ra, những người công nhân trong quá trình bị các doanh nghiệp 

trốn lương, và nợ bảo hiểm cũng đã có đơn thư kiến nghị gửi đến các cơ quan 

báo chí để nhờ họ vào cuộc đọi hộ công bằng cho mình. Báo Lao động có 

chuyên mục Tư vấn pháp luật, thường xuyên nhận được các đơn thư liên quan 

đến nhận trợ cấp, chế độ thai sản, chế độ y tế....: Đóng bảo hiểm xã hội 21 
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năm, nhận trợ cấp một lần thế nào? [Báo Lao động điện tử, ngày 05/06/2018]; 

Nghỉ việc bao lâu, công ty phải chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội? [Báo Lao động 

điện tử, ngày12/06/2018]; Sinh con bao lâu thì được nhận chế độ thai sản? 

[Báo Người lao động điện tử, ngày 03/10/2018]; Người mắc bệnh lao nặng có 

được nhận bảo hiểm xã hội một lần? [Báo Người lao động điện tử, ngày 

31/10/2018]; “Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động 

sẽ phải xử lý hình sự” [Báo Đời sống & Pháp luật điện tử, ngày 01/11/2018]. 

Với thực trạng đưa tin trên có thể thấy báo chí nói chung và báo điện tử 

nói riêng đã tiếp sức với chính quyền địa phương và người công nhân lao 

động không khoan nhượng trước những hành vi sai trái, đưa các vụ việc làm 

trái với quy định về Luật lao động, Luật BHXH ra trước ánh sáng pháp luật, 

vừa bảo vệ người công nhân lao động, vừa tuyên truyền, phát hiện ra những 

bất hợp lý trong ban hành, thực thi các chủ trương, chính sách và góp ý xây 

dựng để Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng xứng đáng là Nhà 

nước “của dân, do dân và vì dân”. 

2.2.2.4. Các vấn đề khác 

Ngoài những vấn đề về bảo vệ quyền và lợi ích về việc làm, hợp đồng 

lao động, tiền lương, các chế độ, chính sách và BHXH báo chí nói chung và 3 

báo được khảo sát nói riêng (Lao động; Người lao động và Đời sống và pháp 

luật) trong thời gian từ tháng 01/2018- 12/2018 đã có 131/899 tác phẩm 

(chiếm 14,6%) bàn về các vấn đề quyền và lợi ích khác của người công nhân 

lao động (an toàn lao động, nhà ở, đời sống văn hóa công nhân và công 

đoàn...). 

- Về bảo hộ lao động 

Theo Điều 3, Pháp lệnh bảo hộ lao động của hội đồng nhà nước số 

61-LCT/HĐNN8 ngày 19/09/1991 có quy định: “Mọi người lao động có 
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quyền được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh và có nghĩa vụ thực 

hiện những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động” [44, tr. 1]. 

Bảo hộ lao động là nội dung của công tác đoàn hướng về cơ sở sản xuất, 

về người công nhân lao động. Được biết báo chí nói chung và báo điện tử nói 

riêng với việc hình thành các chuyên trang, chuyên mục về đời sống, pháp 

luật, công đoàn.... thời gian qua đã phát huy đượcvai trò là cơ quan nghiên 

cứu, trao đổi; tuyên truyền, phổ biến; tham gia xây dựng chế độ, chính sách 

về bảo hộ lao động; đấu tranh bảo vệ người công nhân lao động trên lĩnh vực 

này. Thông thường các báo thường tường thuật các vụ tại nạn lao động điển 

hình , vừa mới xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng người công 

nhân lao động, đồng thời phân tích các nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn và 

biện pháp khắc phục. Có rất ít bài báo chỉ dừng lại ở việc đưa tin vụ việc. 

Báo Lao động có bài “Tai nạn hầm lò, 2 công nhân bị than vùi lấp” đã 

thông tin cho biết: “vào khoảng 20h40' ngày 7/4, tại Phân xưởng Khai thác 5, 

khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 

người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là Đoàn Văn Sỹ, thợ lò 

bậc 5/6 (SN 1992, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình); nạn nhân bị thương là Phạm 

Ngọc Chi (SN 1987, quê ở Ninh Giang, Hải Dương). Nguyên nhân xảy ra vụ 

tai nạn ban đầu được xác định là do trong quá trình đào lò thượng vỉa 15 thì 

than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp 2 công nhân” [Báo Lao 

động điện tử, ngày 08/04/2018]. 

Trên báo Người lao động ngày 15/09/2018 có bài “Trượt chân vào 

tuyến máng khi đang làm việc, một công nhân ngành than bị vùi lấp tử vong”. 

Bài báo cho biết: “vào khoảng 14h ngày 14.09 tại Công ty than Hòn Gai. Nạn 

nhân là anh Hứa Văn Nam (SN 1987, quê quán Thái Nguyên), công nhân 

thuộc phân xưởng số 2 Thành Công. Trong quá trình làm việc tại lò thượng 

mức -130/-160 vỉa 7 Thành Công, anh Nam làm nhiệm vụ thông tải than. Khi 
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chọc thông than bị tắc, không may bị trượt chân ngã vào tuyến máng rồi bị 

than vùi lấp dẫn đến tử vong. Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều công nhân và 

lực lượng cấp cứu đã tìm cách ứng cứu và đưa anh Nam đi chữa trị, nhưng 

đến 15h30 cùng ngày anh Nam đã tử vong” [Báo Người lao động, ngày 

15/09/2018]. 

Bài viết “Bình Định: Bị ngạt khí, 2 công nhân tử vong tại Cảng Quy 

Nhơn” trên báo Đời sống & Pháp luật ngày 16/09/2018, cho biết “vào khoảng 

0h45 cùng ngày, các công nhân của Công ty TNHH H.H. (đóng tại TPHCM) 

tiến hành kiểm tra khoang số 2, tàu hàng Uni Fortune (quốc tịch Panama) để 

bốc dỡ hàng chuẩn bị xuất cảng. Khi đang xuống hầm kiểm tra thì bất ngờ có 

một công nhân bị ngất xỉu. Sau khi phát hiện sự việc, một công nhân khác đã 

nhanh chóng chạy xuống hầm để cứu người kia, thế nhưng, cả hai đều bị ngất 

xỉu tại khoang số 2 do ngạt khí rồi dẫn tới tử vong” [Báo Đời sống & Pháp 

luật, ngày 16/09/2018]. 

Ngoài ra, còn có hàng loạt các bài viết khác như: “13 nữ công nhân 

nhập viện do ngộ độc khí amoniac” [Báo Lao động điện tử, ngày 17/07/2018]; 

“Ngộ độc khí máy là quần áo, nhiều công nhân phải nhập viện cấp cứu” [Báo 

Lao động điện tử, ngày 07/09/2018]; “Gom trúng rác độc hại 3 công nhân 

công trình đô thị cấp cứu” [Báo Người lao động điện tử, ngày 15/09/2018]; 

“Hơn 150 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa tại công ty” [Báo Người lao 

động điện tử, ngày 17/11/2018]; “3 công nhân rơi từ công trình trung tâm 

thương mại ở TP. Hồ Chí Minh” [Báo Đời sống & Pháp luật, ngày 

24/09/2018]; “3 công nhân thương vong vì ngạt khí ở Long An” [Báo Đời 

sống & Pháp luật, ngày 20/10/2018].... 

Từ thực trạng về an toàn bảo hộ lao động đối với người công nhân lao 

động, bằng việc thông tin về những vụ việc tai nạn trong lao động trên báo chí 

bên cạnh bảo vệ quyền bảo hộ lao động còn đưa ra các thông điệp để thông 
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qua đó, người công nhân lao động và các chủ doanh nghiệp có thể cải thiện 

điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe lao động; nâng cao 

nhận thức, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đảm 

bảo thân thể và tính mạng người lao động, tài sản nhà nước, tài sản doanh 

nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia. 

- Sinh hoạt văn hóa và đời sống tinh thần công nhân lao động 

Bên cạnh những quyền lợi về giá trị vật chất, người công nhân khi tham 

gia lao động tại các doanh nghiệp còn có quyền tham gia các hoạt động cụ 

thể, thiết thực như: đọc báo, xem tivi, bảng tin, sinh hoạt văn nghệ, các hoạt 

động thể thao, nơi sinh hoạt công đoàn cơ sở. Việc tham gia các điểm sinh 

hoạt văn hóa công nhân sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật, Bộ luật lao động, Luật công đoàn, là nơi tổ chức các cuộc 

đối thoại giữa lao động với giám đốc, giữa người lao động với các cơ quan 

chức năng thành phố... Tuy nhiên, qua khảo sát các tin, bài, trên các báo điện 

tử được khảo sát: Lao động; Người lao động và Đời sống và pháp luật) trong 

thời gian từ tháng 01/2018- 12/2018 chỉ có 20/899 tác phẩm (chiếm 2,2%). 

Một số bài viết tiêu biểu phản ánh về đời sống văn hóa, tinh thần của người 

lao động như sau: “LĐLĐ huyện Mỹ Hào (Hưng Yên): Chú trọng nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động” [Báo lao động điện tử, ngày 

06/08/2018]; “Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân” [Báo Người lao 

động điện tử, ngày 22/09/2018]; “Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân 

cao su” [Báo Người lao động điện tử, ngày 23/10/2018 

Bài viết “Bắc Giang: Đẩy mạnh chăm lo đời sống tinh thần cho nữ 

công nhân lao động” trên báo Lao động ngày 19/12/2018 của tác giả Quế Chi 

cho biết hiện nay, trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có 57.062 

nữ công nhân lao động, chiếm 74,9% tổng số công nhân lao động chủ yếu 
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tham gia sản xuất trong các ngành may mặc, điện tử. Do công việc vất vả, 

tăng ca nhiều, nên công nhân lao động sau giờ làm việc là ngủ để lấy lại sức. 

Họ không có thời gian và điều kiện để thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật để cải thiện đời sống tinh thần vốn đang quá thiếu thốn của mình.một số 

ít nữ công nhân lao động do hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết, nên có 

những sai lầm trong tư tưởng dẫn đến hành động lệch lạc như ăn chơi đua đòi, 

quan hệ nam nữ không lành mạnh dẫn đến hậu quả có thai ngoài ý muốn, nạo 

phá thai không an toàn hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội. Điều này không chỉ 

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần của lao động nữ trong hiện tại, mà 

còn tác động tiêu cực tới chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. 

Cũng phản ảnh về vấn đề này trên báo Người lao động ngày 

19/07/2018 có bài viết “Đời sống tinh thần nữ công nhân dệt may còn nghèo 

nàn”. Bài báo cho biết: “hiện các cơ sở của CĐ ngành Dệt May có hơn 

100.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm trên 80%. Nữ CN may phải 

ngồi một chỗ trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến sức khỏe và không có 

nhiều thời gian dành cho việc giao lưu, kết bạn, hẹn hò, chăm sóc gia đình. 

Chị em ngành dệt lại phải đi ca và làm việc trong môi trường mà nhiệt độ và 

tiếng ồn rất cao, thu nhập thấp…” [Báo Người lao động điện tử, ngày 

19/07/2018]... 

Như vậy có thể thấy rằng phần lớn công nhân lao động được các báo 

phản ánh đều “đói” về văn hóa tinh thần. Làm việc quần quật cả ngày, trở về 

căn nhà trọ xập xệ, điều kiện sinh hoạt với nhiều cái “không” (không tivi, 

không sách báo, không có thời gian và điều kiện giao lưu, vui chơi, giải trí...). 

Trong hoàn cảnh đó, không ít công nhân nữ rơi vào cạm bẫy bị dụ dỗ lao vào 

những trò giải trí thiếu lành mạnh, vô bổ hoặc bị rơi vào cạm bẫy làm thêm ở 

những quán karaoke, massage không lành mạnh... Do đó cần phải có nhiều 
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hơn nữa các bài viết trên báo chí nhằm tuyên truyền pháp luật, quyền và lợi 

ích cho người công nhân. 

- Chăm sóc sức khỏe và nhà ở cho người công nhân lao động 

Có thể thấy rằng hiện nay việc chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người 

công nhân lao động trong các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang là bài toán khó. 

Để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người công nhân lao động đứng 

trước những sai phạm của doanh nghiệp trong việc coi thường sức khỏe người 

lao động. Do thu nhập thấp, công nhân buộc phải làm tăng ca để có thêm thu 

nhập nên ít có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe dẫn đến kiệt sức và dễ 

xảy ra tai nạn lao động... Trong khi đó việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân 

do chưa có quy định bắt buộc nên các doanh nghiệp rất ít khi thực hiện. Hầu 

hết người công nhân có rất ít khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế còn thấp, việc 

giám sát môi trường lao động rất hạn chế. 

Nhìn chung, xét theo nhu cầu nhu cùa thực tế, các tin, bài viết về chủ 

đề này vẫn còn ít, chúng vẫn chưa nêu rõ được ý nghĩa của việc xây dựng nếp 

sống văn hóa cũng như mối quan hệ mật thiết giữa môi trường văn hóa và sức 

khỏe, do vậy, chưa tác động được như mong muốn vào ý thức, tình cảm của 

công chúng để thúc đẩy họ tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi về văn hóa và 

sức khỏe của chính mình. 

2.2.3. Hình thức thể hiện  

Truyền thông là quá trình hai chiều, trong đó yếu tố công chúng báo chí 

đống vai trò quan trọng. Nói tới công chúng là nói đến chủ tiếp nhận các tác 

phẩm báo chí. Một tác phẩm báo chí không chỉ thỏa mãn nhu cầu thông tin 

của độc giả mà cần có hình thức thể hiện tốt. Đối với thông tin về vấn đề bảo 

vệ quyền lợi của công nhân, các tờ báo điện tử ngày càng chú trọng hơn trong 

việc đổi mới và nâng cao các phương thức truyền tải thông tin của mình. 
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2.2.3.1. Thể loại   

Thể loại báo chí là hình thức biểu hiện cơ bản thông nhất và ổn định 

của các bài báo, là cách lựa chọn công cụ, phương tiện và hình thức trình bày 

tác phẩm báo chí để phù hợp với nội dung, thích ứng với tình huống sự kiện 

và chứa đựng nội dung, hình thức bài báo cần trình bày. 

Qua khảo sát trên 3 báo: Lao động; Người lao động và Đời sống và 

pháp luật trong thời gian từ tháng 01/2018- 12/2018, với 899 tác phẩm chúng 

tôi thu được kết quả các thể loại như sau (xem bảng 2:3): 

Bảng 2.3 Thống kê thể loại báo chí được sử dụng trong việc thể hiện 

vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động trên các báo điện tử được 

khảo sát từ tháng 01-12/2018 

Stt Nội dung 

thể hiện 

Lao động Ngƣời lao 

động 

Pháp luật 

và Đời sống 

Tổng 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

SL TL 

(%) 

1.  Tin 139 15,5 167 18,6 137 15,2 443 49,3 

2.  Phản ánh 67 7,5 90 10,0 71 7,9 228 25,4 

3.  Ghi nhanh 21 2,3 25 2,8 22 2,4 68 7,6 

4.  

 

Phóng sự 
44 4,9 48 5,3 48 5,3 140 15,6 

5.  Phỏng vấn 6 0,7 8 0,9 6 0,7 20 2,2 

Tổng 277 30,8 338 37,6 284 31,6 899 100 

 (Kết quả khảo sát của tác giả luận văn tháng 2/2019) 

Từ kết qủa bảng 2.3 trên cho thấy các thể loại báo chí được sử dụng 

trong việc thể hiện vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động trên các 

báo điện tử được khảo sát có số lượng nhiều nhất tập trung chủ yếu vào thể 

loại tin 443/899 tác phẩm (chiếm 49,3%), tiếp đến là thể loại bài phản ánh với 
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228/899 tác phẩm (chiếm 25,4%), đứng thứ ba là thể loại phóng sự với 

140/899 tác phẩm (chiếm 15,6%), thể loại ghi chép có 68/899 tác phẩm 

(chiếm 7,6%); và thể loại phỏng vấn có 20/899 tác phẩm (chiếm 2,2%). 

- Tin  

Tin “là một thể loại thông dụng nhất trong báo chí. Nó phản ánh nhanh 

những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội với ngôn ngữ cô đọng, 

ngắn gọn, trực tiếp và dễ hiểu” [50, tr. 50]. Với ưu thế là thông tin nhanh, cụ 

thể những sự kiện xảy ra trong xã hội được công chúng quan tâm. Theo khảo 

sát của chúng tôi, trong tổng số 899 tác phẩm báo chí viết về vấn đề quyền 

người công nhân trên các báo điện tử được khảo sát thì có đến 443 tác phẩm 

sử dụng thể loại tin (chiếm 49,3%), trong đó: báo Lao động có 139 tác phẩm 

(chiếm 15,5%), báo Người lao động có 167 tác phẩm (chiếm 18,6%); và báo 

Đời sống và Pháp luật có 137 tác phẩm (chiếm  15,2%). 

Có nhiều dạng tin được sử dụng phổ biến như cấu trúc hình tam giác, 

hình tam giác ngược, hình chữ nhật, hình viên kim cương... Trong số đó, các 

báo có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều kiến trúc hình tam giác ngược. kết 

cấu tin theo kiểu tam giác ngược giúp công chúng nhanh chóng nắm bắt được 

tin và có thể chuyển sang tin khác bất cứ khi nào mà họ muốn. Cấu trúc hình 

tam giác ngược, ý đầu tiên bao giờ cũng quan trọng nhất và tầm quan trọng 

của tin giảm dần. 

Tin trên 03 tờ báo được khảo sát đều chú trọng phần mở đầu của tin, 

nêu một cách cụ thể, ngắn gọn, súc tích nhất thông tin chính, thông tin cốt lõi. 

Hầu hết các tin đều thể hiện được 5 chữ W và H (ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại 

sao và như thế nào). Cách viết tin của các tờ báo theo hướng tin chỉ dẫn, kịp 

thời, chính xác, đơn giản và dễ hiểu. 

- Bài phản ánh 

Bài phản ánh là một trong những thể loại mà 03 báo điện tử được khảo 
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sát sử dụng nhiều đứng thứ hai sau tin với 228/899 tác phẩm (chiếm 25,4%), 

trong đó: báo Lao động có 67 tác phẩm (chiếm 7,5%), báo Người lao động có 

90 tác phẩm (chiếm 10%) và báo Đời sống & Pháp luật có 71 tác phẩm 

(chiếm  7,9%). Nếu tin ngắn chỉ thông báo về sự kiện, hiện tượng một cách 

cô đọng, súc tích, ngắn gọn nhất thì bài phản ánh có ưu thế riêng không chỉ 

thông báo mà còn phân tích khái quát. 

Bài phản ánh thường được xây dựng trên một loạt các sự kiện đồng 

nhất, trên tổng thể các dữ liệu được liên kết bởi một đề tài nhất định. Bài phản 

ánh cho phép người viết có thể sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu giữa 

sự kiện, hiện tượng, vấn đề để có điều kiện làm sáng tỏ nội dung tác phẩm. 

Bài phản ánh có độ ngắn dài khác nhau, tùy nội dung bài viết, thường khoảng 

600-900 chữ. Thông thường một bài phản ánh thường có tít chính, sapo và tít 

phụ. Cấu trúc này dễ đọc, trình bày đẹp, giúp cho công chúng độc giả nắm bắt 

được nội dung một cách dễ dàng hơn một bài viết dài từ trên xuống dưới. Để 

có một bài báo hay, phóng viên cần phải có tầm nhìn và có khả năng khái quát 

vấn đề, bài báo thường mang tính phản ánh là chính. Bên cạnh việc cung cấp 

thông tin cho độc giả, thông qua việc phân tích, đánh giá sự kiện, các bài báo 

thường nêu ra vấn đề và hướng giải quyết qua đó giúp bạn đọc có những cái 

nhìn chính xác về vấn đề mà phóng viên phản ánh. Trong đó tính thời sự và 

xác thực là một trong những yêu cầu nhất thiết phải có đối với một bài báo. 

Việc tuyên vấn đề quyền công nhân trên báo lao đông, vai trò của 

bài phản ánh được thể hiện khá rõ nét về mặt lí thuyết cũng như thực tiễn 

quyền công nhân, bài phản ánh đã giúp cho phóng viên có nhiều cơ hội để 

đi sâu phân tích, lí giải, khái quát, tổng hợp nhằm đưa ra cho độc giả có 

cái nhìn toàn diện, chính xác về một vấn đề nào đó. Có thể nhận thấy ở thể 

loại bài phản ánh đã đóng góp giúp các cơ quan báo chí có những nhận 

định, định hướng tuyên truyền kịp thời vè những vấn đề, sự kiện nổi bật 

về vấn đề quyền công nhân.    
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- Phóng sự 

“Phóng sự là một thể loại báo chí quan trọng thông tin cụ thể và sinh 

động về con người, sự việc có thật, có ý nghĩa xã hội theo một quá trình phát 

sinh, phát triển, thông qua cái tôi – tác giả và bút pháp linh hoạt, miêu tả, 

tường thuật kết hợp với nghị luận” [19, tr. 180]. Phóng sự thuyết phục độc giả 

chính ở sự kết hợp hài hòa giữa thông tin sự kiện, thông tin lí lẽ và thông tin 

thẩm mỹ. Nếu Tin là loại có thông tin nhanh thì phóng sự lại có khả năng 

trình bày vấn đề một cách tỉ mỉ, sâu sắc về sự phát triển của các sự kiện.  

Thể loại phóng sự có đối tượng phản ánh là sự kiện, vấn đề, hiện trạng 

xã hội, chân dung con người nhưng phải chứa đựng mâu thuẫn, xung đột, kịch 

tính thăng trầm. Phóng sự có phương pháp phản ánh năng động, nó đào sâu 

vào bản chất để lột tả bản chất sự kiện, con người. Phóng sự không chỉ dừng 

lại ở việc thông báo hình thù sự kiện thông qua các con số, dữ liệu để công 

chúng báo chí biết mà còn làm rõ những tình tiết bản chất bên trong sự kiện, 

giúp công chúng không những biết nó xảy ra như thế nào mà còn hiểu tại sao 

nó lại xảy ra như vậy. Hiệu quả tác động xã hội của thể loại này cao hơn so 

với các thể loại báo chí khác. 

Kết quả khảo sát trên 03 báo điện tử được khảo sát thể loại này đứng 

thứ ba sau tin và bải phản ánh với 140 tác phẩm (chiếm 15,6%), trong đó: báo 

Lao động có 44 tác phẩm (chiếm 4,9%), báo Người lao động có 48 tác phẩm 

(chiếm 5,3%), và báo Đời sống & Pháp luật có 48 tác phẩm (chiếm 5,3%).  

Với kết quả này có thể thấy các báo điện tử được khảo sát có khai thác thể 

loại phóng sự nhiều nhất đó là những quan điểm, định hướng của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước với những vấn đề sai phạm của chủ doanh nhiệp trong việc 

sử dụng nguồn lao động. Đối với báo mạng điện tử thể loại này trên báo bao 

gồm các bài phóng sự thường có từ 2-3 ảnh điều này đã làm tăng hiệu quả 

thông tin đáng kể. Bên cạnh đó, việc giới thiệu các tiêu đề chính và kèm theo 
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ảnh hiện nay không chỉ cung cấp thông tin cho độc giả mà còn giúp cho công 

chúng độc giả lựa chọn những thông tin cần biết. 

- Phỏng vấn  

Phỏng vấn đây là một trong những thể loại rất dễ nhận biết trong các 

loại báo chí nhờ hình thức hỏi và trả lời. Đối tượng được phỏng vấn thường là 

những nhà quản lí, những chuyên gia, những người am tường vấn đề. Thông 

qua những câu trả lời phỏng vấn đã cung cấp cho công chúng một hàm lượng 

thông tin rất cao, hiệu quả và đảm bảo tính khoa học.  

Đây là thể loại báo chí mũi nhọn, khá phù hợp khi thông tin đậm nét về 

các vấn đề mới. Tuy nhiên, các báo điện tử được khảo sát sử dụng không đáng 

kể chỉ mới có 2,2%, trong đó trên báo điện tử Lao động có 6 tác phẩm (chiếm 

0,7%), báo Người lao động có 8 tác phẩm (chiếm 0,9%) và báo Đời sống 

&Pháp luật có 6 tác phẩm (chiếm 0,7%). 

- Ghi nhanh 

Ghi nhanh là thể loại báo chí chủ yếu dùng để phản ánh những sự kiện 

nóng hổi, cấp bách trong dòng thời sự chủ lưu, với mô thức kết cấu linh hoạt, 

mền dẻo, thông qua bút pháp mô tả trực tiếp, thuật và những cảm xúc, ấn 

tượng, lời bình khi cần thiết nhằm cung cấp ngay lập tức cho công chúng một 

phác thảo sinh động, đa diện về sự thật mới nảy sinh có ý nghĩa thời sự với 

những chi tiết tiêu biểu nhất, ấn tượng nhất. 

Ghi nhanh có ưu thế trong miêu tả bằng hình ảnh chân thực, trực tiếp 

về sự kiện mới nảy sinh. Ghi nhanh có tác động vào nhận thức của công 

chúng, thúc đẩy hành động kịp thời và cổ vũ con người hành động. Với những 

ưu thế như vậy, tuy nhiên ghi nhanh không được các báo sử dụng nhiều với đề 

tài này. Theo khảo sát của tác giả luận văn trong thời gian từ tháng 

1/2018-12/2018 trên cả 3 báo được khảo sát chỉ có 68 tác phẩm (chiếm 7,6%). 

Trong tổng số thể loại báo chí được thống kê. Có thể thấy các báo được khảo 

sát chưa thực sự chú trọng đến thể loại báo chí này.  



 65 

Nhìn chung, các báo điện tử được khảo sát đã sử dụng khá nhiều thể 

loại báo chí để tuyên thông tin về vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của người 

công nhân lao động. Mặt khác, qua kết quả khảo sát tác giả luận văn nhận 

thấy rằng ở những tác phẩm của mình phóng viên thường không bị gò bó theo 

một thể loại hay một khuân mẫu nào, mà tùy thuộc vào những diễn biến của 

từng sự kiện, sự việc xảy ra mà phóng viên có cách lựa chọn một thể loại báo 

chí thích hợp để thể hiện hết bản chất của sự việc, giúp cho công chúng dễ 

dàng tiếp cận với thông tin. 

2.2.3.2. Ngôn ngữ   

Ngôn ngữ của báo mạng điện tử là ngôn ngữ đa phương tiện, do đó các 

thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử thuộc diện 

khảo sát đều sử dụng các yếu tố đặc trưng của báo mạng điện tử. Trên cùng 

một sản phẩm điện tử, tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu của từng tòa soạn 

mà sử dụng các yếu tố đa phương tiện cũng khác nhau. Trong nhiều trường 

hợp, một thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân có thể truyền tải 

bằng nhiều phương tiện để người đọc tiếp cận và lựa chọn, nhưng nhiều 

trường hợp khác nhà báo sẽ quyết định hình thức truyền tải nào là phù hợp 

với nội dung thông điệp mà họ muốn truyền tải. Nhờ vậy, các sản phẩm báo 

điện tử ngày càng hấp dẫn và thu hút nhiều hơn sự quan tâm của công chúng. 

- Văn bản (text) 

Mặc dù những thành phần khác trong tính đa phương tiện có tính hấp 

dẫn và ưu điểm vượt trội, song văn bản vẫn là thành phần không thể thiếu của 

báo điện tử. Bản thân văn bản có khả năng truyền tải đầy đủ và trọn vẹn 

những nội dung thông điệp. Nó thường được dùng để thể hiện tựa đề tác 

phẩm (Tít báo - đầu đề/tiêu đề), nội dung chính dẫn dắt bài báo (Sapo), phần 

chính văn bản trong thân bài kết hợp với hình ảnh tĩnh, đồ họa để tăng tính 

hấp dẫn, chân thực của thông tin. 



 66 

Ngoài ra, văn bản còn được dùng để chú thích, bổ trợ, cung cấp làm rõ 

nội dung thông tin cho các đoạn video, hình ảnh, đồ họa.... Kiểu chữ, kích chữ, 

màu sắc chữ... đóng vai trò quan trọng nhất định làm tăng hay giảm tính hấp 

dẫn của văn bản. Cỡ chữ trong văn bản được sử dụng đa dạng vừa tạo sự chú 

ý của người đọc vừa nhằm phân biệt được các thành phần nội dung của tác 

phẩm như tít, sapo, chính văn.Ví dụ như sau: 

 

Trong bài báo trên văn bản (text) gồm: tít chính “Lƣơng tối thiểu tăng 

bao nhiêu” được sử dung với cỡ chữ in hoa đậm để tạo sự phân biệt giữa tên 

tác phẩm; sapo của bài báo được sử dụng chữ thường, in đậm tóm tắt nội 

dung là thông tin chính nhất của tác phẩm phân biệt với phần chính văn ở bên 

dưới; chú thích sử dụng phông chữ và cỡ chữ khác giải thích, làm rõ thông tin 

cho tác phẩm; phần chính văn được sử dụng cỡ chữ in thường là nội dung của 
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bài báo. Phần này kết hợp với ảnh minh họa, bổ sung thêm thông tin giúp 

hoàn chỉnh bài báo. 

Về cơ bản, việc sử dụng văn bản (text) khi thông tin về vấn đề bảo vệ 

quyền lợi của công nhân trên ba báo điện tử khảo sát hiện nay đã ngắn gọn, rõ 

ràng, dễ hiểu phù hợp với tính nóng hổi, cập nhập từng giờ, từng phút của 

thông tin. Bên cạnh đó, công chúng báo điện tử thường có xu hướng đọc lướt 

vì họ muốn nắm bắt nhanh, nhiều thông tin trong khoảng thời gian ngắn nhất 

nên cả 03 báo thường sử dụng cụm từ như: “hôm nay”, “sáng nay”, “chiều 

nay”, “ngay lúc này”, “hôm qua”, “tuần qua” ... để công chngs cảm nhận rõ 

nét độ nóng của thông tin. 

Mặt khác, trong các thành tố trong ngôn gữ báo điện tử đã được trình 

bày một cách linh hoạt, phục vụ cho liên kết đa chiều. Tít và sapo, thân bài 

được trình bày riêng rẽ ở nhiều hình thức để gây ấn tượng với công chúng, ví 

dụ như cỡ chữ, kiểu chữ,định dạng chữ, màu chữ thay đổi linh hoạt... Vì thế, 

nếu muốn đọc toàn bộ tác phẩm, công chúng phải kích vào đường dẫn đến 

thân bài nằm ở chỗ khác và sẽ thường xuyên bắt gặp chữ như “trở về”, “xem 

tiếp”, “chi tiết” hay những dữ liệu khác để đưa công chúng đến kho dữ liệu 

thông tin của tờ báo. Sử dụng nhiều bài ngắn, đoạn ngắn, câu đơn giản, dùng 

câu chủ động, với các bài dài có những tiểu mục tít phụ đan xem giúp tạo 

điểm nghỉ cho mắt vừa lại lôi kéo độc giả xem tiếp. Tuy nhiên, cũng không 

tránh khỏi những lỗi nhở như: đánh máy sai lỗi chính tả, tình trạng sao chép, 

lỗi phông chữ, lặp từ... đây là những lỗi vẫn thường xảy ra do khâu biên tập 

không kỹ càng. 

- Hình ảnh (hình ảnh tĩnh và hình ảnh động) 

Hình ảnh tĩnh (Still image) bao gồm ảnh chụp và hình họa. Nó là thành 

phần được dùng nhiều và đóng vai trò quan trọng vào thành công của tác 
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phẩm báo chí nói chung và sản phẩm báo điện tử nói riêng. Một bức ảnh được 

chụp đúng khoảnh khắc gắn liền với sự việc, sự kiện sẽ làm nổi bật cảm xúc, 

nhấn mạnh những thông tin qua ảnh sẽ nhanh chóng, dễ dàng và hấp dẫn hơn 

chữ viết. 

Chỉ cần nhìn thoáng qua bức ảnh kèm tin hoặc bài là người đọc có thể 

hình dung ra phần nào bài viết cũng như quyết định có nên đọc bài báo đó hay 

không. Ảnh tĩnh trên báo điện tử có thể đứng độc lập, có thể kết hợp với văn 

bản hoặc dùng làm đường dẫn tới các nội dung khác. Việc bố trí xem kẽ hợp 

lý giữa các khối chữ, các đoạn văn bản sẽ làm cho người đọc không cảm thấy 

nhàm chán, đơn điệu khi tiếp cận thông tin. Ngoài ra, nó còn là một công cụ 

giúp mắt người đọc nghỉ ngơi thư giãn, thỏa mái hơn khi đọc các bài viết dài. 

Hình ảnh động (animation) trên báo điện tử thường được thể hiện qua 

hai hình thức là slideshow (trình diễn ảnh) và animation. Hình thức trình diễn 

ảnh sẽ gồm nhiều hình ảnh khác nhau được sắp xếp theo ý đồ nhất định. Các 

hình ảnh sẽ tự động hiển thị nối tiếp nhau trên màn hình giao diện nhằm diễn 

đạt những nội dung thông tin nhất định của báo. Tùy theo thiết kế của từng 

báo mà các slide có tốc độ chuyển ảnh, giao diện trình diễn khác nhau. Bên 

cạnh ảnh động được thể hiện dưới dạng trình diễn thì báo điện tử có khả năng 

tích hợp một dạng hình ảnh động khác có tên gọi là animation. Đây là hình 

ảnh động được tạo ra từ sự kết hợp nhiều hình ảnh tĩnh riêng lẻ, chuyển động 

mền mại và liền mạch với tốc độ cao giống như một đoạn phim, gần giống 

nguyên lý làm phim hoạt hình.  

Ngoài ra, các báo còn sử dụng ảnh cận để đặc tả chân dung nhân vật 

tham gia đưa ý kiến bàn luận về một vấn đề. Nhìn chung, các báo khi sử dụng 

ảnh đều có chất lượng tốt và có các chú thích kèm theo. 
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- Audio và video 

Âm thanh (audio) là một trong các yếu tố đa phương tện trên báo điện 

tử, có tác dụng tạo sự gần gũi với người tiếp nhận thông tin bởi sự xuất hiện 

của tiếng nói trong tác phẩm báo chí. Ngoài ra, nó còn làm tăng sức thuyết 

phục, tính chính xác của tác phẩm nhất là trong các trường hợp phỏng vấn 

nhân vật, hay ghi âm lời của nhân chứng. 

Trên thực tế khảo sát trên 03 báo thì chúng tôi được biết mới chỉ duy 

nhất báo Lao động điện tử khai thác được thế mạnh này, còn 02 tờ báo còn lại 

chưa tích hợp file âm thanh thu được từ hiện trường hoặc qua biên tập các 

video. Nên việc đăng tải các audio về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân 

có sự hạn chế hơn nếu không phải là một trang báo điện tử do cơ quan báo 

điện tử do cơ quan chủ quản là các đài PT-TH. 

Về video việc tích hợp video lại là một yếu tố quan trọng giúp báo điện 

tử vượt qua những loại hình báo chí đã tồn tại trước đó. Bản thân những đoạn 

video đã mang tính đa phương tiện, gồm cả hình ảnh và âm thanh được kết 

hợp thêm những hình ảnh tĩnh, động và văn bản. Có thể nói báo điện tử đã 

thâu tóm được toàn bộ những phương tiện ưu việt nhất của tất cả các loại hình 

báo chí. 

Video được sử dụng trên báo điện tử gồm các hình thức video minh họa 

cho bài viết, video dành riêng cho các trang web, các chương trình video phát 

lại từ các chương trình truyền hình và các chương trình video theo yêu cầu. 

Các video được sử dụng trên báo điện tử hiện nay chủ yếu dạng FLV có dung 

lượng nhỏ, phù hợp với việc xem video trên internet, ngoài ra cũng có sử 

dụng định dạng WMV, MPEG...có dung lượng lớn hơn. 

Qua khảo sát thực trạng các tin, bài về vấn đề bảo vệ quyền lợi của 

công nhân trên 03 báo điện tử: Lao động, Người lao động và Đời sống & 
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Pháp luật, chúng tôi nhận thấy các báo đều đã cố gắng có cách thể hiện thông 

tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân để phát huy hết thế mạnh của 

mình. Tại mỗi báo đều có chuyên trang, chuyên mục video riêng. Chuyên 

mục này tổng hợp nhiều clip, nhiều tin tức truyền hình được biên tập, tổng 

hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có vấn đề bảo vệ quyền lợi của công 

nhân nhưng cũng chưa nhiều. 

- Đồ họa, biểu đồ, bảng biểu, hình vẽ minh họa (Grapic)  

Cùng với hình ảnh đồ họa, biểu đồ, bảng biểu, hình vẽ minh họa xuất 

hiện nhiều trên báo điện tử làm tăng sự đa dạng, sinh động trong cách thể hiện 

thông tin. Đồ họa là những hình ảnh được vẽ, thiết kế bằng các chương trình 

phần mền đồ họa ứng dụng trên máy tính để mô tả minh họa cho những ý 

tưởng, chi tiết nào đó. Sự kết hợp giữa những hình khối và màu sắc trong đồ 

họa tạo ra những hình ảnh, không gian chiều sâu. Thông tin đồ họa thực chất 

là diễn đạt thông tin bằng đồ thị, biểu đồ, bảng, bản đồ, lược đồ.... 

Infographic hay còn gọi là thiết kế đồ họa thông tin là dạng thức thể hiện 

các thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức bằng hình ảnh trực quan. Những thiết kế 

này cung cấp những thông tin phức tạp qua thiết kế dưới dạng ngắn gọn, rõ ràng 

bằng kí hiệu, biểu tượng, bản đồ các bài viết kỹ thuật. Với thông tin dạng đồ họa, 

các nhà khoa học, nhà toán học, những người làm công tác thống ke có thể 

truyền đạt các ý tưởng, khái niệm một cách dễ dàng và đầy đủ. 

Đồ họa, biểu đồ, bảng biểu, hình vẽ minh họa cũng đã trở thành công 

cụ đắc lực trong việc truyền tải thông sinh để sinh động và hấp dẫn trên báo 

điện tử; nó làm tăng tính trực quan và khả năng bao quát tổng hợp thông tin 

của độc giả, giúp họ tiếp nhận dễ dàng hơn.  

2.2.3.3. Phản hồi và tương tác  

Sự phản hồi và tương tác của công chúng trong báo chí có vai trò vô 
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cùng quan trọng, hữu ích cho người làm báo. Không khó khăn như trên truyền 

hình, phát thanh hay báo in, sự phản hồi của công chúng trên báo mạng điện 

tử được thực hiện vô cùng đơn giản và nhanh chóng nhất. 

Báo điện tử là loại hình báo chí có tính tương tác cao hơn bất cứ loại 

hình báo chí khác. Nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ cao các tin, bài được 

đăng tải theo giờ, trên các chuyên mục một cách hệ thống, khoa học, có 

đường link rõ ràng. Bạn đọc chủ động tìm kiếm thông tin và lựa chọn những 

bài báo theo ý muốn, hơn nữa công chúng của báo điện tử có thể gửi thư điện 

tử (email) phản hồi tới từng bài báo, từng tác giả bằng những thao tác đơn 

giản, thuận tiện. 

Tòa soạn hầu như nhận được ngay tức thời những ý kiến phản hồi và 

quá trình xử lý, sàng lọc, lưu trữ, phản hồi cũng nhanh hơn nhờ có sự hỗ trợ 

của máy tính và mạng internet. Thông qua email, tòa soạn có thể gửi đến từng 

độc giả những bản tin tóm tắt theo định kỳ giúp họ tiết kiệm thời gian và gắn 

kết hơn với những tờ báo có thể thiết lập được các diễn đàn hay thực hiện các 

cuộc bỏ phiếu cho công tác điều tra xã hội học trở nên vô cùng đơn giản, 

thuận tiện và nhanh chóng. 

Thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân phải có tính tương 

tác cao với độc giả, nghĩa là phải tạo ra khả năng phản hồi, trao đổi thông tin 

nhanh chóng và được thể hiện ở mọi mặt, mọi góc độ của tờ báo đối với công 

chúng, giữa nhà báo với công chúng và với công chúng. Hiện nay, ở cả 03 báo 

điện tử thuộc diện khảo sát: Lao động, Người lao động và Đời sống & Pháp 

luật đều tổ chức nhiều phương thức, công cụ để hỗ trợ tương tác với độc giả. 

Hệ thống thư điện tử (E-mail) giúp người đọc có thể góp ý, phản hồi, thắc 

mắc... trực tiếp đến địa chỉ email của mỗi cơ quan báo chí. Các box phản hồi 

(comment) đặt ngay dưới nội dung các bài viết. Thông qua các ý kiến nhận 
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xét, bình luận, góp ý tòa soạn có thể định hướng thông tin tuyên truyền, phát 

hiện ra vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân hoặc tiếp 

tục đi sâu vào những nội dung mà độc giả quan tâm, thắc mắc. 

Các cuộc giao lưu, bàn tròn trực tuyến (online seminars) đã tạo cơ hội 

để nhiều bạn đọc cùng lúc có thể tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ chính kiến của 

mình đối với nhân vật, vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân. Phản hồi 

đường dây nóng, qua đường thư tín vẫn phát huy hiệu quả đối với báo điện tử. 

Bình chọn, thăm dò dư luận để thu thập thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi của 

công nhân về chính tờ báo điện tử mà bạn đọc đang truy nhập. 

2.3. Đánh giá của công chúng công nhân vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử Việt Nam hiện nay 

Hoạt động báo chí là hoạt động có ý thức và mục đích của con người, 

bởi vậy yêu cầu về tính hiệu quả của báo chí phải được đặt lên hàng đầu. Hiệu 

quả báo chí là việc vận dụng các quy tắc, nguyên tắc, hình thức, phương thức 

hoạt động báo chí giúp cho nó thực hiện tốt, chức năng, nhiệm vụ của mình 

nhằm đạt được mục đích đề ra. 

Để có thêm cơ sở dữ liệu tham khảo xây dựng giải pháp nâng cao chất 

lượng thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam, 

chúng tôi đã tiến hành cuộc điều tra ý kiến phản hồi của công chúng, đối 

tượng chính là những người công nhân lao động.  

Tác giả luận văn đã sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi với những 

câu hỏi in sẵn trên giấy, gửi ý kiến trực tiếp đến đối tượng cần hỏi. Để đảm 

bảo tính khách quan của nghiên cứu, chúng tôi chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên, 

vừa mang tính đại diện, với cách tiếp cận phi xác xuất. 

Theo định hướng trên, chúng tôi chọn Tp. Hà Nội để tiến hành điều tra 

khảo sát, bởi lẽ Hà Nội là thù của cả nước, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn 
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hóa và xã hội; là nơi cũng có nhiều các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 

các doanh nghiệp đều chọn Hà Nội để đặt trụ sở sản xuất. Do đó, điều tra trên 

địa bàn này sẽ phản ánh tương đối toàn diện về vấn đề nghiên cứu quan tâm. 

Để có kết quả ngẫu nhiên, khách qua, nhưng đảm bảo được tính đại 

diện chúng tôi đã chọn các quận huyện: Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức 

để tiến hành điều tra khảo sát công chúng. 

Để thấy được thực trạng tiếp nhận thông tin và nhu cầu tiếp nhận thông 

tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam, từ đó đề ra 

những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin về 

bảo vệ quyền lợi của công nhân, tác giả đã khảo sát ý kiến 300 công chúng 

(các cá nhân có công việc khác nhau như: công chức, viên chức, sinh viên...). 

Trong tổng số 300 phiếu thu về thì có 10 phiếu là phiếu trắng. Kết quả có thể 

hiểu rằng, người dân đã e ngại và không muốn trả lời và cũng có thể cho biết 

suy nghĩ của họ là không quan tâm đến vấn đề thông tin về bảo vệ quyền lợi 

của công nhân. Cụ thể kết quả khảo sát thu được là như sau: 

Về mức độ quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân trên báo chí với 

câu hỏi Qúy vị có quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân? tác giả luận văn 

thu được kết quả sau (xem biểu đồ 2.1): 

 

Biểu đồ 2.1 Đánh giá của công chúng được khảo sát về mức độ quan tâm 

đến vấn đề quyền lợi công nhân 
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Kết quả biều đồ 2.1 trên cho thấy có đến 62% công chúng quan tâm và 

rất quan tâm đến vấn quyền lợi người công nhân, có 24,5% ý kiến cho rằng họ 

quan tâm một cách bình thường và vẫn còn có đến 13,5% ý kiến công chúng 

không quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân. 

Để biết được mức độ quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân được 

công chúng tiếp nhận trên loại hình phương tiện báo chí nào, tác giả luận văn đã 

đặt câu hỏi Quý vị thường cập nhập tin tức về vấn đề quyền lợi công nhân trên 

các loại hình báo chí nào sau đây? Và thu được kết quả sau (xem biểu đồ 2.2): 

 

Biểu đồ 2.2 Đánh giá của công chúng được khảo sát về loại hình báo 

chí mà công chúng quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân 

Kết quả biểu đồ 2.2 trên cho thấy công chúng có rất nhiều các phương 

tiện truyền thông để tiếp cận vấn đề quyền lợi công nhân. Trong đó, báo điện 

tử được công chúng lựa chọn khi tiếp cận vấn đề quyền lợi công nhân nhiều 

nhất với 65,2%, tiếp đó là truyền hình với 45,2%, báo in là 37,9%, phát thanh 

và các loại khác giao động là 14,1%-13,5%. Như vậy, với kết quả này có thể 

thấy rằng sự lên ngôi của báo điện tử thì đây chính là kênh tiếp cận thông tin 
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về vấn đề quyền lợi công nhân tốt nhất đến với công chúng hiện nay. Sở dĩ, 

các loại hình báo chí khác ít được công chúng sử dụng vì đặc trưng tính chất 

công việc của họ làm việc trong môi trường khu công nghiệp nên “thời gian 

toàn ngày là dành cho công việc, tối về tắm giặt rồi làm mấy việc linh tinh, đi 

ở trọ nên không có tivi, thỉnh thoảng thì đọc báo trên điện thoại hoặc nghe 

radio” (PVS). 

Và để biết được các nguồn trang báo điện tử mà công chúng thường 

xuyên truy cập để biết về vấn đề quyền lợi công nhân, chúng tôi có đặt ra câu 

hỏi Nếu cập nhập thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử, 

quý vị thường truy cập vào các tờ báo nào sau đây? Và thu được kết quả sau 

(xem biểu đồ 2.3): 
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Biểu đồ 2.3 Các tờ báo điện tử mà công chúng được khảo sát quan tâm đến 

vấn đề quyền lợi công nhân 

Kết quả biều đồ 2.3 trên cho thấy ở cả báo điện tử được khảo sát (báo: 

Lao động, Người lao động, Đời sống & Pháp luật) được độc giả công chúng 

quan tâm hơn cả (chiếm > 50%) so với các tờ báo điện tử khác của Việt Nam. 
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Kết quả này còn cho thấy các báo được khảo sát đã thực hiện đúng theo tôn 

chỉ, mục đích là tờ báo đại diện cho tiếng nói người lao đông và đời sống của 

công nhân lao động trong cả nước. 

Để đánh giá mức độ hiệu quả của những thông tin về vấn đề quyền lợi 

công nhân trên báo điện tử, chúng tôi đặt câu hỏi: Các tờ báo điện tử mà qúy 

vị theo dõi đã đáp ứng được nhu cầu về thông tin về vấn đề quyền lợi công 

nhân chưa? Và thu được kết quả sau (xem biều đồ 2.4): 

 

Biểu đồ 2.4 Đánh giá của công chúng về sự đáp ứng được nhu cầu về 

thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử 

Kết quả biều đồ 2.4 cho thấy các thông tin về vấn đề quyền lợi công 

nhân trên báo điện tử được công chúng đánh giá rất tốt là 30,3%, tương đối 

tốt là 24,5%, mức độ vừa phải là 24,5% và vẫn có đến 13,5% công chúng cho 

rằng chưa đáp ứng và 7,2% ý kiến công chúng cho là họ không biết.  

Để biết được những nội dung thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân 

trên báo điện tử mà công chúng quan tâm, chúng tôi đã sử dụng câu hỏi Quý 

vị quan tâm đến chủ đề nào liên quan đến nội dung vấn đề quyền lợi công 

nhân trên báo điện tử? và thu được kết quả sau (xem biểu đồ 2.5): 
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Biểu đồ 2.5 Những nội dung thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên 

báo điện tử mà công chúng quan tâm 

Kết quả biều đồ 2.5 trên cho thấy công chúng được hỏi đều quan tâm 

đến những nội dung thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử 

trong đó, nội dung về việc làm, lương và BHXH, BHYT có sự quan tâm nhiều 

nhất >60%; các nội dung về hợp đồng lao động và chế độ, chính là >40%; các 

vấn đề khác như: nhà ở, an toàn lao động, đời sống tinh thần chiếm 37%. 

Với câu hỏi Qúy vị đánh giá như thế nào về chất lượng thông tin về vấn 

đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? Chúng tôi thu được kết 

quả sau (xem biều đồ 2.6): 
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Biểu đồ 2.6 Đánh giá của công chúng về chất lượng thông tin về vấn đề 

quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam 

Với câu hỏi: Theo qúy vị, giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin 

về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam hiện nay là gì? 

Chúng tôi thu được kết quả sau (xem biểu đồ 2.7): 

53,1

63,4

81,7

75,5

85,9

73,8

65,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NCNT, trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh, 

thành phố

Đổi mới ND&HT thông tin về BVQL 

người lao động

NCCL công tác đào tạo, bồi dưỡng 

người làm báo về vấn đề BVQL …

PH tính ĐPT và hoạt động tương tác 

của báo điện tử

Mở ra các CM,  chuyên biệt về công 

nhân

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan báo 

điện tử với các chuyên gia

Thường xuyên TK, KS, đánh giá 

MĐQT và ND đóng góp của độc giả

 

Biểu đồ 2.7 Những giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin về vấn đề 

quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam theo ý kiến của công chúng 
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Như vậy, với kết quả khảo sát đánh giá của công chúng trên tác giả luận 

văn nhận thấy rằng: trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, nhất là sự 

ra đời của mạng xã hội nhưng công chúng vẫn thường xuyên tiếp cận thông 

tin thời sự, chính trị xã hội. Báo điện tử vẫn là loại hình báo chí được độc giả 

quan tân đón đọc nhiều nhất để tìm kiếm thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của người lao động nói chung và người công nhân lao động nói riêng. 

Tần xuất thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo 

điện tử chưa đạt yêu cầu, tương đối ít, còn thấp và chưa tương xứng với tiềm 

năng, thế mạnh của mình. Chất lượng thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử chưa tương xứng với tầm quan trọng của công 

nhân đóng góp cho sự phát triển KT-XH. 

Thu nhập, việc làm và các chế độ chính sách của là những quyền lợi 

thiết thực đáp ứng cho đời sống của người công nhân lao động đồng thời là 

vấn đề được độc giả quan tâm, mong muốn phản ánh nhát trên báo điện tử. 

Báo điện tử cần phải nói tiếng nói về quyền và lợi ích của người lao động nói 

chung và người công nhân lao động nói riêng nhiều hơn để cải thiện và nâng 

cao hiệu quả thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân. 

Công chúng ít khi tương tác hoặc trao đổi thông tin vê vấn đề bảo vệ 

quyền lợi của công nhân trên báo điện tử. Đồng thời, công chúng chưa thực 

sự thỏa mãn với thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo 

điện tử hiện nay. Rõ ràng là báo điện tử cần phải phát huy những ưu điểm và 

khắc phục những hạn chế, thông tin sâu sắc toàn diện hơn về vấn đề bảo vệ 

quyền lợi của công nhân, dự báo và cung cấp nhanh hơn nữa những thông tin 

về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân đang diễn ra. Chỉ có như vậy, mới 

thỏa mãn được nhu cầu ngày càng cao, càng khó tính của công chúng. 
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2.4. Nhận xét những thành công và hạn chế và nguyên nhân của 

những thành công, hạn chế trong thông tin về bảo vệ quyền lợi của công 

nhân trên báo điện tử  

2.4.1. Thành công và nguyên nhân thành công 

- Thành công 

Thời gian qua, báo điện tử và các phương tiện truyền thông đại chúng 

đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân tới cộng đồng, nhằm nâng 

cao hiểu biết của người dân về quyền lợi của người lao động nói chung và 

người công nhân nói riêng. Báo điện tử với những thế mạnh đa phương tiện 

đã có những thành công nhất định. 

Thông qua quá trình khảo sát, phân tích thực trạng thông tin về bảo vệ 

quyền lợi của công nhân trên 3 báo điện tử: Lao động, Người lao động, Đời 

sống & Pháp luật trong năm 2018, tác giả luận văn có đánh giá về những 

thành công của hoạt động thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên 

báo điện tử tại Việt Nam hiện nay như sau: 

Thứ nhất là các cơ quan báo điện tử đã có sự quan tâm và thông tin về 

bảo vệ quyền lợi của công nhân nhiều hơn trước đây thông qua tần suất và 

mức độ đăng tải thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên các báo đều 

tăng lên. Có những tờ báo đã xây dựng được các chuyên trang, chuyên 

mục,tiểu mục, có cử phóng viên chuyên trách riêng theo dõi mảng đề về 

người lao động, tạo điều kiện tối đa cho họ khi tác nghiệp hoặc đã chủ động 

hơn trong việc khai thác thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, có sự 

phối hợp thông tin với các hãng thông tấn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, 

các tòa soạn đã mở các hoặc cử các phóng viên của báo mình tham gia các 

chương trình nâng cao kỹ năng viết về bảo vệ quyền lợi của công nhân do các 

đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. Chia sẻ những thành công trên báo của 
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mình ông Dương Văn Quang – Phó Tổng Biên tập báo Người lao động có 

chia sẻ: “Chúng tôi từng bước xây dựng được đội ngũ phóng viên chuyên 

trách về đề tài này, lượng tin, bài đa dạng, phong phú đã phản ánh mọi thông 

tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân: việc làm, hợp đồng lao động, tiền 

lương, BHXH, BHYT... nhận thấy đây là vấn đề lâu dài, cần tuyên truyền sâu 

rộng và liên tục, báo Người lao động coi đây tiếp tục là một trong những 

trọng tâm tuyên truyền trong tương lai” (PVS, PL3). 

Thứ hai là hầu hết các báo điện tử đều thông tin khá đầy đủ nội dung 

thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân. Các nội dung đều thiết thực, dễ 

hiểu, ngắn gọn, súc tích có chắt lọc chi tiết, hình ảnh giá trị cao nhằm đúng 

đối tượng của bài báo. Đặc biệt đối với nội dung thông tin về vấn đề đời sống 

tinh thần được thể hiện với nhiều thể loại báo chí khác nhau với nhiều góc độ 

tiếp cận, nhiều màu sắc, ngôn ngữ khác nhau. Ở đề tài này nhà báo như “cá 

gặp nước” thỏa sức vùng vẫy sáng tạo. Chính vì thế mà tăng hiệu quả tiếp 

nhận thông tin và độc giả khảo sát cũng đánh giá là có nội dung thông tin hấp 

dẫn đáp ứng thị hiếu của độc giả. Ngoài ra, một số nội dung như thu nhập, 

việc làm, chính sách an sinh xã hội cũng đã trở thành “mảnh đất” để các nhà 

báo, phóng viên viết bài với thể loại, cách thức đa dạng. 

Thứ ba là các thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo 

điện tử cung cấp cơ bản đảm bảo tính chính xác, tính thời sự. Những nội dung 

thông tin cần updeta thường xuyên như các chủ trương, chính sách, thông tin 

hội nghị, hoạt động của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề  

về bảo vệ quyền lợi của công nhân đã được các báo điện tử cập nhập với độ 

chính xác, có dẫn nguồn cung cấp thông tin và có tính sở hữu trí tuệ đảm bảo 

quyền thông tin của mỗi tờ báo (trên ảnh, sapo đều có logo của báo). 

Thứ tư là về thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện  

tử đã hấp dẫn, phong phú hơn không còn cứng nhắc, hình thức trình bày đa 
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dạng, có chiều sâu giàu kiến thức chuyên môn để thu hút sự quan tâm của độc 

giả nhiều hơn. Qua đó, thấy được ý thức trau dồi thêm vốn kiến thức về thông 

tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân. Đặc biệt, có nhiều đổi mới, sáng tạo, 

tìm tòi trong cách viết để bài viết thêm sinh động, có giá trị thông tin cao. 

Chia sẻ về kinh nghiệm nhà báo Trần Vương – báo Lao động chia sẻ: “Ngoài 

các biện pháp nghiệp vụ thường dùng, tùy từng hoàn cảnh mà phóng viên phải 

có những cách tiếp cận khác nhau để khai thác thông tin được tốt hơn. Có 

những khi tiếp xúc với công nhân phải thông qua người quen của họ, có những 

khi phải qua sự đồng ý của cơ quan, đơn vị nơi họ làm việc, có những khi tiếp 

xúc với họ không được để người khác biết. Đồng thời phải dành nhiều thời gian 

hơn để trò chuyện, tạo sự tin tưởng với những đối tượng này” (PVS, PL3). 

Thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân đã mới lại, sinh động hơn 

vì biết vận dụng ưu thế của đa phương tiện và tính tương tác cao của báo điện 

tử trong sáng tạo tác phẩm. Các tác phẩm cho thấy các nhà báo trong quá 

trình sáng tạo họ cũng đã cố gắng phát huy những thế mạnh của báo điện tử 

như: trang bị cho mình nhiều phương tiện công nghệ hiện đại như máy ảnh, 

điện thoại, máy ghi âm, máy tính bảng... vừa để thu thập thông tin viết bài, 

vừa quay video để phân tích xem kẽ làm minh họa cho bài viết trở nên sinh 

động và hấp dẫn hơn. 

- Nguyên nhân thành công 

Do nhận thức được những vấn đề mà người lao động nói chung và 

người công nhân lao động nói riêng phải đối mặt với việc bị các doanh nghiệp 

bóc lột sức người và tiền công, quyền của người lao động, trong những năm 

qua Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách, chủ trương yêu cầu các Bộ, 

Ngành quan tâm và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, các hãng 

thông tấn, giới truyền thông trong và ngoài nước, trong đó có báo điện tử để 

đẩy mạnh hoạt động thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân nhằm nâng 
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cao nhận thức, thay đổi hành vi của họ góp phần tích cực trong việc làm mạnh 

hóa các quan hệ xã hội, và bảo vệ quyền lợi của công nhân. 

Từ những chủ trương này, các tòa soạn báo điện tử đã chú trọng, quan 

tâm và thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân hơn trước đây, chủ động 

sáng tạo, đổi mới nhiều phương thức thông tin cho phát huy hết khả năng thế 

mạnh của loại hình báo điện tử. 

Để thực hiện tốt công tác thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử đã có sự phối hợp chặt chẽ với một số đơn vị như Bộ TT&TT, 

Tổng LĐLĐ Việt Nam và sở, ban, ngành các địa phương để khai thác thông 

tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân. 

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên được giao nhiệm vụ thông tin về bảo 

vệ quyền lợi của công nhân đã nêu cao trách nhiệm, chủ động trong việc trau 

dồi kiến thức, chọn đề tài, sáng tạo trong cách viết, tìm cách thể hiện phù hợp 

với từng thể loại, từng đối phương, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp, duy trì và tạo nhiều mối quan hệ mới để khai thác thông tin. 

Qua đó, hiệu quả của các tác phẩm thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc gải. 

Hơn nữa, người dân còn có rất nhiều ý kiến phản hồi đóng góp tới tòa 

soạn báo. Đó có thể là những phát hiện, phẩn ánh về thực trạng vấn đề quyền 

lợi của công nhân để tòa soạn cử phóng viên đến điều tra, làm rõ sự việc hoặc 

có thể là những góp ý từ phía độc giả được tòa soạn báo điện tử ghi nhận và 

có sự đánh giá lại hoạt động thông tin của tòa soạn. Nó sẽ giúp ích rất nhiều 

đối với việc nâng cao hiệu quả thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử. 

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 

- Hạn chế 

Bên cạnh một số thành công kể trên, hoạt động thông tin về bảo vệ 
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quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế: 

Thứ nhất là hạn chế về việc chưa phát huy hết khả năng tích hợp đa 

phương tiện và tính tương tác của báo điện tử. 

Cụ thể là đối với việc xử lý các văn bản (text) trên báo điện tử vẫn còn 

nhiều lỗi trong khi biên tập như: lỗi đánh máy sai chính tả, lỗi phông chữ, lặp 

từ... số lượng hình ảnh động, đồ họa ít chưa ứng dụng nhiều; file âm thanh 

(audio) chưa được sử dụng nhiều ở các báo; số lượng bài diễn đàn, trả lời trực 

tuyến là rất thấp. Chất lượng hình ảnh, video thông tin về bảo vệ quyền lợi 

của công nhân không cao bởi những video này đa phần là do phóng viên, 

cộng tác viên, người dân quay lại bằng các thiết bị cầm tay gửi và đăng trực 

tiếp không qua khâu biên tập chỉnh sửa nên dung lượng, chất lượng hình ảnh 

của một số video chưa được sắc nét, bố cục hình ảnh chưa được chuẩn còn 

rung, giật. 

Thứ hai là có sự khác biệt, phân bố không đồng đều về tần suất và mức 

độ thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân tại mỗi báo. Điều này phụ 

thuộc vào tôn chỉ, định hướng của mỗi tờ báo xác định nội dung nào được 

tuyên truyền nhiều hơn, nội dung nào không cần chú trọng để đảm bảo phát 

huy thế mạnh riêng của mỗi tòa soạn báo điện tử.  

Thứ ba là một số nội dung về: việc làm, hợp đồng lao động, chế độ 

chính sách, BHXH BHYT trong thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân 

chưa được thông tin đầy đủ, chưa đáp ứng được thị hiệu của độc giả; vẫn còn 

tình trạng sao chép, nhặt nhạnh ở những trang báo, kênh thông tin không được 

trích dẫn rõ ràng. 

Thứ tư là một số nội dung thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân 

chưa được cập nhập thường xuyên, liên tục, chưa bắt kịp tính thời sự. 

-  Nguyên nhân của hạn chế 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập nêu trên. Trong 
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đó, nổi lên một số nguyên nhân sau: 

Thứ nhất là thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân là đề tài khô 

khan, không mang tính thời sự, không hấp dẫn số đông công chúng. Trong khi 

đó tòa soạn báo điện tử hiện nay số lượng phóng viên chuyên trách viết về 

mảng người lao động nói chung và người công nhân lao động nói riêng lại rất 

ít và đa số là kiêm nhiệm. Do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến số lượng và chất 

lượng các tác phẩm thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nhận định 

về vấn đề này ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập báo Lao động, chia sẻ: 

“Vấn đề thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân đã được tòa soạn chú 

trọng sản xuất nhưng với tần suất chưa nhiều, chưa đa dạng về hình thức 

chuyển tải. Một phần do đội ngũ nhân lực phụ trách còn mỏng, đa số phóng 

viên đều kiêm nhiệm nên chưa có đội ngũ phóng viên chuyên viết về mảng đề 

tài này” (PVS, PL3).  

Thứ hai là trong quá trình tác nghiệp, nhiều phóng viên, nhà báo khó 

tiếp cận nguồn tin từ cơ quan chức năng, nhiều nơi không có người phát ngôn, 

không sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin. Thiếu thông tin về bảo vệ quyền 

lợi của công nhân là một khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả thông tin về 

bảo vệ quyền lợi của công nhân. Đồng ý với ý kiến này nhà báo Nguyễn Anh 

– Báo Người Lao động cho biết: “Chủ sử dụng lao động thường né tránh cung 

cấp thông tin về vấn đề tranh chấp lao động, đình công, chế độ bảo hiểm, nợ 

lượng... Khi có sai phạm thì tìm cách thoái thác không tiếp phóng vieen thậm 

chí đuổi, hành hung phóng viên” (PVS, PL3). 

Thứ ba là thực trạng thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân trên 

báo điện tử Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế bởi nguyên nhân nội tại 

trong bản thân mỗi cơ quan báo điện tử được quy định bởi định hướng hoạt 

động, tôn chỉ, mục đích tuyên truyền của báo. Về phần kinh phí cũng tác động 

không nhỏ tới định hướng thông tin của tờ báo, khi các báo điện tử phải tự 
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duy trì kinh phí để hoạt động thì họ phải đảm bảo cân đối chi tiêu, kinh doanh 

có lợi cho báo để duy trì sự hoạt động của tờ báo. Cho nên những tờ báo này 

sẽ quan tâm và tập trung đăng tải những nội dung thông tin nào mà nhóm 

công chúng mục tiêu cuả họ quan tâm nhất. 

Thứ tư là xuất phát từ việc chưa có định hướng nên không có việc các 

nhà báo nghiên cứu, khảo sát công chúng, xem họ quan tâm đến thông tin về 

bảo vệ quyền lợi của công nhân ở mức độ nào, nhóm công chúng mục tiêu 

trong hoạt động thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân gồm những ai, 

đặc điểm tâm lý tiếp cận cũng như trình độ của họ như thế nào? Họ thích đọc 

những nội dung thông tin về bảo vệ quyền lợi của công nhân?... Do vậy, dẫn 

đén không nắm bắt được thị hiệu của độc giả, không có cách tiếp cận với 

công chúng đề đề xuất lôi kéo họ đọc thông tin về bảo vệ quyền lợi của công 

nhân trên báo của mình cho nên hiệu quả thông tin không đáp ứng được yêu 

cầu của độc giả. 

Thứ năm là do công nghệ KH-KT ngày càng phát triển, sự cạnh tranh 

càng lớn giữa các phương tiện truyền thông, nên đội ngũ phóng viên, nhà báo 

chưa nắm bắt kịp (kỹ năng xử lý tin video, audio, biểu đồ, đồ họa) để tận dụng 

tối đa thế mạnh của loại hình báo điện tử. Yêu cầu nâng cao khả năng nghiệp 

vụ, khả năng sử dụng thành thạo các loại phương tiện kỹ thuật chuyên dụng khi 

tác nghiệp luôn là thách thức lớn đối với đội ngũ những người làm báo. 
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Tiểu kết chương 2: 

Trong chương 2 của luận văn, tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực 

trạng thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử. Nhìn 

chung báo chí đã vào cuộc phản ánh và cung cấp thông tin vấn đề bảo vệ 

quyền lợi của công nhân khá đều đặn, thường xuyên. Báo chí đã chứng minh 

vai trò, trách nhiệm xã hội trước những vấn đề kinh tế của nước nhà hiện nay.  

Về mặt nội dung báo điện tử đã thông tin về việc làm, hợp đồng lao 

động, tiền lương; các chế độ, chính sách, BHXH, BHYT; các vấn đề về bảo 

hộ lao động, sức khỏe, nhà ở và đời sống tinh thần của người công nhân lao 

động. 

Về cách thức thể hiện thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân, 

báo điện tử cũng sử dụng và khai thác tối đa ưu thế của các loại hình và thể 

loại báo chí như: Tin, bài, phóng sự, phản ánh, ghi nhanh... nhờ đó mà công 

chúng có thể tiếp cận thông tin được dễ dàng và thuận tiện. 

Dẫu vậy, kết quả nghiên cứu, phân tích thông tin vấn đề bảo vệ quyền 

lợi của công nhân trên báo điện tử cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập trong 

cả nội dung và hình thể hiện trong việc thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi của 

công nhân. 

Việc nghiên cứu, khảo sát và phân tích của chương 2 là cơ sở để đến 

chương 3 chúng tôi đưa ra những đánh giá về hiệu quả và những bấp cập để 

từ đó đề xuất ra những giải pháp trong việc thông tin vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 3: 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CHẤT LƢỢNG VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CÔNG 

NHÂN TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI  

 

3.1. Những vấn đề đặt ra  

Sự đa dạng trong các loại hình báo chí đã và đang đặt ra cho các cơ 

quan báo chí trong môi trường cạnh tranh hết sức khốc liệt. Cùng với sự phát 

triển của nền kinh tế - xã hội, thị hiếu của người đọc với các sản phẩm văn 

hóa, trong đó báo chí ngày càng cao. Chính vì vậy, nâng cao văn hóa truyền 

thông trong các sản phẩm báo chí trong đó có báo điện tử là yêu cầu bức thiết 

để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của độc giả. 

Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Đảng 

lần thứ XII năm 2018; những thành tựu to lớn về phát triển KT-XH của đất 

nước sau hơn 30 năm đổi mới cùng với những kinh nghiệm đúc kết được 

trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua và quá trình hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tạo điều kiện cho nước ta tiếp cận các 

nước phát triển. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tê sẽ có sự đan xem giữa thuận 

lợi và khó khăn, tác động đến những biến đổi về số lượng, cơ cấu, chất lượng 

của đội ngũ đoàn viên và công nhân lao động. 

Theo dự báo của nhiều các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, 

trong thời gian sắp tới nước ta cũng như các nước trên thế giới sẽ gặp không ít 

những khó khăn, thách thức, những tác động tiêu cực từ chiến tranh thương 

mại Mỹ - Trung. Những vấn đề về giải quyết việc làm, tiền lương, nhà ở, đời 

sống vật chất và tinh thần, trình độ nâng cao học vấn và nghề nghiệp cho 

người công nhân lao động vẫn là yêu cầu hết sức bức thiết; quan hệ lao động 

giữa chủ doanh nghiệp với người công nhân lao động; sự phân hóa giàu 
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nghèo, khoảng cách về thu nhập và đời sống người công nhân lao động vẫn 

còn khá lớn. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội và 

nhiều vấn đề tiêu cực khác vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn; một số cơ chế, 

chính sách còn thiếu, chưa thống nhất; quản lý nhà nước về công nhân lao 

động còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; vẫn còn nhiều trường hợp các doanh 

nghiệp có những hoạt động lôi kéo, cản trở điều kiện để tập hợp đưa người 

công nhân lao động vào sinh hoạt văn hóa, hoạt động công đòa, nhất là ở các 

khu công nghiệp, doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều khó khăn. 

Việc phát triển công nghiệp, dịch vụ và quá trình đô thị hóa, sự gia tăng 

về dân số, áp lực về tài nguyên môi trường, các vấn đề an sinh xã hội, lương, 

bảo hiểm.... xung quanh các khu công nghiệp. Những yếu kém, khuyết điểm 

có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nhìn chung thì vẫn là 

do chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng các vấn đề xã hội trong các 

khu công nghiệp, người công nhân lao động và lãnh đạo của các cơ quan chủ 

quản chưa có nhận thức đúng đắn đi kèm với hành đồng cụ thể; chưa đảm bảo 

hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển các khu công nghiệp với các vấn đề 

xã hội nảy sinh xung quanh nó, thông thường họ chỉ chú trọng đến lợi ích 

tăng trưởng mà ít quan tâm đến các vấn đề xã hội; các nguồn lực đầu tư cho 

các vấn đề an sinh, xã hội còn hạn chế; công tác quản lý của Nhà nước, của 

các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư về các vấn đề quyền 

và lợi ích của người công nhân lao động còn nhiều yếu kém, phân công, phân 

cấp trách nhiệm còn chưa rõ ràng, việc thi hành pháp luật còn chưa nghiêm. 

Dù đề cập còn ít, chưa sâu những trên báo điện tử Việt Nam cũng đã 

phần nào tác động ban đầu trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ 

quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam. 
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3.2. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chất lƣợng thông tin về 

vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam  

Các cơ quan báo chí nói chung và cơ quan chỉ có báo điện tử nói riêng 

cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016 

mới nhất được ban hành, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng về nội 

dung, tính hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của công nhân viên chức lao 

động và đọc giả. Đây là điều kiện để các cơ quan báo chí nói chung và cơ 

quan chỉ có báo điện tử nói riêng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi 

người công nhân lao động ở các khu công nghiệp. Ngoài việc tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, nhiệm vụ của cơ quan báo chí nói chung và cơ quan chỉ có báo điện tử 

nói riêng yêu cầu tích cực phản ánh, biểu dương những nhân tố mới, điển hình 

tiên tiến trong phong trào công nhân viên chức lao động, nhất là đi sâu phản 

ánh tình hình đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của người công nhân lao 

động trong các khu công nghiệp, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đồng thời 

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội. 

3.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Liên đoàn lao động tỉnh, 

thành phố  

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố vừa là chủ thể hoạt động tuyên 

truyền các hoạt động thông tin về bảo vệ quyền lợi người công nhân lao động. 

Hiệu quả tuyên truyền thông tin về bảo vệ quyền lợi người công nhân lao 

động phụ thuộc nhiều vào yếu tố, trong đó có vai trò quyết định nhất thuộc về 

chủ thể hoạt động tuyên truyền thông tin về bảo vệ quyền lợi người công nhân 

lao động. 

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cần đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả của các cuộc giao ban báo chí định kỳ để nhận xét, đánh giá và 

định hướng hoạt động cho các các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ quyền lợi 
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công nhân lao động đang sinh sống và làm việc ở các khu công nghiệp. Những 

ý kiến tại mỗi kỳ giao ban, mỗi lần tiếp xúc với cơ quan báo chí cần cụ thể, chi 

tiết, đa chiều, bên cạnh việc biểu dương những mặt làm được, chỉ ra những 

điểm cần cải tiến để các cơ quan báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng có 

sự điều chỉnh, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mình. 

Các cơ quan chủ quản cần có sự đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và giám 

sát toàn diện các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, có chương trình, nội 

dung cụ thể và công việc thanh tra, kiểm tra này nhất thiết phải được tiến 

hành thường xuyên, liên tục, nghiêm minh và công bằng. Liên đoàn lao động 

ở trung ương và các tỉnh phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc thường 

xuyên với các cơ quan báo chí để kịp thời uốn nắn những sai lệch không đáng 

có trong hoạt động báo chí qua đó nâng cao chất lượng thông tin báo chí và 

hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đang ảnh trực tiếp đến 

quyền lời của người công nhân lao động đến phong trào công nhân và hoạt 

động công đoàn. 

Định hướng báo chí của các cơ quan báo chí nói chung và báo điện tử 

nói riêng tuyên truyền sâu rộng về phong trào công nhân và hoạt động công 

đoàn, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; hạn chế những vài viết 

tiêu cực, tăng thêm lượng bài viết nêu gương người tốt, việc tốt, nâng cao chất 

lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến. 

Đổi mới nội dung và phương thức, phương châm lãnh đạo quản lý trên 

tiêu chí hài hòa giữa nhiệm vụ và lợi ích. Báo chí nói chung và báo điện tử nói 

riêng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức công đoàn cần có cơ chế đãi ngộ, động 

viên, khen thưởng với cá nhân và tập thể điển hình đi đôi với khiển trách, cảnh 

cáo với những trường hợp sai phạm, nhất là về tư tưởng, chính trị, đạo đức. 

Về phương thức: công tác lãnh đạo báo chí của Liên đoàn lao động từ 

trung ương đến các địa phương cần quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà 
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nước về báo chí. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, ban hành các quy định riêng 

với báo chí, xuất bản trong hệ thống. Việc quản lý báo chí của Tổng liên đoàn 

lao động tỉnh, thành phố có báo, tạp chí cần kết hợp chặt chẽ với phát huy vai 

trò của tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí, hội nhà báo.... 

Về phương châm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cần kịp thời 

nhưng đảm bảo tính thuyết phục, tránh áp đặt, mệnh lệnh nhằm đặt tới sự tuân 

thủ một cách tự giác, triệt để của cơ quan báo chí nói chung và cơ quan báo 

điện tử nói riêng.  

Các biện pháp hỗ trợ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo vệ 

quyền lợi người công nhân lao động trên báo điện tử bao gồm:  

Tuyên truyền bảo vệ quyền lợi cho người công nhân lao động là hoạt 

động xã hội đặc biệt ở chỗ, công nhân lao động vừa là đối tượng tuyên truyền 

nhưng đồng thời lại là chủ thể tiếp nhận thông tin tuyên truyền. Vì vậy, chất 

lượng tuyên truyền không chỉ phụ thuộc vào chủ thể mà còn phụ thuộc rất 

nhiều vào ý thức, thái độ, tâm thế của đối tượng tuyên truyền. 

Ngày nay, đất nước càng phát triển, trình độ dân trí và đời sống người dân 

ngày càng cao, trong đó có giai cấp công nhân lao động Việt Nam. Công nhân 

ngày nay đã có nhiều sự thay đổi từ trình độ học vấn đến suy nghĩ, nhận thức về 

các hiện tượng xã hội xung quanh, họ có điều kiện tiếp xúc với trình độ khoa học, 

kỹ thuật hiện đại, có điều kiện tiếp xúc với nguồn thông tin phong phú trên thế 

giới. Tuy nhiên, có một thực tế diễn ra đó là tình trạng bị bóc lột sức lao động, bị 

cắt giảm quyền lợi về chế độ chính sách, an sinh xã hội.... vẫn chưa được hưởng 

theo đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam hiện hành. Do đó, cần có 

sự tham gia bảo vệ quyền lợi từ phía công đoàn. 

Nhìn chung giai cấp công nhân lao động nước ta hiện nay là có trình độ 

học vấn và tri thức còn hạn chế, thiếu tác phong công nghiệp, cho nên việc 

tiếp thu những kiến thức mới, trình độ KH-KT mới còn nhiều hạn chế, trong 
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đó có việc nhận thức và tiếp thu các quyền lợi của người công nhân lao động, 

dẫn đến sự việc đình công, tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Cho nên 

cần phải xây dựng và thực hiện hệ thống giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ 

công nhân lao động không chỉ trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật mà còn 

tăng cường thêm những kiến thức về quyền và lợi ích của người công nhân 

lao đọng. Và để làm được điều đó thì yêu cầu các cơ quan chính quyền địa 

phương cần phải có những tác động trong việc xây dựng các chiến lược, quy 

hoạch phát triển dạy nghề một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới hệ 

thống dạy nghề, nhất là bậc cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao 

động trong và ngoài nước. Đảm bảo sự cân đối ngay trong hệ thống giáo dục 

đào tạo, đáp ứng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là nguồn lao động trí tuệ 

có chất lượng cao.  

Để nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người công nhân 

lao động cho người công nhân lao động trong các khu công nghiệp trong tinh 

hình mới cần phải thực hiện các giải pháp như: 

Nâng cao trình độ học vấn, sự hiểu biết về pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi của người công nhân lao động. 

Nâng cao tác phong công nghiệp và ý thức pháp luật cho công nhân 

lao động. 

Cần xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh trong công nhân lao động. 

Cần phải tăng cường công tác công đoàn trong việc phát triển Đảng 

trong công nhân lao động. 

Cần phải hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện 

nghiêm chính sách, pháp luật, tạo động lực để giai cấp công nhân lao động 

phát triển. 

Cần phải chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động 

tại các địa phương trên địa bàn. Cụ thể: 
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- Về phía địa phương  

Cần tập trung xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước để đẩy mạnh CNH-HĐH, phát triển kinh tế 

nhiều thành phần, giải phóng mọi tiềm năng cá nhân, tập thể và đoàn xã hội 

để đầu tư phát triển KT-XH, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. 

Hoàn thiện các chính sách xã hội, quan tâm đúng mức, giải quyết thỏa đáng 

các lợi ích của công nhân. Đẩy mạnh phát triển KT-XH, nhằm giải quyết các 

vấn đề việc làm, nâng cao đời sống, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 

thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, cải thiện điều 

kiện việc làm. Thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng lao động nữ và các 

chính sách đối với lao động nữ. 

Chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt về điện, 

nước, phương tiện đi lại học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể 

thao... cho công nhân. Có cơ chế đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động 

và quyền của công đoàn trong từng loại hình doanh nghiệp. Bảo vệ lợi ích và 

nhân cách của công nhân lao động theo luật pháp, theo hợp đồng lao động và 

thỏa ước lao động tập thể. Đẩy mạnh phong trào công nhân lao động xây 

dựng nếp sống văn hóa, nhất là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, có kỷ luật, 

kỷ cương, lành mạnh, tiết kiệm. Thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch, phát 

trieern văn hóa quần chúng, thể dục, thể thao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc, ngăn chặn các trào lưu văn hóa phản động, đồ trụy. 

Xây dựng các thiết chế văn hóa an toàn tại nơi làm việc, nhất là thể chế 

hóa thành luật pháp, ban hành các tiêu chuẩn, quy chế về an toàn lao động – 

vệ sinh an toàn nơi làm việc.... 

Gắn phát triển KT-XH địa phương với quá trình xây dựng kết cấu hạ 

tầng XH (nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...) cùng phát triển thống nhất, 

đồng bộ. Trước tiên phải giải quyết ngay từ khâu quy hoạch và quản lý quy 
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hoạch chi tiết nơi có khu công nghiệp, có tính toán khoa học trong việc tổ chức 

quy hoạch không gian chức năng tổng thể giữa các khu công trình phục vụ 

công cộng, khu nhà ở của công nhân lao động. Quy hoạch nhà xưởng phục vụ 

sản xuất kinh doanh, cần phải tính đến việc xây dựng nhà ở cho công nhân lao 

động, các trung tâm văn hóa thể thao, công viên, siêu thị, bệnh viện, trường học, 

nhà trẻ mẫu giáo và acsc dịch vụ khác .... theo quy chuẩn xây dựng, khu trung 

tâm công cộng thỏa mãn các tiêu chuẩn thiết kế theo chức năng và nhu cầu 

thực tế cùng khả năng mở rộng sau này, có hiệu quả về cảnh quan đô thị, cấu 

thành một khu dân cư đô thị mới với đầy đủ các chức năng và yêu cầu của một 

đô thị cơ bản. Giải quyết tốt vấn đề trên là cải thiện được đời sống vật chất và 

tinh thần công nhân lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và 

quản lý được không gian kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch. 

Về sinh hoạt cộng đồng cho công nhân lao động chưa được doanh 

nghiệp và các đoàn thể quan tâm, để tạo mối quan hệ giữa người lao động với 

người dân địa phương...đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, các ngành, các cấp, chính 

quyền và đoàn thể địa phương quan tâm đến công nhân lao động, tạo điều 

kiện và cơ hội cho họ được sinh hoạt cộng đồng, được tham gia các tổ chức 

đoàn thể chính trị cho xã hội. 

Tính nhanh chóng rà soát lại quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp, 

khu chế xuất. Bổ sung và cơ cấu lại một cách hợp lý và đồng bộ giữa phát 

triển cơ sở vật chất kỹ thuật với cơ sở hạ tầng kỹ thuật về mặt xã hội. Trong 

các khu công nghiệp, khu chế xuất phải có tỷ lệ cân đối, thích hợp giữa xây 

dựng nhà máy, công xưởng với xây dựng bệnh viện, trường học, công viên, 

chợ, khu vui chơi giải trí và cảnh quan thiên nhiên hài hòa với môi trường 

sống của con người. Cần coi mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu 

quả cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu về văn hóa tinh thần là những mục tiêu 

đồng bộ không thể tách rời. Khi quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp, 
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khu chế xuất mới, phải xem việc xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu văn 

hóa, tinh thần chính là giải pháp tái tạo sức lao động hiệu quả và thiết thực. 

Giải pháp này sẽ góp phần tạo nguồn nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và hiệu 

quả của hoạt động sản xuất kinh doanh xét cả về trước mắt và lâu dài. 

Cần xác định nội dung và định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, tạo sân chơi làm mạnh cho công nhân lao 

động. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người 

lao động, những ý kiến đề xuất của tổ chức Công đoàn, của chủ doanh nghiệp 

để có hướng giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc. Bảo đảm mức hưởng 

thụ tối thiểu về đời sống tinh thần phải là định chế pháp lý đối với tất cả các 

doanh nghiệp: vận động công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa mới 

trên địa bàn cư dân, xây dựng gia đình văn hóa, lối sống văn hóa; tổ chức các 

câu lạc bộ về sức khỏe, hội thi thợ giỏi, tìm hiểu về giới, đời sống hôn nhân; 

tổ chức tốt các loại dịch vụ hỗ trợ công nhân như các thông tin về pháp luật, 

thời sự, chính trị xã hội, các loại hình nghỉ dưỡng kết hợp với vui chơi giải trí; 

tổ chức định kỳ các buổi tọa đàm, giao lưu sinh hoạt giữa các doanh nghiệp. 

Tiến hành khẩn trương thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh 

nghiệp chưa có Công đoàn, nhằm bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao 

động, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện và từng bước được nâng 

cao, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, nếp 

sống văn hóa trong các khu tập thể được cải thiện. 

- Về phía doanh nghiệp 

Để cho công nhân lao động và làm việc trong các khu công nghiệp yên 

tâm lao động sản xuất và ngày càng nâng cao trình độ tay nghề, học vấn và 

trình độ chính trị, giới chủ doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện cho công nhân 

lao động về các mặt sau: 

Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp là một trong những nội dung của 

văn hóa doanh nghiệp, là động lực khuyến khích người công nhân lao động 



 97 

cống hiến sức lực, trí tuệ cho tập thể, xã hội. Những năm gần đây nhà nước đã 

ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp nhà nhà nước, tạo cơ 

sở pháp lý cho người sử dụng công nhân lao động, thủ trưởng các cơ quan và 

người công nhân lao động có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

của mình. Phát huy quyền dân chủ của công nhân lao động là nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng 

cao trình độ chính trị và hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh 

các nội quy, quy chế củ cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo thực hiện 

đúng đắm quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. 

Hiện các doanh nghiệp trả lương phụ cấp theo quy định của Nhà nước 

tại theo Điều 1, khoảng 6 Nghị định số 38/2019/NĐ/CP. Mức tiền lương và 

thu nhập thực hưởng rất khó để đảm bảo cuộc sống cho người công nhân lao 

động, đặc biệt lao động nơi khác đến các tỉnh, thành phố làm việc. Tiền lương 

và thu nhập của công nhân lao động cần được cải thiện phù hợp với thực tế 

đời sống sinh hoạt của địa phương. Vì vậy, cần đẩy nhanh lộ trình cải cách 

tiền lương, áp dụng thống nhất một mặt bằng mức lương tối thiểu trong các 

doanh nghiệp, quy định rõ về việc tăng lương hàng năm và mức chênh lệch 

giữa các bậc lương, nguyên tắc xây dựng thang bảng lương để công nhân lao 

động và chủ sử dụng công nhân lao động có cơ sở xác định tiền lương hợp lý, 

và phù hợp với thực tế và cơ chế thị trường. Qua đó, làm cơ sở để chi trả 

lương, thưởng nhằm đảm bảo, ổn định thu nhập của người công nhân lao 

động. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để đảm bảo quyền lợi của 

người công nhân lao động, xử lý nghiêm các doanh nghiệp xâm phạm quyền 

lợi hợp pháp của công nhân lao động. Xây dựng và thực hiện tốt các chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với công nhân 

lao động. 

Các doanh nghiệp cần xây dựng và đẩy mạnh các phong trào hoạt động 

văn hóa tinh thần, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động như: 
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tham gia câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền..., văn nghệ, 

nhất là việc doanh nghiệp mạnh dạn tạo điều kiện cho các loại hình văn hóa 

quần chúng, văn hóa bình dân vào doanh nghiệp biểu diễn, để phụ vụ cho 

công nhân lao động có điều kiện hưởng thụ văn hóa và từng bước nâng cao 

đời sống tinh thần. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Đối với các doanh 

nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên cần khẩn trương vận 

động thành lập công đoàn cơ sở, lựa chọn những công nhân lao động tích cực, 

có hiểu biết về pháp luật, có khả năng thuyết phục và có uy tín với quần 

chúng vào công tác công đoàn lâm thời; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ công đoàn, trong đó chú trọng đến kỹ năng nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật cho công nhân lao động. 

Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp cần tích cực đối thoại với công nhân, 

tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của người công nhân lao động; quan tâm 

chăm lo đời sống của người công nhân lao động. Hiện nay, các doanh nghiệp 

trên địa bàn các tỉnh/thành phố có những nỗ lực nhằm đảm bảo đời sống cho 

người công nhân lao động như: xây dựng nhà cho công nhân, trường mẫu 

giáo trong các khu công nghiệp, trường dạy nghề cho công nhân lao động... 

Đây là những giải pháp tích cực ổn định đời sống vật chất cũng như đời sống 

tinh thần của công nhân lao động nên trong thời gian tới cần phát huy nhân 

rộng trong các khu công nghiệp trong cả nước ta. 

3.2.2. Đổi mới nội dung và hình thức thông tin về bảo vệ quyền lợi 

người lao động 

3.2.2.1. Đổi mới nội dung 

Đổi mới nội dung thông tin tuyên truyền là điều rất cần thiết, nhằm đáp 

ứng tối ưu hơn nữa nhu cầu của công chúng. Các nội dung thông tin tuyên 

tuyền cần phải phong phú, đa dạng và bám sát vào đời sống, phát hiện ra 
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những chủ đề nói hổi được dư luận quan tâm. 

Được biết hiện nay, nội dung các thông tin về bảo vệ quyền lợi người lao 

động trên báo chí nói chung cũng tương đối bao quát. Tuy nhiên, độc giả hiện 

nay lại có nhu cầu đọc những bài viết có thông tin chuyên sâu, với những hướng 

dẫn và phân tích cụ thể, tường tận hơn nữa. Đặc biệt, các bài viết trên báo điện tử 

như hiện nay thì yêu cầu về sự chú trọng hơn nữa các nội dung mà độc giả quan 

tâm, thay vì lăm lăm đưa các tin bài quảng cáo, PR hay chỉ nhất tuyên truyền về 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Chất lượng thông tin về bảo vệ quyền lợi công nhân cần phải là định 

hướng phát triển trong thời gian tới của một số báo điện tử. Cụ thể, là trong 

thời gian sắp tới trên các báo điện tử cần có nhiều bài viết hơn nữa giới thiệu 

và giải đáp cho người lao động được hiểu hơn về quyền và lợi ích của họ khi 

tham gia đảm nhiệm công việc tại các khu công nghiệp: về chế độ giờ giấc 

làm việc của người công nhân lao động; các chế độ xã hội về bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội, lương, chế độ thai sản (dành cho cả vợ và cả người chồng) 

theo góc độ khoa học để góp phần giúp cho ngưởi công nhân lao động nắm 

được những kiến thức thiết thực. 

Việc nâng cao chất lượng nội dung thông tin đồng nghĩa với việc sẽ 

thay đổi nhận thức đã lỗi thời của những văn bản pháp luật quy định về quyền 

lợi của người lao động từ nhiều năm trước đó. Khi đó, chính là lúc báo chí 

thực hiện được tốt vai trò khai sáng giáo dục đối với công chúng. 

Các bài viết về bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động của đội 

ngũ phóng viên, biên tập viên cần chú trọng đi sâu vào phân tích hơn nữa các 

mảng nội dung mà độc giả đang thực sự quan tâm. Và để làm được điều này, 

các phóng viên, biên tập viên phải biết kết hợp với các chuyên gia pháp luật, 

nhà công tác xã hội, cán bộ VH-XH... để có được các bài viết bình luận, phân 

tích chuyên sâu xoay quanh vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao 
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động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, 

văn hóa, giải trí....),. Thông tin về bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao 

động phải có chiều sâu về chất lượng nội dung để người đọc không cảm thấy 

hoang mang, mơ hồ và thấy rối trí khi rơi vào “ma trận” thông tin. 

Các báo điện tử cần phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp nhằm giới 

thiệu, tôn vinh những gương mặt điển hình, những tập thể công nhân lao động 

có thành tích trong sản xuất kinh doanh. 

Các tờ báo mạng điện tử cần đổi mới phương thức thông tin về một vấn 

đề nào đó trong các vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động. Nhất 

là đối với các vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động thì việc 

thay đổi tư duy giáo dục về luật pháp càng cần phải có cách thức chuyển tải 

thông điệp một cách trực quan, dễ nhớ và tác động mạnh mẽ, trực tiếp nhất. 

Chất lượng nội dung thông tin về bảo vệ quyền lợi của người công nhân 

lao động có được nâng cao thì chất lượng cuộc sống, các quyền và lợi ích của 

người công nhân lao động trên báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng mới 

được cải thiện. Bởi khi đó, nhận thức về bảo vệ quyền lợi của người công 

nhân lao động đã được lan tỏa rộng khắp như “hiệu ứng cánh bướm” và mang 

lại hiệu quả đồng bộ, tích cực. 

3.2.2.2. Đổi mới hình thức thể hiện 

Bên cạnh việc tổ chức, xây dựng, cá tính, cần tạo ra điểm nhấn điển 

hình cho bài viết như màu chuyên mục, kiểu chữ, hình biểu tượng.... phù hợp, 

thu hút tối đa sự chú ý của độc giả. 

Cách đặt tít bài cần hướng đến sự hài hòa, nêu lên trực tiếp vấn đề, sao 

cho vừa hấp dẫn, vừa mang đủ ý, tránh cách chạy theo việc đặt tít câu khách 

thông thường của một số tờ báo hoặc tít bài có nội dung không ăn khớp với 

nhau khiến công chúng mất tin tưởng vào tờ báo. Cần thể hiện bài viết thông 

qua ngôn ngữ, giọng điệu cụ thể, đơn giản, dễ hiểu và thẳng thắn, đánh trúng 
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vào vấn đề nhằm định hướng đến nhiều đối tượng công chúng hơn cho tờ báo. 

Kỳ thuật trình bày cũng cần được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp và 

ấn tượng hơn. Bên cạnh mô tả, bình luận sự kiện theo chiều sâu, theo đúng 

tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ thì những ý kiến chuyên gia, thông tin 

pháp luật, địa chỉ tư vấn, đường giây nóng giải đáp thắc mắc... được đặt trong 

box thông tin là vô cùng cần thiết. Đồng thời, chất lượng hình ảnh và nội 

dung box cần được quan tâm cẩn thận. 

3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng người làm 

báo về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động 

Bất kỳ một trang báo hay một một kênh truyền hình nào ra đời đều có 

tôn chỉ, mục đích hoạt động. Sứ mệnh của mỗi trang báo điện tử là hướng tới 

một vấn đề gì đó, đáp ứng nhu cầu của độc giả. Trên cơ sở tìm đến khán giả 

bằng những thông tin, báo điện tử dù muốn hay không, mặc nhiên tham gia 

định hướng tư tưởng, tình cảm cho người đọc, hình thành thị hiếu, nhận thức 

cho độc giả. Đó chính là nhiệm vụ cao cả của báo chí nói chung và báo điện 

tử nói riêng. 

Để thực hiện tốt vai trò thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người 

công nhân lao động cho đông đảo công chúng, nhất là những người công nhân 

lao động, trước hết, những người làm báo điện tử phải là những người am 

hiểu về lĩnh vực này. 

Hiện nay, được biết Liên đoàn Lao động hàng năm thưởng tổ chức các 

buổi tọa đàm, hội thảo về người lao động trong đó có đề cập đến nhóm đối 

tượng công nhân lao động. Những người làm báo hoàn toàn có thể tham gia 

những hội thảo, tọa đàm như thé để trau dồi kiến thức về bảo vệ quyền lợi của 

người công nhân lao động. 

Ngoài ra, để có được những tác phẩm báo chí viết về vấn đề bảo vệ 

quyền lợi của người công nhân lao động thì bản thân mỗi phóng viên, nhà báo 

cần phải có một số năng lực và phẩm chất sau: 
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Nhà báo phải không ngừng tự rèn luyện, học tập, tu dưỡng kiến thức, 

vốn sống thực tiễn để hiểu nhiều, biết nhiều, biết rộng và trau dồi kỹ năng viết 

báo. Thời gian tới, bàn thân những người làm báo nói chung và những nhà 

báo điện tử ở các tòa soạn báo chí cần bố trí thời gian, công việc, chủ động 

tham gia các lớp tập huấn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên 

đoàn Lao động các tỉnh tổ chức để nâng cao hiểu biết về phong trào công 

nhân lao động và hoạt động công đoàn. Có như thế các cơ quan báo chí nói 

chung và cơ quan báo điện tử nói riêng mới thực sự có đội ngũ phóng viên 

chuyên nghiệp; góp phần đưa các tờ báo, tạp chí trong hệ thống trở thành lực 

lượng xung kích, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực nhất là trong đấu tranh 

bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động một cách hợp pháp, chính 

đáng nhất. 

3.2.4. Phát huy tính đa phương tiện và hoạt động tương tác của báo 

điện tử 

Thứ nhất, mỗi tòa soạn báo mạng điện tử cần xây dựng một bộ phận 

tiếp nhận phản hồi chuyên nghiệp. Có thể nói bộ phận này nắm toàn bộ các 

hoạt động giao tiếp trên mạng Internet đối với độc giả. 

Nhiệm vụ chính của họ là tiếp nhận toàn bộ các thông tin phản hồi từ 

công chúng, thông qua những hình thức tương tác khác nhau như đã nói ở 

trên. Trên cơ sở hệ thống thông tin phản hồi ấy, cần phân loại rõ: ý kiến phản 

hồi, thông tin thêm, hoặc cung cấp thông tin mới. Việc hồi âm cho bạn đọc 

bằng E - Mail hoặc trên phần thông tin tòa soạn cần phải được quan tâm đặc 

biệt. Việc thiếu coi trọng thông tin do bạn đọc cung cấp, hồi âm không đầy đủ 

sẽ dẫn tới việc bạn đọc chán nản, tự xa rời tờ báo và tất yếu tòa soạn mất dần 

độc giả. 

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, trên cơ sở hệ thống thông tin 

phản hồi của bạn đọc, bộ phận này có thể đánh giá hiệu quả của hoạt động 
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tương tác trên sản phẩm báo chí của mình, đề xuất các hướng hoàn thiện tờ 

báo theo nhu cầu thông tin và góp ý của bạn đọc. Đây sẽ là những cơ sở thực 

tiễn quan trọng, góp phần hoàn thiện chiến lược của tờ báo mạng điện tử. 

Yêu cầu nhân lực của bộ phận này phải là những người am hiểu về hoạt 

động báo chí, có thể đồng thời là phóng viên, biên tập viên, có kỹ năng sử 

dụng công nghệ thành thạo. Có như vậy, họ mới có khả năng phân tích, tổng 

hợp thông tin, vấn đề, xử lý thông tin theo hướng tăng hiệu quả cho tòa soạn 

báo. Bên cạnh đó, họ chính là “bộ lọc” thông tin trước khi thông tin phản hồi 

được đưa lên mạng, tránh những trường hợp “lọt” thông tin trái thuần phong 

mỹ tục, sai tôn chỉ mục đích của tờ báo, gây dư luận xấu trong xã hội, nhất là 

đối với các diễn đàn của bạn đọc trên báo mạng điện tử. 

Thứ hai, các báo mạng điện tử khi thiết kế, xây dựng giao diện, cần chú 

ý đến khả năng đa phương tiện và tương tác với công chúng. 

Việc bố trí các yếu tố quan trọng liên quan đến hoạt động tương tác trên 

trang chủ như: địa chỉ liên lạc, số điện thoại, đường dây nóng; vị trí mục bình 

chọn, mục thăm dò ý kiến, mục mời bạn đọc tham gia giao lưu trực 

tuyến…cần đặt ở vị trí dễ nhìn, diện tích không quá bé so với trang chủ của 

báo. Ngay cả các yếu tố nhỏ như phông chữ, đường link, cỡ chữ, màu 

nền…cũng cần được cân nhắc và chú ý, vì nó góp phần không nhỏ trong việc 

lôi cuốn bạn đọc tiếp nhận thông tin và phản hồi. 

Thứ ba, nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí 

về vai trò quan trọng của hoạt động tương tác trên báo mạng điện tử. Với các 

tòa soạn báo mà người đứng đầu quan tâm đến công chúng của mình, đầu tư 

hiệu quả cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động tương tác của tờ báo, chủ động 

cung cấp thông tin, làm chủ thông tin, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, chắc 

chắn, sẽ thu hút lượng lớn công chúng đến với tờ báo. 

Thứ tư, chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của 
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đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong sử dụng và làm chủ khoa học công 

nghệ số. Đây là những người trực tiếp làm nên các sản phẩm báo chí; quyết 

định hình hức của tác phẩm rồi cũng chính họ lại tiếp thu, phân tích ý kiến 

bạn đọc để liên tục hoàn thiện thông tin, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của 

công chúng. 

Thứ năm tận dụng tính trực quan về hình ảnh tốt hơn, có thể giảm thiểu 

lượng bài text xuống thay vào đó là sử dụng nhiều hơn những video, audio, 

biểu đồ , bảng biểu để bài viết hấp dẫn, sinh động, thu hút, chân thực hơn. 

Cơ quan báo chí nói chung và cơ quan báo điện tử nói riêng cần phải 

định hướng cho những người làm báo phát huy tối đa những thế mạnh của đa 

phương tiện để truyền tải nội dung có hiệu quả tới độc giả. Chính khả năng đa 

phương tiện và khả năng tương tác giữa các cơ quan báo điện tử đến gần với 

công chúng và thu được những trao đổi, ý kiến của một vấn đề dưới nhiều góc 

độ và khách quan hơn. 

Dường như ở ba báo điện tử thuộc diện khảo sát đều chưa chú trọng 

việc sử dụng hình ảnh tĩnh – động, videoclip, đồ họa... Mặc dù, đây lại là 

những chất liệu mang lại sự hứng thú và và hiệu quả thông tin đối với độc giả 

hơn cả. Việc nghèo nàn trong hình thức thể hiện và phương thức truyền tải 

thông tin khiến cho báo điện tử không phát huy được ưu thế nổi trội của mình, 

gây ra sự nhàm chán không đáng có. 

Công chúng báo điện tử ngày nay có xu hướng thích xem, đọc những 

sản phẩm báo chí mang hơi hướng hiện đại và thức thời. Những sản phẩm báo 

chí được các tờ báo điện tử dày công chăm chút và áp dụng đồ họa, video trực 

quan sinh động luôn không chỉ lôi kéo, giữ chân được độc giả, giúp công 

chúng tiết kiệm thời gian mà còn tác động mạnh mẽ vào nhận thức của họ và 

thúc đẩy họ áp dụng, chia sẻ với nhiều người xung quanh. 

Tăng cường tính đa phương tiện của báo điện tử còn là tăng cường hoạt 
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động tương tác, giao lưu, kết nối độc giả. Việc công chúng báo điện tử có cơ 

hội tham gia càng gần hơn với các cơ quan báo càng mang lại hiệu quả cho 

việc thu thập thông tin và đưa quan điểm, ý kiến đa chiều, khách quan. Các 

thông tin về mô hình giáo dục cũng từ đó mà xuất hiện nhiều hơn và dễ dàng 

đến được với đông đảo người dân hơn.   

3.2.5. Mở ra các chuyên mục, chuyên trang chuyên biệt về công nhân  

Thật lí tưởng nếu được Tổng Biên tập các báo điện tử dành cả trang báo 

chỉ để viết về người lao động nói chung và công nhân lao động nói riêng. Tuy 

nhiên đối với báo điện tử Việt Nam hiện nay điều đó còn xa vời với thực tế. 

Khảo sát 3 báo điện tử: Lao động, Người lao động và Pháp luật và đời sống 

thì có 2 Lao động, Người lao động có chuyên mục Công đoàn còn lại báo 

Pháp luật và đời sống chưa có chuyên mục riêng dành cho người công nhân 

lao động. Vì vậy, hình thành chuyên mục cũng được xem là một giải pháp 

nhằm nâng cao công tác thông tin về người lao động nói chung và bảo vệ 

quyền lợi của người công nhân nói riêng. 

Hình thành chuyên mục sẽ tạo được không gian cho các bài viết về bảo 

vệ quyền lợi của người lao động. Hiện nay, báo mạng chỉ chú trọng đến các 

vấn đề giật gân, câu khách. Có những chuyên “Giải trí”; “tâm sự " “ tình yêu”, 

“Blog”...dành hẳn cả nửa trang báo, riêng những vấn đề mang tính xã hội thì 

rất ít. 

Hình thành chuyên mục là cách đeo đuổi công chúng tiếp nhận thông 

tin. Điều này đòi hỏi sự kiên trì của các cơ quan báo chí. Bảo vệ quyền lợi 

người lao động không phải là vấn đề ngay một lúc mà có thể thu hút được 

công chúng tiếp nhận, nhưng khi hình thành chuyên mục, báo mạng đã khẳng 

định tầm quan trọng của thông tin và thu hút được công chúng đến với chuyên 

mục. Một bài báo có thể bỏ qua, nhưng nếu một báo có riêng một chuyên mục 

thì công chúng sẽ không thể thờ ơ được nữa. Khi vấn đề đã gây được sự chú ý 
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thì sẽ tạo ra được sự tò mò muốn theo dõi nội dung tiếp theo. Chuyên mục tạo 

thành chuỗi thông tin thu hút công chúng. 

Chuyên mục tạo điền kiện cho cơ quan báo chí, đặc biệt báo mạng có 

thể nối tiếp vấn đề qua các bài báo trong một thời gian dài. Báo mạng điện 

tử không bị giời hạn bởi khuôn khổ của trang báo nên khối lượng thông tin 

sẽ rất lớn. Hình thành chuyên mục, báo mạng có thể chia thông tin tuyên 

truyền trong nhiều bài kế tiếp nhau tạo thành chuỗi thông tin không bị rời 

rạc. Đặc biệt các bài này được lưu lại không bị xóa sẽ trở thành một kho dữ 

liệu đồ sộ. Hiện nay, các bài viết về người công nhân lao động trên báo điện 

tử chủ yếu đưa tin hội nghị, hội thảo. Những thông tin đó chỉ mang tính 

thông báo, phù hợp với thể loại tin và đăng bất kỳ vào vị trí nào của trang 

báo. Muốn thay đổi thói quen đó, bắt buộc báo mạng phải có chuyên mục về 

người lao động, thì lúc đó các bài báo mang tính chuyên sâu, chứa đựng 

nhiều thông tin khoa học về bảo vệ quyền lợi người công nhân lao động mới 

có thể xuất hiện được, chỉ có thể hình thành chuyên mục lúc đó công chúng 

báo mạng mới có cơ hội tiếp cận được những kiến thức khoa học về bảo vệ 

quyền lợi người công nhân lao động. 

Hình thành chuyên mục tạo thành diễn đàn trao đổi thông tin giữa cơ 

quan nghiên cứu khoa học, giữa người làm báo và công chúng tiếp nhận 

thông tin. Chuyên mục tạo điều kiện thu hút công chúng. Tính hấp dẫn của 

đầu đề chuyên mục là rất lớn. Nhiều độc giả không cần quan tâm đến đầu đề 

của bài báo, người ta chỉ nhìn vào chuyên mục để tìm đọc những bài báo hay 

cần thiết và theo dõi thường xuyên. Tiếp nhận được thông tin, nâng cao nhận 

thức, công chúng có điều kiện để phản hồi thông tin. Lúc đó nhà báo là cầu 

nối cho công chúng trao đổi về bảo vệ quyền lợi người công nhân lao động.   

3.2.6. Tăng cường hợp tác giữa cơ quan báo điện tử với các chuyên gia  

Hợp tác chủ yếu là nói đến việc hợp tác thông tin, chia sẻ nội dung về 
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chính sách, đường lối, pháp luật về các vấn đề bảo vệ quyền lợi của người 

công nhân lao động. Đây là hoạt động thực sự cần thiết mà ngay chính những 

nhà quản lý, những người làm báo cũng nhận thấy. 

Việc trao đổi, chia sẻ thông tin và kết hợp cùng nhau đưa ra các sản 

phẩm báo chí, thực hiện các hoạt động truyền thông về vấn đề bảo vệ quyền 

lợi của người công nhân lao động, việc hợp tác thông tin tuyên truyền về vấn 

đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động đều có lợi cho cả 3 bên. 

Công chúng báo điện tử hưởng lợi, các tờ báo điện tử cũng có lợi, các đơn vị 

doanh nghiệp cũng có lợi trong việc tránh những vụ đình công của công nhân 

lao động khi họ bảo thủ và cố tình không hiểu luật pháp quy định về quyền và 

lợi ích dành cho người công nhân lao động. 

Bởi các cơ quan báo điện tử hợp tác với doanh nghiệp thông tin về các 

vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động có chất lượng, thông 

tin được chia sẻ sẽ có chất lượng hơn về nội dung. Công chúng đón đọc các 

bài báo về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động sẽ có được 

cái nhìn và kiến thức sâu sắc hơn về vấn đề này. Từ đó mà thay đổi nhận thức 

sâu sắc về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động. 

3.2.7. Thường xuyên tổng kết, khảo sát, đánh giá mực độ quan tâm 

và nội dung đóng góp của độc giả 

Trong môi trường làm báo nói chung và làm báo điện tử nói riêng, hiện 

nay, tất cả các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đều phải đổi mới tư duy 

hoạt động đó là việc lấy công chúng, độc giả làm thước đo chất lượng sản 

phẩm. Từ đó, xác định nội dung và hình thức thể hiện cho phù hợp với nhu 

cầu của công chúng kể cả đối với việc thông tin các bài viết chính luận khô 

khan, cứng nhắc, ngay cả đối với cơ quan báo chí được cấp hoàn toàn. Bởi lẽ, 

nếu không đổi mới, không tư duy theo cách làm mới thì tờ báo đó chỉ là “đồ 

bỏ đi” vì không được công chúng đón nhận. 
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Việc thăm dò ý kiến của độc giả giúp cho các nhà quản lý và những 

người trực tiếp sản xuất tác phẩm báo chí của họ cung cấp cho công chúng có 

phù hợp, có dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo không, có phải là những vấn đề đang 

được công chúng quan tâm không để còn điều chỉnh, sửa đổi sao cho phù hợp. 

Việc tổng kết, khảo sát đối với độc giả cũng là một hoạt động cần được 

các cơ quan báo điện tử làm thường xuyên, định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt 

động của minh để kịp thời có sự điều chỉnh, phát huy. Bất kỳ một cơ quan, tổ 

chức nào muốn biết được hiệu quả hoạt động của mình đều không thể không 

thực hiện các hoạt động tổng kết, đánh giá thường xuyên mỗi kỳ, mỗi năm, 

mỗi giai đoạn phát triển. 

Những báo cáo, tổng kết, so sánh về mức độ quan tâm của độc giả đối 

với các lĩnh vực, cụ thể là tỷ lệ truy cập các bài viết trong từng chuyên mục... 

sẽ cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan báo điện tử nắm bắt được nhu 

cầu thực sự và xu hướng tiếp nhận của công chúng báo điện tử mỗi thời kỳ.  

Tiểu kết chương 3: 

Dựa vào những kết quả khảo sát, phân tích trong chương hai của luận 

văn: “Thực trạng hoạt động bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử 

Việt Nam hiện nay”, trong chương 3 tác giả luận văn đã tổng hợp lại tất cả 

những vấn đề được đặt ra và các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng 

thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam 

hiện nay. Có 4 vấn đề được đặt ra cho hoạt động thông thông tin về vấn đề 

bảo vệ quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam hiện nay, đó là: 

thách thức cân bằng thực trạng thông tin về vấn bảo vệ quyền lợi của công 

nhân giữa báo mạng điện tử chính thống còn được nhà nước bao cấp với báo 

mạng điện tử đã tự chủ về tài chính; những thách thức từ phía độc giả; cần 

tiến hành nghiên cứu công chúng báo mạng điện tử mục tiêu trong hoạt động 

thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân; mỗi tòa soạn báo cần xác 



 109 

định lại vai trò, nhiệm vụ của mình để đề ra kế hoạch cụ thể phù hợp trong 

việc thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của công nhân. Trong những vấn đề 

được đặt ra ở trên, theo tác giả luận văn giải quyết được hai vấn đề trọng tâm 

là nghiên cứu công chúng mục tiêu và lập kế hoạch cụ thể phù hợp với mỗi 

tòa soạn báo mạng điện tử trong việc thông tin về về vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của công nhân chắc chắn sẽ cân bằng những thách thức về phía độc giả, thách 

thức cạnh tranh giữa các báo mạng chính thống được nhà nước bao cấp kinh 

phí hoạt động với các tờ báo mạng khác. Bởi nghiên cứu kỹ công chúng sẽ có 

kế hoạch thông tin chuẩn xác nên sẽ đạt hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu 

của độc giả.  

Cũng trong chương 3 của luận văn tác giả cũng đưa ra 7 giải pháp cho 

việc khắc phục từng hạn chế cụ thể khi báo mạng điện tử thông tin về vấn đề 

bảo vệ quyền lợi của công nhân như: cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; đổi mới nội dung và hình thức thông tin 

về bảo vệ quyền lợi người lao động; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng người làm báo về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao 

động; cần phát huy tính đa phương tiện và hoạt động tương tác của báo điện 

tử; mở ra các chuyên mục, chuyên trang chuyên biệt về công nhân; tăng 

cường hợp tác giữa cơ quan báo điện tử với các chuyên gia; phải thường 

xuyên tổng kết, khảo sát, đánh giá mực độ quan tâm và nội dung đóng góp 

của độc giả.
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KẾT LUẬN 

 

Báo điện tử đã và đang có một vị trí quan trọng, là món ăn tinh thần 

không thể thiếu trong đời sống xã hội của người dân bởi sức mạnh thực sự 

của nó. Khi truyền hình ra đời, nhiều người cho rằng thời của báo in đã kết 

thúc, song nó vẫn tồn tại. Khi internet xuất hiện, nhiều ý kiến cũng nói rằng 

truyền hình đã đến lúc cáo chúng, nhưng thực sự thì không hề như vậy. Thậm 

chí, báo in cho đến nay cũng vẫn duy trì hoạt động, dẫn rằng vật lộn với nhiều 

khó khăn, nhiều tờ báo phải đóng cửa nhưng nhiều tờ báo khác nhau vẫn phát 

triển mạnh mẽ. Điều này nói lên rằng, không một phương tiện truyền thông 

đại chúng nào có thể thay thế hoặc làm biến mất hoàn toàn phương tiện truyền 

thông đại chúng khác. Sự tồn tại của chúng bên nhau là điều kiện cần để 

chúng cùng phát triển. Với tỷ lệ tăng nhanh về số lượng người dùng sử dụng 

mạng internet ở Việt Nam thì xu hướng số lượng báo in giảm đã cho thấy một 

phần nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân đang dịch chuyển sang báo 

điện tử và thông tin trên internet. 

Có thể nói, việc nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công 

nhân lao động trên báo điện tử Việt Nam là có vai trò đặc biệt quan trọng đến 

sự phát triển của xã hội nói chung. Báo chí với vai trò là người tuyên truyền 

tập thể, cổ động tập thể phải thực hiện tốt chức năng định hướng công chúng, 

giúp thay đổi nhận thức và hành vi tích cực cho công chúng. Có thể nói, trong 

những năm qua báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng đã thực hiện công 

tác thông tin về vấn đề này với nhiều cố gắng, nỗ lực, ghi nhận được nhiều 

thành công đáng kể. 

Với đề tài “Vấn đề quyền lợi của công nhân trên báo điện tử Việt Nam”, 

chương 1 của luận văn nhằm mục đích đưa ra quan điểm chung làm rõ các 

vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. Đó là các khái niệm “công nhân”, “giai 
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cấp công nhân lao động”, “quyền lợi của công nhân”, và “báo điện tử”. Trong 

chương 1, luận văn cũng tiến hành làm rõ những quan điểm của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền của người công nhân; Vai 

trò và yêu cầu của báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng trong việc bảo 

vệ quyền lợi của công nhân; Ưu thế của báo điện tử trong việc thông tin bảo 

vệ quyền lợi của công nhân; Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ 

quyền lợi của công nhân trên báo điện tử; đồng thời, Giới thiệu vài nét về các 

báo điện tử thuộc diện khảo sát (Báo Lao động; Báo Người lao động và Báo 

Đời sống và Pháp luật). 

Chương 2 của luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích, 

thống kê, khảo sát và điều tra xã hội học cố gắng phản ánh đầy đủ thực trang 

thông tin về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động trên hệ 

thống các báo điện tử được chọn khảo sát trên cả hai phương diện nội dung và 

hình thức, bước đầu đánh giá hiệu quả của nguồn tin này đối với công chúng. 

Qua phân tích tác giả thấy báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng đã thông 

tin nhanh nhạy, đầy đủ, với nội dung phong phú về vấn đề bảo vệ quyền lợi 

của người công nhân lao động. Tuy nhiên, do áp lực về chỉ tiêu tin bài, chạy 

theo xu hướng thị trường, báo điện tử vẫn có nhiều bài bị lặp về nội dung qua 

các năm, hoặc sự kiện, nhân vật chọn đưa lên báo chưa có tính tiêu biểu. 

Trong khi đó, các nội dung về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân 

lao động vẫn chưa nói hết lên được. 

Chương 3 của luận văn, chúng tôi đã đưa ra một số vấn đề liên quan 

đến về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động trên báo điện tử, 

và từ đó thì đề xuất ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của nguồn tin này đối với công chúng. 

Về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân lao động trên báo điện 

tử là một đề tài khá rộng. Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện 
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nghiên cứu đề tài tác giả gặp không ít khó khăn nên những phân tích, đánh giá 

trong luận văn chưa thật sự đầy đủ, luận văn vẫn còn những hạn chế nhất định. 

Bằng những nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ của thầy cô, đặc biệt là cô 

giáo hướng dẫn nghiên cứu khoa học PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang, 

đồng nghiệp, bạn bè và gia đình tác giả đã cố gắng hoàn thành luận văn tốt 

nhất có thể.  

Tác giả luận văn rất mong nhận được sự đóng góp của Hội đồng bảo vệ 

luận văn thạc sỹ, của các thầy cô giáo và bạn bè, đồng nghiệp để công trình 

nghiên cứu của mình được hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 1 

Phiếu thăm dò ý kiến 

PHIẾU KHẢO SÁT VẤN ĐỀ QUYỀN LỢI CÔNG NHÂN TRÊN BÁO 

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

Kính thưa: Qúy vị! 

Để phục vụ cho nghiên cứu, xây dựng luận văn Thạc sĩ chuyên ngành 

Báo chí học, chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát về “Vấn đề quyền lợi công 

nhân trên báo điện tử Việt Nam”; rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ 

của quý vị qua việc đánh dấu vào ô trống trong câu hỏi dưới đây. Kết quả từ 

cuộc khảo sát này sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có 

thẩm quyền nhằm đưa ra các phương hướng và các giải giáp nhằm nâng cao 

hiệu quả về vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. 

Tác giả luận văn rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét, đánh giá 

khách quan của quý vị. Những ý kiến của quý vị sẽ được sử dụng trong công 

trình nghiên cứu của chúng tôi với tư cách là cứ liệu khoa học. 

Xin quý vị vui lòng trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào đáp 

án mà quý vị cho là đúng nhất trong Phiếu khảo sát này. Những câu trả lời 

của quý vị  sẽ là nguồn tư liệu quý để chúng tôi thực hiện luận văn của mình. 

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quý vị! 

 Tác giả luận văn 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hà 
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A. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI  

(Khoanh tròn vào 1 đáp án A hoặc B, C, D) 

1. Giới tính? 

A. Nam B. Nữ 

2. Quý vị  thuộc độ tuổi nào sau đây? 

A. Từ 18 đến tuổi 25 C. Từ 37 đến tuổi 60 

B. Từ 26 đến tuổi 36 D. Trên 60 tuổi 

3. Trình độ học vấn của quý vị? 

A. Trên đại học C. Trung học phổ thông 

B. Đại học, cao đẳng D. Trung học cơ sở 

E. Tiểu học  

4. Đơn vị công tác:................................................................................... 

5. Nơi cƣ trú:........................................................................................... 

6. Thông tin về việc làm: 

- Xin vui lòng cho biết mức lƣơng hiện nay:................................. 

- Vị trí công việc:............................................................................. 

- Thời gian lao động:.............. giờ/ngày,.......................ngày/tháng 

- Mức độ hài lòng với mức lƣơng: 

A. Rất hài lòng B. Hài lòng C. Chưa hài lòng D. Rất không hài lòng 

- Mức độ hài lòng với chế độ làm việc? 

A. Rất hài lòng B. Hài lòng C. Chưa hài lòng D. Rất không hài lòng 

- Quý vị có nghĩ đây là công việc ổn định, lâu dài hay không? 

A. Có B. Chưa biết C. Không 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Câu hỏi 1: Qúy vị có quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân? 

A. Rất quan tâm 

B. Quan tâm 
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C. Thỉnh thoảng 

D. Không quan tâm 

Câu hỏi 2: Quý vị thường cập nhập tin tức về vấn đề quyền lợi công 

nhân trên các loại hình báo chí nào sau đây? 

A. Báo in 

B. Truyền hình 

C. Phát thanh 

D. Báo điện tử 

Câu hỏi 3: Nếu cập nhập thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân 

trên báo điện tử, quý vị thường truy cập vào các tờ báo nào sau đây? 

A. Lao động 

B. Đời sống pháp luật 

C. Người lao động 

D. Dân trí, Tuổi trẻ, Vnexpress… 

Câu hỏi 4: Các tờ báo điện tử mà qúy vị theo dõi đã đáp ứng được 

nhu cầu về thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân chưa? 

A. Rất tốt 

B. Tương đối tốt 

C. Vừap hải 

D. Chưa đáp ứng 

E.  Không biết 

Câu hỏi 5: Quý vị quan tâm đến chủ đề nào liên quan đến nội dung 

vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử? 

A. Về việc làm 

B. Về hợp đồng lao động 
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C. Về lương 

D. Về bảo hiểm y tế + Bảo hiểm xã hội 

E.  Về chế độ, Chính sách 

F.  Các vấn đề khác 

Câu hỏi 6: Nội dung của vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử 

Việt Nam quý vị thấy có thiết thực không? 

A. Phong phú 

B. Chưa phong phú 

C. Bình thường 

D. Ý kiến khác 

Câu hỏi 7: Qúy vị đánh giá như thế nào về chất lượng thông vấn đề 

quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? 

A. Tốt  

B. Bình thường 

C. Trung bình 

D. Kém 

E.  Không biết 

Câu hỏi 8: Quý vị đánh giá thế nào về tốc độ cập nhập thông tin về 

vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? 

A. Rất nhanh 

B. Nhanh 

C. Bình thường 

D. Chậm 

Câu hỏi 9: Phần nào trong một tác phẩm báo điện tử thông tin về vấn 

đề quyền của công nhân mà quý vị quan tâm và chú ý nhất? 
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A. Tít 

B. Sapo  

C. Nội dung 

D. Hình ảnh  

E.  Video 

F.  Mục khác 

Câu hỏi 10: Quý vị đánh giá thế nào về hình thức thể hiện các tác 

phẩm về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam? 

A. Rất hấp dẫn 

B. Hấp dẫn 

C. Bình thường 

D. Kém hấp dẫn 

E.  Không hấp dẫn 

F.  Không biết 

Câu hỏi 11: Điều gì khiến quý vị không hài lòng khi tiếp nhận một 

tác phẩm báo chí thông tin về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử 

Việt Nam hiện nay? 

A. Nội dung chưa phong phú, đa dạng 

B. Hình thức chưa hấp dẫn  

C. Cách khai thác và phản ánh thông tin chưa hợp lý 

Xin cám ơn quý vị đã nhiệt tình cộng tác với chúng tôi!  
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VẤN ĐỀ QUYỀN LỢI CÔNG NHÂN 

TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

Để đề tài này được hoàn thành một cách trọn vẹn, khách quan và chính 

xác hơn, chúng tôi đã phát phiếu khảo sát nhằm thăm dò ý kiến những ý kiến 

của công chúng bạn đọc về “Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt 

Nam”. Tổng số phiếu tác giả phát ra là 300 phiếu thu về 290 phiếu. Đối tượng 

công chúng công nhân – người lao động đang sinh sống và làm việc tại các 

khu công nghiệp thuộc các quận/huyện Hà Nội: Đông Anh, Bắc Từ Liêm, 

Hoài Đức. Trong 300 phiếu khảo sát tại các khu vực trên, tác giả luận văn thu 

về có 120 phiếu là nam giới, 170 phiếu là nữ giới.  

Đánh giá sự hiểu biết, nhận thức của công chúng công nhân về vấn đề 

quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam và ảnh hưởng, tác động của nó 

đối với cuộc sống thông qua kết quả thu được từ phiếu khảo sát. Tác giả luận 

văn có nhận định rằng: “đại đa số công chúng công nhân – người lao động 

đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp tại Đông Anh, Bắc Từ 

Liêm, Hoài Đức đều có sự hiểu biết đúng đắn về tầm quan trọng của báo điện 

tử trong việc thông tin về các vấn đề quyền lợi người công nhân”. 
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Kết quả khảo sát đƣợc thể hiện cụ thể qua các bảng thống kê dƣới đây: 

BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

TT Nội dung CN tại 

Đông Anh 

CN tại Bắc 

Từ Liêm 

CN tại 

Hoài Đức 

3 

đơn 

vị 

Tỷ lệ 

chung 

Tổng 

số 

phiếu 

bình 

chọn 

Tỷ 

lệ % 

Tổng 

số 

phiếu 

bình 

chọn 

Tỷ 

lệ 

% 

Tổng 

số 

phiếu 

bình 

chọn 

Tỷ 

lệ 

% 

  

1.  Qúy vị có quan tâm đến vấn đề quyền lợi công nhân?         

Rất quan tâm 27 9,3 35 12,1 30 10,3 92 31,7 

Quan tâm 30 10,3 25 8,6 33 11,4 88 30,3 

Thỉnh thoảng 25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Không quan tâm 15 5,2 13 4,5 11 3,8 39 13,5 

2.  Quý vị thường cập nhập tin tức về vấn đề quyền lợi công 

nhân trên các loại hình báo chí nào sau đây? 
        

Báo in 38 13,3 33 11,4 39 13,4 110 37,9 

Truyền hình 47 16,2 44 15,2 40 13,8 131 45,2 

Phát thanh 15 5,2 14 4,8 12 4,1 41 14,1 

Báo điện tử 65 22,4 63 21,7 61 21,0 189 65,2 

Khác 15 5,2 13 4,5 11 3,8 39 13,5 
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3.  Nếu cập nhập thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân 

trên báo điện tử, quý vị thường truy cập vào các tờ báo 

nào sau đây? 

        

Lao động 56 19,3 54 18,6 50 17,2 160 55,2 

Đời sống pháp luật 38 13,3 33 11,4 39 13,4 110 37,9 

Vnexpress 55 19,0 53 18,3 51 17,6 159 54,8 

Người lao động 65 22,4 63 21,7 61 21,0 189 65,2 

Khác  25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

4.  Các tờ báo điện tử mà qúy vị theo dõi đã đáp ứng được 

nhu cầu về thông tin về vấn đề quyền lợi công nhân chưa? 
        

Rất tốt 30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Tương đối tốt 19 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Vừa phải 25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Chưa đáp ứng 15 5,2 13 4,5 11 3,8 39 13,5 

Không biết 7 2,4 7 2,4 7 2,4 21 7,2 

5.  Quý vị quan tâm đến chủ đề nào liên quan đến nội dung 

vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử? 
        

Về việc làm 60 20,7 63 21,7 61 21,0 184 63,4 

Về hợp đồng lao động 45 15,5 43 14,8 41 14,1 129 44,5 

Về lương 68 23,4 69 23,8 70 24,1 207 71,4 

Về BHYT + BHXH 75 25,9 73 25,2 71 24,5 219 75,5 

Về chế độ, Chính sách 55 19,0 53 18,3 51 17,6 159 54,8 
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Các vấn đề khác (nhà ở, ANLĐ, đời sống tinh thần) 38 13,3 33 11,4 39 13,4 110 37,9 

6.  Nội dung của vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử 

Việt Nam quý vị thấy có thiết thực không? 
        

Phong phú 30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Chưa phong phú 25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Bình thường 32 11,0 31 10,7 29 10,0 92 31,7 

Ý kiến khác 9 3,1 13 4,5 17 5,9 39 13,4 

7.  Qúy vị đánh giá như thế nào về chất lượng thông tin về 

vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? 
        

Tốt  30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Bình thường 25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Trung bình 25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Kém 15 5,2 13 4,5 11 3,8 39 13,5 

Không biết 5 2,4 5 2,4 6 2,4 21 5,5 

8.  Quý vị đánh giá thế nào về tốc độ cập nhập thông tin về 

vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam? 
        

Rất nhanh 30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Nhanh 29 10,0 27 9,3 26 9,0 82 28,3 

Bình thường 32 11,0 31 10,7 32 11,0 95 32,8 

Chậm 5 3,1 10 4,5 10 5,9 39 13,4 

9.  Phần nào trong một tác phẩm báo điện tử thông tin về vấn         
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đề quyền của công nhân mà quý vị quan tâm và chú ý 

nhất? 

Tít 27 27,0 26 26,0 23 23,0 75 25,0 

Sapo  47 47,0 41 41,0 38 38,0 126 42,0 

Nội dung 30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Hình ảnh  25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Video 25 8,6 24 8,3 22 7,6 71 24,5 

Mục khác 5 2,4 5 2,4 6 2,4 21 5,5 

10.  Quý vị đánh giá thế nào về hình thức thể hiện các tác 

phẩm về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt 

Nam? 

        

Rất hấp dẫn 30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Hấp dẫn 20 6,9 20 6,9 20 6,9 60 20,7 

Bình thường 30 10,3 28 9,7 24 8,3 82 28,3 

Không hấp dẫn 15 5,2 13 4,5 11 3,8 39 13,5 

Không biết 5 2,4 5 2,4 6 2,4 21 5,5 

11.  Điều gì khiến quý vị không hài lòng khi tiếp nhận một tác 

phẩm báo chí thông tin về vấn đề quyền của công nhân 

trên báo điện tử Việt Nam hiện nay? 

        

Nội dung chưa phong phú, đa dạng 30 10,3 29 10,0 29 10,0 88 30,3 

Hình thức chưa hấp dẫn  32 11,0 31 10,7 32 11,0 95 32,8 

Cách khai thác và phản ánh thông tin chưa hợp lý 30 10,3 28 9,7 24 8,3 82 28,3 
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Ý kiến khác 5 3,1 10 4,5 10 5,9 39 13,4 

12. Theo qúy vị, giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin 

về vấn đề quyền của công nhân trên báo điện tử Việt Nam 

hiện nay là gì? 

        

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Liên đoàn lao động 

tỉnh, thành phố  
50 17,2 53 18,3 51 17,6 154 53,1 

Đổi mới nội dung và hình thức thông tin về bảo vệ quyền 

lợi người lao động 
60 20,7 63 21,7 61 21,0 184 63,4 

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng người 

làm báo về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người công nhân 

lao động 

78 26,9 79 27,2 80 27,6 237 81,7 

Phát huy tính đa phương tiện và hoạt động tương tác của 

báo điện tử 
75 25,9 73 25,2 71 24,5 219 75,5 

Mở ra các chuyên mục, chuyên trang chuyên biệt về công 

nhân 
85 29,3 83 28,6 81 27,9 249 85,9 

Tăng cường hợp tác giữa cơ quan báo điện tử với các 

chuyên gia 
70 24,1 73 25,2 71 24,5 214 73,8 

Thường xuyên tổng kết, khảo sát, đánh giá mực độ quan 

tâm và nội dung đóng góp của độc giả 
65 15,5 63 14,8 61 14,1 189 65,2 
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PHỤ LỤC 3 

Nội dung phỏng vấn sâu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- tự do- hạnh phúc 

----------o0o---------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:   - Lãnh đạo cơ quan báo chí 

- Phóng viên/biên tập viên các báo 

- Công nhân lao động 

Tôi là:  

Chức vụ:  

Đơn vị công tác:  

Website:  

Hiện nay, Tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ luận 

văn tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), 

Đề tài có tựa đề như sau: “Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt 

Nam”. 

Vì vậy, Tôi làm đơn này kính đề nghị Qúy vị tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp 

những thông tin cần thiết giúp tôi trong việc khảo sát các nội dung và phương thức 

báo chí về: “Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam”. Kèm theo 

đơn này là các biên bản phỏng vấn sâu các thông tin tôi cần thu thập trong quá trình 

khảo sát phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý vị để tôi hoàn thành Luận văn tốt 

nghiệp.                                         

Mọi chi tiết xin liên hệ:                 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

ĐT:  

Email:  
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BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU 1 

Dành cho các phóng viên, Biên tập viên các báo điện tử 

Đề tài: Vấn đề quyền lợi công nhân trên báo điện tử Việt Nam 

Thời gian phỏng vấn: tháng 04/2019 

1.1. Phóng viên Trần Vƣơng - Báo Lao động điện tử  

Câu hỏi: Anh đã từng viết các tác phẩm vấn đề quyền lợi của công nhân 

chưa? Những vấn đề mà anh quan tâm hay thường viết về vấn đề quyền lợi của 

công nhân là gì?  

Trả lời: Ở Báo Lao Động, một tờ báo chính trị - xã hội, một tờ báo đại 

diện cho tiếng nói của giai cấp công nhân do đó phóng viên cũng cần quan tâm 

tới việc thực hiện sản xuất các tin, bài, các tác phẩm về đề tài công nhân lao 

động. Trong dòng chảy chung đó, là một phóng viên Ban Thời sự, tôi cũng thực 

hiện một số đề tài liên quan tới quyền lợi của công nhân, người lao động. 

Những vấn đề chúng tôi quan tâm như nhóm vấn đề đời sống, sinh hoạt của 

công nhân, nhóm vấn đề về chế độ, quyền lợi trong quá trình lao động của công 

nhân, những vấn đề về môi trường lao động, vệ sinh an toàn lao động... 

Câu hỏi: Trong quá trình tác nghiệp, anh gặp khó khăn gì khi tiếp cận 

nhóm đối tượng này? Nguyên nhân của những khó khăn mà anh gặp phải trong 

quá trình tác nghiệp là gì? 

Trả lời: Có thể nói, một trong những khó khăn khi tác nghiệp với đối 

tượng là công nhân đó là họ thường bị rụt rè, chia sẻ câu chuyện còn hạn chế, 

việc khai thác và tìm hiểu thông tin từ công nhân nhiều khi còn chưa được như 

mong muốn, chất lượng và hàm lượng thông tin chưa thực sự như kỳ vọng. Có 

nhiều nguyên nhân dẫn tới những khó khăn này như công nhân thường bị kiểm 

soát bởi thời gian, bởi giới chủ, bởi sự ràng buộc trong các mối quan hệ công 

việc và lợi ích, đôi khi còn do nhận thức của họ nữa... 

Câu hỏi: Anh đã có những biện pháp gì để phát huy những thuận lợi và 

khắc phục những khó khăn trong quá trình tác nghiệp của mình? 
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Trả lời: Ngoài các biện pháp nghiệp vụ thường dùng, tùy từng hoàn cảnh 

mà PV phải có những cách tiếp cận khác nhau để khai thác thông tin được tốt 

hơn. Có những khi tiếp xúc với công nhân phải thông qua người quen của họ, 

có những khi phải qua sự đồng ý của cơ quan, đơn vị nơi họ làm việc, có những 

khi tiếp xúc với họ không được để người khác biết. Đồng thời phải dành nhiều 

thời gian hơn để trò chuyện, tạo sự tin tưởng với những đối tượng này. 

Câu hỏi : Anh đánh giá như thế nào về chất lượng các tác phẩm viết về 

vấn đề quyền lợi của công nhân được đăng trên trang báo điện tử của cơ quan 

mình? 

Trả lời: Nhìn chung, các tác phẩm viết về quyền lợi của công nhân được 

đăng trên báo điện tử mang lại cho bạn đọc nhiều góc nhìn, nhiều lát cắt khác 

nhau về cuộc sống của công nhân. Việc hình dung về đời sống công nhân cũng 

được dễ dàng hơn. Những tác phẩm cho thấy sự phong phú, “muôn hình vạn 

trạng” trong đời sống của công nhân. Tuy nhiên, nhiều tác phẩm còn nặng về 

chính sách mà chưa thực sự chú ý vào đời sống. Việc có những câu chuyện hay, 

thiết thực, gần gũi với công nhân, người lao động còn chưa nhiều. Nhiều tác 

phẩm chưa tạo ra được sự hấp dẫn với đối tượng chính là công nhân, lao động... 

Câu hỏi: Những nguyên nhân nào dẫn đến sự kém chất lượng về các tác 

phẩm viết về vấn đề quyền lợi của công nhân được đăng trên trang báo điện tử 

của cơ quan mình? 

Trả lời: Theo tôi, có 2 nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan và 

nguyên nhân chủ quan. 

Khách quan: Sự hạn chế trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin từ đối 

tượng công nhân như bị kiểm soát bởi thời gian, bởi giới chủ, bởi sự ràng buộc 

trong các mối quan hệ công việc và lợi ích, và do cả nhận thức của họ nữa… 

Chủ quan: Do việc đánh giá vấn đề, đánh giá độc giả từ phía tòa soạn. Do 

sự nhận thức trong việc tìm kiếm và triển khai các đề tài từ phía phóng viên và 

lãnh đạo Ban, đơn vị. Do dung lượng/diện tích ưu tiên và tương quan giữa các 

vấn đề khác nhau của tờ báo. 
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Câu hỏi : Anh có đề xuất gì nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử? 

Trả lời:  Theo tôi để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của công nhân 

trên báo điện tử cần phải triển khai nhiều nhóm giải pháp khác nhau. 

- Về mặt tòa soạn: Cần đánh giá các vấn đề liên quan tới công nhân một 

cách rõ ràng, kỹ lưỡng và xác định vấn đề cần triển khai để bảo vệ quyền lợi 

công nhân. Trên báo điện tử cũng cần ưu tiên những vị trí quan trọng trên trang 

về những vấn đề này. Việc xác minh thông tin, triển khai các bài viết về bảo vệ 

quyền lợi của công nhân cũng cần được thực hiện một cách nhanh chóng.  

- Về phóng viên: Việc đánh giá vấn đề của phóng viên cũng cần được 

nâng cao. PV cũng cần tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong việc 

triển khai các vấn đề liên quan tới công nhân. Việc lựa chọn đề tài và thực hiện 

đề tài cũng gần gũi, sát với quyền lợi của công nhân. Bảo vệ được quyền lợi 

thực sự của họ. 

- Các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan cũng cần quan tâm hơn tới 

quyền lợi của công nhân, tiếp nhận và điều chỉnh từ thông tin phản ánh báo chí. 

Cần tuyên truyền và tạo được lòng tin cho công nhân khi chia sẻ thông tin với 

báo chí. Có cơ chế để bảo vệ quyền lợi, tránh trù dập những người cung cấp 

thông tin. 

Xin cảm ơn anh! 

1.2. Phóng viên Nguyễn Anh – Báo Ngƣời Lao động điện tử 

Câu hỏi: Anh đã từng viết các tác phẩm vấn đề quyền lợi của công nhân 

chưa? Những vấn đề mà anh quan tâm hay thường viết về vấn đề quyền lợi của 

công nhân là gì? 

Trả lời: Đã từng viết và thường các tác phẩm viết về các vấn đề liên quan 

đến đời sống sinh hoạt, các chế độ bảo hiểm, vấn đề thu nhập, tiền lương của 

người lao động; các vấn đề đình công, tranh chấp lao động, bảo hộ lao động, an 

toàn vệ sinh thực phẩm.... 
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Câu hỏi: Trong quá trình tác nghiệp, anh gặp khó khăn gì khi tiếp cận 

nhóm đối tượng này? Nguyên nhân của những khó khăn mà anh gặp phải trong 

quá trình tác nghiệp là gì? 

Trả lời: Một số đơn vị gặp khó khăn trong việc tiếp cận với chủ doanh 

nghiệp. Khó khăn trong những chuyến đi công tác xa, một số địa phương không 

có thái độ hợp tác.  

Nguyên nhân về phía nhận thức của người sử dụng lao động về luật pháp 

lao động chưa đầy đủ hoặc cố tình lách luật. Doanh nghiệp chưa hiểu rõ tầm 

quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc tham gia cùng doanh nghiệp quản 

lý, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển sản xuất. 

Về phía cán bộ công đoàn cơ sở: do hưởng lương của giới chủ nên không 

ít cán bộ công đoàn thiếu bản lĩnh, không dám đứng ra bảo vệ quyền lợi người 

lao động khi chủ doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định của pháp luật 

lao động Việt Nam. Trình độ cán bộ công đoàn còn kém, nhất là kỹ năng nghiệp 

vụ hoạt động công đoàn như kỹ năng đàm phán, thương lượng, tư vấn... cũng là 

nguyên nhân dẫn đến hoạt động công đoàn mờ nhạt, kém hiệu quả. 

Chưa có chế độ đãi ngộ, bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở. Thiếu các chế tài 

mang tính pháp lý đủ sức răn đe buộc doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động 

phải chấp hành đúng luật. 

Câu hỏi: Anh đã có những biện pháp gì để phát huy những thuận lợi và 

khắc phục những khó khăn trong quá trình tác nghiệp của mình? 

Trả lời: Biện pháp phát huy thuận lơi: giữ uy tín, danh dự của nhà báo. 

Viết thông tin đảm bảo chính xác, đúng sự thật. Xây dựng mối quan hệ hợp tác 

trên tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ người 

lao động thường xuyên trao đổi thông tin qua nhiều kênh. 

Biện pháp khắc phục khó khăn: nhờ sự giúp đỡ từ nhiều phía, nhất là cấp 

có thẩm quyền liên quan trực tiếp. Sử dụng quyền của nhà báo theo Luật Báo 

chí để doanh nghiệp hợp tác làm việc hoặc đề nghị cơ quan chức năng can thiệp 
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nếu doanh nghiệp cố tình không thực hiện theo luật định. 

Câu hỏi : Anh có đề xuất gì nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử? 

Trả lời: Những thông tin nóng, có vấn đề lớn có thể trở thành diễn đàn, 

chuyên đề. Đối với nhữngvụ việc phức tạp, tòa soạn nên đứng ra tổ chức đối 

thoại giữa các bên. Hỗ trợ kinh phí cho phóng viên khi tác nghiệp ở những địa 

bàn khó khăn, vất vả, tốn nhiều công sức điều tra, khai thác thông tin. Có chế độ 

trả nhuận bút và thưởng cao những bài viết mang lại hiệu quả nhanh cho người 

lao động...   

Xin cảm ơn anh! 

1.3. Phóng viên Tuấn Anh – Báo Đời sống & Pháp luật 

Câu hỏi: Anh đã từng viết các tác phẩm vấn đề quyền lợi của công nhân 

chưa? Những vấn đề mà anh quan tâm hay thường viết về vấn đề quyền lợi của 

công nhân là gì? 

Trả lời: Tôi đã viết các bài báo về quyền lợi của công nhân, trong đó tôi 

quan tâm nhất vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội. 

Câu hỏi: Trong quá trình tác nghiệp, anh gặp khó khăn gì khi tiếp cận 

nhóm đối tượng này? Nguyên nhân của những khó khăn mà anh gặp phải trong 

quá trình tác nghiệp là gì? 

Trả lời: Cũng không có gì khó khăn khi tiếp xúc với người lao động để 

viết về quyền lợi của họ cả. 

Câu hỏi: Anh đã có những biện pháp gì để phát huy những thuận lợi và 

khắc phục những khó khăn trong quá trình tác nghiệp của mình? 

Trả lời: Tôi thường xuyên có sự kết nối với người lao động và bám sát 

thông tin từ cơ quan chức năng để tác nghiệp. 

Câu hỏi : Anh đánh giá như thế nào về chất lượng các tác phẩm viết về 

vấn đề quyền lợi của công nhân được đăng trên trang báo điện tử của cơ quan 

mình? 
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Trả lời: Chất lượng trung bình 

Câu hỏi : Anh có đề xuất gì nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi 

của công nhân trên báo điện tử? 

Trả lời: Theo tôi báo điện tử cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng tin, 

bài về vấn đề quyền lợi công nhân bằng cách: phóng viên các báo cần phải nâng 

cao hơn nữa nghiệp vụ, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. 

Ngoài ra, cần phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, từng bước xây dựng 

cơ chế cung cấp và xử lý thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đặc biệt 

đào tạo đội ngũ phóng viên chuyên sâu về mảng pháp luật, kinh tế để có những 

thông điệp sâu hơn, ý nghĩa hơn. 

Xin cảm ơn anh! 
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CÂU HỎI PHỎNG VẤN  

Dành cho công nhân 

1. Anh/Chị có thường xuyên tiếp các các vấn đề về quyền lợi người 

công nhân lao động trên báo điện tử không? anh/chị quan tâm đến 

những vấn đề gì trong quyền lợi của người công nhân lao động? 

2. Ý kiến của anh/chị về nội dung và hình thức về vấn đề quyền lợi 

người công nhân trên báo điện tử hiện nay?  

3. Theo anh/chị chuyên mục dành cho công nhân trên báo điện tử cần 

phải làm gì để thu hút công nhân theo dõi và đón đọc các vấn đề về 

quyền lợi công nhân thường xuyên hơn? 
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PHỤ LỤC 4 

Các báo minh họa cho các nội dung: 

1. Về vấn đề việc làm và hợp đồng lao động 
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2. Về vấn đề tiền lƣơng 
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3. Về chế độ, chính sách và bảo hiểm xã hội 
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4. Các vấn đề khác 

- Về bảo hộ lao động 
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- Về sinh hoạt văn hóa và đời sống tinh thần công nhân 
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