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Đào sâu vấn đề để có câu chuyện hay 

 
Nhân ngày Báo chí Việt Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt 
Nam) Sumit Dutta chia sẻ về khoảng thời gian làm trong ngành báo trước đây của mình và gửi 

gắm một vài lời khuyên đến các phóng viên trẻ đang làm việc tại Việt Nam hiện nay. 

 
Từng là một nhà báo, tôi rất tin vào sức mạnh của câu chữ và là một người ủng hộ báo in truyền 

thống. Tôi thấu hiểu rằng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức để luôn đứng ở đầu ngọn sóng trong 

công nghiệp báo chí, đặc biệt trong thời đại này, nhưng điều mà tôi cảm thấy trân trọng nhất đó 

là khi đọc được một bài viết có kết cấu chặt chẽ và nội dung sâu sắc, giúp người đọc hiểu được 

quan điểm bài viết và làm dấy lên những tranh luận tích cực. Những bài viết như vậy chính là sản 

phẩm của một quá trình viết bài tận tụy, khả năng viết lách tuyệt vời và biên tập tinh tế, và tôi 

hiểu rõ rằng tất cả những điều đó đòi hỏi tài năng và lòng kiên trì ở người làm báo. 

 

Trong thời đại của internet khi những thông tin ngược chiều, chưa được xác minh thậm chí là sai 

lệch có thể lan rộng đến từng ngõ ngách trên toàn cầu thông qua chỉ cần một cái nhấp chuột, tôi 

càng đánh giá cao hơn nữa các nguồn thông tin có uy tín, có khả năng cung cấp cho người đọc 

những phân tích đáng tin cậy và ý kiến mang tính chuyên môn, những điều quan trọng hơn cả 

những thông tin và các con số. 

 

Tôi đã từng làm việc hơn 10 năm cho các nhà xuất bản với mạng lưới người đọc toàn cầu bao 

gồm the Illustrated Weekly, the Ecomomic Times và the Statesman. Tôi cũng từng viết cột báo 

định kỳ về du lịch cho tờ Discover India được dịch sang tám ngôn ngữ và có mặt trên 30 quốc gia. 

Trong sự nghiệp của mình tôi đã viết hơn 250 bài trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các vấn đề về đời 

sống thanh niên, chính trị, kinh tế, kinh doanh và du lịch, và cuối cùng là tập trung vào mảng thể 
thao cho các nhà xuất bản Ấn Độ, Anh và Mỹ. 
 

Tôi cảm thấy rất vui khi nhớ về khoảng thời gian ấy và đó là lý do tôi luôn có một mối đồng cảm 

với những người làm báo mặc dù hiện tại tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi không 

phải là người đặt câu hỏi trong những cuộc phỏng vấn nữa, mà hiện tại với cương vị là Tổng 

giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, tôi là người đưa ra những câu trả lời. Nhưng tôi tin rằng 

những kỹ năng mà tôi học được khi làm báo - lòng kiên trì, khả năng hoàn thành công việc đúng 

hạn, khả năng thu thập và phân tích thông tin, hình thành một quan điểm cân bằng, kết nối các ý 

kiến, khả năng xây dựng một mạng lưới quan hệ - là vô cùng quý giá và đã tiếp tục giúp tôi thành 

công trong nghề nghiệp hiện tại của mình. 

 
Tôi xin trân trọng chào mừng những nhà báo với ước nguyện gắn kết lâu dài với lĩnh vực này. 

Viết báo là một nghề thủ công đòi hỏi kỹ năng và kiến thức cần được tích lũy theo thời gian - 

giống như rượu ngon vậy, càng lâu năm càng thêm hương vị. Do vậy thật tuyệt vời khi Việt Nam 

có hẳn một ngày để thể hiện sự trân trọng đối với nghề báo - ngày nhà báo Việt Nam 21/06 hàng 

năm. 
 



 

 
Ngành báo chí ở Việt Nam 
Từ khi khởi nghiệp tại Việt Nam, tôi đã gặp nhiều phóng viên trẻ duyên dáng, luôn luôn nhiệt tình 

thân thiện, cởi mở và ham học hỏi. 

 
Một trong những điểm mạnh chung của họ chính là khả năng tạo dựng quan hệ với người trả lời 

phỏng vấn trong thời gian ngắn. Tôi đánh giá cao khả năng này, bởi khi có được lòng tin của 

người cần phỏng vấn thì phóng viên sẽ dễ dàng nói chuyện lâu dài với họ, và nhờ đó sẽ có được 

thông tin hay câu trích dẫn mà người phóng viên cần, đồng thời cũng dễ dàng hơn khi cần có 

những câu hỏi tiếp nối. Thật sự ở Việt Nam, có vẻ như không khí trong các buổi phỏng vấn giữa 

phóng viên và các nhân vật phỏng vấn mang tính cộng tác cao hơn và điều này dường như đem lại 

hiệu quả hơn. 

 

Kinh nghiệm phỏng vấn của tôi với phóng viên tại các nước khác không như ở Việt Nam. Tại Việt 
Nam, tôi chưa bao giờ cảm thấy dè chừng khi nói chuyện với phóng viên. Tôi không phải lo lắng 

bị trích dẫn sai, bị hiểu sai hay bị bóp méo sự thật. Cuối buổi phỏng vấn tôi thường trò chuyện 

thoải mái với các phóng viên Việt Nam và vì thế lượng thời gian tôi trò chuyện với họ nhiều hơn 

thời gian tôi trò chuyện bất kỳ phóng viên nào ở các nước khác mà tôi đã từng làm việc. 

 
Phê bình mang tính xây dựng  
Theo quan điểm của tôi, hiện tại ngày càng có nhiều thông tin và đặc biệt thông tin mang tính trực 

tiếp trên các mặt báo in và báo mạng. Là người đọc nói chung và là Tổng giám đốc một Ngân 

hàng nói riêng, tôi mong muốn được đọc những bài phân tích bề sâu bên cạnh những tin tức cơ 

bản. 

 

Tôi trông đợi nhiều hơn ở những bài viết theo quan điểm cá nhân trong đó tác giả mang đến cho 

người đọc không chỉ là cái nhìn tổng quan về sự kiện xảy ra mà còn là kiến thức mà họ am hiểu về 
thị trường đó. Các nhà báo có cơ hội giới thiệu đến bạn đọc một góc nhìn khác với các nhà phân 

tích tài chính, các nhà kinh tế và các chuyên gia khác. 

 

Có thể điểm khác biệt cần phải có chính là: Tôi mong muốn đọc ít “tin tức” hơn và nhiều “quan 

điểm” hơn, và những tờ báo hay tạp chí có những bài viết sâu sắc mà trong đó nhà báo tự đưa ra 

những kết luận của riêng mình - thay vì chỉ góp nhặt ý kiến của những người khác - luôn thu hút 

sự chú ý của tôi. Các biên tập viên cũng cần khuyến khích các ký giả đào sâu hơn và bao quát cả 

câu chuyện từ mọi góc nhìn. Chắc chắn nỗ lực của các bạn sẽ được đánh giá cao. Một bài viết 
hoàn tất sẽ là bằng chứng cho năng lực và quyết tâm của các bạn. 

 

Quan sát tổng quát 
Toàn cảnh ngành truyền thông đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Chúng ta có thể 
thấy sức mạnh của truyền thông đang tăng nhanh mặc dù ngành báo in đang phải đối mặt với rất 

nhiều thử thách do sự xuất hiện của vô số các nguồn tin miễn phí trải khắp trên mạng. Bên cạnh 

đó còn có những kênh kỹ thuật số với các đài phát tin tức 24 giờ mỗi ngày mang đến cho chúng ta 

những thông tin cập nhật liên tục về tình hình trên thế giới. 

 

Thời tôi làm báo, tin tức lan truyền không nhanh như bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn phải chịu áp 

lực về giới hạn thời gian. Bây giờ áp lực đó chuyển sang các hãng tin tức và các tập đoàn truyền 

thông buộc phải cung cấp các dòng thông tin tin tức không ngừng. Nhưng theo những gì tôi đã 

chia sẻ, việc đưa tin vẫn cần phải chú trọng chất lượng và phân tích chi tiết. Chúng tôi vẫn cần 

những con người đào sâu tin tức để lấy những câu chuyện hay và mang lại câu trả lời bao hàm 

những khám phá thú vị. 
 
Trong một thế giới của Ipads và điện thoại thông minh như hiện nay, cách chúng ta đọc tin có thể 

khác đi, nhưng cả thế giới vẫn phải dựa trên các nhà báo và các biên tập viên để sản xuất ra 

những tin tức ấy. 



 

Các nhà báo trẻ có nhiều lựa chọn, cơ hội và hướng đi khi lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực 

báo chí hiện nay và tôi tin rằng ngành nghề này vẫn là một lựa chọn tuyệt vời ở một quốc gia như 

Việt Nam - một quốc gia đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và là một trong những nền 

kinh tế được nói đến nhiều nhất trên thế giới. 

 

Cuối cùng, nhân Ngày Nhà báo Việt Nam, xin cho phép tôi được chân thành cảm ơn đến toàn thể 
các nhà báo, các biên tập viên, các phóng viên ảnh - những con người luôn nỗ lực hoàn thành 

công việc đúng hạn từng ngày trên đất nước này. Tôi tin rằng các bạn sẽ tiếp tục thực hiện tốt 

công việc của mình để mang đến thông tin tin tức cho các bạn đọc trong và ngoài nước. Với tư 

cách là một cựu nhà báo và là một bạn đọc trung thành, tôi chân thành cảm ơn tất cả nỗ lực của 

các bạn trong nghề nghiệp này. 

 

 


