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TÓM TẮT

Là một khu vực với tốc độ phát triển chóng mặt, các quyết định về 
năng lượng của Đông Nam Á đóng vai trò then chốt đối với việc thế 
giới có đạt được những mục tiêu cắt giảm phát thải cacbon từ nhiên 
liệu hóa thạch trong thập kỷ tới hay không. Tuy nhiên, hiện có rất ít 
nghiên cứu về việc truyền thông Đông Nam Á đã định hình các câu 
chuyện chuyển dịch năng lượng ở từng quốc gia như thế nào. Đối với 
những tổ chức muốn hỗ trợ phóng viên trong khu vực kể câu chuyện 
về chuyển dịch năng lượng một cách công bằng và chính xác hơn, 
việc hiểu được những khó khăn, thiếu sót trong quá khứ có ý nghĩa 
quyết định đối với thành công trong tương lai. Climate Tracker và 
Trung tâm vì Hòa bình và An ninh Stanley (Stanley Center for Peace 
and Security) muốn xóa nhòa khoảng cách nhận thức này bằng cách 
phân tích truyền thông về mảng năng lượng ở năm quốc gia Đông Nam 
Á. Báo cáo về Việt Nam là bài thứ hai trong loạt bài cùng biên soạn 
được Trung tâm Stanley và Climate Tracker biên soạn trong bộ tài liệu 
nghiên cứu Tiếp Sức cho Những Con Hổ Mới (Fueling the Tiger Cubs): 
Truyền Thông Đông Nam Á Đã Đưa Tin Về Than Và Năng lượng Tái 
Tạo Như Thế Nào? Đây là một chương trình phân tích truyền thông 
đa quốc gia do các nhà báo trẻ của Philippines, Indonesia, Malaysia, 

Thái Lan và Việt Nam thực hiện.

Mỗi quốc gia Đông Nam Á trong nghiên cứu của chúng tôi đều có một 
bối cảnh truyền thông đặc thù, với nhiều thách thức và cơ hội khác 
nhau. Đối với Việt Nam, một quốc gia Xã hội Chủ Nghĩa do đảng lãnh 
đạo, các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước chiếm thế độc quyền 
trong cả ngành năng lượng và truyền thông. Tất cả thay đổi thay đổi 
diễn ra một cách chậm rãi. Không có nhiều bài viết phản ánh những 
mong muốn và nỗi lo của người dân về an ninh năng lượng và chất 
lượng môi trường sống. Phóng viên gần như né tránh hoàn toàn việc 
trích dẫn từ các nguồn tin “không chính thống”, như người dân địa 
phương và các tổ chức cộng đồng. Với mô hình báo chí của Việt Nam, 
hành động tùy ý của một nhà báo có thể dễ dàng khiến cho toàn bộ 
trang tin tức trực tuyến của báo bị đình bản do “đăng tải thông tin sai 
sự thật”- như đã từng xảy ra với Báo Tuổi trẻ Online trong năm 2018.

Tuy thế, phóng viên Việt Nam không phải lúc nào cũng tuyên truyền 
thông điệp của Đảng và Chính phủ. Mặc dù theo Sơ Đồ Điện VII, chính 

phủ đã lấy than làm trụ cột để phát triển ngành điện tại Việt Nam, các 
bài viết về than thường phản ánh những mặt tiêu cực của loại hình 
năng lượng này. Nguyên nhân của việc này một phần là do các chuyên 
gia môi trường tại các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ đã 
nhấn mạnh tác của than đối với môi trường trong những nghiên cứu 
của họ. Ngoài ra, nhiều dự án than còn chật vật trong việc huy động 
vốn, đã khiến thủ tướng chính phủ cởi mở hơn với điện mặt trời, với 
các cơ chế hỗ trợ giá (FiT) để thúc đẩy đầu tư. Từ đó, sự bùng nổ của 
các dự án năng lượng mặt trời đã khiến truyền thông đưa tin về việc 
chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam một cách sôi nổi hơn.

Nhìn chung, hai nghiên cứu sinh tại Việt Nam của chúng tôi, Nguyễn 
Thị Hoàng Nguyên và Hoàng Mi, đã nghiên cứu hơn 300 bài viết từ 16 
tờ báo điện tử khác nhau và đưa ra những kết luận như sau:

Những kết luận chính

ـ  Hơn 70% các bài báo về chủ đề năng lượng được xếp trong mục 
kinh tế/kinh doanh. Ba trong số phóng viên chúng tôi phỏng vấn 
cho rằng đây là bởi phần nhiều phóng viên viết về năng lượng 
là phóng viên mảng kinh tế, được giao đưa tin về các hoạt động 
của Bộ Công Thương.

ـ  68% các bài viết về chủ đề than được nghiên cứu có góc nhìn 
tiêu cực về nguồn năng lượng này. Trong đó, tờ Thời báo Kinh 
tế Sài Gòn và tạp chí Người Đô Thị đã tiên phong trong việc nêu 
bật tác động của than đến môi trường.

ـ  Một nhóm nhỏ các chuyên gia năng lượng và môi trường từ các 
đại học lớn được trích dẫn trong 93% các bài báo về tác động 
môi trường của điện than. Song song với đó, phóng viên hiếm 
khi trích dẫn các nguồn tin từ cộng đồng địa phương. Riêng tờ 
Người Đô Thị đã phá vỡ xu thế này khi là hãng truyền thông duy 
nhất tại Việt Nam chuyển tải rộng rãi tiếng nói của người dân địa 
phương về nhà máy nhiệt điện than.

ـ  Trang tin Dân Trí đã đăng tải gần như tất cả các bài viết trong mẫu 
nghiên cứu với thông điệp rằng việc phụ thuộc vào than có thể 
ảnh hưởng tới an ninh năng lượng quốc gia, khi Việt Nam phải 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/757761583166223011/pdf/Learning-from-Power-Sector-Reform-Experiences-The-Case-of-Vietnam.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/757761583166223011/pdf/Learning-from-Power-Sector-Reform-Experiences-The-Case-of-Vietnam.pdf
http://Với mô hình báo chí của Việt Nam
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/vietnams-censorship-expands-popular-official-news-website


Về chúng tôi
Trung tâm vì Hòa bình và An ninh Stanley hợp tác với các cá nhân, tổ chức và cộng đồng toàn cầu để thúc đẩy tiến bộ 
chính sách trong ba lĩnh vực: giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tránh sử dụng vũ khí hạt nhân và ngăn chặn bạo lực và tội ác quy 
mô lớn. Trung tâm được thành lập năm 1956 và hoạt động độc lập trong việc phát triển các diễn đàn để trao đổi quan điểm 
và ý tưởng giữa các bên. Để tìm hiểu thêm về các ấn phẩm gần đây của chúng tôi và các sự kiện sắp xảy ra, vui lòng truy 
cập stanleycenter.org.

Về Climate Tracker
Climate Tracker là mạng lưới báo chí lớn nhất thế giới về chủ đề khí hậu dành cho các nhà báo trẻ. Chúng tôi đào tạo và 
trao quyền cho các nhà báo trẻ trên thế giới để tạo ra những sản phẩm truyền thông có tiềm năng ảnh hưởng đến cuộc 
tranh luận tại từng quốc gia về biến đổi khí hậu tại quốc gia của họ. Chúng tôi tài trợ những phóng viên trẻ ấn tượng nhất 
đến các hội nghị quốc tế để họ có thể tác động trực tiếp đến các nhà hoạch định chính sách và tích lũy kinh nghiệm thực 
tế để định hình chính sách trong nước và quốc tế. ClimateTracker.org.

nhập than từ nước ngoài. Tuy nhiên, song song với đó tờ báo 
này cũng đăng tải một loạt các bài viết thúc đẩy sự tăng trưởng 
của ngành than, với dẫn chứng rằng công nghệ lọc cải tiến sẽ 
giúp giải quyết các mối quan ngại về môi trường liên quan đến 
nhà máy than.

ـ  Từ kết quả phỏng vấn với tác giả của nhiều bài viết về năng 
lượng khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng quan điểm cá nhân 
của nhà báo có thể ảnh hưởng đến góc độ bài viết của họ. Một 
số biên tập viên và phóng viên coi nhiệm vụ của mình là tuyên 
truyền để củng cố quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam 
bằng cách thường xuyên viết về tác động tiêu cực của than hơn.

ـ  Ngoài ra, các ưu tiên của ban biên tập cũng ảnh hưởng đến thời 
gian mà các nhà báo dành cho các bài viết về năng lượng cũng 
như chất lượng/mức độ chi tiết của các bài viết của họ. Các nhà 
báo của Zing và VnExpress đã chia sẻ rằng mức lương của họ 
có thể bị ảnh hưởng bởi lượt xem và bình luận trực tuyến trên 
mỗi bài viết; do đó, ưu tiên của họ là nhanh chóng làm ra nhiều 
bài viết đơn giản về những chủ đề “nóng” nhất để có thể đảm 
bảo số lượt xem. Ngược lại, cả Người Đô Thị và Thời báo Kinh 
tế Sài Gòn đều là những trang báo kén người đọc hơn, có nhiều 
bài viết phân tích được đầu tư nghiên cứu kỹ hơn, đặc biệt là về 
chủ đề chính sách đối với than và năng lượng mặt trời.

ـ  Kể từ năm 2017, năng lượng mặt trời đã thu hút được nhiều sự 
chú ý hơn khi Thủ tướng Chính phủ giới thiệu cơ chế hỗ trợ giá 
FiT đầu tiên cho điện mặt trời ở Việt Nam. Việc này đã cho phép 
các nhà đầu tư năng lượng bán điện với giá cao cho Điện lực 
Việt Nam (EVN), một doanh nghiệp nhà nước. Kể từ đó, năng 
lượng mặt trời đã được mặc định là kênh đầu tư hấp dẫn đối với 
các công ty năng lượng cũng như hộ gia đình nhỏ lẻ.

ـ  Tuy nhiên, 27% trong tổng số bài báo về năng lượng mặt trời lại 
nhấn mạnh vào các trở ngại đối với khả năng phát triển của loại 
hình năng lượng này, như quy định không rõ ràng, thiếu đường 
dây truyền tải và thời hạn FiT gấp rút. Sau khi 14 bài báo về các 
quy định không rõ ràng xuất hiện trên nhiều hãng truyền thông 
hàng đầu, Bộ Công Thương đã ban hành một văn bản quy định 
chi tiết hơn về các loại hình dự án năng lượng mặt trời và giá 
điện áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau - một ví dụ của 
việc sức ép từ truyền thông có thể thay đổi chính sách năng 
lượng tại Việt Nam.

ـ  Công suất điện gió đã được lắp đặt của Việt Nam bằng một phần 
mười hai công suất điện mặt trời đã lắp đặt, Trong các trang tin 
hàng đầu, số bài báo về điện gió chỉ bằng một phần năm tổng 
số bài báo về điện mặt trời dù cho Việt Nam được coi là quốc gia 
hàng đầu về tiềm năng điện gió ở Đông Nam Á. Một chuyên gia 
năng lượng được phỏng vấn tin rằng truyền thông cần chú ý hơn 
đến chủ đề năng lượng gió để thu hút sự quan tâm và chính sách 
ưu đãi hơn nhằm phát triển nguồn năng lượng này.

ـ  Thủy điện thường không được đưa vào các bài viết về năng 
lượng tái tạo, trừ các dự án thủy điện nhỏ. Các nhà báo giải thích 
rằng do dự án thủy điện lớn gây tổn hại môi trường đối với hệ 
sinh thái nước ngọt và được coi là một dạng năng lượng truyền 
thống, đối với họ, thủy điện không nằm cùng danh mục với năng 
lượng mặt trời và năng lượng gió.

Mặc dù báo cáo này không đưa ra các khuyến cáo cụ thể để cải thiện các bài viết được đăng trên truyền thông về năng lượng sạch ở Việt Nam, 
chúng tôi hy vọng những kết quả nghiên cứu chính có thể cung cấp thông tin cần thiết cho việc xây dựng các biện pháp can thiệp và hành động 
hiệu quả hơn.

Nghiên cứu cho báo cáo này được thực hiện theo hướng dẫn của Climate Tracker, một mạng lưới gồm hơn 12.000 nhà báo trên toàn cầu. Các 
phương pháp nghiên cứu bao gồm thu thập mẫu, phân tích nội dung, phân tích diễn ngôn và phỏng vấn các phóng viên và biên tập viên. Khung 
thời gian nghiên cứu là từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.  

Báo cáo này là một phần trong chương trình phân tích truyền thông tại khu vực Đông Nam Á do Trung tâm vì Hòa bình và An ninh Stanley và 
Climate Tracker đồng sản xuất.

https://www.evn.com.vn/userfile/User/honghoa/files/7088BoCongThuonghuongdanDMT.pdf
https://theaseanpost.com/article/aseans-wind-energy-potential
https://theaseanpost.com/article/aseans-wind-energy-potential

