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Bài giảng 

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG  

TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

 

 “Sức mạnh truyền thông” là những thuật ngữ mà chúng ta thường được 

nghe nhiều sau khi một chính khách nào đó dành được một chiến thắng vang dội 

trong một cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia, khi một ca sỹ nào đó nổi như cồn 

sau một chiến dịch truyền thông hay khi một doanh nghiệp nào đó thu được hiệu 

quả mỹ mãn sau khi tung ra thị trường một sản phẩm mới. Vậy truyền thông là 

gì? Tại sao nó lại có sức mạnh “ghê gớm” đến thế?  Đó là vì Truyển thông có 

thể biến những thứ bình thường trở nên đặc biệt và chỉ một hành vi không đẹp bị 

ghi lại cũng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và khiến con người hoặc tổ chức 

không tuân thủ pháp luật kia bị trừng trị thích đáng. Truyền thông ngày nay tạo 

nên sức lan tỏa rộng lớn và mạnh mẽ và mỗi con người dù ở cương vị nào, dù 

muốn hay không cũng buộc phải tham gia vào hoạt động truyền thông. Thành 

công của NHCSXH không thể thiếu hoạt động truyền thông vì vậy hôm nay 

chúng ta sẽ nghiên cứu những kiến thức cơ bản về truyền thông phục vụ cho 

công tác của chúng ta ở NHCSXH. 

Trong phạm vi bài này xin được cùng các bạn tập trung vào ba nội dung: 

Nội dung thứ nhất là công tác truyền thông của NHCSXH. Nội dung này 

sẽ chia sẻ cùng các bạn về các kênh truyền thông của NHCSXH 

Nội dung thứ hai là về cách viết tin, bài cho báo chí. Trong mục này các 

bạn sẽ nắm được kỹ năng cơ bản để viết các tin ngắn hoặc bài báo. Các bạn có 

thể hỏi rằng người ta phải học cả 5 năm đại học chỉ để học cách viết báo thì làm 

sao chỉ vài chục phút một người bình thường có thể biết viết báo? Thực ra thì 

viết báo có những bí quyết và kỹ năng mà các bạn có thể học hỏi nhanh để có 

thể viết được những bản tin hoặc bài báo phục vụ công tác truyền thông của 

NHCSXH.Nội dung này sẽ chia sẻ cùng các bạn những bí quyết và kỹ năng ấy. 

Nội dung thứ ba là về kỹ năng chụp ảnh. Phần này sẽ chia sẻ với các bạn 

những kỹ năng chụp ảnh cơ bản. Sau khi nghiên cứu phần này, chỉ với máy ảnh 

tự động hoặc điện thoại các bạn cũng chụp được những bức ảnh có tính báo chí 

cao. 

I. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI NHCSXH 

1. Khái niệm:  

Truyền thông hay “Thông tin tuyên truyền” như chúng ta hay nói trước 

kia là quá trình trao đổi thông tin có mục đích cụ thể giúp người nhận thông tin 

có thể cập nhật kiến thức mới, giúp họ thay đổi nhận thức và định hướng tốt hơn 

về một vấn đề cụ thể. Trong thời gian vừa qua hoạt động truyền thông của 

NHCSXH đã bước đầu có nhiều khởi sắc tạo được sự quan tâm rộng khắp trong 

toàn xã hội, đã tạo sự đồng thuận và ủng hộ đối với NHCSXH, góp phần tạo lập 

được nguồn vốn từ nhiều nguồn để phát triển hoạt động của NHCSXH. Vị trí và 
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uy tín của NHCSXH ngày càng nâng cao được Đảng và Nhà nước ngày càng 

quan tâm. 

2. Mục đích truyền thông của NHCSXH: 

Với chúng ta, những người cán bộ NHCSXH, mục đích công tác truyền 

thông của chúng ta là “Nhằm tăng cường sự hiểu biết chung về hoạt động của 

NHCSXH, tạo sự quan tâm và ủng hộ đối với hoạt động của NHCSXH”.  

Để đạt được mục đích đó, đối tượng truyền thông của chúng ta hướng đến 

là những ai? 

3. Đối tượng truyền thông của NHCSXH: 

Thứ nhất là: Cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan: 

Cụ thể, ở trung ương là  ãnh đạo Đảng,  uốc hội, Chính phủ, các cơ 

quan thuộc Văn ph ng TW Đảng, Văn ph ng  uốc hội, Văn ph ng Chính phủ, 

các  ộ ngành, tổ chức chính trị – xã hội. 

  địa phương: tỉnh thành ủy, Hội đồng nhân dân, U N  các cấp  đoàn 

đại biểu  uốc hội  tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện, xã  các sở ngành. 

Thứ hai là: các đối tác của NHCSXH. Đó là các Nhà tài trợ  nhà đầu tư  

các cơ quan, đơn vị có hợp tác với NHCSXH trong, ngoài nước. 

Thứ ba là:   hách hàng của NHCSXH. Đó là hộ vay vốn, sử dụng dịch 

vụ, sản phẩm của NHCSXH 

Thứ tư là:  Công chúng:  à những người trong xã hội. 

Thứ năm là: Đội ngũ cán bộ NHCSXH, những người cần phải hiểu rõ về 

hoạt động của NHCSXH để truyền thông đến người khác 

Như vậy, chúng ta tổ chức hoạt động truyền thông là để các đối tượng nói 

trên hiểu và ủng hộ hoạt động của NHCSXH, thực hiện đúng các quy trình của 

NHCSXH, giúp NHCSXH giám sát hoạt động cho vay và để phục vụ đối tượng 

chính sách tốt hơn. 

4.   c      t   ề  t     c   ả            đ    t ực hiệ            

Thứ nhất là thông qua đội ngũ cán bộ của NHCSXH tại cơ sở tuyên 

truyền đến chính quyền cơ sở, hội đoàn thể, các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn 

và nhân dân. Đây là lực lượng trực tiếp, thường xuyên đảm bảo cho gần 7 triệu  

hộ vay và  hàng chục triệu đối tượng liên quan trong cộng đồng dân cư hiểu và 

thực hiện đúng các quy định của NHCSXH. Tình cảm và sự ủng hộ của người 

dân, hội đoàn thể và chính quyền phần nhiều có được nhờ tác phong chuyên 

nghiệp, thái độ ứng xử có văn hóa và trình độ chuyên môn của đội ngũ này. Cán 

bộ NHCSXH chính là lực lượng tổ chức các hình thức tuyên truyền tại Điểm 

giao dịch xã, phường thông qua:  ảng thông tin niêm yết các chủ trương, chính 

sách về tín dụng ưu đãi  tổ chức gặp g , tuyên truyền trực tiếp tại các phiên họp 

giao ban với tổ chức hội, tổ T  VV  phối hợp với chính quyền cấp xã tuyên 

truyền qua hệ thống loa phát thanh của địa phương  phát tờ rơi  
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Thứ hai là thông qua các chương trình truyền hình và phát thành qua sự 

hợp tác cung cấp thông tin từ Hội sở chính cho đến các chi nhánh. Truyền hình 

là kênh truyền thông bằng hình ảnh đến với đông đảo người xem và hiện nay 

nhờ các trang lưu trữ trên Internet giúp tăng số lượt người xem lên nhiều lần với 

thời gian linh hoạt hơn. Truyền hình vẫn là một kênh có tác động mạnh đến 

nhận thức của người xem. Bên cạnh đó là truyền thông qua đài phát thanh các 

cấp từ trung ương đến đài phát thanh xã, phường. 

Thứ ba là truyền thông qua báo chí, ngày nay nhờ Internet, điện thoại di 

động và mạng xã hội đã làm cho toàn dân có cơ hội đọc báo và cập nhật tin tức 

tức thì, hoặc chủ động giới thiệu, lan truyền những bài báo hay trên mạng xã 

hội. NHCSXH khuyến khích các chi nhánh hợp tác tốt với các cơ quan báo chí, 

cung cấp những thông tin chính xác về hoạt động của NHCSXH; khuyến khích 

các cán bộ lan truyền trên mạng xã hội các bài báo có nội dung tích cực về 

NHCSXH đăng trên website của NHCSXH hoặc các báo khác. 

Thứ tư là truyền thông qua những người có uy tín trong xã hội. Họ có thể 

là những người có ví trí chính thức hoặc không chính thức nhưng có uy tín trong 

xã hội hoặc cộng đồng dân cư và có nhiều người nghe theo và tin tưởng vào 

những đánh giá, nhận xét của họ về NHCSXH.   cấp cơ sở họ là những thành 

viên ban đại diện HĐ T, HĐN , đại biểu quốc hội  và những người khác có 

uy tín trong cộng đồng. Cán bộ NHCSXH cần tham mưu tốt cho họ hiểu rõ về 

NHCSXH để từ đó họ có tiếng nói ủng hộ NHCSXH. NHCSXH truyền thông 

qua việc báo cáo trực tiếp hoặc gửi báo cáo định k  về hoạt động của NHCSXH 

đến các cơ quan Nhà nước có liên quan  Văn ph ng TW Đảng,  uốc hội, Chính 

phủ, các bộ, ngành  , Hội đồng quản trị,  an đại diện HĐ T các cấp. Truyền 

thông qua công tác tham mưu cho các đối tượng nói trên. NHCSXH cần giữ mối 

liên hệ thường xuyên đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành phố  Hội đồng 

nhân dân các cấp để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin. Thông qua việc tham mưu 

cho họ trả lời   kiến cử tri cũng đồng thời là thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền về chính sách tín dụng ưu đãi và hoạt động của NHCSXH. 

Thứ năm là truyền thông qua trang tin điện tử của NHCSXH (Website). 

NHCSXH xây dựng website để giới thiệu và tuyên truyền những thông tin, sự 

kiện nội bộ và các tin tức, sự kiện có liên quan đến hoạt động của NHCSXH. 

Trang Web được thiết kế giao diện tiếng Việt và tiếng  nh để phù hợp với các 

đối tượng trong và ngoài nước.  ên cạnh đó xuất bản các ấn phẩm như bản 

tin đặc san NHCSXH  định k    số qu    báo cáo thường niên    năm   số . 

Thứ sáu là truyền thông qua hình ảnh tạo sự tin tưởng, thể hiện tính 

chuyên nghiệp như hình thức trụ sở NHCSXH, cách bài trí, bố trí tại phòng giao 

dịch, tại điểm giao dịch xã. Qua trang phục, đồng phục giao dịch, biển hiệu, 

logo, bảng thông tin niêm yết các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, 

trang thiết bị và máy móc và sự thể hiện trong quy tắc ứng xử của cán bộ 

NHCSXH 

Thứ bẩy là thông qua các diễn đàn, mạng xã hội để truyền thông đến công 

chúng trong xã hội một cách nhanh chóng và có tính lan truyền nhanh.  ưu   



4 

không đưa những hình ảnh, bình luận phản cảm lên mạng xã hội, tránh những 

hậu quả đáng tiếc cho cá nhân và cơ quan. 

Thứ tám là hiện diện thật nhiều những bài viết, phim, băng tiếng về 

NHCSXH trên internet và có thông tin thân thiện với các công cụ tìm kiếm để 

bất cứ thành phần nào trong xã hội khi cần có thể tiếp cận được nhanh chóng. 

Thứ chín là thông qua các sự kiện như hội nghị, hội thảo, triển lãm  

thông qua các sự kiện để thu hút giới truyền thông đưa tin đến với những người 

không tham dự được đồng thời truyền thông trực tiếp đến những thành phần 

tham dự hội nghị. Không những thế sự kiện còn có thể ở quy mô nhỏ tổ chức 

gặp g , tuyên truyền trực tiếp tại các phiên họp giao ban với tổ chức hội, tổ 

TK&VV. Bên cạnh đó các sự kiện c n đóng vai tr  quan trọng trong truyền 

thông nội bộ để thống nhất hiểu biết chung 

Thứ mười là truyền thông thông qua các tờ rơi, tranh tường để tiếp cận 

đến các đối tượng chủ yếu là người vay vốn một cách dễ hiểu dễ nhớ. 

Tiếp theo là tin nhắn, hiện nay tin nhắn đã là một hình thức truyền thông 

trực tiếp, hiệu quả và chi phí thấp. NHCSXH đang nghiên cứu để triển khai rộng 

rãi hình thức này  

Cuối cùng là thông qua thư tín thông thường và thư điện tử để chuyen tai 

các tài liệu tuyên truyền về NHCSXH đến các đối tượng quan tâm hoặc đối 

tượng NHCSXH muốn truyền thông. Chẳng hạn định k  NHCSXH gửi đặc san 

đến các thành viên ban đại diện, gửi báo biếu, gửi báo cáo, tài liệu cập nhật 

thông tin về NHCSXH. Hiện nay NHCSXH sử dụng phần mềm quản l  văn bản 

điện tử để nhanh chóng chuyển đi các văn bản, quy trình, quy chế nghiệp vụ, nội 

quy, công điện để tạo sự thống nhất trong cách hiểu, cách thực hiện đối với 

các đơn vị trong toàn hệ thống 

II. CÁCH VIẾT TIN, BÀI CHO BÁO CHÍ: 

Như các bạn đã biết, chúng ta không thể dễ dàng và có đủ thời gian để 

gặp trực tiếp từng người trong số hàng chục triệu người trong xã hội để truyền 

thông cho họ hiểu và ủng hộ NHCSXH. Vì vậy chủ yếu chúng ta phải thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng như báo viết, báo hình, báo nói để các nội 

dung chúng ta truyền thông đến với toàn xã hội. Các nội dung truyền thông đó 

được viết dưới dạng bản tin hay hoặc bài báo. Trước kia việc viết tin bài hầu 

như chỉ do các nhà báo viết, nhưng ngày nay với sự phát triển của CNTT và 

mạng xã hội. Mỗi người có một trang facebook và một điện thoại nối mạng và 

chụp ảnh được là đã trở thành một nhà báo và có thể đưa tin mọi lúc mọi nơi về 

mọi mặt của cuộc sống. Chủ trương của NHCSXH là mỗi một cán bộ là một 

tuyên truyền viên vì vậy chúng ta cần nghiên cứu cách viết tin, bài để có thể vận 

dụng nó vào việc viết tin, bài hoặc phối hợp với phóng viên báo chí để đưa tin, 

hoặc biết cách đưa tin hiệu quả trên báo, trang tin điện tử và mạng xã hội. 

Để nắm được kỹ năng viết tin, bài thì chúng ta nghiên cứu từng dạng một.  

1. Tin là gì?:  
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Trước hết nói về tin hay còn gọi là bản tin. Người ta định nghĩa Tin là 

những sự kiện mới, đã, đang và sắp xảy ra liên quan đến nhiều người hoặc được 

nhiều người quan tâm. Đây là định nghĩa phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. 

Nó gần như diễn tả hết được vai trò của Tin. 

2. Thế nào là một tin hấp dẫn: 

Khi chúng ta đọc một bản tin thì chúng ta bị hấp dẫn bởi điều gì?  

Thứ nhất là tin tức có mới không! Không ai cảm thấy thú vị với các tin 

tức mà họ đã biết rồi. Vì vậy khi viết một bản tin chúng ta phải tìm thấy những 

điểm mới, khác biệt với tin lần trước.  

Thứ hai là tin tức có lạ không? Lạ là như thế nào? Có một ví dụ thú vị 

trong giới báo chí là: Nếu chúng ta nghe thấy tin “chó cắn người” điều đó không 

có gì lạ, vì chó luôn luôn cắn người nhưng nếu có tin “Người cắn chó” thì đó là 

tin lạ   như vậy lạ chinh là những yếu tố bất ngờ của tin tức 

Thứ ba là tin tức phải quan trọng đối với người xem thì mới được chú ý. 

Ví dụ Nếu chỉ đưa tin về giao dịch xã đã diễn ra như thế nào có thể không làm 

nhiều người quan tâm. Nhưng, cũng là tin về giao dịch xã nhưng phân tích dưới 

góc độ làm lợi cho người vay vốn, một lần giao dịch có thể tiết kiệm cho hộ vay 

 50.000 đồng. Trong đó  00.000 đồng là do không mất thêm một ngày đi từ xã 

lên huyện và 50.000 đồng là chi phí đi lại. Như vậy với 7 triệu hộ vay thì một 

phiên giao dịch tiết kiệm được cho người dân là 1.050 tỷ đồng.Đó mới là thông 

tin đáng được kể và có thể trở thành tin tức.Bởi vì, mọi người có thể không quan 

tâm đến hoạt động giao dịch xã của NHCSXH, nhưng họ luôn quan tâm đến 

kinh tế. 

Một cách tự nhiên, hầu hết các tin tức đều xoay quanh chủ đề con người. 

Một vụ núi lửa phun hay động đất mà không ai bị thương hay thiệt hại tài sản thì 

sẽ không trở thành tin tức quan trọng. Tất cả các thảm họa tự nhiên chỉ có thể trở 

thành tin tức khi chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.  

Ví dụ: xét hai câu sau, câu nào được quan tâm hơn  quan trọng hơn với 

người đọc). 

“Hơn  00 người đã bị chết, bị thương và mất nhà cửa sau khi cơn bão 

Xangsene đổ bộ vào miền Trung ngày hôm qua”. 

“Mười bảy ngôi nhà bị sập đổ khi cơn bão Xangsene đổ bộ vào miền 

Trung ngày hôm qua”. 

Câu đầu tiên thường thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Như vậy yếu tố 

thứ tư nhưng không kém phần quan trọng để làm nên một tin tức hấp dẫn là có 

liên quan đến con người. 

3. Nội dung của tin:  

Một tác phẩm báo chí, dù chỉ là một bản tin vắn vài chục chữ hay một 

phóng sự dài tới hơn một nghìn chữ, mục đích cuối cùng cũng phải nhằm trả lời 
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được những câu hỏi cơ bản có liên quan đến những con người, sự kiện, tình 

huống, hoàn cảnh... mà người viết muốn thông tin. Đó là Công thức 6W + H: 

1 - What? (Chuyện gì xảy ra?) 

2 - Where? (Xảy ra ở đâu?  

3 - When? (Xảy ra khi nào?) 

4 - Who? (Ai liên quan?) 

5 - With? (Cùng với những ai?) 

6 - Why? (Tại sao chuyện đó xảy ra?) 

+ How? (Chuyện xảy ra như thế nào?) 

4. Cách viết tin:  

Khi viết một bản tin chúng ta lưu   3 điều: 

Một là:  ản tin phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề 

Hai là: Viết theo “Mô hình tam giác ngược”: 

 a là: Cách đặt tiêu đề (còn gọi là đầu đề, tít) của bản tin: Chọn những chi 

tiết, số liệu nổi bật, quan trọng nhất làm đầu đề. 

Tin tức luôn luôn đi thẳng vào vấn đề. Điều này hoàn toàn khác so với các 

thể loại khác của văn bản như tiểu thuyết và truyện ngắn, tác phẩm văn chương 

hay luận án... Tất cả những thứ đó được viết chủ yếu cho những người có thời 

gian để xem xét và tiếp thu những gì đã được viết ra. 

Theo như chúng ta thường nghĩ là không lịch sự khi bạn đi thẳng vào một 

đề một cách đột ngột trong văn bản viết hoặc nói. Ví dụ một nữ sinh có thể viết 

thư cho gia đình cô ấy như sau: Thưa bố mẹ, con không muốn bố mẹ phải lo 

lắng về con, nhưng con có một số tin tức mà bố mẹ có thể không thích. Con đã 

gặp một anh bạn ở đây vào lúc bắt đầu của học k , anh ấy là người có vẻ bề 

ngoài dễ thương và vui tính. Tuy nhiên ... Nói chung cô ấy sẽ viết nhiều thứ để 

bố mẹ dần hiểu ra điều cô ấy muốn nói chứ cô ấy bao giờ viết ngay câu mở đầu 

trong thư là:“Thưa bố mẹ, con đã có thai rồi”.Nhưng một bản tin hoàn toàn có 

thể viết như vậy, đó là l  do tại sao phong cách báo chí rất khác so với những 

thể loại văn bản khác. Trong ví dụ sau đây, bạn có thể thấy rằng, hình thức văn 

tường thuật bình thường là kể ra theo đúng thứ tự câu chuyện xảy ra. Tuy nhiên 

với một bản tin, bạn phải đưa những thông tin có giá trị mà người đọc người 

xem phải biết lên đầu tiên, sau đó thêm vào những thông tin quan trọng có liên 

quan đến chủ đề mà người đọc người xem cần biết, thông tin ít có giá trị nhất 

nhưng liên quan đến chủ đề và người đọc nên biết thường được đưa ra cuối 

cùng.Tai sao lại như vậy? Bởi vì bạn đọc ngày nay không có nhiều thời gian, họ 

luôn quan tâm đến nội dung quan trọng với họ 

Vì vậy Những số liệu, chi tiết quan trọng thường được đưa lên đầu làm 

tiêu đề của tin để tạo tính hấp dẫn, thu hút ngay từ đầu với bạn đọc. Chúng ta 

hãy xem những ví dụ sau: 
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Ví dụ 1:  CHUẨN NGHÈO ĐÀ NẴNG SẼ CAO GẤP 3 LẦN CẢ NƯỚC  

 Từ ngày 01/1/2016, mức chuẩn nghèo trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ 

cao gần gấp 3 lần cả nước.  

 Cụ thể, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình 

quân dưới 1,1 triệu đồng/người/tháng. Hộ nghèo khu vực   thành thị là hộ có 

mức thu nhập dưới 1,3 triệu đồng/người/tháng.  

 Với mức chuẩn nghèo mới này, TP. Đà Nẵng có 23.354 hộ nghèo, 

chiếm 9,18% tổng số hộ dân toàn thành phố.  

Trong bản tin này chi tiết quan trọng nhất là Chuẩn nghèo của Đà Nẵng sẽ 

cao gấp 3 lần cả nước được đưa lên đầu tiên. Chỉ cần ai đó liếc nhìn vào bản tin 

là đã nhận thức được nội dung này rồi. 

Tiếp theo là những dòng cung cấp thông tin bổ sung cho chi tiết quan 

trọng nói trên, hoặc những thông tin có thể suy ra được từ những thông tin khác.  

Thông tin quan trọng nhất là thông tin về Đà Nẵng sẽ nâng chuẩn nghèo 

vì vậy thông tin cuối cùng chỉ có tính chất thông tin thêm vì vậy dù có bị Ban 

biên tập cắt bớt thì cũng không ảnh hưởng đến nội dung chính. 

Ví dụ 2: Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải: Tổng dư nợ tăng 4% 

so với đầu năm  

 Đến hết quý I/2016, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Mù 

Cang Chải đạt trên 142 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, bằng 97% so với kế 

hoạch.  

 Các chương trình cho vay được Ngân hàng tập trung vào đối tượng 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh - sinh viên, vay giải 

quyết việc làm. Trong đó, hộ nghèo và hộ cận nghèo là hai đối tượng chiếm 

mức vay cao nhất với tổng dư nợ hộ nghèo là trên 96 tỷ đồng, hộ cận nghèo 

gần 6,5 tỷ đồng.  

 Để các đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi dễ dàng, các tổ 

chức Hội nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở xã đã phối hợp với Phòng giao 

dịch Ngân hàng CSXH thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, tổ tiết kiệm và 

vay vốn chấp hành đúng ngày giờ giao dịch xã, thường xuyên duy trì mô hình 

tín dụng chính sách, tiêu chí Điểm giao dịch chuẩn tại các xã...  

 Thông qua nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ nghèo và gia đình chính 

sách vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.  

Trong bản tin này số liệu quan trọng nhất là "Tổng dư nợ Ngân hàng 

CSXH huyện Mù Cang Chải tăng 4% so với đầu năm" được đưa vào làm tiêu đề 

của tin.    ng đầu tiên của bản tin cung cấp những thông tin xoay quanh nội 

dung quan trọng nhất đó. Các d ng tiếp theo kém quan trọng hơn vì chúng chỉ 

bổ sung thêm thông tin.  Tương tự như ví dụ trước, nếu chúng có bị cắt bớt thì 

cũng ko ảnh hưởng nhiều đến việc truyền đạt ý chính là Tổng dư nợ Ngân hàng 

CSXH huyện Mù Cang Chải tăng 4% so với đầu năm. 
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Nếu chúng ta quan sát các bản tin trên báo, đài, tivi chúng ta sẽ nhận thấy 

80% các bản tin đều viết theo hình thức này. Vì vậy khi chúng ta nắm được kỹ 

năng viết tin  dạng này chúng ta hoàn toàn có thể tự tin  soạn những tin ngắn 

phản ánh hoạt động của NHCSXH  gửi cho báo, trang tin điện tử quận, huyện, 

hoặc truyền thông qua mạng xã hội. Hoặc chúng ta có thể vận dụng khi tuyên 

truyền tại điểm giao dịch xã tạo nên sự hấp dẫn khi trình bày một vấn đề. 

5. Bài là gì?:  

Chúng ta vừa nghiên cứu về cách viết tin, bây giờ chúng ta nghiên cứu 

cách viết bài. Tin và bài khác nhau điểm gì? Thứ nhất là  ài dài hơn tin.Thứ hai 

là trong bài có thể có những câu chuyện cực ngắn hoặc trích dẫn những lời nói 

của những người liên quan nhằm mô tả chi tiết hơn sự việc.Thứ ba là trong bài 

có thêm những phân tích, cảm nhận, đánh giá của người viết. Chính vì vậy mà 

bài ngoài tính xác thực, tính thời sự như tin còn có tính định hướng trực tiếp.  

Trong thể loại bài chúng ta nghiên cứu kỹ năng viết bài phản ánh vì dạng 

bài này chiếm đến 70% thể loại bài trên báo chí. 

6. Các dạng bài phản ánh:  

Có năm dạng bài phản ánh chúng ta thưởng sử dụng trong công tác truyền 

thông tại NHCSXH đó là: 

Thứ nhất là Bài phản ánh sự kiện như Họp, Hội nghị, Buổi làm việc, 

thăm, tặng quà  

Trong dạng bài này, các sự việc, sự kiện làm nên nội dung chủ yếu của tác 

phẩm. Trong đó, những câu hỏi như: Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra như thế nào?, 

Vì sao nó xảy ra?, Diễn biến và kết quả?, Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo v.v... 

thường được trả lời một cách đầy đủ. 

Thứ hai là Bài phản ánh về quang cảnh, hiện trạng thường dùng để mô tả  

kết quả một chương trình, một dự án sau một thời gian triển khai  

Trong bài phản ánh này, tác giả không có những đề xuất, kiến nghị hay 

nêu ra những giải pháp nhưng việc trình bày một cách sống động về quang cảnh, 

hiện trạng có thể gợi ra những suy nghĩ sâu xa cho người đọc... Mục đích của 

dạng bài này là nhằm giúp người đọc hình dung một cách sinh động về sự thật 

để từ đó họ tự rút ra được những kết luận cần thiết... 

Thứ ba là Bài phản ánh về tình huống, vấn đề hay nói cách khác là nêu lên 

những bất cập trong triển khai một chương trình và đề xuất hướng giải quyết  

Trong đời sống thường xuyên nảy sinh những tình huống, những vấn đề đa dạng 

và phức tạp. Cũng giống như sự việc, sự kiện, các tình huống, vấn đề có nhiều 

tính chất, cấp độ khác nhau và cũng có thể được được chia ra thành hai loại: tích 

cực và tiêu cực. Căn cứ tính chất cụ thể của tình huống, vấn đề mà người viết 

đưa ra hình thức thể hiện thích hợp. Một bài phản ánh thuộc dạng này thường có 

kết cấu đi từ thực trạng đến giải pháp dưới dạng những đề xuất, kiến nghị. Trong 
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đó, sự thật được trình bày như những bằng chứng (luận cứ  để thông qua đó tác 

giả nêu lên quan điểm riêng của mình. 

Thứ tư là Bài phản ánh về người tốt, việc tốt.Để thể hiện dạng bài này 

trước hết cần lựa chọn đối tượng nhân vật. Nhân vật được coi là người tốt việc 

tốt phải là “Những cá nhân, tập thể cần cù, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của bản thân, đơn vị, gương mẫu trong đời sống hàng ngày”. Có rất nhiều đề 

tài cho thể loại gương người tốt việc tốt như: Hộ gia đình vay vốn làm kinh tế 

giỏi; Tấm gương giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà; Tấm gương đi đầu trong 

phong trào thi đua  Đó là những người có địa chỉ xác thực, có những hành 

động và việc làm tiêu biểu, đủ sức thuyết phục. 

Cách thể hiện một bài gương người tốt việc tốt thường có các phần sau:  

Phần mở đầu: Nêu sự việc, hoàn cảnh, tình huống nổi bật và giới thiệu đối 

tượng, nhân vật chủ yếu có liên quan đến sự việc, hoàn cảnh hoặc tình huống đó. 

Phần này có nhiệm vụ tạo ra bối cảnh để cho nhân vật xuất hiện. Bối cảnh phải 

đáp ứng được nhu cầu thời sự;  

Phần chính của tác phẩm: đặc tả nét nổi bật nhất trong tính cách hay phẩm 

chất của đối tượng. Tác giả cần triệt để khai thác những chi tiết tiêu biểu nhất để 

phục vụ cho bài viết. Đặc biệt, đi sâu khai thác những sự việc thể hiện phẩm 

chất của đối tượng; Làm nổi bật những việc làm tốt của đối tượng nhân vật; Lựa 

chọn những chi tiết nổi bật gây được ấn tượng với công chúng  Có thái độ khen 

chê rõ ràng; Chi tiết, sự việc lựa chọn phải liên quan đến phẩm chất của đối 

tượng. Và cần tránh những điều sau: Quá chú ý miêu tả con người mà quên sự 

việc hành động hoặc cường điệu hóa tính cách, miêu tả sơ sài...  

Phần kết luận: Trong phần này tác giả nêu đánh giá về đối tượng, nhân 

vật. Ngoài ra tác giả còn nhấn mạnh   nghĩa chủ yếu của tác phẩm. 

Thứ năm là  ài phản ánh về suy nghĩ, cảm xúc: Thường được viết dịp 

Tết, kỷ niệm hoặc ghi nhận sau một chuyến đi thực tế. Trong các dạng bài 

phản ánh, đây là dạng có hình thức thể hiện khá mềm mại với sự xuất hiện trực 

tiếp của tác giả. Trong đó, người viết thường xuất hiện ở ngôi thứ nhất, xưng 

"tôi" và cái tôi đó bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc. Những suy nghĩ cảm xúc đó 

thường được diễn tả qua những tính từ chỉ tâm trạng của tác giả. 

Mục đích của bài phản ánh thuộc dạng này là vừa thông tin sự thật, vừa 

thông tin tâm trạng của tác giả. Suy nghĩ và cảm xúc phải luôn luôn gắn bó chặt 

chẽ với sự thật, xuất phát từ sự thật và nhằm làm sáng tỏ sự thật. Các dạng bài 

thường thấy như: hồi k , k  sự, bình luận  

7. Cách viết bài phản ánh: 

 hi viết bài phản ánh, người viết có thể sắp xếp trộn lẫn hai cách giữa mô 

hình tam giác ngược với trình tự thời gian. Theo đó, có thể bắt đầu bằng một 

thông tin quan trọng, sau đó quay trở lại kết cấu thời gian bằng cách kể lại 

những câu chuyện nhỏ từ đầu. Đây là cách viết phổ biến nhất hiện nay đối với 

bài phản ánh. 
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Đầu đề bài báo thường là nêu lên vấn đề chính, quan trọng nhất toát lên từ 

bài. Phần mở đầu chứa đựng thông tin quan trọng nhất ta muốn bạn đọc phải 

biết. Sau đó chúng ta kể lại câu chuyện từ đầu đó là những nội dung bạn đọc nên 

biết và dẫn dắt đến kết quả hiện tại là những điều bạn đọc cần biết. Cách viết 

này đang chiếm đến 70% các bài phản ánh hiện nay vì vậy chúng ta chỉ cần nắm 

được cách viết này là chúng ta đa đủ để sử dụng trong công tác truyền thông cho 

NHCSXH. 

Ví dụ 3: Trong ví dụ này là một bài thuộc nhóm phản ánh quang cảnh, 

hiện trạng. Mục đích của người viết là phản ánh kết quả hoạt động của 

NHCSXH.  

  ví dụ này chúng ta thấy đặt tiêu đề khác với các tin ở chỗ tiêu đề của 

bài thường là khái quát lên   tưởng chính của cả bài. 

Trên đầu bài thường có phần tóm tắt bài.   đây nêu lên những nội dung 

quan trọng nhất mà người đọc phải biết. 

Sau đó nhân vật trong bài được giới thiệu và câu chuyện ngắn về nhân vật đó 

được kể lại. Qua câu chuyện lồng ghép   nghĩa sâu xa người viết muốn phản ánh. 

Cuối cùng bài viết dẫn người đọc quay lại hiện tại với những nhận xét đánh giá  

 ưu   với những bài dài chúng ta có thể có những tiêu đề phụ cho từng đoạn. 
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Ví dụ 4: Trong ví dụ này là một bài thuộc nhóm phản ánh tình huống vấn đề. 

Mục đích của người viết là phản ánh vấn đề mức vay vốn theo quy định c n chưa 

đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.  

Nâng mức cho vay để làm ăn “ra tấm ra món”  

 Cho rằng mức cho vay 8 triệu đồng/hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số (DTTS) vùng khó khăn hiện nay là quá thấp, cán bộ, nông dân nhiều địa 

phương, trong đó có tỉnh Điện Biên đang kiến nghị, đề xuất tăng lên 15 triệu 

đồng/hộ.  

 Tháng 12.2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 54 về 

chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS vùng khó khăn. Qua 

hơn 3 năm thực hiện, vốn tín dụng của chương trình này đã động viên, hỗ trợ 

nhiều hộ đồng bào DTTS vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, với mức cho vay 

5-8 triệu đồng/hộ chưa đủ lực để đồng bào DTTS đầu tư phát triển sản xuất “ra 

tấm ra món”, thoát nghèo nhanh, bền vững.  

 Vừa bán vừa cho  

 Nói đến các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH, 

ông Lường Văn Bóng - Chủ tịch UBND xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Điện 

Biên) xuýt xoa: “Xã tôi vùng sâu vùng xa, đồng bào DTTS chiếm tới hơn 70% 

dân số, nếu không có tiền vốn của Ngân hàng CSXH thì dân không biết lấy tiền 

đâu để đầu tư cho sản xuất”.  

 Đang hào hứng, nhưng khi nói đến chương trình tín dụng cho hộ đồng bào 

DTTS nghèo, ông Bóng trầm hẳn xuống rồi nói cẩn trọng: “Chương trình tín dụng đó 

cũng tốt, nhưng mức vay 5 triệu đồng/hộ (trước kia) và 8 triệu đồng/hộ (hiện nay) thì 

đồng bào khó có lựa chọn để đầu tư cho “ra tấm ra món”. Thực tế, số tiền đó chỉ đủ 

để bà con nuôi dăm con lợn hoặc nuôi cá nhỏ lẻ…”.  

 Cũng như ở nhiều địa phương miền núi, vùng đặc biệt khó khăn khác, các 

hộ ở xã Búng Lao khi được vay vốn chương trình hộ đồng bào DTTS thường chỉ 

nuôi, trồng ở quy mô nhỏ lẻ. Nhiều hộ phải kết hợp các nguồn hỗ trợ khác mới 

đủ vốn đầu tư. Chị Lò Thị Bua, bản Xuân Tre chia sẻ. “Tôi được vay 8 triệu 

đồng chương trình hộ DTTS vùng khó khăn. Tôi muốn nuôi trâu, nhưng số tiền 

đó không đủ mua 1 con nghé. Đi mượn thêm bên ngoài không được, bố mẹ đẻ và 

anh em đành phải bán rẻ cho 1 con nghé con. Nếu mua bên ngoài, con nghé đó 

cũng phải đến hơn 12 triệu đồng…”.  

 Nâng mức vay lên 15 triệu đồng/hộ  

 Ông Lường Văn Hương có thâm niên hơn 10 năm làm tổ trưởng tổ TKVV 

bản Búng 1, xã Búng Lao cho biết, với mức cho vay 8 triệu đồng, chương trình 

cho vay hộ đồng bào DTTS chưa đủ tạo động lực mạnh mẽ để bà con bứt phá 

vươn lên thoát nghèo bởi đồng vốn rất khó lựa chọn mô hình sản xuất.  

 “Thời giá hiện nay, 8 triệu đồng chỉ mua được dăm con lợn, 4 con dê. 

Nếu nuôi gà, thả cá cũng được nhưng không phải hộ nào cũng có điều kiện. Đa 
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số các hộ vay vốn muốn mua trâu, bò bởi phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhưng 

số tiền không đủ mua 1 con nghé hay con bê…”.  

 Theo ông Lường Văn Túng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Búng Lao: “Với 8 

triệu đồng vay chương trình hộ DTTS vùng khó khăn thì gần như bà con “phân 

vân” không biết nuôi, trồng gì. Địa phương cũng chỉ biết đề xuất, kiến nghị lên 

Ngân hàng CSXH huyện hoặc với cấp ủy, chính quyền…”.  

 Còn ông Bùi Văn Luyện-Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng đề xuất:  

“Là huyện nghèo nằm trong Chương trình 30a, chúng tôi kiến nghị T.Ư cân 

nhắc nâng mức vay chương trình hộ đồng bào DTTS vùng khó khăn từ 8 triệu 

đồng hiện nay lên 15 triệu đồng…”.  

  ví dụ này chúng ta cũng thấy tiêu đề của bài là một câu khái quát lên ý 

tưởng chính của cả bài. 

Trên đầu bài có phần tóm tắt bài.   đây nêu lên những nội dung quan 

trọng nhất mà người đọc phải biết. Trong bài này tác giả đã tóm tắt vấn đề bức 

xúc hiện nay. 

Sau đó nhân vật trong bài được giới thiệu và câu chuyện ngắn về nhân vật 

đó được kể lại. Qua các câu chuyện lồng ghép   nghĩa sâu xa người viết muốn 

phản ánh. Cụ thể là các câu chuyện đi từ thực trạng đến giải pháp qua đó có thể 

dẫn đến những đề xuất, kiến nghị  

Cuối cùng bài viết dẫn người đọc quay lại hiện tại với những nhận xét 

đánh giá, kiến nghị của các đối tượng liên quan. 

Ví dụ 5: Sau đây chúng ta xem xét một ví dụ về dạng bài phản ánh suy 

nghĩ cảm xúc. Trong các dạng này có sự xuất hiện trực tiếp của tác giả. Trong 

đó, người viết thường xuất hiện ở ngôi thứ nhất, xưng "tôi/chúng tôi" và cái tôi 

đó bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc. Những suy nghĩ cảm xúc đó thường được 

diễn tả qua những tính từ chỉ tâm trạng của tác giả.  

Mục đích của bài phản ánh thuộc dạng này là vừa thông tin sự thật, vừa 

thông tin tâm trạng của tác giả. Bài viết trong ví dụ này cũng tuân thủ cấu trúc 

đồng hồ cát.  

Tươi vui khắp vùng cao  

 Giữa mùa hạ năm nay khi nắng vàng chói chang, sen hồng nợ rộ, Đoàn 

phóng sự báo đài ở Hà Nội theo sự hướng dẫn của cô gái dịu dàng, tươi tắn Hà 

Phương Chi ở đơn vị truyền thông NHCSXH đã lên tận những vùng rẻo cao 

thuộc miền Tây Bắc hùng vĩ để quay phim, chụp ảnh, viết bài về những gương 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm công tác tín dụng chính sách.  

 Điểm đến đầu tiên là Bảo Thắng, huyện cửa ngõ của tỉnh vùng cao biên 

giới Lào Cai. Tại đây, chúng tôi đã được trực tiếp chứng kiến cuộc họp giao ước 

thi đua chuyển tải nhanh chóng nguồn vốn tín dụng ưu đãi về tận nơi đối tượng 

được thụ hưởng của 11 cán bộ kế toán, tín dụng với giám đốc NHCSXH huyện. 

Được biết, thi đua đã trở thành công việc thường xuyên đối với mỗi cá nhân, tổ 
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nghiệp vụ trong đơn vị, nên đã tạo động lực cho những cán bộ tín dụng vùng 

cao địa đầu miền Tây Bắc này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng trưởng nguồn 

vốn chính sách đạt trên 340 tỷ đồng, đồng thời xây dựng, củng cố hoạt động cho 

374 Tổ TK&VV trở thành mạng lưới chân rết chắc chắn của NHCSXH tham gia 

tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước 

ở tất cả 15 xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK trên địa bàn.  

 Rời vùng cao địa đầu của Tổ quốc, chúng tôi về Trạm Tấu một huyện 

miền núi cao nằm giữa miền Tây Bắc thuộc Yên Bái. Nơi đây, giao thông đi lại 

khó khăn, đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú…. chiếm hơn 85% dân số trước đây 

do thiếu tập quán canh tác lạc hậu, lại có tâm lý tự ti, ngại ngần vay vốn, kể cả 

vốn ưu đãi của Nhà nước; Hiểu rõ được vấn đề này, các cán bộ tín dụng cùng 

đích thân Phó giám đốc NHCSXH huyện Giàng A Chống, người dân tộc Mông 

đã bám sát bản làng, cùng bàn bạc với chính quyền đoàn thể thuyết phục, động 

viên đồng bào DTTS để giúp họ tự giác, mạnh dạn vay vốn, sử dụng vốn vay vao 

trồng lúa nước, nuôi trâu bò sinh sản. Giàng A Chống cùng đồng nghiệp ở 

NHCSXH huyện vùng cao Trạm Tấu đã được đông đảo bà con dân tộc trìui mến 

coi như “người con của bản làng”, bởi các anh đã tận tình giúp người nghèo và 

các đối tượng chính sách trên địa bàn vay vốn thuận lợi, sử dụng nguồn vốn vay 

tìm ra hướng đúng, mở được kế hay, đánh thức vùng đất nghèo và đổi đời cho 

người Mông, người Dao trên vùng rẻo cao Trạm Tấu.  

 Gặp gỡ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm công tác tín dụng 

chính sách ở vùng cao Tây Bắc trong những ngày này chúng tôi mới cảm nhận 

được phần công sức đóng góp của lớp lớp cán bộ NHCSXH. Họ thật sự xứng 

đáng làm đại biểu tham dự Hội nghị thi đua yêu nước NHCSXH lần thứ 2 và 

mang biểu trưng hình búp sen hồng bên trái tim để nỗ lực, giúp đỡ người nghèo 

và các đối tượng chính sách.  

Ví dụ 6: Trong ví dụ này là một bài thuộc nhóm phản ánh sự kiện, sự việc. 

Mục đích của người viết là phản ánh kết quả một phiên họp ban đại diện HĐ T 

NHCSXH.  

  ví dụ này chúng ta thấy tác giả  đặt tiêu đề là kết quả nổi bật nhất nêu 

trong sự kiện. Trên đầu bài có phần tóm tắt bài.   đây nêu lên những nội dung 

quan trọng nhất mà người đọc phải biết. Trong trường hợp này là sự kiện hội 

nghị nên thường được nêu chủ đề hội nghị và người cao cấp nhất đến dự để cho 

người đọc biết được tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của hội nghị. Sau đó 

những hoạt động chính trong k  được tóm tắt lại có kèm theo kết quả của những 

hoạt động đó. Cuối cùng bài viết dẫn người đọc quay lại hiện tại với những nhận 

xét đánh giá và chỉ đạo của người chủ trì . 

6 tháng đầu năm, 11.500 lượt khách hàng được vay vốn NHCSXH  

Ngày 15/8, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Yên Bái tổ 

chức phiên họp thường kỳ quý II/2013 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban 

đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.  
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6 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các 

chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tranh thủ nguồn vốn, tích cực huy động 

vốn tại địa phương, đôn đốc thu nợ, thu lãi và huy động tiết kiệm từ cộng đồng 

dân cư; kịp thời đưa vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 

đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.  

Đến hết tháng 6/2013, tổng nguồn vốn đạt trên 1.504 tỷ đồng, đạt 96,4% 

kế hoạch năm. Tổng doanh số cho vay đạt 228,631 tỷ đồng với 11.553 khách 

hàng được vay vốn đưa tổng dư nợ cho vay đạt trên 1.449 đạt 96,6% kế hoạch 

năm. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt trên 689 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 

trên 26 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên trên 207 tỷ đồng, vay giải quyết việc 

làm trên 65 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng cuối năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tập trung chỉ đạo thu 

hồi nợ đến hạn, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn; củng cố và kiện toàn tổ tiết 

kiệm và vay vốn đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đề ra; tiếp tục thực 

hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư tín dụng chính 

sách, phấn đấu tỉ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,5%; hoàn thành thu lãi vượt  

từ 8-10% so với kế hoạch… 

Kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban HĐQT NHCSXH tỉnh cần tiếp tục tập 

trung làm tốt công tác huy động vốn. NHCSXH tỉnh tranh thủ các nguồn vốn từ 

Trung ương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách; củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; rà soát nợ xấu để xử lý; củng cố 

kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu đề ra; 

nâng cao chất lượng bình xét cho vay hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng công 

khai minh bạch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức ủy 

thác vay vốn; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán 

bộ tổ chức hội làm uỷ thác; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, tín dụng mới để giúp người dân 

hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm của mình…  

Ví dụ 7: Chúng ta nghiên cứu tiếp một ví dụ về bài phán ánh gương người 

tốt việc tốt 

Cách thể hiện một bài gương người tốt việc tốt thường có các phần sau:  

Phần mở đầu: Nêu sự việc, hoàn cảnh, tình huống nổi bật và giới thiệu đối 

tượng, nhân vật chủ yếu có liên quan đến sự việc, hoàn cảnh hoặc tình huống đó. 

Phần này có nhiệm vụ tạo ra bối cảnh để cho nhân vật xuất hiện. Bối cảnh phải 

đáp ứng được nhu cầu thời sự;  

Phần chính của tác phẩm: đặc tả nét nổi bật nhất trong tính cách hay phẩm 

chất của đối tượng. Tác giả cần triệt để khai thác những chi tiết tiêu biểu nhất để 

phục vụ cho bài viết. Đặc biệt, đi sâu khai thác những sự việc thể hiện phẩm 

chất của đối tượng; Làm nổi bật những việc làm tốt của đối tượng nhân vật; Lựa 

chọn những chi tiết nổi bật gây được ấn tượng với công chúng  Có thái độ khen 
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chê rõ ràng; Chi tiết, sự việc lựa chọn phải liên quan đến phẩm chất của đối 

tượng. Và cần tránh những điều sau: Quá chú ý miêu tả con người mà quên sự 

việc hành động hoặc cường điệu hóa tính cách, miêu tả sơ sài...  

Phần kết luận: Trong phần này tác giả nêu đánh giá về đối tượng, nhân 

vật. Ngoài ra tác giả còn nhấn mạnh   nghĩa chủ yếu của tác phẩm. 

 ài này cũng thường được viết theo cấu trúc đồng hồ cát. 

Người Tổ trưởng trách nhiệm với công việc  

Trong số đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH tỉnh Thừa 

Thiên - Huế lần thứ II, giai đoạn 2010 - 2015 vừa qua, có chị Nguyễn Thị 

Quỳnh Hoa - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Ngọc Anh, xã Phú 

Thượng, huyện Phú Vang đã để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều thành tích 

thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ưu đãi và nhiệt tình trong phong 

trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.  

Là đảng viên, chị Hoa lại từng gắn bó với phong trào phụ nữ từ năm 2005 

với vai trò chi hội trưởng luôn tận tâm, hết mình vì công việc chung. 5 năm qua 

được bà con trong thôn tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Đảm trách nhiều công việc nhưng chị Hoa luôn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn tất 

cả, trong đó có việc tham gia quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách và giúp chị 

em vay, sử dụng vốn phát triển kinh tế, vượt khó, giảm nghèo, ổn định cuộc sống 

mà chị tâm đắc nhất. “Công việc này cứ ngỡ là đơn giản nhưng khi bắt tay vào 

làm mới thấy nó không dễ chút nào, đòi hỏi vai trò của Tổ trưởng cần tập trung 

thời gian, tâm huyết và cả cách nghĩ, cách làm nữa. Điều khó khăn nhất là làm 

sao hướng dẫn tổ viên khi vay được vốn rồi phải sử dụng đúng mục đích, sản 

xuất hay kinh doanh đạt được kết quả đồng thời có trách nhiệm nộp lãi, trả nợ 

đầy đủ, đúng kỳ hạn cho ngân hàng”, chị Hoa bộc bạch nói.  

Nghĩ và làm thường đi liền với nhau. Thời gian qua chị Hoa luôn động 

viên chị em sinh hoạt tổ đều đặn, để nghe phổ biến chủ trương vay vốn tín dụng 

chính sách, tiến hành bình xét công khai, công bằng cho các đối tượng thụ 

hưởng được tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi. Là Tổ trưởng, chị thường xuyên 

đến từng hộ thành viên trong tổ vận động, nhắc nhở thực hiện nghiêm chỉnh việc 

trả lãi và vốn khi đến hạn, nhờ vậy nguồn vốn đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển, thâm canh cây 

trồng, vật nuôi đạt năng suất cao, tạo động lực vươn lên thoát nghèo, mà liên 

tục 5 năm qua tổ không thành viên nào có nợ quá hạn, được NHCSXH xét đứng 

đầu danh sách 389 Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt chất lượng hoạt động loại tốt 

nhất. Bênh cạnh đó, chị Hoa còn phối hợp với lãnh đạo chính quyền, các tổ 

chức hội, đoàn thể vận động thành viên tích cực thi đua sử dụng vốn chính sách 

đạt hiệu quả cao và gửi tiền tiết kiệm.  

Mặc dù bận rộn với việc công việc phong trào của tổ chức hội, việc đồng 

áng, chăm lo cho gia đình nhưng Tổ trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Hoa vẫn sắp xếp 

quỹ thời gian nâng cao kiến thức, chủ động tham dự các lớp tập huấn về kỹ 

thuật trồng trọt, chăn nuôi để có kinh nghiệm hướng dẫn lại cho các thành viên. 
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Hàng tháng chị đã tham gia các cuộc họp giao ban, tại các buổi giao dịch, tiếp 

thu các chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động NHCSXH, trực tiếp 

bàn bạc công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn vay sao cho đúng mục đích, có 

hiệu quả. Sau 5 năm hoạt động, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Ngọc Anh do chị 

Hoa làm Tổ trưởng đã có 56 thành viên tham gia sinh hoạt với dư nợ là 869 

triệu đồng. Toàn bộ số vốn vay này được tập trung vào tăng gia sản xuất nông 

nghiệp, mở mang ngành nghề, sản xuất, kinh doanh…  

Có thể nói, nguồn vốn ưu đãi đã góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa 

phong trào phụ nữ với hội viên, giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 

thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.  

III. KỸ  Ă G   ỤP ẢNH 

Trong công tác truyền thông ngoài kỹ năng viết tin bài còn có một kỹ 

năng quan trọng khác là kỹ năng chụp ảnh.  Sau đây tôi xin giới thiệu những 

điểm quan trong cần chú ý khi chúng ta chụp ảnh ghi lại những thời khắc có giá 

trị trong hoạt động của NHCSXH. 

1. Ảnh báo chí là gì?:  

Ảnh báo chí là một loại ảnh mang tính thời sự cao, có nội dung tư tưởng 

rõ ràng. Không kể các hình ảnh minh họa, ảnh báo chí ở Việt Nam hầu như chỉ 

tồn tại ở 2 hình thức: ảnh tin và phóng sự ảnh.  

a. Ảnh tin: Ảnh tin là loại ảnh phổ biến nhất của thể loại báo chí, nó có 

nhiệm vụ thông tin sự kiện, những vấn đề thời sự diễn ra trong cuộc sống hàng 

ngày. Ảnh tin gồm 2 phần: Ảnh và lời chú thích, dẫn giải sự kiện cần đáp ứng 

được 5 yếu tố là: ai, tại sao, ở đâu, bao giờ và như thế nào. Vì vậy, việc chọn 

thời điểm chụp rất quan trọng để thể hiện để thể hiện được những yếu tố trên. 

b. Phóng sự ảnh: Chúng ta có thể kể lại một câu chuyện qua các bức ảnh. 

 hi đó chúng ta có một phóng sự ảnh.Phóng sự ảnh là một tập hợp gồm từ 3 ảnh 

trở lên.Những tập hợp ảnh này thể hiện một chủ đề, mỗi ảnh có nhiệm vụ chi tiết 

hoá các khía cạnh khác nhau của vấn đề đó, để đưa đến cho người xem một 

lượng thông tin lớn hơn.  

2. Một số lư  ý   i c ụp ảnh:  

Trường hợp chụp ảnh Hội nghị khi chụp toàn cảnh hội nghị nên đứng lên cao 

và lưu   khi Chụp ảnh hội nghị/tập thể nên chọn góc thấy mặt nhiều người nhất. 

Khi Chụp ảnh các đại biểu dự hội nghị trong hội trường lớn nên đứng 

chéo không chụp chính diện (bức ảnh vừa không đẹp và lộ quá nhiều hành lang) 

Chúng ta cũng lưu   khi chụp ảnh người phát biểu hội nghị có thể chụp ở 

nhiều góc độ khác nhau: cận cảnh, trung cảnh, toàn cảnh để dễ chọn lựa bức ảnh đẹp. 

Đối với người phát biểu trên bục, nên bố trí người phát biểu vào góc chứ 

không chụp chính diện để micro không che lấp mặt đồng thời lấy đủ phông hội 

nghị để cung cấp thêm thông tin về nội dung hội nghị, thời gian, địa điểm  
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Với bức ảnh lấy hình toàn cảnh sân khấu hội nghị.  ưu   quan trọng khi 

chụp kiểu này là phải lấy đủ cờ, tượng Bác Hồ, tránh trường hợp lấy nửa tượng 

hoặc nửa lá cờ. 

Trong hội nghị, hội thao thường diễn ra cảnh trao cờ và trao giải, trao phần 

thưởng. Khi chụp những cảnh này chúng ta cũng lưu   có hai góc chụp đẹp nhất là: 

chụp ở vị trí chính diện, hoặc chụp nghiêng mặt người trao và người nhận. 

Trường hợp chụp chính diện thì chọn thời điểm vừa trao giải xong mọi người 

đang vỗ tay chúc mừng, lưu   lấy khuôn ảnh rộng đầy đủ thông tin về hội nghị. 

Khi chụp nghiêng người chụp chọn chụp cận cảnh để thấy rõ không khí 

phấn khời, và chớp được nét mặt tươi vui của người trao và người nhận.  ưu   

khi chọn góc chụp để nhìn thấy mặt nhiều người nhất 

Chúng ta cũng nhiêu khi cần chụp cảnh lao động sản xuất của hộ vay. Với 

hình thức chụp này chúng ta cũng cần lưu   khi Chụp ảnh hai người nên bố trí 

mỗi người đứng một bên của bức ảnh cho cân đối. Nếu chụp ảnh một người nên 

bố trí người đó đứng về một bên của bức ảnh trước mặt có đối tượng lao động và 

chọn góc độ người trước người sau để bức ảnh có chiều sâu 

Nếu chụp ảnh lao động sản xuất chỉ có một người thì nên bố trí người đó 

đứng về một bên của bức ảnh trước mặt có đối tượng lao động hoặc do bối cảnh 

không bố tri được như vậy thì vẫn nên để khoảng không gian trước mặt  để bức 

ảnh không có cảm giác bi. 

Nếu chụp cảnh lao động sản xuất ngoài trời chúng ta lưu  : nếu chụp cảnh 

có cả trời và đất thì phân bổ cảnh theo tỷ lệ: 1/3 là cảnh trời, 2/3 là cảnh mặt đất 

hoặc ngược lại. Tránh trường hợp chụp chia ½ là cảnh trời và ½ là cảnh mặt đất. 

Khi chúng ta Chụp ảnh hộ gia đình vay vốn chăn nuôi thì lưu   nên chụp cả 

người, cả con vật và động tác chăm sóc của chủ hộ. 

Nhiều người chúng ta khi chụp ảnh giao dịch xã thường chụp sau lưng 

khách hàng hoặc cán bộ NHCS, góc chụp đó chưa phải là góc chụp tốt nhất. 

Chúng ta lưu   khi chụp ảnh giao dịch tại điểm giao dịch xã nên chụp ngang để 

lấy cả ảnh cán bộ giao dịch và người dân chứ không chụp sau lưng cán bộ hay 

sau lưng khách hàng. 

Điều quan trọng khi chụp những bức ảnh khi giao dịch là chọn thời điểm chụp 

khi khách hàng và cán bộ ngân hàng tươi vui, phấn khởi sẽ tạo hiệu ứng truyền 

thông tốt hơn. 

Chụp ảnh đào tạo tập huấn nên chọn góc ngang như khi chụp giao dịch để 

thấy được nét mặt tươi vui của mọi người. 

Tương tự như vậy khi chụp cảnh bà con xem Bảng công khai thông tin tại 

xã, chúng ta nên chụp ngang để thấy được nét mặt bà con và nên chụp khi bà 

con thể hiện chăm chú nhất. 

Khi chụp cảnh cán bộ ngân hàng hướng dẫn hộ vay nên chọn góc thấy rõ 

nét mặt của mọi người. 
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