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7.1 Vì sao cần quan tâm đến chính sách khoa học?
700 triệu đôla Mỹ được bỏ ra để xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, trong giấc
mơ xây dựng “ngành công nghiệp vũ trụ hàng đầu khu vực”, theo lời Thứ trưởng
Bộ Khoa học và công nghệ. Nhưng liệu có cần thiết cho một quốc gia nghèo, với
một nền khoa học yếu ớt, đang cần đầu tư như trời hạn chờ mưa? Và liệu dân
chúng, những người đóng thuế nuôi khoa học, có thể tham gia vào quá trình
thảo luận về dự án này?
Phi thuyền thám hiểm mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc gửi về bức ảnh đầu
tiên rất hoành tráng. Nhưng ngay sau đó trên Internet đã xuất hiện những câu
hỏi về tính xác thực của bức hình. Đó là tự do ngôn luận hay – như một nhà khoa
học Trung quốc nhận định – “một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta“?
Một chuyên gia về sốt rét gọi sự chậm trễ trong việc cung cấp màn chống muỗi
cho Châu Phi là “một trong những tội ác gây sốc của thời đại chúng ta”. Nhưng
liệu những tấm màn này có là giải pháp mang tính toàn cầu cho hiểm họa chết
người này?
Một hội đồng 2000 nhà khoa học do Liên Hợp Quốc lập ra đã xác định rằng khí
thải từ hoạt động của con người, gây nên hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân
chính khiến địa cầu nóng lên thời gian gần đây. Chúng ta đã bắt đầu một loạt
hành động thay đổi dù chậm nhưng kiên quyết để ứng phó, và nếu như vậy, xã
hội nên phản ứng như thế nào?
Những câu chuyện này có đặc điểm chung là gì?
Tất cả đều có đụng chạm đến chính sách khoa học. Và để làm tin bài một cách
đầy uy lực về những vấn đề trên, cũng như những diễn tiến tương tự trong
thế giới khoa học, bạn phải nắm những vấn đề cơ bản về chính sách khoa
học.
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Qua bài này, bạn sẽ có
một ý niệm tốt để biết
tìm kiếm tin tức về chính
sách khoa học ở đâu, nên
phỏng vấn ai về các góc
nhìn chính sách, xây dựng
và cân đối tin bài về chính
sách như thế nào, và làm
thế nào khi phải đối mặt
với các vấn đề có tính
thách thức, ví dụ như
chọc giận quan chức
chính quyền. Nếu bạn đủ
sự kiên định, bạn có thể
bị buộc tội tiết lộ bí mật
quốc gia! Đó là
một huy hiệu
danh dự.
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7.2 Chính sách khoa học là gì?

Là một nhà báo khoa học,
nếu bạn chỉ tập trung vào
các kết quả nghiên cứu,
bạn thường bỏ qua bức
tranh lớn hơn.

Nhà khoa học không làm việc trong phòng thí nghiệm tách biệt với thế giới bên
ngoài. Quá trình theo đuổi và tích lũy loại tri thức mà chúng ta gọi khoa học gắn
bó chặt chẽ với xã hội.
Điều đầu tiên là nhà khoa học phải có nguồn tài trợ cho nghiên cứu của họ. Ở
hầu hết các quốc gia, người đóng thuế phải chi trả phần lớn cho nghiên cứu
khoa học. Và mặc dù sự tò mò có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều dự án
nghiên cứu, các kết quả từ chúng thường mang lại nhiều hệ quả xã hội, tích cực
cũng như tiêu cực. Khoa học định hình thế giới, và nó cũng định hình các quyết
định (đôi lúc phi lý) của các chính trị gia về khoa học. Và chính trị gia – đôi lúc
một cách phi lý – có tiếng nói quan trọng trong việc cấp phép và tài trợ cho
những loại nghiên cứu nào.
Tầm quan trọng của chính sách khoa học, và độ sâu mà bạn cần phải thăm dò
nó, phụ thuộc vào độc giả của bạn là ai. Nếu độc giả là các nhà khoa học, bạn
phải điều tra các thế lực xã hội có ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu của họ.
Nếu độc giả là dân thường, bạn sẽ phải điều tra các động lực đằng sau các quyết
định chính trị có ảnh hưởng đến khoa học và các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng
như thế nào đến họ.
Hiểu một cách đơn giản, chính sách khoa học là mối liên hệ giữa khoa học và xã
hội. Nó bao gồm các quyết định, dù lớn hay nhỏ về các nghiên cứu và bất cứ kế
hoạch hành động nào, cho dù chúng có thể là khôn ngoan hoặc lạc hướng.
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7.2.1 Ví dụ 1: Nghiên cứu tế bào gốc phôi thai
Về lý thuyết, các tế bào gốc phôi thai có thể phát triển thành bất kỳ loại tế bào
nào trong cơ thể, và vì vậy, nhiều nhà khoa học tin rằng những tế bào này cuối
cùng có thể được sử dụng để điều trị các bệnh như tiểu đường và Parkinson. Việc
sử dụng này gây tranh cãi vì các tế bào được chiết xuất từ phôi thai vài tuần tuổi,
vốn bị hủy hoại trong quá trình thực hiện.
Lý giải khoa học về tế bào gốc phôi thai là rất khó khăn. Nó cũng là một bãi mìn
về đạo đức và chính trị bị phân cực. Năm 2001, Tổng thống Mỹ George Bush ra
lệnh cho các nhà nghiên cứu thuộc chính phủ chỉ có thể nghiên cứu với các
dòng tế bào gốc đã được phát triển trước khi ông ra nghị định này. Nhiều nhà
nghiên cứu Mỹ cảm thấy bị đe doạ bởi các quy định đó sẽ mở đường cho các
quốc gia như Singapore, nơi ít hạn chế hơn về nghiên cứu tế bào gốc, đi trước.
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Điều quan trọng ở đây là
hiểu biết khoa học là
chưa đủ. Một nhà báo
khoa học phải trở nên
thành thạo với chính trị và
các vấn đề đạo đức xung
quanh nghiên cứu tế bào
gốc để có thẩm quyền viết
về chủ đề này.
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Điều gì sẽ xảy ra nếu các
nhà thiên văn học vừa xác
định một tiểu hành tinh
đang nhắm đến chúng
ta? Chẳng hạn, giả sử
rằng một tiểu hành tinh
sẽ va vào Trái đất trong
vài năm tới?
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7.2.2 Ví dụ 2: Bảo vệ Trái Đất trước các tiểu hành tinh
trôi dạt
Khoảng 10 triệu tiểu hành tinh và sao chổi di chuyển quanh hệ mặt trời. Cứ mỗi
một trăm triệu năm, Trái đất bị va chạm mạnh bởi một khối đá khổng lồ, gây nên
một cơn bão lửa toàn cầu, làm khô cháy hầu hết sự sống trên hành tinh. Ngày
nay, giới khoa học thừa nhận rằng một tiểu hành tinh hoặc sao chổi rộng sáu
dặm đã giết chết loài khủng long 65 triệu năm trước đây.
Là nhà báo khoa học, bạn sẽ được kỳ vọng để giải thích những hậu quả từ vụ va
chạm này, quỹ đạo chuyển động của tiểu hành tinh, và các chiến lược kỹ thuật
để làm chệch hướng hoặc thổi khối đá vũ trụ này lên. Chủ yếu trong quá trình
này sẽ là việc giải thích vấn đề khoa học phức tạp theo một cách đơn giản – đó là
cái bạn được đào tạo để làm. Nhưng cũng có những vấn đề xã hội rất lớn. Các
chính phủ sẽ quyết định hành động như thế nào? Quốc gia nào sẽ đi đầu? Nếu
tiểu hành tinh quá lớn mà lựa chọn duy nhất cho chúng ta là vũ khí hạt nhân, ai
sẽ kích nổ? Đó là những câu hỏi về chính sách khoa học.
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7.3 Quy tắc cốt yếu
Đây là các quy tắc cốt yếu: mỗi câu chuyện khoa học đều có một góc nhìn chính
sách. (Dĩ nhiên, đôi khi bạn phải “soi” thật kỹ mới ra nó). Hãy ghi nhớ ba điều sau:
a.

Mỗi câu chuyện/vấn đề đều có nhiều mặt. Một nhà báo nên tìm kiếm các
quan điểm khác nhau, đặc biệt là các ý kiến trái chiều, và phản ánh sự đa
dạng về ý kiến này trong một bài báo.

b.

Mỗi câu chuyện đều có một câu chuyển ẩn sâu trong nó. Nếu được cho
đủ thời gian, bạn phải xem xét, thậm chí điều tra, động cơ của các nhà khoa
học và tổ chức mà bạn đang viết về. Hãy tìm lại cái “máu thám tử” nằm
trong người bạn: nhà báo được đào tạo để lần theo dấu vết đồng tiền. Đồng
tiền và tính cách cá nhân sẽ định dạng các nghiên cứu và các quyết định
liên quan đến việc thiết lập chương trình nghiên cứu.

c.

Tất cả các quyết định chính sách đều phải có một góc nhìn khoa học. Kết
quả nghiên cứu được sử dụng để ủng hộ hay phản đối việc hoạch định
chính sách ở mọi cấp chính quyền, cho dù đó là hội đồng thành phố hay
Liên Hiệp Quốc. Điều quan trọng là tìm xem liệu các nghiên cứu mà bạn
đang viết về có đang được sử dụng cho các mục đích chính trị hay không.
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7.4 Các hành lang dẫn về chính sách khoa học
Đây là những địa điểm mà một nhà báo có thể bắt gặp các vấn đề chính sách khoa học.
Địa điểm

8

Lý giải

Chính quyền

Các vấn đề khoa học và ngân sách được thảo luận tại các phiên điều trần quốc hội/nghị viện và tại
các cuộc họp của các ban cố vấn và các cơ quan quản lý. Tại Hoa Kỳ, một nguồn dữ liệu tốt để
theo dõi các sự kiện sắp diễn ra là Hệ thống thông tin số liên bang (http://www.gpo.gov/fdsys/).

Các chiến dịch tranh cử

Các ứng cử viên thường sẽ động đến các vấn đề khoa học nóng trong các bài phát biểu hoặc
trong cương lĩnh chính trị của đảng.

Các cuộc họp khoa
học xã hội

Các cơ quan như Hiệp hội Khoa học thần kinh (http://www.sfn.org/) và Liên hiệp hội Khoa
học địa chất châu Âu (http://www.egu.eu/) tổ chức các cuộc họp mặt thường niên, với các phiên
chuyên về các vấn đề chính sách ảnh hưởng đến lĩnh vực nghiên cứu của họ. Tại hầu hết các cuộc
họp, các lãnh đạo chính trị thường có những bài phát biểu để công bố chính sách hay chương
trình mới.

Các cuộc đàm phán
quốc tế

Liên Hiệp Quốc (http://www.un.org/) và các cơ quan quốc tế khác có một vai trò dẫn đầu trong
việc tạo dựng các chính sách về các vấn đề toàn cầu, chẳng hạn như làm thế nào để giảm thiểu
những tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học.

Các tổ chức phi
lợi nhuận

Các nhóm công dân, các tổ chức chuyên nghiệp và các nhà hoạt động xã hội giúp hình thành
chính sách khoa học thông qua các báo cáo và các sự kiện báo chí của họ.

Các hoạt động
doanh nghiệp

Các công ty lớn hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển, cũng như tìm cách gây ảnh hưởng đến
các quy định dựa trên cơ sở khoa học theo hướng có lợi cho họ.

Các tạp chí Khoa học

Các tạp chí hàng đầu như Nature (http://www.nature.com/) và Science
(http://www.sciencemag.org/) định hình các chính sách khoa học thông qua các bài xã luận và các
diễn đàn chính sách do bày các nhà khoa học trình bày.
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7.5 Các thể loại tin bài về chính sách khoa học khác
nhau
Có nhiều thể loại tin bài khác nhau về chính sách khoa học. Loại cơ bản nhất là
tin ngắn, chỉ đưa tin việc ban hành một số chính sách. Các loại khác có thể là ký
sự và bài phân tích tiêu điểm đề cập chi tiết các kêu gọi và tranh luận ủng hộ
(hoặc phản đối) chính sách nào đó, hoặc phân tích tác động của chính sách lên
độc giả. Bạn cần phải chọn những thông tin quan trọng. Hãy đọc bài sau như
một ví dụ:

▪

Khoa học Trung Quốc: tham vọng lớn hay canh bạc lớn?
(http://www.scidev.net/content/features/eng/chinese-science
-big-ambition-or-big-gamble.cfm)

Bạn cũng có thể chọn viết ý kiến hoặc xã luận. Bạn cần phải có nhiều thông tin
mang tính phân tích, cả tích cực và tiêu cực. Nếu muốn phản đối thì vì không nên
làm ngơ những luận điểm ủng hộ chính sách: hãy cố gắng liệt kê chúng ra trước,
sau đó tranh luận để phản bác.
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Viết ý kiến về chính sách
khoa học thường là cơ hội
cho một phóng viên khoa
học nâng danh tiếng của
mình trong một tổ chức
báo chí. Mảng tin khoa
học không phải lúc nào
cũng tạo ra các vấn đề để
làm xã luận hoặc bình
luận. Các phóng viên khoa
học có thể nắm lấy chính
sách khoa học như là một
cơ hội vàng để xuất hiện
các chuyên trang hay
chương trình tin
chính trị.
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7.6 Săn tìm tin bài về chính sách khoa học
7.6.1 Thu hoạch nhiều nhất từ các hội nghị
Trước khi đến một hội nghị, cần tự chuẩn bị cho mình các câu hỏi: Các diễn giả
chính là ai? Chính sách nào họ sẽ đề cập? Có ai khác có thể tham dự? Nếu có thể,
hãy nói chuyện với các nhà tổ chức hội nghị hoặc những diễn giả chính. Ngoài ra,
nếu có thể nói chuyện với các nhà báo khác xem họ mong đợi điều gì mới tại hội
nghị cũng rất hữu ích.
Một khi bạn đã có mặt hội nghị, tập trung cao độ vào bài phát biểu của các nhà
hoạch định chính sách. Hãy tìm ra được những gợi ý về những thay đổi chính
sách hoặc các quan điểm phản đối các chính sách lớn.
Hãy để ý xem các quan chức cấp cao đề cập đến những hướng hoặc một bước đi
mới nào về chính sách, chứ không phải là các lãnh đạo bộ ngành, vốn có xu
hướng phát biểu sáo rỗng, nói nhiều về nguyên tắc hơn là hành động cụ thể.
Hãy luôn cố gắng tìm ra những điều có thể tạo nên sự khác biệt. Khi đã nghe
trình bày những điểm quan trọng nhất về chính sách mới, bạn có thể tiếp cận và
yêu cầu các nhà nghiên cứu chính sách quen thuộc với lĩnh vực này giải thích
thêm về một hai chính sách đang được đề xuất. Nhiều vấn đề chắc chắn đã được
thảo luận trước khi các chính sách mới này được công bố. Bạn cũng có thể yêu
cầu các bên liên quan đưa ra ý kiến của họ về các chính sách vừa được giới lãnh
đạo công bố. Nếu bạn nghe thấy một cái gì đó quan trọng, hãy theo sát diễn giả
khi họ rời bục phát biểu.
Bất cứ khi nào có thể, hãy tham gia các buổi gặp mặt chuyên ngành quy mô nhỏ,
liên quan đến chính sách khoa học. Bạn có thể phải cam kết với nhà tổ chức rằng
bạn sẽ không đưa bất cứ thông tin gì. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng những gì
bạn khám phá được như thông tin bối cảnh độc quyền, bạn luôn có thể tìm được
cơ hội để viết về chủ đề này.
VÍ DỤ: Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Năng lượng mặt trời thế giới, một
thứ trưởng Bộ khoa học Trung Quốc đề cập việc bộ này đang cố gắng tạo ra một
khuôn khổ hợp tác quốc tế về năng lượng bền vững. Đây là lần đầu tiên có
chuyện này ở Trung Quốc và nó cũng rất quan trọng bởi vì Trung Quốc đang
phải đối mặt với áp lực rất lớn để giảm lượng khí thải carbon. Trong khi tìm được
cơ hội phỏng vấn nối tiếp với vị thứ trưởng quá khó khăn, rất nhiều nhân vật
quan trọng khác tại hội nghị đã đưa ra những nhận xét khá quan trọng về việc
này cho độc giả.

▪
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Trung Quốc đề xuất hợp tác nghiên cứu năng lượng tái tạo
(http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=read
News&itemid=3907&language=1)
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7.6.2 Các dự án nghiên cứu
Những than phiền về sự cố, những kêu gọi làm mới hoặc cập nhật/sửa đổi chính
sách, và các tranh luận ủng hộ hay phản đối là những nguồn tin chính cho các
câu chuyện về chính sách khoa học. So với các chính sách mới "vô tình" bị tiết lộ
bởi các quan chức chính phủ, các tranh luận hoặc than phiền về chính sách hiện
hành thường dễ tìm hơn. Do đó, cần theo dõi một cách có chọn lọc những tranh
luận liên quan đến chính sách thực sự quan trọng hoặc thực sự mới mẻ, ít nhất là
đối với độc giả của bạn.
Ví dụ, chúng ra sẽ rất hay nghe những than phiền về việc phân bổ nguồn tài trợ
khoa học không công bằng. Những than phiền này bản thân chúng không phải
là tin. Nhưng nếu bạn nghe rằng trong một số dự án lớn, các nhà khoa học phản
đối việc phân bổ quá nhiều tiền cho những thiết bị vô dụng, đó có thể là một câu
chuyện có giá trị.
Các nghiên cứu về chính sách được báo cáo trong tạp chí chuyên ngành hoặc
được thực hiện bởi các tổ chức tư duy chiến lược (think tanks) cũng là một nguồn
tin cho bài vở. Tuy nhiên, vì các báo cáo này thường được dựa trên các nghiên
cứu tình huống trước đó, chúng có thể không đủ mới để làm tin. Một cách để
giải quyết vấn đề này là xem thử các báo cáo đó có ý nghĩa liên quan đến chủ đề
nóng nào trong hiện tại hay không.
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Đối với các dự án nghiên
cứu trọng điểm, các khía
cạnh chính sách quan
trọng nhất cần để ý là
chúng có sứ mệnh gì, cơ
chế tài trợ ra sao và giải
pháp hậu dự án là gì để
thương mại hóa/ứng
dụng. Thông thường, các
dự án này không xuất hiện
trong ngày một ngày hai,
mà được phát triển theo
thời gian. Hãy cố
theo dõi chúng.
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VÍ DỤ:

7.6.3 Các tranh cãi
Không giống như trong các lĩnh vực khác, nơi mà các cuộc tranh luận chính sách
được thực hiện cởi mở bằng ngôn ngữ bình dị, các dự án và chính sách khoa học
đôi khi được tranh luận một cách khó hiểu trên các tạp chí chuyên ngành hoặc
các cuộc gặp gỡ chuyên môn. Trong các hệ thống khoa học bị chi phối bởi tôn ti
và thứ bậc – vốn rất phổ biến ở nhiều nước đang phát triển – các cuộc tranh luận
mở thường rất ít. Thay vào đó, bạn có thể phải khai thác các nguồn sau đây để
tìm ra tranh cãi:
1.

Các tạp chí học thuật (nhưng không phải tạp chí nghiên cứu chính
sách), nơi mà các cuộc tranh luận được trình bày bằng ngôn ngữ khá
chuyên nghiệp (có thể là thích hợp cho độc giả chuyên ngành,
nhưng ít phù hợp đối với các độc giả không chuyên);

2.

Các tạp chí khoa học và tin tức trên các báo đài nước ngoài;

3.

Các buổi tụ họp địa phương, nơi một số vấn đề cụ thể đòi hỏi có thể
tranh luận khoa học (ví dụ: việc các nhà bảo vệ môi trường tập hợp
bên cạnh một con sông có thể là khởi nguồn cho cuộc tranh luận về
một dự án đập lớn);

4.

Các cuộc họp chuyên nghiệp quy mô nhỏ và/hoặc các cuộc trò
chuyện với các nhà khoa học trong ngành.

Một bài ký trên tạp chí Khoa học
viết về dự án khổng lồ nhằm dẫn
nước từ nam xuống bắc Trung
Quốc. Ở nước này, sẽ rất khó khăn
để theo dõi các tranh luận mở về
một dự án lớn do giới lãnh đạo
chóp bu khởi xướng, nhất là khi
dự án đã được triển khai thực
hiện. Tuy nhiên, việc lược qua các
tài liệu học thuật có thể cho
thông tin về những khía cạnh có
thể có vấn đề trong dự án. Những
thông tin này không phải nhằm
trực tiếp thách thức dự án chuyển
hướng dòng nước mà là giúp
đánh giá các vấn đề liên quan,
chẳng hạn như hệ sinh thái của
con sông tham gia dẫn nước, tác
động của việc tái định cư dân
chúng, và sự phân phối tài
nguyên nước.

Bạn có thể đọc bài viết tại trang
web của IUCN: (http://cmsdata.iucn.org/downloads/asia_going_against_flow.pdf)
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Nếu ở các sự kiện lớn nào
đó, các quan chức vừa đề
cập đến một điều gì thú
vị, hãy nhanh chóng
chuẩn bị khoảng ba câu
hỏi chính và tiếp cận
quan chức liên quan để
phỏng vấn ngắn bên
hành lang hội nghị:
1. Nếu vị quan chức vừa đề
cập kế hoạch thực hiện
điều gì đó tuyệt vời, nhưng
còn quá mơ hồ, câu hỏi
đầu tiên có thể là yêu cầu
họ nói cụ thể hơn.
2. Nếu các quan chức đã đề
cập những chính sách hay
biện pháp cụ thể, hãy hỏi
là "khi nào?"
3. Một khi bạn có câu trả lời
cho hai câu hỏi trên, bạn có
thể hỏi thêm: "kinh phí liên
quan là bao nhiêu?" và
"phạm vi thực hiện chính
sách đến đâu?"

7.7 Phỏng vấn cho các bài về chính sách khoa học
7.7.1 Chuẩn bị phỏng vấn: những câu hỏi đầu tiên
Trước khi đến một cuộc phỏng vấn về chính sách khoa học, bạn cần tìm các
thông tin bối cảnh, cũng như bất kỳ khuyến nghị và tranh luận nào trước đó. Hãy
xem ai đã giữ những quan điểm nào về vấn đề, và xác định hai hoặc ba ý kiến /đề
xuất tiêu biểu. Bên cạnh người bạn sắp phỏng vấn, hãy tìm hiểu các quan điểm
chính từ những nhà khoa học, nhà hoạch định hay nhà nghiên cứu chính sách
chính sách khác. Biết rõ đâu là các cơ quan làm chính sách thích hợp nhất trong
vấn đề này. Nếu bạn đang nghiên cứu về một chính sách gây tranh cãi, ít nhất
hãy kiểm tra xem các quan chức chính phủ đã bảo vệ chính sách nào trong quá
khứ, và theo cách thức nào.
Sẽ luôn luôn có những câu hỏi cần thiết và có ý nghĩa về cách thực thi cũng như
tác động của chính sách. Nhưng những câu hỏi đó sẽ ngốn quá nhiều thời gian
và khó trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngắn sau cuộc họp. Có lẽ, cách sử dụng
khoảng thời gian này hợp lý nhất là đưa ra một khó khăn lớn để hỏi liệu nó có
thể được khắc phục hay không, hoặc đưa ra một số tác động có thể xảy đến để
hỏi làm sao để đối phó với chúng.
VÍ DỤ: Tác giả dưới đây thực hiện một cuộc phỏng vấn tiếp nối ngay sau bài phát
biểu của một quan chức Bộ Khoa học Trung quốc về việc nâng tầm các tạp chí
khoa học quốc gia. Cuộc phỏng vấn mất không quá năm phút, nhưng cung cấp
đủ thông tin cho bài, bao gồm các câu hỏi “khi nào”, “cái gì” và “như thế nào”
chung quanh những trở ngại liên quan chính sách này (chẳng hạn như các khó
khăn phát sinh khi nhà khoa học muốn công bố nghiên cứu trên các tạp chí
mang tầm quốc tế hơn).

▪

Trung Quốc mở chiến dịch nâng tầm tạp chí khoa học quốc nội
(http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=read
News&itemid=2528&language=1)
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VÍ DỤ:
Một cuộc họp gần đây ở Trung
tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp
Quốc tế (CIFOR) thảo luận một
sáng kiến nghiên cứu rừng và
biến đổi khí hậu. Các phóng viên
hỏi: "Vai trò của rừng trong cuộc
chiến chống biến đổi khí hậu
được đã phổ biến, nhưng chưa
có hành động nào để bảo vệ
rừng chống lại sự nóng lên toàn
cầu. Quý vị có mong đợi sáng
kiến này có thể giúp vượt qua
những rào cản mà lâu nay đã làm
trì hoãn việc hành động không,
và lý do tại sao?" Các câu hỏi này
đã dẫn đến một mô tả rất cụ thể
về sáng kiến này, cho phép
người đọc hiểu rõ tình huống.
Điều này, cùng với các thông tin
khác, dẫn đến bài viết sau đây:

▪
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Các kế hoạch hạn chế
phá rừng cần được xem
xét kỹ hơn
(http://www.scidev.net/
content/news/eng
/plans-to-curb-defor
estation-need-moreconsideration.cfm)

7.7.2 Đào sâu vào vấn đề
Trong các cuộc phỏng vấn độc quyền hoặc phỏng vấn nhóm (phỏng vấn nhân
vật cùng các nhà báo khác), bạn cũng nên dành đủ thời gian để hỏi những câu
hỏi trên – bao gồm cái gì, khi nào, bao nhiêu (kinh phí) và làm thế nào để vượt
qua khó khăn. Nhưng hãy hỏi sâu thêm vào chi tiết. Xem lại bài 3 trong khóa học
này về kỹ thuật phỏng vấn (http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e03).
Dưới đây là vài thủ thuật thường gặp:
1.

Việc bày ra các phương án trả lời khác nhau cho nhà hoạch định
chính sách là rất nên làm. Ví dụ: bạn đề cập qua một loạt các khó
khăn và vướng mắc, và hỏi: "Tôi nghe rằng các chính sách được đề
xuất đang gặp phải khó khăn A, làm thế nào để đối phó với điều
này?"

2.

Một thủ thuật thông minh trong phỏng vấn là trích dẫn những quan
điểm khác nhau từ một vài người khác, để rồi lịch sự yêu cầu nhân vật
phản hồi về những ý kiến này. Trong một số tình huống hoặc bối
cảnh văn hóa khác, sẽ tốt hơn nếu bạn lồng được các ý kiến khác
nhau như là một phần câu hỏi của bạn – tất nhiên là phải làm sao để
nó không biến thành quan điểm cá nhân của bạn.

3.

Một thủ thuật khác – dựa trên một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực
liên quan – là hỏi nhà hoạch định chính sách về tiền đề cho các chính
sách mới. Ví dụ: "Chúng ta đều biết rằng vấn đề này đã tồn tại một
thời gian (nhà hoạch định chính sách chắc chắn phải nhận thức rõ
điều này), nhưng cho đến nay, chưa có chính sách nào giải quyết nó
một cách hiệu quả. Làm thế nào ông/bà có thể chắc rằng chính sách
(hoặc dự án) này sẽ khả thi hơn?"

4.

Tại một cuộc họp báo liên quan đến chính sách mới, luôn luôn cố
gắng tạo ra các câu hỏi khác biệt với các câu hỏi thường nghe về
chính sách. Một chiến lược chung là hỏi về tác động tiềm tàng và ảnh
hưởng tiêu cực từ chính sách mới, hoặc một số điều mà bạn nghĩ
rằng chính sách này không giải quyết được. Nhưng hãy chắc chắn
rằng cách hỏi của bạn không khiến người phỏng vấn cảm thấy bị
thách thức trong cuộc họp báo công cộng.
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7.7.3 Phỏng vấn thêm với giới nghiên cứu chính sách
và các bên liên quan khác
Việc tiến hành phỏng vấn thêm với những người quen thuộc với chính sách liên
quan là rất hữu ích, chẳng hạn như các nhà nghiên cứu chính sách, và/hoặc với
các bên liên quan (các công ty, tổ chức phi chính phủ, nông dân, bác sĩ v.v.) có
thể bị ảnh hưởng bởi chính sách.
Bạn có thể cần phải phỏng vấn nhiều người bị ảnh hưởng bởi chính sách hơn là
bạn dự định. Nhưng có thể bạn sẽ không dễ dàng tìm được một nhà khoa học
sẵn sàng đưa ra nhận định – họ không phải là chính trị gia và có xu hướng nói
"không" nếu bạn hỏi ngoài chuyên môn của họ. Nhưng bạn có thể yêu cầu họ
giới thiệu người khác – hoặc trò chuyện dưới dạng “không công bố” (off-the-record).
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Nếu bạn đã phỏng vấn
những người đã phê
phán một chính sách, hãy
cố gắng quay trở lại với
những người tham gia
làm chính sách để hỏi họ
phản ứng thế nào với
những chỉ trích
đó.
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7.8 Viết về chính sách khoa học
Tường thuật báo chí về chính sách khoa học không giống như tường thuật về
một nghiên cứu mới. Tin bài về chính sách đòi hỏi phải có một cân bằng ý kiến
giữa các bên liên quan ở một mức độ phức tạp hơn. Và bạn cần phải thể hiện sự
liên kết giữa tình hình hiện nay, nội dung chính sách và tác động dự kiến của nó.
Một bài điển hình trên trang SciDev.Net sẽ đề cập đến một chính sách và một
trong những tác động chính của nó, hoặc nêu ra một trong những mục tiêu
chính để dẫn đến nội dung chính sách.
Gần như tất cả các chính sách đều khô khan khi được viết ra. Vì vậy, hãy làm cho
chúng hấp dẫn hơn bằng cách miêu tả vấn đề một cách hợp lý, đề cập các giải
pháp có thể có trong chính sách, và các vấn đề mới hoặc thiếu sót có thể xảy ra
trong chính sách mới. Điều này cũng hiệu quả cho tin bài trên phát thanh/truyền
hình. Vài ví dụ:

▪

Cơ quan thuốc Trung Quốc phải thực hiện các quy định mới
( http://www.scidev.net/News/index.cfm?fuseaction=read
News&itemid=3746&language=1 )

▪

Bộ năng lượng Trung Quốc sắp ra đời
( http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/October/
17100701.asp)

Bài báo trong ví dụ hai mở đầu bằng việc nói rằng một Bộ năng lượng mới đang
được thành lập, sau đó tóm tắt các vướng mắc trong cấu trúc quản trị và kiểm
soát năng lượng hiện tại ở Trung Quốc, cung cấp cơ sở lý luận cho bộ mới. Tiếp
đến, bài báo chỉ ra rằng bộ mới này không có khả năng giải quyết tình trạng
năng lượng khó xử của Trung Quốc, và sẽ bị thử thách bởi các nhóm lợi ich hiện
tại.
Trong nhiều trường hợp, tường thuật về chính sách không có một hồi kết dứt
điểm. Thay vào đó, sau khi cân bằng các khía cạnh khác nhau của chính sách (hay
tranh luận), câu chuyện có thể kết thúc bằng một trích dẫn từ một người nào đó
về tương lai, hoặc một câu hỏi về hiệu quả chính sách.
Chúng tôi hiểu rõ bài học dành cho báo in và báo điện tử. Nhưng các nguyên tắc
trên cũng áp dụng cho cả báo hình và báo nói. Như thường lệ với phát thanh và
truyền hình, thách thức lớn nhất là tìm kiếm những hình ảnh hoặc tính cách để
một câu chuyện có thể sống động trên màn ảnh nhỏ. Để có một ví dụ hay về
cách làm tin về chính sách khoa học trong phát thanh-truyền hình, hãy nghe và
xem phóng sự sau trên National Public Radio về những lo ngại đang diễn ra về
dự án đập Tam Hiệp khổng lồ ở Trung Quốc.

▪
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VÍ DỤ:

7.8.1 Sắp xếp ý tưởng cho các bài dài hơn
Kể chuyện là phần rất quan trọng khi bạn đang viết một bài ký (hoặc bài tiêu
điểm tin tức). Những bài này có xu hướng được cho “nhiều đất” hơn và thường
được đăng một thời gian (ít nhất là vài ngày) sau khi một chính sách mới được
công bố hay tranh luận. Nó có thể tập trung nhiều hơn vào các tác động của
chính sách (hoặc các dự án khoa học có liên quan).
Dưới đây là một số gợi ý làm thế nào để lên cấu trúc một bài ký hay về chính sách
khoa học (xem lại bài 4 trong khóa học này về kỹ năng viết
(http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e04#L04P03)):
1.

Một dẫn đề “mềm” không phải là thiết yếu nhưng thường được sử
dụng. Một chiến lược thông thường là mô tả một người đang, hoặc
sẽ sớm, bị ảnh hưởng bởi chính sách.

2.

Sau đó, cần chuyển dịch từ việc mô tả một cá nhân và hành động mới
ở đoạn dẫn đề (và có thể một hoặc hai đoạn văn tiếp sau), ra bức
tranh rộng hơn. Một câu liên kết điển hình có thể bắt đầu như thế
này: "XX là một trong những nhóm bị ảnh hưởng (hoặc đang chờ đợi)
một chính sách về ..."

3.

Sau khi dẫn dắt người đọc từ cái nhỏ ra cái lớn, cần có một phần tóm
lược về chính sách hoặc cuộc tranh luận hay khuyến nghị về chính
sách, nhưng chỉ nêu những điểm chính chứ không phải mọi thứ.

4.

Sau đó đưa người đọc đến các thông tin bối cảnh, những vấn đề mấu
chốt để giải quyết, và những bước quan trọng trong quá trình hoạch
định chính sách mới.

5.

Tiếp đó bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về chính sách và cuộc
tranh luận xung quanh chính sách trong mối tương quan giữa chúng
và các vấn đề khác.

6.

Tiếp theo, hãy đề cập bất kỳ hậu quả tích cực hay tiêu cực của chính
sách.

7.

Trình bày các luận cứ ủng hộ và phản bác chính sách, hoặc các
khuyến nghị liên quan. Hoặc, nếu đang tường thuật một chính sách
mới, hãy nói về những khó khăn trong việc thực thi nó.

8.

Cuối cùng, bạn có thể quay trở lại với nhà hoạch định chính sách, để
cho họ giải thích, bảo vệ hoặc dự đoán những gì sẽ diễn ra.

Bài ký dưới đây, đăng
trên tạp chí Công nghệ
sinh học tự nhiên, viết
về tình trạng tham
nhũng liên quan đến
điều tra thuốc SFDA ở
Trung Quốc.

▪

Cơ quan thuốc Trung
Quốc bị giám sát
(http://www.scidev.net/
content/features/eng/
chinas-drug-agencyunder-scrutiny.cfm)

Cấu trúc trên không phải là một công thức cố định, nhưng có thể giúp những
cây bút mới có ý niệm về kịch bản hay cốt chuyện được hình thành ra sao.
Đối với tin bài phát thanh/truyền hình về chính sách khoa học, một thứ tự tương
tự có thể được sử dụng để thể hiện ý nghĩa câu chuyện, với thêm lợi thế là có
nhiều cơ hội cho phép những nhân vật trong câu chuyện có thể nói trực tiếp,
thay vì bị trích dẫn như trên báo in.
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7.8.2 Các tranh cãi và nền tảng khoa học đằng sau đó
Không giống như một
câu chuyện khoa học
thuần túy, một số ý kiến
chống lại chính sách nào
đó có thể gây hại cho
những người bình luận.
Khi họ không hài lòng,
hãy thảo luận với họ để
đảm bảo thông tin tương
tự có thể được thể hiện
một cách nhẹ nhàng hơn
hoặc tinh vi.

Trong những tình huống khác, điều quan trọng là cung cấp sự cân bằng nhất có
thể. Nhưng cần phải phát triển một sợi chỉ xuyên suốt chủ đề từ đầu đến cuối và
đây thường là vấn đề chính cần giải quyết.
VÍ DỤ: Một bài ký trên tạp chí Khoa học về các khoản chi trả gây tranh cãi mà
Trung Quốc bỏ ra để lôi kéo các ngôi sao học thuật từ nước ngoài trở về nước
làm thêm là một ví dụ về kiểu viết "lên xuống tự nhiên".

▪

“Ca ba học thuật”: Trung Quốc săn tìm vinh quang
(http://www.scidev.net/en/features/academic-moonlighting-chi
nas-hunt-for-glory.html)

Bài viết về chính sách khoa học không cần phải có cùng một mức độ giải thích
thuật ngữ như khi viết về những khám phá khoa học. Nhưng điều này không có
nghĩa là không cần thông tin khoa học. Không giống như một chính sách chính
trị hay kinh tế, chính sách khoa học thường dựa trên các vấn đề trong các lĩnh
vực nghiên cứu, vì vậy việc khai thác tài liệu học thuật có liên quan để cung cấp
thông tin bối cảnh đôi khi là cần thiết. So với một câu chuyện khoa học, bối cảnh
học thuật cần phải được giải thích rõ ràng hơn trong câu chuyện về chính sách
khoa học.
VÍ DỤ: Bài viết dưới đây về việc Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ chấp thuận một
hóa chất mà các nhà khoa học tuyên bố là nguy hiểm:

▪

Các nhà hóa học thách thức quyết định thuốc trừ sâu EPA
(http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/October/
10100702.asp)

Hãy thảo luận với chủ biên một cách cẩn thận để đảm bảo rằng một cuộc tranh
luận phản đối chính sách nào đó không đem lại quá nhiều rủi ro hoặc thách thức
về chính trị. Chủ biên thường hiểu vấn đề này hơn các phóng viên. Khi cần thiết,
hãy kiểm tra lại các trích dẫn nhạy cảm hơn với người được phỏng vấn.
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7.9 Động cơ nào thúc đẩy nguồn tin của bạn?
Nhưng có thể họ cũng có những động cơ ẩn sau. Có thể họ muốn bài báo của
bạn giúp họ tăng cơ hội được tài trợ hoặc nghiên cứu. Dù có ý thức hay không,
họ muốn định dạng quan điểm của bạn. Hãy luôn xem xét động cơ các nguồn
tin, đặc biệt là khi bạn viết những bài vượt qua cái vẻ “thần kỳ” của các kết quả
nghiên cứu để đụng vào các vấn đề xã hội.
Bất kỳ nhà báo giỏi cũng có một động lực chủ đạo: theo đuổi sự thật. Đôi khi nó
sẽ va chạm với các chính phủ và cá nhân muốn che giấu những thông tin gây bất
lợi cho họ, hoặc được cho là quá sớm để công bố. Tại Mỹ, Đạo luật Tự do thông
tin cho phép dân chúng yêu cầu các cơ quan chính quyền cung cấp các thông
tin cụ thể.
Đáng tiếc là rất ít quốc gia khác có một cơ chế tương tự về việc thu thập thông
tin từ các quan chức chính quyền. Nếu bạn không chắc rằng bạn được phép làm
gì khi bị ách tắc thông tin từ các cơ quan chính quyền ở nước bạn, hãy thảo luận
vấn đề này với các đồng nghiệp. Học hỏi kinh nghiệm của họ, tìm tư vấn từ các
hiệp hội nhà báo quốc tế và quốc gia, và khi các vấn đề pháp lý phát sinh, tìm
kiếm sự hỗ trợ từ luật sư.
Đôi khi thông tin được coi là một bí mật quốc gia và nó có thể cản trở bạn theo
đuổi sự thật. Một số quốc gia có một cái nhìn, định nghĩa thoáng hơn về một bí
mật quốc gia. Một số chính quyền khác thì vẫn khăng khăng rằng một thông tin
nào đó vẫn là bí mật quốc gia ngay cả khi nó đã được công khai, chẳng hạn như
trên Internet. Điều này đã và đang xảy ra ở Trung Quốc. Tiếp cận một câu chuyện
từ các góc nhìn khác nhau sẽ mở rộng danh sách liên lạc của bạn. Cố gắng tìm
được thông tin từ các nguồn phi chính phủ.
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Bất kỳ nhà báo giỏi nào
cũng biết tầm quan trọng
của việc nắm trong tay
một danh sách dài các
nguồn tin. Bạn cần hiểu
rõ rằng mọi nguồn tin
đều phải có lý do để cung
cấp thông tin cho bạn. Có
thể họ thích bạn và tôn
trọng công việc của bạn,
điều đó rất tuyệt vời! Có
thể, họ muốn thấy tên
mình trên báo. Thì cứ để
họ lên, miễn là họ đưa
những phát biểu
sắc sảo.
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7.10 Một số nguồn dữ liệu cho tin tức về chính sách
khoa học
Có một số nguồn dữ liệu thông tin khoa học quốc tế mà từ đó, bạn có thể có
được những manh mối về chính sách khoa học (xem bài 2 của khóa học này về
tìm kiếm câu chuyện khoa học: http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e02).
EurekAlert! bao gồm không chỉ tin tức về các công trình nghiên cứu quan trọng
sắp đăng trên các tạp chí khoa học như Science, PNAS và Lancet mà còn nhiều
sáng kiến chính sách hoặc tin tức về các báo cáo chính sách lớn:
(http://www.eurekalert.org/bysubject/policy.php).
Bạn cần đăng ký để có các thông báo email hàng ngày và truy cập vào được các
tin tức được báo trước cho báo chí, nhưng chưa được công bố.
Alphagalileo tập trung vào các nghiên cứu và các sáng kiến chính sách ở châu
Âu. Vì các nước châu Âu có nhiều chương trình viện trợ phát triển ở Việt Nam và
các nước đang phát triển, bạn cũng có thể tìm thấy mộ số manh mối chính sách
về các chương trình này. Vào (http://www.alphagalileo.org) và đăng ký cho các
bản tin cập nhật hàng ngày.
Trang web dành cho báo giới trên Nature là nơi phát hành chủ yếu thông cáo
báo chí về các nghiên cứu sắp được công bố trên Nature và các tạp chí khoa học
khác thuộc Tập đoàn xuất bản Nature, nhưng cũng có những bài bình luận và
các bài xã luận liên quan đến chính sách khoa học. Bạn cần phải đăng ký tại
(http://press.nature.com/press).
Trung tâm Truyền thông Khoa học ở Vương quốc Anh cung cấp cả kết quả
nghiên cứu và nhiều cuộc thảo luận chính sách.
Xem (http://www.sciencemediacentre.org/) thường xuyên để tìm hiểu thêm về
chúng.
Các trang web của Liên Hợp Quốc (http://www.un.org/),
WHO (http://www.who.int/), UNDP (http://www.undp.org/),
UNEP (http://www.unep.org/), UNAIDS (http://www.unaids.org/),
FAO (http://www.fao.org/), OECD (http://www.oecd.org),
Cơ quan Năng lượng quốc tế (http://www.iea.org/),
Ngân hàng Thế giới (http://www.worldbank.org/),
Viện Hàn lâm Khoa học châu Phi (http://www.aasciences.org/) và Viện hàn lâm
Khoa học Thế Giới thứ ba (http://www.twas.org/) là các nguồn tin chính để bạn
có thể tìm hiểu về chính sách khoa học quốc tế. Nhưng chúng không thông báo
trước chính sách mới hoặc báo cáo chính sách, ngoại trừ việc cung cấp thông cáo
báo chí cho các nhà báo đã đăng ký.
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7.11 Câu hỏi tự luận
CÂU 1 (săn tìm tin bài về chính sách): Nơi nào trong số ba địa điểm sau bạn có khả năng được nghe về một chính sách phát
triển khoa học mới nhất?
a.
b.
c.
d.
e.

Một cuộc tụ họp chính trị, nơi một ứng cử viên trình bày một bài nói chuyện
Cuộc họp hàng năm của bộ/cục khoa học
Chuyến thăm của thủ tướng tới một trại trẻ mồ côi
Một tạp chí nghiên cứu lý thuyết toán học hàng quý
Một cuộc họp báo của Microsoft về chiến lược hàng năm

CÂU 2 (săn tìm tin bài về chính sách): Bạn được yêu cầu đưa tin về Hội nghị Vi sinh vật quốc tế lần thứ 50. Trong phiên khai
mạc, năm diễn giả chính là Thủ tướng nước chủ nhà, Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh vật quốc tế, Thứ trưởng Bộ y tế nước chủ nhà,
hiệu trưởng trường đại học chủ nhà, và một nhà khoa học uy tín – chủ nhân giải thưởng Nobel khoa học. Ai là những người
mang lại tin tức về chính sách? Liệt kê danh sách các diễn giả theo thứ tự về khả năng họ sẽ tạo tin bài cho tờ báo, tạp chí, hay
đài truyền hình của bạn. Giải thích những loại tin bài có thể khai thác từ mỗi phát biểu.
CÂU 3 (tìm kiếm góc nhìn chính sách): Giả sử bạn viết bài cho một cơ quan truyền thông đại chúng và đã đọc những tuyên bố
sau đây. Tuyên bố nào trong số này có giá trị tin tức nhất để viết thành một câu chuyện về chủ đề bạn lựa chọn từ góc nhìn
chính sách?
a.
b.
c.
d.
e.

Một nhà khoa học trái đất nổi tiếng than phiền rằng kinh phí tài trợ cho lĩnh vực này vẫn còn quá ít ỏi.
Một nhà dịch tễ học cảnh báo rằng nếu không phát triển loại vắc xin H5N1 ở người, đại dịch cúm sẽ không thể tránh
khỏi trong khu vực của họ trong những tháng tới.
Một nhà sinh học nói rằng nghiên cứu tế bào gốc ở đất nước của bà ta đã bị giới hạn quá mức và không nên có
nhiều hạn chế về đạo đức.
Một bộ trưởng khoa học kêu gọi quốc gia mình phải cách tân nhiều hơn nữa.
Nhà khoa học chủ trì một dự án nghiên cứu protein lớn than phiền rằng kình phí tài trợ đã hứa cho dự án của ông đã
bị chiếm dụng cho các chương trình nghiên cứu khác.

CÂU 4 (tìm góc nhìn khoa học): Giả sử bạn đang tham dự một cuộc họp về hợp tác khoa học quốc tế, nơi một quan chức Bộ
khoa học chia sẻ rằng bộ này đang thảo một chính sách để nhằm hạn chế sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài vào các
nghiên cứu được tài trợ tại địa phương. Hãy tưởng tượng có rất nhiều thành phần khác nhau tham gia cuộc họp này – các nhà
hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu chính sách, các nhà khoa học. Hãy tìm ra ba người để phỏng vấn và đặt những câu
hỏi ngắn gọn cho họ về chính sách này. Lưu ý rằng thời gian của bạn rất hạn chế.
CÂU 5 (xử lý thông tin nhạy cảm): Một nguồn tin cho biết rằng nhiều nhà khoa học phản đối một dự án công nghệ lớn với chi
phí hàng tỷ đô la, có thể có những hậu quả tai hại về môi trường. Tuy nhiên, không ai công khai lên tiếng về dự án này. Đâu là
những cách tốt nhất để bạn bước đầu để theo dõi một số thông tin quan trọng nhưng đáng tin cậy?
a.
b.
c.
d.
e.

Hẹn một cuộc phỏng vấn chính thức với các quan chức của bộ chịu trách nhiệm về dự án
Tìm kiếm Google Scholar với các từ khóa liên quan đến dự án và tác động tiềm tàng của nó
Đọc các trang web của bộ hỗ trợ dự án
Đọc các tin bài có liên quan trên truyền thông quốc tế
Khám phá các trang web thuộc các cơ quan Liên hợp quốc
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7.12 Đáp án cho câu hỏi tự luận
CÂU 1 (săn tìm tin bài về chính sách): Ở nơi nào trong số địa điểm sau bạn có khả năng được nghe về một chính sách phát
triển khoa học mới nhất?
a.
b.
c.
d.
e.

Một cuộc tụ họp chính trị, nơi một ứng cử viên trình bày một bài nói chuyện
Cuộc họp hàng năm của bộ/cục khoa học
Chuyến thăm của thủ tướng tới một trại trẻ mồ côi
Một tạp chí nghiên cứu lý thuyết toán học hàng quý
Một cuộc họp báo của Microsoft về chiến lược hàng năm

Đáp án: A, B, E.
Đối với câu trả lời C, mặc dù thủ tướng là nguồn của các quyết định chính sách quan trọng, nhưng khả năng ông/bà ấy tiết lộ
chúng trong một chuyến thăm tới một trại trẻ mồ côi là hầu như không có. Đối với câu trả lời D, tạp chí nghiên cứu về lý thuyết
toán học có thể là quá phức tạp và không được xuất bản quá thường xuyên để cung cấp những thảo luận chính sách mang
nhiều giá trị tin tức.
CÂU 2 (săn tìm tin bài về chính sách): Bạn được yêu cầu đưa tin về Hội nghị Vi sinh vật quốc tế lần thứ 50. Trong phiên khai
mạc, năm diễn giả chính là Thủ tướng nước chủ nhà, Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh vật quốc tế, Thứ trưởng Bộ y tế nước chủ nhà,
hiệu trưởng trường đại học chủ nhà, và một nhà khoa học uy tín – chủ nhân giải thưởng Nobel khoa học. Ai là những người
mang lại tin tức về chính sách? Liệt kê danh sách các diễn giả theo thứ tự về khả năng họ sẽ tạo tin bài cho tờ báo, tạp chí, hay
đài truyền hình của bạn. Giải thích những loại tin bài có thể khai thác được từ mỗi bài phát biểu.
Đáp án tham khảo: Một thứ tự có thể như sau: Thứ trưởng Bộ y tế, Thủ tướng, hiệu trưởng trường đại học chủ nhà, Chủ tịch
Hiệp hội Vi sinh vật quốc tế, và một nhà khoa học uy tín – chủ nhân giải thưởng Nobel khoa học
Thứ tự trên giả định rằng cơ quan truyền thông của bạn hoạt động tại nước chủ nhà. Mặc dù Thủ tướng chính phủ là một nhân
vật chính trị cấp cao, nhưng các lĩnh vực khoa học lại quá chuyên nghiệp. Thứ trưởng Bộ y tế thường chịu trách nhiệm về các
vấn đề cụ thể có liên quan đến dịch bệnh trong nước và, vì thế, có nhiều khả năng tạo tin bài cụ thể qua bài phát biểu của
mình. Hiệu trưởng trường đại học địa phương có thể dễ tạo tin hơn so với nhân vật đứng đầu tổ chức quốc tế vì tin tức ở trường
này có liên quan đến đời sống cộng đồng nhiều hơn một tổ chức học thuật quốc tế.
Nhưng tất nhiên, đây không phải là câu trả lời duy nhất. Nó phụ thuộc vào tòa soạn của bạn, tính cách diễn giả và các yếu tố
khác.
CÂU 3 (tìm kiếm góc nhìn chính sách): Giả sử bạn viết bài cho một cơ quan truyền thông đại chúng và đã đọc những tuyên bố
sau đây. Tuyên bố nào trong số này có giá trị tin tức nhất để viết thành một câu chuyện từ góc nhìn chính sách?
a. Một nhà khoa học trái đất nổi tiếng than phiền rằng kinh phí tài trợ cho lĩnh vực này vẫn còn quá ít ỏi.
b. Một nhà dịch tễ học cảnh báo rằng nếu không phát triển loại vắc xin H5N1 ở người, đại dịch cúm sẽ không thể tránh
khỏi trong khu vực của họ trong những tháng tới.
c. Một nhà sinh học nói rằng nghiên cứu tế bào gốc ở đất nước của bà ta đã bị giới hạn quá mức và không nên có
nhiều hạn chế về đạo đức.
d. Một bộ trưởng khoa học kêu gọi quốc gia mình phải cách tân nhiều hơn nữa.
e. Nhà khoa học chủ trì một dự án nghiên cứu protein lớn than phiền rằng kình phí tài trợ đã hứa cho dự án của ông đã
bị chiếm dụng cho các chương trình nghiên cứu khác.
Đáp án tham khảo: Cho dù tòa soạn của bạn nhắm vào đối tượng độc giả khoa học hay độc giả đại chúng, điều quan trọng ở
đây là phải khám phá những tuyên bố mang tính cụ thể và cập nhật. Tiếp theo, trong số các tin tức đó, bạn phải lựa chọn các
chủ đề có liên quan nhất đến đời sống thường nhật. Với mục đích này, thông tin về đại dịch cúm trong tuyên bố B là phù hợp
hơn cả. Trong khi đó, tuyên bố A và D là quá chung chung.
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Tuyên bố C được đồng thuận bởi nhiều nhà khoa học, nhưng ít người nói nó một
cách công khai. Vì vậy, nếu nhà khoa học trên nói ra với những chứng lý của
mình, tuyên bố đó sẽ đáng giá với các ấn phẩm chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố E là một câu chuyện thú vị nếu nó chưa từng được đề cập trước đây.
Nhưng thường thì đối tượng độc giả loại tin này nên là các nhà khoa học.
CÂU 4 (tìm góc nhìn khoa học): Giả sử bạn đang tham dự một cuộc họp về hợp
tác khoa học quốc tế, nơi một quan chức Bộ khoa học chia sẻ rằng bộ này đang
thảo một chính sách để nhằm hạn chế sự tham gia của các chuyên gia nước
ngoài vào các nghiên cứu được tài trợ tại địa phương. Hãy tưởng tượng có rất
nhiều thành phần khác nhau tham gia cuộc họp này – các nhà hoạch định chính
sách, các nhà nghiên cứu chính sách, các nhà khoa học. Hãy tìm ra ba người để
phỏng vấn và đặt những câu hỏi ngắn gọn cho họ về chính sách này. Lưu ý rằng
thời gian của bạn rất hạn chế.
Đáp án tham khảo: Để theo đề tài này, hãy hỏi diễn giả khi nào chính sách này
sẽ được công bố, và những đề xuất thực hiện sẽ kéo dài bao lâu. Nếu diễn giả từ
chối trả lời (một điều rất có thể xảy ra), bạn cần kiểm tra lại thông tin với bất kỳ
nhà nghiên cứu chính sách nào có thông tin thêm về chính sách được đề cập tại
cuộc họp. Câu hỏi của bạn có thể bao gồm: liệu khả năng ban hành chính sách
này có cao không, khi nào và nó sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực nghiên cứu như
thế nào. Cũng nên nhớ xác định ngay tại cuộc họp xem nhà khoa học nào có
những quan hệ quốc tế liên quan đến chính sách này. Nói chuyện với các nhà
nghiên cứu chính sách là ciệc nên làm đầu tiên, nhưng sau đó bạn có thể hỏi
thêm các nhà khoa học xem họ nghĩ thế nào về chính sách được đề xuất.
CÂU 5 (xử lý thông tin nhạy cảm): Một nguồn tin cho biết rằng nhiều nhà khoa
học phản đối một dự án công nghệ lớn với chi phí hàng tỷ đô la, có thể có những
hậu quả tai hại về môi trường. Tuy nhiên, không ai công khai lên tiếng về dự án
này. Đâu là những cách tốt nhất để bạn bước đầu để theo dõi một số thông tin
quan trọng nhưng đáng tin cậy?
a.
b.
c.
d.
e.

Hẹn một cuộc phỏng vấn chính thức với các quan chức của bộ chịu
trách nhiệm về dự án
Tìm kiếm Google Scholar với các từ khóa liên quan đến dự án và tác
động tiềm tàng của nó
Đọc các trang web của bộ hỗ trợ dự án
Đọc các tin bài có liên quan trên truyền thông quốc tế
Khám phá các trang web thuộc các cơ quan Liên hợp quốc

Đáp án: B và D nên là những bước đầu tiên cần thực hiện. Đối với câu trả lời A và
C, không chắc rằng bộ hỗ trợ dự án này có thể sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin quan
trọng nào. Đối với câu trả lời E, bạn phải nhớ rằng các cơ quan Liên hợp Quốc
luôn luôn rất thận trọng để tránh bình luận về các vấn đề nội bộ ở các quốc gia,
và các trang web của họ thường không nêu bật những thông tin quan trọng về
các vấn đề quốc tế nổi cộm đáng quan tâm.
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7.13 Bài thực hành
BÀI 1: Hãy vào Google và gõ vào các từ khóa tiếng Anh để tìm kiếm chính sách khoa học ở châu Á (chẳng hạn "science policy in
Asia”). Một trong những kết quả xuất hiện đầu tiên là đường link đến các chính sách khoa học và xây dựng năng lực của
UNESCO (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/asia/). Hãy vào trang này, lướt qua
các thông tin về chương trình này cũng như các chương trình khoa học khác của UNESCO. Và như thế là bạn đã thực hiện một
chút bài tập thực hành về chính sách khoa học rồi đấy!
BÀI 2: Đâu là góc nhìn chính sách khoa học trong một câu chuyện về khả năng một tiểu hành tinh sắp tấn công trái đất?
Đây có thể là một trong những câu trả lời:
Mặc dù tác động tiềm tàng từ vụ tấn công này có nhiều khía cạnh nằm trong vật lý hay công nghệ, hầu hết các độc giả sẽ quan
tâm nhất đến khía cạnh xã hội, đặc biệt là khi bạn đang viết cho công chúng phổ thông. Nếu một tác động tiềm ẩn chưa thực
sự chắc chắn – ví dụ, nếu xác xuất xảy ra vụ va chạm là 1 phần 100 – thì các chính phủ có nên hành động không? Đâu là
ngưỡng hợp lý để rủi ro này không thể chấp nhận? Và những hành động nào nên được thực hiện? Tác động thổi vào tiểu hành
tinh, hay lái nó ra khỏi quỹ đạo? Di chuyển dân từ những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng? Người dân có nên được bồi
thường? Theo tiêu chuẩn như thế nào?
Có rất nhiều cân nhắc và góc nhìn nhận khác nhau, hãy suy nghĩ một cách sáng tạo về các khả năng và thảo luận chúng với
bạn học.
BÀI TẬP 3: Hãy cùng trở lại ví dụ về tác động tiểu hành tinh. Bạn vội đến một buổi họp báo của NASA, nơi mà một nhà quản lý
thông báo rằng tiểu hành tinh Apophis, rộng 300 mét, với xác suất va chạm vào trái đất là 1 trên 37 vào ngày 13 tháng 4 năm
2015. Các quốc gia phải hành động để ngăn chặn thảm họa này.

▪
▪
▪
▪

Nhiệm vụ một: lên danh sách các thông tin khoa học thuần tuý bạn cần cho bài viết. (Địa điểm xảy ra va chạm? Những
hậu quả vật lý sẽ như thế nào?)
Nhiệm vụ hai: lên danh sách các vấn đề chính sách khoa học mà bạn cần phải khám phá trong bài viết ( Liệu có cần thiết
sử dụng vũ khí hạt nhân? Những quốc gia nào sẽ lãnh đạo cuộc bảo vệ hành tinh này?)
Nhiệm vụ ba: dựa trên danh sách các câu hỏi, hãy quyết định những nguồn tin bạn sẽ cần phải liên hệ.
Nhiệm vụ bốn (tùy chọn): Hãy nghĩ ra những câu trả lời (chỉ để phục vụ cho bài tập này – không để đăng báo!) Và viết
một câu chuyện khoảng vài trăm từ phù hợp cho đối tượng độc giả hãng truyền thông mà bạn chọn.

BÀI TẬP 4 (Họp báo giả định): Hãy tưởng tượng rằng Đại học Bắc Kinh đang tổ chức một cuộc họp báo để thông báo tin hấp
dẫn rằng một giáo sư trường này đã phát hiện ra cách làm vàng từ hai nguyên tố nhẹ hơn là coban và tellurium. Loại hợp kim
hiện đại này là kết quả tình cờ từ các thí nghiệm thường lệ nhằm bắn phá nhiều nguyên tử nặng khác nhau vào một mục tiêu
coban để xem va chạm đó tạo ra những gì. Tại buổi họp báo, Đại học Bắc Kinh thông báo rằng quá trình này mang lại hiệu quả
kinh tế và họ đã nộp bằng sáng chế cho quy trình sản xuất vàng này. Trường cũng đã thành lập một công ty để thu lợi nhuận
từ khám phá này. Bạn sẽ hỏi phát ngôn viên của trường đại học những gì tại buổi họp báo?
Một số vấn đề cần suy nghĩ:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Ai sẽ sở hữu bằng sáng chế?
Trường đại học sẽ sử dụng lợi nhuận của phát hiện này như thế nào?
Thí nghiệm này được lặp lại và kiểm định bởi một phòng thí nghiệm độc lập hay chưa?
Bạn sẽ gọi cho những ai sau khi quay trở về tờ soạn hoặc tạp chí của bạn? Hãy suy nghĩ về độc giả của bạn: họ muốn
biết những gì?
Bạn sẽ gọi cho các chuyên gia độc lập và khách quan trong lĩnh vực nào? Các nhà vật lý học?
Thế còn đại diện các tổ chức kinh doanh vàng, những người có thể nhận xét về tiềm năng cho loại vàng mới trên thị
trường để ép giá vàng?
Thế còn những quan chức hớn hở từ các hiệp hội khai thức coban và tellurium?
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