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Hãng truyền thông
lớn nhất thế giới
không cần sản xuất
nội dung gì?

Hãng taxi lớn
nhất thế giới
không sở hữu
chiếc taxi nào?

Thế giới (số) hôm nay

Hãng bán lẻ lớn
nhất thế giới
không có danh
mục hàng hoá?





Các thách thức sinh tồn với báo chí
• Tin tức số ăn mòn dần tin tức truyền thống, chia vụn thị trường

• Tin tức không còn là “độc quyền” của báo chí chuyên nghiệp

• Việc phân phối/phát hành tin tức lệ thuộc rất nhiều vào các nền tảng
công nghệ khổng lồ (big tech)

• Mô hình kinh doanh truyền thống (dựa trên lợi thế về quy mô và mô
thức truyền thông từ trên xuống) không còn thích hợp



“Big tech” chi phối lưu lượng giao thông
tin tức
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“Big tech” thống lĩnh thị trường quảng
cáo số toàn cầu…

Nguồn:. E-marketer 



Phí tin tức còn gian nan và bất định
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20 website hàng đầu VN: báo chí
truyền thống ở đâu?



Top 10 báo số VN (8/2021-6/2022)



Câu hỏi sống còn
Đổi mới triệt để … … hay đối mặt nguy cơ vào 

bảo tàng? 



Chuyển đổi số là chuyển đổi cái gì? 



Bắt đầu từ ba bài học quá khứ
• Chậm trễ/chủ quan trong việc nhận ra tiềm năng báo số

• Đầu tư thụ động và “chiếu lệ” 
• “Xây rào” cho thị trường truyền thống hơn là để khai phá cơ hội mới
• Vd. “rượu cũ trong bình mới” (bê nguyên xi sản phẩm truyền thống lên mạng)

• Thiếu vắng tinh thần dấn thân/bứt phá vì cái mới
• giằng co giữa bảo vệ cái cũ và phát triển cái mới
• mọi chiến lược đổi mới không vượt khỏi nền tảng/tư duy cũ
• hiếm có nỗ lực nghiên cứu và phát triển có hệ thống
• thiếu hệ thống đào tạo và tự đào tạo theo cái mới



Nhìn thế giới số như cơ hội hơn là mối nguy

• Theo dõi tin tức/thời sự luôn là một trong những hoạt động phổ biến
nhất trong không gian số

• Môi trường tin tức ngày càng hỗn loạn, giúp đẩy mạnh nhu cầu tin tức
chuyên nghiệp

• Báo chí truyền thống nói chung có thế mạnh về (a) thương hiệu và (b) 
kỹ năng/kinh nghiệm khai thác, xác minh và truyền tải thông tin

• Công cụ làm báo càng lúc càng dồi dào, đa dạng để giải quyết những
hạn chế của báo chí truyền thống







• Thay đổi cách nhìn về chính mình
• không còn là một tờ báo hay nhà đài mà là tổ hợp/công ty tin tức đa

phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị

• Đa dạng hoá thị trường (theo loại hình/nền tảng/thiết bị, địa lý, 
đặc điểm nhân chủng)

• Đa dạng hóa nguồn thu

• Xây dựng toà soạn hội tụ thực thụ để dứt bỏ giằng co cũ-mới

Chuyển đổi thành “tổ hợp truyền thông”



Đa dạng hoá nguồn thu



Xây dựng tòa soạn hội tụ

• Hội tụ nội dung 

• Hội tụ công nghệ

• Hội tụ tác nghiệp

• Hội tụ nhà báo-công chúng

• Hội tụ không gian tòa soạn





Bám theo dấu chân công chúng qua dữ liệu
• Người dùng, không phải nhà báo, kiểm soát đọc/nghe/xem cái gì, 

ở đâu, khi nào
• Đơn vị trao đổi không còn là tờ báo/kênh tin mà là từng tác phẩm riêng lẻ

• Mọi sản phẩm phải dựa trên sự thấu hiểu người sử dụng trên
từng nền tảng và thiết bị

• Sử dụng các chỉ số độc/khán/thính giả một cách chiến lược và tỉnh táo

• Tận dụng AI và các công nghệ khác để “cá thể hoá” nội dung 



Xem R&D như một tất yếu
• Tận dụng công nghệ mới cho quy trình khai thác và thu thập

thông tin 

• Theo dõi và phân tích các xu hướng sử dung tin để đề ra chiến
lược phát triển và phân phối nội dung…

• Thử nghiệm các công cụ kể chuyện và thuật tin mới trong độc giả

• Thử nghiệm các mô thức kinh doanh mới



Nguy cơ lớn nhất vẫn không phải là công 
nghệ mà là sự cải cách nửa vời!



Xin cảm ơn. Mời thảo luận. 


