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Gần đây một số báo chí lên về sự kiện vinh danh các nhà khoa học, các nhà quản lý, trí thức
Việt Nam theo tiêu chí &quot;Đạo đức toàn cầu&quot; do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
bảo trợ.

Điều này gây phản ứng trái chiều trong dư luận, để làm rõ việc này trước công luận, Báo Ng
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Phóng viên: Thưa ông, gần đây báo chí có đăng tải nhận xét về sự kiện vinh danh các nhà
khoa học, các nhà quản lý mà tổ chức của ông thực hiện, cho rằng Liên hiệp các Hội UNESCO
Việt Nam lợi dụng uy tín của UNESCO trong hoạt động vinh danh các nhà khoa học. Xin Ông
cho biết ý kiến chính thức của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam về việc này?

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Tôi xin cảm ơn Báo Người Đưa Tin đã tạo điều kiện để chúng tôi
được làm rõ trước công luận về những việc liên quan đến nội dung đăng tải trên các báo điện tử.

Thứ nhất, chúng tôi khẳng định những thông tin đó chưa đầy đủ và thiếu tinh thần xây dựng
của một bộ phận nhỏ dư luận. Điều này khiến dư luậ hiểu sai, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín
của hơn 100 nhà khoa học, các nhà quản lý hoạt động trên lĩnh vực lao động sáng tạo đã tham
gia với chúng tôi trong chuỗi hoạt động này.

Thứ hai, chúng tôi xin thông báo trong suốt quá trình chuẩn bị cho sự kiện kéo dài hơn 4
tháng, tính cho đến sáng ngày 21/4/2016 nhiều báo đăng bài viết, cũng là thời điểm đúng 2
ngày trước khi diễn ra sự kiện, chưa từng có một tờ báo nào, một phóng viên nào liên lạc với đơn
vị bảo trợ là Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và nhà tổ chức sự kiện là Công ty truyền
thông Đại Việt để thực hiện công tác xác minh, điều tra sự việc trước khi đăng bài.

Hơn 100 nhà khoa học có có uy tín tham gia sự kiện cũng cho biết không được bất kỳ một
phóng viên nào phỏng vấn hay điều tra.

Việc ra bài đồng loạt trong cùng một ngày của một số báo điện tử với lời lẽ thiếu xây dựng
ngay trước thềm sự kiện, kết hợp với sai lệch mạng xã hội facebook của một số cá nhân (bao
gồm cả việc họ tự tiện loan báo trên mạng xã hội rằng hoạt động sự kiện của chúng tôi đã bị
đình 1 ngày trước khi xảy ra sự kiện) đã làm cho nhiều người có suy nghĩ rằng đây là một việc
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làm có tính toán.

Buổi lễ vinh danh các nhà khoa học, các nhà quản lý, trí thức Việt Nam theo tiêu chí
&quot;Đạo đức toàn cầu&quot;.

Phóng viên: Nhưng theo một số báo điện tử thì &quot;sau khi phóng viên tự giới thiệu và xin
được gặp thì ông Thắng đã tắt điện thoại&quot;. Xin ông cho biết thực hư về việc này?

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Đó là điều hoàn toàn không đúng, sai sự thật. Việc này nếu cần
thiết có thể nhờ các cơ quan có trách nhiệm và cơ quan lưu trữ thông tin ngành viễn thông kiểm
tra. Liên hệ điện thoại không thể gọi là xác minh.

Nếu liên lạc bằng điện thoại không được thì họ có thể mang giấy giới thiệu của tòa soạn cùng
thẻ nhà báo đến cơ quan chúng tôi để thực hiện công tác làm rõ sự việc trước khi đăng bài.

Phóng viên: Thưa ông, trên đây là dư luận báo chí. Còn về phía cơ quan tổ chức sự kiện là
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, xin ông cho biết quan điểm của ông về những nội dung
mà các báo điện tử đã đưa ra?

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Tôi xin nhấn mạnh là Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
không phải là nhà tổ chức sự kiện mà là cơ quan bảo trợ về nội dung của chuỗi hoạt động này.
Đơn vị tổ chức là Công ty truyền thông Đại Việt do Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân
lực giới thiệu bằng văn bản.
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Ngày 28/12/2015, sau nhiều lần liên lạc với Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, lãnh đạo
Viện khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ
thuật Việt Nam đã có văn bản gửi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đề nghị Liên hiệp giúp
đỡ &quot;mở rộng chương trình vinh danh Trí thức Việt Nam vì sự nghiệp nghiên cứu khoa
học&quot;.

Đồng thời giới thiệu Công ty truyền thông Đại Việt - là đơn vị phối hợp với ISSTH trước đó đã
tổ chức thành công sự kiện vinh danh các nhà khoa học. Sau đó Viện trưởng ISSTH đã tiếp tục
đề nghị bố trí một số cuộc găp gỡ với lãnh đạo Liên hiệp, tha thiết để nghị muốn được Liên
hiệp giúp đỡ cho hoạt động sắp tới bằng tiêu chí &quot;Đạo đức Toàn cầu&quot; là luận điểm
của của cuộc vận động quốc tế do Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới khởi xướng, đang triển
khai tại nhiều quốc gia.

Năm 2014 Liên hiệp đã tổ chức thành công hội thảo quốc tế tại Việt Nam lần thứ nhất về chủ
đề &quot;Giáo dục đạo đức toàn cầu vì sự phát triển bền vững&quot; với sự tham gia của nhiều
đại biểu quốc tế, dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo quốc tế tại Việt Nam lần thứ hai về chủ đề
này, dự kiến vào cuối năm 2016.

Với lý do trên BCH Liên hiệp đã đồng ý về chủ trương là ủng hộ và giúp đỡ đề xuất của ISSTH
với điều kiện:

1) Liên hiệp chỉ tham gia chương trình với tư cách là nhà bảo trợ và chỉ đạo nội dung.

2) Yêu cầu cầu tổ chức một cuộc Hội thảo về &quot;Đạo đức toàn cầu&quot; để Liên hiệp có
điều kiện giới thiệu nội dung và tiêu chí của cuộc vận động của quốc tế với các nhà trí thức Việt
Nam để thu hút sự quan tâm của họ và mời họ tham gia vào các hoạt động tiếp theo của chủ đề
này.

Tất cả sự phân công trách nhiệm đều được ghi thành văn và đóng dấu trong bản Thỏa thuận
hợp tác giữa các bên, trong đó Công ty Đại Việt có nghĩa vụ: &quot;Xây dựng hồ sơ chương
trình, liên hệ với các cá nhân, tổ chức mời tham gia chương trình, chịu trách nhiệm tất cả các
công đoạn liên quan đến buổi lễ vinh danh (địa điểm, khách mời, sóng truyền hình, âm thanh,
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ánh sáng, ca nhạc, truyền hình trực tiếp, cúp...), tự hạch đoán độc lập, tự lo kinh phí bằng ngân
sách của mình và bằng hình thức xã hội hóa để phục vụ cho công tác tổ chức cho các sự kiện.

Các bên đã tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, hoàn thành các nhiệm vụ và nghĩa vụ đã đề
ra cho đến thời điểm kết thúc chương trình. Như vậy không thể gọi Liên hiệp các Hội UNESCO
Việt Nam là nhà tổ chức, cáo buộc là chúng tôi liên kết với công ty Đại Việt lợi dụng UNESCO
để lợi dụng các nhà khoa học.

Đồng thời cũng cần nói rõ thêm, cuộc vinh danh các nhà khoa học lần này không phải là cuộc
đánh giá hay tôn vinh công trạng của các nhà khoa học trong sự nghiệp lao động sáng tạo của
họ (bởi đó không phải là chức năng của chúng tôi) mà là vinh danh để động viên các nhà khoa
học đã từng có nhiều công lao trong công tác quản lý và lao động sáng tạo đã được các cơ
quan nhà nước đánh giá, khen thưởng, nay tự nguyện đồng hành cùng Liên hiệp các Hội
UNESCO Việt Nam, tham gia cùng các bạn quốc tế xây dựng những chuẩn mực về nhận thức,
về thái độ ứng xử và hành động theo nhãn quan &quot;Đạo đức toàn cầu&quot; trong bối cảnh
thế giới đầy biến động và thách thức hôm nay.

Do hiểu sai tính chất, một số bài viết đã ngộ nhận tính chất và mục đích của sự kiện, đã đưa
ra những phản ứng, đánh giá vội vã làm ảnh hưởng đến dư luận.

Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết ý kiến về việc các bài báo và một bộ phận dư luận lên
án việc thu tiền của các nhà khoa học khi mời họ tham gia chương trình vinh danh này?

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Chúng ta đang sống trong một xã hội đang có nhiều đổi thay
nhanh chóng, nhiều hoạt động đang phải đan xen trong một cơ chế thị trường. Đó là một thực
tế, cũng vì vậy không thể nhìn nhận một số vấn đề theo cảm tính và tập quán cũ.

Tôi thiết nghĩ không phải việc làm nào cũng có thể dùng tiền để làm thước đo độ đúng sai.
Ngược lại không phải việc huy động tiền vào lợi ích cộng đồng nào cũng là sai. Vấn đề là phải
hợp lý và bảo đảm công bằng xã hội. Điều tối kỵ là không được vi phạm pháp luật.

Trong những năm qua rất nhiều hoạt động xã hội đã được Đảng và Nhà nước khuyến khích
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vận dụng phương thức xã hội hóa để tiết kiệm công quỹ của Nhà nước đồng thời cũng là cơ hội
để phát huy được nhiều nguồn năng lực sáng tạo trong cộng đồng phục vụ cho sự nghiệp xây
dựng và phát triển đất nước.

Trong các hoạt động cần đến huy động nguồn lực, việc các tổ chức xã hội phải nhờ vả hoặc
phối hợp với khối doanh nghiệp để huy động tiềm năng xã hội là một việc làm phù hợp tinh thần
luật pháp và rất phổ biến hiện nay.

Nguồn đóng góp to lớn đó bao gồm rất nhiểu thứ: Là động cơ tốt đẹp, là trí tuệ, là kinh
nghiệm, là nội dung, là công sức, là thời gian, là lòng nhiệt tình, là ý thức trách nhiệm, là tấm
lòng hảo tâm, là thái độ cầu thị... đó là những thứ giá trị hơn tiền bạc, chứ đâu chỉ nhìn vào
mỗi một thứ là đồng tiền.

Nếu chỉ nhìn và phán xét, đánh giá các sự việc thông qua giá trị đồng tiền thì mọi ý nghĩa xã
hội sẽ chẳng còn gì, 90% những thứ đang tồn tại trong cuộc sống quanh của chúng ta chỉ sẽ
chỉ còn là phép cộng trừ và cuộc đời chỉ còn một màu xám.

Những sự kiện tương tự đã diễn ra trong những năm gần đây, theo tôi được biết đa phần đều
dựa vào phương thức xã hội hóa, trong đó sự đóng góp tự nguyện của những người tham gia
chương trình đã góp phần không hề nhỏ để tạo nên sự thành công chung.

Tuy Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam không có trách nhiệm và không liên quan đến việc
tổ chức huy động nguồn tài chính cho hoạt động lần này, nhưng chúng tôi nhận thấy sự đầu tư
mà công ty truyền thông Đại Việt đã dành cho các hạng mục như đã cam kết với chúng tôi là
nghiêm túc, có chất lượng, được các đại biểu tham gia chương trình hài lòng, được công chúng
chứng kiến và ghi nhận một cách tích cực.

Tổ chức chúng tôi hoàn toàn không đặt lợi ích tài chính trong những hoạt động như thế này,
nhưng lần này cũng được nhà tổ chức sự kiện dành cho 50 triệu để phục vụ cho công tác hành
chính và quản lý.

Số tiền này đã được chuyển khoản và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, được Liên hiệp
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sử dụng cho công tác thông tin tuyên truyền của Liên hiệp. Ngược lại, vào giai đoạn nước rút
của sự kiện, khi phát hiện công ty Đại Việt gặp lúng túng về tài chính, Liên hiệp đã không ngần
ngại hỗ trợ cho công ty 100 triệu đồng để giúp công ty ký được hợp đồng truyền thông cho sự
kiện.

Phóng viên: Xin ông cho biết có điều gì cần rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và tổ
chức sự kiện, đặc biệt trong việc hợp tác với công ty truyền thông Đại Việt?

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Việc Công ty Đại Việt để một số nhân viên của công ty nhận
mình là nhân viên của Liên hiệp trong khi tiến hành giao dịch với các cá nhân và tập thể được
mời tham gia chương trình và những sai phạm về kỹ năng giao tiếp đã gây hiểu nhầm cho dư
luận, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Liên hiệp. Đây là trách nhiệm của Công ty Đại
Việt.

Công ty Đại Việt đã lập ra một địa chỉ thư tín điện tử có tên liên hiệp để giao dịch mà chưa
được phép của Liên hiệp cũng là một điều cần rút kinh nghiệm.

Công tác thu thập hồ sơ của những người tham gia phục vụ cho công tác xét duyệt cấp chứng
nhận do Công ty Đại Việt tiến hành rất chậm chạp, đã đã đặt lên vai Liên hiệp một gánh nặng
quá lớn, vượt ngoài cam kết của hai bên.

Liên hiệp đã phải lập ra một bộ phận để tra cứu xác minh thân thế và thành tích của những
người tham gia để bảo đảm sự chính xác, minh bạch cho sự kiện vinh danh lần này. Chúng tôi
đã rất nhiều lần tiếp xúc rút kinh nghiệm, thậm chí phê bình gay gắt, đã từng có ý định rút bảo
trợ khỏi hoạt động này bởi những sai phạm nêu trên.

Tuy nhiên, nếu đánh giá khách quan, chúng tôi nhận thấy cán bộ và nhân viên của công ty
truyền thông Đại Việt tuy còn rất trẻ nhưng có thái độ cầu thị và khiêm tốn, biết tiếp thu sửa
chữa.

Có một điều làm chúng tôi không hài lòng là dường như Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài
nhân lực đã không phát huy được vai trò là người đề xướng và ít đóng góp cho hoạt động này.
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Phóng viên: Qua theo dõi, chúng tôi được biết chuỗi sự kiện trên đã kết thúc vào ngày
23/4/2016. Xin ông cho biết đánh giá của ông và thái độ, đánh giá của những người trong cuộc,
tức các nhà quản lý và các nhà khoa học về sự kiện này?

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Ngày 23/4/2016 đã diễn ra thành công hai sự kiện: Hội thảo về
Đạo đức toàn cầu với sự tham gia của trên gần 100 nhà khoa học, các nhà quản lý trên các lĩnh
vực lao động sáng tạo.

Các tham luận đều được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, các nhà khoa học và quản lý đã
thảo luận sôi nổi và bày tỏ tâm huyết đối với tình hình đất nước, tình hình quốc tế, đánh giá cao
việc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam cập
nhật kịp thời những quan điểm quốc tế mang tính thời đại.

Hoạt động vinh danh được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô cũng đã diễn ra một
cách thành công, có quy mô và trang trọng, với sự có mặt của hàng trăm đại biểu, được truyền
hình trực tiếp trên kênh truyền hình HN1.

Các nhà khoa học tham gia sự kiện đều bày tỏ sự phấn khởi, hài lòng, thể hiện thái độ trân
trọng và cảm ơn Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và nhà tổ chức sự kiện đã thực hiện được
một hoạt động có ý nghĩa, chu đáo. Nhiều người tìm đến gặp lãnh đạo Liên hiệp bày tỏ sẵn
sàng làm rõ với công luận để bác bỏ những thông tin sai lệch.

Mặc dù trước đó một số tờ bài báo đưa tin thất thiệt và nhận xét thiếu trách nhiệm về sự kiện
của chúng tôi nhưng đã không vì thế mà chiết giảm thành quả của hoạt động này. Tuy nhiên,
ảnh hưởng tiêu cực lên dư luận xã hội của những bài báo này là không hề nhỏ.

Với tư cách là một nhà báo tôi xin đề các cơ quan quản lý báo chí cần thiết chặt hơn nữa hệ
thống luật luật pháp đối với ngành báo chí, làm sao để các nhà báo, đặc biệt các nhà báo trẻ
nâng cao hơn nữa trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trước luật pháp, để ngành báo chí nước nhà
phát triển ngày càng đúng hướng, trở thành một nhân tố tích cực, tạo môi trường ổn định cho xã
hội, góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

P.V

9/9

