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Tóm tắt: 
 

Hoạt động báo chí truyền thông, hiểu theo nghĩa chung nhất, là hoạt động rộng lớn bao gồm từ 
khâu khai thác, sản xuất đến cung cấp và trao đổi thông tin cho công chúng. Là một kênh quan 
trọng của công tác tư tưởng, văn hóa, hoạt động thông tin chính trị - xã hội, Đảng ta luôn luôn 
đánh giá vai trò to lớn của báo chí truyền thông trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức 
một cách sâu sắc về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội, trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nếu coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội 
thì văn hóa truyền thông là nền tảng tinh thần của toàn bộ quá trình hoạt động truyền thông. 
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Abstract: 
 

Media-and-communication-related activity, in general, is extensive activity including both 
exploration, production and provision and exchange of information to the public. Given an 
important role in political-cultural assignments as well as political-cultural information of 
journalism and communication, our Party has been always aware of their crucial role in 
constructing and developing the country especially in the period of innovation and integration. 
Innovation of journalism and communication for the purpose of contributing to innovating and 
developing the country, thus, is an urgent request given to Vietnamese communist journalism 
today. In Vietnam, our Party and government have been thoroughly aware of the role of culture 
in developing socio-economy, in constructing and defending the country. If culture is considered 
as spiritual foundations for the society, communicative culture is spiritual foundations for the 
entire process of communication.      
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