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Hội thảo  “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”

 

  

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2017, chiều 17-3, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn
ra hội thảo “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”. 

  

Thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo, nhà nghiên cứu thuộc nhiều thế hệ, hội thảo
cũng là hoạt động tri ân và học tập các bậc nhà báo tiền bối có nhiều đóng góp cho sự nghiệp
báo chí Việt Nam, mở đầu cho cuộc nghiên cứu khảo sát sưu tầm tài liệu hiện vật lịch sử về
truyền thống báo chí về các nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ
đất nước, chuẩn bị tư liệu, tài liệu cho việc xây dựng bảo tàng báo chí Việt Nam.

  

Cây viết ngời sáng về đạo đức

  

Nhà báo, nhà văn Lưu Quý Kỳ sinh năm 1919 tại Minh Hương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam. Năm 1937, ông đang là học sinh Trường Kỹ nghệ Thực hành ở Huế, do tham gia phong
trào cách mạng Tư sản dân chủ nên bị đuổi học.
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Hội thảo  “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”

  Nhà báo Hồ Quang Lợi phát biểu tổng kết hội thảo.  Trong thời điểm này, ông biết bài báo gây chấn động dư luận “Nhiệm vụ thanh niên” đăng trênbáo Nước Non ở Hà Nội. Ông từng làm thư ký toà soạn của nhiều tờ báo như Dân, Dân tiến,Tiến tới, Lao động phổ thông, Công luận... Ngoài tên thật, ông còn các bút danh là Phong Vệ,Phác Căn, Lưu Quang Khải...  Tháng 8-1937, ông thoát ly gia đình và được kết nạp vào Đảng. Ông phụ trách công tác tuyênhuấn của chi bộ Đảng ở Hội An, sau này từng giữ nhiều trọng trách: Tổng thư ký trong Ban vậnđộng Đông Dương văn sĩ tả phái liên đoàn, Bí thư Liên đoàn thanh niên dân chủ Nam Kỳ, chủbút tờ Báo Mới – cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên dân chủ Nam Kỳ.  Năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt và giam ở Trà Khê, Quảng Ngãi. Sau Cách mạng Tháng8, ông làm chủ bút báo Quyết Thắng của mặt trận Việt Minh Trung Bộ, chủ bút báo Ánh Sáng...  Ngoài ra, ông còn công tác ở nhiều cơ quan báo chí khác như chủ bút tạp chí Thống nhứt, Lálúa... Năm 1954, tập kết ra Bắc, ông làm Vụ trưởng Vụ tuyên truyền Việt Nam, phó chủ nhiệmuỷ ban Liên lạc văn hoá nước ngoài....  Ông đã có hai lần vượt Trường Sơn. Lần 1 vào 8/1948, đi cùng phái đoàn trung ương vào Namcủa đồng chí Lê Đức Thọ, đi ròng rã trong chín tháng trời. Lần thứ 2 năm 1972, ông trở lại chiếntrường miền Nam và đi đến Quảng Trị.  Tháng 10-1981, tại Đại hội X của Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) ở Moskva (Liên Xô), ôngđược bầu vào đoàn chủ tịch và là phó chủ tịch OIJ. Ông nhận được sáu huy chương về báo chínước ngoài, trong đó có huy chương Julius Fucik của OIJ “Nhà báo cống hiến cho hoà bình vàhữu nghị”...   

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập báo CAND dự hội thảo.  
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Hội thảo  “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”

  Nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc cùng tập sách “Lưu Quý Kỳ - Sông núi còn đây”  Về nhà văn, nhà báo Lưu Quý Kỳ, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lýluận trung ương nhận định: Lưu Quý Kỳ viết văn, làm báo, viết chuyên luận về văn hoá, vănnghệ, viêt chuyên khảo, bình luận tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ cách mạng.  Ông thực sự là một người đa tài, một người hoạt động sáng tạo đa dạng, vừa mang phẩm chấtchuyên nghiệp của một cây viết lão luyện, vừa có sự nghiêm cẩn, sâu sắc của nhà nghị luậnchính trị, vừa có cái chất bay bổng, lãng mạn của một nghệ sĩ...  Nhưng có lẽ, bút ký là thể loại ông viết nhiều nhất, thuận tay nhất và cũng thành công nhất. Cácbút ký của Lưu Quý Kỳ mang hơi thở của thời cuộc, bám sát vào sự kiện của đời sống xã hộitrong nước và quốc tế.  Trong mỗi bài viết ông về các sự kiện đó, người đọc hôm nay còn cảm nhận được dòng cảm xúcthôi thúc của tấm lòng sục sôi nhiệt tình cách mạng trào lên ngòi bút, hiện lên trang giấy.  Nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc cũng nhấn mạnh: "Khi viết báo chúng ta cần thời sự, sự kiệnnhưng cũng cần chất văn. Nhà báo Lưu Quý Kỳ sử dụng nhuần nhuyễn chất báo, chất văntrong tác phẩm...  Với nhà báo Lưu Quý Kỳ, chúng tôi học nhiều điều,  học cả cái tâm, cái đức, cái tầm, ngọn lửahun đúc cho thế hệ đi sau. Hội thảo này là dịp để chúng ta học cái tâm, cái tài của ông nhưngcũng là cái tâm, cái tài của thế hệ nhà báo đi trước".    Cây viết giàu “thần lực” của báo chí cách mạng  Nhà báo Nguyễn Uyển, nguyên Trưởng ban công tác Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Đi gầntrọn cuộc đời, tôi vẫn coi Lưu Quý Kỳ là cây viết giàu “thần lực” với thể tuỳ bút. Hình như tìnhyêu da diết với dân, với nước, với Đảng và Bác khiến Lưu Quý Kỳ nhập lực thể loại vốn dĩ giaothoa sinh động, uyển chuyển giữa văn và báo, báo với văn để trải lòng mình bằng ngôn ngữbiểu cảm nhất.    

Các đại biểu và gia đình nhà báo Lưu Quý Kỳ sau hội thảo.  Là một nhà chính trị, trách nhiệm cao với công việc được tổ chức giao nhưng văn và báo gắnbện với ông như cái nghề cái nghiệp, như phương tiện tất yếu để làm cách mạng. Bởi thế, tácphẩm nào của ông sáng tạo ra cũng đậm dấu ấn của người truyền tin từ nơi đầu nguồn sựkiện... Ông đã góp phần làm rạng danh báo chí Việt Nam.  Rất nhiều nhà báo cùng thời với nhà báo Lưu Quý Kỳ: Ông Phan Quang, nguyên Chủ tịch HộiNhà báo Việt Nam, Nhà báo Vĩnh Trà, nguyên trưởng ban Thư ký Biên tập, Đài tiếng nói ViệtNam cũng đã chia sẻ nhiều kỷ niệm xúc động với nhà báo Lưu Quý Kỳ, về sự sáng tạo của ôngvà ảnh hưởng của bài viết của ông trên cả chiến trường lẫn hậu phương, thậm chí tạo tác độngdây chuyền trên cả nước lẫn nhiều quốc gia trên thế giới ...  Nhà báo Lưu Đình Triều, con trai của nhà báo Lưu Quý Kỳ cũng cho biết; "Năm nay là tròn 35năm ngày mất của ba tôi. Cuộc hội thảo đề cập đến nhiều chuyện, tiếp cận nhiều tư liệu mới,hiểu sâu hơn về người cha của mình, trong đó có nhiều điều mà trước đây chúng tôi chưa hiểuhết...".  Phát biểu tổng kết hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳngđịnh, các tham luận, ý kiến đã vẽ lên chân dung một nhà báo cách mạng chân chính, có tâmhồn cao đẹp của nhà văn, nhà báo Lưu Quý Kỳ.  Rõ ràng, với những đóng góp to lớn của mình nhà báo Lưu Quý Kỳ thực sự là một trong nhữngnhà báo tiêu biểu hàng đầu trong lịch sử hơn 65 năm xây dựng và phát triển Hội Nhà báo ViệtNam. Ông là một tấm gương tiêu biểu cần tuyên truyền và học tập nhằm góp phần đẩy mạnhhơn nữa cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Thông qua cuộc hội thảo, các nhân chứng, các nhà khoa học, các đồng nghiệp còn trao đổinhiều vấn đề liên quan đến lịch sử báo chí Việt Nam. Đây cũng là những bước đi đầu tiên đểgóp phần thực hiện cuộc nghiên cứu khảo sát sưu tầm tài liệu hiện vật lịch sử về truyền thốngbáo chí về các nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước,chuẩn bị tư liệu tài liệu cho việc xây dựng bảo tàng báo chí Việt Nam.  Ngọc Nguyễn         Nhà báo Lưu Quý Kỳ - Người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp   báo chí cách mạng Việt Nam   Biên phòng - Ngày 17-3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báochí cách mạng Việt Nam". Tham dự Hội thảo có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhàbáo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thảo; đồng chí Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhàbáo Việt Nam; đồng chí Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáoTrung ương và đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.   
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Hội thảo  “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”

  Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại hội thảo -   Ảnh: Lê Đồng  Nhà báo Lưu Quý Kỳ (31/10/1919-1/8/1982), sinh ra tại xã Minh Hương, huyện Điện Bàn, tỉnhQuảng Nam. Ông bắt đầu viết báo từ năm 16 tuổi. Đến thời kỳ vận động dân chủ, ông làm côngtác tuyên huấn của Đảng ở địa phương rồi vào Nam kỳ làm Bí thư đoàn thanh niên dân chủ;Thư ký tòa soạn các tờ báo cách mạng như Dân tiến, Dân muốn, Tiến tới; Chủ bút tờ Báo Mới,Cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên dân chủ Nam Kỳ, đồng thời viết và đăng các báo khác.  Sau Cách mạng Tháng Tám, Lưu Quý Kỳ làm chủ bút báo Quyết thắng của Kỳ bộ Việt MinhTrung bộ, Chủ bút tạp chí Ánh sáng, cơ quan của Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác Nam bộ, chủbút báo Nhân dân miền Nam, Cơ quan của Trung ương Cục miền Nam. Đến năm 1954, LưuQuý Kỳ ra công tác ở Ban Tuyên huấn Trung ương, làm Vụ trưởng Vụ báo chí, Tổng thư ký HộiNhà báo Việt Nam và chủ bút báo Thống nhất.  Tại Hôi thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những đóng góp của nhà báo Lưu Quý Kỳcho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Hội thảo cũng là dịp để các nhân chứng, các nhàkhoa học, các đồng nghiệp gặp gỡ, trao đổi các vấn đề liên quan đến báo chí, coi đây là mộthoạt động tri ân và học tập các nhà báo tiền bối có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạngViệt Nam. Đồng thời, góp phần nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm tài liệu hiện vật lịch sử về truyềnthống báo chí, về các nhà báo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảovệ đất nước, đóng góp tư liệu cho việc xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam.  

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Lê Đồng  Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phótrưởng Ban tổ chức Hội thảo nhận xét: “Nhà báo Lưu Quý Kỳ là một nhà báo lớn có nhiều cốnghiến cho hòa bình và hữu nghị, cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Ông là một trongnhững nhà báo tiêu biểu hàng đầu trong lịch sử hơn 65 năm xây dựng và phát triển của HộiNhà báo Việt Nam. Đối với các thế hệ nhà báo Việt Nam, nhà báo Lưu Quý Kỳ là một tấmgương điển hình cần tuyên truyền, học tập, nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Lê Đồng  (nguồn: Báo Biên Phòng ngày 17.3.2017)         Hội thảo về Nhà báo Lưu Quý Kỳ     
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Hội thảo  “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”

     (ANTV) -  Nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2017, Hội thảo “Nhà báo Lưu Quý Kỳ vớiBáo chí Cách mạng Việt Nam”. Đây là Hội thảo thứ 5 về các nhà báo nguyên là lãnh đạo cấpcao của Hội, nhằm tri ân những đóng góp và học tập đạo đức, kinh nghiệm, phong cách làmbáo của các bậc tiền bối.  Nhà báo Lưu Quý Kỳ (1919 - 1982) tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi đã tham gia làm Bí thưLiên đoàn Thanh niên dân chủ Nam Kỳ, Thư ký tòa soạn báo Dân tiến, Dân muốn, Tiến tới.  Sau 1945, chủ bút nhiều báo như: Quyết thắng, Ánh sáng, Cứu nước; phụ trách Tạp chí Khángchiến, Sáng tạo hay Giám đốc Sở Văn nghệ - Tuyên truyền Nam Bộ, Giám đốc Đài Tiếng nóiNam Bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Miền Nam, Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban Tuyên huấn Trungương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).  Từ 1962, là Phó Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, rồi Tổng Thư ký cho đến khi mất. Nhà báoLưu Quý Kỳ đã để lại dấu ấn đặc biệt qua những tập bút ký nổi tiếng: Miền Nam yêu quý, Mộtphút về Nam, Phút im lặng, Nước về biển cả, Tâm sự với anh, với bút pháp lãng mạn cách mạngvà tri thức phong phú. Ông đã tổ chức 15 cơ quan báo chí, viết gần 3.000 bài báo, 27 cuốnsách, nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài; là nhà báo tài năng, được đồng nghiệptrong và ngoài nước cảm phục, trân trọng.  B.T  (nguồn: ANTV ngày 17.3.2017)    Hội thảo 'Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạng Việt Nam'     Chiều 17/3, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hộithảo "Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạng Việt Nam".  Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hộithảo.  Cố nhà báo Lưu Quý Kỳ, nguyên là Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban Tuyên huấn Trung ương, nguyênTổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam. Hội thảo tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm ngày mất của cốnhà báo. Được biết, đây là lần thứ 5 Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm về cácnhà báo tiền bối, nguyên lãnh đạo cấp cao của Hội Nhà báo Việt Nam (trước đấy là nhà báoHoàng Tùng, Trần Lâm, Đào Tùng, Hồng Chương).  Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo ViệtNam cho hay: "Với những đóng góp to lớn của mình, nhà báo Lưu Quý Kỳ thực sự là một trongnhững nhà báo tiêu biểu hàng đầu trong lịch sử hơn 65 năm xây dựng và phát triển Hội Nhàbáo Viêt Nam. Đối với các thế hệ nhà báo Việt Nam, nhà báo Lưu Quý Kỳ thực sự là một tấmgương tiêu biểu cần tuyên truyền và học tập nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận độnghọc tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Các nhà báo và gia đình nhà báo Lưu Quý Kỳ chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo.  Trong không khí hết sức ấm áp, thắm tình đồng chí, đồng nghiệp, hội thảo đã nhận được nhiềuý kiến phát biểu chân thành, tâm huyết và đầy xúc động của nhiều nhà báo là đồng nghiệp, làthế hệ sau của nhà báo Lưu Quý Kỳ như: nhà báo Nguyễn Uyển, nhà báo Xuân Lương, nhà báoNguyễn Bé, nhà báo- nhà thơ- nhà biên khảo Lê Minh Quốc, nhà báo Vũ Duy Thông, nhà báoDương Phước Thu, nhà báo Trần Bá Dung, nhà báo Đinh Thu Hiền và ý kiến phát biểu của contrai nhà báo Lưu Quý Kỳ, nhà báo Lưu Đình Triều- đại diện cho gia đình.  Thông qua việc tổ chức cuộc hội thảo, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tạo điều kiện để cácnhân chứng, các nhà khoa học, các đồng nghiệp gặp gỡ trao đổi những vấn đề liên quan đếnlịch sử báo chí Việt Nam, coi đây là một hình thức hoạt động tri ân và học tập các bậc nhà báotiền bối có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.  Đồng thời đây cũng là những bước đi để góp phần thực hiện cuộc nghiên cứu khảo sát sưu tầmtài liệu hiện vật lịch sử về truyền thống báo chí về các nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp đấutranh xây dựng và bảo vệ đất nước, chuẩn bị tư liệu tài liệu cho việc xây dựng bảo tàng báo chíViệt Nam.  Phương Bùi  (nguồn: Báo Lao động Thủ đô ngày 17.3.2017)       “Vẽ” lại chân dung một nhà báo cách mạng tài năng!  (CLO) Trong khuôn khổ của Hội Báo toàn quốc 2017, chiều 17/3, tại Tòa nhà Hội Nhà báo ViệtNam, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội thảo“Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạng Việt Nam”. Trong bầu không khí cảm động vàlắng sâu, Hội thảo khép lại, nhưng những tình cảm, hồi ức và kỷ niệm vẫn đọng lại mãi đối vớicác đại biểu là thế hệ đồng nghiệp đi sau, là học trò của cố nhà báo Lưu Quý Kỳ về chân dungmột nhà báo cách mạng, một nhà báo chân chính, một nhà báo nhiệt thành, có tâm hồn caođẹp và tài năng.  Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạcHội thảo.  Tham dự hội thảo có các đồng chí: Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo ViệtNam; Nguyễn Bé- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Đình Thường- Vụ trưởng Vụ Báochí- Xuất bản (Ban Tuyên giáo TƯ); Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệpvụ (Hội Nhà báo Việt Nam); các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, cùngcác nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các Ban- đơn vị của cơ quan TƯ HộiNhà báo Việt Nam; lãnh đạo các Hội Nhà báo địa phương, các Liên Chi hội và Chi hội trựcthuộc TƯ; đặc biệt là sự hiện diện của đại diện thân nhân, gia đình nhà báo Lưu Quý Kỳ vànhiều phóng viên báo chí.    Tấm gương sáng về lao động báo chí và đạo đức nghề nghiệp  Đây là lần thứ 5 Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm về các nhà báo tiền bối,nguyên lãnh đạo cấp cao của Hội Nhà báo Việt Nam (trước đấy là nhà báo Hoàng Tùng, TrầnLâm, Đào Tùng, Hồng Chương).  Nhớ về nhà báo Lưu Quý Kỳ, trong phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi- PhóChủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Hội thảo “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báochí cách mạng Việt Nam” là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chícách mạng Việt Nam (1925- 2017) và kỷ niệm 35 năm ngày mất của đồng chí Lưu Quý Kỳ(1/8/1982- 1/8/2017). Thông qua Hội thảo này, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tạo điều kiệnđể các nhân chứng, các nhà khoa học, các đồng nghiệp… gặp gỡ, trao đổi những vấn đề liênquan đến lịch sử báo chí Việt Nam; coi đây là một hình thức hoạt động tri ân và học tập cácbậc nhà báo tiền bối có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời,đây cũng là những bước đi để góp phần thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm tài liệuhiện vật lịch sử về truyền thống báo chí, về các nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh,xây dựng và bảo vệ đất nước, chuẩn bị tư liệu, tài liệu cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.”  Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Đây cũng là dịp để những đồng nghiệp chúng ta tưởngnhớ, thể hiện tình cảm với nhà báo Lưu Quý Kỳ, nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam,nhà báo tiêu biểu về thể loại bút ký chính luận trong làng báo Việt Nam. Và đối với các thế hệnhà báo Việt Nam, nhà báo Lưu Quý Kỳ thực sự là một tấm gương điển hình cần tuyên truyền,học tập, nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Các đồng chí: Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng BanNghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) đồng chủ tọa Hội thảo  Trong không khí hết sức ấm áp và thiêng liêng, thắm tình đồng chí, đồng nghiệp, hội thảo đãnhận được nhiều ý kiến phát biểu chân thành, tâm huyết và đầy xúc động của nhiều nhà báo làđồng nghiệp, là thế hệ sau của nhà báo Lưu Quý Kỳ như: nhà báo Nguyễn Uyển, nhà báo XuânLương, nhà báo Nguyễn Bé, nhà báo- nhà thơ- nhà biên khảo Lê Minh Quốc, nhà báo Vũ DuyThông, nhà báo Dương Phước Thu, nhà báo Trần Bá Dung, nhà báo Đinh Thu Hiền và ý kiếnphát biểu của con trai nhà báo Lưu Quý Kỳ, nhà báo Lưu Đình Triều- đại diện cho gia đình.  Những ý kiến phát biểu ngày hôm nay được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, đã góp phầnkhẳng định cống hiến và đóng góp quý báu của nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạngViệt Nam. Đó là sự sáng tạo lên những tác phẩm báo chí giàu bản sắc, giàu tính chiến đấu vàgiàu tình nhân văn. Thực sự đây là một cây tùy bút chính luận đạt đến một trình độ nghệ thuậtđầy chất đời và chất văn.  Là người “tiếp quản cái ghế quản lý” của nhà báo Lưu Quý Kỳ tại Vụ Báo chí Ban Tuyên huấnTrung ương, nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều điều kiệngặp gỡ, làm việc, tiếp xúc với người đàn anh Lưu Quý Kỳ. Nhà báo Phan Quang đặc biệt ấntượng với chữ dùng mà nhà báo Lưu Quý Kỳ đánh giá bản thân, đó là lối sống “lương thiện bằngđồng lương và tiền nhuận bút”.  Nhà báo Phan Quang đánh giá rất cao tầm nhìn và tư duy của nhà báo Lưu Quý Kỳ. Theo đó,ngay từ những bài viết đầu tay, mới bước vào nghề, nhà báo Lưu Quý Kỳ “đã có gan tiếp cậnmột trong những vấn đề lớn nhất của thời đại. Rồi anh viết về tình cảm Bắc Nam da diết khinước nhà chưa thống nhất, về tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Bác Hồ, về anhbộ đội Cụ Hồ, về thời cuộc miền Nam trong nước sôi lửa bỏng, về niềm vui đoàn tụ trong thốngnhất, về vị trí của Việt Nam trong lòng nhân dân thế giới…”  Điểm qua bài báo đặc sắc, giàu sức chiến đấu của nhà báo Lưu Quý Kỳ, phê phán nhà văn MỹJohn Steinbeck hay như bài ký đầy xúc động viết vào mùa đông 1972, nói về chín phút mấtsóng của Đài Tiếng nói Việt Nam khi đế quốc Mỹ ném bom rải thảm Hải Phòng, Hà Nội; bài kýsau đó đã khởi đầu cuộc vận động ủng hộ các đồng nghiệp Việt Nam của các cơ sở truyềnthanh ở Nhật Bản, nhà báo Phan Quang đánh giá: “Viết một bài ký mà tạo nên được tác độngdây chuyền như vậy, chỉ một bài ấy thôi, tôi nghĩ cũng đủ là một vinh dự, một phần thưởngxứng đáng cho cả cuộc đời cầm bút.”    Cây viết giàu “thần lực” với thể tùy bút  Với lòng kính trọng và thần tượng nhà báo Lưu Quý Kỳ, nhà báo- nhà văn  Nguyễn Uyển-Nguyên Trưởng ban Công tác Hội (HNBVN) đặc biệt nhấn mạnh đến “thần lực” của nhà báoLưu Quý Kỳ với thể tùy bút. Theo nhà báo Nguyễn Uyển, từ tình yêu da diết với dân, với nước,với Đảng và Bác Hồ đã khiến Lưu Quý Kỳ “nhập lực” với thể loại tùy bút- một thể loại khoángđạt vốn dĩ giao thoa sinh động, uyển chuyển giữa văn với báo, báo với văn để trải lòng mìnhbằng ngôn ngữ biểu cảm nhất.  Nhà báo Nguyễn Uyển cho rằng, tác phẩm nào của nhà báo Lưu Quý Kỳ cũng đậm dấu ấn củangười truyền tin từ nơi đầu nguồn sự kiện. Ví như các tùy bút: Chân cứng đá mềm (hay là Đườngmòn Hồ Chí Minh); Vui lớn buổi giao thừa; Hà Nội của chúng ta; Sông núi vào xuân; Đón xuâncả nước lên đường… Những bài viết này được viết với “giọng văn hào sảng, cảm xúc mãnh liệt,tự tin hết liên tưởng nọ tới liên tưởng kia, so sánh này tới so sánh kia; ngôn từ luyến lánh, điệpkhúc mỗi lúc một hùng tráng trong mạch nối quấn quýt tình non nước một giải, tình dân tộc sắtson, với ý chí cách mạng hừng hực do Đảng và Bác khơi nguồn”. Đặc biệt, những bài viết vềBác Hồ, nhà báo Lưu Quý Kỳ viết với “cảm xúc thăng hoa cao độ, chân thành và nhất quán trôivề những dòng kết đầy sức khái quát, lưu sâu vào tâm thức người đọc, người nghe”.  Nhà báo Nguyễn Uyển nhấn mạnh, đọc tùy bút của nhà văn- nhà báo Lưu Quý Kỳ, dễ dàngnhận ra ông viết bằng lương tâm, chân thành; bằng tấm lòng trung kiên, trung thực, kiên định,vững chãi, với thái độ tích cực, bản lĩnh. Tùy bút của ông giàu liên tưởng nhưng rất nhất quán vềchủ đề tư tưởng, bài nào cũng găm lại những điểm nhấn. Viết tùy bút, nhưng Lưu Quý Kỳ luôntỉnh táo, bản lĩnh, chân thành; chỉ rõ lẽ phải, điều hay. Tùy bút của ông không hề tô hồng,không dày công trau chuốt ngôn từ; mà nói bằng lòng mình, viết bằng lòng mình, bằng tâm cancủa mình, bằng cuộc đời từng trải đầy gian nan thử thách của mình… “Đọc ông, tôi có cảm giác,hạnh phúc của đời ông không phải là chức tước, cho dù ông có rất nhiều vai quan trọng trong bộmáy chính trị và báo chí, nhưng văn và báo luôn cho ông được giãi bày tâm đức, ý chí, việclàm, tình cảm chân thành với dân, với nước, với Đảng và Bác Hồ kính yêu, với nhân loại yêuchuộng hòa bình…”, nhà báo Nguyễn Uyển xúc động nói.  Nhà báo Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo ViệtNam) phát biểu tại Hội thảo  Là người trực tiếp đi nghiên cứu, sưu tầm và kiếm tìm tài liệu để tổ chức nên cuộc Hội thảo này,nhà báo Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)đã không giấu được niềm xúc động và tự hào: “Nhà báo Lưu Quý Kỳ là một tấm gương sáng,một nhà báo vĩ đại, có nhiều đóng góp cả về mặt văn học và báo chí, đặc biệt là thể tài chínhluận. Nhà báo Lưu Quý Kỳ với tuổi thọ là 62 tuổi nhưng đã có tới 47 năm làm báo, với gia tài đồsộ là 27 cuốn sách và gần 3.000 bài báo… Những tham luận được trình bày ngày hôm nay cũngnhư được tập hợp trong kỷ yếu là những tham luận rất công phu về mặt khoa học, nhưng đồngthời cũng đầy tình cảm thể hiện lòng quý trọng, sự ngưỡng mộ, niềm tự hào và biết ơn củachúng ta đối với nhà báo Lưu Quý Kỳ”.    “Truyền lửa nghề” cho con  Hoài niệm về người cha, người thầy, nhà báo Lưu Đình Triều (Nguyên Tổng Thư ký tòa soạnbáo Tuổi trẻ) kể về 21 năm cha con xa cách không được gặp nhau. Mãi đến năm 1976, khi đấtnước thống nhất ông mới được gặp cha mình. Dù ấp ủ ước mơ làm báo từ lâu, nhà báo Lưu ĐìnhTriều cũng chưa thể thực hiện được ngay bởi sự nghiêm khắc của cha. Nhờ sự quyết tâm, LưuĐình Triều đã được cha đồng ý nhưng nhà báo Lưu Quý Kỳ đã dặn con rất kỹ về nghề, nhờ đóông đã học hỏi được rất nhiều từ khi mới chập chững đi làm báo.  “Không ít lần trò chuyện về nghề, ba cứ dặn đi dặn lại, làm nhà báo  phải xông xáo, tích cực đithực tế. Đi, quan sát, ghi nhận và khai thác thông tin. Ba không nhắc về những những chuyến đithực tế của ông, nhưng tôi sau này biết được thời chiến tranh gian khó, hiểm nguy, ba đã hai lầnđi dọc  Trường Sơn. Mỗi chuyến đi đều ngót ngét trên dưới nửa năm”, nhà báo Lưu Đình Triềunhớ lại.  Tiếp cận nhà báo Lưu Quý Kỳ ở góc độ tình cha con, nhà báo Đinh Thu Hiền cho rằng, Lưu QuýKỳ có tình yêu rất đặc biệt với con cái. Ở lại miền Nam khi cha mẹ tập kết ra Bắc, Lưu ĐìnhTriều đã bị chính quyền ngụy bắt đi quân dịch. Sau giải phóng, Triều phải đi học tập cải tạo. Ởnơi cải tạo, nhiều người biết chuyện, tỏ ý muốn ưu tiên, giúp đỡ Lưu Đình Triều nhưng nhà báoLưu Quý Kỳ nhất định từ chối. Có lần nhà báo Lưu Quý Kỳ đến nơi cải tạo nhưng không vàothăm con mà chỉ gửi cho Triều một lá thư hỏi thăm… Không hiểu được nỗi lòng người cha, LưuĐình Triều đã xé ngay lá thư ấy trong sự hờn giận. Nhà báo Đinh Thu Hiền ghi lại lời tâm sự củaLưu Đình Triều: “Mãi sau này, tôi hiểu ba tôi làm như vậy cũng là một cách thương con, yêu con.Ông muốn rèn luyện con theo cách và suy nghĩ của mình”…  Không giấu được niềm xúc động trước những tình cảm, tâm huyết và sự trân trọng của các đạibiểu dành cho cha mình, nhà báo Lưu Đình Triều- con trai nhà báo Lưu Quý Kỳ đã thay mặt giađình cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo, đồng nghiệp đã góp phần làm nên thànhcông của cuộc hội thảo đầy vô cùng ý nghĩa này.  Quang cảnh Hội thảo.  Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợicho rằng: “Với tinh thần làm việc khẩn trương và khoa học, Hội thảo“Nhà báo Lưu Quý Kỳ vớibáo chí cách mạng Việt Nam” đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp. Cuộc hội thảo hômnay còn là một cơ hội đẹp để chúng ta bày tỏ sự kính trọng của các thế hệ làm báo Việt Namngày hôm nay đối với nhà báo Lưu Quý Kỳ và đối với các nhà báo tiền bối cách mạng.  “Hội Nhà báo Việt Nam vừa ban hành 10 Điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báoViệt Nam. Chúng ta học tập, nghiên cứu về nhà báo Lưu Quý Kỳ- là một điển hình, một ví dụsinh động, một tấm gương sáng về lao động báo chí, đạo đức nghề nghiệp, một chiến sĩ tiêubiểu trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng; Một người chiến đấu đến cùng và cũng có thểnói là đến hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp báo chí. Một người chiến đấu vì đất nước, vì Tổ quốc,vì nhân dân bằng ngòi bút của mình và cũng dùng ngòi bút để chiến đấu vì công lý và lẽ phải.Một lần nữa chúng ta bày tỏ sự  ngưỡng mộ, kính trọng đối với nhà báo Lưu Quý Kỳ”, nhà báoHồ Quang Lợi nhấn mạnh.    Tin, ảnh: Ngọc Lành, Thế Vũ, Nguyễn Mạnh  (nguồn: Báo Nhà báo và công luận 17.3.2017)       
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Hội thảo  “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí Cách mạng Việt Nam”

(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ ngày 18.3.2017)  
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