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Vũ Thanh Thủy
Phỏng vấn, các bài viết về nhân vật
Hiệp Hội AAJA trao giải thưởng cho hai ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy Monday, June 26,
2006
HAWAII.- Ðại Hội Toàn Quốc Ký Giả Gốc Á Châu Hoa Kỳ đã kết thúc tại khách sạn
Sheraton bên bờ biển Waikiki sau khi đã trao nhiều giải thưởng quan trọng cho các ký giả gốc Á
Châu, trong đó có hai nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy thuộc đài Saigon Houston Radio.
Ðại hội quy tụ trên 1,200 người tham dự, bao gồm các ký giả gốc Á Châu đang hành nghề tại các cơ
quan truyền thông dòng chính Hoa Kỳ cũng như các chủ nhân công ty truyền thông lớn ở nước Mỹ.
Ðại hội này do Hiệp Hội Ký Giả Người Mỹ Gốc Á (AAJA - Asian American Journalist Association) tổ
chức với trên 2,000 hội viên thuộc 19 chi hội trên mọi tiểu bang Hoa Kỳ và họp mỗi năm một lần.
Năm nay, AAJA chọn Hawaii làm nơi hội họp và đồng thời mừng sinh nhật lần thứ 25 của hiệp hội.
Và cũng trong lần họp này, AAJA đã chọn hai ký giả gốc Việt Nam để trao giải thưởng Lifetime
Achievement Award, một giải thưởng được hội mô tả là cao quý nhất. Ðó là hai ký giả Dương Phục
và Vũ Thanh Thủy, các chủ nhân của đài phát thanh Saigon Houston Radio, thuộc thành phố
Houston, Texas.
Giải thưởng này thường chọn các cá nhân suốt đời đam mê và trung tín với
nguyên tắc truyền thông, có quá trình nghề nghiệp tạo được ảnh hưởng lớn trong lãnh vực hoạt
động riêng của họ cũng như trong ngành truyền thông đại chúng của Hoa Kỳ. Giải này trước đây đã
vinh danh một số khuôn mặt truyền thông lớn của nước Mỹ có nguồn gốc Á Châu, như Tritia Toyata
của đài CBS (2003), Stanford Chen của Los Angeles Times (1998), Ken Kashiwahara của ABC
(1993), Lori Matsukawa của NBC (2005), và ký giả Ðỗ Ngọc Yến của báo Người Việt (2001).
Bài
phát biểu nhận giải ngắn ngủi 3 phút, của hai ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy đã được toàn
thể hội trường đứng lên vỗ tay tán thưởng khi họ nhấn mạnh rằng lòng yêu nghề đã là động lực
giúp họ vượt thắng mọi khó khăn.
Bên cạnh các khuôn mặt xuất sắc nhất của giới ký giả gốc Á
như phóng viên Sanjay Gupta, gốc Ấn Ðộ, của đài CNN, hầu hết các ký giả trẻ gốc Việt Nam đang
làm cho truyền thông Hoa Kỳ đều có mặt, như Andrew Lâm của Los Angeles Times, Nguyễn Quý
Ðức của đài phát thanh NPR (National Public Radio), và nhiều ký giả khác gốc Việt Nam.
Một số
giải thưởng khác cũng được hội AAJA công bố kỳ này, như giải “Civil Rights &amp; Social Justice for
Asian Americans” được trao cho ký giả Ti-Hua Chang, phóng viên làm việc cho CBS tại New York và
giải “Leadership in Diversity Award” dành cho ký giả Larry Olmstead, phó chủ tịch tổ hợp báo chí
Knight Ridder, từng đoạt giải Putlizer của Hoa Kỳ. Ngoài ra một số học bổng dành cho các sinh viên
gốc Á đang theo ngành truyền thông cũng được trao, cùng với các giải thưởng chuyên ngành báo
chí, truyền thanh và truyền hình. Một người Việt Nam khác, nữ ký giả Thúy Vũ của đài truyền hình
San Francisco, đã đoạt giải chuyên ngành truyền hình trong dịp này. nguoiviet online
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