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Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh qua đời, 
thọ 87 tuổi 

11/04/2017 -VOA 

 

 
Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh được xem là người đặt viên gạch đầu 

tiên cho khuynh hướng truyền thông mới. Ảnh: Trần Triết/Người Việt. 

Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh, cựu Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã thời 
Việt Nam Cộng Hòa, qua đời tối 9 tháng Tư, tại tiểu bang Virginia, 
Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi, theo tin từ Nhật Báo Người Việt. 

Ông Nguyễn Ngọc Linh có thể được xem là người đặt viên gạch 
đầu tiên, là người tiên phong, cho khuynh hướng truyền thông 
mới, và đào tạo nhiều lớp phóng viên thành danh thời Việt Nam 
Cộng Hòa. 

Theo bản tin trên Người Việt, ông Nguyễn Ngọc Linh sinh ngày 29 
tháng Tám, 1930 tại Hà Nội, là một trong những du học sinh Việt 
Nam đầu tiên đến Mỹ vào những năm 1950. Sau khi tốt nghiệp 
ngành Kinh Tế - Chính Trị tại Đại Học Bowdoin College, 
Brunswick, Maine, ông đến làm việc cho báo The New York 
Times. 
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Năm 1956, ông Nguyễn Ngọc Linh về nước theo lời kêu gọi của 
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Ông vào quân đội và sau đó làm Tổng 
Giám Đốc Việt Tấn Xã, chức vụ tương đương Bộ Trưởng thời bấy 
giờ. 

Nói về người thầy, cấp trên và ân nhân của mình, nhà báo Nguyễn 
Mạnh Tiến, cựu phóng viên của Đài phát thanh Sài Gòn và Đài Á 
Châu Tự Do, cho rằng “ông Linh là một nhà cách mạng của truyền 
thông Việt Nam, khi đưa ra một hệ thống truyền thông bài bản từ 
công việc tuyển dụng, đào tạo cho đến cách đưa tin bài”. 

“Vào thời đó, phải nói là rất mới. Ngay sự phân biệt giữa phát 
thanh và báo chí, tức văn nói và văn viết, thời ấy cũng chưa có sự 
chú trọng. Đến ông Linh thì có sự phân biệt rõ ràng và đào tạo hẳn 
một ngành như thế. Về sau này, các tổng giám đốc [Đài phát thanh 
Sài Gòn] cũng theo con đường đó mà đào tạo thêm người. Ông ấy 
là người đặt viên gạch đầu tiên, là người tiên phong.” 

Ngoài hệ thống tổ chức tiên tiến và hiệu quả, nhà báo Nguyễn 
Ngọc Linh còn để lại cho các cấp chỉ huy truyền thông sau này của 
thời Việt Nam Cộng Hòa một di sản quý khác là “vốn con người,” 
vẫn theo nhà báo Nguyễn Mạnh Tiến. 

Các học trò của ông Nguyễn Ngọc Linh sau này có rất nhiều người 
thành danh và theo đuổi nghề báo đến cuối đời, một điều mà khi 
chia sẻ với nhà báo Đinh Quang Anh Thái của nhật báo Người Việt 
vào năm 2011, ông Nguyễn Ngọc Linh thừa nhận đó là “niềm hãnh 
diện lớn nhất trong tất cả những thành tựu đạt được”. 

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái nói: “Ông Nguyễn Ngọc Linh là 
người thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam học báo chí ở ngoại quốc. 
Ông có công đào tạo ra một lớp làm báo rất đông tại Việt Nam. 
Những nhà báo nổi tiếng của ngành báo chí miền Nam Việt Nam 
trước năm 1975 thì số học trò của ông Linh rất nhiều. Có thể kể ra 
một số tên tuổi như Lê Thiệp, Ngô Vương Toại, Nguyễn Tuyển…” 
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Trong thời gian đứng đầu ngành truyền thông Sài Gòn, ông 
Nguyễn Ngọc Linh được biết đến là người không những giỏi nghề 
mà còn rất phóng khoáng. Ông là người dám đưa những tin tức mà 
người khác chắc chắn không dám loan, với chủ trương đưa tin 
trung thực và phục vụ nhu cầu của đa số thính giả và độc giả. Chính 
vì vậy, nhà báo Nguyễn Mạnh Tiến nói, những người làm truyền 
thông như ông đã được “sống cùng thời sự” khi ở trong thế giới 
phong phú được mở ra bởi người thầy Nguyễn Ngọc Linh. 

Ngoài công việc truyền thông, ông Nguyễn Ngọc Linh còn mở 
trường dạy Anh Văn và làm công việc phiên dịch cho các nguyên 
thủ quốc gia thời Việt Nam Cộng Hòa. 

Ông Nguyễn Ngọc Linh là con trai cụ Nguyễn Trọng Tấn, quan tri 
phủ tại Phủ Kiến Xương, thuộc tỉnh Thái Bình. Ông là bào huynh 
của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Giám Đốc Ban Việt Ngữ Đài Á 
Châu Tự Do, và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Phách, một học giả hiện 
sống tại Úc. 
 

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/nha-bao-nguyen-ngoc-linh-qua-

doi-tho-87-tuoi/3804530.html 
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