
RƓi ro và Nguy CŹ

Sự khác biệt giữa Rủi ro và Nguy Cơ (Risk and Hazard) là gì và tại sao chúng ta cần hiểu về 
điều này? Tiến sĩ Andrew Maynard*, người dẫn dắt Trung tâm Khoa học Rủi ro thuộc ngành 
Sức khỏe Cộng đồng của Đại học Michigan giải thích những khái niệm này trong một loạt 
các đoạn video minh họa có tên gọi Risk Bites. Dưới đây là các câu hỏi chúng tôi đã đặt ra 
cho ông để trả lời về vấn đề này: 

TIƲN Sƚ GIžI THÍCH Sǘ KHÁC BIƺT GIǖA RƒI RO VÀ NGUY CŸ NHź THƲ NÀO?

Mǆt sǚ vƨt có tính nguy cŹ là sǚ vƨt fó có tiƶm n;ng fƸ gây ra các nguy hƃi. NgŻǐc lƃi, mǆt sǚ vƨt có 
tính rƘi ro có nghſa là sǚ vƨt Ơy có xác suƠt gây hƃi. eây là mǆt trong nhǘng fiƸm cƢn ghi nhǈ mà tôi 
truyƶn tƅi xuyên suƾt các foƃn video Risk Bites. HiƸm hƒa không thay fǂi – cho dù fó là mǆt vƨt fang ǌ 
trên bàn, trong tay bƃn, trong tƘ fǚng chén fã khóa hay cách xa bƃn 1,000 dƲm – nhŻng rƘi ro có thƸ 
thay fǂi rƠt nhiƶu tùy thuǆc vào mǒc fǆ tiƴp cƨn.

eIƴU GÌ SƆ XžY RA NƲU MƌI NGźǈI KHÔNG HIƶU Vƴ RƒI RO VÀ NGUY CŸ?

Hƒ sƌ fŻa ra nhǘng quyƴt fƐnh mà sau này sƌ càng fe dƒa mƒi ngŻǊi hŹn là bƅo vƼ hƒ. Nƴu bƃn fŻa ra 
quyƴt fƐnh dǚa trên rƘi ro mà không fŻǐc cung cƠp fƢy fƘ thông tin, hoƲc bƃn không hiƸu fiƶu gì là 
quan trƒng, bƃn sƌ không thƸ fƅm bƅo rƬng quyƴt fƐnh cƘa bƃn là an toàn nhƠt. Khó kh;n ǌ fây là công 
chúng và các tǂ chǒc xã hǆi là ǌ không có tŻ duy khoa hƒc fƸ suy nghſ mǆt cách có logic vƶ rƘi ro. eó 
là chuyƼn bình thŻǊng (ngay chính mǆt sƾ nhà khoa hƒc cƁng không suy nghſ logic, mƲc dù hƒ luôn 
nghſ là hƒ có). Bǌi vƨy, mǆt mƖc tiêu lǈn mà chúng tôi fang làm fó là cƾ gƪng tìm hiƸu xem mƒi ngŻǊi 
nhƨn thǒc nhŻ thƴ nào vƶ rƘi ro và nhǘng diƺn biƴn tâm lý liên quan fƴn viƼc fánh giá mǒc fǆ rƘi ro, tǔ 
fó sǖ dƖng các thông tin fƸ giúp fǎ mƒi ngŻǊi có thƸ fŻa ra các quyƴt fƐnh tƾt nhƠt có thƸ. 

“Công chúng và các tổ chức xã hội không có tư duy khoa học để suy nghĩ một cách có logic về rủi ro. Đó là 
chuyện bình thường... Bởi vậy, một mục tiêu lớn mà chúng tôi đang làm đó là cố gắng tìm hiểu xem mọi người 
nhận thức như thế nào về rủi ro và những diễn biến tâm lý liên quan đến việc đánh giá mức độ rủi ro… từ đó sử 
dụng các thông tin để giúp đỡ mọi người có thể đưa ra các quyết định tốt nhất có thể.”

CÁC eŸN VƊ QUžN LÝ NHÌN NHưN VƨN eƴ NÀY NHź THƲ NÀO?

eƾi vǈi các nhà chǒc trách, fiƶu này sƌ còn khó kh;n hŹn bǌi sƌ phƖ thuǆc vào tǔng quƾc gia mà các 
fŹn vƐ quƅn lý sƌ fŻa ra các tiêu chuƤn cho viƼc fi tǔ khoa hƒc fƴn các quyƴt fƐnh dǚa vào chính sách. 
Làm thƴ nào bƃn quyƴt fƐnh fŻǐc fâu là mǒc rƘi ro có thƸ chƠp nhƨn fŻǐc? Mǆt vƠn fƶ fang hiƼn hǘu 
là cách mà các nhà chǒc trách nghſ ngŻǊi tiêu dùng phƅn hǀi lƃi vǈi tin tǒc không giƾng vǈi cách mà hƒ 
thƨt sǚ làm. Mǆt ví dƖ fó là viƼc sǖ dƖng hóa chƠt BPA [Bisphenol-A] trong hǆp kim loƃi fǚng thǒc ;n. 
Chúng ta nhƨn thƠy có sǚ thay fǂi khǂng lǀ trong các quy fƐnh vƶ BPA trên toàn thƴ giǈi do các thông 
tin truyƶn thông. Và bƃn có thƸ có suy nghſ rƬng thƨm chí mǆt ngŻǊi fang fi trên phƾ ngoài kia chƪc 
hƮn biƴt vƶ nó. NhŻng sǚ thƨt là phƢn lǈn ngŻǊi tiêu dùng có rƠt ít thông tin vƶ BPA. eây là mǆt ví dƖ vƶ 
sǚ mƠt kƴt nƾi giǘa truyƶn thông, nhǘng nhà chǒc trách và công chúng.



ÔNG TIƲP CưN NHǖNG CHƒ eƴ NÀY NHź THƲ NÀO TRONG CÁC eOƀN VIDEO RISK BITES?

Tôi khá bƅo thƘ và rƠt cƤn trƒng fƸ tránh không áp fƲt lên mƒi ngŻǊi suy nghſ “thƴ nào là fúng” hoƲc 
“câu trƅ lǊi fúng”. Thay vào fó, tôi fƲt mình vào tâm thƴ cƘa mǆt ngŻǊi cung cƠp thông tin và các 
kiƴn thǒc chuyên sâu fƸ chính hƒ sƌ tǚ xǖ lý thông tin và fŻa ra cho mình cách nhìn nhƨn mǆt cách 
nghiêm túc vƶ khoa hƒc fáng tin cƨy. Tôi cƁng cƾ gƪng giǘ cho mình giao tiƴp trong nhǘng lſnh vǚc 
khoa hƒc mà tôi quen thuǆc, hoƲc vào sǒc nƲng cƘa các bƬng chǒng khoa hƒc nghiêng hƮn vƶ mǆt 
fƐnh hŻǈng nào fó. 

ÔNG CÓ LǈI KHUYÊN GÌ CHO CÁC NHÀ KHOA HƌC NÓI CHUNG eƶ CÓ THƶ 
GIAO TIƲP TƼT HŸN VǆI CǄNG eƾNG?

eƾi xǖ vǈi cǆng fǀng nhŻ vǈi là mǆt fƾi tác và không bao giǊ fánh giá thƠp trí thông minh và mǒc fǆ 
tiƴp nhƨn thông tin cƘa hƒ. Bƃn không biƴt hƴt nhǘng gì mà hƒ biƴt và ngŻǐc lƃi. eây là viƼc trao fǂi 
thông tin hai chiƶu. Thƪp sáng và trao quyƶn cho công chúng hŹn là “dƃy” hƒ. Bƃn cƢn phƅi tìm hiƸu 
nhǘng thông tin gì mà công chúng fang tìm kiƴm và làm thƴ nào bƃn có thƸ mang fƴn cho hƒ. ǋ fây 
chƎ là viƼc cung cƠp nhǘng gì mà công chúng muƾn biƴt fƸ hƒ tǚ fŻa ra lǚa chƒn.

ÔNG CÓ KƲ HOƀCH GÌ TRONG TźŸNG LAI CHO CÔNG TÁC TRUYƴN THÔNG Vƴ RƒI RO?

Chúng tôi muƾn suy nghſ mǆt cách sáng tƃo vƶ rƘi ro, sǖ dƖng truyƶn thông và các hoƃt fǆng gƪn kƴt 
cǆng fǀng. Risk Bites sƌ là trung tâm cƘa kƴ hoƃch fó, và nhiƼm vƖ trƒng tâm sƌ hŻǈng vào các công 
nghƼ mǈi. eǀng thǊi, chúng tôi muƾn tƃo cǆng tác vǈi các trŻǊng fƃi hƒc và hŻǈng dƦn mƒi ngŻǊi tǚ 
tƃo các mô hình Risk Bites cho riêng hƒ và các công cƖ tŻŹng tǚ. Nhǘng quan fiƸm cƘa chúng ta vƶ rƘi 
ro – dù là các nhà chǒc trách, các fŹn vƐ sƅn xuƠt hay ngŻǊi tiêu dùng – fƶu fã lǄi thǊi và bƐ hƃn chƴ. 
RƘi ro luôn là thǒ mà chúng ta không mong muƾn xƅy ra và vƦn phƅi tìm cách giƅi quyƴt, nhŻng chúng 
ta gƢn nhŻ có thƸ biƴn nó thành mǆt thǒ tài sƅn. Sǖ dƖng thƘ thuƨt vƶ trí tŻǌng tŻǐng nhŻ làm viƼc vǈi 
các loƃi hình nghƼ thuƨt biƸu diƺn, chúng tôi muƾn thúc fƤy mƒi ngŻǊi bǒt phá ra khƔi nhǘng khung suy 
nghſ hiƼn tƃi và làm thƴ nào fƸ hƒ có thƸ sǖ dƖng fánh giá rƘi ro fƸ tƃo ra nhǘng sƅn phƤm tƾt hŹn và 
fŻa ra nhǘng lǚa chƒn thông minh hŹn. 


