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Chia sẻ kinh nghiệm

Thực hiện các hoạt động truyền thông
về FLEGT ở Việt Nam

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Giới thiệu về các hoạt 
động dự án 

Sử dụng các kênh truyền 
thông và cách tiếp cận hiệu 

quả với báo chí

Các hoạt động và kế hoạch 
truyền thông của dự án

Nội dung

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
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Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Các hoạt động dự án

• Đánh giá nhu cầu thông tin của báo chí
và doanh nghiệp

• Hội thảo đào tạo và cung cấp thông tin 
cho báo chí

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền
thông về FLEGT 

• Đánh giá dự án

• Hội thảo cuối cùng

Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp và các cơ
quan liên quan

Mục tiêu

Đối tượng 

Tiêu chí lựa 
chọn

Phương pháp 
đánh giá

Kết quả đánh giá được dùng làm cơ sở để
thiết kế và thực hiện các hoạt động tiếp theo
của dự án.

Xác định khoảng trống thông tin và xác định
nhu cầu thông tin và truyền thông về các vấn
đề liên quan đến FLEGT đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa.
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Mục tiêu, đối tượng và phương pháp đánh giá

Mục tiêu

Đối tượng

Tiêu chí lựa 
chọn

Phương pháp 
đánh giá

iii) Các cơ quan truyền thông hoạt động trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường, lâm nghiệp,
sản xuất chế biến gỗ từ Trung ương đến
địa phương

ii) Các hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội
ngành chế biến gỗ

i) Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thương mại, sản xuất và chế biến gỗ

Khảo sát tập trung vào 3 nhóm đối tượng
chính gồm:

Mục tiêu, đối tượng và phương pháp đánh giá

Mục tiêu

Đối tượng

Tiêu chí lựa 
chọn

Phương pháp 
đánh giá

1. Qui mô vốn đầu tư của doanh nghiệp
dưới 5 tỷ đồng

2. Qui mô sử dụng lao động của doanh
nghiệp dưới 50 người

3. Tình hình trang thiết bị ở doanh nghiệp
ở mức trung bình, có khả năng xuất
khẩu trực tiếp

4. Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp
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Mục tiêu, đối tượng và phương pháp đánh giá

Mục tiêu

Đối tượng

Tiêu chí lựa 
chọn

Phương pháp 
đánh giá

• Nghiên cứu tài liệu sẵn có, thu thập thông
tin trực tuyến

• Thiết kế khảo sát và tham vấn các cơ quan
liên quan, khảo sát thử tại Hà Nội và Bắc
Ninh

• Khảo sát thực tế thông qua phỏng vấn các
doanh nghiệp, hiệp hội và truyền thông

• Địa bàn khảo sát: Đà Nẵng; Quảng Nam;
Quảng Ngãi, Bình Định; Bình Dương;
Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo khảo sát hoàn thành cả tiếng Việt và tiếng Anh

Phỏng vấn 81 đơn vị,
gồm: 71 doanh nghiệp
(63 doanh nghiệp Việt
Nam), 4 hiệp hội, và 15
đại diện truyền thông
tại 6 tỉnh thành phố là
Đà Nẵng, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định,
Bình Dương, Tp Hồ Chí
Minh

Khảo sát được
tiến hành từ
ngày 02 đến 22
tháng 4 năm
2014

Kết quả khảo sát
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Hội thảo tập huấn truyền thông 7.2014

• Khoảng 80 thành viên tham gia từ các cơ quan
báo chí, truyền thông, cơ quan chính phủ, HHDN,
NGOs

• Trình bày kết quả khảo sát, cập nhật quá trình
đàm phán, cung cấp thông tin cho báo chí, xây
dựng kế hoạch truyền thông trong phạm vi dự án

• Thống nhất vai trò của các bên liên quan trong
việc cung cấp thông tin cho báo chí và cơ quan
truyền thông ..

Chiến lược Truyền thông
VNFOREST

FPD
Nhóm công tác Thông

tin & Truyền thông

CSOs- NGOs 
/CED
VIETFORES, 
HAWA, VCCI, 
SMFI

Mạng lưới
VNGO-FLEGT
SRD, 
Pannature, 
CRD, …

Báo chí

Phát thanh & truyền
hình : VTV, VOV

Báo điện tử : Công
thương, Diễn đàn
Doanh nghiệp, Thời
báo tài chính, VOV 
online,…

Báo in: Báo Binh
Dinh, Báo Lâm
nghiệp Bình định,…, 

Tạp chí: Gỗ Việt

Hộ gia đình, cộng đồng địa
phương, các tổ chức cộng đồng
tại địa phương

Doanh nghiệp và Hiệp hội
doanh nghiệp địa phương

Nhà nhập khẩu EU, 
các đối tác doanh
nghiệp,…

NHÀ TÀI TRỢ : EU
EU-FAO FLEGT, GIZ, 
WWF

Điều phối EU /EFI
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Hỗ trợ chương trình truyền thông – báo chí

Xây dựng chiến lược truyền thông

• Dựa trên kết quả đánh giá, nhu cầu của các bên liên quan, và các
thảo luận tiếp theo, Trung tâm xây dựng chiến lược truyền thông về
VPA và FLEGT các tổ chức có thể tham khảo và sử dụng)

• Trong phạm vi dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động truyền thông
(đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Nâng cao năng lực truyền thông về những vấn đề liên quan đến
FLEGT và VPA

• Đánh giá chất lượng truyền thông qua báo chí và các phương tiện
thông tin đại chúng từ 2010-2014

• Hỗ trợ thực hiện chương trình truyền thông qua các báo, hỗ trợ
chuyên mục, nhà báo viết bài (hỗ trợ chuyên gia, review…), đi hiện
trường … (cả báo mạng, báo giấy, phát thanh và truyền hình)

Xây dựng trong web: http://flegtvpa.com/

Cung cấp thông tin cơ bản cho doanh nghiệp

• FLEGT là gì

• VPA là gì

• Cấp phép FLEGT

• Kinh nghiệm các nước (thực tiễn tại Việt Nam)

• Ngoài ra có các thông tin: về dự án, ấn phẩm, liên hệ

Kết nối với mạng lưới VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp khác
(Trung tâm WTO và VCCI chi nhánh miền Trung, HH gỗ Bình
ĐỊnh và HAWA)



9/21/2018

7

Nguồn: Tập đoàn LeGroup

Media

Báo giấy

Tạp chí

Ấn
phẩm

TV

Radio

Internet

Blog

Diễn
đàn

Mạng xã
hội

Thông 
tin di
động

Ấn
phẩm
KT số

Truyền
miệng

Các nền tảng truyền thông

Nguồn: Tập đoàn LeGroup

Hoạt động quan hệ báo chí 

Kể
Câu chuyện

Họp báo

Đi thực tế

Phỏng vấn

Thông cáo/
Hướng dẫn
Làm việc với

TT

Tư vấn
truyền thông

Ý kiến
Chuyên gia

Hỗ trợ
Chuyên mục

Cung cấp
Thông tin

Tin tức

Tư liệu cho
Báo chí

Chuyên đề
Trang nhất
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Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Cách tiếp cận…

Nên

• Nghiên cứu kĩ các báo chí quan tâm
tới lĩnh vực chuyên môn của NGO và 
có độc giả là đối tượng của NGO (ví
dụ: lao động-việc làm, môi trường
v.v.)  Ưu tiên của mỗi báo, các
phóng viên phụ trách mảng tin 
chuyên ngành

• Thay vì làm press release chung cho
tất cả các báo, tập trung vào 1 số báo
chính, đưa các thông tin phù hợp với
từng báo cho phóng viên

• Đáp ứng các yêu cầu thông tin, phỏng
vấn nhanh chóng

• Chú ý các luồng thông tin đang ‘nóng’ 
vào thời điểm đó

Không nên
• Mời nhiều báo, không chọn 

lọc
• Press release quá chung 

chung, mơ hồ
• Đưa cả báo cáo/bộ tài liệu 

dày đặc cho phóng viên 
• Kéo dài thời gian đưa thông 

tin, sắp xếp phỏng vấn
• Đi lệch luồng thông tin đang 

nóng vào thời điểm đó

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Chiến lược truyền thông hiệu quả

Hình ảnh
Các câu chuyện

Là nguồn cung
cấp thông tin
Cho báo chí

Những báo có
thương hiệu

Một kế hoạch
Công cấp thông tin 

thông minh 
Và hiệu quả

Thông tin có sẵn
Online hoặc
Các diễn đàn

Mạng XH
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Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Chiến lược truyền thông hiệu quả

Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Chiến lược truyền thông hiệu quả

Biết kể chuyện

Nguồn thông tin 
hữu ích 

Quan hệ tích cực 

Chủ động 
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Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Website: http://www.ced.edu.vn
Tel: (84-24) 3562 7494
Fax: (84-24) 3540 1991
E-mail: cedhanoi@ced.edu.vn


