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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ
CÔNG CỤ VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP 

CHÍNH SÁCH

Phan Văn Thăng

Vận động lồng ghép chính sách về BĐKH và

Nông nghiệp thông minh tại bản, xã là gì?

Vận động chính sách về BĐKH và nông nghiệp thông

minh tại bản, xã là những hoạt động có tổ chức nhằm vào

những người có ảnh hưởng, những chính sách, cơ chế và hệ

thống liên quan tới BĐKH và nông nghiệp thông minh tại

bản, xã nhằm đem lại thay đổi trong hệ thống về cách tiếp

cận theo hướng giảm thiểu và thích ứng với BĐKH.
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Các bước trong vận động long ghép chính sách

Bước 1: Xác định một Vấn đề Vận động chính sách

Bước 2: Xác định Mục đích và các Mục tiêu

Bước 3: Xác định Đối tượng mục tiêu (phân tích bên liên quan)

Bước 4: Thiết lập sự Ủng hộ (Liên minh)

Bước 5: Xây dựng các thông điệp chính về vận động chính sách

Bước 6: Lựa chọn kênh tuyên truyền để phổ biến thông điệp vận động
chính sách

Bước 7: Dự trù ngân sách cho hoạt động vận động

Bước 8: Xây dựng Kế hoạch Hành động trong đó nêu ra cách thực hiện
vận động chính sách trong môi trường có nhiều bên đối tác liên quan

Câu hỏi lồng ghép chính sách

Lồng ghép cái gì

Lồng ghép vào đâu

Lồng ghép bằng cách nào
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Thông điệp về vận động lồng ghép chính sách là gì

Thông điệp về vận động lồng ghép chính sách là mục đích hướng tới của hoạt động

vận động chính sách trong đó có tính tới đối tượng mục tiêu vận động cũng như hành

động mong muốn đối tượng mục tiêu thay đổi.

Thông điệp vận động chính sách rất quan trọng và cần phải cụ thể với bên liên

quan nhằm xác định phạm vi vấn đề và thuyết phục người tiếp nhận ủng hộ quan điểm

của tổ chức.

Mục đích của thông điệp vận động chính sách là Lay chuyển đối tượng mục đích

ủng hộ Mục tiêu về Biến đổi khí hậu và nông nghiệp thông minh.

Thông điệp vận động chính sách cần phải chính xác và dễ hiểu đối với đối tượng đích.

Dưới đây là 3 nguyên tắc để có thông điệp vận động chính sách tốt

1. Cho Người dân biết ý tưởng rõ ràng của Một thông điệp, không nên khiến họ bối rối

với quá nhiều thông điệp– 2 hoặc 3 thông điệp là tối đa

2. Kiểm tra trước thông điệp với đại diện đối tượng mục tiêu

3. Thông điệp phải mô tả hành động mà đối tượng đích được khuyến khích thực hiện

LÀM BÀI TẬP NHÓM
(Chia 2 nhóm theo 2 địa bàn dự án)

1, Xác định vấn đề về BĐKH và nông nghiệp thông minh tại bản, 

xã cần đưa vào chính sách?

2, Xác định mục đích và mục tiêu cần đạt của vấn đề cần vận

động chính sách đó?

3, Xác định thông điệp vận động chính sách cho đối tượng người

dân, các nhóm hội, Cơ quan quản lý cấp bản, xã
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Một số công cụ sử dụng trong vận động chính sách

tại bản, xã (công cụ để chuyển tải thông điệp)

STT Công cụ

ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

Nhóm liên
quan trực

tiếp

Cộng
đồng bản

Hội ban 

ngành
trong bản

BQL Bản
Hội, ban 

ngành
trong xã

UBND xã
Đảng ủy

xã

1 Họp bản x x x x

2 Hội thảo, Hội nghị x x x x x x x

3 Hội thảo đầu bờ x x x x x

4 Thăm quan mô hình x x x x x

5 Nói chuyện chuyên đề x x x x x

6 Đối thoại x x x x

7 Báo cáo nghiên cứu x x x

8
Truyền thông công

cộng
x x x x x x x

Họp nhóm
Họp bản

Các bước trong tổ chức Họp bản

1, Xác định nội dung họp

2, Lên kế hoạch tổ chức họp

3, Chuẩn bị cho cuộc họp

4, Tổ chức họp

5, Xử lý thông tin cuộc họp

6, Báo cáo, đánh giá cuộc họp

Các bước trong tổ chức họp bản?

(Các trưởng bản tham gia tập huấn nêu các bước trong tổ
chức họp bản thực tế )
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Họp nhóm
Họp bản

Thảo luận chung

1, Các vấn đề gặp phải trong họp nhóm, họp
bản và cách giải quyết?

(Trưởng bản, tập huấn viên hỗ trợ các xã
cùng chia sẻ)

2, Để có được một buổi họp nhóm, họp bản
tốt cần phải làm gì?

(Trưởng bản, tập huấn viên hỗ trợ các xã
cùng chia sẻ)

Để có 1 buổi họp bản, họp
nhóm tốt cần phải làm gì?

Chuẩn bị cho cuộc họp

- Xác định mục tiêu và những kết quả mong đợi.

- Xác định chủ đề và cách thức tốt nhất để thảo luận cho mỗi
chủ đề.

- Tạo ra một chương trình được mô tả cẩn thận, về:

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc.

+ Xác định địa điểm họp.

+ Danh sách những người tham gia và khách mời.

+ Danh sách về vai trò của người tham gia và mong đợi gì từ
họ.

+ Chuẩn bị cấu trúc thảo luận để giới hạn mục đích, chủ đề
và định hướng cuộc họp.

- Chuyển trước chương trình đó cho những người tham gia
có thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc họp.

- Sử dụng các công cụ và hoạt động để làm cho cuộc họp
hiệu quả và vui vẻ, tiếp thêm sinh lực.
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Nơi họp

- Chọn nơi họp tiện nghi, đủ 
lớn và phục vụ cho mục đích.

- Tạo ra bầu không khí ấm áp 
và thu hút.

- Thuận tiện đi lại cho tất cả
mọi người tham gia

- Có những phương tiện hỗ trợ 
và phương tiện học tập phù 
hợp.

Để có 1 buổi họp bản, họp
nhóm tốt cần phải làm gì?

Phân công nhiệm vụ

- Người ghi chép biên bản về

+ Những người tham dự

+ Các vấn đề được thảo luận.

+ Các quyết định chính.

- Người điều hành chung cuộc họp.

- Người phụ trách điều hành từng nội dung cụ thể

- Người hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ buổi họp

Để có 1 buổi họp bản, họp
nhóm tốt cần phải làm gì?
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Bắt đầu cuộc họp

- Truyền đạt về mục đích và kết quả mong đợi với tất cả 
những người tham gia.

- Làm rõ thành phần tham dự và các nội dung sẽ chao đổi.

- Thiết lập các quy định:

+ Thời gian nghỉ giải lao giữa cuộc họp và kết thúc.

+ Các thành viên sẽ được lắng nghe như thế nào.

+ Các xung đột sẽ được giải quyết như thế nào.

+ Mỗi thành viên được mong đợi những gì.

- Thể hiện rằng bạn đánh giá cao các ý tưởng, ý kiến và 
câu hỏi của họ.

Để có 1 buổi họp bản, họp
nhóm tốt cần phải làm gì?

Điều hành cuộc họp

- Dành thời gian để nói và lắng nghe các câu chuyện. Sáng tạo trong 
cách bạn chia sẻ chúng.

- Làm rõ và vạch ra những ý kiến chủ chốt.

- Hỏi những quan điểm khác, bảo vệ những ý kiến mới.

- Hỏi những câu hỏi cởi mở để khuyến khích các đóng góp.

- Tập trung vào các chủ đề chương trình. Đừng lan man chủ đề.

- Chắc rằng mọi người đều được lắng nghe.

- Thừa nhận và khuyến khích những sự đóng góp có tính xây dựng.

- Sử dụng chương trình để theo dõi hoạt động.

- Tóm tắt các điểm chính từng giai đoạn, chủ đề và hỏi sự đồng tình.

- Giúp các nhóm tiến tới sự đồng thuận và đi đến kết luận.

Để có 1 buổi họp bản, họp
nhóm tốt cần phải làm gì?
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Bài tập thực hành

Chia nhóm thảo luận

Nhóm 1: Các bước chuẩn bị, các chú ý cho 1 buổi Hội
thảo, Hội nghị

Nhóm 2: Các bước chuẩn bị và chú ý cho một Hội thảo đầu

bờ

Bế mạc

- Tóm tắt lại các nội dung của buổi họp

- Đưa ra các kết luận, phương hướng, hành động tiếp theo cho nội
dung đã họp

- Phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động tiếp theo cho các thành
viên

- Cảm ơn các thành viên vì sự tham gia và đóng góp của họ.

Sau cuộc họp...

- Đánh giá cuộc họp. Điều gì hiệu quả? Điều gì cần phải cải thiện?

- Lên kế hoạch sau cuộc họp.

- Tài liệu hóa các ghi chép cuộc họp.

- Phân phát các tài liệu cho tất cả những người tham gia và những 
người chủ chốt trong tổ chức.

- Giám sát tiến độ của các hoạt động sau đó.

Để có 1 buổi họp bản, họp
nhóm tốt cần phải làm gì?
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Hội thảo, Hội
nghị cấp xã

Câu hỏi thảo luận

1, Hội thảo hội nghị cấp xã được tổ

chức, thực hiện qua các bước nào?

2, Các vấn đề cần lưu ý trong tổ chức

hội nghị, hội thảo cấp xã?

3, Hội nghị và Hội thảo có khác nhau

không?

(Đại biểu xã, tập huấn viên hỗ trợ)

Sự khác nhau
giữa Hội thảo
và Hội nghị

▪Hội nghị: Là một cuộc họp nhằm bàn

bạc, thảo luận, trao đổi, thống nhất

một số nội dung, vấn đề trong

chương trình công tác hoặc đang

được quan tâm lưu ý để đưa ra đề

xuất, kiến nghị hoặc dự báo vấn đề

một cách có cơ sở khoa học.

▪Hội Thảo: Là một cuộc thảo luận,

bàn bạc và lấy ý kiến về một công

việc, vấn đề cụ thể.
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Các bước trong
tổ chức Hội

thảo, Hội nghị

Bước 1: Xác định chủ đề hội thảo, hội nghị.

Bước 2: Lên kế hoạch tổ chức

Bước 3: Chuẩn bị 

Bước 4: Tổ chức 

Bước 5: Kết thúc chương trình

Bước 6: Xử lý thông tin

Bước 7: Đánh giá hiệu quả hội thảo, hội nghị.

Chuẩn bị và lập kế hoạch tổ chức hội thảo
1, xác định mục tiêu hội thảo: Mục tiêu Hội thảo phải rõ rang và cụ thể

2. Ai sẽ là người tham dự?

 Khi đã xác định được mục đích của buổi hội thảo, sẽ biết cần phải mời những ai đến tham dự.

 Lập danh sách những người đó. Hãy cố gắng lập danh sách cụ thể nhất, nhưng cũng để trống 
một vài vị trí, đề phòng trường hợp có điều gì đó thay đổi vào phút chót.

 Kiểm tra sự tham gia của các đại biểu có bài trình bày và lên lại chương trình lần cuối

3. Chọn địa điểm thích hợp

 Có sức chứa vừa đủ

 Trang thiết bị của phòng họp đầy đủ

 Mọi người có thể dễ dàng tìm thấy địa điểm này

 Có phải di chuyển quá xa để đến với hội thảo không?

4. Truyền thông về sự kiện

 Gửi thư mời cho các đơn vị truyền thông, phóng viên nhà báo.

 Tạo thiệp mời cho đại biểu

 Chuẩn bị những tài liệu cơ bản để phát cho đại biểu tham dự sự kiện và tài liệu về hội nghị cho 
người không tham gia.
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Tiến hành tổ chức hội thảo – hội nghị
Cách tổ chức hội thảo – hội nghị nên lưu ý 5 công việc, yếu tố sau:

1. Nội dung chương trình hội thảo

Xác định nội dung của cuộc hội thảo – hội nghị xoay quanh vấn đề gì. Điều cần chú ý ở đây là xây dựng 
thật tốt chủ đề chính và các chủ đề liên quan để cuộc hội thảo có thể diễn ra sôi nổi.

2. Bố cục của chương trình

Tạo một list các điểm nổi bật chính của hội thảo, từ đó phát triển thành những ý chi tiết sẽ trình bày trong 
chương trình hội thảo.

3. Các thiết bị phòng họp

Hãy tận dụng tối đa những trang thiết bị hiện đại, nó sẽ giúp thuyết trình một cách sinh động nhất. 

4. Bữa ăn nhẹ giữa giờ (tea-break)

Nếu hội nghị kéo dài thì nên chia nhỏ từng phần của hội nghị, tránh cho khách mời mệt mỏi khi phải tham 
dự trong thời gian quá dài. 

5. Dự kiến thời gian chính xác của hội nghị

Việc đánh giá được thời gian diễn ra sự kiện và diễn ra trong bao lâu sẽ tăng hiệu quả của hội nghị. Phải 
nắm rõ kế hoạch của hội nghị, bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian cho mỗi phần thuyết trình?

Nên nhớ rằng, cách tổ chức hội nghị càng chi tiết thì sẽ càng đảm bảo được hội nghị chạy đúng tiến độ và 
giảm thiểu yếu tố rủi ro không mong muốn xảy ra.

Sau khi hội THẢO, HỘI NGHỊ kết thúc

 Sau khi kết thúc hội thảo – hội nghị,
cần làm báo cáo gửi đến các đơn vị
liên quan

 Thực hiện các hoạt động truyền
thông quảng bá, thông báo về nội
dung của Hội thảo – Hội nghị

 Việc đánh giá lại buổi hội thảo sau
khi nó diễn ra cũng là một quy trình
cơ bản của người tổ chức. Điều này
sẽ rất hữu ích để đánh giá lại hiệu
quả của buổi hội thảo: mình đã làm
được những gì, điều gì còn thiếu sót,
điều gì đã được truyền tải đến đại
biểu tham gia,…
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HỘI THẢO ĐẦU BỜ

Khi nào chọn thực hiện Hội thảo đầu bờ?

Đối tượng tham gia Hội thảo đầu bờ là

những ai?

Tổ chức Hội thảo đầu bờ cần chuẩn bị và

làm những gì?

(Tập huấn viên hỗ trợ địa bàn)

Hội thảođầubờ

Hội thảo đầu bờ là một hội nghị

có tác dụng phổ biến kiến thức, giới

thiệu mô hình kỹ thuật mới... Người

tham gia được mắt thấy, tai nghe thực

tế, được đánh giá và giải quyết những

vướng mắc về mô hình ngay tại hiện

trường.
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

• Đây là công việc quan trọng góp phần vào thành công của Hội thảo đầu bờ. Vì vậy cán 

thực hiện phải chuẩn bị báo cáo về mô hình thật chi tiết và cụ thể.

• Đặc biệt trong báo cáo phải nhấn mạnh những cái mới, hiệu quả kinh tế và xã hội do 

mô hình mang lại so với tập quán cũ của người dân; tính khả thi, tính nhân rộng và 

những kiến nghị, đề xuất (nếu có) khi nhân rộng mô hình.

• Chuẩn bị hiện trường tốt để đại biểu có thể đi lại và quan sát dễ dàng. Khuyến khích 

chủ hộ trực tiếp làm mô hình đứng ra giới thiệu, báo cáo kết quả và trả lời những 

vướng mắc về mô hình khi có người hỏi.

• Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi cán bộ thực hiện phải chuẩn bị trước đề cương báo cáo, 

chuẩn bị trước cho chủ hộ một số tình huống sẽ bị chất vấn và phương pháp trả lời. 

Đối với chủ hộ không có kỹ năng thuyết trình thì cán bộ thực hiện phải làm thay nội dung 

này.

• Ngoài ra cần chuẩn bị phương tiện nghe nhìn như áp phích, băng rôn, loa đài…

QUÁ TRÌNH HỘI THẢO

• Cần thuyết trình ngắn ngọn, dùng những từ dân dã dễ hiểu, dễ làm và dễ áp 

dụng. Tập trung vào tính mới, tính khoa học và hiệu quả kinh tế của mô hình. 

Có thể kết hợp vừa thuyết trình vừa chỉ dẫn hiện trạng cụ thể trong mô hình.

• Để làm được nội dung này mang lại hiệu quả, đòi hỏi cán bộ thực hiện cần có 

kinh nghiệm và kỹ năng báo cáo thuyết trình tại hiện trường, cụ thể:

+ Cán bộ thực hiện phải hiểu được khả năng, trình độ nhận thức của nông dân 

và có kỹ năng thuyết trình (báo cáo) trên hiện trường.

+ Có khả năng phân tích tình huống, diễn giải và thâu tóm những nội dung và 

yêu cầu chính của mô hình.

+ Biết cách gợi mở những thông tin quan trọng của mô hình cần chuyển giao tới 

các đại biểu để họ tìm hiểu, ghi nhớ và áp dụng.
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KẾT THÚC HỘI THẢO

• Cán bộ thực hiện phải tóm tắt được những vấn đề chủ yếu nhất trong

mô hình mà đại biểu đã được nghe, nhìn và thảo luận; các biện pháp kỹ

thuật chủ yếu đã được áp dụng, bài học kinh nghiệm rút ra qua buổi hội

thảo; thông tin tới đại biểu những hoạt động khuyến nông sẽ được triển

khai thực hiện tại địa phương (nếu có)...

• Đặc biệt phải gợi ý được với đại biểu về kế hoạch xây dựng và nhân

rộng mô hình; trách nhiệm của các cấp, các ngành, của khuyến nông

địa phương khi nhân rộng mô hình và khi mô hình không còn được sự

đầu tư của Dự án thì sẽ được nhân rộng ở mức độ nào?

Bài tập thực hành

Chia nhóm thảo luận

Nhóm 1: Các bước chuẩn bị, các chú ý cho buổi đối thoại

chính sách

Nhóm 2: Các bước chuẩn bị và chú ý cho một chuyến

thăm quan mô hình
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Thăm quan
mô hình

Khi nào tổ chức thăm quan mô hình?

Đối tượng tham gia?

Các lưu ý khi tổ chức thăm quan mô

hình

Thăm quanmô hình

1, Xây dựng mục đích của cuộc tham quan: Vấn đề gì chúng ta muốn giải quyết? Những kỹ thuật nào chúng ta 
muốn học hỏi? 

2, Chuẩn bị

• Xây dựng tiêu chí (tiêu chuẩn) để chọn thành viên tham quan.

• Chuẩn bị bảng liệt kê ý tưởng tham quan. Lựa chọn mô hình thăm quan, đặt bài trình bày với chủ mô hình

• Phân công nhiệm vụ, ai sẽ làm gì trong bảng liệt kê đó. 

• Sắp xếp việc đi lại: thuê xe, chỗ ở, tiền bạc, người liên hệ... 

3, Tổ chức thăm quan

• Kết nối chặt chẽ với địa điểm thăm quan, Quản lý con người. 

• Đưa ra quy tắc cho cả chuyến thăm quan

• Nêu mục đích thăm quan tại từng mô hình với các đại biểu, có thể đưa ra bài tập để các đại biểu thảo ở 
cuối chuyến thăm quan

• Thảo luận cách có thể áp dụng, sử dụng những phát hiện tìm thấy trong cuộc tham quan và phát triển nó 
thành một kế hoạch hành động (như làm thử nghiệm)

4, Sử lý thông tin sau chuyến thăm quan

• Tổ chức đúc kết thông tin sau chuyến tham quan. Nên báo cáo lại cái gì và báo cáo bằng cách nào? 
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Thăm quanmô hình

Ưu điểm: Đại biểu có thể học kinh nghiệm của nông dân khác
Thường các vật tư như giống hay công cụ (sản xuất) sẽ được trao đổi
trong những cuộc tham quan. Tạo mối quan hệ gắn kết lâu dài giữa
nông dân với nông dân và cán bộ với cộng đồng. Một cuộc tham quan
đến những mô hình có thể giúp phổ biến phương pháp kỹ thuật mới.
Nông dân và cán bộ có thể quan tâm để bắt đầu các ý tưởng và mô hình
riêng của họ.

Khuyết điểm: Nếu không được tổ chức tốt, cuộc tham quan sẽ không
hiệu quả. Đại biểu có thể quá vui sướng và quên mục đích của cuộc
tham quan, nhất là những chuyến tham quan ở địa điểm xa, thay vì học
hỏi, trở thành mục đích của cuộc du lịch.

Đối thoại chính sách

Đối thoại là hình thức trao đổi trực tiếp về một vấn đề chính sách

nào đó mà người dân quan tâm. Mục đích là giải đáp những thắc

mắc, nguyện vọng của người dân, giúp người dân nhận thức đúng,

có cái nhìn toàn diện hơn, khách quan hơn về một một chính sách

nào đó. Đối thoại chính là cách thức người nói và người nghe "trao đi

đổi lại" một cách trực tiếp. Người nghe không còn đóng vai trò thụ

động mà phát huy được tính chủ động, chính kiến, sáng tạo riêng

của mình.
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Các bước tổ chức đối thoại chính sách

a. Chuẩn bị về nội dung:

* Xác định các vấn đề đại biểu quan tâm

* Thu thập những thắc mắc, những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Có hai cách thu thập:
Trực tiếp và gián tiếp.

- Thu thập trực tiếp: Thông qua phản ánh trực tiếp của người dân, nhóm hội, tổ thăm dò dư
luận...

- Thu thập gián tiếp: Thông qua thư từ, kiến nghị, khiếu nại hoặc qua các phương tiện
truyền thông đại chúng.

* Phân loại các ý kiến: Mỗi vấn đề, mỗi nội dung thường sẽ được nhiều người quan tâm và
đặt những câu hỏi, phân loại các ý kiến nhằm tránh cuộc đối thoại bị trùng lặp hoặc các ý
thảo luận không tuân theo trình tự lôgic.

* Dự kiến người đối thoại với đại biểu, trao đổi với người đối thoại về nội dung đối thoại.

b. Chuẩn bị về nhân sự:

Chia nhân sự theo các nhóm sau:

* Nhóm phụ trách nội dung:

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung cho đối thoại.

- Xây dựng chương trình đối thoại

- Chuyển các ý kiến được tập hợp tới các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan
để chuẩn bị các nội dung đối thoại.

* Nhóm phụ trách tổ chức:

- Chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện để tổ chức buổi đối thoại, cụ thể như:

+ Liên hệ địa điểm tổ chức và các điều kiện đi kèm, như: Trang trí, âm thanh, ánh sáng...

+ Phân công người làm công tác tổ chức, dẫn chương trình, chủ trì buổi đối thoại, phụ trách hội
trường

+ Lên danh sách và liên hệ mời đại biểu, khách mời và người đối thoại.

Các bước tổ chức đối thoại chính sách
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c Chuẩn bị về điều kiện tổ chức:

- Lập dự trù kinh phí và nguồn kinh phí tổ chức.

- Chọn thời điểm tổ chức phù hợp để thu hút đông đảo người tham gia.

- Lựa chọn địa điểm tổ chức:

+ Điều kiện về không gian: Trong hội trường hoặc ngoài trời tùy vào số lượng đại
biểu

+ Điều kiện về trang trí, âm thanh, ánh sáng: Trang trí cẩn thận, trang nhã, có ý
nghĩa và phù hợp, âm thanh loa đài đầy đủ ưu tiên sử dụng mic không dây.

- Chú ý trong trường hợp những người đối thoại được mời lên mà không được
chuẩn bị trước thì cần bố trí bút, giấy trắng và có thể chuẩn bị thêm một số tài liệu
cần thiết cho người đối thoại.

Các bước tổ chức đối thoại chính sách

Chương trình một buổi đối thoại:

Văn nghệ đầu giờ để ổn định tổ chức (hoặc hình thức khác).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu nội dung buổi đối thoại, người đối thoại và một số nguyên tắc khi đối thoại.

- Mời đoàn chủ tọa lên chủ trì hoặc lần lượt mời từng đại biểu, khách mời lên tham gia đối thoại.

- Người đối thoại trả lời những thắc mắc, câu hỏi của đại biểu (nhũng vấn đề đã được chuyển đến trước và những câu hỏi
trực tiếp tại cuộc đối thoại). Người đối thoại cần làm rõ 3 vấn đề sau:

+ Sự việc mà đại biểu nêu ra đúng hay sai?

+ Nguyên nhân sự việc.

+ Hướng giải quyết sự việc như thế nào?

Người tổ chức đối thoại lên cảm ơn người đối thoại và tổng kết những vấn đề đã được giải quyết. Những vấn đề chưa
thỏa đáng đề nghị người đối thoại tiếp tục nghiên cứu và trả lời sau.

- Trong quá trình tiến hành đối thoại, vai trò người nói và người nghe trong mỗi người luôn có sự hoán đổi, một người
tham dự có thể đặt câu hỏi nhưng cũng có thể là người trả lời những câu hỏi nếu có điều kiện.

Các bước tổ chức đối thoại chính sách
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Nói chuyện chuyên đề
Nói chuyện chuyên đề là gì?

Nói chuyện chuyên đề là hình thức tư vấn, trò chuyện giữa chuyên gia với 1 tập 

thể, 1 cộng đồng nhất định.

 Các Chuyên gia sẽ giúp gì cho cộng đồng, đối tượng vận động chính sách?

 Tùy từng đối tượng cụ thể, chuyên gia sẽ cùng bàn cách tiếp cận vấn đề phù 

hợp để cung cấp thông tin, giúp cộng đồng, đối tượng vận động chính sách có 

hướng ứng xử tốt nhất cho rắc rối đang gặp phải.

 Trong quá trình trao đổi sẽ có nhiều hoạt động tương tác sẽ giúp cho buổi nói 

chuyện đạt hiệu quả nhất.

Các chú ý khi tổ chức nói chuyện chuyên đề

Đi sâu vào một vấn đề

Lựa chọn chủ đề

Lựa chọn đối tượng tham gia

TRUYỀNTHÔNG THÔNG CỘNG ĐỒNG

- Truyền thông qua báo chí

- Tờ rơi, Panner, áp phích

- Qua chương trình phát

thanh của bản, xã
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MỘT SỐ KỸ NĂNG TRONG THỰC HIỆN CÁC

HOẠT ĐỘNG

Thái độ của thúc đẩy viên
• Một số lời khuyên về thái độ của thúc đẩy viên

1, Không đánh giá, chỉ trích người khác
2, Không áp đặt ý kiến của bạn lên người khác

3, Không nên nghĩ rằng người khác cần bạn giúp đỡ

4, Tỏ ra thực sự thân thiện

5, Biểu lộ lòng tôn trọng với những người cùng làm việc với bạn

6, Tin tưởng vào những người cùng làm việc với bạn

7, Chấp nhận rằng mỗi người có giá trị, hành vi và quan điểm riêng

8, Quan tâm tới mọi khía cạnh đời sống của người khác

9, Nhường nhịn và lắng nghe

10, Đối xử theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn
11, Đừng nghĩ bạn biết nhiều hơn người khác

12, Đừng đưa ra lời khuyên nếu người khác không yêu cầu
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Kỹ năng lắng nghe
Nghe là: Thụ động

Lắng nghe là: Chủ động, tập trung chú ý, tìm hiểu ý nghĩa

CẦN TRÁNH

Bày tỏ mối quan tâm
Thể hiện kiên nhẫn
Thấu hiểu
Thể hiện khách quan
Bày tỏ sự đồng cảm
Tích cực tìm hiểu ý nghĩa của vấn đề
Giúp đỡ người nói phát triển năng lực hình thành
ý nghĩ, quan điểm và ý tưởng
Rèn luyện kỹ năng im lặng khi cần có sự yên lặng

Thúc giục người nói
Tranh cãi
Ngắt lời
Đưa ra lời phán xét quá sớm
Khuyên bảo khi không được yêu cầu
Vội vàng kết luận
Để tâm lý, tình cảm của người nói trực tiếp lấn át
đến tâm lý của mình

Kỹ năng quan sát
Kỹ năng này liên quan đến việc nhìn mà không đánh giá/phán xét những gì xảy ra.

Trong một nhóm, người ta giao tiếp với nhau bằng nhiều cách, họ giao tiếp với
nhau không chỉ thông qua vấn đề đang được nói đến mà còn thông qua cách nói vấn đề
đó như thế nào: việc sử dụng giọng nói, biểu hiện nét mặt, thái độ, cử chỉ và những
điều tương tự như vậy. Ngôn ngữ cơ thể (cử chỉ) là một đầu mối để hiểu cảm nhận của
con người và là phương tiện truyền tải những thông điệp một cách rõ ràng.

Nhiệm vụ của quan sát là nhìn (chăm chú) những điều xảy ra:

• Ai nói gì?

• Ai làm gì?

• Ai ngồi cạnh ai?

• Điều này có luôn luôn xảy ra giống như vậy không?

• Ai né tránh ai?

• Mức độ chung về năng lượng của nhóm là gì?

• Mức độ chú ý chung của nhóm là gì?
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Kỹ năng diễn giải
• Diễn giải là gì?: Diễn giải là lặp lại những gì người khác vừa mới nói bằng ngôn
từ của chính mình.

• Khi nào sử dụng kỹ năng diễn giải?

Kỹ năng diễn giải có thể được sử dụng khi người nói phát biểu dài dòng, 
hoặc nói về vấn đề phức tạp hay khó hiểu; hoặc khi người nói không diễn đạt suy
nghĩ rõ ràng. 

Tuy nhiên: Không nên diễn giải thường xuyên vì nó sẽ làm chậm nhịp độ
giao tiếp, và khiến các thành viên trong nhóm không muốn lắng nghe

• Sử dụng mô hình bốn bước sau để diễn giải:

1, Lắng nghe chăm chú

2, Dùng ngôn từ của mình để nhắc lại những gì mà bạn nghĩ là người nói vừa
trình bày, ví dụ bạn có thể mở đầu bằng:

“Nói theo cách khác…” hoặc; ”Có phải ý của bạn là…” hoặc; ”Hình như ý bạn
muốn nói là…”

3, Kiểm tra lại bằng cách hỏi: “Như vậy có đúng không?” hoặc; ”Tôi hiểu như vậy
có đúng không?”

4, Nếu bạn hiểu sai, hãy hỏi tiếp để làm sáng tỏ cho đến khi bạn hoàn toàn hiểu
rõ ý của người nói.

Kỹ năng đặt câu hỏi
Lý do tại sao phải đặt câu hỏi
Khuyến khích sự tham gia của người khác

Cảm nhận được suy nghĩ, ý kiến và ý tưởng của người khác.

Đưa những người ít nói tham gia vào thảo luận.

Nhận biết được những người đóng góp chính.

Quản lý thời gian cuộc họp.

Hiểu thêm thông tin bằng cách tìm hiểu cả hai mặt của một vấn đề.

Các dạng câu hỏi?

• Câu hỏi chung : Nêu câu hỏi cho cả nhóm

• Câu hỏi trực tiếp: Đặt câu hỏi cho từng cá nhân hoặc từng nhóm nhỏ.

• Câu hỏi mở-đóng

• Câu hỏi xác thực: Dùng để hỏi về thông tin xác thực và được biết chắc chắn

• Câu hỏi chuyển hướng: Thúc đẩy viên đặt lại câu hỏi mà anh ta bị người khác hỏi để hỏi cả nhóm

• Câu hỏi dẫn dắt : Câu trả lời đã chứa ẩn trong câu hỏi rồi.
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Kỹ năng phản hồi

Phản hồi là gì? Là việc trao đổi thông tin thường xuyên giữa mọi người

Mục đích của phản hồi: Giúp người khác hiểu được ảnh hưởng của mình hoặc 
hành vi của mình tới người khác

Các kỹ năng giúp phản hồi thông tin tốt:

- Thái độ khi phản hồi: Mang tính xây dựng, không chỉ trích.

- Thông tin phản hồi

• Kịp thời

• Phải cụ thể, không nói chung chung

• Mô tả, không đánh giá

• Quan sát hành vi, không để ý con người

• Nhìn vào mặt tích cực, không để ý những mặt hạn chế

• Nhờ vả, không áp đặt

GẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN

VÀ KẾT THÚC NỘI DUNG


