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SỬ DỤNG DỮ
LIỆU HIỆU QUẢ
ĐỂ KỂ CHUYỆN

Đánh giá vấn đề, tác động, 
nguyên nhân và giải pháp

What is Data Journalism?

https://www.youtube.com/watch?v=FH0Bm5c5BM8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FH0Bm5c5BM8&feature=youtu.be
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Measuring Problem
Đánh giá vấn đề

International | Quốc tế 

https://www.nation.co.ke/newsplex/cancer-death-rates/2718262-2886844-8c41yyz/index.html
https://archive.indiaspend.com/cover-story/on-a-mumbai-street-aspiring-soldier-endures-indias-cancer-care-crisis-21783
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Regional | Khu vực

Measuring Impact
Đánh giá tác động

http://multimedia.scmp.com/china-air-pollution-in-2014/
http://multimedia.scmp.com/china-air-pollution-in-2014/
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International | Quốc tế 

Regional | Khu vực

https://www.thebureauinvestigates.com/projects/homelessness
https://www.rappler.com/move-ph/issues/road-safety/166151-road-crashes-philippines-awareness-safety
https://www.rappler.com/move-ph/issues/road-safety/166151-road-crashes-philippines-awareness-safety
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Measuring Cause
Đánh giá nguyên nhân

International | Quốc tế 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/feb/05/mps-expenses-houseofcommons
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Regional | Khu vực

Measuring Solution
Đánh giá giải pháp

https://www.irrawaddy.com/specials/challenges-impede-development-of-myanmars-public-health.html
https://www.irrawaddy.com/specials/challenges-impede-development-of-myanmars-public-health.html
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International | Quốc tế 

Regional | Khu vực

http://www.internewskenya.org/index_politics_of_health.php
https://www.vox.com/2015/1/29/7878731/medical-errors-statistics
https://gendercheck.indiaspend.com/delaying-marriage-by-a-year-can-empower-women-against-domestic-violence/
https://gendercheck.indiaspend.com/delaying-marriage-by-a-year-can-empower-women-against-domestic-violence/
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Phân loại 
nội dung 

câu chuyện

• Vấn đề
• Tác động
• Nguyên nhân
• Giải pháp

Ví dụ về 
Infographic | 
Việt Nam

https://vnexpress.net/moi-ngay-17-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-4123889.html
https://vnexpress.net/hang-khong-toan-cau-te-liet-vi-covid-19-4073029.html
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Phỏng vấn dữ liệu
Đặt câu hỏi cho dữ liệu để tìm thông tin

Các nhóm câu hỏi
Câu hỏi về 

vấn đề: 

Vấn đề 
lớn/nghiêm 
trọng ở mức 
độ nào? Tốn 
kém ra sao? 
Vấn đề đang 
được cải 
thiện hay trầm 
trọng hơn?

Câu hỏi về 
tác động: 

Những ai bị 
ảnh hưởng 
bởi vấn đề? 
và bị ảnh 
hưởng như 
thế nào? Đối 
tượng nào bị 
ảnh hưởng 
nhiều nhất? 
Họ bao nhiêu 
tuổi? Họ sống 
ở đâu? 

Câu hỏi về 
nguyên 
nhân: 

Đâu là 
nguyên nhân 
của vấn đề? 
Ai là người 
gây ra vấn 
đề? Những 
yếu tố nào 
khiến cho vấn 
đề trầm trọng 
hơn? 

Câu hỏi về 
giải pháp: 

Giải pháp cho 
vấn đề này là 
gì? Làm thế 
nào để đo 
lường hiệu 
quả của giải 
pháp?
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Ví dụ về phỏng vấn dữ liệu - Kenya

Câu hỏi 
về vấn 

đề

Câu hỏi 
về tác 
động

Câu hỏi 
về 

nguyên 
nhân

Câu hỏi 
về giải 
pháp

Câu hỏi về vấn đề

1. Tỷ lệ trẻ em thấp còi dưới 5 tuổi?

2. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên cả nước trong vòng 10 năm qua?

3. Trong số các trường hợp kể trên, tỷ lệ tử vong do nguyên nhân suy dinh 

dưỡng là bao nhiêu?

4. Tỷ lệ tử vong do suy dinh dưỡng đã thay đổi như thế nào trong vòng 5 

năm qua? 

5. Tỷ lệ trẻ thấp còi và tử vong do suy dinh dưỡng ở các nước láng giềng 

như thế nào? 

https://www.dhahabu.co.ke/2017/04/28/malnutrition-ailing-kenyas-future-human-resource-capital-kpas-science-conference-reveals/
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Câu hỏi về tác động

1. Tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng theo tỉnh?

2. Tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng theo giới tính?

3. Tỷ lệ các bệnh tật có liên quan tới suy dinh dưỡng theo tỉnh?

4. Tỷ lệ nghèo đói ở những khu vực có tỷ lệ trẻ tử vong do suy dinh 

dưỡng cao nhất?

Câu hỏi về nguyên nhân

1. Tỷ lệ mất an ninh lương thực theo tỉnh?

2. Tỷ lệ các gia đình không có đủ thức ăn?

3. Sản lượng nông nghiệp của tỉnh so với các tỉnh khác?

4. Ngân sách y tế tính trên đầu người của tỉnh như thế nào?
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Câu hỏi về giải pháp

1. Có bao nhiêu chương trình của Chính phủ và các nhà tài trợ tại các khu vực có tỷ lệ 

suy dinh dưỡng cao nhất?

2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng khi các chương trình cứu trợ lương thực bắt đầu? 

3. Tỷ lệ này là bao nhiêu sau 5 năm?

4. Có bao nhiêu trẻ em được hưởng lợi từ chương trình?

5. Có bao nhiêu trẻ cần được hưởng lợi để đạt mục tiêu?

6. Chi phí để mang chương trình đến được với tất cả trẻ em là bao nhiêu?

7. Những tỉnh nào có tỷ lệ nghèo tương đương nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp hơn? 

Ví dụ về phỏng vấn 
dữ liệu – Việt Nam

Hãy tham khảo các tài liệu dưới đây:

1.Thông cáo báo chí : UNICEF cảnh báo chế độ ăn 

uống kém dinh dưỡng gây tổn hại đến sức khỏe của 

trẻ em

2.Báo cáo tóm tắt: “Tình hình trẻ em Thế giới năm 

2019: “Trẻ em, thực phẩm và dinh dưỡng”

3.Nội dung tương tác đặc biệt

Có nhận xét gì về cách truyền tải thông điệp trong 

các hình thức này và cách kể chuyện trong ví dụ 

trước? 

https://www.unicef.org/vietnam/vi/nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n/unicef-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-%C4%83n-u%E1%BB%91ng-k%C3%A9m-dinh-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-g%C3%A2y-t%E1%BB%95n-h%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%BFn-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-c%E1%BB%A7a-tr%E1%BA%BB-em
https://www.unicef.org/vietnam/vi/b%C3%A1o-c%C3%A1o/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-tr%E1%BA%BB-em-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-n%C4%83m-2019
https://features.unicef.org/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/
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Thank you


