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The intersection of Story, Data and Policy

Sự giao nhau của Câu chuyện, Dữ liệu và Chính sách

Trường hợp về Mục tiêu phát triển bền vững

Mục tiêu

Ở phần này, chúng ta sẽ học về cách các nhà báo và các tổ chức xã hội 

dân sự tạo ra các câu chuyện thu hút công chúng xoay quay những vấn 

đề quan trọng mà công chúng quan tâm.
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SDG 2: Không còn nạn đói

Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi, 2015
Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi rơi xuống dưới hai độ lệch chuẩn so với chiều cao trung bình của lứa tuổi theo chuẩn tăng trưởng trẻ em của 

WHO. Khi số liệu cho năm cần tìm không có, các quan sát gần nhất được đưa ra (trong giới hạn 5 năm)
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Điều gì nổi bật trên bản đồ?

Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi
Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi thấp hơn hai độ lệch chuẩn so với chiều cao trung bình của lứa tuổi theo chuẩn 

tăng trưởng trẻ em của WHO. Khi số liệu cho năm cần tìm không có, các quan sát gần nhất được 

đưa ra (trong giới hạn 5 năm)
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Điều gì nổi bật trên biểu đồ?

Các câu hỏi ta có thể trả lời dựa trên số liệu

Quốc gia và khu vực nào có tỉ lệ trẻ 

em thấp còi cao nhất?

Các quốc gia nào trong khu vực đang 

có những tiến bộ nhanh nhất trong 

giảm tỉ lệ thấp còi ở trẻ em?



15-Jul-20

5

Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi, 2015
Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi rơi xuống dưới hai độ lệch chuẩn so với chiều cao trung bình của lứa tuổi theo chuẩn tăng trưởng trẻ em của 

WHO. Khi số liệu cho năm cần tìm không có, các quan sát gần nhất được đưa ra (trong giới hạn 5 năm)

Có thể đặt những tiêu đề nào?
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Ở quốc gia khu vực Đông 

Nam Á, nơi một đứa trẻ sinh 

ra sẽ quyết định liệu đứa trẻ 

đó sẽ có đủ thức ăn không. 

Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi
Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi rơi xuống dưới hai độ lệch chuẩn so với chiều cao trung bình của lứa tuổi theo 

chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO. Khi số liệu cho năm cần tìm không có, các quan sát gần nhất 

được đưa ra (trong giới hạn 5 năm)



15-Jul-20

7

Có thể đặt những tiêu đề nào?

Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ          Tỉ lệ nghèo         Thu nhập bình quân đầu người
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Data storytelling 

Kể chuyện từ dữ 

liệu là gì?

Sử dụng dữ liệu để kể những câu 

chuyện một cách hay nhất, kết hợp 

các kỹ thuật báo chí bao gồm: trực 

quan minh họa, giải thích ngắn gọn và 

dùng các công nghệ mới nhất. Các 

câu chuyện này phải nên mở, có thể 

tiếp cận được và mang tính khai sáng. 

Simon Rogers, Nhà sáng lập, The 

Guardian Data Blog
DỮ 

LIỆU

SÀNG 

LỌC

TRỰC 

QUAN HÓA

CÂU 

CHUYỆN

BÁO CHÍ DỰA TRÊN DỮ LIỆU – QUÁ TRÌNH

Nguồn: Mirko Loren, 2010. Licensed by CC BY 2.0
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Tại sao các câu chuyện có số liệu quan trọng hơn?

Kịch bản 1: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục tuyên bố thành tựu trong kết quả giáo dục 

cho học sinh nữ, với việc giảm 10% tỉ lệ bỏ học ở học sinh nữ.”

Kịch bản 2: “ Các tổ chức giáo dục chỉ trích Bộ Giáo dục vì tỉ lệ học sinh nữ bỏ 

học chậm giảm nhất và còn cao nhất.”

Làm thế nào mà hai câu 

chuyện trên đều là sự thật?
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Số liệu nào có thể giúp chúng 

ta tìm ra câu chuyện thực sự?

Mục tiêu xây dựng câu chuyện dựa trên dữ liệu

● Gắn cuộc thảo luận với sự thật 

● Tạo ra tranh luận rộng rãi trong công chúng

● Vượt qua được sự thờ ơ hoặc quán tính của các bên liên quan

● Thu hút sự tham gia của công chúng, chính trị gia và các nhà tài trợ.

● Làm tăng nhu cầu của công dân về dữ liệu từ chính phủ để quản trị tốt hơn
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Cảm ơn!


