
Chào mừng quí vị đến với Báo cáo Hoạt động 2014 - 2015  

của RED Communication! 

 

Báo cáo này giới thiệu về tổ chức của RED Communication và nêu rõ những mục đích, mục tiêu 

của tổ chức chúng tôi, cũng như cung cấp chi tiết các hoạt động và thành công chủ yếu cũng như 

thông tin đại cương về tài chính của chúng tôi trong giai đoạn 2014 - 2015. 

 

Báo cáo hoạt động này của chúng tôi được công bố rộng rãi tới các đối tác, các nhà tài trợ, những 

người ủng hộ và công chúng. Bằng bản cáo này, chúng tôi hy vọng quảng bá hình ảnh cũng như 

các hoạt động của RED Communication tới cộng đồng và kết nối với những nhà tài trợ và những 

người ủng hộ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện những hoạt động quan trọng và giá trị trong 

suốt thời gian vừa qua. 

 

Trong giai đoạn 2014 - 2015, ngoài việc tiếp tục các hoạt động bảo vệ tác nghiệp báo chí Việt 

Nam, chúng tôi còn thực hiện nhiều hoạt động đa dạng khác nhằm khai thác lợi thế của truyền 

thông để tối ưu hóa các chương trình phát triển và đẩy mạnh sự tham gia của người dân, của các 

tổ chức xã hội vào quy trình chính sách. 

 

Hy vọng quý vị tìm thấy những gì mình quan tâm trong bản báo cáo này. Nếu có bất kỳ vấn đề gì 

cần làm rõ, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN 

Phòng 707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội 

Tel/Fax: 0243 856 6777 

Email: center@red.org.vn 

Website: http://red.org.vn 

 

Trần Nhật Minh (Giám đốc Trung tâm) 

 

I. VỀ CHÚNG TÔI 

 

1. Tên Tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) - là tổ 

chức phi chính phủ tiên phong trong lĩnh vực truyền thông phát triển ở Việt Nam. RED 

Communication khai thác sức mạnh của báo chí truyền thông để tối ưu hóa các kết quả đạt được 

từ các chương trình phát triển và tạo điều kiện để nhân rộng và lan tỏa các kết quả đó. RED 

Communication được thành lập bởi nhóm các nhà báo, phóng viên có bề dày kinh nghiệm trong 

lĩnh vực báo chí truyền thông, cùng hướng tới một mục tiêu chung: nỗ lực phấn đấu hướng tới một 

xã hội công bằng nơi các quyền hợp pháp được đảm bảo và đời sống nhân dân được cải thiện thông 

qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như cải thiện môi trường truyền thông. 
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Trung tâm được thành lập theo quyết định của Liên hiệp Các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam 

(VUSTA) ngày 28/1/2011. 

 

RED Communication tham vấn các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự và báo chí, truyền 

thông về các vấn đề thuộc chu trình chính sách và môi trường báo chí, truyền thông; đồng thời tiến 

hành khảo sát, nghiên cứu để thấu hiểu về các vấn đề này. Bằng cách thúc đẩy nhận thức và thiết 

lập một mạng lưới hỗ trợ, sử dụng các bản tin, diễn đàn, các website và mạng xã hội, hội thảo, tập 

huấn,... như những công cụ chính, RED Communication hy vọng nâng cao nhận thức và tiếng nói 

của cộng đồng trên báo chí, truyền thông cũng như giảm thiểu việc cản trở báo chí, truyền thông 

tác nghiệp. 

 

2. Các hoạt động chính 

 

a. Hoạt động Truyền thông: 

❑ Phát triển Truyền thông báo chí, bao gồm: 

• Xây dựng Mạng lưới tư vấn bảo vệ tác nghiệp báo chí. 

• Thúc đẩy truyền thông phát triển. 

❑ Khai thác các lợi thế của báo chí truyền thông nhằm tối ưu hóa các chương trình 

phát triển, bao gồm: 

• Nâng cao tiếng nói của các tổ chức xã hội dân sự trên báo chí, truyền thông. 

• Truyền thông thúc đẩy sự tham gia của người dân Việt Nam vào việc xây dựng và 

thực thi chính sách. 

 

b. Góp ý xây dựng chính sách. 

 

c. Đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề báo chí, truyền thông. 

 

d. Tổ chức các khóa tập huấn và các hội thảo cho các tổ chức xã hội dân sự, phóng viên, nhà báo 

ở Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về tiếng nói của các tổ chức này trên báo chí, nâng cao năng 

lực truyền thông của họ, cũng như quyền tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo.  

 

e. Kết nối và hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong và 

ngoài nước, các tổ chức xã hội dân sự; 

 

f. Nâng cao năng lực của tổ chức nói chung và của nhân viên, tình nguyện viên, cộng tác viên nói 

riêng. 

 

3. Cơ cấu tổ chức 

 



 
 

4. Đội ngũ nhân viên 

 

II. CÁC DỰ ÁN 

 

1. Dự án “Tăng cường bảo vệ nhà báo tại Việt Nam” 

 

Do RED và UNESCO ký thỏa thuận hợp tác, vào ngày 09/06/2014. Về phía RED, đây là bước tiếp 

nối trong chương trình Bảo vệ tác nghiệp báo chí tại Việt Nam từ năm 2010. Về phía UNESCO, 

đây là hỗ trợ nằm trong chương trình An toàn báo chí toàn cầu năm 2014. Dự án có các hoạt động 

chính như: 

 

a. Xây dựng mạng lưới có chức năng tư vấn, hỗ trợ nhà báo, phóng viên xử lý các vụ việc bị hành 

hung cản trở tác nghiệp. Thành viên mạng lưới là các nhà báo có uy tín, hiểu biết pháp luật và sẵn 

lòng hỗ trợ bạn đồng nghiệp, mỗi vùng miền, địa phương một đầu mối. Thành viên mạng lưới 

được tập huấn về kỹ năng và kiến thức pháp luật liên quan, các bước hỗ trợ đồng nghiệp được xây 

dựng dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Một trong những sản phẩm là một website được 

thiết lập làm kênh thông tin giữa mạng lưới và bạn đồng nghiệp, cập nhật các vụ việc và cung cấp 

các văn bản pháp luật, sổ tay liên quan.  

Địa chỉ: http://baovetacnghiep.red.org.vn/ 

b. “Tập huấn khung pháp lý về an toàn tác nghiệp báo chí”, ngày 01/11/2014, do RED 

Communication, Học viện Ngoại giao và UNESCO phối hợp tổ chức. Nhằm nâng cao kiến thức 

về an toàn tác nghiệp cho sinh viên có định hướng theo nghề báo. Chương trình trang bị kiến thức 

về khung pháp lý bảo vệ tác nghiệp báo chí tại Việt Nam; quy trình xử phạt hành chính của cơ 

http://baovetacnghiep.red.org.vn/


quan chức năng; nhận diện hành vi cản trở tác nghiệp báo chí; thế nào là tác nghiệp chính đáng, 

hợp pháp và trách nhiệm của tòa soạn, Văn phòng đại diện báo, đài trong việc bảo vệ hoạt động 

tác nghiệp báo chí cho nhà báo, phóng viên. Qua chương trình Tập huấn, các bạn sinh viên có thể 

nhận biết được những hành vi cản trở báo chí và làm thế nào để tác nghiệp chính đáng và hợp 

pháp.  

2. Dự án “Khảo sát về nhu cầu, năng lực phát ngôn/biểu đạt của khối CSOs” 

Do RED và Irish Aid ký kết thỏa thuận hợp tác, vào ngày 10/09/2014. Việc khảo sát được tiến 

hành trên phạm vi toàn quốc, với các đối tượng gồm CSOs, một số CBOs, một số tổ chức thuộc 

hệ thống MTTQ và báo chí, truyền thông... - tổng cộng khoảng 100 tổ chức. Thời gian khảo sát 

trong tháng 11 và tháng 12/2014. Nhóm chuyên gia thực hiện bao gồm chuyên gia về báo chí, 

truyền thông, chuyên gia phát triển... Khảo sát là bước khởi đầu cho các hoạt động trong khuôn 

khổ chương trình nâng cao năng lực phát ngôn và biểu đạt cho CSOs do RED và các đối tác triển 

khai trong tương lai. 

 

3. Dự án nhằm nâng cao tiếng nói của các tổ chức xã hội trên báo chí, truyền thông cũng như 

tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí ở Việt Nam. 

 

Do RED, UNDEF và Irish Aid phối hợp thực hiện từ đầu năm 2015. Trong khuôn khổ dự án, RED 

đã tổ chức các hoạt động khảo sát, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy sự 

hợp tác báo chí - tổ chức xã hội. 

 

4. Dự án “Hợp tác truyền thông Góp phần cải thiện chính sách kinh tế” 

Do RED và Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) ký kết thỏa thuận hợp 

tác, vào ngày 30/10/2014. Trong khuôn khổ dự án, RED đã tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm 

huy động tối đa lợi thế của báo chí, truyền thông vào quy trình chính sách. Cụ thể: 

 

a. Tổ chức hai lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách” tại Hòa Bình (24-26/04/2015) 

và tại Hà Tĩnh (06-08/08/2015). Học viên chính của hai lớp tập huấn là các nhà báo, phóng viên, 

thành viên các tổ chức xã hội. Giảng viên chính là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh 

vực phân tích, tham gia và vận động chính sách, như: ông Nguyễn Chí Dũng - Thạc sĩ Luật, nguyên 

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp; ông Võ Trí Hảo - Tiến sĩ Luật, đại học Kinh tế TP. 

HCM; nhà báo Huy Đức (Trương Huy San). 

 

Các lớp tập huấn nhằm trang bị, tăng cường cho nhà báo, phóng viên, thành viên các tổ chức xã 

hội những kiến thức, kỹ năng căn bản để phân tích, tham gia và vận động chính sách một cách 

hiệu quả. 

 

b. Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông phát triển, nâng cao nhận thức, tham gia chính sách, gồm: 

- Hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)” (Hà Nội, 04/08/2015). 



- Hội thảo “Một số vấn đề trong Dự thảo Luật Phí và Lệ phí” (Hà Nội, 10/09/2015). 

- Đối thoại chính sách “Hướng tới một hệ thống Bảo hiểm Xã hội minh bạch - dễ tiếp cận - bền 

vững” (Hà Nội, 17/09/2015). 

- Hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Từ tầm nhìn đến hiện thực” (Hà Nội, 

05/11/2015). 

- Đối thoại chính sách “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển 

thị trường nông sản Hà Tĩnh” (Hà Tĩnh, 25/11/2015). 

 

Ngoài các dự án kể trên, RED còn có các hoạt động truyền thông phát triển, nâng cao nhận 

thức khác, như: 

- Hội thảo “Giải cứu người nghèo khỏi bẫy “Tín dụng đen”” (Hà Nội, 07/09/2015). 

- Hội thảo “Góp ý xây dựng Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) từ góc nhìn lợi quyền của phóng viên” 

(Hà Nội, 22/10/2015). 

- Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông hướng tới một hệ thống Bảo hiểm Xã hội minh bạch 

- dễ tiếp cận - bền vững” (Hà Nội, 29/10/2015). 

 

III. CÁC ĐỐI TÁC 

 

Sau 3 năm hoạt động, chúng tôi đã thiết lập quan hệ, hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế cũng như 

các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí trong nước. Trong đó có: 

- Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD). 

- Qũy Dân chủ Liên Hợp Quốc (UNDEF). 

- Đại sứ quán Anh tại Hà Nội. 

- Qũy Hỗ trợ sáng kiến tư pháp (JIFF). 

- Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO). 

 

IV. TÀI CHÍNH 

 

V. LỜI KẾT 

 

Có thể nói giai đoạn 2014 - 2015 là giai đoạn hoạt động cực kỳ sôi nổi của RED, tạo cơ sở và động 

lực lớn cho những năm tiếp theo. RED đã thu được một lượng tri thức đáng kể về hoạt động báo 

chí, truyền thông, về mối quan hệ giữa báo chí, truyền thông với các tổ chức xã hội. Chúng tôi 

cũng tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong việc góp ý xây dựng chính sách cũng như 

làm cầu nối liên kết, vận động các bên liên tham gia vào chu trình chính sách. 

 

Để có những hoạt động sôi nổi kể trên, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác, chia sẻ, 

đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước; các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội; các nhà báo, 

phóng viên và các bạn hữu gần xa khác. 

 



Tiếp đà thành công của giai đoạn 2014 - 2015, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa cho những 

hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong giai đoạn tiếp theo. 

 

Chúng tôi hoan nghênh mọi đề xuất hợp tác, góp ý xây dựng, theo địa chỉ: 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN 

Phòng 707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội 

Tel/Fax: 0243 856 6777 

Email: center@red.org.vn 

 

Trân trọng cảm ơn! 
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