
Chào mừng quí vị đến với Báo cáo Hoạt động 2017 của  

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (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 năm 2017. 

 

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 năm 2017, 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 cột trụ hoạt động chính 

 

- Bảo vệ tác nghiệp báo chí. 

- Hỗ trợ phát triển báo chí; kết nối, thúc đẩy sự hợp tác giữa báo chí và tổ chức xã hội trong việc 

tham gia, vận động chính sách. 

- Tham gia chính sách. 

- Mở rộng quan hệ đối tác, nâng cao năng lực của tổ chức. 

 

3. Cơ cấu tổ chức 

 

 
 

4. Đội ngũ nhân viên 

 



II. CÁC HOẠT ĐỘNG 

 

Có thể nói năm 2017 là năm có những sự thay đổi đáng kể về chất trong những hoạt động của 

chúng tôi. 

 

1. Bảo vệ tác nghiệp báo chí (TNBC) 

 

Bảo vệ TNBC vẫn là một trong những cột trụ hoạt động xuyên suốt của RED Communication 

ngay từ khi thành lập. Trong Báo cáo Thường niên 2016 của chúng tôi có đoạn: “vấn đề đạo đức 

báo chí cần phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc, cần được giải quyết bằng một chương 

trình tổng thể trong thời gian tới.”. Bước sang năm 2017, một mặt vẫn tiếp tục theo dõi, cập nhật 

tình hình cản trở tác nghiệp báo chí lành mạnh ở Việt Nam để kịp thời tư vấn, hỗ trợ các nhà báo, 

phóng viên; mặt khác, RED đã thúc đẩy dư luận, kiến nghị chính sách để lên án, phòng chống 

các hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí. Thực tế là nhiều nhà báo, phóng viên bị hành hung, 

xử lý là do lỗi chủ quan của chính họ, do họ có những hành vi phản cảm, gây bức xúc, đáng lên 

án hoặc vi phạm pháp luật. Cho nên, đẩy lùi những hành vi này vừa là góp phần quan trọng làm 

trong sạch nền báo chí nói chung, vừa chính là gián tiếp tăng cường sự an toàn tác nghiệp báo 

chí lành mạnh của những nhà báo, phóng viên tốt. 

 

Tháng 06/2017 chúng tôi bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học - ứng dụng: “Nhận diện 

hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí”. Đối tượng khảo sát là hàng trăm nhà báo, phóng viên, 

đại diện cơ quan quản lý báo chí, chuyên gia về báo chí, lãnh đạo tòa soạn khắp ba miền, cũng 

như cả người dân và doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu được đưa ra tham vấn, giới thiệu vắn tắt 

tại Hội nghị thường niên “Báo chí với Phát triển bền vững” (Hà Nội, ngày 28/11/2017). Mục 

đích của nghiên cứu là tạo ra một sản phẩm truyền thông thúc đẩy nhận thức và hành động của 

cộng đồng nhằm đẩy lùi các hoạt động tác nghiệp báo chí đi ngược lại chuẩn mực, đạo đức của 

nghề báo, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. 

 

Dự kiến trong năm 2018 chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động bảo vệ TNBC sang phạm vi bảo vệ an 

toàn số cho nhà báo (digital safety) và bảo vệ an toàn tâm lý cho nhà báo (psychological safety).  

2. Hỗ trợ phát triển báo chí; kết nối, thúc đẩy sự hợp tác giữa báo chí và tổ chức xã hội 

trong việc tham gia, vận động chính sách 

 

Ý thức được vai trò không thể thiếu của báo chí với tư cách là cầu nối thông tin giữa nhà nước, 

người dân và doanh nghiệp, cũng như vai trò của các tổ chức xã hội (trong đó có bản thân RED 

Communication) với tư cách là đơn vị hoạt động sâu sát với cộng đồng dân cư, ngay từ đầu 

chúng tôi đã dành nhiều nỗ lực để hỗ trợ phát triển báo chí; kết nối, thúc đẩy sự hợp tác giữa báo 

chí và tổ chức xã hội trong việc tham gia, vận động chính sách vì mục tiêu phát triển. 

 



a. Trong khuôn khổ dự án ‘Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách kinh tế” do Bộ 

Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) - nay là Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada 

(GAC) - tài trợ, RED tổ chức lớp tập huấn “Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành” tại 

Hòa Bình (21-23/04/2017) và tại TP. Hồ Chí Minh (06-08/12/2017). 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 

Lương Phan Cừ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

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. Ngoài ra chúng tôi còn tạo không gian, cơ hội cho các nhà báo, phóng viên, thành viên 

các tổ chức xã hội có thể chia sẻ, tìm kiếm cơ hội hợp tác vì mục tiêu phát triển. 

 

b. Tập huấn “Kỹ năng phân tích tài chính dành cho nhà báo” do RED tổ chức tại văn phòng, vào 

ngày 14/10/2017, dưới sự hướng dẫn của PGS-TS Đặng Văn Thanh, nguyên Tổng giám đốc Kho 

bạc Nhà nước. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp chủ yếu là các nhà báo hoạt động ở Hà Nội, chuyên 

về mảng kinh tế - tài chính - doanh nghiệp. Mục đích của lớp tập huấn là cung cấp cho nhà báo 

kiến thức có hệ thống về những khái niệm kinh tế - tài chính căn bản (GDP, PCI, VAT,… ); kiến 

thức, kỹ năng giúp nhà báo đọc - hiểu nhanh những báo cáo tài chính, những con số thống kê về 

kinh tế - tài chính để họ có thể nâng cao chất lượng tin, bài về kinh tế - tài chính - doanh nghiệp 

của mình; góp phần hỗ trợ, thúc đẩy sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào chính sách 

thông qua các tác phẩm báo chí ấy. 

 

c. Hội thảo “Bản chất, vai trò của hợp tác xã và kinh nghiệm từ các hợp tác xã ở Đức” do RED 

phối hợp với đại diện Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tổ 

chức tại Hà Nội, ngày 15/06/2017. Hội thảo là một trong nhiều hoạt động của RED nhằm kết nối 

báo chí với các tổ chức xã hội.  

 

3. Tham gia chính sách 

 

Trong năm 2017, chúng tôi cũng chủ động, thường xuyên góp ý xây dựng cho nhiều dự thảo 

chính sách; tổ chức đối thoại phân tích, thu thập ý kiến, kiến nghị tìm cách tháo gỡ nhiều vấn đề 

chính sách. Đáng chú ý có: 

 

- Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Hành chính công” do RED và Ban soạn thảo Dự thảo Luật Hành 

chính công phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/07/2017. Luật Hành chính công là một sáng 

kiến lập pháp của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh. Thông qua Hội thảo chúng tôi mong muốn 

đóng góp một phần nỗ lực nhằm cải cách nền hành chính Việt Nam theo hướng tinh gọn, minh 

bạch, bảo đảm trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng hiệu quả. 

 



- Hội thảo “Truyền thông Nhà nước trong bối cảnh Nhà nước kiến tạo” do RED tổ chức tại Hà 

Nội vào ngày 23/08/2017. Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu và thu thập những góp ý cho đề tài 

nghiên cứu về Truyền thông Nhà nước được khởi động từ đầu tháng 06/2017 của mình. Đề tài 

nghiên cứu này do các nhà báo yêu thích nghiên cứu khoa học xã hội đảm nhận. Mục đích của 

nghiên cứu là xác định hiện trạng, phát hiện khó khăn vướng mắc trong công tác truyền thông 

của các cơ quan hành chính nhà nước. Chúng tôi lấy đó làm cơ sở để đưa ra những đề xuất, kiến 

nghị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả truyền thông nhà nước; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của báo chí, người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà 

nước. 

 

- Đối thoại chính sách “Vai trò của truyền thông nhà nước trong tình hình hiện nay” do RED 

phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào ngày 

29/09/2017. Tham dự Đối thoại có đại diện bộ phận phụ trách phát ngôn, truyền thông ở các cơ 

quan quản lý nhà nước tại Hà Tĩnh và một số tỉnh khu vực miền Trung; đại diện Ban Tuyên giáo 

tỉnh Hà Tĩnh, cùng nhiều nhà báo, phóng viên. Tại Đối thoại, ông Đỗ Quý Doãn - nguyên Thứ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, và ông Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông 

tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát ngôn, cung cấp 

thông tin cho báo chí, người dân và doanh nghiệp; kinh nghiệm phòng tránh và xử lý khủng 

hoảng truyền thông. Các đại biểu tham dự Đối thoại cũng nhiệt tình bày tỏ khó khăn, vướng mắc 

về năng lực, nguồn lực cho công tác truyền thông của cơ quan nhà nước và đưa ra nhiều đề xuất 

hỗ trợ, tăng cường. 

 

- Hội thảo “Truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông” do RED phối hợp với 

Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (MTC) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 

28/12/2017. Tham dự Hội thảo có đại diện bộ phận phụ trách phát ngôn và cung cấp thông tin 

của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, cùng nhiều nhà báo, thành viên các 

tổ chức xã hội, đại diện doanh nghiệp quan tâm. Hội thảo tập trung vào kỹ năng phát ngôn, cung 

cấp thông tin, thu nhận thông tin phản hồi trong suốt chu trình chính sách (đề xuất, xây dựng, 

ban hành, thực thi, đánh giá, điều chỉnh chính sách) để bảo đảm chất lượng của chính sách. 

Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ về kỹ năng phòng tránh, xử lý khủng hoảng truyền thông. 

Kết luận, cũng là kiến nghị quan trọng nhất được rút ra từ Hội thảo là công tác truyền thông 

chính sách phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, được thực hiện bài bản; bảo đảm sự tham gia của báo 

chí, người dân và doanh nghiệp ngay từ đầu chu trình chính sách; bảo đảm tính minh bạch và 

trách nhiệm giải trình của cơ quan ban hành, thực thi, giám sát chính sách. 

 

4. Mở rộng quan hệ đối tác, nâng cao năng lực của tổ chức 

 

Với tinh thần cầu thị, hợp tác, chia sẻ, chúng tôi luôn tích cực tìm kiếm, thiết lập, gìn giữ, tăng 

cường những quan hệ cùng có lợi với các tổ chức khu vực và quốc tế, các tổ chức xã hội trong và 

ngoài nước, các cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí và đơn vị truyền thông,… Trong đó có: 



 

- Cục Báo chí - Bộ Thông tin & Truyền thông. 

- Hội Nhà báo Việt Nam. 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 

- 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). 

- Liên minh Báo chí Đông Nam Á (SEAPA).  

- Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef). 

- Oxfam 

… 

Tại Hội nghị thường niên “Báo chí với Phát triển bền vững” (Hà Nội, ngày 28/11/2017), ngoài 

việc chia sẻ với các đối tác, bạn hữu những kết quả nghiên cứu “Nhận diện hành vi trục lợi trong 

tác nghiệp báo chí”, “Truyền thông Nhà nước trong bối cảnh Nhà nước kiến tạo” và “Mức độ đáp 

ứng chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí thông qua cảm nhận độc giả”, chúng 

tôi còn tham vấn và đề xuất chương trình hợp tác hành động mới, bắt đầu từ năm 2018, với chủ 

đề: “Báo chí với Phát triển bền vững”. Chương trình này là nỗ lực dài hơi, thiết thực của chúng tôi 

góp phần hoàn thành “Mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam 2030” (VSDG 2030), hưởng ứng 

“Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc. Nội dung chính của 

chương trình là: 

A. Viết nên câu chuyện VSDG 2030 phản ảnh các nội dung trọng tâm: 

i) Về minh bạch tài chính, tài sản, dự án, mua sắm công; 

ii) Các chủ đề phóng sự, điều tra, phòng chống tham nhũng; chống tiêu cực; sử dụng vốn phát 

triển kém hiệu quả;  

iii) Các chủ đề về môi trường và phát triển.  

iv) Vai trò báo chí trong phản hồi và điều chỉnh chính sách công. 

v) Những câu chuyện về các giá trị cần lên án và cổ vũ những giá trị mới; cổ vũ cảm hứng phát 

triển;  

vi) Những câu chuyện về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong phát triển;  

vii) Những câu chuyện về sáng kiến cộng đồng, nhóm dân cư đóng góp vào VSDG 2030;  

viii) Báo chí phối hợp với các tổ chức xã hội, chuyên gia trong tuyên truyền chính sách, tăng 

cường nhận thức về quyền và sử dụng quyền cho người dân ở cơ sở. 

 

B. Những hoạt động xây dựng mạng lưới và cơ chế phối hợp: 

i) Bảo vệ tác nghiệp nhà báo, đặc biệt là nhà báo nữ. 

ii) Cơ chế phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông của các tổ chức xã hội, chuyên gia 

trong thông tin, truyền thông về VSDG 2030. 



iii) Nghiên cứu giải thưởng báo chí vì sự phát triển bền vững;  

iv) Trao đổi và thực hiện cơ sở dữ liệu chia sẻ thông tin, hiểu biết và kinh nghiệm thông tin, 

truyền thông về VSDG 2030;  

v) Nghiên cứu trao đổi, hợp tác quốc tế, khu vực về vai trò của truyền thông đại chúng với sự 

nghiệp phát triển bền vững. 

Trong quá trình triển khai nội dung trong từng giai đoạn, RED tiếp tục đóng vai trò điều phối, kêu 

gọi sự tham gia của các phóng viên, chuyên gia đa lĩnh vực, khối nhà nước, doanh nghiệp và các 

tổ chức xã hội, các viện, trường cùng đề xuất, xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường hàm lượng 

thông tin và truyền thông về VSDG 2030, trongtừng giai đoạn 2018-2020 và 2021-2030. Chúng 

tôi kêu gọi và hoan nghênh mọi sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 

chức quốc tế, các tổ chức xã hội, các nhà báo và bạn hữu, đối tác gần xa.  

 

Chúng tôi ý thức được rằng để có những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức xã hội với 

cơ quan quản lý nhà nước, với báo chí, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giữa các tổ chức xã hội 

với nhau thì tự thân mỗi tổ chức - trong đó có RED Communication - phải không ngừng nâng cao 

năng lực của mình. Do đó trong năm 2017, chúng tôi đã tổ chức: 

 

- Tập huấn “Quản lý dựa trên kết quả” (RBM) trong các ngày 17 - 19/10/2017, dành cho thành 

viên của tổ chức và các bạn hữu, đối tác thân thiết. Lớp tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, 

vui vẻ, xây dựng với các trò chơi, bài tập thực hành đa dạng. Các học viên đã được chuyên gia 

Koen Toonen và chuyên gia Nguyễn Chí Dũng cung cấp những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất, 

quan trọng nhất giúp xây dựng, thực thi, quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá dự án một cách hiệu 

quả. Chẳng hạn như xác định cây vấn đề, quản trị rủi ro, xây dựng bộ chỉ số đánh giá (indicators),… 

 

- Tập huấn "Hướng dẫn thực hiện các quy định nhà nước về việc tiếp nhận và quản lý các dự án 

viện trợ nước ngoài" do RED và Ban Hợp tác quốc tế của VUSTA phối hợp tổ chức tại Hà Nội, 

ngày 21/12/2017. Qua lớp tập huấn, các thành viên của chúng tôi có cơ hội được bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng làm việc với cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các nhà 

tài trợ để có thể nâng cao năng lực, rút ngắn thời gian tiếp nhận và sử dụng hiệu quả những nguồn 

hỗ trợ từ nước ngoài. Ở chiều ngược lại, cơ quan chủ quản (VUSTA) và cơ quan quản lý nhà nước 

cũng được biết thêm về tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của những tổ chức hoạt động 

vì cộng đồng như RED Communication để có cơ chế hỗ trợ đúng đắn, kịp thời. 

IV. TÀI CHÍNH 

 

V. LỜI KẾT 

 

Có thể nói năm 2017 là năm mà chúng tôi có sự thay đổi đáng kể về tầm nhìn, chiến lược hoạt 

động. Sự chuyển mình quan trọng nhất trong chương trình của chúng tôi là: từ “Bảo vệ tác 

nghiệp báo chí” đến “Báo chí với Phát triển bền vững”. 



 

Để có những hoạt động đa dạng, ý nghĩa kể trên, RED Communication 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. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Bộ Các 

vấn đề toàn cầu Canada (GAC) đã tài trợ và nhiệt tình tư vấn, đồng hành với chúng tôi suốt 3 

năm qua. 

 

Tiếp đà thành công của năm 2017, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa cho những hoạt động 

tích cực trong giai đoạn tiếp theo, vì sự phát triển bền vững Việt Nam. 

 

Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi đề xuất hợp tác, góp ý xây dựng của quý vị. 

 

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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