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1:0 Lời giới thiệu
Chào mừng quí vị đến với Báo cáo Hoạt động 2011-2013 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 2011-2013.
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.
Mục tiêu chính của chúng tôi trong giai đoan 2011-2013 là bảo vệ quyền tác nghiệp
báo chí, 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 vào quá trình cải cách tư pháp.
Trong quãng thời gian này chúng tôi đã thực hiện 3 dự án với các nhà tài trợ nước
ngoài nhằm (i) xác định các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí mà các nhà báo
phóng viên Việt Nam lâu nay vẫn thường gặp và hỗ trợ họ xử lý các hành vi cản trở
này bằng cách biên soạn và phát hành sổ tay hướng dẫn, tổ chức tập huấn, hội
thảo, sản xuất và phát sóng phim tài liệu với nội dung liên quan, và (ii) đưa cải cách
tư pháp tới cộng đồng bằng cách đáp ứng nhu cầu truyền thông của các tổ chức xã
hội dân sự ở Việt Nam và tăng cơ hội để các tổ chức này tham gia vào các hoạt
động tư pháp. Đồng thời, chúng tôi cũng mở rộng mạng lưới các tổ chức xã hội dân
sự tham gia vào lĩnh vực tư pháp, các cơ quan truyền thông báo chí trên toàn quốc,
mạng lưới các nhà báo chủ lực về chính sách trên báo chí truyền thông, cũng như
các mạng truyền thông xã hội; chúng tôi theo sát họ để đánh giá nhu cầu của cộng
đồng, thực hiện các dự án của chúng tôi,và hỗ trợ sự phát triển của các tổ chức đó.
Chúng tôi tiếp tục các chiến dịch tư vấn để nâng cao nhận thức của cộng đồng,
của các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các nhà báo, phóng viên để họ tự nhận
thức đầy đủ về các quyền hợp pháp của họ. Các cá nhân và tổ chức đó vẫn
thường xuyên liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực hoạt
động của chúng tôi.
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 liên lạc ở
trang 15.

Trần Nhật Minh
Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication)
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2:0 Về RED Communication
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 dầy 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.
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 XHDS và báo chí truyền
thông về các vấn đề trong quá trình cải cách tư pháp và môi trường truyền thông, đồn 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.
Kể từ khi thành lập tới nay, RED Communication đã và đang tập trung vào các hoạt
động:
1. Hoạt động Truyền thông:
 Phát triển Truyền thông báo chí, bao gồm:
 Bảo vệ quyền 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 XHDS 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.
2. Tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp:
 Chương trình “Mang cải cách tư pháp đến với cộng đồng”: Kết nối báo chí truyền
thông với các tổ chức XHDS trong quá trình cải cách tư pháp để truyền thông nhằm
mục dích lan tỏa và nhân rộng hiệu quả của các cải cách này trong cộng đồng.
3. Đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề báo chí truyền thông:
 Tiến hành khảo sát về thực trạng các hành vi cản trở tác nghiệp đối với các
phóng viên, nhà báo ở Việt Nam;
 Tiến hành khảo sát các nhu cầu cấp thiết về tiếng nói của các tổ chức XHDS
trên báo chí truyền thông;
 Trên cơ sở những khảo sát nghiên cứu đó, đề xuất và thực hiện các giải pháp
đối với các vấn đề cần giải quyết.
4. Tổ chức các khóa tập huấn và các hội thảo cho các tổ chức XHDS, 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.
5. Kết nối và hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong và
ngoài nước, các tổ chức XHDS;
6. Nâng cao năng lực của nhân viên, tình nguyện viên và cộng tác viên của mình bằng:
 Các khóa đào tạo về chính sách, phát triển dự án, tài chính, truyền thông...
 Đào tạo kỹ năng và nâng cao tiếng Anh cho các nhân viên của Trung tâm.
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2:1 Cơ cấu Tổ chức

2:2 Hình ảnh hoạt động của RED Communication:

Tặng quà và áo ấm cho đồng bào vùng cao

Khóa Đào tạo Kỹ năng giảng viên nguồn

2:3 Weblinks:
https://www.gov.uk/government/publications/vietnam-country-of-concern/vietnam-country-of-concern
http://vn.linkedin.com/pub/red-communication/63/1b6/71b
http://www.vietnambreakingnews.com/2011/06/two-more-journalists-receive-responsibility-prize/
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3:0 Những nét sơ lược
RED Communication đang trong thời kỳ phát triển. Con người là nguồn lực chính của RED
Communication trong nỗ lực để trở thành một tổ chức có uy tín và góp phần đáng kể vào công
cuộc giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về pháp luật, nâng cao tiếng nói của
các tổ chức XHDS trên báo chí truyền thông, cũng như quảng bá thúc đẩy thực thi quyền tác
nghiệp báo chí trong những năm tới. Nguyện vọng của Trung tâm là xây dựng một đội ngũ trẻ
với nhiệt huyết cao, kỹ năng chuyên môn giỏi và tận tụy để đạt được mục tiêu đó.

3:1 Sứ mệnh
Sứ mệnh của RED Communication’s là thúc đẩy những thay đổi trong môi trường báo chí
truyền thông và nâng cao năng lực truyền thông cho các tổ chức phi chính phủ và XHDS
bằng cách xác định những vấn đề khó khăn trở ngại và đề xuất các giải pháp và sáng kiến
truyền thông nhằm xử lý các vấn đề đó.

3.2 Tầm nhìn
Trở thành một tổ chức mạnh, tích cực thúc đẩy những thay đổi trong môi trường hoạt động
truyền thông, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nơi các quyền của người dân được
đảm bảo.

3:3 Giá trị và hành động thực tiễn
 Đóng vai trò một tổ chức chuyên nghiệp trong việc tư vấn và hỗ trợ các tổ chức XHDS
để tiếng nói của họ được nghe thấy trên báo chí truyền thông, nhờ đó các tổ chức này
có thể phát triển tốt hơn.
 Đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa báo chí truyền thông và các tổ chức XHDS, giữa cộng
đồng và quá trình cải cách tư pháp.
 Đóng vai trò một tổ chức tiên phong, đảm trách việc cải thiện môi trường truyền thông
và quyền báo chí ở Việt Nam;
 Những nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi:
o Tận tụy
o Trung thực
o Sáng tạo
o Sáng suốt
o Minh bạch
o Định hướng vì tiến bộ xã hội.

3:4 Đội ngũ Nhân viên của RED Communication










Ông Trần Nhật Minh – Nhà báo, Giám đốc Trung tâm
Chị Phạm Thanh Huyền – MBA, Phó Giám đốc
Chị Đỗ Kiện Ảnh - Cử nhân ngoại ngữ, Trợ lý Giám đốc
Chị Hoàng Huệ Linh – Cử nhân ngoại ngữ, Điều phối viên Dự án
Chị Trần Tâm – Cử nhân báo chí, Nhà báo, Trợ lý Báo chí truyền thông
Chị Nguyễn Quỳnh Giao – Cử nhân ngành Tài nguyên, nhân viên truyền thông
Chị Hoàng Thị Thu Lý – Cử nhân Tài chinh-Ngân hàng, Kế toán
Chị Ngô Thị Bích Như – Cử nhân cao đẳng Lưu trữ Quản trị – Nhân viên hành chính
Anh Nguyễn Tất Vinh - Cử nhân IT, quản trì công nghệ thông tin.
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4:0 Mục tiêu chính
 Phát triển năng lực của các tổ chức phi chính phủ, XHDC và nâng cao nhận thức về
các vấn đề cũng như vai trò của truyền thông trong phát triển.

 Làm cầu nối giữa cộng đồng và cơ quan lập pháp trong quá trình cải cách tư pháp;
Nâng cao nhận thức về luật pháp của cộng đồng và tăng cường tiếng nói của các tổ
chức XHDS trên báo chí truyền thông;

 Cải thiện môi trường cho các hoạt động truyền thông.
 Phát triển năng lực truyền thông của các tổ chức XHDS và báo chí truyền thông, kết nối
các tổ chức XHDS với báo chí truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về các vấn đề pháp lý và xã hội, và đề xuất giải pháp cho các vấn đề đó.

 Hợp tác quốc tế: Thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và
các nhà tài trợ quốc tế để gây quỹ và học hỏi kinh nghiệm thực hiện các chương trình.
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5:0 Các Dự án
5:1 Quỹ Nhân quyền và Dân chủ Bộ Ngoại giao Anh (2012-2013)
(thông qua Đại sứ quán Anh tại Hà Nội)

Tên Dự án: Sáng kiến Tăng cường thực thi các qui định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp
báo chí.
Dự án nhằm mục tiêu “Kết nối các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan truyền thông và các cơ
quan chính phủ trong việc thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí và
củng cố môi trường thuận lợi cho hoạt động truyền thông ở Việt Nam”.
Bối cảnh: Các quy định pháp luật của Việt Nam về bảo vệ tác nghiệp báo chí và tạo điều kiện
cho các nhà báo thu thập thông tin đã tồn tại, tuy nhiên việc thực thi còn rất yếu và chưa có cơ
chế để xử lý các hành vi cản trở nhà báo, phóng viên nên trong quá trình tác nghiệp họ gặp rất
nhiều trở ngại, chính vì vậy RED Communication mong muốn góp phần giảm thiểu các trở
ngại này thông qua nâng cao nhận thức pháp luật cho các phóng viên nhà báo và cung cấp tư
vấn và kiến thức về cách đòi quyền báo chí và xử lý các hành vi cản trở đối với họ.

Khóa tập huấn Các
qui định Pháp luật
về Bảo vệ Tác
nghiệp báo chí
tại tỉnh Đắc Lắc

Khóa tập huấn
tại tỉnh Gia Lai

Dự án này do RED Communication xây dựng dựa trên những kết quả đầu ra của dự án thực
hiện trong năm 2011 với sự hỗ trợ của Quỹ Nhân quyền và Dân chủ thuộc Bộ Ngoại giao Vương Quốc Anh. Khởi động với nghiên cứu chuyên sâu và một số hoạt động thí điểm trong
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năm 2011, RED Communication đã có được sự thấu hiểu về một số vấn đề bất cập ở Việt Nam
và xây dựng được một nền tảng cần thiết và biến một số kết quả nghiên cứu thành các hành
động cụ thể trong giai đoạn tiếp theo này, thông qua chuỗi giải pháp tập trung vào việc thực
hiện ở cấp tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk đã được chọn để thí điểm mô hình này bởi nơi đây được xác
định là một trong những khu vực rủi ro nhất cho hoạt động của nhà báo.
Đề xuất của RED Communication đối với nhà tài trợ chứng tỏ vai trò của Trung tâm trong việc
tăng cường bảo vệ các nhà báo và thúc đẩy thay đổi trong môi trường báo chí truyền thông ở
Việt Nam thông qua sự hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức địa phương và phát
triển một mạng lưới qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tập huấn, vv...
Các hoạt động:








Hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Đắk Lắk xây dựng bộ hướng dẫn
quy trình thủ tục, và cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai
các quy định, trình tự, thủ tục xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong
lĩnh vực báo chí; Hướng dẫn và đào tạo các cán bộ TTTT cấp tỉnh và cấp huyện, các
nhà báo phóng viên ở Đắk Lắk trong việc áp dụng các quy trình thủ tục mới được xây
dựng và cơ chế phối hợp từ đó nâng cao năng lực của họ trong việc phổ biến và giám
sát việc thực thi các quy định pháp luật về báo chí;
Triển khai chuỗi các hoạt động truyền thông (bao gồm xây dựng 1 phim tài liệu, nhiều
bài báo trên báo viết và báo điện tử, chương trình trao đổi chuyên gia, 1 sổ tay hướng
dẫn...) nhằm khuyến khích sự thay đổi và tăng cường chia sẻ mô hình của Đắk Lắk tới
cộng đồng
Tổ chức 5 cuộc hội thảo ở tại 5 cụm tỉnh nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động
tốt với các tỉnh, và thúc đẩy việc nhân rộng mô hình này ra ngoài phạm vi tỉnh Đắk Lắk
( hơn 20 tỉnh có đại diện tham dự, số lượng người tham dự khoảng 700 người.. ); Tổ
chức 3 hội thảo chuyên đề tại Hà Nội về các vấn đề liên quan đến truyền thông nhằm
đưa các đối tác tới gần nhau hơn gồm: các nhà báo, các chuyên gia truyền thông và
các nhà hoạch định chính sách.
Tổ chức 5 khóa đào tạo cho khoảng 300 nhà báo được chọn lựa từ 20-25 tỉnh thành
trên toàn quốc, trong đó có khóa đào tạo thí điểm cho các phóng viên luật pháp ở tỉnh
Đắk Lắk.

Kết quả:
Các hoạt động của Dự án đã đạt được mọi kết quả mong muốn. Ngoài các sản phẩm của dự
án như Sổ tay Hướng dẫn, phim tài liệu, dự án còn đạt được những kết quả sau:



Hàng trăm tin bài trên báo chí địa phương và toàn quốc đã đưa tin về các vụ việc xử lý
cản trở tác nghiệp báo chí;
Các nhà báo, phóng viên và các cơ quan chức năng đã chủ động giải quyết các hành
vi vi phạm luật báo chí. Vai trò của các Sở TTTT và các hội nhà báo cấp tỉnh được
tăng cường trong công tác bảo vệ nhà báo.

Hoạt động của Dự án cũng thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng và báo giới. Hàng
trăm nhà báo phóng viên đã liên kết với nhau và với các chuyên gia báo chí cũng như với các
cơ quan chức năng để chia sẻ thông tin và đối thoại.

Weblinks về Dự án:
-

-

http://baodaklak.vn/channel/3481/201303/tap-huan-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bao-ve-tac-nghiep-baochi-2226824/
http://bienphong.com.vn/baobienphong/news/tap-huan-ve-bao-ve-quyen-tac-nghiep-bao-chi/18585.bbp
http://vja.org.vn/vi/detail.php?pid=72&catid=73&id=31724&dhname=Gia-Lai-Tap-huan-ve-bao-ve-quyentac-nghiep-bao-chi
http://baogialai.com.vn/channel/721/201304/bao-ve-quyen-tac-nghiep-bao-chi-cho-doi-ngu-nguoi-lam-bao2228293/
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5:2 Quỹ Hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) (2012-2013)
(Hợp phần III của Chương trình Đối tác Tư pháp - JPP)
Tên Dự án: “Đưa cải cách tư pháp đến với cộng đồng”
Mục tiêu của Dự án: “Đưa cải cách tư pháp đến với cộng đồng” nhằm xây dựng cầu truyền
thông kết nối và tăng cường cơ hội cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam tham gia vào các
hoạt động tư pháp, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhóm yếu thế và góp phần hiện
thực hóa Chiến lược cải cách tư pháp cũng như Luật trợ giúp pháp lý
Hoạt động của Dự án và Kết quả:







01 phim tài liệu;
01 Sổ tay hướng dẫn về cải cách tư pháp;
01 Hội thảo “Truyền thông và hoạt động hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng”
Các bài báo viết về vấn đề này.
01 tọa đàm về cải cách tư pháp trên TV;
Dự án đã góp phần truyền bá nội dung cải cách tư pháp trong cộng đồng.

RED Communication thực hiện,
quản lý và giám sát mọi hoạt
động của dự án. Trong mỗi hoạt
động, RED Communication chịu
trách nhiệm kiểm soát, quản lý
sự tham gia của các đối tác và
báo cáo cho các nhà tài trợ. Mọi
hoạt động bao gồm đánh giá và
giám sát đều minh bạch, và
được công bố trong các tài liệu
với các cơ quan nhà nước và
những đơn vị ủng hộ.
Dự án đã kết thúc thành công và
góp phần đẩy mạnh thực hiện
chiến lược cải cách pháp lý.
Seminar
“Communication & legislation assistant for people”
Thông qua dự án này, các tổ chức phi chính phủ đã có hiểu biết sâu rộng hơn về tư pháp và
pháp chế, cũng như các hướng dẫn và kỹ năng để tham gia vào công tác tư pháp; họ đã có
thể kết nối với các cơ quan tư pháp với định hướng rõ ràng hơn cho hoạt động của họ.

Web links về Dự án
http://www.noichinh.vn/cong-tac-noi-chinh/201306/hoi-thao-truyen-thong-va-hoat-dong-tro-giup-phaply-cho-nguoi-dan-291552/
http://nguoilambao.vn/chuyen-nghe/50705-truyen-thong-trong-hoat-dong-ho-tro-phap-ly-cho-nguoidan.html
http://phapluatxahoi.vn/2013061909012347p0c1002/trong-hoat-dong-dong-hanh-ho-tro-phap-ly-chonguoi-dan-bao-chi-duoc-danh-gia-tich-cuc-nhat.htm
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5:3 Quỹ Nhân quyền và Dân chủ Bộ Ngoại giao Anh (2011-2012)
(thông qua Đại sứ quán Anh tại Hà nội)

Tên Dự án:
Giai đoạn 1: Nghiên cứu truyền thông về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí
Giai đoạn 2: Sáng kiến về nghiên cứu và xử lý các hành vi cản trở tác nghiệp
báo chí (kết quả của giai đoạn 1).
Mục tiêu của dự án nhằm “Cải thiện cơ cấu pháp lý và cơ chế đối phó với hành vi cản trở tác
nghiệp báo chí”.
Bối cảnh: Việt Nam cho tới nay chưa có khảo sát hoặc thảo luận công khai về vấn đề này,
chưa có định nghĩa về các hành vi cản trở báo chí trong luật pháp hoặc các qui định, và hầu
như chưa có cuộc tập huấn, hội thảo hoặc chia sẻ thông tin nào giữa các nhà báo về vấn đề
này; mới chỉ có rất ít nỗ lực chung giữa các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước
về vấn đề bảo vệ nhà báo; và ngoài Hội Nhà báo Việt Nam, không có một tổ chức phi chính
phủ nào hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhà báo. Đó là nguyên nhân RED Communication
quyết định đảm trách việc khảo sát nghiên cứu, phân tích, và xác đinh các vấn đề cần giải
quyết, và kết quả của công tác này là đề xuất các giải pháp và thực hiện của RED
Communication đối với các vấn đề đặt ra đó.

Lễ ký kết Thỏa thuận
tài trợ cho Dự án

Hội thảo “Báo cáo kết
quả Nghiên cứu &
đóng góp hoàn thiện
khung chính sách bảo
vệ tác nghiệp báo chí”.
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Hoạt động và Kết quả của Dự án:
 Một khảo sát trên diện rộng về hành vi cản trở tác nghiệp báo chí được tiến hành; 12
hành vi về cản trở báo chí đã được đưa ra về nguyên nhân, tác động và giải pháp,
được chia sẻ và thảo luận giữa các bên liên quan.
 Đinh nghĩa các hành vi cản trở tác nghiệp vầ cac khuyến nghị liên quan được Bộ
TTTT và các cơ quan trung ương và địa phương xem xét tạo thuận lợi. Một số
khuyến nghị được quan tâm, thục thi bảo vệ nhà báo tốt hơn
 5 buổi tập huấn và hội thảo qui tụ hơn 300 nhà báo đến từ Hà Nội, TP HCM và 3 khu
vực có tác động xấu nhất là Nghệ An, Đà Nẵng và Ban Me Thuột ( có trong cuộc
khảo sát) Nhà báo ở các tỉnh lân cận cũng tham gia.Các buổi tập huấn được đánh
giá cao về năng lực chuyển tải kỹ năng và hiểu biết đến với nhà báo .
 Diễn đàn các nhà báo trẻ đã được những người tham gia hội thảo thành lập tháng 12012 và hiện đang hoạt động trên Facebook với hơn 500 thành viên
 Một loạt các sản phẩm truyền thông (bao gồm phim tài liệu “Đối mặt” được phát
sóng trên VTC1 và trình chiếu trên tất cả các cuộc hội thảo hội nghị, tập huấn và sự
kiện liên quan, một cuộc họp báo và một buổi thảo luận của chuyên gia trên truyền
hình quốc gia, và một loạt các bài báo) đã được thực hiện, làm tăng nhận thức và
sự tham gia thảo luận của công chúng đối với vấn đề này.
 Cuốn Sổ tay hướng dẫn các nhà báo về quyền tác nghiệp và các kỹ năng thực tế
cần thiết khi tác nghiệp trong những tình huống thách thức đã được xuất bản và
phân phát cho các nhà báo và các cơ quan báo chí truyền thông và sử dụng cho các
hội thảo tiếp tới của RED Communication.
 Tạo cơ hội để công chúng, các nhà báo, các nhà hoạch định chính sách tham gia
thảo luận về hành vi cản trở tác nghiệp báo chí, thông qua:
o Diễn đàn Nhà báo trẻ, được thành lập tháng 1/2012, đã thực hiện tập
huấn cho những người tham gia, và hiện đang hoạt dộng tích cực trên
Facebook.com với hơn 500 thành viên, diễn đàn này sẽ được RED
Communication duy trì sau khi dự án kết thúc;
o 6 trang báo mạng với hơn 72,000 người hưởng ứng;
o Phỏng vấn hơn 500 nhà báo, lãnh đạo các tòa soạn và các cán bộ quản
lý nhà nước;
o 01 hội thảo chuyên gia tư vấn và nhiều cuộc thảo luận cấp chuyên gia
khác (bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách);
o 01 hội thảo về chính sách nhà nước với hơn 100 phóng viên và các nhà
hoạch định chính sách; 05 cuộc tập huấn với hơn 300 người tham dự trên
cả nước và 03 cuộc hội thảo cấp tỉnh về chính sách.
 RED Communication được đánh giá cao vì là tổ chức phi chính phủ đầu tiên thực
hiện sáng kiến bảo vệ quyền báo chí.

Web links về Dự án
-

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44058/nhan-dien-12-hanh-vi-can-tro-nha-baotac-nghiep.html
http://congluan.vn/tin-chi-tiet/80/30192/Nhan-dien-12-hanh-vi-can-tro-nha-baotac-nghiep-.html
http://www.baobacgiang.com.vn/PrintPreview/80759/
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5:4 Các hoạt động khác
Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2013 RED Communication cũng đã xây dựng
những chương trình mới, dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2014-2017, như
sau:
1. Chương trình “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức XHDS ở Việt Nam”: ý tưởng
về chương trình này nảy sinh từ hoạt động của RED Communication trong năm
2011, thông qua những cuộc thảo luận với các tổ chức XHDS về cải cách tư
pháp, thông qua việc thực hiện các chương trình tập huấn truyền thông cho các
tổ chức XHDS, và thông qua sự tham gia của các tổ chức XHDS vào các khóa
tập huấn này, RED Communication đã nhận thấy nhu cầu rõ rệt của các tổ chức
XHDS cần được nâng cao tiếng nói trên các phương tiện truyền thông báo chí.
Từ nhu cầu thực tế này, RED đã nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất các giải
pháp và cơ chế để tạo ra những thay đổi tích cực trong lĩnh vực này. Mậc dù một
số tổ chức XHDS ở Việt Nam đã thực hiện một số hoạt động về vấn đề này
nhưng họ mới đạt được những kết quả chưa đáng kể và chưa tạo ra những thay
đổi có tính cách mạng. Ý tưởng của chương trình này đã thu hút sự quan tâm
của một số nhà tài trợ quốc tế và RED Communication đang phát triển nó thành
một dự án khả thi.
2. Năm 2013, theo đề nghị của Chương trình Quốc tế về Phát triển Truyền thông
thuộc UNESCO, RED Communication đã xây dựng Chương trình “Sáng kiến tăng
cường bảo vệ nhà báo tại Việt Nam”, đề xuất của chương trình này đã được
IPDC/UNESCO phê duyệt với kế hoạch thực hiện vào quý III năm 2014.
3. Đề xuất chương trình “Thúc đẩy người dân tham gia vào quá trình thực thi chính
sách”:
o Bối cảnh: Việt Nam đang ở trong quá trình thay đổi, nhu cầu cần thiết
hoàn thiện luật pháp và chính sách đang trở nên cấp thiết. Để có được
hệ thống văn bản pháp qui hoàn thiện hơn, qui trình hoạch định cũng
như quá trình thực thi cần phải thay đổi. Ngoài sự hỗ trợ của các nhà tài
trợ đối với các cơ quan nhà nước, nhận thức của xã hội về luật pháp và
chính sách là nhân tố rất quan trọng.
o Thách thức: sự quan tâm của cộng đồng đối với luật pháp và chính sách
vẫn còn rất thấp; ngoài ra, sự tiếp cận của cộng đồng và các tổ chức làm
cầu nối (báo chí truyền thông và các tổ chức XHDS) với luật pháp và
chính sách còn rất sơ sài.
Từ nhu cầu nêu trên, RED Communication đã đề xuất các giải pháp tạo cơ chế và thúc đẩy sự
quan tâm cũng như sự tiếp cận của cộng đồng, báo chí truyền thông và các tổ chức XHDS
vào quá trình hoạch định cũng như quá trình thực thi luật pháp và chính sách.
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6:0 Network
RED Communication có quan hệ với JIFF, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế,
báo chí truyền thông, các cơ quan chức năng quản lý liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực
báo chí truyền thông.
RED Communication có quan hệ đối tác và hợp tác với các tổ chức XHDS tham gia vào quá
trình cải cách tư pháp, với mạng lưới nhà báo, phóng viên và các nhà báo phụ trách chuyên
mục luật và chính sách, các mạng xã hội, vv...
Là một tổ chức mới thành lập, RED Communication mới có thời gian kinh nghiệm ngắn ngủi.
Tuy nhiên, các thành viên sáng lập của RED có kinh nghiệm báo chí trên 10 năm và kinh
nghiệm làm việc với các tổ chức XHDS.
RED Communication là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, XHDS,
các doanh nghiệp và cộng đồng. Mạng lưới của RED Communication bao gồm nhiều tổ chức
XHDS và nhà báo trên khắp miền đất nước.
RED Communication có kinh nghiệm PR và quan hệ mật thiết với báo chí truyền thông, có khả
năng đua tin ấn tượng về các sự kiện quan trọng.

7:0 Tài chính

2013
8% 9%

2012

Tăng cường
phát triển tổ
chức
Hoạt động
trực tiếp

83%

29%

13%

58%

Nhân sự

Tăng
cường phát
triển tổ
chức
Hoạt động
trực tiếp

2011
16%

56%

Tăng cường
phát triển tổ
chức
28%

Hoạt động
trực tiếp
Nhân sự

Quản lý Tài chính 2011-2013
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8:0 Giám sát và Đánh giá
RED Communication tập trung vào việc xây dựng và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ
nhân viên của mình để đảm bảo hiệu quả cao trong công việc và giám sát sự minh bạch trong
việc thực hiện dự án.
Mỗi năm RED Communication thực hiện qui trình kiểm soát và đánh giá năng lực tổ chức,
đánh giá năng lực đôi ngũ nhân viên; tổ chức các cuộc họp thường niên, họp nhân viên và các
họa động đào tạo khác để đảm bảo RED Communication luôn theo sát sứ mệnh, tầm nhìn và
kế hoạch chiến lược trong giai đoạn 2012-2016 của mình,

Tập huấn và Đối thoại của các nhà báo và các nhà phân tích dự thảo chính sách tại Hà Nội
( 9/3 2013)

9:0 Liên hệ
Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication)
48 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel/Fax: + 84-4 62631763
Email: center@red.org.vn
Facebook fan page: https://www.facebook.com/redcommunicationfanpage?fref=ts
Web site: http://red.org.vn
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