
TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ BIỂU ĐẠT VÀ PHÁT NGÔN VỚI BÁO CHÍ CỦA TCXH VN (Irish Aid 2014) 

 

I. Bối cảnh/lý do thực hiện nghiên cứu  

 Việt Nam đang trong quá trình đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).Một 

phần quan trọng trong tiến trình này là những cam kết mở rộng không gian hoạt động cho khu vực xã hội 

dân sự. Luật về hội, một trong những khuôn khổ pháp lý quan trọng nhất cho các tổ chức xã hội dân sự đã 

được đưa vào nghị trình xây dựng luật của Quốc hội.Tuy nhiên, để khai thác được những chuyển biến thuận 

lợi này, một trong những vấn đề quan trọng là tự bản thân các tổ chức cần nâng cao hình ảnh và tiếng nói 

của mình trước công chúng.  

Báo chí nói riêng và truyền thông nói chung là kênh quan trọng nhất để chuyển tải những thông điệp, 

qua đó thu hút sự quan tâm và ủng hộ của các lực lượng xã hội đến hoạt động của khối này. Năng lực biểu 

đạt trên báo chí, do đó là vấn đề quan trọng với các tổ chức xã hội vốn vẫn còn rất non trẻ hiện nay. Vấn đề 

thứ hai mà khảo sát đề cập tập trung vào cấp độ tổ chức, cụ thể là tìm hiểu công tác phát ngôn và cung cấp 

thông tin của các TCXH. Phát ngôn của tổ chức là một phần quan trọng của biểu đạt nói chung. Xét về mặt 

thực tiễn, cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin đóng vai trò quyết định đến hiệu quả biểu đạt của từng tổ 

chức. Do đó, đánh giá thực trạng cũng như nhu cầu nâng cao năng lực của về phát ngôn và cung cấp thông 

tin chứa đựng nhiều hàm ý quan trọng, đặc biệt trong việc khuyến nghị những chiến lược can thiệp nhằm 

nâng cao hiệu quả biểu đạt cho các TCXH Việt Nam.   

Khảo sát này là kết quả hợp tác giữa Cơ quan phát triển quốc tế Ireland (Irish Aid) và Trung tâm 

nghiên cứu truyền thông phát triển (RED Communication). Khảo sát nhằm cung cấp những đánh giá ban đầu 

về nhu cầu và năng lực biểu đạt của các tổ chức xã hội Việt Nam trên báo chí, dựa trên nghiên cứu một mẫu 

chọn ngẫu nhiên gồm 62 tổ chức xã hội, kết hợp với phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với 28 tổ chức tại Hà 

Nội, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khảo sát với nhóm 30 nhà báo và chuyên gia truyền thông. 

 

II. Mục đích nghiên cứu  

Nhằm đánh giá đúng mức năng lực biểu đạt và phát ngôn của các TCXH. 

 

III. Phạm vi, đối tượng, thời gian, phương pháp nghiên cứu 

- Phạm vi: Nghiên cứu một mẫu chọn ngẫu nhiên gồm một số tổ chức xã hội, kết hợp với phỏng vấn sâu và 

thảo luận nhóm với một số tổ chức tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khảo sát với 

nhóm nhà báo và chuyên gia truyền thông. 

- Thời gian thực hiện nghiên cứu: 11/2014  

- Đối tượng nghiên cứu: Các tổ chức xã hội (CSO) có quy mô vừa, được thành lập và hoạt động theo cơ chế 

độc lập cả về tài chính (không được cấp ngân sách nhà nước) và nhân lực, có mục đích hướng tới cộng đồng, 

ở tất cả các lĩnh vực (chủ yếu ở nhóm (2) – tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức trực thuộc và nhóm 

(3) – các tổ chức xã hội – phi chính phủ hướng tới các hoạt động từ thiện, giáo dục, sức khoẻ, có đăng ký 

hoạt động) 

- Phương pháp nghiên cứu:  

• Phương pháp phỏng vấn bảng hỏi online theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên với 62 TCXH . 

• Thảo luận nhóm với 28 đại diện TCXH  tại Hà Nội,Hà Tĩnh và TPHCM  

• Phỏng vấn sâu các chuyên gia TCXH  và 17 nhà báo tại 3 địa phương trên 

 

 

 

 



IV. Kết cấu báo cáo  

I. Tóm tắt tổng quan  

II. Giới thiệu  

1. Bối cảnh nghiên cứu  

2. Mục đích nghiên cứu 

3. Phương pháp nghiên cứu  

4. Giải thích thuật ngữ  

5. Một số nghiên cứu gần đây  

6. Hạn chế của nghiên cứu:  

III. Biểu đạt trên báo chí của tổ chức xã hội Việt Nam  

1. Nhận thức và năng lực biểu đạt của tcxh việt nam  

2. Những rào cản từ bên ngoài đối với biểu đạt của TCXHVN  

3. Nâng cao năng lực về biểu đạt cho các tcxh việt nam  

IV. Người phát ngôn và cung cấp thông tin của tổ chức xã hội Việt Nam  

1. Phát ngôn và người phát ngôn với báo chí của TCXHVN  

2. Xây dựng năng lực cho người phát ngôn và cung cấp thông tin  

V. Kết luận và kiến nghị 

VI.         Tài liệu tham khảo 

VII.        Phụ lục 

 

V. Kết qủa nghiên cứu  

-  Về nhu cầu và năng lực biểu đạt trên báo chí của TCXHVN:  

• Năng lực biểu đạt với báo chí là không đồng đều giữa các tổ chức và mức độ tương tác với báo chí 

vẫn còn hạn chế.  

• Sự hiểu biết và thừa nhận của cơ quan nhà nước và khối báo chí với xã hội dân sự là không đồng đều, 

chưa cởi mở và thiếu tính hỗ trợ.  

-  90%  các tổ chức được hỏi xác nhận tổ chức cần thiết phải có người phát ngôn, trong đó 35% đã có sự 

phân công nhân sự đảm nhận vai trò này.  

- Khảo sát chỉ ra xu hướng biểu đạt và phát ngôn với báo chí của TCXH VN là tích cực. Nhu cầu thông tin của 

báo chí từ nguồn TCXH là rất cao, cũng như sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội cho phép 

những tổ chức này tiếp cận dễ dàng đến báo chí.  

 

VI. Khuyến nghị  

Các khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả biểu đạt của TCXH Việt Nam bao gồm:  

1. Các TCXH cần phải có cơ chế kết nối báo chí hiệu qủa hơn.  

2. Mỗi tổ chức cần xây dựng chiến lược truyền thông cho tổ chức mình, trong đó có hợp phần hợp tác 

với báo chí.  

3. Báo chí cần sử dụng nguồn tin từ các tổ chức xã hội hiệu quả hơn. 

4. Các tổ chức xã hội cần phân công người phát ngôn chính thức và được công bố rõ trên website tổ 

chức và ở các mạng lưới kết nối với báo chí. 

5. Việc xây dựng năng lực cho người phát ngôn, hỗ trợ xây dựng quy chế phát ngôn cho từng tổ chức là 

điều cần thiết; thêm vào đó việc phát triển một mạng lưới người phát ngôn được điều phối bởi chuyên gia 

truyền thông sẽ giúp gia tăng hiệu quả kết nối báo chí và TCXH.   
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