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Nội dung trình bày

• Giới thiệu về Trung tâm

• Vai trò của truyền thông đối với các NGOs

• Các kênh truyền thông truyền thống

• Các kênh truyền thông qua mạng xã hội 

• Câu chuyện thành công



Trung tâm Nghiên cứu QHLĐ

• Một NGO chuyên nghiên 
cứu, tư vấn và đào tạo 
cho doanh nghiệp và 
NLĐ về các vấn đề lao 
động, bao gồm: CSR, 
tiêu chuẩn lao động, 
phòng ngừa tranh chấp 
lao động, đối thoại tại 
nơi làm việc v.v. 

• Quan hệ lao động là một 
lĩnh vực mới nên việc 
nâng cao nhận thức cho 
DN, NLĐ, các nhà hoạch 
định chính sách và cộng 
đồng nói chung rất quan 
trọng



Một số kênh truyền thông 
thường xuyên 



Vai trò của Truyền thông?

Truyền thông rất quan trọng với các NGOs vì: 

• Nâng cao hiểu biết của cộng đồng và đối 
tượng thụ hưởng về lĩnh vực hoạt động của 
NGOs

• Góp phần tăng uy tín của NGOs

• Hỗ trợ tìm tài trợ cho các hoạt động của NGOs 
(fund-raising)

• Tạo ra tác động lan tỏa cho các hoạt động quy 
mô nhỏ của NGOs (spillover effect)



Khó khăn của các NGOs khi tiếp cận 
truyền thông

• Ngân sách cho truyền thông hạn hẹp nên 
không thể thực hiện các chiến dịch truyền 
thông quy mô, dài hạn

• Thiếu hiểu biết, chuyên môn và nhân lực cho 
truyền thông

• Cách tiếp cận không bài bản

• Thiếu nội dung hấp dẫn (good content) để thu 
hút truyền thông 



Kênh truyền thông truyền thống

• Các kênh truyền thông truyền thống bao gồm: 
Truyền hình, radio, báo viết, báo điện tử

• Mang tính chính thống, có uy tín

• Phụ thuộc vào việc xây dựng mối quan hệ với 
các phóng viên, chất lượng bài, ưu tiên của 
báo, các tin nóng vào từng thời điểm



Cách tiếp cận…

Nên
• Nghiên cứu kĩ các báo chí quan tâm 

tới lĩnh vực chuyên môn của NGO 
và có độc giả là đối tượng của NGO 
(ví dụ: lao động-việc làm, môi 
trường v.v.)  Ưu tiên của mỗi báo, 
các phóng viên phụ trách mảng tin 
chuyên ngành

• Thay vì làm press release chung cho 
tất cả các báo, tập trung vào 1 số 
báo chính, đưa các thông tin phù 
hợp với từng báo cho phóng viên

• Đáp ứng các yêu cầu thông tin, 
phỏng vấn nhanh chóng

• Chú ý các luồng thông tin đang 
‘nóng’ vào thời điểm đó

Không nên

• Mời nhiều báo, không chọn 
lọc

• Press release quá chung 
chung, mơ hồ

• Đưa cả báo cáo/bộ tài liệu 
dày đặc cho phóng viên 

• Kéo dài thời gian đưa thông 
tin, sắp xếp phỏng vấn

• Đi lệch luồng thông tin đang 
nóng vào thời điểm đó





Truyền thông phi truyền thống



1,6 tỷ người sử dụng các mạng xã hội 
(2013)



36 triệu người dùng Internet ở Việt Nam 



Mạng Xã hội và NGOs

So với các kênh truyền thống, mạng xã hội có ưu 
điểm: 

(i) Dễ tương tác 

(ii) Chi phí thiết lập và duy trì thấp

(iii) NGO có thể chủ động nguồn thông tin cho 
cộng đồng

(iv) Cho phép sự sáng tạo và độc đáo

(v) Tác động nhanh và rộng (nếu biết cách sử 
dụng) nhưng cũng dễ phản tác dụng



Câu chuyện thành công trên 

mạng xã hội …



To Mama With Love
Trái tim cho Mẹ Yêu 

Vào Ngày của Mẹ (2010)

2 nhân viên 
Quyên góp $17.000 

trong 2 ngày 

Xây trường cho 300 
trẻ tại Tanzania



http://www.tomamawithlove.org/


Sử dụng Mạng xã hội như thế nào?

Nên

• Đào tạo cơ bản cho nhân 
viên về mạng xã hội (các 
khóa học trên mạng về FB, 
Blogging) 

• Đăng bài đều đặn 

• Duy trì tương tác với người 
truy cập

• Sáng tạo trong cách đăng tin 
(chú ý visual effects và các 
thông tin thời sự)

Không nên

• Lơi lỏng việc tương tác (đặc 
biệt trả lời câu hỏi) 

• Đăng các thông tin không 
liên quan, mang tính spam

• Thiết kế trang web/blog rối 
mắt, quá nhiều thông tin kĩ 
thuật



Case study
Chiến dịch truyền thông của Oxfam 

về Tiêu chuẩn lao động tại chuỗi 
cung ứng của Unilever Vietnam



Đánh giá việc thực hiện Tiêu 
chuẩn Lao động tại Unilever Việt 

Nam và các DN cung ứng cho 
Unilever tại Việt Nam 





Các kênh truyền thông đã sử dụng

• Chọn đúng thời điểm làn sóng phản đối các MNCs vi 
phạm tiêu chuẩn lao động lên cao tại châu Âu và châu 
Á + cuộc đình công lớn của Unilever tại London (2012)

• Tham gia nhiều diễn đàn lớn để thông tin về dự án 
(Diễn đàn CSR châu Âu và châu Á, Diễn đàn ILO về tiêu 
chuẩn lao động trong các MNCs, Hội thảo tại châu Âu 
và Việt Nam v.v.) 

• Trả lời phỏng vấn các báo, cung cấp tài liệu cho phóng 
viên

• Mạng xã hội (Linkedin, Facebook, Oxfam Blogs, Twitter)





Kết quả của chiến dịch truyền thông

• CEO của Unilever toàn cầu nhất trí 
với khuyến nghị của Oxfam, đồng ý 
cải tổ toàn bộ hệ thống cung ứng và 
tiêu chuẩn lao động của tập đoàn 
trên toàn thế giới

• Bổ nhiệm VP toàn cầu về CSR
• Tại Việt Nam: xem xét và cải thiện 

toàn bộ hệ thống giải quyết khiếu nại 
của NLĐ, đối thoại với NLĐ, khảo sát 
mức sống để đảm bảo mức lương đủ 
sống

• Đào tạo về quyền lao động cho hơn 
80 nhà cung ứng của Unilever tại Việt 
Nam

• Oxfam được mời quay lại đánh giá 
vào năm 2015


