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1. Bối cảnh 

Dựa trên Văn bản Chiến lược hoạt động VRN đến 2020 (tháng 1/2009), chiến lược truyền thông 

VRN đưa ra quan điểm truyền thông của VRN và đặt ra những mục tiêu ưu tiên trong hoạt động 

truyền thông giai đoạn đến 2020 để truyền thông trở thành yếu tố tích cực, góp phần đạt được mục tiêu 

chiến lược đã được xác định của VRN. Văn bản này cũng nhằm góp phần huy động năng lực của toàn 

bộ thành viên, thống nhất cách thức tổ chức, kế hoạch quản lý rủ ro để tạo ra sức mạnh cộng hưởng từ 

truyền thông trong nội bộ cũng như truyền thông cho cả cộng đồng. 

Chiến lược truyền thông VRN cho thấy truyền thông hiệu quả sẽ góp phần: 

- Đảm bảo mọi người hiểu VRN đang làm gì 

- Giúp huy động sự tham gia của các đối tác một cách hiệu quả 

- Thay đổi hành vi và quan niệm ở những cấp đối tượng VRN hướng đến đó là cấp quản lý, 

doanh nghiệp, cộng đồng. 

- Giúp đạt được các mục tiêu chiến lược của VRN 

- Chứng minh sự thành công của công việc 

-  

Thông tin cơ bản về VRN 

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Rivers Network, (viết tắt là 

VRN), là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên cứu, học 

giả, cán bộ công tác trong một số cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và những người có 

cùng mối quan tâm đến việc bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững ở Việt Nam.  

Việc ra đời của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam dựa trên các yếu tố sau: 

 Ước vọng: Góp phần vào công cuộc phát triển một xã hội giàu mạnh về kinh tế hài hòa và bền 

vững về sinh thái.  

 Tầm nhìn: Hướng tới một Việt Nam trong tương lai với các dòng sông không ô nhiễm; là nơi 

sinh sống của hàng nghìn loại động, thực vật và cung cấp nguồn sinh kế cho những cộng đồng sinh 

sống trong các lưu vực sông. 

 Sứ mệnh: Hoạt động để góp phần bảo vệ hệ sinh thái sông và các lưu vực sông nhằm duy trì 

sự đa dạng sinh học cũng như nguồn sống cho các cộng đồng ở các lưu vực sông. 

Chiến lược tổng quát của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam giai đoạn 2008-2020 đã được khẳng 

định:   

“Góp phần bảo vệ các hệ thống sinh thái sông và các lưu vực sông nhằm duy trì sự đa dạng 

sinh học cũng như sinh kế cho các cộng đồng trong các lưu vực hướng tới mục tiêu phát triển 

bền vững của quốc gia”. 

Chiến lược tổng quát trên được cụ thể hóa thành bốn chiến lược chi tiết sau: 

Chiến lược 1: Mạng lưới hoạt động như một diễn đàn đa chiều tạo điều kiện cho mọi đối tượng có 

cùng mối quan tâm bảo vệ sông ngòi và tài nguyên nước được tham gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin, 

kiến thức, kinh nghiệm. 

Chiến lược 2: Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên mạng lưới và cộng 

đồng để thúc đẩy họ tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ, quản lý tài nguyên nước và hệ thống sông 

ngòi cũng như ứng phó với những rủi ro, thách thức liên quan đến sông nước. 

Chiến lược 3: Mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các bên liên quan trong và ngoài nước 

để bảo vệ tài nguyên nước, hệ thống sông ngòi và sinh kế của các cộng đồng lưu vực sông. 



Chiến lược 4: Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên quan đến 

tài nguyên nước dựa vào hoạt động thực tiễn. 

Từ 2008-2012, VRN tập trung mở rộng thành viên mạng lưới cũng như nâng cao năng lực cho các 

thành viên. Bên cạnh đó cũng có những thành tựu đáng kể trong việc vận động chính sách liên 

quan đến môi trường sông, tuy nhiên những thành tựu mà VRN thực hiện chưa được đông đảo đối 

tượng biết đến, tên tuổi của VRN cũng chưa được các bên liên quan công nhận. Chính vì vậy, ban 

điều hành VRN nhận thấy và xác định việc xây dựng chiến lược truyền thông giai đoạn 2013-2020 

là rất cần thiết, nhằm nâng cao vị thế và tiếng nói của VRN, mong rằng khi nhắc đến VRN mọi 

người sẽ nhận thấy đây là một mạng lưới vì sự phát triển bền vững của Sông ngòi, làm việc khoa 

học, chuyên nghiệp. Mọi người cảm thấy an toàn, tin tưởng, thân thiện khi hợp tác với mạng lưới 

này. 

2. Đối tượng đích 

Trong giai đoạn 2013-2020, VRN xác định ba đối tượng chính sẽ tập trung vào truyền thông đó là: 

Cấp quản lý- có quyền ra quyết định, doanh nghiệp và cộng đồng. VRN nhận thấy đây là các đối 

tượng có thể góp phần làm thay đổi được cách quản lý và ý thức bảo vệ môi trường sông hướng tới 

phát triển bền vững. 

2.1 Cơ quan quản lý, hoạch định, thực thi chính sách 

Vấn đề bảo vệ môi trường sông đã bắt đầu được đặt lên bàn cân và nhận được sự quan tâm, cân 

nhắc trong quá trình hoạch định chính sách của các cấp quản lý. Tuy nhiên, nhiều chính sách vẫn 

còn ở trên giấy tờ, hoặc chồng chéo và thực thi chưa hiệu quả. Thực chất việc ưu tiên phát triển vẫn 

đang diễn ra, Những quyết định phát triển thủy điện ồ ạt giai đoạn 2005-2010 là minh chứng rõ 

ràng. Việc tạo ra những lợi ích kinh tế trong thời điểm kinh tế khủng hoảng giúp cho các doanh 

nghiệp hoạt động trên các lưu vực sông nhận được sự ủng hộ từ phía nhà quản lý 

Các nhà quản lý luôn phải chịu áp lực từ phía dư luận, nhưng áp lực từ dư luận chưa đủ mạnh cũng 

như chưa có những bằng chứng/ luận cứ khoa học thuyết phục dẫn đến chưa có biện pháp, hành 

động quyết liệt của nhóm đối tượng này. Cộng đồng nói chung chưa nhận được sự tin tưởng trong 

việc cùng quản lý, giám sát việc thực thi bảo vệ môi trường sông ngòi. 

Các cấp quản lý là đối tượng chủ đạo mà VRN hướng tới đến 2020, một khi những nhận thức và 

cách làm của họ thay đổi theo hướng tích cực,sẽ giúp xây dựng những chính sách hợp lý, hành 

động quyết liệt, được lòng dân, thúc đẩy toàn dân cùng tham gia bảo vệ môi trường sông. 

2.2 Doanh nghiệp: 

Khối doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh là đối tượng được xác định khó tiếp cận do họ vẫn luôn đặt 

vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu, những quyết định và hành động tàn nhẫn với sông ngòi vẫn luôn 

xảy ra hàng ngày. Đây là đối tượng có mối quan hệ chặt chẽ với khối quản lý, nắm bắt được các 

chính sách và lỗ hổng trong quá trình thực thi chính sách, từ đó khai thác những lỗ hổng này. 

Không khó để tìm ra các thông tin về sai phạm trong thực thi đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

hay các vi phạm bảo vệ môi trường sông gây ra bởi đối tượng này. Tuy nhiên, cũng cần nhận định 

khách quan rằng đối tượng này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết đinh bảo vệ 

môi trường sông và là đối tượng không thể bỏ qua. 

Đặt trong bối cảnh hiện tại, doanh nghiệp đã bắt đầu nhận thức được những tác hại của việc người 

tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm của họ nếu quá trình sản xuất của họ bị chỉ ra là không thân 

thiện với môi trường. Điển hình là vụ việc Vedan, khoản lợi nhuận từ mất khách hàng sẽ lớn hơn 

nhiều so với con số mà họ phải bồi thường cho việc gây ô nhiễm. Việc tiếp cận đối tượng này, do 

đó, trở nên khả thi hơn. 



Không ít doanh nghiệp đã bắt đầu gắn thương hiệu của họ với bảo vệ môi trường nói chung và môi 

trường sông ngòi nói riêng, Và VRN có vai trò thúc đẩy họ không chỉ gắn thương hiệu một cách 

miễn cường hay chiếu lệ, mà biến nó thành những hành động cụ thể, thiết thực.  

2.3 Cộng đồng 
Cộng đồng nói chung là những người có tiếng nói quyết định và đối tượng truyền thông hết 

sức quan trọng. Họ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ những vấn đề 

liên quan đến môi trường sông ngòi, những người mà quyền và trách nhiệm gắn chặt với việc 

bảo vệ môi trường sông ngòi. 

Tuy nhiên, hiện tại cộng đồng lại đang thiếu thông tin hoặc đang tiếp cận những thông tin sai 

lệch về chính sách và thực thi bảo vệ môi trường sông ngòi, từ đó dẫn đến thái độ chủ quan, 

thiếu nhiệt tình trong tham gia công tác bảo vệ. 

Hơn nữa, cũng giống như hai đối tượng đích trên, lợi ích trước mắt về kinh tế luôn khiến các 

quyết định của chính cộng đồng bị ảnh hưởng diễn ra theo hướng bất lợi cho môi trường và 

cho chính bản thân họ. Họ chỉ nhận ra những tác động tiêu cực khi nó xảy đến và không có 

biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời. 

VRN hướng đến việc cung cấp thông tin để thúc đẩy cộng cùng tham gia quản lý/ giám sát 

hoạt động bảo vệ môi trường sông ngòi. 

3. Mục tiêu chung của chiến lược truyền thông 

Công tác bảo vệ sông ngòi đã được VRN hoạch định trong chiến lược hoạt động lâu dài. Truyền 

thông hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận những mục tiêu chiến lược chung của 

VRN. 

Phân tích bối cảnh và đối tượng đã chỉ ra vấn đề sông ngòi vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng 

mực, như là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu. Là một trong những mạng lưới đi đầu trong 

việc bảo vệ môi trường sông ngòi, VRN xác định mục tiêu truyền thông chiến lược:  

Xã hội nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của môi trường sông và hành động quyết liệt 

trong việc bảo vệ môi trường sông 

4. Các mục tiêu truyền thông cụ thể 

Để đạt được mục tiêu chiến lược trên, đối với mỗi đối tượng, VRN xác định những mục tiêu truyền 

thông cụ thể khác nhau: 

4.1 Cấp quản lý 

Vấn đề môi trường sông được đặt lên hàng đầu trong quá trình thảo luận, ra quyết định và thực thi 

các chính sách của các cấp quản lý 

4.2 Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cân nhắc hậu quả từ việc vi phạm bảo vệ môi trường sông và bắt đầu hành động 



4.3 Cộng đồng 

Cộng đồng nhận thấy tầm quan trọng và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sông 

ngòi 

 

5. Thông điệp truyền thông cho từng nhóm đối tượng 
Thông điệp truyền thông đóng vai trò cầu nối truyền tải mục tiêu truyền thông đến đối tượng, do 

đó thông điệp truyền thông cần cân nhắc hết sức rõ ràng, phù hợp. 

5.1. Cấp quản lý: 

Mục tiêu chung: Vấn đề bảo vệ môi trường sông được đặt lên hàng đầu trong quá trình thảo luận 

ra quyết định và thực thi các chính sách của các cấp quản lý. 

=> Thông điệp: Chính sách hợp lòng dân đi đôi với hành động quyết liệt là nền tảng của sự phát 

triển bền vững môi trường sông. 

Mục tiêu giai đoạn 2014 – 2016:  

Vấn đề sông ngòi nhận được sự quan tâm đúng mực, tầm quan trọng của cộng đồng được nhận 

thức rõ ràng. 

=> Thông điệp: “Dân là gốc, sông là nguồn” 

Khi các nhà quản lý coi trọng vai trò của cộng đồng hơn nữa trong quá trình thực thi các chính 

sách, VRN hi vọng cộng đồng sẽ được tham gia nhiều hơn trong các quá trình ra quyết định/ giám 

sát thực thi chính sách. 

Mục tiêu giai đoạn 2017 – 2019: Tính cấp bách của bảo vệ môi trường sông và vai trò của các bên 

trong quá trình được làm rõ. 

=> Thông điệp “  “Minh bạch trách nhiệm, thắt chặt thực thi nhiệm vụ bảo vệ môi trường sông” 

Giai đoạn này, VRN mong muốn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sông không còn là 

cần thiết nữa mà đã đến mức cấp bách. Cùng với đó, vai trò, trách nhiệm của các bên được chỉ rõ. 

Bước đầu thắt chặt thực thi những chính sách bảo vệ môi trường sông. 

 

Mục tiêu giai đoạn 2019 – 2020: Bảo vệ môi trường sông được đánh giá có tầm quan trọng hàng 

đầu. Những chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường sông ngòi được thực thi một cách mạnh 

mẽ và quyết liệt. 

=> Thông điệp: “Chính sách hợp lòng dân đi đôi với hành động quyết liệt là nền tảng của sự 

phát triển bền vững môi trường sông”. 

5.2 Đối với nhóm Doanh nghiệp: 

Mục tiêu 2020: Doanh nghiệp cân nhắc hậu quả và bắt đầuthực hiện những hành động bảo vệ môi 

trường sông. 

Giai đoạn 2014 – 2017: Khối doanh nghiệp cân nhắc hậu quả của việc vi phạm bảo vệ môi trường 

ảnh hưởng đến thương hiệu.  

=>Thông điệp:    “Khách hàng/Chúng tôi đang tự hỏi sản phẩm của bạn là TRONG hay là 

ĐỤC?” 



Giai đoạn 2018 – 2020: Nhóm doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện những hành động bảo vệ môi 

trường 

=> Thông điệp: “Bảo vệ dòng sông, nâng tầm thương hiệu” 

5.3. Đối với nhóm Cộng đồng: 

Mục tiêu 2020: Cộng đồng nhận thấy được tầm quan trọng và chủ động thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường sông. 

Giai đoạn 2014 – 2016:  Cồng đồng được cung cấp thông tin và có nhìn nhận đúng đắn về bảo vệ 

môi trường sông. 

=>Thông điệp:  “Sông cho hôm nay, sông cho ngày mai” 

“Dòng sông trong lành, cuộc sống phồn vinh” 

 “Sông, có một dòng sông. Trong lành, không có sự trong lành nào” 

 “Sông là sự sống” 

Giai đoạn 2017 – 2018 Cộng đồng chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sông ngòi 

=>Thông điệp:                 “Hành động cho dòng sông, hành động cho chính bạn” 

Chính bạn tạo nên dòng sông của tương lai 

 

Giai đoạn 2019 – 2020: Cộng đồng hành động quyết liệt, vì quyền lợi và trách nhiệm đối với sông 

ngòi 

=> Thông điệp:  

“Không có dòng sông thứ hai, không có cơ hội thứ hai” 



6. Các phương pháp truyền thông và tổ chức thực hiện 

Đối tượng Mục tiêu Sản phẩm Thông điệp Phương pháp 

truyền thông 

Thực hiện 

CẤP 

QUẢN 

LÝ 

MT chung: Vấn đề môi 

trường sông được đặt lên 

hàng đầu trong quá trình 

thảo luận ra quyết định và 

thực thi các chính sách của 

các cấp quản lý 

 Chính sách hợp lòng 

dân đi đôi với hành 

động quyết liệt là 

nền tảng của sự phát 

triển bền vững môi 

trường sông 

  

MT 2014 – 2016: Các 

nhà quản lý quan tâm 

nhiều hơn đến môi 

trường sông, các chính 

sách đưa ra có ý kiến 

tham vấn của người dân 

và xã hội dân sự. Sự 

tham gia của cộng đồng 

được lồng ghép trong 

các chính sách về bảo vệ 

môi trường sông. 

 

- Các bài viết liên quan đến 

việc bảo vệ môi trường sông 

- Phóng sự liên quan đến việc 

BVMT sông do VRN thực hiện 

Dân là gốc, sông là 

nguồn 

 

- Báo in 

- Báo Internet 

- Truyền hình 

- Liên hệ các chuyên gia viết bài 

phân tích sâu mang tính khoa học 

(1 bài/tháng) 

- Tổ chức cho nhà báo đi thăm 

quan thực tế viết về phóng sự. (1 

chuyến/năm) 

- Tổ chức cho đài truyền hình đi 

thực hiện các phóng sự dài kỳ 

(2phóng sự/năm) 

- Lôi kéo các nhà quản lý tham gia 

các hội thảo, sự kiện 

MT 2017 – 2019: Tính 

cấp bách của bảo vệ môi 

trường sông và vai trò 

của các bên trong quá 

trình được làm rõ 

 

- Các bài viết liên quan đến 

việc bảo vệ môi trường sông 

- Phóng sự liên quan đến việc 

BVMT sông do VRN thực hiện 

- Tờ rơi về các mô hình thành 

công có sự tham gia của cộng 

Phân công rõ rang, 

cùng quản lý, cùng 

chịu trách nhiệm 

 

- Truyền hình 

- Báo in 

- Báo Internet 

 

- Liên hệ các chuyên gia viết bài 

phân tích sâu mang tính khoa học. 

- Tổ chức cho nhà báo đi thăm 

quan thực tế viết về phóng sự. 

- Tổ chức cho đài truyền hình đi 



đồng. 

- Clip liên quan đến việc cộng 

đồng tham gia bảo vệ môi 

trường sông 

thực hiện các phóng sự dài kỳ. 

MT 2017 – 2020: bảo 

vệ môi trường sông 

được đánh giá có tầm 

quan trọng hàng đầu. 

Những chính sách liên 

quan đến BV MTS được 

thực thi một cách mạnh 

mẽ và quyết liệt. 

- Các bài viết liên quan đến 

việc bảo vệ môi trường sông 

- Phóng sự liên quan đến việc 

BVMT sông do VRN thực hiện 

- Tờ rơi về các mô hình thành 

công có sự tham gia của cộng 

đồng 

- Clip liên quan đến sự tham 

gia của cộng đồng và xã hội 

dân sự vào việc bảo vệ môi 

trường sông. 

“Chính sách hợp 

lòng dân đi đôi với 

hành động quyết liệt 

là nền tảng của sự 

phát triển bền vững 

môi trường sông”. 

- Truyền hình 

- Báo Internet 

- Báo in 

 

- Truyền hình thực hiện các 

phóng sự dài kỳ theo chuối sự 

kiện đã được dàn dựng trước. 

- Nhà báo tham gia viết bài 

(báo in + báo internet) 

- Tổ chức các sự kiện. 

DOANH 

NGHIỆP 

Mục tiêu 2020: Doanh 

nghiệp cân nhắc hậu quả 

và bắt đầu hoạt động 

bảo vệ môi trường sông. 

 

    

MT 2014 – 2017: Khối 

doanh nghiệp cân nhắc 

hậy quả của việc vi 

phạm bảo vệ môi trường 

sông ảnh hưởng đến 

thương hiệu 

- Clip về doanh nghiệp làm ô 

nhiễm môi trường sông. 

- Bài báo liên quan đến doanh 

nghiệp làm ô nhiễm sông 

- Bài báo viết về doanh nghiệp 

tham gia bảo vệ môi trường 

Khách hàng/Chúng 

tôi đang tự hỏi bạn 

có XANH không? 

 

- Truyền hình 

- Báo internet 

- Tổ chức sư 

kiện, chiến dịch 

- Liên hệ báo chí, truyền hình để 

viết bài, đưa phóng sự theo chuỗi 

sự kiện. 

- Liên hệ với các doanh nghiệp 

cùng phối hợp thực hiện bảo vệ 

môi trường sông 



 sông. 

- Phóng sự về chuỗi hoạt động 

của doanh nghiệp. 

- Kết hợp chuyên gia về xử lý môi 

trường để cùng tổ chức các chiến 

dịch, sự kiện 

- Tạo mối quan hệ tốt với các Hội 

Doanh nhân, cử người thực hiện 

công tác ngoại giao, tham gia 

đồng hành cùng các chương trình 

của Hội Doanh nhân, từ đó, tìm cơ 

hội lồng ghép các chương trình 

của VRN vào. 

MT 2018 – 2020: Nhóm 

doanh nghiệp đẩy mạnh 

thực hiện những hành 

động bảo vệ môi trường 

 

- Clip doanh nghiệp cùng tham 

gia Bảo vệ môi trường sông 

- Bài viết về doanh nghiệp 

cùng xã hội dân sự tham gia 

bảo vệ môi trường 

Bảo vệ dòng sông, 

nâng tầm thương 

hiệu. 

Grow Green 

Hướng đi xanh cho 

thương hiệu mạnh 

 

- Tổ chức sự 

kiện 

- Truyền hình 

- Internet 

-  

- Liên hệ báo chí, truyền hình để 

viết bài, đưa phóng sự theo chuỗi 

sự kiện. 

- Liên hệ với các doanh nghiệp 

cùng phối hợp thực hiện bảo vệ 

môi trường sông 

- Kết hợp chuyên gia về xử lý môi 

trường để cùng tổ chức các chiến 

dịch, sự kiện 

CỘNG 

ĐỒNG 
MT 2020: Cộng đồng 

nhận thấy được tầm 

quan trọng và chủ động 

thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường sông 

ngòi. 

   - Phối hợp với các chương trình lớn 

như: “Mùa hè xanh”, “Hành trình 

xanh” đã có của Sinh viên để thực 

hiện các chương trình chuyên biệt 

cho Dòng sông quê hương tại các 

địa phương có chiến dịch. 

- In ấn băng rôn, áp phích,... 

MT 2014 – 2016: Cộng - Tờ rơi, tài liệu tuyên truyền “Sông cho hôm nay, - Tổ chức sự - Liên hệ chuyên gia có chuyên 



đồng được cung cấp 

thông tin và có nhìn 

nhận đúng đắn về bảo 

vệ môi trường sông ngòi 

 

về việc cần thiết bảo vệ môi 

trường sông. 

- Kiến thức và kinh nghiệm 

liên quan đến bảo vệ môi 

trường sông 

- Clip về ô nhiễm sông, thủy 

điện làm ảnh hưởng đến cuộc 

sống của người dân 

sông cho ngày mai” 

 “Dòng sông trong 

lành, cuộc sống phồn 

vinh” 

Mỗi dòng sông đáng 

giá ngàn vạn tuổi thơ 

kiện, hội thảo 

- hội thảo đầu 

bờ 

- Báo điện tử 

- Truyền hình 

ngành về xử lý môi trường sông, 

pháp luật, chính sách về môi 

trường sông để tổ chức sự kiện, 

hội thảo. 

- Đồng hành cùng báo chí và 

truyền hình để đưa tin tức theo 

chuỗi sự kiện có định hướng. 

MT 2017 – 2018: Cộng 

đồng chủ động tham gia 

cách hoạt động bảo vệ 

môi trường sông 

 

- Mô hình cộng đồng tự quản 

lý môi trường sông 

- Clip về cộng đồng tự bảo vệ 

môi trường sông 

- Tờ rơi về bảo vệ môi trường 

sông do công đồng tự quản lý 

- Sáng kiến cộng đồng về bảo 

vệ môi trường sông 

“Hành động cho 

dòng sông, hành 

động cho chính bạn” 

Chính bạn tạo nên 

dòng sông của tương 

lai. 

Đừng nói, hãy làm 

Trăm hay không 

bằng tay quen 

- Hội thảo 

- Bảo điện tử 

- Truyền hình 

- Tổ chức các sự 

kiện 

- Tổ chức thăm quan học hỏi các 

mô hình cộng đồng tự bảo vệ môi 

trường sông có kết quả tốt để học 

tập. 

- Kết hợp chuyên gia cung cấp 

thêm thông tin về lĩnh vực bảo vệ 

môi trường sông. 

- Báo chí và truyền hình đồng 

hành cùng chương trình 

MT 2017 – 2020: Cộng 

đồng hành động quyết 

liệt, vì quyền lợi và 

trách nhiệm đối với môi 

trường sông 

 

- Các mô hình cộng đồng tự 

quản lý môi trường sông được 

nhân rộng. 

- Clip về cộng đồng bảo vệ 

môi trường sông 

 

Không có dòng sông 

thứ hai, không có cơ 

hội thứ hai 

- Truyền hình 

- Báo internet 

- Sự kiện 

- Các mô hình cộng đồng tự quản 

lý môi trường sông có thể liên kết 

thành một mạng lưới, chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các nhóm với nhau. 

- Chuyên gia có thể cố vấn thêm 

về những kiến thức sâu về bảo vệ 

môi trường sông. 

- Báo chí và truyền hình đồng 

hành cùng chương trình. 

  



7. Các rủi ro có thể gặp – Kế hoạch quản lý rủi ro 

 

 

Rủi ro  Biện pháp ngăn ngừa 

                        

Biện pháp dự phòng 

P 1.Các nhà quản lý ưu tiên 

phát triển kinh tế hơn vấn đề 

bảo vệ MT sông. 

 

1.Truyền thông về vấn đề phát 

triển bền vững trong việc bảo 

vệ MT sông. 

1.Vấn đề BVMT sông  

đi song song với việc 

phát triển kinh tế tương 

ứng từng khu vực. 

2.Các nhà quản lý đưa ra 

các chính sách chú trọng 

đầu tư doanh nghiệp hơn 

bảo vệ MT sông 

2. Giám sát các dự thảo chính 

sách về phát triển kinh tế ngay 

từ ban đầu phù hợp với bảo vệ 

MT sông. 

2. Xử phạt hành chính 

các cơ sở, doanh nghiệp 

gây ô nhiêm MT sông. 

 

3.Các nhà quản lý chưa 

đồng tình hướng đưa ra bảo 

vệ MT sông của các tổ chức 

XHDS. 

3.Phối hợp với các tổ chức 

XHDS trong vấn đề truyền 

thông khu vực. 

 

3.Truyền thông qua các 

hội nghị, hội thảo có sự 

tham gia cơ quan quản 

lý và các tổ chức XHDS 

4. Các phần tử cực đoan gây 

nhiễu thông tin 

4.1 Cân nhắc các diễn giả và 

khách mời khi tổ chức hoạt 

động truyền thông. 

4.2.Mời những phần tử này 

qua phòng riêng cần có sự 

trao đổi phù hợp. 

4.Có hệ thống an ninh 

chặt chẽ trong các hội 

thảo, hội nghị 

E 1. Không gây quỹ đủ cho kế 

hoạch truyền thông. 

 

1. Gây quỹ từ nhiều nguồn 

khác nhau. 

 

1. Cần khai thác các nhà 

tài trợ cho việc gây quỹ 

truyền thông. 

2. Vận động chính sách 

không phù hợp nên không 

xin được quỹ cho truyền 

thông. 

2. Vận động chính sách phải 

bám sát mục tiêu và nhiệm 

vụ của truyền thông. 

2. Đào tạo đội ngũ vận 

động chính sách gây 

ngân quỹ cho truyền 

thông. 

T 1.An ninh mạng không đảm 

bảo, gây ra gián đoạn thông 

tin. 

2. Các sản phẩm truyền 

thông không truyền tải đầy 

đủ được các thông điệp. 

1. Xây dựng đội ngũ kiểm 

soát thông tin mạng. 

 

1. Luôn bảo trì hệ thống 

mạng định kỳ hàng 

tháng, hàng quí. 

2. Nội dung thông điệp 2. Trước khi đưa ra 



truyền thông phải rõ ràng và 

đầy đủ nghĩa 

thông điệp truyền thông 

phải có bộ phận kiểm 

soát thông tin. 

S 1. Nhiễu thông tin: thông tin 

đến từ nhiều nguồn, chồng 

chéo thông tin, làm cho 

người dân không biết tin 

vào ai. 

1.Thông tin chính thống và 

nguồn gốc rõ ràng. 

 

1.Xử lý thông tin có 

nguồn gốc rõ ràng và có 

sự kiểm duyệt trước khi 

đưa tin. 

2. Cán bộ truyền thông yếu 

và chưa đủ năng lực hậu quả 

gây ra truyền thông sai lệch. 

 

2.Đào tạo cán bộ truyền 

thông 

2.Nắm bắt thông tin thật 

rõ ràng trước khi truyền 

tải thông tin. 

 

3. Các giải pháp thay thế 

không hiệu quả 

 

3.Đưa ra các giải pháp thay 

thế có sự gạn lọc để đạt hiệu 

quả cao. 

 

3.Hướng giải pháp luôn 

gắn tới hiệu quả thực 

tiễn. 

 

4. Chưa có nhận thức/niềm 

tin sâu sắc của xã hội đối 

với sông ngòi (sông = mát 

mẻ, tài nguyên sông ngòi là 

vô tận) 

4.Xã hội hướng tới dòng 

sông trong lành, cuộc sông 

phồn vinh 

4.Phải thức tỉnh xã hội 

trong việc bảo vệ MT 

sông. 

 

8. Chỉ số đánh giá hiệu quả  

8.1. Mục tiêu truyền thông của VRN đến 2020: 

Xã hội nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của môi trường sông và hành động quyết liệt trong việc 

bảo vệ môi trường sông. 

Chỉ số đánh giá: 

- CĐ, DN và nhà QL tham gia các chương trình nghị sự, Hội thảo, sự kiện TT BVMTS 

- Số lượng chương trình, sự kiện về BVMTS 

- Số lượng DN, nhà QL phối hợp cùng VRN tham gia các sự kiện TT BVMTS 

8.2. Mục tiêu truyền thông của VRN đến 2020 cho nhóm đối tượng quản lý: 

Vấn đề môi trường sông được đặt lên hàng đầu trong quá trình thảo luận và ra quyết định và thực 

thi các chính sách của các cấp quản lý. 

Chỉ số đánh giá: 

- Số lượng các nhà quản lý hiểu rõ môi trường sông (2014 - 2020) 

- Số lượng các cuộc họp liên quan đến vấn đề môi trường sông (2014 - 2020) 



- Số lượng các chính sách liên quan đến môi trường được đưa ra và sửa đổi 

- Số lượng vụ việc các vấn đề về môi trường sông và hợp lòng dân (vui vẻ thực hiện, ủng 

hộ chính sách, cam kết, chấp hành) 

 Chỉ số tiến trình (yếu): lấy ý kiến 

 Chỉ số kết quả: chấp hành, k phản đối 

 Chỉ số tác động: triển khai nhanh 

- Số lượng tham vấn người dân và XHDS về chính sách môi trường sông 

8.3. Mục tiêu truyền thông của VRN đến 2020 cho nhóm doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp cân nhắc hậu quả  và bước đầu bảo vệ môi trường sông 

Chỉ số đánh giá: 

- Số lượng DN cam kết tham gia bảo vệ môi trường sông 

- Số lượng DN vi phạm luật bảo vệ môi trường sông 

- Tần suất DN vi phạm luật bảo vệ môi trường sông 

- Sự chủ động tham gia chiến dịch truyền thông Bảo vệ môi trường sông của DN 

- Số lượng DN sử dụng công nghệ Bảo vệ môi trường sông 

8.4. Mục tiêu truyền thông của VRN đến 2020 cho nhóm cộng đồng: 

Cộng đồng nhận thấy được tầm quan trọng và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

sông ngòi. 

Chỉ số đánh giá: 

- Số lượng người dân hiểu và quan tâm đến vấn đề môi trường sông 

- Số lượng người dân tham gia bảo vệ môi trường sông 

- Số lượng Mô hình tự quản lý môi trường sông dựa vào cộng đồng 

- Số lượng chiến dịch truyền thông 

- Số lượng sáng kiến người dân tham gia bảo vệ môi trường 

 



 

Phụ lục 1: 

 



 

Phụ lục 2:  



 
Phụ lục 3: 



 
 



 

Phụ lục 4 

 

 

 



 

Phụ lục 5: Nhóm viết chiến lược truyền thông VRN cùng chuyên gia 

 

 


