
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM



Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ từ nhân dân Mỹ
thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Nội dung tài liệu thuộc trách nhiệm của Winrock International
và không nhất thiết phản ánh quản điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.

DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM



3Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

   5
5
6
6

   7
7

7
8
9
9

10

10
10
11

12

13
17
17
17
18
19
19
19
22
24
25
27
29

29

29
30
32
32

   33
33
36
41

Mở đầu 
Sự cần thiết phải xây dựng đề án truyền thông 
Lợi ích của đề án truyền thông tổng thể 
Phạm vi áp dụng của tài liệu

Phần 1: Thiết kế một đề án truyền thông 
Tổng quan về truyền thông thay đổi hành vi 

1. Các khái niệm 
2. Tiến trình thực hiện hoạt động truyền thông thay đổi hành vi 
3. Các yếu tố quyết định truyền thông thay đổi hành vi hiệu quả 
4. Nền tảng của một chiến lược truyền thông hiệu quả 

Đề án truyền thông thay đổi hành vi 

1. Khái niệm 
2. Khung thiết kế đề án truyền thông 
3. Văn bản kỹ thuật đề án truyền thông 

Quy trình xây dựng một đề án truyền thông 

1. Phân tích hiện trạng 
2. Xác định mục đích của đề án truyền thông 
3. Xác định mục tiêu của đề án 
4. Xác định nội dung truyền thông 
5. Xác định các kênh truyền thông 
6. Xác định các tài liệu và sản phẩm hỗ trợ truyền thông 
7. Xác định các yếu tố hỗ trợ 
8. Xây dựng các hoạt động 
9. Lập kế hoạch thực hiện 
10. Xây dựng cơ cấu quản lý thực hiện đề án 
11. Lập kế hoạch giám sát - đánh giá 
12. Xây dựng ngân sách
13. Các lưu ý quan trọng khi thiết kế đề án truyền thông

Các phân tích 

1. Phân tích tính khả thi của đề án 
2. Phân tích thuận lợi và khó khăn 
3. Phân tích về giới 
4. Phân tích khả năng bền vững của đề án 

Phần 2: Diễn giải bản đề án truyền thông 
Văn bản kỹ thuật đề án truyền thông 
Cách viết từng phần bản đề án truyền thông 
Hướng dẫn viết thuyết phục 

MỤC LỤC



4 Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng



5Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

MỞ ĐẦU

Ngày nay, cụm từ “truyền thông” được đề cập đến rất 
nhiều trên các phương tiện thông tin, trong đời sống 
hàng ngày. Một người được hỏi về công việc có thể trả lời 
dễ dàng “Mình làm truyền thông ở Tổng công ty…”, “Tôi 
làm truyền thông cho tập đoàn…”, “Tớ làm mảng truyền 
thông của Trường…”. Người nghe thường sẽ không biết 
cụ thể công việc của người bạn mình nếu không hỏi 
thêm chi tiết bằng những câu như “Cụ thể là cậu làm gì”.

Ví dụ trên là một trong những minh họa cho thấy, thuật 
ngữ “truyền thông” – một cách đơn giản có nghĩa là 
“truyền thông tin” nhưng lại mang nghĩa rất rộng và được 
sử dụng đa dạng trong những ngữ cảnh khác nhau. Và với 
mỗi cơ quan, đơn vị thì nội dung của “truyền thông” ở các 
đơn vị đó lại khác nhau. Hoạt động truyền thông ở các cơ 
quan đơn vị khác nhau về mục đích, nội dung, phương 
tiện và phương pháp thực hiện. Thực tế cho thấy, nhiều 
người, nhiều bộ phận phụ trách truyền thông của các cơ 
quan đơn vị chưa được trang bị kiến thức một cách đầy 
đủ về truyền thông - dẫn đến việc các hoạt động truyền 
thông được thực hiện thiếu tính hệ thống và không hiệu 
quả (hoặc không xác định được hiệu quả).

Sự cần thiết phải xây dựng đề án 
truyền thông
Về bản chất, các hoạt động truyền thông đều nhằm đạt 
tới sự thay đổi của đối tượng truyền thông về hành vi, 
về việc ra quyết định - và đều có bản chất là thay đổi 
hành vi. Các hoạt động truyền thông theo đó, cần được 
lập kế hoạch chi tiết với phương pháp lập kế hoạch định 
hướng mục tiêu để đảm bảo các hoạt động truyền thông 
hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của đơn vị hay đối 

tượng cần truyền thông. Để hiệu quả, mỗi một hoạt động 
truyền thông, mỗi đợt truyền thông, hay nhiệm vụ truyền 
thông của một năm hay dài hạn hơn (5 năm) - cần được 
lập kế hoạch theo các nguyên tắc nhất định.

Trong thực tế tại nhiều đơn vị, trong đó các Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng (BVPTR) - công tác truyền thông về 
bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng chưa hiệu 
quả. Hàng năm, nhiều hoạt động truyền thông được thực 
hiện nhưng ít mang lại kết quả - người dân vẫn tiếp tục 
duy trì hành vi cũ [tiêu cực]. Ví dụ, tại địa bàn có rừng 
tỉnh Lâm Đồng, người dân vẫn thiếu kiến thức về bảo vệ 
môi trường rừng và chính sách chi trả DVMTR. Người dân 
hiểu biết không đầy đủ và thậm chí một số còn hiểu sai 
về các chính sách chi trả DVMTR. Tại nhiều thôn, người 
dân nhận được tiền chi trả DVMTR nhưng hiểu rằng đó 
là “tiền nhà nước hỗ trợ”, “tiền xóa đói giảm nghèo”, “tiền 
của Chi cục Kiểm lâm”, hay “tiền tài trợ của nước ngoài”. 
Người dân nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, 
nhưng không gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng—hiệu quả 
chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp: rừng không được 
bảo vệ. Thêm vào đó, sự phối hợp giữa các bên liên quan 
trong các hoạt động truyền thông không hiệu quả do 
các bên chưa thống nhất được cơ chế phối hợp trong 
những hoạt động này; cùng với việc chính quyền, chủ 
rừng, các ban ngành chưa thực sự quan tâm đến công 
tác chi trả DVMTR. Thiếu kỹ năng và phương pháp, thiếu 
sự phối hợp khi tổ chức các hoạt động truyền thông - đã 
làm các hoạt động truyền thông không hiệu quả.

Tình trạng này do các nguyên nhân có mối liên hệ với 
nhau: năng lực thực hiện truyền thông của đội ngũ cán 
bộ các quỹ chưa đáp ứng được yêu cầu do chưa được 
trang bị các kiến thức và kỹ năng một cách đầy đủ và 
đúng đắn. Quan sát qua các lớp tập huấn ngắn hạn 



cho thấy, các cán bộ làm công tác truyền thông của các 
Quỹ BVPTR thiếu kiến thức căn bản mang tính nguyên 
tắc về truyền thông thay đổi hành vi. Những kiến thức 
và kỹ năng được trang bị qua các khóa học trước đó dù 
có giúp cho đội ngũ cán bộ truyền thông cải thiện phần 
nào hiệu quả hoạt động truyền thông nhưng vẫn thiếu 
tính hệ thống. Các hoạt động truyền thông thường được 
thực hiện theo sự vụ hoặc phục vụ các sự kiện, chưa có 
được một kế hoạch dài hạn và tập trung vào các nhóm 
đối tượng đích quan trọng. Nội dung truyền thông chưa 
phong phú, chưa vận dụng được nguyên tắc truyền 
thông hiệu quả nên chưa thực sự tạo được sự thay đổi 
của người dân hoặc các đơn vị liên quan - về hành vi bảo 
vệ và phát triển rừng. Kiến thức hạn chế về tính hệ thống 
của các hoạt động truyền thông và các hoạt động hỗ trợ, 
cùng với kiến thức về cấu trúc truyền thông hiệu quả, 
cũng như thiếu kỹ năng và phương pháp thực hiện các 
hoạt động truyền thông tương tác - đã hạn chế hiệu quả 
của các hoạt động truyền thông dù được tổ chức với số 
lượng nhiều.

Việc xây dựng một đề án truyền thông mang tính chiến 
lược trong 5 năm hoặc dài hơn, có thể giúp giải quyết 
tồn tại nói trên một cách tổng thể. Thứ nhất, với đội ngũ 
cán bộ truyền thông được nâng cao năng lực sẽ giúp 
cho các hoạt động truyền thông được tổ chức hiệu quả 
bằng các phương pháp và tiến trình mang tính nguyên 
tắc cùng với kỹ năng truyền thông tương tác. Thứ hai, 
việc xây dựng các hoạt động truyền thông và các hoạt 
động hỗ trợ căn cứ trên các phân tích thực trạng hành 
vi của các nhóm đối tượng, sẽ giúp “truyền thông đúng” 
và “truyền thông đủ” đến các đối tượng này - nhằm đạt 
được thay đổi hành vi của nhóm đối tượng. Có thể thấy 
rằng, một đề án mang tính chiến lược tổng thể, bắt đầu 
bằng việc xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền 
thông, để các cán bộ đó có thể thực hiện các hoạt động 
truyền thông theo cách hiệu quả, với các phương pháp 
và kỹ năng được trang bị mới - cần có đủ thời gian, và 
thời hạn của đề án 5 năm là vừa đủ để đảm bảo đạt được 
các kết quả mang tính tổng thể và tương hỗ lẫn nhau.

Lợi ích của đề án truyền thông 
tổng thể
Với một đề án truyền thông mang tính tổng thể (trong 5 
năm hoặc dài hơn) sẽ mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, các 
hoạt động truyền thông và hoạt động hỗ trợ được lập 
kế hoạch chi tiết, căn cứ trên các kết quả phân tích thực 
trạng sẽ đảm bảo xác định được đầy đủ các hoạt động 
truyền thông và các hoạt động hỗ trợ, giúp giải quyết 
các vấn đề liên quan - hỗ trợ đạt được mục tiêu truyền 
thông. Thứ hai, đề án truyền thông tổng thể sẽ đáp ứng 
đúng nhu cầu truyền thông của các nhóm đối tượng giúp 
mang lại hiệu quả truyền thông, ví dụ như người dân thay 
đổi sang hành vi tích cực bảo vệ rừng hay tham gia chi 
trả dịch vụ môi trường rừng. Thứ ba, đề án truyền thông 
tổng thể sẽ giúp cho đơn vị (như Quỹ BVPTR) có được 
một định hướng ổn định về hoạt động truyền thông và 
các hoạt động hỗ trợ trong một thời gian phù hợp và 

vừa đủ tương tự như thời gian áp dụng cho các kế hoạch 
phát triển khác. Cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng, đó là đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Quỹ BVPTR có 
được một khoảng thời gian vừa đủ để quản lý, thực hiện, 
và giám sát các hoạt động được lập kế hoạch định hướng 
mục tiêu - là cơ hội để hoàn thiện các kỹ năng và phương 
pháp quản lý công việc theo phương pháp hoạt động này.

Phạm vi áp dụng của tài liệu
Tài liệu này hướng dẫn cách xây dựng một đề án truyền 
thông thay đổi hành vi (sau đây được gọi là “truyền 
thông”), có thể áp dụng cho một tổ chức, một đơn vị, hay 
một cộng đồng nào đó. Quy mô của đề án truyền thông 
có thể ở cấp độ nhỏ như một hoạt động, một nhóm hoạt 
động, hay một đợt truyền thông, cho đến lớn hơn như kế 
hoạch truyền thông 1 năm, kế hoạch truyền thông cho 5 
năm, hay chiến lược truyền thông dài hạn hơn - tất cả đều 
áp dụng nguyên tắc và tiến trình xây dựng như được trình 
bày trong phần tiếp theo của tài liệu này.

Tài liệu này gồm 2 phần: phần thiết kế đề án truyền thông 
và phần hướng dẫn viết đề án đó thành bản đề xuất để 
gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung 
được biên soạn ngắn gọn dễ hiểu với các hướng dẫn 
từng bước để xây dựng được một khung đề án truyền 
thông, và diễn giải thiết kế đó thành bản đề xuất. Tiến 
trình xây dựng một đề án truyền thông thay đổi hành 
vi cần thực hiện lần lượt theo các bước như hướng dẫn 
trong tài liệu này. Tài liệu này cũng trình bày một số khái 
niệm căn bản để những người xây dựng đề án truyền 
thông có cách hiểu chung thống nhất về cách làm, nội 
dung, và phương pháp.

Để sử dụng hiệu quả tài liệu này cho việc xây dựng một 
đề án truyền thông, cần thực hiện lần lượt các bước theo 
như hướng dẫn. Kết quả cần đạt của bước thiết kế (trình 
bày trong Phần 1) là một khung đề án truyền thông với 
đầy đủ các thành phần. Dựa trên khung đề án truyền 
thông để diễn giải/ viết thành bản đề xuất thực hiện đề 
án đó - bước này, cần áp dụng các hướng dẫn cách viết 
từng phần, được trình bày ở Phần 2. Để trình bày một 
cách thuyết phục phần biện minh cho đề án (hay “sự cần 
thiết của đề án”), kỹ năng viết thuyết phục được trình bày 
ở một mục riêng ở cuối tài liệu này.

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng với sự hỗ trợ của 
Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, được thực hiện bởi Tổ chức 
Winrock International với sự phối hợp của Bộ Nông ng-
hiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
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PHẦN 1: THIẾT KẾ
MỘT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG

TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN 
THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI

1. Các khái niệm
Truyền thông là quá trình truyền đạt thông tin, nhằm 
truyền tải các thông điệp đến các nhóm đối tượng đích 
thông qua các kênh thông tin khác nhau - nhằm nâng 
cao sự hiểu biết, thay đổi nhận thức, và thay đổi hành 
vi của nhóm đối tượng. Các kênh thông tin dùng trong 
truyền thông rất đa dạng: trực tiếp, phát thanh, truyền 
hình, sách báo tạp chí dạng in và điện tử (internet), và các 
hình thức khác.

Hành vi là các biểu hiện ra bên ngoài của những quan 
điểm, thái độ, giá trị, và tri thức - là cách ứng xử của con 

người trong môi trường tự nhiên và xã hội. Hành vi hình 
thành từ bản năng, sau đó phát triển và chịu ảnh hưởng 
của các yếu tố bên ngoài trong quá trình giao tiếp xã hội.

Mô hình thay đổi hành vi

Mô hình thay đổi hành vi mô tả các điều kiện và tiến trình 
để đạt được sự thay đổi hành vi của cá nhân và cộng 
đồng. Các điều kiện để đạt được thay đổi hành vi gồm 
kiến thức, kỹ năng, môi trường hỗ trợ. Mô hình được minh 
họa như dưới đây.

Kiến thức: Con người cần có kiến thức về lĩnh vực liên 
quan, và nhận thức được tầm quan trọng của hành vi, từ 
đó có thái độ đúng đắn đối với hành vi cần duy trì: mong 
muốn thay đổi từ hành vi chưa tốt sang hành vi tốt. Ví dụ: 
một người hút thuốc, khi có hiểu biết đầy đủ về tác hại 
của khói thuốc lá với sức khỏe của mình và người thân 
mới thấy được sự cần thiết của việc bỏ thuốc lá. 

Kiến thức/Nhận thức

Chấp nhận/Thái độ đúng

Kỹ năng Thực hành/Hành viCủng cố thông tin Môi trường hỗ trợ

Duy trì Hành vi
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Nhận biết hành 
vi cần thay đổi và 
hành vi sau khi 
thay đổi

Cung cấp 
thông tin

Nhận thức được 
tầm quan trọng, 
và cân nhắc việc 
thay đổi

Củng cố thông 
tin, khuyến khích 
thay đổi hành vi

Quyết định
thay đổi

Khuyến khích 
hành vi mới

Có kỹ năng 
để thay đổi

Đào tạo /
rèn luyện kỹ năng

Định hình 
hành vi mới

Tạo môi trường 
hỗ trợ

Duy trì và nhân 
rộng hành vi mới

Khuyến khích 
việc quảng bá 
thông tin và kỹ 
năng mới

TIẾN TRÌNH THAY ĐỔI HÀNH VI CÁ NHÂN

CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP

Kỹ năng: Để có thể thay đổi hành vi, con người cần có 
kỹ năng ở những mức độ khác nhau để thực hiện sự thay 
đổi đó. Trong trường hợp bỏ thuốc lá, kỹ năng thể hiện ở 
khả năng kiềm chế bản thân để không bị cơn thèm thuốc 
chế ngự dẫn đến hút lại. Để người dân thay đổi hành vi 
trong bảo vệ rừng - chuyển sang những sinh kế không 
làm tổn hại đến rừng - người dân cần có kỹ năng để thực 
hiện các sinh kế khác thay thế.

Môi trường hỗ trợ: Để duy trì được hành vi mới, cần có 
môi trường hỗ trợ cho sự thay đổi đó. Môi trường có thể 
bao gồm cả môi trường vật chất và môi trường xã hội. Ví 
dụ: Một người hút thuốc lá sẽ rất khó để từ bỏ hút thuốc 
nếu những người xung quanh người đó vẫn hút thuốc 
hàng ngày; người dân sống ở rừng cần có những hỗ trợ 
để phát triển loại hình sinh kế mới không gây tổn hại đến 
rừng - bao gồm cả hỗ trợ vật chất trong giai đoạn ban 
đầu và hỗ trợ về thị trường cho sản phẩm của loại hình 
sinh kế mới. 

Lưu ý rằng môi trường hỗ trợ còn bao gồm cả những 
biện pháp đảm bảo cho việc duy trì hành vi mới, ví dụ 
để duy trì được hành vi tuân thủ luật an toàn giao thông - 
cần có các qui định về chế tài phạt trong luật cùng với lực 
lượng thực thi pháp luật để đảm bảo việc người dân tuân 
thủ luật trong giai đoạn đầu khi tính tự giác còn thấp.
Như vậy, để đạt được sự thay đổi hành vi cần có 3 điều 
kiện: Kiến thức, Kỹ năng, Môi trường hỗ trợ. Các hoạt 
động truyền thông thay đổi hành vi để hiệu quả (đạt 
được sự thay đổi hành vi) cần đảm bảo đáp ứng cả 3 
điều kiện nói trên.

Theo nghĩa rộng hơn, truyền thông thay đổi hành vi là 
hoạt động truyền thông có mục đích, có kế hoạch nhằm 
nhằm tạo ra và duy trì những thay đổi trong hành vi của 
cá nhân và cộng đồng. Đây là quá trình cải thiện các yếu 
tố ảnh hưởng tới đối tượng để đạt được sự thay đổi về 
kiến thức, kỹ năng, thái độ - giúp đối tượng lựa chọn, 
chấp nhận, thực hiện và ra quyết định [về hành vi] mang 
lại lợi ích cho cá nhân, tổ chức, và cộng đồng. Người thực 
hiện và quản lý công tác truyền thông thay đổi hành vi 
cần hiểu và áp dụng các phương pháp tuyên truyền cũng 
như các hoạt động hỗ trợ cho việc thay đổi hành vi với 
quan điểm về truyền thông thay đổi hành vi theo nghĩa 
bao quát này.

Các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nhằm tạo 
ra và duy trì những thay đổi tích cực trong hành vi của 
cá nhân và cộng đồng thông qua:
- Nâng cao nhận thức,
- Thay đổi thái độ,

- Nâng cao kỹ năng để thực hiện các thay đổi,
- Tạo ra động cơ thay đổi, và
- Tạo ra môi trường hỗ trợ sự thay đổi.

Truyền thông thay đổi hành vi có những đặc điểm sau đây:
- Là một quá trình,
- Huy động sự tham gia của các bên liên quan,
- Truyền tải thông điệp qua nhiều kênh thông tin khác nhau,
- Phát huy hiệu quả của sự tương hỗ giữa các cấp cá nhân 
- cộng đồng - xã hội, và
- Không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp các cá nhân 
thay đổi mà còn chú trọng đến việc cung cấp các điều 
kiện hỗ trợ để họ có thể thực hiện được các thay đổi.

2. Tiến trình thực hiện hoạt động 
truyền thông thay đổi hành vi
Hành vi của con người được định hình do nhiều yếu tố 
khác nhau, và không dễ thay đổi trong thời gian ngắn. 
Không dễ dàng một người có những hành vi mới mà 
trước đó người đó chưa bao giờ có. Việc thay đổi của của 
hành vi thường phải qua một quá trình. Tiến trình thay 
đổi hành vi con người trong xã hội [theo hướng tích cực] 
qua các bước sau đây.
1. Cá nhân nhận biết về hành vi cần thay đổi và hành vi 
sau khi thay đổi;
2. Cá nhân nhận thức được tầm quan trọng của việc thay 
đổi này: lợi ích của việc thay đổi hành vi, nguy cơ nếu 
không thay đổi hành vi;
3. Cá nhân cân nhắc việc thay đổi - để có được bước này, 
cá nhân cần biết rõ được những trở ngại cần vượt qua 
nếu thay đổi hành vi;
4. Cá nhân quyết định việc thay đổi hành vi - mức độ này 
đạt được khi cá nhân tự tin vào khả năng thay đổi hành vi, 
và có động cơ để thay đổi;
5. Cá nhân có đủ kỹ năng để thay đổi;
6. Cá nhân định hình hành vi mới; và
7. Cá nhân duy trì và nhân rộng hành vi mới.

Các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi được thực 
hiện theo tiến trình này sẽ hiệu quả. Tiến trình thực hiện 
các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cá nhân 
được minh họa như hình dưới đây:
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Để đạt được sự thay đổi theo tiến trình này, các hoạt 
động cần thực hiện như sau:

1. Cung cấp thông tin, tạo sự tự tin, và khuyến khích thay 
đổi hành vi;
2. Xác định và khuyến khích kiểu hành vi mới tích cực;
3.Đào tạo/ rèn luyện kỹ năng mới cần thiết để thay đổi;
4. Tạo môi trường hỗ trợ hành vi mới. Đó là nguồn thông 
tin, các dịch vụ hỗ trợ cho sự thay đổi, hành vi của các cá 
nhân quan trọng, những quan niệm/ thái độ của cộng 
đồng, và chính sách;

5. Tiếp tục khuyến khích để định hình hành vi mới tích 
cực; và
6. Khuyến khích việc quảng bá thông tin và kỹ năng mới 
cho những người khác.

Để thực hiện được các công việc trên hiệu quả, cần áp 
dụng các chiến lược truyền thông thay đổi hành vi phù 
hợp với điều kiện và hoàn cảnh của địa phương.

3. Các yếu tố quyết định truyền 
thông thay đổi hành vi hiệu quả
Áp dụng mô hình thay đổi hành vi, các hoạt động truyền 
thông thay đổi hành vi cần đảm bảo nguyên tắc đáp ứng 
đầy đủ cả 3 điều kiện để đạt được hiệu quả thay đổi hành 
vi: kiến thức, kỹ năng, và điều kiện hỗ trợ. Trong công 
tác phát triển và bảo vệ rừng, hoạt động truyền thông 
thay đổi hành vi tổng thể cần đảm bảo 3 điều kiện này.

Thứ nhất, nội dung truyền thông phải đảm bảo cung cấp 
kiến thức cho người dân về tầm quan trọng của bảo vệ 
môi trường, vai trò của việc bảo vệ và phát triển rừng 
trong bảo vệ môi trường, cùng các kiến thức về bảo tồn 
và phát triển rừng - từ đó họ có ý thức bảo vệ rừng và có 
khả năng chủ động trong việc thực hiện các biện pháp 
bảo vệ và phát triển rừng. Người dân cần được cung cấp 
kiến thức pháp luật đầy đủ về bảo vệ và phát triển rừng, 
giúp họ tránh được vi phạm pháp luật - không xâm hại 
đến rừng, và có thể tuyên truyền cho người khác cùng 
làm theo. Hoạt động truyền thông cũng cần cung cấp 
cho người dân [là chủ rừng] các quy định trong cơ chế 
chi trả DVMTR, để họ được biết về quyền lợi và nghĩa vụ 
của mình trong việc bảo vệ và phát triển rừng khi tham 
gia và được trả tiền dịch vụ. 

Thứ hai, hoạt động truyền thông cần phải trang bị cho 
người dân các kỹ năng kỹ thuật trong việc bảo vệ và 
chăm sóc rừng. Người dân cũng cần được trang bị các 
kỹ năng về nguồn sinh kế mới thay thế cho các nguồn 
sinh kế gây tổn hại đến rừng, ví dụ kỹ năng về phát triển 
thị trường cho sản phẩm mới, và kỹ năng kinh doanh để 
thích ứng với điều kiện kinh tế xã hội mới.

Thứ ba, cần tạo ra duy trì môi trường hỗ trợ để người dân 
có thể thực hiện và duy trì được các hành vi bảo vệ và 
phát triển rừng, bao gồm cả những hỗ trợ để phát triển 
các sinh kế thay thế. Môi trường hỗ trợ có thể là nâng cao 
năng lực của người dân về loại hình sinh kế mới, nâng 

cao năng lực kinh doanh/thị trường, các hỗ trợ vật chất 
trong giao đoạn ban đầu để phát triển sinh kế mới (như 
cây con giống, vật tư nông nghiệp), các chính sách ưu 
đãi về tín dụng và thuế, sự thuận lợi trong cơ chế chi trả 
DVMTR.

4. Nền tảng của một chiến lược 
truyền thông hiệu quả
Để có được một chiến lược truyền thông hiệu quả, việc 
xây dựng phải dựa trên một quy trình chuẩn, áp dụng các 
nguyên tắc quản lý dự án và sử dụng những kênh truyền 
thông phù hợp. Không có một chiến lược truyền thông 
chung cho mọi chương trình và cho mọi chủ đề truyền 
thông. Cách làm này có thể phù hợp với nhóm người này 
và theo nội dung này nhưng lại không phù hợp với nhóm 
khác, hoặc ở nơi khác. 

Trong mọi trường hợp, con người học tập hiệu quả nhất 
là trực tiếp từ người khác, vì vậy truyền thông trực tiếp 
theo kênh cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ trong cộng 
đồng là tốt nhất. Tuy nhiên, cách làm này thường đòi hỏi 
nhiều thời gian và chi phí hơn, vì vậy cần cân nhắc khi 
thiết kế chiến lược truyền thông của mình. 

Ngoài ra, nội dung và cách thức truyền thông phải dựa 
trên nhu cầu của đối tượng được truyền thông. Trong 
truyền thông thay đổi hành vi, các đối tượng cần được 
truyền thông được chia thành các nhóm như sau:

a. Nhóm chưa có nhận thức: Là nhóm người chưa biết 
gì về nội dung cần truyền thông. Đối với nhóm này, hoạt 
động truyền thông thay đổi hành vi cần bắt đầu từ bước 
căn bản nhất là cung cấp kiến thức.
b. Nhóm thiếu thông tin: Là nhóm người có hiểu biết 
một phần về lĩnh vực cần thay đổi nhưng chưa biết làm gì 
để thay đổi. Những người này cần được hỗ trợ thêm về 
kiến thức và cần được học về những hành vi mới.
c. Nhóm nhận thông tin sai: Đây là nhóm người khó 
truyền thông vì họ tin rằng đã biết mình đang làm gì. Tuy 
nhiên những điều ‘biết’ hay hành vi của họ lại chưa đúng. 
Ngoài việc cung cấp thông tin, hoạt động truyền thông 
còn phải tập trung củng cố lại niềm tin của họ.
d. Nhóm liều lĩnh: Đây là nhóm người có thể đã biết thế 
nào là hành vi đúng, sai nhưng vẫn phớt lờ những hành 
vi đúng/phù hợp đó. Ví dụ: Có nhiều người biết rằng phá 
rừng là vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường nhưng vẫn thực hiện hành vi này.
e Nhóm chủ động: Là những người không có sự lựa 
chọn nào khác và bắt buộc phải thực hiện những hành 
vi hay ra quyết định không đúng mặc dù họ cũng biết 
điều đó. Ví dụ, làm nhà ở cạnh bờ sông suối là nguy hiểm 
trong mùa mưa lũ nhưng vì thiếu đất đai và không có 
điều kiện để chuyển nhà lên chỗ cao hơn an toàn hơn 
nên những người sống ở đó không có cách nào khác là 
vẫn phải sống ở đó. Khi thực hiện truyền thông thay đổi 
hành vi với nhóm người này, việc cung cấp môi trường hỗ 
trợ và các quyết định thay thế khác là yếu tố quyết định.
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ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG 
THAY ĐỔI HÀNH VI

1. Khái niệm
Đề án truyền thông thay đổi hành vi là tập hợp các hoạt 
động được lập kế hoạch định hướng mục tiêu, có hạn 
định về thời gian và nguồn lực—được thực hiện nhằm tạo 
ra những thay đổi. Một đề án truyền thông thay đổi hành 
vi có những đặc điểm sau:

l Có mục đích, mục tiêu và kết quả cần đạt được để 
đáp ứng một nhu cầu hay giải quyết một vấn đề;
l Giới hạn thời gian rõ ràng: thời điểm bắt đầu và kết 
thúc;
l Các hoạt động truyền thông và hoạt động hỗ trợ 
được lập kế hoạch cụ thể;

l Có nguồn lực để thực hiện (nhân lực, vật lực);
l Có cơ chế giám sát và đánh giá; và
l Có kế hoạch để duy trì bền vững các kết quả.

2. Khung thiết kế đề án truyền 
thông
Khung thiết kế đề án truyền thông là tập hợp các nội 
dung khái quát những phần quan trọng nhất của đề án 
truyền thông hoàn chỉnh. Trong khung này, các kết quả 
phân tích được trình bày theo một trình tự thể hiện mối 
liên hệ giữa các mục tiêu của đề án một cách hệ thống và 
logic. Các thông tin trên đó phản ánh được mối quan hệ 
nhân quả của các mục tiêu theo các cấp độ khác nhau, 
các thông tin dùng để kiểm tra mức độ đạt được của các 
mục tiêu, kế hoạch thực hiện, và các phân tích liên quan 
đến đề án. 

Khung đề án truyền thông với các nội dung cần có, được 
mô tả như sau:

Đề mục Diễn giải

Mục đích đề án Trả lời cho câu hỏi Vì sao cần thực hiện đề án truyền thông này

Mục tiêu đề án Mô tả các kết quả mong đợi của đề án về sự thay đổi hành vi của nhóm đối 
tượng cần truyền thông (bao gồm cả kiến thức, thái độ, kỹ năng)

Kết quả đề án Mô tả các điều kiện cần có để đạt được mục tiêu (kết quả mong đợi) của đề án 
về sự thay đổi hành vi của nhóm đối tượng cần truyền thông

Nội dung truyền thông Mô tả về các nội dung truyền thông cần chuyển tải đến các đối tượng cần truyền 
thông

Kênh truyền thông Mô tả về các kênh truyền thông cho mỗi đối tượng cần truyền thông
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Đề mục Diễn giải

Các hoạt động và kế hoạch 
thực hiện

Mô tả về cách thức thực hiện các hoạt động truyền thông cùng các hoạt động 
tạo môi trường hỗ trợ. Kế hoạch tổng thể

Phân tích khả thi (nguy cơ rủi 
ro; thuận lợi-khó khăn)

Kết quả phân tích được sử dụng để lập kế hoạch phòng ngừa làm tăng tính khả 
thi của đề án

Phân tích tính bền vững Kết quả phân tích được sử dụng cho điều chỉnh thiết kế (nếu cần) để đảm bảo 
các kết quả của đề án được duy trì

Phân tích cơ cấu quản lý đề 
án; vấn đề giới, vai trò các bên 
liên quan trong đề án

Kết quả phân tích được sử dụng điều chỉnh thiết kế như: Bổ sung hoạt động, 
thay đổi cách làm, kế hoạch, hoặc điều chỉnh mục tiêu

Kế hoạch giám sát và đánh 
giá đề án

Trình bày về các chỉ số, phương pháp giám sát, thời gian giám sát, bên liên quan 
thực hiện

Kế hoạch thực hiện và kế 
hoạch ngân sách đề án

Kế hoạch thực hiện chi tiết (gồm cả cấu trúc sơ đồ), Tính toán các nguồn lực 
(thời gian, nhân lực, trang thiết bị, ngân sách) cần có để thực hiện các hoạt động 
nhằm đạt các kết quả; kế hoạch ngân sách tóm tắt và chi tiết

Các phần Nội dung

Trang bìa Tên đề án
Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đề án
Tên người liên lạc và địa chỉ (người biết rõ đề nghị đề án nhất)
Thời hạn dự kiến thực hiện đề án
Kinh phí đề án

Mục lục Liệt kê các đề mục chính và đánh số trang

Tóm tắt Viết tóm tắt bản đề nghị đề án

Cơ sở xây dựng đề án 1.1 Bối cảnh hiện tại
1.2 Phân tích vấn đề
1.3 Kết luận
1.4 Viễn cảnh đề án hướng tới
1.5 Các điều kiện để đạt được viễn cảnh đề án

Mô tả đề án 2.1 Chiến lược đề án
2.2 Đối tượng cần truyền thông
2.3 Mục đích đề án
2.4 Mục tiêu đề án
2.5 Các thông điệp
2.6 Các kênh truyền thông
2.7 Các hoạt động

3. Văn bản kỹ thuật đề án truyền 
thông
Văn bản kỹ thuật đề án truyền thông là tập hợp các thông 
tin mô tả đầy đủ về một đề án truyền thông với các thông 
tin có trong khung đề án như mô tả ở trên, được giải thích 
chi tiết, và được trình bày một cách hệ thống. 

Văn bản kỹ thuật đề án truyền thông được sử dụng như 
bản hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện và cũng là 
một trong các công cụ quản lý. Đồng thời, văn bản này 
cũng nhằm thuyết phục người có thẩm quyền (hay nhà 
tài trợ) ra quyết định phê duyệt. Nội dung của văn bản 
kỹ thuật đề án truyền thông gồm các mục chính như sau:
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Các phần Nội dung

Quản lý đề án 3.1 Cơ cấu quản lý tromg thực hiện đề án
3.2 Cơ quan quản lý/ thực hiện đề án
3.3 Cơ quan phối hợp thực hiện đề án
3.4 Giám sát đánh giá

Các phân tích 1. Phân tích khả năng quản lý rủi ro/nguy cơ
2. Phân tích giới
3. Tính bền vững của đề án
4. Vai trò các bên liên quan trong đề án

Ngân sách đề án Bảng các hạng mục ngân sách chính

Phụ lục - Khung thiết kế đề án
- Bảng kế hoạch ngân sách chi tiết
- Các thông tin liên quan khác

Tài liệu tham khảo Liệt kê những nguồn thông tin tham khảo để xây dựng đề án

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT 
ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG
Một đề án truyền thông thay đổi hành vi được xây dựng 
qua các bước sau đây

1. Phân tích hiện trạng
2. Xác định mục đích
3. Xác định mục tiêu
4. Xác định nội dung truyền thông
5. Xác định kênh truyền thông
6. Xác định các tài liệu, sản phẩm hỗ trợ
7. Xác định các yếu tố hỗ trợ
8. Xây dựng các hoạt động
9. Thực hiện các phân tích
10. Lập kế hoạch thực hiện
11. Xây dựng cơ cấu quản lý và Giám sát - đánh giá
12. Xây dựng ngân sách

Quy trình xây dựng và thực hiện một đề án truyền thông 
được minh họa trong sơ đồ dưới đây. Các bước có mối 
liên hệ mật thiết với nhau: kết quả của mỗi bước sẽ quyết 
định kết quả của bước tiếp theo.
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1.
Phân tích

hiện trạng
2.

Xác định
mục đích

3.
Xác định
mục tiêu

4.
Xác định
nội dung

truyền thông

5.
Xác định

kênh
truyền thông

6.
Xác định

các tài liệu,
sản phẩm

hỗ trợ7.
Xác định

các yếu tố
hỗ trợ

8.
Xây dựng
các hoạt 

động

9.
Thực hiện

các phân tích

11.
Cơ cấu quản 

lý
và giám sát

đánh giá

12.
Xây dựng
ngân sách

Thực hiện -
Giám sát -
Đánh giá

        Phân tích
- Phân tích khả thi
- Phân tích bền vững
- Phân tích khác

Sự tham gia của
các bên liên quan

1. Phân tích hiện trạng
Phân tích hiện trạng là bước đầu tiên làm cơ sở cho việc 
xây dựng một đề án truyền thông thay đổi hành vi. Ở 
bước này, cần thực hiện các công việc sau:

- Xác định và phân tích vấn đề
- Xác định nhóm đối tượng cần thay đổi có liên quan đến 
vấn đề
- Xác định và phân tích hành vi hiện tại hay hiện trạng ra 
quyết định của nhóm đối tượng cần thay đổi

Để đạt được kết quả các công việc trên cần  trả lời các 
câu hỏi sau:

- Vấn đề đang cần giải quyết là gì?
- Vấn đề nhóm đối tượng đang gặp phải là gì?
- Có những nguyên nhân nào dẫn đến vấn đề đó?
- Nhóm đối tượng nào có liên quan đến vấn đề đang 
tồn tại?
- Hiện nhóm đối tượng có hành vi gì? Ra quyết định 
thế nào?
- Những nguyên nhân nào dẫn đến hành vi hay hiện 
trạng ra quyết định của nhóm đối tượng đó?

Để trả lời được các câu hỏi trên cần sử dụng một loạt các 
công cụ phân tích. Một trong số đó là công cụ Cây nhân 
quả dùng để tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và của 
hành vi nhóm đối tượng.

Kết quả cần đạt của phân tích hiện trạng gồm:
- Xác định được hiện trạng của vấn đề cùng nguyên 
nhân gốc rễ của vấn đề đó. Vấn đề được nêu theo 
công thức sau: Ai/cái gì đang trong tình trạng thế nào.
- Mô tả được nhóm đối tượng liên quan đến vấn đề 
cùng với hành vi hay cách ra quyết định của họ. Ví dụ: 
1) Nhiều hộ gia đình đang thực hiện các sinh kế làm 
ảnh hưởng đến độ che phủ rừng; 2) Các doanh nghiệp 
nghề rừng đang khai thác rừng không bền vững.
- Phân tích được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hành 
vi hay tình trạng ra quyết định hiện tại của nhóm đối 
tượng.

CÔNG CỤ CÂY NHÂN-QUẢ
DÙNG PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

Cây nhân quả là công cụ giúp phân tích sâu một vấn đề 
theo quan hệ nhân - quả. Sau khi phân tích vấn đề bằng 
công cụ này, có thể nhìn thấy toàn cảnh của vấn đề gồm 
(1) toàn bộ các nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó và (2) 
những hậu quả do vấn đề gây ra.

Cách thực hiện

Vấn đề được viết vào một tấm bìa giấy. Các nguyên nhân 
trực tiếp gây ra vấn đề được viết vào các tấm bìa khác và 
đặt phía dưới vấn đề. Các nguyên nhân ở tầng tiếp theo 
đặt ở tầng dưới nguyên nhân trực tiếp. Hậu quả trực tiếp 
của vấn đề đặt ngay trên vấn đề và hậu quả gián tiếp đặt ở 
tầng trên. Cây nhân quả được minh họa như hình sau đây.



14 Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hậu quả

Hậu quả 
1

Nguyên nhân
1

Nguyên nhân
1.1

Nguyên nhân
2.1

Nguyên nhân
3.1

Nguyên nhân
1.2

Nguyên nhân
2.2

Nguyên nhân
3.3

Nguyên nhân
2

Nguyên nhân
3

Hậu quả 
2

Hậu quả 
3

Vấn đề cần giải quyết
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Cách xác định nguyên nhân của vấn đề

l Các câu hỏi có thể sử dụng để xác định nguyên 
nhân: Vì sao lại có tình trạng [vấn đề]? Những 
nguyên nhân nào gây ra tình trạng đó? 

l Cần phải tìm được tất cả các nguyên nhân gây ra vấn 
đề. Vì vậy, người điều hành phải đặt câu hỏi này nhiều 
lần, ở nhiều dạng, gợi mở nhiều hướng suy nghĩ cho 
người trả lời. Ví dụ: đối với vấn đề “Rừng đầu nguồn 
xã Đạ M’Rông bị phá”, các câu hỏi có thể đặt ra là: Vì 
sao rừng bị phá? Có nguyên nhân gì về kinh tế? Có 
nguyên nhân nào về văn hóa, tục lệ, thói quen của 
người dân? Còn nguyên nhân nào khác?

l Có thể có nhiều cấp độ nguyên nhân của một vấn 
đề. Khi phân tích vấn đề cần tìm hiểu những nguyên 
nhân gốc rễ để làm cơ sở cho các hoạt động của đề 
án.

Xác định hậu quả của vấn đề như thế nào?

Để xác định hậu quả vấn đề cần đặt câu hỏi: [Vấn đề đó] 
gây ra những hậu quả gì? 

Hậu quả của vấn đề cũng ở những cấp độ trực tiếp, gián 
tiếp khác nhau và nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc 
sống cộng đồng. Người điều hành cần có nhiều câu hỏi 
hướng dẫn suy nghĩ của người trả lời theo nhiều khía 
cạnh khác nhau.

Vấn đề cần giải quyết có thể do nhiều nguyên nhân khác 
nhau. Các nguyên nhân đó cũng có thể do nhiều nguyên 
nhân ở các cấp thấp hơn. Vấn đề nếu không được giải 
quyết có thể dẫn tới nhiều hậu quả khác nhau. Ví dụ về 
kết quả phân tích nguyên nhân bằng cây nhân quả được 
trình bày dưới đây, theo đó các vấn đề (tình trạng tiêu cực) 
ở tầng dưới là nguyên nhân của vấn đề ở tầng bên trên—
nguyên nhân trực tiếp được thể hiện bằng đường nối.

Công tác
bảo vệ rừng 

chưa hiệu quả

Việc trả tiền
DVMTR cho

người dân chậm

Việc chi trả
điện tử gặp nhiều

khó khăn

Cán bộ thiếu
kỹ năng và

phương pháp
truyền thông

Sự phối hợp
giữa các bên

liên quan
chưa hiệu quả

Hộ nhận
khoán rừng

thiếu thông tin

Thiếu sự
tham gia trong

cơ chế
quản lý tổ

Các bên
liên quan chưa

thống nhất được
cơ chế phối hợp

Chính quyền, chủ 
rừng, các ban ngành 

chưa thực sự quan 
tâm đến chi trả 

DVMTR

Phê duyệt
thu chi DVMTR 

hàng năm chậm

Khó khăn trong
lập kế hoạch

chi trả DVMTR

Quy trình 
phê duyệt 

ngân sách chậm

Đơn vị sử dụng 
DVMTR chậm

nộp hồ sơ

Đơn vị 
chủ rừng

gửi hồ sơ chậm

Người dân
thực hiện các sinh 
kế ảnh hưởng tiêu 

cực đến rừng

Người dân
thiếu kiến thức về các 

sinh kế bền vững
gắn với rừng

Việc tuyên truyền
về việc chi trả DVMTR

chưa hiệu quả 

Việc quản lý trong
tổ quản lý rừng
thiếu minh bạch

Người dân
thiếu kiến thức về

việc bảo vệ
môi trường rừng

Người dân hiểu 
không đầy đủ về 

chi trả DVMTR

Hộ nhận khoán rừng 
có thái độ tiêu cực 
với bảo vệ rừng và 

chi trả DVMTR
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Công tác
bảo vệ rừng 

hiệu quả

Việc trả tiền
DVMTR cho

người dân kịp thời

Việc chi trả
điện tử thuận lợi

Cán bộ có
kỹ năng và

phương pháp
truyền thông

Sự phối hợp
giữa các bên

liên quan
hiệu quả

Hộ nhận
khoán rừng

có đủ thông tin

Có sự
tham gia trong

cơ chế
quản lý tổ

Các bên liên quan
thống nhất được
cơ chế phối hợp

Chính quyền, chủ 
rừng, các ban ngành 

quan tâm đến chi 
trả DVMTR

Phê duyệt
thu chi DVMTR 

hàng năm kịp thời

Người dân
thực hiện các sinh kế 

bền vững gắn với
rừng

Người dân
có kiến thức về các 
sinh kế bền vững

gắn với rừng

Việc tuyên truyền
về việc chi trả

DVMTR hiệu quả 

Việc quản lý trong
tổ quản lý rừng

minh bạch

Người dân
có kiến thức đầy đủ

về việc bảo vệ
môi trường rừng

Người dân có kiến 
thức đầy đủ về
chi trả DVMTR

Hộ nhận khoán rừng 
có thái độ tích cực 

với chi trả DVMTR và
tích cực tuần tra

bảo vệ rừng

Xác định kết quả mong đợi

Kết quả phân tích vấn đề bằng Cây nhân quả là các tình 
trạng tiêu cực (các vấn đề) nên kết quả này còn được gọi 
là cây vấn đề. Bước tiếp theo cần làm là chuyển các tình 

trạng tiêu cực trên cây vấn đề thành tình trạng tích cực — 
là tình trạng mong đợi sau khi các vấn đề đã được giải 
quyết. Dưới đây là tình trạng tiêu cực trên đã được chuyển 
thành tình trạng tích cực – các kết quả mong đợi đạt được 
trong tương lai khi các vấn đề đã được giải quyết.
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Phân tích kết quả mong đợi

Tình trạng tích cực được xác định được trình bày dưới 
dạng các kết quả mong đợi có mối liên hệ mật thiết với 
nhau tương tự như các vấn đề trên cây vấn đề. Đây là các 
kết quả mong đợi đạt được sau khi các vấn đề được giải 
quyết, nên còn được gọi là cây mục tiêu.

Nhìn vào cây mục tiêu, có thể thấy rằng các kết quả mong 
đợi đạt được thuộc về 4 lĩnh vực. Căn cứ trên thực trạng 
năng lực của tổ chức và các điều kiện hỗ trợ khác về mặt 
vất chất, con người, chính sách để lựa chọn lĩnh vực can 
thiệp - có giải quyết tất cả các vấn đề thuộc cả 4 lĩnh vực 
hay không.

Nếu đơn vị đủ năng lực để can thiệp cả 4 lĩnh vực, thì mỗi 
lĩnh vực sẽ là một mục tiêu, và là điều kiện cần có để đạt 
được mục đích của đề án (còn được gọi là mục tiêu dài 
hạn/tổng thể) - trong ví dụ trên là “Công tác bảo vệ rừng 
hiệu quả”. Nếu chỉ chọn can thiệp một vài trong số các 
lĩnh vực đã phân tích, các lĩnh vực đó sẽ là các mục tiêu 
của đề án, và khi đó mục đích của đề án sẽ có phạm vi 
nhỏ hơn.

2. Xác định mục đích của đề án 
truyền thông
Căn cứ kết quả của bước phân tích hiện trạng, việc thiết 
kế chương trình truyền thông bắt đầu bằng việc xác định 
mục đích của đề án. Mục đích của đề án là kết quả cao 
nhất mà đề án có thể đạt được sau khi thực hiện các hoạt 
động của đề án nhằm giải quyết tình trạng tiêu cực hiện 
tại. Mục đích đề án miêu tả tình trạng của cộng đồng đã 
được cải thiện sau khi thực hiện đề án.

Mục đích của đề án nêu ngắn gọn kết quả cao nhất người 
lập đề án mong đợi đề án sẽ đem lại sau khi kết thúc. 

Ví dụ “Đề án truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và 
năng lực bảo vệ và phát triển rừng của người dân tại vùng 
X, thông qua truyền thông, tập huấn kỹ thuật, và củng cố 
cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần bảo vệ 
và phát triển rừng.”

Trong ví dụ trên, nếu lựa chọn không can thiệp tất cả các 
lĩnh vực thì mục đích của đề án sẽ nhỏ hơn và cần được 
xác định lại, để đảm bảo rằng khi can thiệp vào 2 hay 3 
lĩnh vực sẽ đạt được mục đích đó.

3. Xác định mục tiêu của đề án
Mục tiêu của đề án là những điều kiện cần để đạt được 
mục đích đề án. Đó là các kết quả đạt được sau khi thực 
hiện đề án: sự thay đổi của đối tượng cần truyền thông. 
Xác định mục tiêu thay đổi là trả lời cho câu hỏi Đối 
tượng cần truyền thông cần được thay đổi gì về hành vi 
hay cách ra quyết định? Yêu cầu của một mục tiêu tốt là 
phải cụ thể, khả thi, xác định về thời gian, và giúp giải 
quyết hiện trạng. Trong ví dụ trên, nếu can thiệp cả 4 lĩnh 
vực đã phân tích thì đề án sẽ có 4 mục tiêu: 1) Việc trả 
tiền DVMTR cho người dân kịp thời, 2) Người dân thực 
hiện các sinh kế bền vững gắn với rừng, 3) Người dân có 
kiến thức đầy đủ về chi trả dịch vụ môi trường rừng, và 4) 
Hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với chi trả DVMTR 
và và tích cực tuần tra bảo vệ rừng.

4. Xác định nội dung truyền thông
Việc xác định các nội dung cần truyền thông căn cứ vào 
mục tiêu đã xác định. Nội dung truyền thông là các kiến 
thức/bài học cụ thể mà đối tượng được truyền thông cần 
nhận được, tức là nhận thức cụ thể về một vấn đề mà mục 
tiêu truyền thông hướng tới; đồng thời đối tượng được 
truyền thông cũng liên hệ được những thay đổi cần làm 
và những biện pháp bản thân họ có thể làm. 
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Ví dụ, sau một buổi truyền thông về bảo vệ môi trường, 
người dân xác định được tầm quan trọng của việc bảo 
vệ môi trường (họ trả lời được các câu hỏi về việc bảo vệ 
môi trường mang lại những lợi ích gì, nếu không bảo vệ 
môi trường thì sẽ có những hậu quả gì…) và nêu được các 
cách thức mà bản thân có thể làm để bảo vệ môi trường.

5. Xác định các kênh truyền thông
Việc xác định hình thức truyền thông (kênh truyền thông) 
và thiết kế các hoạt động truyền thông được thực hiện 
căn cứ vào các nội dung truyền thông chính và đối tượng 
cần truyền thông. Để xác định được đúng đắn các kênh 
truyền thông và các hoạt động, cần trả lời các câu hỏi 
sau:

- Để chuyển tải các nội dung cần truyền thông này đến 
đúng đối tượng cần dùng đến những kênh/hình thức 
truyền thông nào?
- Cần phải làm gì để các hình thức/kênh truyền thông 
đó hiệu quả với nhóm đối tượng?
- Cần có những hoạt động truyền thông gì để chuyển 
tải các nội dung truyền thông cho nhóm đối tượng đã 
xác định?

Truyền thông nhằm thay đổi hành vi, hành động, và ra 
quyết định của cá nhân và cộng đồng. Có nhiều yếu tố 
tác động đến sự hình thành và phát triển của hành vi, 
cách thức hành động và ra quyết định của con người. 
Một người có thể thay đổi hành vi của mình (tích cực hay 
tiêu cực) sau khi xem xong một bộ phim, sau khi nghe 
người hàng xóm nói chuyện, sau khi đọc một quyển sách, 
sau khi hình dung về một vấn đề, và sau khi tiếp nhận 
thông tin theo những cách khác. 

Có những cách truyền tải thông tin khác nhau kết hợp 
với việc tạo ra môi trường hỗ trợ giúp thay đổi hành vi và 
quyết định của một cá nhân và cộng đồng. Như vậy có 
nhiều hình thức truyền thông để tạo ra những thay đổi 
về hành vi và quyết định mà các tổ chức hoặc cá nhân có 
thể áp dụng.

5.1 Phân loại theo công cụ sử dụng

a. Truyền thông dùng phương tiện nhỏ

Là hình thức truyền thông sử dụng những công cụ nhỏ 
như tờ rơi, sách báo, tranh trực quan, áo phông, huy hiệu, 
băng cát sét, băng video...Người nhận có cơ hội làm rõ 
những nội dung vừa được nhận.

b. Truyền thông bằng nghệ thuật

Là hình thức truyền thông sử dụng những công cụ nghệ 
thuật như kịch, kể truyện, hội thi, vẽ tranh, múa rối và các 
hoạt động khác trên sân khấu. Sự khác biệt của hình thức 
này đối với các hoạt động truyền thông thông thường 
là có sự giao lưu hai chiều giữa người tổ chức và người 
tham gia. Trong đó người tham gia có cơ hội tự phân tích 
những thông điệp và thử áp dụng những thông điệp/
hành vi mới (thay đổi).

c. Truyền thông đại chúng

Là hình thức truyền thông sử dụng các phương tiện 
truyền thông đại chúng. Trong truyền thông thay đổi 
hành vi, các phương tiện truyền thông đại chúng như đài 
phát thanh, truyền hình, báo… thường được sử dụng để 
tiếp cận với nhóm đối tượng lớn. Đối với các phương tiện 
truyền thông đại chúng, sự tương tác để cùng hướng tới 
việc thay đổi hành vi và việc ra quyết định bị hạn chế so 
với các hình thức khác. 

5.2 Phân loại theo cách tiếp cận với đối tượng

a. Truyền thông cá nhân

Là hình thức truyền thông sử dụng kênh cá nhân-cá nhân 
(hoặc vài cá nhân). Đây là hình thức có tác dụng thay đổi 
hành vi mạnh nhất và đòi hỏi sự giao lưu trực tiếp, sự 
hỏi đáp rõ ràng. Người truyền thông có cơ hội tìm hiểu 
nhu cầu và phát triển mối quan hệ với người được truyền 
thông, từ đó các tác động có thể sâu sắc hơn. Đây chính 
là hình thức truyền thông đồng đẳng trong gia đình, 
cộng đồng nhỏ hoặc giữa nhóm bạn bè.

b. Truyền thông nhóm nhỏ

Là hình thức truyền thông trực tiếp cho một nhóm người. 
Số người tham dự đủ nhỏ để có thể tham gia trực tiếp vào 
các hoạt động truyền thông như sắm vai, vẽ tranh, đóng 
kịch… hoặc trong lớp học. Hình thức này có thể được sử 
dụng trong một cộng đồng lớn hoặc thông qua các câu 
lạc bộ chức năng, các nhóm tương trợ, nhóm đồng đẳng.
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c. Truyền thông nhóm lớn

Truyền thông nhóm lớn là hình thức tổ chức có sự tham 
gia của hàng trăm người hoặc hơn nữa. Hình thức này 
được chia làm hai loại nhỏ là truyền thông trực tiếp (qua 
các hoạt động giao lưu với số đông trên sân khấu, trong 
nhà trường, hoặc tại cộng đồng); và truyền thông gián 
tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Mỗi hình thức truyền thông đều có điểm mạnh và hạn 
chế khác nhau. Trên thực tế, để có một chương trình hay 
buổi truyền thông hiệu quả, người ta thường kết hợp các 
hình thức và các phương tiện với nhau để có thể tác động 
được số lượng đối tượng lớn và tận dụng được cách hình 
thức tiếp nhận thông điệp khác nhau như nghe, nhìn, 
làm, hay tưởng tượng.

6. Xác định các tài liệu và sản 
phẩm hỗ trợ truyền thông
Tài liệu truyền thông bao gồm (nhưng không giới hạn) 
tài liệu, bản tin, ấn phẩm (tờ rơi, pa-nô áp phích…), bảng 
hiệu, trang web, quảng cáo, tài liệu quảng cáo, video, 
bản tin phát trên đài phát thanh (truyền hình) và loa công 
cộng, thông cáo báo chí, bản tin báo chí, và tất cả các tài 
liệu liên quan khác. Ngoài ra, các mẫu vật hay đồ dùng 
(như quần áo, mũ…) mang thông điệp truyền thông là 
các sản phẩm hỗ trợ truyền thông thay đổi hành vi. Các 
tài liệu truyền thông có vai trò truyền tải kiến thức, mang 
thông điệp, nhắc nhở củng cố thông điệp, hỗ trợ việc 
truyền tải kiến thức/thông điệp đến đối tượng cần truyền 
thông.

Tùy theo đặc điểm của đối tượng cần truyền thông, hiện 
trạng của vấn đề cần giải quyết để lựa chọn và xây dựng 
các tài liệu và sản phẩm hỗ trợ truyền thông cụ thể. Tài 
liệu và sản phẩm hỗ trợ truyền thông phát huy tác dụng 
(có hiệu quả) khi được thiết kế hấp dẫn lôi cuốn khán giả 
(đối tượng cần truyền thông), mang thông điệp/kiến thức 
cần truyền tải, và phù hợp với đối tượng truyền thông (về 
các mặt học vấn, văn hóa, tôn giáo..).

Bộ tài liệu hỗ trợ truyền thông được xây dựng căn cứ 
theo mục tiêu đã xác định, các thông điệp chính, và các 
hoạt động truyền thông cụ thể. Luôn lưu ý rằng các tài 
liệu là phương tiện hỗ trợ cho hoạt động truyền thông 
thay đổi hành vi, việc thực hiện bằng các hoạt động cụ 
thể và được lập kế hoạch mới đảm bảo rằng hoạt động 
truyền thông mang lại hiệu quả.

Để lựa chọn được tài liệu/sản phẩm hỗ trợ truyền thông 
thay đổi hành vi hiệu quả, cần trả lời các câu hỏi sau:

- Với đối tượng truyền thông này, cần sử dụng những 
loại tài liệu/sản phẩm hỗ trợ truyền thông nào?
- Với nội dung truyền thông này cần đến những loại tài 
liệu gì?
- Loại tài liệu/sản phẩm hỗ trợ truyền thông này có thu 
hút được nhóm đối tượng cần truyền thông không? 
Như thế nào?
- Những nội dung gì cần đưa vào bộ tài liệu để đảm 
bảo chuyển tải được các nội dung truyền thông đã xác 
định?
- Cần phải làm gì để tài liệu/sản phẩm hỗ trợ truyền 
thông mang đầy đủ nội dung truyền thông cần chuyển 
tải?
- Loại tài liệu/sản phẩm hỗ trợ truyền thông này có 
mang đến hiệu ứng tiêu cực nào cho đối tượng cần 
truyền thông không? Cụ thể như thế nào?
- Loại tài liệu/sản phẩm hỗ trợ truyền thông này phù 
hợp với nhóm đối tượng truyền thông như thế nào?

7. Xác định các yếu tố hỗ trợ
Các yếu tố hỗ trợ nhằm tạo môi trường hỗ trợ (một trong 
3 điều kiện để có thay đổi hành vi) để đạt được thay đổi 
hành vi của đối tượng. Yếu tố hỗ trợ bao gồm tất cả các 
hoạt động ngoài hoạt động truyền thông, hỗ trợ vật chất, 
hỗ trợ nâng cao năng lực, hỗ trợ về cơ chế, chính sách…
để đối tượng có thể thay đổi hành vi và duy trì hành vi 
mới. Để xác định các yếu tố hỗ trợ cần trả lời các câu hỏi:

- Cần có những yếu tố nào để tạo môi trường hỗ trợ 
cho nhóm đối tượng cần truyền thông thay đổi hành vi 
và duy trì hành vi mới?
- Cần có thêm những hoạt động hỗ trợ gì ngoài hoạt 
động truyền thông để nhóm đối tượng thay đổi theo 
mục tiêu đã xác định?

Đây là các hoạt động ngoài hoạt động truyền thông để 
đảm bảo đối tượng có được các điều kiện hỗ trợ sự thay 
đổi.

8. Xây dựng các hoạt động
Để đạt được mục tiêu, cần thực hiện các hoạt động trong 
một đề án truyền thông thay đổi hành vi. Các hoạt động 
bao gồm hoạt động truyền thông và các hoạt động hỗ 
trợ (như xác định ở phần trên). Các hoạt động truyền 
thông được tổ chức theo các hình thức truyền thông và 
các kênh truyền thông đã xác định. Ví dụ: 

- Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng cho 300 
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hộ gia đình; 
-  Tổ chức 2 hội thi về bảo vệ rừng, 
-  Xây dựng bản tin phóng sự phát trên loa phát thanh xã,

- Tập huấn kỹ thuật làm đường ranh cản lửa phòng 
cháy rừng.

Một cách tổng quát, để xác định các hoạt động khi xây 
dựng đề án truyền thông thay đổi hành vi, cần trả lời các 
câu hỏi sau:

- Cần phải làm gì để đạt được các kết quả của đề án 
đã xác định
- Với các hoạt động đã xác định, có đảm bảo đạt được 
đầy đủ các kết quả không?

9. Lập kế hoạch thực hiện
Lập kế hoạch thực hiện là việc lên kế hoạch chi tiết để 
thực hiện các hoạt động của đề án. Kế hoạch thực hiện 
đề án thường được lập cho từng kỳ hoạt động, theo đó 
các hoạt động được xác định chi tiết về thời gian, người 
chịu trách nhiệm, người thực hiện, các ghi chú cần thiết 
khác. Kế hoạch thực hiện đề án là bản hướng dẫn các 
bên liên quan thực hiện các hoạt động đã xây dựng, và là 
công cụ của người quản lý.

Một bản kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính logic khi 
xác định các hoạt động và khi phân bổ thời gian và nguồn 
lực thực hiện. Cần đảm bảo rằng các hoạt động nhỏ là 
các điều kiện đủ để đạt được kết quả dự kiến.

Câu hỏi giúp lập kế hoạch thực hiện:

- Các hoạt động cần được tiến hành theo thứ tự nào?  
- Việc này phải hoàn thành trước ngày nào (Với từng 
công việc)? Cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành? 
- Ai là người chịu trách nhiệm cho mỗi hoạt động? 
- Có người nào bị phân công chồng chéo nhiều việc 
một lúc không? 
- Thời điểm nào diễn ra nhiều hoạt động? 
- Phương án cung cấp đủ nhân lực, tiền, thiết bị để thực 
hiện tất cả các hoạt động trong trong thời điểm đó là 
gì? 

Lưu ý khi lập kế hoạch thực hiện 

o Liệt kê các hoạt động cần làm và sắp xếp chúng theo 
trật tự thời gian để dễ lập kế hoạch thời gian và để dễ 
theo dõi. Việc liệt kê chi tiết đến mức nào sẽ do các 
bên liên quan quyết định.  
o Cần đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan 
trong việc phân công người chịu trách nhiệm. Phân 
công đúng người đúng việc là một việc không dễ, đôi 
khi cần đến cả khả năng thương lượng.  
o Khi lên kế hoạch thời gian cần cân nhắc tới những 
thời điểm như: Tết, ngày mùa, ngày hội,... 
o Cần có sự bàn bạc và thoả thuận của các bên liên 
quan trước khi hoàn chỉnh kế hoạch 
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Hoạt động Thời gian (tháng theo lịch năm) Người chịu 
trách nhiệm

Người
tham gia1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Hoạt 
động 1

  Cán bộ Quỹ cán bộ 
phòng quỹ, 
người dân, 
cán bộ xã

2. Hoạt 
động 2

    Trưởng 
phòng

Người dân, 
cán bộ Quỹ

3. Hoạt 
động 3

    Trưởng thôn Người dân, 
cán bộ Quỹ

4. Hoạt 
động 4

   Trưởng thôn Người dân

5. Hoạt 
động 5

Cán bộ Quỹ

6. hoạt 
động 6

Ví dụ một bảng kế hoạch đề án

Có 2 công cụ lập kế hoạch thực hiện thường được sử 
dụng là Biểu đồ Gantt và Cấu trúc chia nhỏ công việc.

Biểu đồ GANTT 

Biểu đồ GANTT là một công cụ đơn giản và hiệu quả để 
lập kế hoạch thực hiện công việc, giúp người quản lý đề 
án thực hiện và giám sát các hoạt động của đề án. Biểu 
đồ này liệt kê các hạng mục cần thực hiện và thể hiện 
thời gian thực hiện các hoạt động đó theo đường thẳng 
ngang (chỉ ra thời gian thực hiện một hoạt động và thời 
điểm bắt đầu cũng như kết thúc một hoạt động). Biểu 
đồ GANTT còn cho biết số lượng các hoạt động được 
thực hiện tại một thời điểm nhất định và người chịu trách 
nhiệm.  

Biểu đồ Gantt dùng để giám sát các hoạt động cụ thể, 
nên biểu đồ sẽ có một số cột cơ bản là: hoạt động, thời 
gian và người chịu trách nhiệm chính. Ngoài ra, tùy theo 
người sử dụng kế hoạch và tùy theo mục đích của việc sử 
dụng, có thể có thêm các cột khác trên biểu đồ để theo 
dõi: nguồn lực cần có cho mỗi hoạt động, những bên 
liên quan phối hợp.

Cấu trúc chia nhỏ công việc

Các bước lập biểu đồ GANTT 
1. Liệt kê tất cả các hoạt động (bên ngoài biểu đồ) 
2. Sắp xếp các hoạt động theo thứ tự thời gian 
3. Liệt kê các hoạt động vào cột ngoài cùng bên trái của 
biểu đồ 
4. Xác định thời gian cần có để hoàn thành mỗi hoạt 
động 

5. Xác định thời điểm bắt đầu của mỗi hoạt động 
6. Ghi vào cột thời gian
7. Điều chỉnh thời gian và hoàn thiện.

Cấu trúc chia nhỏ công việc 

Cấu trúc chia nhỏ công việc là một công cụ giúp liệt kê 
chi tiết những hoạt động cần tiến hành. Ví dụ:  

1. Trả tiền dịch vụ môi trường rừng 
 1.1 Nhận tiền từ Ngân hàng 
 1.2 Phát tiền về các tổ liên gia
 1.3 Các tổ phát tiền cho tổ viên 
       a. Mời họp tổ liên gia
      b. Phát tiền cho đại diện hộ
      c. Hoàn thành sổ sách kế toán tổ
2. Tập huấn 
 2.1 Gửi giấy mời học viên 
 2.2 Tìm địa điểm 
 2.3 …………….. 

Mức độ chi tiết của các hoạt động phụ thuộc vào những 
người tham gia thực hiện công việc. Công việc sẽ được 
chia nhỏ đến khi nào mà người thực hiện hiểu cách thức 
tiến hành hoạt động. Hai công cụ trên có thể được sử 
dụng kết hợp bằng cách: 

- Chia nhỏ các hoạt động chính thành những công việc 
cụ thể
- Sau đó đưa những công việc cụ thể vào Biểu đồ 
GANTT.
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10. Xây dựng cơ cấu quản lý thực 
hiện đề án
Cơ cấu quản lý

Khi thiết kế đề án, các bên liên quan cần xây dựng cơ cấu 
ban quản lý đề án. Những câu hỏi cơ bản cần được trả lời 
khi xây dựng cơ cấu quản lý đề án là:

- Ban quản lý đề án phải đảm nhiệm những nhiệm vụ gì?
- Ban quản lý phải làm được những việc cụ thể nào?
- Công việc nào diễn ra hàng ngày, hàng tháng, hàng 
quý, hàng 6 tháng, hàng năm?
- Cần bao nhiêu người trong Ban quản lý để đảm nhiệm 
lượng công việc như vậy?
- Mỗi vị trí trong ban quản lý đề án sẽ chịu trách nhiệm 
những công việc cụ thể nào?
- Ai là người phù hợp nhất về năng lực và quyền hạn để 
đảm nhiệm các vị trí trong ban quản lý đề án?
- Cần mời những thành viên nào khác tham gia vào ban 
quản lý vì các mục tiêu khác (để tuyên truyền tác động 
của đề án, để có sự ủng hộ, để nâng cao năng lực…)?

Công việc của Ban quản lý gồm ít nhất những việc như 
sau: 

- Hoàn chỉnh thiết kế và lập kế hoạch đề án
- Tìm kiếm và huy động các nguồn lực thực hiện đề án
- Điều phối các nguồn lực: tài chính, con người, thiết 
bị, thời gian thực hiện đề án
- Đàm phán và ký các hợp đồng 
- Làm việc với ngân hàng

- Phân tích tiến độ: so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch 

đề ra ban đầu
- Phân tích mức độ đạt được của mục tiêu
- So sánh giữa những nguồn lực đã sử dụng với những 
kết quả đã đạt được;
- Phân tích phương pháp thực hiện các hoạt động
- Xem xét tính phù hợp của các chỉ số đã được xác định
- Phát hiện những khó khăn, những tồn tại xuất phát 
từ môi trường bên ngoài và bên trong có nguy cơ ảnh 
hưởng đến kết quả đề án
- Ra những quyết định cần thiết kịp thời
- Giải quyết những khó khăn nảy sinh
- Duyệt các khoản chi 
- Kiểm tra việc quản lý tài chính
- Điều phối các bên liên quan 
- Điều phối và thực hiện đánh giá kết quả đề án
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp giám sát
- Viết báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch, báo cáo 
giám sát.

Ban quản lý thực hiện đề án

- Nhóm cán bộ quản lý phải là những người có khả 
năng và quyền hạn để thực hiện tốt nhất những việc 
trên,
- Số người tham gia Ban quản lý phụ thuộc vào quy mô 
của đề án,
- Phân công các công việc quản lý rõ ràng giữa các 
thành viên ban quản lý,
- Phân công đúng người đúng việc,
- Mời thêm những thành viên cần tham gia ban quản lý 
thực hiện đề án vì mục tiêu vận động chính sách, tuyên 
truyền tác động của đề án.

Trong trường hợp các thành viên tham gia quản lý đề án 
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có ít kinh nghiệm quản lý, họ cần được đào tạo sớm nhất 
để có thể quản lý hiệu quả. Các thành viên cần có “tiếng 
nói chung” trong công việc, đó là những quan điểm, kiến 
thức, và kỹ năng quản lý. Bởi vậy, họ cần được đào tạo 
cùng nhau, và cần được đào tạo một cách có hệ thống.

Vai trò các bên liên quan trong thực hiện đề án

Việc thực hiện đề án cần huy động sự tham gia của các 
bên liên quan khác nhau. Đề án cần xác định các biện 
pháp sẽ thực hiện để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả 
giữa các cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp trong quá 
trình thực hiện. Đồng thời, cần xác định được những biện 
pháp sẽ thực hiện để đảm bảo và thúc đẩy sự tham gia 
của nhóm đối tượng truyền thông/người hưởng lợi. Đề 
án cũng cần xây dựng các hoạt động để đảm bảo sự 
tham gia của nhóm chịu tác động (nếu có). 

11. Lập kế hoạch Giám sát - Đánh 
giá
Khái niệm

Giám sát là một quá trình liên tục thu thập và phân tích 
thông tin về những yếu tố đầu vào; hoạt động; đầu ra; và 
những yếu tố khác ảnh hưởng đến đề án; nhằm không 
ngừng cải thiện tiến trình, tác động và tính phù hợp của 
đề án. Việc giám sát nhằm:

- Phân tích tiến độ: so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch 
đề ra ban đầu,
- Phân tích mức độ đạt được của mục tiêu: so sánh kết 
quả đạt được với mục tiêu,
- So sánh giữa những nguồn lực đã sử dụng với những 
kết quả đã đạt được,
- Phân tích phương pháp thực hiện các hoạt động,
- Xem xét tính phù hợp của các chỉ số đã được xác 
định,
- Phát hiện những khó khăn có nguy cơ ảnh hưởng đến 
kết quả của đề án,
- Ra những quyết định cần thiết kịp thời,
- Giải quyết những khó khăn nảy sinh,
- Lập kế hoạch chi tiết cho thời kỳ tiếp theo, 
- Duyệt các khoản chi
- Kiểm tra việc quản lý tài chính 
- Giữ mối quan hệ ngoại giao với nhà tài trợ 
- Điều phối và thực hiện đánh giá cuối kỳ (và giữa kỳ)

Đánh giá là việc xem xét các kết quả, tác động mà đề án 
đem lại cho cộng đồng. Đánh giá đề án được thực hiện 
ở những thời điểm quan trọng trong một giai đoạn của 
đề án (giữa kỳ, cuối kỳ). Kết quả đánh giá là cơ sở để đưa 
ra những quyết định cho tương lai của đề án ví dụ quyết 
định mở rộng, kết thúc hay tiếp tục đề án.
Bộ chỉ số

Chỉ số là các dấu hiệu và bằng chứng có thể xác minh 
được cho biết đề án có theo đúng tiến độ và có đạt được 
các mục tiêu đề ra hay không. Chỉ số thường được thể 
hiện dưới dạng “số lượng” hoặc “tỷ lệ phần trăm”. Trong 
một đề án thường sử dụng nhiều chỉ số.

Chỉ số được sử dụng để giám sát và đánh giá, là công cụ 
để kiểm tra liên tục việc thực hiện đề án, và kiểm tra định 
kỳ xem một hoạt động đã được thực hiện như thế nào khi 
hoạt động đó đã kết thúc và còn dùng để đánh giá hiệu 
quả và tác động của đề án. Một chỉ số tốt cần có đầy đủ 
các đặc điểm sau:
l Cụ thể
l  Đo lường được 
l Thu thập được với chi phí hợp lý 
l Phù hợp với kết quả cần đo lường 
l Có giới hạn về thời gian.

Chỉ số thường được viết dưới dạng Tỉ lệ % số hộ gia đình 
tại địa bàn đề án thực hiện ít nhất 3 biện pháp bảo vệ môi 
trường rừng, vào năm cuối của đề án (2024), 85%.

Câu hỏi chính khi xác định chỉ số:

- Những dấu hiệu nào cho biết mục tiêu [này] của đề 
án đã đạt được? hay 
- Cần sử dụng những dấu hiệu gì để đo lường mức độ 
đạt mục tiêu [này] của đề án?

Kế hoạch Giám sát-Đánh giá

Kế hoạch giám sát và đánh giá đề án trong giai đoạn 
thiết kế là việc xác định thời gian cho các cuộc họp giám 
sát đề án của ban quản lý, các đợt giám sát định kỳ và kế 
hoạch cho việc đánh giá cuối kỳ. Cần tính toán ngân sách 
và nguồn nhân lực cho kế hoạch này.

Các câu hỏi dùng trong điều hành lập kế hoạch giám 
sát – đánh giá:

- Giám sát và đánh giá đề án phải đạt được kết quả gì?
- Cần giám sát những nội dung gì?
- Cần những ai tham gia giám sát thực hiện đề án?
- Các đợt giám sát định kỳ sẽ được thực hiện bao lâu 
một lần? vào những thời gian nào? 
- Định kỳ tổ chức các cuộc họp giám sát là bao lâu? Vì 
sao?
- Ai sẽ viết báo cáo tiến độ thực hiện đề án? Và nộp báo 
cáo cho ai? 
- Cần tổ chức mấy đợt đánh giá? Vì sao?
- Ai sẽ tiến hành đánh giá đề án (tư vấn độc lập bên 
ngoài hay các bên liên quan trong đề án)? Vì sao? 
- Trọng tâm của mỗi đợt đánh giá là gì? Phải đưa ra 
những khuyến nghị gì? 
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Nội dung giám sát Chỉ số Nguồn thông tin/ 
Phương pháp

giám sát

Thời gian giám sát Bên thực hiện giám 
sát

Mục đích

Mục tiêu 1

Mục tiêu 2

Kết quả 1.1

Kết quả 1.2

Kết quả 2.1

Kết quả 2.2

Hoạt động của kết quả 1.1
-
-
-

(không cần chỉ số 
cho hoạt động)

Hoạt động của kết quả 1.2
-
-
-

(không cần chỉ số 
cho hoạt động)

Kế hoạch giám sát
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12. Xây dựng ngân sách
Ngân sách đề án được xây dựng theo tiến trình các bước 
sau đây:

(1) Liệt kê các khoản phải chi
- Hoạt động của đề án là cơ sở để liệt kê tất cả các khoản 
phải chi
- Nhóm các khoản phải chi giống nhau vào từng nhóm/
đề mục

(2) Xác định đơn vị tính và giá cả từng đơn vị
- Các khoản chi giống nhau cần có cùng đơn vị tính như 
nhau
- Giá thành từng đơn vị có thể tăng theo từng năm do lạm 
phát, do thị trường, tỷ giá. Vì vậy khi tính giá thành một 
đơn vị cũng cần phản ánh cả sự gia tăng giá cả hoặc dự 
trù bằng ngoại tệ và ghi rõ tỷ giá chuyển đổi thời điểm 
lập ngân sách.

(3) Xác định số lượng đơn vị cần cho từng 
khoản chi

(4) Tính tổng chi phí cho từng khoản chi (số 

lượng x giá từng đơn vị)

(5) Tính tổng chi phí cho từng đề mục

(6) Kiểm tra ngân sách dựa vào kế hoạch 
hoạt động
- Kiểm tra bằng cách đặt câu hỏi: Với những khoản chi 
này đã đảm bảo các hoạt động của đề án được thực hiện 
chưa?
- Có thể trao đổi thêm với các đồng nghiệp khác về việc 
kiểm tra ngân sách dựa vào hoạt động đề án để có thêm 
ý kiến đóng góp

(7) Nhận xét của cơ quan (bộ phận tài chính)
- Cần điều chỉnh gì?
- Kinh nghiệm của bộ phận tài chính trong việc trình bày 
ngân sách.

(8) Kiểm tra số liệu và tính toán lần cuối
- Cần kiểm tra trước khi gửi ngân sách đi đặc biệt trong 
trường hợp tính toán bằng tay.

Ví dụ bảng chi tiết một hạng mục ngân sách:

Nội dung chi Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
Thời gian

Năm 1 Năm 2

Tập huấn

Phí giảng viên

Thuê hội 
trường

Tài liệu

Ăn, ở, đi lại 
HV

Giải khát

Tổng chi phí 
tập huấn
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Các lưu ý khác khi lập ngân sách

Tránh bỏ sót các khoản phải chi và dự trù 
thiếu ngân sách:
- Liệt kê tất cả các khoản phải chi của từng hoạt động
- Xác định số lượng đơn vị cần cho từng khoản chi đảm 
bảo đủ ngân sách cho từng hoạt động
- Đặt câu hỏi: Với những khoản chi này đã đảm bảo các 
hoạt động của đề án được thực hiện chưa?
- Có thể tham khảo các đề án cùng loại đã thực hiện để 
kiểm tra các khoản chi cần thiết

Xác định đơn vị tính và giá cả từng đơn vị
- Các khoản chi giống nhau cần có cùng đơn vị tính như 
nhau

Phân bổ ngân sách chi phí theo sự đóng góp 
của các bên
- Rất nhiều nhà tài trợ muốn địa phương/đối tác thực sự 
hợp tác trong thực hiện đề án. Nếu địa phương cùng 
tham gia đóng góp về tài chính hoặc hiện vật sẽ thể hiện 
rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện đề án.
- Đóng góp về thời gian, sức lực của địa phương cũng 
cần được quy ra thành tiền đóng góp trong ngân sách 
hoặc đề nghị tổ chức tài trợ hỗ trợ. Cần tính đến khoản 
đóng góp này của đơn vị trong bảng ngân sách.

Phân bổ ngân sách cho từng năm/từng nửa 
năm

Dự trù cho chi phí phát sinh (nếu có thể)
- Để tạo ra sự linh hoạt về sử dụng tài chính trong thực 
hiện đề án. 
- Chỉ gửi ngân sách với những đề mục chính đến cấp phê 
duyệt. Ngân sách chi tiết nên giữ lại tại cơ quan thực hiện 
đề án.

Tham khảo ý kiến của bộ phận tài chính trong cơ quan và 
yêu cầu của nhà tài trợ khi xây dựng bản ngân sách đề án.

13. Các lưu ý quan trọng khi thiết 
kế đề án truyền thông
Sau đây là các lưu ý quan trọng trong quá trình xây dựng 
một đề án truyền thông:
l Cấu trúc đề án truyền thông phải dựa trên phân tích 
thực trạng các đối tượng cần truyền thông. Các thành 
phần (mục tiêu, kết quả, các hoạt động, các tài liệu 
hỗ trợ…) cần được xác định căn cứ trên nhu cầu cần 
truyền thông của đối tượng.
l Xác định các hoạt động trong đề án phải căn cứ vào 
các điều kiện để thay đổi hành vi - xác định dựa trên 
mô hình thay đổi hành vi.
l Các hoạt động, kết quả, và mục tiêu truyền thông 

phải có tính logic - hoạt động là điều kiện cần có để 
đạt kết quả, kết quả là là điều kiện cần có để đạt được 
mục tiêu. Xác định đủ các hoạt động, và không xác 
định thừa các hoạt động.
l Tùy theo thực tế năng lực của tổ chức (con người, cơ 
cấu tổ chức, nguồn lực) và các nguồn lực hiện có để 
xác định quy mô của một đề án—hạ mục tiêu và bớt kết 
quả theo khả năng đáp ứng của tổ chức và nguồn lực 
hiện có, và luôn luôn phải đảm bảo mối quan hệ logic 
của các hoạt động – các kết quả – mục tiêu.
l Chú trọng xây dựng các hoạt động truyền thông 
tương tác áp dụng cấu trúc truyền thông hiệu quả; và 
cần đảm bảo rằng đội ngũ cán bộ truyền thông có đủ 
năng lực thực hiện các hoạt động truyền thông tương 
tác này. Kết hợp các kênh truyền thông khác phù hợp 
với nhóm đối tượng cần truyền thông.
l Tài liệu truyền thông các loại (sách, tờ rơi, áp phích, 
băng rôn, vật dụng mang các thông điệp…) chỉ đóng 
vai trò hỗ trợ và không thể thay thế được các hoạt 
động truyền thông tương tác do cán bộ truyền thông 
thực hiện.
l Cơ sở để xây dựng ngân sách là các hoạt động, và 
các hoạt động được xây dựng phải đảm bảo tính logic 
- là điều kiện để đạt được các kết quả mong đợi.

CÁC PHÂN TÍCH
 
1. Phân tích tính khả thi của đề án 
Một đề án khả thi là đề án có khả năng thực hiện được 
và có hiệu quả sau khi thực hiện. Kết quả của việc phân 
tích sẽ được dùng để bổ sung thêm hoạt động hoặc điều 
chỉnh phương pháp thực hiện, cơ cấu quản lý, cơ cấu 
nhóm hưởng lợi, tăng cường giám sát. 

Sử dụng các câu hỏi gợi ý dưới đây để phân tích khả thi:
- Đề án đã tính đến các rủi ro, nguy cơ có thể gặp và có 
kế hoạch phòng tránh hay chưa? 
- Các điều kiện về thời hạn đề án, tài chính, trình độ cán 
bộ quản lý, cán bộ chuyên nghành có thể gây trở ngại 
gì cho việc thực hiện đề án? 
- Các điều kiện về thể chế chính trị, môi trường văn hoá 
xã hội, tiến bộ trong công nghệ, chính sách và hoạt 
động kinh tế có thể gây cản trở gì cho việc thực hiện 
đề án? 
- Điều kiện thiên nhiên: thời tiết, vị trí địa lý, chất đất sẽ 
gây cản trở gì cho việc thực hiện đề án? 
- Những cản trở trên đây có khắc phục được không? 
Khắc phục bằng cách nào? Những điều kiện thuận lợi 
nào, cơ hội nào có thể hỗ trợ khắc phục những cản trở 
trên? 
- Có nên bắt đầu đề án không? 
- Đề án có thể thực hiện được không? 
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2. Phân tích thuận lợi và khó khăn
Thuận lợi và khó khăn trong thực hiện một đề án bao 
gồm các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài. 
Nguy cơ và cơ hội là các yếu tố bên ngoài không 
kiểm soát được, trong khi điểm mạnh và điểm yếu là 
các yếu tố bên trong và có thể kiểm soát được.

Nguy cơ là những điều kiện trong môi trường bên 
ngoài ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện và kết quả 
của đề án. Hầu như không có khả năng kiểm soát, thay 
đổi những điều kiện này, nhưng có thể phòng tránh 
nếu dự kiến trước. Trong quá trình thực hiện đề án, 
nếu dự đoán trước được các nguy cơ rủi ro thì có thể 
xây dựng các biện pháp phòng tránh, giúp giảm thiểu 
mức độ thiệt hại.

Các cơ hội giúp tạo thuận lợi cho việc thực hiện đề án 
nếu Ban quản lý biết cách tận dụng, tạo điều kiện tốt 
cho việc thực hiện.

Điểm mạnh là các yếu tố thuộc về bên trong - đó là 
Ban quản lý, Cơ quan thực hiện đề án, cộng đồng: 
năng lực cán bộ, năng lực hệ thống thông tin, cách tổ 
chức công việc, hệ thống quản lý, tiềm năng của cộng 
đồng. Đề án cần sử dụng tối đa các điểm mạnh sẵn 
có. Phân tích điểm mạnh sẽ gợi ý cho những việc cụ 
thể trong đề án như: phân công đúng người đúng việc, 
tạo cơ hội tham gia, phân cấp quản lý.

Điểm yếu là những tồn tại thuộc về bên trong - đó là 
Ban quản lý, Cơ quan thực hiện đề án, cộng đồng - 
ngược lại với điểm mạnh: đó là các tồn tại cần được 
khắc phục.



31Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tìm Nguy cơ và cơ hội, Điểm mạnh và Điểm yếu ở các lĩnh vực sau (in đậm)

Nguy cơ và cơ hội

Chính trị Chính sách quốc gia và địa phương so với định hướng của đề án
Chính sách, chiến lược của nhà tài trợ so với kiểu đề án, nơi thực hiện

Kinh tế Xu hướng sản xuất các sản phẩm hỗ trợ truyền thông mà đề án sẽ sản xuất, lạm phát so 
với khi lập kế hoạch đề án
Quy trình chuyển kinh phí của nhà tài trợ
Biến động việc huy động vốn của nhà tài trợ
Các hoạt động kinh tế khác liên quan đến nguồn nhân lực sẵn có

Thiên nhiên Nguy cơ bão, lụt, hạn hán, sét đánh. Nguy cơ thời tiết bất thường. Cơ hội thời tiết thuận 
hoà

Văn hóa và xã hội Phản ứng của nhóm không/chưa hưởng lợi  - Những thói quen, tục lệ, nét văn hoá của 
cộng đồng
Quan niệm về đề án

Công nghệ Công nghệ mới, sẵn có (hay lạc hậu)

Điểm mạnh và Điểm yếu

Cơ quan thực hiện đề 
án và Ban quản lý

Công việc chuyên ngành của cơ quan so với công việc của đề án
Số cán bộ so với khối lượng công việc thường xuyên cộng với công việc đề án
Năng lực của cán bộ: kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để làm việc; phẩm chất của 
cán bộ; phong cách và năng lực quản lý; phong cách làm việc của cơ quan
Hệ thống thông tin, và quản lý thông tin trong cơ quan
Cách tổ chức công việc

Nhóm hưởng lợi 
trong đề án, cộng 
đồng nơi thực hiện 
đề án

Mong muốn, nhu cầu của người dân về đề án
Tinh thần và khả năng đóng góp vào đề án
Tinh thần cộng đồng
Tính tự tin
Năng lực tham gia quản lý đề án
Tiềm năng, tài nguyên của cộng đồng
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3. Phân tích về giới
Giới là một chủ đề xuyên suốt của các đề án và chương 
trình phát triển. Trong đề án truyền thông thay đổi hành 
vi, giới cần được phân tích và đề ra các biện pháp cần 
thiết để đảm bảo sự tham gia và hưởng lợi bình đẳng 
của cả nam và nữ, đặc biệt là trong bối cảnh địa bàn của 
đề án.

Phân tích giới là đề cập đến các nội dung sau đây:

- Phân tích các tác động của đề án trong việc góp phần 
nâng cao vai trò địa vị của các giới trong xã hội và gia 
đình, bằng cách trả lời câu hỏi: Đề án khi được thực hiện 
sẽ góp phần nâng cao vai trò địa vị các giới của đối tượng 
truyền thông và các bên liên quan như thế nào?
- Phân tích các tác động của đề án trong việc góp phần 
làm cho sự phân công lao động hợp lý trong xã hội và gia 
đình, bằng cách trả lời câu hỏi: Đề án sẽ góp phần vào sự 
phân công lao động trong xã hội và gia đình như thế nào?
- Phân tích các tác động của đề án trong việc góp phần 
vào sự tiếp cận và quản lý các nguồn lực của các giới trở 
nên dễ dàng, hợp lý, bằng cách trả lời câu hỏi: Đề án 
sẽ đóng góp vào việc tiếp cận và quản lý các nguồn lực 
của các giới như thế nào (có trở nên dễ dàng, hợp lý hay 
không, và như thế nào)?

Kết quả phân tích là các biện pháp (hoạt động) của đề án 
để đạt được các tác động trên.

4. Phân tích khả năng bền vững 

của đề án 
Sự bền vững là một yêu cầu cần có khi xây dựng một đề 
án. Đây cũng là một tiêu chí mà nhà tài trợ xem xét khi 
phê duyệt các đề án. Phân tích tính bền vững của đề án 
là trả lời cho câu hỏi: Các kết quả và hoạt động của đề 
án có được duy trì hay không sau khi thời hạn đề án kết 
thúc? Dưới đây là các câu hỏi sử dụng để phân tích tính 
bền vững: 

- Hoạt động nào, kết quả nào của đề án cần hay mong 
muốn được duy trì sau khi đề án kết thúc? 
- Đề án làm gì và làm như thế nào để những kết quả và 
hoạt động đó có thể được duy trì sau khi đề án kết thúc? 
- Đề án sẽ làm gì và làm như thế nào để các kết quả tốt mà 
đề án tạo ra sẽ được duy trì sau khi đề án kết thúc? 
- Đề án cần làm gì và làm như thế nào để cán bộ địa 
phương có khả năng tiếp tục quản lý đề án, phát triển 
thêm đề án sau khi không còn hỗ trợ bên ngoài? 
- Đề án sẽ làm gì và làm như thế nào để sau khi đề án viện 
trợ kết thúc, thái độ, phong cách làm việc, cách quản lý, 
báo cáo và tinh thần làm việc được duy trì? 

 Việc trả lời các câu hỏi trên dẫn đến kết quả là các điều 
chỉnh hay bổ sung trong kế hoạch hoạt động của đề án.
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PHẦN 2: DIỄN GIẢI
ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐỀ ÁN 
TRUYỀN THÔNG
Văn bản kỹ thuật đề án truyền thông là tập hợp các thông 
tin mô tả đầy đủ về một đề án truyền thông với các thông 
tin có trong khung đề án (như mô tả trong phần thiết kế 
đề án), được giải thích chi tiết, và được trình bày một cách 
hệ thống. 

Văn bản kỹ thuật đề án truyền thông được sử dụng như 
một bản hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện và 
cũng là một công cụ quản lý. Đồng thời, văn bản này 
cũng nhằm thuyết phục người có thẩm quyền (hay nhà 
tài trợ) ra quyết định phê duyệt (hay tài trợ). Nội dung của 
một văn bản kỹ thuật đề án truyền thông gồm các mục 
chính, được trình bày như dưới đây.
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CẤU TRÚC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG
Trang bìa
- Tên đề án
- Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đề án
- Tên người liên lạc và địa chỉ
- Thời hạn thực hiện đề án
- Kinh phí
Mục lục
- Tên các đề mục chính và số trang
Tóm tắt đề án
- Tóm tắt ngắn gọn về bản đề án
1. Cơ sở xây dựng đề án
1.1 Bối cảnh

- Bối cảnh chung của địa phương nơi đề án sẽ được thực hiện;
- Sự phù hợp của đề án với bối cảnh phát triển chung của cơ quan, khu vực.

1.2 Phân tích vấn đề 
- Tình hình chung của nhóm hưởng lợi (người dân, các cá nhân, hay tổ chức): những thành quả, các vấn 
đề đang gặp phải
- Hậu quả của vấn đề đối với nhóm đối tượng và cộng đồng nếu vấn đề không được giải quyết; hoặc
- Cơ hội hay tiềm năng có thể khai thác (cơ sở nảy sinh ý tưởng đề án). Hiệu quả mang lại nếu tận dụng 
được các tiềm năng đó.

1.3 Kết luận
Kết luận về sự cần thiết phải thực hiện đề án

1.4 Cơ sở pháp lý
Luật, chính sách liên quan đến đề án

1.5 Viễn cảnh của đề án
1.6 Các điều kiện để đạt được viễn cảnh
2. Mô tả đề án
2.1 Chiến lược đề án
2.2 Đối tượng cần truyền thông
2.3 Mục đích đề án
2.4 Mục tiêu đề án
2.5 Các kết quả của đề án
2.6 Các thông điệp
2.7 Các kênh truyền thông
2.8 Các hoạt động
3. Quản lý đề án
3.1 Cơ cấu quản lý trong thực hiện đề án
3.2 Cơ quan quản lý/thực hiện đề án
3.3 Cơ quan phối hợp thực hiện đề án
3.4 Giám sát đánh giá
4. Các phân tích
4.1 Phân tích rủi ro/ nguy cơ 
4.2 Phân tích giới
4.3 Tính bền vững của đề án
4.4 Vai trò các bên liên quan trong đề án
5. Ngân sách

- Bảng các hạng mục ngân sách chính
- Bảng ngân sách theo năm

Phụ lục
- Khung thiết kế đề án
- Bảng kế hoạch ngân sách chi tiết
- Các thông tin liên quan khác

Tài liệu tham khảo



35Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng34



3636 Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

CÁCH VIẾT TỪNG PHẦN BẢN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung trang bìa
Trang bìa được cấu trúc như dưới đây:

CÁC ĐỀ MỤC DIỄN GIẢI

Tên đề án Tên đề án phải hấp dẫn, nên ngắn gọn và sử dụng những thuật ngữ mới nhất. Dùng các 
thành phần sau để cấu trúc thành tên đề án: lĩnh vực, mục đích, phương pháp, địa điểm. 

Tổ chức phê duyệt đề án Nêu tên tổ chức phê duyệt bản đề án. Ví dụ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 
Lâm Đồng

Cơ quan thực hiện đề án Nêu cụ thể tên đơn vị. Ví dụ: “Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng”. Nếu có nhiều 
cơ quan tham gia thực hiện đề án, tên các cơ quan khác cũng cần được nêu ở mục này. Nếu 
việc thực hiện đề án đòi hỏi các chuyên môn đặc biệt, cần nêu tên tổ chức cung cấp chuyên 
gia về chuyên môn đó.

Người liên hệ Ghi tên, điện thoại, email, và địa chỉ những người nắm rõ đề án nhất để liên lạc, trao đổi khi 
cần thiết.

Ngày gửi đề án Ghi rõ ngày nộp đề nghị đề án để cấp có thẩm quyền của cơ quan/ đơn vị phê duyệt (hay nhà 
tài trợ) thấy được tính cấp bách của đề án cũng như để người nộp có thể ghi chép, lưu giữ 
được số liệu. Một số đề án có thể phải chờ trong thời gian dài mới được chấp nhận, khi đó 
ngân sách được xây dựng từ ban đầu có thể phải được sửa đổi theo giá cả thị trường trong 
tình hình mới.

Thời gian thực hiện đề án Ghi thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện và thời gian kết thúc đề án. Với các đề án có thời hạn 
dài, có thể đề nghị cho từng giai đoạn của đề án.

Kinh phí đề án Ghi tổng số kinh phí cần cho đề án như đã dự toán  trong phần kinh phí. Ghi rõ loại tiền tệ—
là đồng tiền đang được áp dụng (đồng Việt Nam). Nếu đề án gửi nhà tài trợ, đồng tiền phải là 
loại tiền quen thuộc với nhà tài trợ. Có thể dùng cả hai loại tiền (tiền theo nhà tài trợ và đồng 
Việt Nam).

2. Cách lập Mục lục
Mục lục trình bày tên các đề mục chính và số trang. Phần 
mục lục có tác dụng giúp người phê duyệt đọc nhanh 
các nội dung của bản đề án chỉ trong một vài phút, và có 
thể có ấn tượng đầu tiên về cách thức cấu trúc cùng với 
các nội dung cần có của bản đề án.

Phần mục lục được tạo tự động sau khi đã hoàn thành 
toàn bộ nội dung của bản đề án, và các tiêu đề đã được 
thiết lập cấp độ. Chỉ nên để 3 cấp độ tiêu đề và tương 
ứng 3 cấp độ trong phần mục lục, nếu trang mục lục có 
quá nhiều dòng tiêu đề, chỉ cần để 2 cấp độ tiêu đề trong 
trang mục lục.

Bước 1: Thiết lập cấp độ cho các tiêu đề—làm 
theo các bước sau
a. Bấm chọn dòng tiêu đề (bôi đen toàn dòng) cần thiết 
lập (định dạng) cấp độ,
b. Trên trình đơn Home của thanh công cụ, bấm chọn nút 
cấp độ của tiêu đề, ví dụ bấm Heading 1 cho tiêu đề cấp 
1, bấm Heading 2 cho tiêu đề cấp 2.

Lưu ý: 
o Khi bấm chọn cấp độ, định dạng của dòng tiêu đề 
có thể bị thay đổi theo mặc định hoặc bộ nhớ tạm 
của chương trình MS Word (ví dụ thay đổi phông chữ, 
cỡ chữ to lên hoặc nhỏ đi) - lúc đó cần điều chỉnh lại 
phông chữ và cỡ chữ theo ý muốn - thông thường cỡ 
chữ của tiêu đề cấp độ thấp nhất (Heading 3) lớn hơn 
cỡ chữ trong nội dung văn bản từ 1-2 đơn vị phông.



37Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng36

o Nên thiết lập cấp độ tiêu đề trong quá trình viết hoặc 
ngay khi lập dàn ý cho bản đề án—cách này giúp theo 
dõi các phần dễ dàng hơn, mặc dù có thể thiết lập tiêu 
đề sau khi đã hoàn thành nội dung.

Bước 2: Tạo mục lục

Mục lục được tạo sau khi đã hoàn thành toàn bộ nội dung 
bản đề án, và các tiêu đề đều đã được định dạng cấp độ 
(Heading 1, Heading 2, hay Heading 3).

Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn mục lục, ví dụ sau chữ 
MỤC LỤC ở trang thứ hai của văn bản (trang 1 là trang 
bìa). Trên thanh công cụ, bấm References - bấm Table 
of Contents ở góc trên bên tay trái của màn hình  - bấm 
chọn kiểu mục lục mong muốn (Automatic Table 1 hoặc 
Automatic Table 2…), mục lục sẽ được tạo với số trang 
được gán tự động. Các tiêu đề trong trang mục lục này 
cũng là các liên kết - nếu bấm giữ phím CTRL và bấm 
chuột lên một tiêu đề, màn hình sẽ chuyển đến trang có 
nội dung đó.

3. Cách viết Tóm tắt đề án
Phần tóm tắt đề án nhằm cung cấp cho người đọc một 
cách ngắn gọn các nội dung của bản đề án chi tiết. Phần 
này đưa ra các thông tin cơ bản nhằm thuyết phục cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt (hay nhà tài trợ) rằng đề 
án này cần thực hiện đề án này. Trong phần tóm tắt cần 
đưa những thông tin dưới đây - viết theo dạng các đoạn 
văn có tiêu đề hoặc không có tiêu đề. 

Lưu ý: Phần tóm tắt được viết sau cùng, sau khi đã hoàn 
thành nội dung các phần của bản đề án.

Cơ sở xây dựng đề án: Nêu ngắn gọn lý do tại sao cần 
có hoặc nên có đề án này. Trong phần này cần nhấn 
mạnh về tầm quan trọng của đề án đối với địa phương 
hay nhóm hưởng lợi: viễn cảnh mà cơ quan, địa phương, 
hay nhóm hưởng lợi đạt được nhờ đề án, các khó khăn 
được giải quyết nhờ có đề án, các tiềm năng được phát 
huy hay tận dụng được cơ hội. Có thể nêu những cố 
gắng của địa phương trong việc tiến tới viễn cảnh nêu 
trên. Viết 1 hoặc 2 đoạn văn cho phần này.

Phương hướng giải quyết: Mô tả ngắn gọn về phương 
hướng giải quyết trong đề án gồm các thông tin về mục 
đích đề án, đối tượng hưởng lợi/đối tượng cần truyền 
thông, tiến trình thực hiện đề án, thời gian thực hiện, các 
kết quả mong đợi, bên thực hiện đề án. Viết 1 đến 2 đoạn 
văn cho phần này.

Cơ quan thực hiện đề án: Nêu ngắn gọn tên đơn vị, 
lịch sử, chức năng và kinh nghiệm thực hiện các chương 
trình/đề án của cơ quan thực hiện đề án. Viết 1 đoạn văn.

Yêu cầu phê duyệt/ tài trợ: Nêu số tiền cần để thực hiện 
đề án và phương thức tài trợ. Viết 1 câu.

4. Cách viết Cơ sở xây dựng đề án
Cơ sở xây dựng đề án còn được gọi là Bối cảnh và Biện 
minh, bao gồm các thông tin sau đây - được viết theo 
dạng các đoạn văn có tiêu đề hoặc không có tiêu đề.

a. Bối cảnh chung, bao gồm các thông tin (viết dưới 1 
trang):
- Bối cảnh chung của địa phương nơi đề án sẽ được thực 
hiện, gồm có: các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo 
dục, dân số...
- Bối cảnh chung về lĩnh vực, tình hình hoạt động của đơn 
vị, của vùng thực hiện đề án.

b. Phân tích vấn đề đang gặp phải, hay tiềm năng chưa 
được phát huy, bao gồm các thông tin (viết từ 0,5 đến 1 
trang):
- Tình hình chung của tổ chức, nhóm hưởng lợi (tổ chức, 
người dân), hoạt động của tổ chức: những thành quả, 
các vấn đề đang gặp phải. Nêu vấn đề mà đề án muốn 
giải quyết. Hậu quả của vấn đề đối với nhóm hưởng lợi 
và cộng đồng nếu vấn đề không được giải quyết. Phân 
tích nguyên nhân của vấn đề đang gặp phải - mối quan 
hệ nhân quả giữa các vấn đề ở các cấp, vấn đề ở cấp cao 
nhất chính là hậu quả.
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- Cơ hội hay tiềm năng có thể khai thác 
(cơ sở nảy sinh ý tưởng đề án). Hiệu quả mang lại nếu tận 
dụng/phát huy được các tiềm năng đó. Phân tích nguyên 
nhân của tình trạng tiềm năng chưa được khai thác/phát 
huy - giải thích về mối quan hệ nhân quả giữa các nguyên 
nhân ở các cấp dẫn đến tiềm năng chưa được phát huy.

Lưu ý:
o Thông tin để diễn giải cho phần phân tích vấn đề 
chính là các thẻ phân tích tìm nguyên nhân gốc rễ của 
vấn đề (sử dụng công cụ Cây nhân quả) trong bước 
thiết kế đề án. Trong một đề án có thể có một trong 
hai nội dung (vấn đề/khó khăn và tiềm năng) hoặc cả 
hai—thông thường các đề án thường hay giải quyết 
vấn đề/khó khăn đang gặp phải, đề án xây dựng để 
phát huy một tiềm năng nào đó thường ít gặp hơn.
o Việc lập luận cho các thông tin phần Bối cảnh chung 
và Phân tích vấn đề cần được lập luận chặt chẽ, đưa 
ra các bằng chứng là các số liệu để chứng minh cho 
các nhận định. Cách thức lập luận được hướng dẫn 
chi tiết trong phần Viết thuyết phục ở cuối bản hướng 
dẫn này.

c. Viễn cảnh đề án (viết 1 đoạn văn)
Phần này mô tả viễn cảnh mong muốn đạt được về một 
khía cạnh nào đó trong đời sống cộng đồng, hoạt động 
của cơ quan… sau khi các vấn đề nêu trên đã được giải 
quyết. Mô tả cụ thể và ngắn gọn.
Ví dụ:  Vào năm 2024, người dân các vùng rừng tỉnh Lâm 
Đồng có hiểu biết đầy đủ về việc bảo vệ môi trường và 
môi trường rừng, có hành động tích cực và chủ động 
trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Hoạt động chi trả 
dịch vụ môi trường rừng được thực hiện hiệu quả, góp 
phần quan trọng vào công tác bảo vệ và phát triển rừng.

d. Phân tích các điều kiện để đạt được viễn cảnh (viết từ 
3 đến 4 trang)

Phần này mô tả những điều kiện cần thiết để đạt được 
viễn cảnh đề án. Các điều kiện đó chính là các mục tiêu 
đã xác định trong phần thiết kế đề án. Sử dụng thông 

tin từ cây mục tiêu đã xây dựng 
trong phần thiết kế đề án. Nêu 
rõ các điều kiện đã có và những 
điều kiện còn thiếu—các điều 
kiện còn thiếu chính là các mục 
tiêu đã xác định.

Ví dụ về cách viết: Đề án sẽ đạt 
được viễn cảnh trên khi có các 
điều kiện… (1 đoạn văn).

Điều kiện thứ nhất sẽ được đảm 
bảo khi có đầy đủ các yếu tố… (1 

đoạn văn)

Lượt giải thích tình trạng các yếu tố: 
Yếu tố nào đã có; tình trạng của yếu tố 

đó nếu đã có; lý do tại sao nếu chưa có; 
phần nào đã có và phần nào chưa (nếu đã có một 

phần); lý do của những phần chưa có.

Yếu tố thứ nhất …..Yếu tố thứ hai ……
Điều kiện thứ hai sẽ đạt được khi có… (các yếu tố). Yếu tố 
thứ nhất….

Ví dụ: Người dân xã Tân Lãng sẽ thực hiện các biện pháp 
giữ gìn vệ sinh môi trường sống nếu có 3 điều kiện sau 
đây: 1) Toàn bộ người dân trong xã có kiến thức đầy đủ về 
vệ sinh môi trường; 2) Người dân trong xã biết cách (có kỹ 
năng) thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường; 
và 3) Tổ chức được hệ thống thu gom rác thải và xử lý các 
sự cố môi trường.

Điều kiện thứ nhất, toàn bộ người dân trong xã có có kiến 
thức đầy đủ về vệ sinh môi trường sẽ đạt được khi họ 
được truyền thông đầy đủ các nội dung về môi trường 
sống và cách thức giữ gìn bảo vệ môi trường. Hiện tại 
người dân rất sẵn sàng tiếp thu các kiến thức này. Chính 
quyền xã cũng đã nhiều lần đề nghị các cấp hỗ trợ để 
phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường sống đến người 
dân.

Do điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, các nguồn 
thông tin đến với người dân còn hạn chế. Các thông tin 
từ truyền hình không đủ và không cụ thể không giúp 
người dân nắm bắt đầy đủ. Một số thanh niên tại xã tốt 
nghiệp phổ thông trung học đang sống và làm việc tại 
địa phương có thể học hỏi để tuyên tuyền phổ biến cho 
nhiều người khác.

Điều kiện thứ hai, người dân trong xã biết cách (có kỹ 
năng) thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường 
sẽ đạt được nếu người dân được tập huấn theo hướng 
rèn luyện kỹ năng, cầm tay chỉ việc về các biện pháp cụ 
thể có thể làm để giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Hiện 
tại người dân có dọn dẹp vệ sinh quanh nhà ở nhưng 
không đúng cách và thiếu tính hệ thống trong các thôn. 
Nếu được tập huấn về cách thức tổ chức để giữ gìn vệ 
sinh môi trường, người dân sẽ tổ chức được việc giữ gìn 
vệ sinh môi trường một cách hệ thống cho cộng đồng 
mình.
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Điều kiện thứ ba,…

e. Kết luận và Đề xuất
Kết luận ngắn gọn về sự cần thiết phải thực hiện đề án. 
Sử dụng các gợi ý sau:
Dựa trên những phân tích trên đây, chúng tôi thấy cần 
phải có một đề án… nhằm đáp ứng các điều kiện về …, 
giúp đạt được….
(Hoặc: Dựa trên những phân tích trên đây, một đề án… 
[loại đề án] sẽ giúp…[đối tượng hưởng lợi] trở nên… Hiện 
nay đã có những điều kiện thuận lợi cơ bản để đề án có 
thể thực hiện và đạt kết quả tốt).

Chúng tôi xin đề nghị…tài trợ cho...thực hiện đề án “…
[tên đề án]”.

f. Cơ sở pháp lý
- Nêu các luật, chính sách, văn bản có liên quan của nhà 
nước các cấp để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đề 
án. Ví dụ các Nghị định của chính phủ, Thông tư hướng 
dẫn thực hiện chi trả DVMTR.
- Sự phù hợp của đề án với bối cảnh phát triển chung 
của cơ quan, vùng hay cả nước. Sử dụng thông tin về các 
chính sách bảo vệ và phát triển rừng cùng các chính sách 
liên quan để lập luận.
- Sự phù hợp về chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong 
việc thực hiện đề án.

5. Cách viết Mô tả đề án
Chiến lược của đề án (0.5-1 trang)
Mô tả cách thức đề án sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu, 
bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
- Đề án sẽ can thiệp vào những lĩnh vực nào,
- Đề án sử dụng hình thức tác động nào: tác động trực 
tiếp, nâng cao năng lực cán bộ, vận động thay đổi về 
chính sách, hay cách khác?
- Đề án sẽ thực hiện tất cả các hoạt động (truyền thông và 
hoạt động hỗ trợ) cùng một lúc hay phân chia làm nhiều 
giai đoạn? Ưu điểm của cách làm này?
- Đề án thực hiện ngay trên diện rộng hay thử nghiệm 
trên phạm vi nhỏ trước rồi mới mở rộng? Vì sao chọn 
cách làm này?
- Đề án làm việc với một đối tác đơn lẻ hay làm việc với 
nhiều đối tác? Vì sao?

- Đề án xây dựng mô hình mới hay áp dụng những mô 
hình sẵn có? Vì sao?
Đối tượng cần truyền thông (0.5-1 trang)
Mô tả các nhóm đối tượng mà đề án sẽ truyền thông:
- Số lượng đối tượng thuộc mỗi nhóm
- Hoàn cảnh của mỗi nhóm về các mặt kinh tế, xã hội, văn 
hóa
- Các đặc điểm về độ tuổi, giới tính, dân tộc, nguồn gốc 
xã hội của từng nhóm
- Những thay đổi về hành vi của mỗi nhóm đối tượng khi 
đề án kết thúc

- Sự tham gia của nhóm đối tượng vào đề án (nếu có)
Tác động của đề án
Mô tả các tác động của đề án đến đời sống cộng đồng 
nói chung, hay đến các đối tượng cần truyền thông.
Mục đích đề án
Viết mục đích của đề án theo công thức: 
Đề án “…[tên đề án]” nhằm…[kết quả cao nhất của đề án] 
góp phần ….[tác động của đề án]. 
hoặc:
Đề án…“…[tên đề án] nhằm “…[kết quả cao nhất của đề 
án], thông qua ….[đạt được các điều kiện]……góp phần 
…….[tác động của đề án].
Các mục tiêu cụ thể của đề án
Viết các mục tiêu của đề án theo công thức: 
Đến…[năm], [bao nhiêu] [ai/ cái gì] [ở đâu] [được gì/ trở 
nên như thế nào]
Các kết quả của đề án
Viết các kết quả của đề án theo công thức: 
Có…[bao nhiêu] [ai/ cái gì] [ở đâu] [được gì/ trở nên như 
thế nào], [khi nào]
Chọn một trong 2 cách trình bày kết quả của đề án
Cách 1: Viết kết quả mong đợi theo mục tiêu (cách này 
giúp nhìn rõ logic thiết kế đề án)
Mục tiêu 1 …….
 Kết quả 1.1…….
 Kết quả 1.2 ……
Mục tiêu 2 …….
 Kết quả 2.1…….
 Kết quả 2.2…….
Cách 2: Viết kết quả mong đợi theo thời gian thực hiện 
đề án (cách này giúp nhìn rõ kết quả theo chuỗi thời gian)
Năm 1:  Kết quả 1
 Kết quả 2
Năm 2: Kết quả 1…. 
 Kết quả 2
Các hoạt động của đề án
Các hoạt động được liệt kê theo nhóm phục vụ cho từng 
mục tiêu. Với các hoạt động phục vụ cho nhiều hơn một 
mục tiêu, có thể liệt kê hoạt động đó ở các mục tiêu khác 
mà hoạt động đó đóng góp và ghi chú dạng “hoạt động 
cho mục tiêu trên”, để giúp nhìn rõ tính logic trong thiết 
kế đề án. 
Nếu có thể, nhóm các hoạt động thành các nhóm chính 
và mô tả các nhóm này. Ví dụ:

- Nhóm hoạt động thứ nhất là tập huấn về kỹ năng và 
phương pháp truyền thông tương tác với cộng đồng, 
cho đội ngũ cán bộ truyền thông trực tiếp điều hành 
các tiến trình truyền thông tại cộng đồng.
- Nhóm họat động thứ hai là hỗ trợ một phần cơ sở vật 
chất để triển khai các mô hình sinh kế bền vững gắn 
với rừng.

Mô tả các nhóm hoạt động theo tiến trình thực hiện (thứ 
tự thực hiện các hoạt động trước/sau), và giải thích lý
do việc thực hiện theo tiến trình đó.
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6. Cách viết Quản lý đề án
Cơ cấu quản lý đề án (0.5 – 1 trang)
- Vẽ sơ đồ cơ cấu quản lý
- Mô tả vai trò trách nhiệm của mỗi thành viên trong sơ 
đồ cơ cấu quản lý đề án
- Phân tích: Diễn giải các thuận lợi cho việc thực hiện đề 
án với cơ cấu quản lý/ phân công trách nhiệm đã xác 
định.
Cơ quan quản lý/thực hiện đề án (0.5 – 1 
trang)
- Tên cơ quan. Cơ quan trực thuộc ai?
- Cơ quan có những chức năng nhiệm vụ gì? (Nhấn mạnh 
những chức năng nhiệm vụ có liên quan đến đề án cụ 
thể này)
- Cơ quan có những kinh nghiệm chuyên môn nào để có 
thể thực hiện tốt đề án?
Cơ quan phối hợp thực hiện đề án (0.5 – 1 
trang)
Mô tả giống như phần cơ quan đối tác chính
Giám sát và Đánh giá (0.5 – 1 trang)
- Nêu kế hoạch các cuộc họp giám sát định kì ở các cấp 
và những nội dung chính trong các cuộc họp đó.
- Nêu kế hoạch các đợt đánh giá đề án (giữa kỳ, cuối kỳ, 
tiền khả thi) mục tiêu đánh giá và người đánh giá của mỗi 
đợt (đánh giá nội bộ hay mời tư vấn bên ngoài).
- Mô tả sự tham gia của người dân/đối tượng truyền 
thông/hưởng lợi trong các hoạt động giám sát và đánh 
giá đề án.

7. Cách viết Các phân tích
Phân tích khả thi (0.5 – 1 trang)
- Mô tả cách thức đề án sẽ tận dụng những thuận lợi, 
những cơ hội khi thực hiện.
- Mô tả những thách thức, rủi ro gì đề án có thể gặp phải 
và những biện pháp để khắc phục các thách thức hoặc 
phòng tránh các rủi ro.
Phân tích giới (0.5 – 1 trang)
- Mô tả các tác động của đề án trong việc góp phần nâng 
cao vai trò địa vị của các giới trong xã hội và gia đình.
- Mô tả các tác động của đề án trong việc góp phần làm 
cho sự phân công lao động hợp lý trong xã hội và gia 
đình.
- Mô tả các tác động của đề án trong việc góp phần làm 
cho sự tiếp cận và quản lý các nguồn lực của các giới trở 
nên dễ dàng, hợp lý.
- Mô tả cách thức đề án thực hiện để đạt được các tác 
động trên.
Phân tích bền vững (0.5 – 1 trang)
- Mô tả các kết quả đề án vẫn tiếp tục được duy trì khi thời 
hạn đề án kết thúc
- Mô tả cụ thể các khía cạnh bền vững của đề án: tài 
chính, hiệu quả, nhân lực, họat động, cơ cấu.
- Mô tả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bền vững.
Vai trò các bên liên quan trong đề án (0.5 – 1 
trang)
- Mô tả những biện pháp đề án sẽ thực hiện để đảm bảo 
và thúc đẩy sự tham gia của nhóm người hưởng lợi.
- Mô tả những biện pháp đề án sẽ thực hiện để đảm bảo 
sự tham gia của nhóm chịu tác động (nếu có)
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- Mô tả những biện pháp đề án sẽ thực hiện để đảm bảo 
sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan thực hiện, cơ 
quan phối hợp trong đề án.

8. Cách viết Ngân sách đề án
Nêu ngắn gọn về ngân sách của đề án theo công thức:
Tổng ngân sách đề án là … trong đó phần đóng góp 
của…[địa phương] là ... [số tiền] và đóng góp của … [nhà 
tài trợ] là … [số tiền].
Bảng ngân sách đề án với các hạng mục chính
Chi tiết ngân sách được trình bay trong phụ lục số … [Phụ 
lục số 2].

9. Cách viết Phụ lục 
Phần này trình bày các nội dung (thường là dạng bảng)
- Khung thiết kế đề án, bao gồm cả các chỉ số và nguồn 
thông tin - có thể dùng cho việc giám sát – đánh giá
- Ngân sách đề án chi tiết
- Kế hoạch hoạt động chi tiết 
- Kế hoạch giám sát và đánh giá đề án với các chỉ số
- Khung phân tích bối cảnh (không bắt buộc phải có)
- Danh sách nhân viên, bằng cấp của cơ quan chủ đề án 
(không bắt buộc phải có)
- Các số liệu thống kê về địa phương nhận đề án (không 
bắt buộc phải có)

HƯỚNG DẪN VIẾT THUYẾT 
PHỤC 
Để thuyết phục được cơ quan/cấp có thẩm quyền hay 
nhà tài trợ phê duyệt đề án, văn bản kỹ thuật đề án cần 
được viết ra với các phân tích, các lập luận logic. Các 
phân tích và lập luận đó phải có cơ sở, phải dựa trên các 
bằng chứng để minh chứng cho nhận định. Để lập luận 
thuyết phục, đặc biệt là trong các phần phân tích của đề 
án truyền thông cần được viết theo các cấu trúc đoạn, 
đặc biệt là những phần viết về “Bối cảnh và biện minh”. 
Dưới đây là hướng dẫn cách viết theo cấu trúc đoạn văn.

Các thành phần một đoạn văn
Trong mỗi đoạn văn có ba phần: câu chủ đề, các câu phát 
triển, và câu kết thúc.  

Câu chủ đề
Câu chủ đề nêu lên ý chính của đoạn văn, và là câu quan 
trọng nhất trong đoạn văn. Câu chủ đề thông báo một 
cách ngắn gọn vấn đề đoạn văn sẽ bàn tới. Vì vậy, câu 
chủ đề có tác dụng dẫn dắt suy nghĩ của người đọc và 
người viết. Người viết có thể xác định thông tin gì nên 
đưa vào đoạn văn. Người đọc biết được đoạn văn sẽ nói 
về vấn đề gì và sẽ chuẩn bị đón nhận thông tin về vấn 
đề đó.

Câu chủ đề không những nêu lên chủ đề của đoạn văn 
mà còn giới hạn chủ đề đó vào một hoặc hai ý cụ thể có 
thể trình bày được hết trong phạm vi một đoạn văn. Ví dụ 
sau đây cho thấy một câu nêu chủ đề của đoạn văn đồng 
thời giới hạn chủ đề đó:
Vàng, một kim loại quý, được đánh giá cao với hai đặc tính 
quan trọng.
Câu này nêu lên chủ đề là “vàng” - kim loại quý, đồng 
thời giới hạn chủ đề trong “hai đặc tính quan trọng”. Các 
ví dụ sau đây sẽ cho thấy câu chủ đề vừa nêu ra chủ đề 
vừa giới hạn chủ đề: 
Làm việc với cộng đồng bảo vệ rừng đòi hỏi lòng nhiệt 
tình và đức tính chân thành. 
Đà Lạt nổi tiếng về cảnh đẹp thiên nhiên và khí hậu ôn hòa.
Công trình thủy điện Yaly đã làm thay đổi sinh kế của 
người dân vùng lòng hồ. 
Câu chủ đề thường đứng đầu mỗi đoạn văn. Câu chủ đề 
phải là một câu đầy đủ, nghĩa là trong câu có chủ ngữ, vị 
ngữ và thường có thêm một thành phần phụ. Những câu 
dưới đây chưa đầy đủ: 
Nếu muốn tham dự khóa học thiết kế đề án
Vào ngày này 30 năm trước
Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường rừng
Câu chủ đề chỉ nêu ra ý chính, nó là câu chung nhất trong 
đoạn văn. Vì vậy, nó không đưa ra chi tiết cụ thể. Ví dụ: 
Các câu có thể làm câu chủ đề:  
Nhiều từ trong tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán.
Đề án dạy chữ Brai cho người mù đã đạt được những kết 
quả tốt về mặt xã hội.  
Nhờ có mô hình sinh kế bền vững, đời sống kinh tế của bà 
con nông dân xã Bảo Thành đã thay đổi hẳn. 
Những câu chủ đề quá chi tiết:  
“Sư phạm” là một trong những từ tiếng Việt có nguồn gốc từ 
tiếng Hán. 
Năm nay gia đình chị Ngân thu được 15 triệu đồng do 
chăn nuôi lợn thịt. 

Lưu ý khi viết câu chủ đề 
1. Câu chủ đề không chung chung quá và cũng không 
cụ thể quá. Nếu chung chung quá, người đọc sẽ không 
biết được chính xác đoạn văn định nói về vấn đề gì. Nếu 
cụ thể quá, người viết sẽ không còn gì để viết trong phần 
còn lại của đoạn văn. Câu chủ đề giúp người đọc biết chủ 
đề đoạn văn sẽ nói đến và vừa đủ để câu không dài quá. 
Bản thân một câu không thể chuyển tải đủ các thông tin 
chi tiết của một đoạn văn.

o Câu chủ đề quá chung chung: Rừng Lâm Đồng được 
bảo vệ tốt.
o Câu chủ đề quá chi tiết: Hệ sinh thái rừng Lâm Đồng 
được bảo vệ tốt cả về rừng nguyên sinh, rừng tái sinh 
và rừng trồng mới cũng như các trang trại cây công 
nghiệp.
o Câu chủ đề tốt: Rừng Lâm Đồng được bảo vệ tốt nhờ 
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các hoạt động truyền thông trực tiếp đến cộng đồng.

2. Không đưa các ý không liên quan đến nhau vào câu 
chủ đề. Nếu có nhiều ý không liên quan trong câu chủ 
đề, đoạn văn sẽ không đảm bảo tính thống nhất. Ví dụ: 
Hạ Long nổi tiếng về khí hậu miền biển trong lành, sự hấp 
dẫn khách du lịch và con người phóng khoáng. Sự liên 
kết giữa ba vấn đề do câu chủ đề này đưa ra quá ít để 
có thể đưa vào một đoạn văn. Trường hợp này cần có ba 
đoạn riêng trình bày ba ý trên. Một ý có thể làm câu chủ 
đề là: Hạ Long nổi tiếng về khí hậu miền biển trong lành. 

Câu phát triển 
Các câu phát triển làm sáng tỏ thêm chủ đề của đoạn 
văn. Chúng đưa ra lý lẽ, ví dụ, bằng chứng, số liệu và trích 
dẫn để giải thích các ý đưa ra trong câu chủ đề. Ví dụ để 
phát triển câu chủ đề nói về vàng ở trên, có thể dùng các 
câu sau:
Trước tiên, vàng có vẻ đẹp sáng ngời chống lại sự ăn mòn. 
Ví dụ, một đồng tiền vàng Macedonian đến nay vẫn giữ 
được vẻ đẹp như khi nó được đúc ra cách đây 23 thế kỷ. 
Một đặc tính quan trọng nữa của vàng là công dụng của 
nó trong công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Ứng dụng 
gần đây nhất là vàng được sử dụng làm quần áo cho phi 
công vũ trụ. 

Câu kết thúc 
Câu kết thúc đưa ra tín hiệu kết thúc đoạn văn và giúp 
cho người đọc ghi nhớ những điểm chính trong đoạn 
văn. Ví dụ: Nói tóm lại, vàng có giá trị cao không những 
do vẻ đẹp mà còn do công dụng của nó. 
Câu kết thúc không bắt buộc phải có, nhưng nó rất có 
ích cho người đọc vì nó báo hiệu điểm cuối của đoạn văn 
đồng thời nhắc lại cho người đọc những điểm chính cần 
nhớ. Câu kết thúc nhằm 3 mục đích: 
- Báo hiệu sự kết thúc của đoạn văn, bằng cách sử dụng 
các từ như “Nói tóm lại”, “Cuối cùng”, “Để kết thúc”, “Kết 
luận lại”;
- Tóm tắt lại các ý chính nêu trong đoạn văn;
- Đưa ra ý kiến cuối cùng về vấn đề đang bàn và lưu lại 
trong trí nhớ người đọc điều quan trọng nhất cần ghi nhớ 
và suy nghĩ. 

Các ví dụ dưới đây minh họa 2 cách viết câu kết luận khác 
nhau: (a) câu kết diễn giải lại câu chủ đề, có nghĩa là câu 
kết nhắc lại nội dung câu chủ đề bằng một cách khác; (b) 
câu kết thúc tóm tắt lại hai ý chính trong đoạn văn, hai ý 
này chưa được nhắc đến trong câu chủ đề. 

(a) Nhờ có chương trình tín dụng và tiết kiệm, đời sống 
kinh tế của bà con nông dân xã Đạ Oai đã thay đổi hẳn. 
Số hộ đói nghèo đã giảm từ 40% xuống còn 6%. Không 
còn hộ nào thiếu ăn 7-8 tháng như trước đây. Tỷ lệ màu 
trong lương thực chỉ còn khoảng 15% (năm 93 là 50%). 
Không còn nữa cảnh từng đoàn người rủ nhau lên rừng 
đào củ mài trong mùa giáp hạt. Nhiều người trong xã nói 

“Chương trình tín dụng và tiết kiệm đã giúp bà con chúng 
tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo”.
(b) Vàng, một kim loại quý, được đánh giá cao bởi hai 
đặc tính quan trọng. Trước tiên, vàng có vẻ đẹp sáng 
ngời chống lại sự ăn mòn. Ví dụ, một đồng tiền vàng 
Macedonian đến nay vẫn giữ được vẻ đẹp như khi nó 
được đúc ra cách đây 23 thế kỷ. Một đặc tính quan trọng 
nữa của vàng là công dụng của nó trong công nghiệp 
và nghiên cứu khoa học. Ứng dụng gần đây nhất là vàng 
được sử dụng làm quần áo cho phi công vũ trụ. Nói tóm 
lại, vàng có giá trị cao không những do vẻ đẹp mà còn do 
công dụng của nó. 

Việc lập luận bằng các đoạn văn được cấu trúc với các 
yếu tố như vậy sẽ đảm bảo tính thuyết phục cho nội dung 
của bản đề án. 

Tính thống nhất và rõ ràng - chặt chẽ
Một đoạn văn tốt cần đảm bảo tính thống nhất và rõ 
ràng, chặt chẽ. 
Tính thống nhất yêu cầu trong một đoạn văn chỉ nói về 
một chủ đề chính. Chủ đề chính đó do câu chủ đề nêu 
ra và trên cơ sở đó các câu trợ giúp phát triển thêm. Ví 
dụ trong câu chủ đề đề cập đến 2 đặc tính của vàng, thì 
trong đoạn văn đó chỉ bàn về 2 đặc tính đó. Không bàn 
về các vấn đề khác như giá vàng, lịch sử tìm ra vàng hay 
việc khai thác vàng. 
Tính rõ ràng, chặt chẽ có nghĩa là đoạn văn dễ đọc, dễ 
hiểu thể hiện ở hai khía cạnh: (1) các câu phát triển được 
xắp xếp theo trình tự logic, và (2) các câu và ý được nối 
với nhau bằng những từ nối phù hợp.
Ví dụ trong đoạn văn nói về vàng, có hai ý phát triển 
chính: “vàng đẹp” và “vàng có ích”. Các ý này được bàn 
lần lượt và với mỗi ý đều có một ví dụ. Đây là một kiểu 
trình tự logic. Hơn nữa, giữa các ý lại có các từ nối tạo 
nên mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu ví dụ: “trước tiên”, 
“một đặc tính quan trọng nữa”, “ví dụ”, và “nói tóm lại”. 
Như vậy một đoạn văn tốt cần đảm bảo các yếu tố: câu 
chủ đề, các câu phát triển, câu kết thúc; và đảm bảo tính 
thống nhất, rõ ràng, chặt chẽ. Việc lập luận bằng các 
đoạn văn được cấu trúc với các yếu tố như vậy sẽ đảm 
bảo tính thuyết phục cho nội dung của bản đề án.
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