
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC 
TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH – RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH GIỮA NGHIÊN CỨU VÀ CHÍNH SÁCH 

24/8 – 27/8/2015 
Mục tiêu: Sau khi kết thúc khoá đào tạo, người học có thể: 
1. Hiểu được tầm quan trọng của việc phổ biến kết quả nghiên cứu tới các nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng 

2. Phân biệt và xác định được kết quả nghiên cứu, hàm ý và khuyến nghị chính sách. 

3. Xây dựng được chiến lược truyền thông chính sách và kế hoạch hành động  

4. Phát triển kỹ năng truyền tải kết quả nghiên cứu tới các nhà hoạch định chính sách bằng các hình thức truyền thông nói và viết. 
 

 Thứ 2 (24/8/2015) Thứ 3 (25/8/2015) Thứ 4 (26/8/2015) Thứ 5 (27/8/2015) 
8.00-9.30 Khai mạc  

 

Bài 1. Các thành tố và đặc điểm của 

quy trình chính sách  
 

Bài 3. Các công cụ truyền thông chính 
sách 
- Thông cáo báo chí 

- Bản thông tin khuyến nghị chính sách 
 

Bài 4. Sử dụng Microsoft Office 
Publisher 2007: Thiết kế công cụ 
truyền thông chính sách 
 

Bài 7. Phát triển chiến lược 
truyền thông chính sách 

9.30-9.45 Giải lao Giải lao Giải lao Giải lao 
9.45-11.30 Bài 2. Từ nghiên cứu tới chính sách  

- Tác động của nghiên cứu tới quy 

trình chính sách 

- Rào cản của việc sử dụng nghiên cứu 

trong xây dựng chính sách 

- Giải pháp vượt qua các rào cản 
 

Bài tập nhóm: Viết thông cáo báo chí 
 

2-3 học viên trình bày kết quả, lớp nhận 
xét và thảo luận 
 

Bài tập nhóm: Viết và thiết kế bản 
thông tin khuyến nghị chính sách 
 

Bài tập nhóm: Phát triển chiến 
lược truyền thông  
 

 

11.30-1.30 Nghỉ trưa Nghỉ trưa Nghỉ trưa Nghỉ trưa 
1.30-3.00  Bài 2. Từ nghiên cứu tới chính sách 

(tiếp) 
- Xác định kết quả nghiên cứu, hàm ý 

và khuyến nghị chính sách 
 
 

Bài 3. Các công cụ truyền thông chính 
sách (tiếp) 
- Làm việc với giới truyền thông 

- Nghệ thuật trả lời phỏng vấn 

- Học viên đóng vai: Thuyết phục nhà 

hoạch định chính sách về 1 vấn đề sức 

khỏe 
 

 Bài 5. Chuẩn bị bài trình bày hiệu 
quả 
- Cách thiết kế bài trình bày  

- Cách chuẩn bị bài trình bày 
  

Học viên trình bày sản phẩm 

Bản thông tin khuyến nghị 

chính sách, cả lớp nhận xét và 

thảo luận 
 

3.00-3.15 Giải lao Giải lao Giải lao Giải lao 
3.15-5.00 Bài tập cá nhân: Xác định kết quả nghiên 

cứu, hàm ý và khuyến nghị chính sách từ 

nghiên cứu/khảo sát của học viên 
 

2-3 học viên trình bày kết quả, lớp nhận 
xét và thảo luận  

Bài tập nhóm (3-4 học viên): Viết (nội 
dung) bản thông tin khuyến nghị chính sách  
 

Bài 6: Các bước trình bày hiệu quả  
 
Bài tập nhóm: Chuẩn bị bài trình bày 
nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu tới 
nhà hoạch định chính sách 

Học viên trình bày bài chuẩn 

bị trên pp, cả lớp nhận xét và 

thảo luận 

 
Bế mạc 
- Đánh giá lớp học 

- Trao chứng chỉ 

 

Lưu ý: Học viên chuẩn bị một nghiên cứu để sử dụng làm các bài tập trong khoá học. Học viên mang theo máy tính xách tay để làm bài tập. 


