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LỜI CẢM ƠN

Cuốn sổ tay này sử dụng nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của 
thành viên các khóa tập huấn ở huyện Tân Uyên và thành 
phố Điện Biên đầu tháng 4-2019. Xin trân trọng cảm ơn:

Tại Điện Biên:

•Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & 
PTNT), Đài Khí tượng thủy văn, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
(LHPN), Trung tâm Khuyến nông

•Huyện Điện Biên: Hội LHPN, Phòng NN & PTNT, Trạm 
Khuyến nông.
    • Xã Mường Phăng: UBND, Hội LHPN
    • Xã Pa Khoang: UBND, Hội LHPN

•Huyện Mường Ảng: Hội LHPN, Phòng NN & PTNT, Trạm 
khuyến nông – khuyến ngư, Trạm Bảo vệ thực vật
    • Xã Ảng Cang: UBND, Hội LHPN 
    • Xã Ảng Nưa: UBND, Hội LHPN

•Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD)
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góp ý xin gửi về cho CARE theo địa chỉ email: info@-
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CARE xin cảm ơn Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
Đức (BMZ) đã hỗ trợ tài chính cho quá trình xây 
dựng Cuốn Sổ tay này. Bất cứ nội dung nào trong 
Cuốn Sổ tay này không được dùng để phản ánh hay 
đại diện cho quan điểm của BMZ.
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GIỚI THIỆU

Nhằm tăng khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu và 
cải thiện hiệu quả canh tác 
nông nghiệp cho nông dân 
dân tộc thiểu số ở hai tỉnh 
Điện Biên và Lai Châu, tổ chức 
CARE Quốc tế tại Việt Nam 
(CARE) và các đối tác đã và 
đang hỗ trợ người dân một số 
xã nơi đây tiếp cận, hiểu, và áp 
dụng thông tin dự báo thời tiết 
và khí hậu nông nghiệp có 
liên quan.

1
Với mục tiêu đó, sổ tay Hướng dẫn 
Truyền thông Thông tin Thời tiết 
và Khí hậu Nông nghiệp này ra 
đời nhằm hỗ trợ quá trình truyền 
thông thông tin thời tiết và 
khuyến nông đến người nông dân 
dân tộc thiểu số trồng lúa, chè và 
cà phê Arabica ở hai tỉnh. Nhìn 
rộng hơn, cuốn sổ tay phù hợp với 
bất cứ ai trực tiếp làm công tác 
truyền thông thông tin thời tiết và 
khuyến nông tới người nông dân, 
đặc biệt khu vực dân tộc thiểu số, 
và những ai quan tâm chung đến 
lĩnh vực này. 

7

1.1
Những nguyên tắc khi

thực hiện việc truyền thông 

Nguyên tắc về sự tham gia Bình đẳng giới

Nguyên tắc về cộng đồng 
làm chủ

Tôn trọng quyền con người và sự 
đa dạng

Người hướng dẫn (NHD)* cần 
đảm bảo sự tham gia rộng rãi, 
bình đẳng của người dân vào các 
hoạt động truyền thông, và lưu ý 
đến những khác biệt về giới, 
trình độ, kinh nghiệm, ngôn 
ngữ, lứa tuổi, hoặc mức độ tự tin 
của họ.

NHD cần nhận diện những khác 
biệt giữa nam và nữ về năng lực, 
kinh nghiệm, mức độ tự tin và 
những yếu tố có thể cản trở nam và 
nữ tham gia bình đẳng và tích cực 
vào các hoạt động, từ đó tạo điều 
kiện thuận lợi cho nam và nữ phát 
huy tối đa khả năng của mình, tích 
cực tham gia vào các hoạt động.

Ngoài việc cung cấp, bổ sung các 
kiến thức, giải pháp mới, NHD 
cần giúp cho người tham gia 
(NTG) nắm bắt được thách thức 
và vấn đề họ gặp phải (khi sử 
dụng thông tin thời tiết và khí 
hậu nông nghiệp), nhận diện 
được các nguyên nhân và chủ 
động đưa ra cách thức giải quyết 
vấn đề của mình.

NHD cần biết và tôn trọng sự đa 
dạng và quyền của NTG khi thúc 
đẩy.  

(*) Trong cuốn sổ  tay này,  NHD, điều hành,  giảng viên,  … dẫn dắt  các  buổi  truyền 
thông được  gọi  chung là  người  hướng dẫn (NHD). Người  tham gia,  học  viên,  người  
dân được  truyền thông,… được  gọi  chung là  người  tham gia (NTG). 7
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1 .2

Lắng nghe tích cực

Q uản lý thời  gian hiệu quả

NHD cần luôn biết lắng nghe một 
cách tích cực và kiên nhẫn các ý kiến, 
quan điểm của người tham gia để hiểu 
thấu đáo những điều họ muốn nói. 
Đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng 
ý kiến của NTG.

Nói rõ ràng và mạch lạc ý kiến hoặc yêu 
cầu của mình
Vì NHD là người dẫn dắt toàn bộ tiến 
trình truyền thông nên cần phải nói 
to, rõ ràng, mạch lạc những ý kiến 
hoặc yêu cầu của mình đối với những 
NTG để đảm bảo rằng tất cả mọi 
người có thể hiểu và tham gia một 
cách tích cực nhất. 

Kiểm soát thời gian là việc cần được thực 
hiện nghiêm túc để đảm bảo quá trình 
thúc đẩy đạt được kết quả như mong đợi.

9

Bao quát toàn bộ mọi người tham gia

Trong khi điều hành thảo luận, NHD cần phải luôn bao quát chung để đảm bảo tất 
cả mọi người được tham gia tích cực vào hoạt động chung. Đặc biệt chú ý sự tham 
gia của cả phụ nữ và nam giới, tránh trường hợp một giới nào đó áp đảo ý kiến của 
giới còn lại. Đồng thời, việc bao quát sẽ giúp NHD nắm bắt không khí thảo luận và 
tâm trạng của những người đang tham gia để có những điều chỉnh kịp thời.

Tóm lược hoặc chốt các ý chính

Sẵn sàng sửa sai

Tránh áp đặt ý kiến cá nhân lên ý 
kiến của người khác

Cuối mỗi nội dung thảo luận, NHD 
luôn cần tóm tắt và chốt lại những ý 
chính. Điều này vô cùng quan trọng 
để giúp NTG nắm được thông điệp của 
mỗi phần/mỗi buổi thảo luận.

Sai sót trong quá trình hướng dẫn có 
thể xảy ra. Chính vì thế, NHD cần có 
thái độ sẵn sàng sửa sai.

Khi điều hành hoạt động, NHD cần 
tránh áp đặt ý kiến của cá nhân của 
mình đối với những người khác hoặc 
bảo thủ cho rằng ý kiến của mình 
luôn luôn đúng mà không chấp nhận 
ý kiến khác biệt của người khác.

9
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2.1

Các bước thực hiện một buổi 
truyền thông

Bước 1 - Lập kế hoạch cho buổi truyền thông

2

Để đạt được thành công, không thể bỏ qua bước lập kế hoạch cho buổi truyền 
thông. Đây là bước quan trọng giúp NHD có những bước chuẩn bị cụ thể và 
cần thiết cho một buổi truyền thông hiệu quả. Những nội dung tối thiểu cần 
xác định ở bước này được trình bày ở phần tiếp theo.

Xác định chủ đề cho buổi truyền thông

Việc đầu tiên mà NHD cần làm xác định chủ đề của buổi truyền thông. Chủ đề có thể 
xuất phát từ kế hoạch chung của dự án, hoặc xuất phát từ nhu cầu của đối tượng cần 
được truyền thông. Nội dung liên quan đến thông tin thời tiết và khí hậu nông 
nghiệp vô cùng nhiều, thường khó giới thiệu hết một lần. Do đó, việc xác định chủ đề 
rất quan trọng nhằm giúp NHD giới hạn nội dung của một hoạt động/buổi để truyền 
thông có trọng tâm, có mục tiêu rõ ràng, và dễ dàng đạt hiệu quả truyền thông hơn.

Có ít nhất 2 cách để chọn chủ đề: 

Chọn theo loại nội dung (ví dụ: dự báo lượng mưa, nhiệt độ; Cách kịch bản 
khác nhau về lượng mưa, nhiệt độ và tác động của chúng tới cây trồng; 
Cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ một số loại sâu bệnh hại; 
v.v… ) 

Chọn theo giai đoạn phát triển của cây trồng (ví dụ: cách chăm sóc lúa giai 
đoạn làm đòng-trỗ bông trong các kịch bản thời tiết khác nhau; các biện 
pháp phòng trừ sâu bệnh trong giai đoạn lúa làm đòng-trỗ bông; v.v…).

Trong cuốn sổ tay này, các ví dụ từ phần này trở đi sẽ dùng chủ đề Cách chăm sóc lúa 
giai đoạn làm đòng-trỗ bông trong các kịch bản thời tiết khác nhau để minh họa. 
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Cần nhớ! 

   Xác định chủ đề truyền thông
+ Mục tiêu của buổi truyền thông
+ Thành phần tham gia
+ Địa điểm + Thời gian 

Xác định mục tiêu cụ thể

Xác định thành phần tham gia 

Xác định địa điểm và thời gian 

Sau khi xác định được chủ đề của buổi truyền thông, NHD cần xác định mục tiêu thật 
cụ thể cho hoạt động truyền thông. Việc này giúp NHD chuẩn bị nội dung đúng trọng 
tâm và tránh lan man trong buổi truyền thông.

Ví dụ: Với chủ đề Cách chăm sóc lúa trong các kịch bản thời tiết khác nhau, mục tiêu 
là người tham gia hiểu thế nào là lượng mưa nhiều-bình thường-ít; thế nào là nhiệt độ 
cao-bình thường-thấp; và biết cách chăm sóc cây lúa cho từng tình huống khác nhau

Nếu thành phần NTG quá đa dạng và quá nhiều, nên chia thành các buổi khác nhau 
cho từng đối tượng. Nếu gộp chung, mối quan tâm và hiểu biết của từng nhóm khác 
nhau quá lớn và sẽ khó truyền thông hơn. Sau khi chia ra các nhóm, nhóm nào dễ tác 
động hơn thì nên thực hiện truyền thông trước.

Việc xác định địa điểm cũng sẽ ảnh hưởng đến bước chuẩn bị sau này. 

Ví dụ: 
Địa điểm là ở ngoài ruộng     không thể thực hiện với nhóm quá đông và tránh sử dụng 
giấy bút. 
Địa điểm ở trong phòng họp     có thể kết hợp các công cụ truyền thông dùng đến 
nguồn điện như máy chiếu, thẻ màu, bút dạ. 
Địa điểm ở sân nhà sàn hoặc sân đất     có thể dùng công cụ phấn màu, sỏi,…

Thời gian: Người làm nông thường muốn bắt đầu một ngày làm việc sớm, nghỉ trưa 
kéo dài, và không kết thúc quá muộn vào buổi chiều. Nếu một buổi truyền thông kéo 
dài quá hoặc rơi vào thời điểm bận rộn nông vụ, người tham gia sẽ khó tập trung vào 
nội dung truyền thông. 

Lập kế hoạch =
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2.2
Bước 2 - Chuẩn bị cho hoạt động truyền thông
Đây là bước đòi hỏi nhiều thời gian nhất trước khi diễn ra hoạt động truyền thông. 
Một số lưu ý:

Tìm hiểu kỹ
về chủ đề cần truyền thông

Để có thể thực hiện việc truyền thông hiệu 
quả, một yêu cầu bắt buộc đối với NHD là cần 
có kiến thức hay am hiểu về chủ đề truyền 
thông. Trong trường hợp NHD không phải là 
chuyên gia về chủ đề truyền thông, cần mời 
thêm ít nhất một người am hiểu về chủ đề để 
tham gia cùng, hoặc đọc kỹ các tài liệu liên 
quan và học hỏi nâng cao kiến thức từ những 
người có kinh nghiệm hơn.

Ví dụ: Có thể hỏi cán bộ khuyến nông hoặc bảo 
vệ thực vật về những từ ngữ/nội dung chuyên 
môn mình chưa quen, ghi chép ra sổ tay hoặc 
in ra giấy A4 để mang theo và sử dụng trong 
buổi truyền thông.

Lên khung chi tiết các nội dung (đề cương chi tiết)

Tại sao cần xây dựng thông điệp truyền thông?

Việc chuẩn bị trước các nội dung sẽ thảo luận nhằm giúp NHD đạt được những 
mục tiêu truyền thông mà mình đã xác định ở bước lập kế hoạch. Ở phần này, NHD 
cần bổ sung thêm thông điệp truyền thông.

Ví dụ về thông điệp: Giai đoạn lúa làm đòng-trỗ bông cực kỳ quan trọng đối với kết 
quả cuối cùng của mùa vụ. Vì vậy bà con cần theo sát diễn biến thời tiết và biết được 
cách biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh khi thời tiết thay đổi.

Trong phạm vi truyền thông thông tin thời tiết, khí hậu nông nghiệp cho 
nông dân, NHD cần chuẩn bị thông điệp để góp phần: 1 - gây sự chú ý, quan 
tâm của NTG; 2 – giúp NTG dễ nhớ thông tin hơn; và 3 – thúc đẩy NTG hành 
động để ứng dụng những gì được nghe, được học vào quá trình canh tác.
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STT – 
Thời gian Nội dung Mục tiêu

Phần 1.
15 phút

Làm quen – giới thiệu mục tiêu, thời 
gian của buổi làm việc

Tạo không khí thoải 
mái và giúp NTG tập 
trung chú ý

Phần 2.
45 phút

Cách chăm sóc lúa theo tình hình mưa
2.1 Mưa nhiều
- Làm thế nào để nhận biết mưa nhiều
- Tác động tới cây lúa khi mưa nhiều
- Biện pháp chăm sóc cây lúa khi mưa nhiều
2.2 Mưa ít
- Nhận biết…
- Tác động…
-Biện pháp….
2.3 Mưa bình thường 
- Nhận biết…
- Tác động…
- Biện pháp….

NTG nhận biết được 
tác động của mưa 
đến cây lúa giai 
đoạn làm đòng-
trỗ bông và biết 
cách chăm sóc tùy 
theo lượng mưa

Phần 3.
45 phút

Cách chăm sóc lúa theo tình hình nắng
3.1 Nắng to (nhiệt độ cao)
- Làm thế nào để nhận biết nắng to
- Tác động tới cây lúa khi nắng to
- Biện pháp chăm sóc cây lúa khi nắng to
3.2 Nắng ít (nhiệt độ thấp)
- Nhận biết…
- Tác động…
-Biện pháp….
3.3 Nắng bình thường (nhiệt độ bình thường)
- Nhận biết…
- Tác động…
- Biện pháp….

NTG nhận biết 
được tác động của 
nắng nóng đến 
cây lúa giai đoạn 
làm đòng-trỗ bông 
và biết cách chăm 
sóc tùy theo nhiệt 
độ

Phần 4.
15 phút. 

Nghỉ
giải lao.
15 phút

Tóm tắt – tổng kết những nội dung chính



Phân bổ thời gian 

Xác định công cụ và phương pháp

Việc phân bổ thời gian (xem ví dụ ở trang trước) 
cho một buổi truyền thông cần tính đến cả thời 
gian dành cho hỏi đáp và nghỉ giữa giờ. NHD vừa 
cần kiểm soát thời gian nhằm đảm bảo đủ thời 
lượng cho mỗi phần, vừa cần điều chỉnh linh hoạt 
khi cần. Ví dụ: giảm thời gian của những phần dễ 
hiểu và tăng thời gian thảo luận cho những vấn đề 
người tham gia cần làm rõ; nếu NTG bắt đầu uể 
oải, thiếu tập trung, có thể điều chỉnh để đẩy giờ 
nghỉ giải lao lên sớm hơn.

Phương pháp và công cụ phù hợp sẽ thu hút sự chú 
ý hơn, và vì thế tăng được hiệu quả truyền thông. 
Nếu NHD chỉ đơn thuần đọc nội dung đã in ra sẵn 
hoặc đã chuẩn bị trong máy tính của mình, buổi 
truyền thông sẽ kém hấp dẫn và khó hiểu với NTG. 
Những NHD dù dày dặn kinh nghiệm đến đâu đều 
không bao giờ bỏ qua khâu này. 

Việc xác định phương pháp cần tùy vào đối tượng 
tham gia và địa điểm, thời gian tổ chức buổi truyền 
thông. Một buổi truyền thông hiệu quả thường kết 
hợp nhuần nhuyễn nhiều phương pháp: thuyết 
trình, thảo luận nhóm, hỏi-đáp, trò chơi, v.v…

Việc xác định công cụ phụ trợ sẽ giúp NTG tiếp 
nhận thông tin tốt nhất. Các công cụ thường sử 
dụng bao gồm: tranh, ảnh, sơ đồ, phấn màu/bút 
dạ, slide trình chiếu, phim ngắn, v.v… Chọn công 
cụ nào tùy thuộc vào địa điểm và đặc điểm người 
tham gia. Ví dụ: Nếu trong nhóm có người không 
biết chữ, nên dùng thẻ màu và bút dạ để vẽ tay 
thay vì viết chữ. Nếu địa điểm ở ngoài trời, không 
dùng máy chiếu; v.v… 

Ngoài ra, NHD nên lưu ý đến việc chuẩn bị các 
phương pháp và công cụ dự phòng, để có thể linh 
hoạt ứng phó trong các tình huống bất ngờ như 
mất điện hay mưa to gió lớn.

2 .2
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Lập kế hoạch ngân sách

Xây dựng các tiêu chí đánh giá của hoạt động truyền thông

Nếu đây là nhiệm vụ của NHD, NHD có thể lên dự trù kinh phí cho các khoản 
cần thiết cho buổi truyền thông như giấy, bút, đồ uống,…

Cần xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả của hoạt động truyền thông ngay ở 
bước chuẩn bị thì mới có thể triển khai đánh giá được. 

Có thể xây dựng tiêu chí theo hai hướng: kiến thức và kỹ năng thúc đẩy.

Tiêu chí về kiến thức giúp NHD nắm bắt thay đổi về kiến thức của NTG trước và 
ngay sau một hoạt động. Thời gian thực hiện: trước khi bắt đầu và khi kết thúc 
mỗi buổi truyền thông. Ví dụ: hiểu biết về các giải pháp chăm sóc cây lúa giai 
đoạn làm đòng-trỗ bông khi thời tiết (mưa-nắng) thay đổi.

Tiêu chí về kỹ năng thúc đẩy giúp NHD nhận phản hồi từ NTG về kỹ năng của 
mình. Nên áp dụng tiêu chí này nếu NHD dự kiến sẽ thực hiện ít nhất hai buổi 
truyền thông cho cùng một đối tượng tham gia. Thời gian thực hiện: cuối mỗi 
buổi truyền thông. Ví dụ: kỹ năng giải thích, phản hồi, thu hút sự tham gia của 
mọi người, v.v…

Một phương pháp đánh giá cụ thể, dễ áp dụng sẽ được giới thiệu ở phần sau 
(Bước 4 - Đánh giá kết quả truyền thông).
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Cần nhớ! 

Chuẩn bị =    Chuẩn bị kỹ kiến thức phục vụ chủ đề truyền thông
+ lên khung/đề cương nội dung chi tiết
+ phân bổ thời gian
+ xác định phương pháp và công cụ
+ lập kế hoạch ngân sách
+ xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông 
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Ví dụ sau khi hoàn thành Bước 2 - Chuẩn bị

16 17

Thời gian Nội dung

15 phút Làm quen – giới thiệu mục tiêu, thời gian của buổi làm việc

45 phút

Cách chăm sóc lúa theo tình hình mưa
2.1 Mưa nhiều
- Làm thế nào để nhận biết mưa nhiều
- Tác động tới cây lúa khi mưa nhiều
- Biện pháp chăm sóc cây lúa khi mưa nhiều
2.2 Mưa ít
- Nhận biết…  - Tác động…  -Biện pháp….
2.3 Mưa bình thường 
- Nhận biết…  - Tác động…  - Biện pháp….

45 phút

Cách chăm sóc lúa theo tình hình nắng
3.1 Nắng to (nhiệt độ cao)
- Làm thế nào để nhận biết nắng to
- Tác động tới cây lúa khi nắng to
- Biện pháp chăm sóc cây lúa khi nắng to
3.2 Nắng ít (nhiệt độ thấp)
- Nhận biết…  - Tác động…  - Biện pháp….
3.3 Nắng bình thường (nhiệt độ bình thường)
- Nhận biết…  - Tác động…  - Biện pháp….

15 phút. Tóm tắt – tổng kết những nội dung chính

Chủ đề: Cách chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng-trỗ bông trong các 
kịch bản thời tiết khác nhau

Nhà văn hóa xã
8.30-10.30g ngày …./…./2019

Thời gian/ Địa điểm:

16 17

Phương pháp Công cụ Ghi chú

- Nói chuyện
- Trò chơi khởi 
động

Không Tạo không 
khí thoải mái 
và giúp người 
tham gia tập 
trung chú ý

- Thuyết trình
- Thảo luận nhóm
- Hỏi đáp

Giấy A0; bút 
dạ màu; 
băng dính

Phát huy 
kinh nghiệm 
và hiểu biết 
sẵn có của 
bà con

- Thuyết trình
- Thảo luận nhóm
- Hỏi đáp

Giấy A0; bút 
dạ màu; 
băng dính

Phát huy 
kinh nghiệm 
và hiểu biết 
sẵn có của 
bà con

NTG nhớ được thông điệp của buổi truyền thông; một số biện pháp ứng phó tùy 
theo tình hình mưa nắng; cách phòng trừ sâu bệnh cho lúa

Mục tiêu

Tạo không khí 
thoải mái và giúp 
NTG tập trung 
chú ý

NTG nhận biết 
được tác động của 
mưa đến cây lúa 
giai đoạn làm 
đòng-trỗ bông và 
biết cách chăm sóc 
tùy theo lượng 
mưa

NTG nhận biết 
được tác động của 
nắng nóng đến 
cây lúa giai đoạn 
làm đòng-trỗ bông 
và biết cách chăm 
sóc tùy theo 
nhiệt độ

Đại diện 20 hộ trồng lúa xã …. (một số hộ cả vợ và chồng cùng dự)

Người tham gia hiểu thế nào là lượng mưa nhiều-bình thường-ít; thế 
nào là nhiệt độ cao-bình thường-thấp; và biết cách chăm sóc cây lúa 
cho từng tình huống khác nhau.

Đối tượng:

Mục tiêu:
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2.3
Bước 3 - Thực hiện hoạt động truyền thông

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đã đến lúc thực hiện hoạt động truyền thông!

NHD cần lưu ý:

Cần nhớ! 

Cùng xây dựng nguyên tắc của buổi làm 
việc với NTG

Bám sát đề cương/kế hoạch truyền thông

Khuyến khích sự tham gia

Kiểm soát thời gian

Sẵn sàng điều chỉnh nội dung, thời 
gian,….

19

Điều chỉnh linh hoạt 
Hoàn toàn có thể xảy ra tình huống phát sinh không mong muốn. Ví dụ, 
một số người phát biểu liên tục và chiếm quá nhiều thời gian. NHD cần 
linh hoạt trong việc phân vai hay chia việc cho những cá nhân “quá tích 
cực” này để đảm bảo không bị quá giờ và những người khác cũng có cơ 
hội lên tiếng. Một ví dụ khác là xảy ra mất điện trong khi NHD đã chuẩn 
bị máy chiếu. Trong trường hợp này, ở bước chuẩn bị kế hoạch truyền 
thông, cần chuẩn bị cả phương án dự phòng để đảm bảo nội dung cần 
thiết vẫn được truyền tải tới đối tượng mục tiêu. 

Kiểm soát thời gian hiệu quả
NHD nên chủ động kiểm soát thời gian, có thể sử dụng đồng hồ hay điện 
thoại, và chủ động kết thúc một phần nội dung đã được thảo luận thỏa 
đáng để chuyển sang phần khác. 

Khuyến khích tối đa sự tham gia của người tham gia

NHD cần tạo không khí thoải mái và cởi mở cho NTG, có thể thông qua 
các hoạt động trò chơi khởi động (xem Phụ lục - Một số trò chơi khởi 
động) hoặc tích cực hỏi ý kiến NTG

Bám sát vào đề cương chi tiết của buổi truyền thông

Cũng ở phần Làm quen – Giới thiệu, người hướng dẫn cần thông báo các 
nội dung chính của buổi truyền thông. Điều này giúp NTG phát huy sự 
chủ động và giúp NHD bám sát vào đề cương đã chuẩn bị, từ đó đạt được 
mục tiêu truyền thông trong khuôn khổ thời gian có hạn. 

Cùng xây dựng nguyên tắc của buổi làm việc

Ở phần Làm quen – Giới thiệu, NHD cùng thống nhất với NTG một số 
nguyên tắc cho cả buổi làm việc. Ví dụ: đúng giờ, tham gia nhiệt tình, tôn 
trọng ý kiến của nhau, dành cơ hội cho nhiều người nêu ý kiến, v.v...
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2.4
Bước 4 - Đánh giá kết quả truyền thông

Đây là bước cuối cùng nhằm giúp NHD đánh giá 
hiệu quả công việc của mình và rút kinh nghiệm 
để có thể thực hiện tốt hơn các buổi truyền thông 
tiếp theo. 

Một phương pháp dễ sử dụng ở bất cứ địa điểm 
nào và không tốn thời gian là sơ đồ mạng nhện. 
Dưới đây là hai ví dụ về đánh giá kiến thức mà 
NTG nhận được và kỹ năng của NHD. Hướng dẫn 
cách làm chi tiết có tại Mục 3.4.
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Cách sử dụng sơ đồ mạng nhện này phù hợp để đánh giá sự thay đổi trong hiểu biết, 
kiến thức của NTG trước và sau 1 buổi truyền thông.

Ví dụ này cho thấy phần lớn NTG đã nâng cao kiến thức chăm sóc cây trồng trong các 
tình huống mưa-nhiệt độ khác nhau sau khi tham gia 1 buổi truyền thông.
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2.4 Bước 4 - Đánh giá kết quả truyền thông (tiếp)

Cách sử dụng sơ đồ mạng nhện này phù hợp để đánh giá cảm nhận của NTG về 
các kỹ năng thúc đẩy, điều hành của NHD qua từng buổi khác nhau. 

Ví dụ này cho thấy ở buổi 1, NTG thấy nội dung dễ hiểu và họ được tham gia sôi 
nổi, tuy nhiên họ cũng thấy nội dung hơi nhiều. Như vậy, NHD có thể điều chỉnh 
khối lượng nội dung cho các buổi sau cho phù hợp hơn. 

Nếu NHD thực hiện nhiều buổi truyền thông cho cùng một nhóm NTG, nên lặp 
lại cách đánh giá này (cùng các tiêu chí giống nhau) để rút kinh nghiệm dần.
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[Lặp lại cách đánh giá và tiêu chí đánh giá này ở các buổi sau để so sánh]
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nhện để đánh giá chung các tiêu chí về mặt kiến thức và kỹ năng thúc đẩy. Trong 
đó, việc đánh giá kiến thức được thực hiện 2 lần (đầu và cuối buổi), còn việc 
đánh giá cảm nhận của NTG về các kỹ năng thúc đẩy của NHD chỉ thực hiện ở 
cuối buổi. 

Ví dụ này cho thấy NTG hiểu hơn về cách chăm sóc khi lượng mưa và nhiệt độ 
thay đổi. Họ thấy nội dung khá dễ hiểu và được tham gia tương đối sôi nổi vào 
buổi truyền thông. 
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(*) khái niệm học tập của người trưởng thành do Malcolm Knowles định 
nghĩa (1972, 1975, 1978), diễn giải bởi tổ chức đào tạo MDF Việt Nam

Do đối tượng tham gia các buổi truyền thông về thời tiết, 
khuyến nông là người trưởng thành, cần hiểu một số đặc điểm 
để phát huy hiệu quả học tập, tham gia. Một số đặc trưng trong 
tiếp nhận thông tin hay cách học của người trưởng thành: 

Người trưởng thành tham gia xuất phát từ nhu cầu tự thân, 
có mục tiêu học tập rõ ràng. 

Các ví dụ và vấn đề đưa vào nội dung học tập phải phù hợp, 
có liên quan đến người học 

Người trưởng thành khi học thường liên hệ những gì đang 
học với những việc họ đã biết. Nên để giúp người trưởng 
thành học tập hiệu quả hơn, nên bắt đầu từ chính kiến thức, 
hiểu biết căn bản của họ và cung cấp các ví dụ phù hợp, trong 
khả năng họ có thể tham chiếu đến một cách tự nhiên. 

Người trưởng thành học thông qua thực hành. NHD không 
thể chỉ đơn thuần trình bày cách thức thực hiện một việc nào 
đó mà không để cho người học tự thực hiện công việc này. 

Nên cố gắng vận dụng đủ cả năm giác quan của người học. 
Thay đổi tốc độ, áp dụng đa dạng các kỹ thuật giảng dạy sẽ 
giúp giảm sự buồn chán và căng thẳng của người học. 
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3.1 Nguyên tắc học
của người trưởng thành

Một số phụ lục3

HỌC
THỤ
ĐỘNG

HỌC
CHỦ
ĐỘNG

Chúng ta thường nhớ: Chúng ta có thể:

10% những gì mình đọc

20% những gì mình nghe

30% những gì mình thấy

50% những gì vừa thấy 
vừa nghe

70% những gì mình nói 
và viết

90% những gì mình làm

Mô tả

L iệt  kê

Giải  thích

Áp dụng

Thực hành

Phân tích

Sáng tạo

Đánh giá

}
}
}

Để đạt mục tiêu là NTG có thể mô tả, giải thích được (ví dụ: mưa 
nhiều ảnh hưởng đến cây lúa giai đoạn làm động ra sao và cần 
khắc phụ thế nào), NHD có thể chỉ cần áp dụng phương pháp 
thuyết trình và áp dụng công cụ như tranh ảnh và mẫu thật. 

Nhưng để NTG áp dụng, thực hành những điều đã được học, NHD 
cần có gắng áp dụng các phương pháp giúp người tham gia vừa 
nghe, vừa thấy, và tốt nhất là thực hành luôn những gì được học.

27
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khắc phụ thế nào), NHD có thể chỉ cần áp dụng phương pháp 
thuyết trình và áp dụng công cụ như tranh ảnh và mẫu thật. 

Nhưng để NTG áp dụng, thực hành những điều đã được học, NHD 
cần có gắng áp dụng các phương pháp giúp người tham gia vừa 
nghe, vừa thấy, và tốt nhất là thực hành luôn những gì được học.
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3.2 Một số phương pháp điều hành thảo luận 

Động não 

NHD đặt ra những câu hỏi cần thảo luận về một chủ đề hoặc nội dung cụ thể. 
Sau đó dành thời gian cho mọi người trả lời các câu hỏi dựa trên hiểu biết và 
kinh nghiệm của cá nhân họ. 

NHD có thể phân loại các nhóm ý kiến giống nhau, rồi cùng NTG phân tích các ý 
kiến, quan điểm, tổng hợp các ý kiến và chốt lại những nội dung quan trọng. 

Cách làm này sẽ kích thích học viên suy nghĩ về chủ đề đang thảo luận, cũng như 
thu thập được nhiều quan điểm, kinh nghiệm từ NTG.
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Thảo luận theo cặp đôi 

NHD chia mọi người tham gia thành những cặp đôi và sau đó yêu cầu các cặp đôi cùng 
thảo luận về một vấn đề nào đó. Dành thời gian cho họ thảo luận và chia sẻ với nhau 
những suy nghĩ, quan điểm cá nhân với nhau. Sau đó có thể mời từng cặp đôi chia sẻ 
quan điểm với nhóm lớn hơn.
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3.2 Một số phương pháp điều hành thảo luận (tiếp)

Đi dạo phiên chợ 
Chia nhóm từ 5-10 người/nhóm, số lượng từ 2-4 nhóm. Mỗi nhóm được giao 
một chủ đề khác nhau. Các nhóm thảo luận và bầu ra người trình bày đại diện. 
Sau một thời gian chuẩn bị và thảo luận (thời gian dài ngắn tùy độ khó của chủ 
đề), người trình bày đại diện ở nguyên tại nhóm/bàn của mình trong khi các 
thành viên khác di chuyển sang nhóm bên cạnh theo một chiều cố định (ví dụ 
từ trái sang phải hoặc ngược lại). Trong thời gian cho phép, người trình bày đại 
diện (tương tự chủ quán) sẽ chia sẻ lại nội dung của nhóm mình với các thành 
viên nhóm bạn (khách mua) và các thành viên – khách mua có thể đặt câu hỏi 
cho người trình bày – chủ quán. Hết thời gian, các nhóm lại di chuyển tiếp sang 
nhóm bên cạnh và lặp lại quy trình trên.

Hoạt động tiếp tục cho đến các thành viên di chuyển về nhóm ban đầu của 
mình. Kết thúc, mọi người cùng chia sẻ lại hiểu biết, đánh giá, cảm nhận của 
mình về các chủ đề đã thảo luận. 

30 31

Người
trình bày
đại diện

Thành viên nhóm di chuyển

3.2 Một số phương pháp điều hành thảo luận (tiếp)

Thảo luận nhóm nhỏ 

Người điều hành chia NTG thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 3-5 
người, tùy thuộc vào số lượng người tham gia. Cách thức chia nhóm có thể 
ngẫu nhiên (ví dụ như đếm số, những người có số giống nhau thì thành một 
nhóm), hoặc chia nhóm theo độ tuổi/giới tính/nghề nghiệp... tùy thuộc vào 
mục đích của cuộc thảo luận nhóm. 

Tại mỗi nhóm, các thành viên cử ra một người làm trưởng nhóm với nhiệm vụ 
điều hành thảo luận nhóm, có thể cử thêm một thư ký ghi chép lại nội dung 
thảo luận. Sau khi thảo luận, nhóm cử ra người trình bày kết quả thảo luận 
nhóm, các thành viên còn lại có thể tham gia trả lời câu hỏi từ những nhóm 
còn lại.

Cách thức thảo luận nhóm nhỏ sẽ tăng cường sự tương tác, trao đổi, và chia sẻ 
giữa những NTG. Nó còn giúp thu nhận được nhiều ý kiến, và khích lệ sự tham 
gia tối đa của những người chưa đủ tự tin để chia sẻ trong nhóm lớn. 

30 31



3.2 Một số phương pháp điều hành thảo luận (tiếp)

Đi dạo phiên chợ 
Chia nhóm từ 5-10 người/nhóm, số lượng từ 2-4 nhóm. Mỗi nhóm được giao 
một chủ đề khác nhau. Các nhóm thảo luận và bầu ra người trình bày đại diện. 
Sau một thời gian chuẩn bị và thảo luận (thời gian dài ngắn tùy độ khó của chủ 
đề), người trình bày đại diện ở nguyên tại nhóm/bàn của mình trong khi các 
thành viên khác di chuyển sang nhóm bên cạnh theo một chiều cố định (ví dụ 
từ trái sang phải hoặc ngược lại). Trong thời gian cho phép, người trình bày đại 
diện (tương tự chủ quán) sẽ chia sẻ lại nội dung của nhóm mình với các thành 
viên nhóm bạn (khách mua) và các thành viên – khách mua có thể đặt câu hỏi 
cho người trình bày – chủ quán. Hết thời gian, các nhóm lại di chuyển tiếp sang 
nhóm bên cạnh và lặp lại quy trình trên.

Hoạt động tiếp tục cho đến các thành viên di chuyển về nhóm ban đầu của 
mình. Kết thúc, mọi người cùng chia sẻ lại hiểu biết, đánh giá, cảm nhận của 
mình về các chủ đề đã thảo luận. 

30 31

Người
trình bày
đại diện

Thành viên nhóm di chuyển

3.2 Một số phương pháp điều hành thảo luận (tiếp)

Thảo luận nhóm nhỏ 

Người điều hành chia NTG thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 3-5 
người, tùy thuộc vào số lượng người tham gia. Cách thức chia nhóm có thể 
ngẫu nhiên (ví dụ như đếm số, những người có số giống nhau thì thành một 
nhóm), hoặc chia nhóm theo độ tuổi/giới tính/nghề nghiệp... tùy thuộc vào 
mục đích của cuộc thảo luận nhóm. 

Tại mỗi nhóm, các thành viên cử ra một người làm trưởng nhóm với nhiệm vụ 
điều hành thảo luận nhóm, có thể cử thêm một thư ký ghi chép lại nội dung 
thảo luận. Sau khi thảo luận, nhóm cử ra người trình bày kết quả thảo luận 
nhóm, các thành viên còn lại có thể tham gia trả lời câu hỏi từ những nhóm 
còn lại.

Cách thức thảo luận nhóm nhỏ sẽ tăng cường sự tương tác, trao đổi, và chia sẻ 
giữa những NTG. Nó còn giúp thu nhận được nhiều ý kiến, và khích lệ sự tham 
gia tối đa của những người chưa đủ tự tin để chia sẻ trong nhóm lớn. 

30 31



Một số kỹ năng cần thiết khác của NHD

Kỹ năng trình bày 

32 33

3.2.2

Vị trí – di  chuyển:
Đứng ở vị trí phù hợp để có thể quan sát được tất cả mọi người khi trình bày; 
không che lấp hoặc quay lưng vào người nghe
Không nên đứng đằng sau bục hoặc sau một vật gì đó che chắn sự tương tác 
với người tham gia
Có thể vừa nói vừa di chuyển chậm. Tránh đi lại quá nhiều và tiến quá sát 
người nghe

Nét mặt – ánh mắt:
Nét mặt tươi tỉnh
Không nên chăm chú vào 
giấy để đọc khi trình bày
Mắt nhìn về phía người 
nghe hoặc đang đối thoại 
với mình, không hướng 
lên trên trần nhà/dưới đất 

Tay:
Khi mời ai đó phát biểu 
nên dùng cả bàn tay. 
Không chỉ một ngón tay
Tránh khoanh tay. Nên 
mở lòng bàn tay lên trên
Tránh chuyển động tay 
quá nhiều hoặc một cách 
vô thức

Giọng nói:

Không nói quá bé, quá to 
hoặc quá nhanh

Một số kỹ năng cần thiết khác của NHD

Kỹ năng đặt câu hỏi  

Tiêu chí một câu hỏi tốt:
Ngắn gọn, dễ hiểu
Rõ nội dung cần hỏi
Rõ đối tượng cần hỏi
Hạn chế sử dụng câu hỏi đóng 
(câu hỏi có/không)
Mỗi câu hỏi nên chỉ hỏi về một 
nội dung
Câu hỏi tập trung, không đi 
trệch nội dung đang thảo luận

Khi đặt câu hỏi:
Nhìn vào mắt người được hỏi với ánh mắt 
thân thiện
Hỏi từng câu hỏi và dành thời gian làm rõ 
nếu như người nghe chưa hiểu
Lắng nghe người trả lời 
Tránh bình luận và phán xét người trả lời
Tạo không khí để người được hỏi cảm thấy 
thỏai mái chứ không có cảm giác đang bị 
dồn ép hoặc bị “hỏi cung”
Cảm ơn và đánh giá cao người trả lời 
trước khi chuyển sang câu hỏi khác hoặc 
phần khác
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Kỹ năng phản hồi tích cực

Kỹ năng kiểm soát thời gian

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát thời gian, ví dụ như có 
người tham gia nói nhiều hơn lượng thời gian đã thống nhất với nhau, hoặc có yếu 
tố ngoại cảnh nào đó gián đoạn quá trình làm việc. NHD có thể cân nhắc bố trí 
một người trong nhóm lưu ý thời gian và báo hiệu khi thời gian phát biểu hoặc 
trình bày của ai đó đã kết thúc để có thể chuyển sang người khác.  

34 35

Yêu cầu đối với người nhận thông tin 
Lắng nghe lời phản hồi
Cởi mở tiếp nhận thông tin 
Đặt câu hỏi làm rõ nếu chưa rõ thông tin
Suy nghĩ về những giải pháp hoặc thay đổi theo thông tin phản hồi

Phản hồi chính là việc chia sẻ thông tin từ một người cho (người phản hồi) cho 
một người nhận (người nhận thông tin). 

Yêu cầu đối với người phản hồi 
Cung cấp thông tin phải đầy đủ
Phản ánh trung thực thông tin, không xuyên tạc, không thổi phồng
Nói theo quan điểm của bản thân, không nói thay, nói hộ cho người khác
Không thúc ép người khác phải trả lời hoặc thay đổi quan điểm ngay lập tức

Phản hồi hiệu quả 
Việc phản hồi phải tiến hành đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng
Không cố tình gây ra mâu thuẫn hoặc thù ghét cá nhân, mất đoàn kết
Cách tiếp cận: khen trước, chê sau
Mang tính xây dựng

3.2.2 Một số kỹ nẵng cần thiết khác của NHD



Kỹ năng phản hồi tích cực

Kỹ năng kiểm soát thời gian

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát thời gian, ví dụ như có 
người tham gia nói nhiều hơn lượng thời gian đã thống nhất với nhau, hoặc có yếu 
tố ngoại cảnh nào đó gián đoạn quá trình làm việc. NHD có thể cân nhắc bố trí 
một người trong nhóm lưu ý thời gian và báo hiệu khi thời gian phát biểu hoặc 
trình bày của ai đó đã kết thúc để có thể chuyển sang người khác.  

34 35

Yêu cầu đối với người nhận thông tin 
Lắng nghe lời phản hồi
Cởi mở tiếp nhận thông tin 
Đặt câu hỏi làm rõ nếu chưa rõ thông tin
Suy nghĩ về những giải pháp hoặc thay đổi theo thông tin phản hồi

Phản hồi chính là việc chia sẻ thông tin từ một người cho (người phản hồi) cho 
một người nhận (người nhận thông tin). 

Yêu cầu đối với người phản hồi 
Cung cấp thông tin phải đầy đủ
Phản ánh trung thực thông tin, không xuyên tạc, không thổi phồng
Nói theo quan điểm của bản thân, không nói thay, nói hộ cho người khác
Không thúc ép người khác phải trả lời hoặc thay đổi quan điểm ngay lập tức

Phản hồi hiệu quả 
Việc phản hồi phải tiến hành đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng
Không cố tình gây ra mâu thuẫn hoặc thù ghét cá nhân, mất đoàn kết
Cách tiếp cận: khen trước, chê sau
Mang tính xây dựng

3.2.2 Một số kỹ nẵng cần thiết khác của NHD

Một ví dụ về cách phân bổ nội dung cho từng buổi truyền thông về các kịch bản thời 
tiết, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây cà phê.
Trong trường hợp này, NHD chọn cách chia chủ đề phù hợp với từng tháng (giai 
đoạn sinh trưởng) của cây cà phê. 
Những phần có dấu sao trong vòng tròn thể hiện nội dung trọng tâm của từng buổi.
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Đây là một số ví dụ do chính các thành viên tham gia dự án InfoAct xây dựng

3 .3 Một vài ví dụ về cách chia chủ đề và xây dựng 
đề cương truyền thông



Cách chia chủ đề cho 3 buổi truyền thông cho bà con trồng lúa, với thời gian thực 
hiện vào tháng 4, 5.

Một ví dụ về bước chuẩn bị cho buổi truyền thông với chủ đề “Các biện pháp chăm 
sóc và quản lý sâu bệnh hại cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trỗ bông). Ở bước này, 
nhóm hướng dẫn đã xác định được nội dung cụ thể cần truyền thông, mục tiêu 
truyền thông, phương pháp và công cụ sử dụng cho từng nội dung, và thời gian 
cho từng phần. Trên thực tế, phần lớn các buổi truyền thông chỉ do 1 hoặc tối đa 2 
người thực hiện. 
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Trong ví dụ trên, NHD đã chuẩn bị được đề cương cơ bản của 
1 buổi truyền thông.
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Cách chia chủ đề cho 3 buổi truyền thông cho bà con trồng lúa, với thời gian thực 
hiện vào tháng 4, 5.

Một ví dụ về bước chuẩn bị cho buổi truyền thông với chủ đề “Các biện pháp chăm 
sóc và quản lý sâu bệnh hại cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trỗ bông). Ở bước này, 
nhóm hướng dẫn đã xác định được nội dung cụ thể cần truyền thông, mục tiêu 
truyền thông, phương pháp và công cụ sử dụng cho từng nội dung, và thời gian 
cho từng phần. Trên thực tế, phần lớn các buổi truyền thông chỉ do 1 hoặc tối đa 2 
người thực hiện. 

36 37

Trong ví dụ trên, NHD đã chuẩn bị được đề cương cơ bản của 
1 buổi truyền thông.
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3.4 Cách sử dụng sơ đồ mạng nhện để đánh 
giá hiệu quả truyền thông
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