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Nội dung bài trình bày 

• Giới thiệu  

• Phương pháp triển khai các hoạt động truyền thông 

• Đánh giá kết quả hoạt động truyền thông 

• Kế hoạch tiếp theo 



Giới thiệu FORLAND 
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CISDOMA, 

PanNature 

CIRD, RDPR, SEEDS 

CRD, 

CORENARM, 

CSRD, CRCSD 

 Hình thành: 2011 

 Xuất phát điểm: tiếp cận theo chương 

trình có sự phối hợp giữa các tổ chức 

 Mục tiêu FORLAND hoạt động: “Đảm bảo cho 
người dân miền núi và đồng bào DTTS được 
tiếp cận công bằng, quản lý và sử dụng hiệu 
quả, và hưởng lợi bền vững từ đất và rừng để 
ổn định và phát triển sinh kế.”  

Thành viên: Đến tháng 8/2016FORLAND 

có 9 tổ  chức thành viên:  
 Hà Nội:, PanNature, CISDOMA,  

 Quảng Bình: CIRD, SEEDS, RDPR 

 Huế: CRD, CORENARM, CSRD, 

CRCSD 

 

 



Phương pháp triển khai các hoạt 
động truyền thông 

Bước 1:  

-xác định mục tiêu, nôi dung 

- Xây dựng KH  

 

Bước 2: - Tổ chức thực hiện 
Bước 3: - theo dõi đánh, giá 

phản hồi, hiệu quả và tác 
động 



Đánh giá kết quả hoạt động TT 
Stt Hoạt động (theo kế hoạch) Kết quả thực hiện thực tế 

I Hoạt động TT chung   

1 
Duy trì và phát triển trang blog và facebook 

của FORLAND: 

 Trang blog được duy trì, và cập nhật, chia sẻ thông tin thường 

xuyên.  

 Lập mới và cập nhật thường xuyên clên trang facebook 
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Xây dựng và duy trì kênh tương tác với các 

phóng viên (nhóm nòng cốt) 

 Nhóm 4-5 phóng viên.  

 sự tương/kết nối giữa còn ít/chưa có 
4 

Xây dựng và đăng các bài viết về FORLAND 

 Chưa thực hiện được nhiều, có 24 lượt bài viết được chia sẻ trên 

blog và facebook. 

 Bài viết phần nhiều mang tính chất mô tả, chia sẻ hoạt động,.  

 Ngoài ra trang facebook và blog, còn ít kênh TT khác 

5 
Theo dõi, tổng hợp và phân tích TT về đưa tin 

về các VĐCS liên quan 

 Cập nhật thường xuyên.  

 Còn hạn chế về các bài phân tích sâu 

6 
Update tờ rơi giới thiệu về FORLAND  Chưa thực hiện 

7 

Tham gia các cuộc họp, tọa đàm, hội thảo có 

liên quan (cả trong và ngoài FORLAND) 

 ĐPV tham gia, cập nhật và chia sẻ thông tin khá đầy đủ  

 CBTT chưa tham gia đầy đủ các sự kiện này.  



Đánh giá kết quả hoạt động TT 

Stt 
Hoạt động (theo kế hoạch) Kết quả thực hiện thực tế 

II 
Hoạt động Truyền thông theo các AIs 

  

1 

Hỗ trợ hoạt động điễn dã báo chí cho AI về 

giám sát đất đai NLTQD 

Chưa thực hiện 

2 Hỗ trợ hoạt động điền dã báo chí cho AI về 

PFES 

Chưa thực hiện 

3 

Hỗ trợ hoạch động điền dã báo chí cho AI 

về Luật lâm nghiệp 

Chưa thực hiện 

4 

Hoạt động truyền thông tại các hội thảo 

(hội thảo theo các vấn đề của từng AI) 

Nhiều hoạt động hội thảo trong các AIs chưa được 

thực hiện 



Một số kết quả chính 

• FORLAND đã tổ chức được 03 cuộc 
họp với mục tiêu trao đổi và chia sẻ 
thông tin giữa các tổ chức thành 
viên 

• Các thông tin (kế hoạch, báo cáo, 
hội thảo/hội nghị văn bản pháp luật, 
vấn đề CS,…) được cập nhật và chia 
sẻ thường xuyên đến các thành viên 

• Tạo mới trang facebook và cập 
nhật, chia sẻ thông tin kịp thời  

• Duy trì, cập nhật và chia sẻ thông 
tin/bài viết trên trang blog:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Họp xây dựng 
KH TT ngày 
31/12/2015 

Tập huấn 
TT ngày 
23-
24/06/2016 



Trang Facebook của FORLAND 
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Số lượt bài chia sẻ trên facebook 

Bài chia sẻ lại 

Bài tổng hợp lại, 
chia sẻ mới 

Đến ngày 22/08/2016):  

 18.308 lượt truy cập 

 Khoảng 150 bài viết/bài báo 

được chia sẻ và chia sẻ lại 

 Khoảng 24 bài viết mới, bài 

tổng hợp lại 

 



Trang blog của FORLAND 

Đến ngày 22/08/2016: 

 18.308 lượt xem và truy cập 

 39 bài đăng mới 



Trang blog của 
FORLAND 

Thốn kê lượng 
người xem theo bài 
đăng 



Hoạt động chưa làm được/ hạn chế 

• Cán bộ phụ trách truyền thông còn chưa theo sát công việc truyền thông của 
FORLAND 

• Kết nối/duy trì kênh thông tin thường xuyên với nhóm nhà báo ‘ruột’ 

• Kênh kết nối giữa cán bộ TT và các đầu mối AIs/ tổ chức thực hiện AIs chưa chặt 
chẽ 

• Hoạt động điền dã báo chí theo các chủ đề trong các AIs chưa được triển khai.  

• Các bài viết mang tính chất chuyên sâu về lĩnh vực/chính sách FORLAND đang 
tiến hành VĐCS còn ít/hoặc chưa có 

 

 

 



Hoạt động tiếp theo 

• Thúc đẩy và duy trì hoạt động kết nối với nhóm phóng viên ‘ruột” 

• Phối hợp với các đầu mối AIs triển khai kế hoạch truyền thồng theo các chủ đề: 

Điền dã báo chí theo AI về giám sát đất đai NLTQD 

Điền dã báo chí theo AI về Luật Lâm nghiệp: Phóng sự truyền hình và báo điện tử 

Điền dã báo chí theo AI về PFES: Phóng sự truyền hình và báo điện tử 

• Duy trì, nâng cấp và cập nhật, chia sẻ thông tin, bài viết trên trang blog và Facebook 

• Tổng hợp và tư liệu hóa các tài liệu liên quan tới các hoạt động của FORLAND, các 
vấn đề chính sách liên quan.  

 



Xin cảm ơn! 
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Đỗ Duy Khôi 

Cán bộ MEL+Truyền thông, Liên minh đất rừng:  

Email: forlandvn@gmail.com  

Blog: https://forlandvn.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/lienminhdatrungforland?fref=ts   
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