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Dự án “ Mekong - Truyền thông bền vững”  

Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar là những nước nông nghiệp thuộc tiểu vùng sông 

Mekong chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 

Bên cạnh đó, bốn quốc gia này còn phải đối mặt với những thách thức lớn về ô nhiễm không 

khí, nước, an toàn thực phẩm và đại dịch mới. 

Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và khuyến khích người dân 

tham gia vào quá trình cải thiện môi trường tại mỗi quốc gia.  

Dự án “Mekong -  Truyền thông bền vững” (Mekong Sustainable News) triển khai từ năm 

2019 nhằm cải thiện cách thức đưa tin một cách khoa học ở khu vực sông Mê Kông. Dự án 

khuyến khích các nhà báo, đặc biệt từ các cơ quan báo chí đa phương tiện, phản ánh các chủ 

đề môi trường một cách tích cực và nhân văn nhằm làm nổi bật các giải pháp cụ thể. Các nhà 

báo giữ vai trò trung gian giữa cộng đồng nhà khoa học và công chúng, để công chúng tiếp 

cận thông tin phù hợp liên quan đến những thách thức phát triển.  

Dự án được thực hiện bởi Cơ quan Phát triển Truyền thông Pháp (CFI) và tài trợ bởi Quỹ hỗ 

trợ Dự án Sáng tạo, Xã hội Dân sự, Các quốc gia nói tiếng Pháp và Phát triển vì Con người. 

Quỹ do  Bộ Ngoại giao Pháp điều hành. 

Kết quả dự kiến: 

1. Nâng cao năng lực sản xuất nội dung số cho nhà báo và người làm người truyền thông  

2. Phát triển các sản phẩm truyền thông số về môi trường và phân tích biến đổi khí hậu 

3. Xây dưng nhóm giảng viên báo chí về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững 

4. Phát triển mạng lưới các nhà khoa học, nhà báo, người làm truyền thông để tạo ra nội 

dung chuyên ngành có tính giáo dục và dễ hiểu cho công chúng 

Nội dung các khóa đào tạo 

Chương trình bồi dưỡng dự kiến bắt đầu vào tháng 8/2020, với 2 nhóm nhà báo và người làm 

truyền thông tại 2 địa điểm: thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nhóm chỉ tối 

đa 05 học viên tham dự chuỗi 04 khóa đào tạo, mỗi khóa kéo dài từ 2 đến 3 ngày, được tổ 

chức rải rác trong vòng 6 tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Việc tham gia các khóa đào 

tạo hoàn toàn miễn phí, Ban Tổ chức chi trả tiền ăn trưa và tài liệu học tập cho học viên.  

 

Các chủ đề đào tạo  

● Chất lượng không khí và cách đo lường ô nhiễm 

● Ô nhiễm hạt vi nhựa và tác động tiềm ẩn của nó đối với sức khỏe 

● Nông nghiệp sinh thái và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở 2 miền Nam Bắc Việt Nam 
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● Báo chí dữ liệu:  phân tích dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu 

● Báo chí khoa học:  kể câu chuyện khoa học hấp dẫn và sàng lọc thông tin sai lệch. 

 

Để đảm bảo chất lượng của chương trình, CFI hợp tác với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ 

báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam (VJTC), cùng với hai tổ chức hàng đầu của Pháp là GRET 

và CIRAD, cung cấp khóa đào tạo bồi dưỡng báo chí với các chủ đề trên. Các chuyến đi thực 

tế sẽ được tổ chức để học viên trải nghiệm thực tiễn và kể chuyện bằng hình ảnh. 

Các học viên phải cam kết tham gia ít nhất 03 trong số 04 khóa bồi dƣỡng để nhận đƣợc 

chứng chỉ của chƣơng trình.Tiếp theo các lớp tập trung, học viên sẽ được hướng dẫn 1-1 về 

các chủ đề viết bài cụ thể tự chọn. Trong suốt quá trình tham gia dự án, mỗi học viên sẽ phát 

triển ít nhất 02 câu chuyện đa phƣơng tiện liên quan đến các chủ đề đƣợc bồi dƣỡng bởi 

dự án. Quá trình sáng tạo tác phẩm sẽ được giám sát và tư vấn bởi đội ngũ dự án và các 

chuyên gia về văn phong, phương pháp nghiên cứu, dữ liệu thống kê, phong cách viết, v.v. 

Hai học viên tham gia tích cực nhất sẽ đƣợc tài trợ toàn bộ chi phí tham dự và đƣa tin 

về Hội thảo khoa học quốc tế về môi trƣờng tổ chức tại Quy Nhơn từ ngày 5-10/10/2020. 

Giảng viên của dự án sẽ chia sẻ các công cụ tương tác nhằm giúp việc đưa tin về các vấn đề 

liên quan đến tăng trưởng xanh trở nên gần gũi với công chúng. Các chuyên gia Pháp và khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương làm việc trong lĩnh vực liên quan cũng sẽ tham gia giảng dạy 

hoặc chia sẻ kinh nghiệm với các học viên.  

Các bài viết sẽ đƣợc xuất bản trên các kênh của cơ quan báo chí cũng nhƣ trang mạng 

xã hội của cá nhân học viên. Học viên nào nhận được nhiều sự tương tác của khán giả hơn 

cho câu chuyện của mình sẽ giành được giải thưởng từ dự án. 

 

Tiêu chuẩn học viên & Hƣớng dẫn nộp đơn 

 Nhà báo trẻ, hoặc những người sản xuất nội dung truyền thông của các cơ quan báo 

chí, truyền thông tại Việt Nam. Công dân Việt Nam có kinh nghiệm làm việc trong cơ 

quan báo chí, truyền thông và có kiến thức về môi trường hoặc  phát triển bền vững. 

Nhà báo tự do, người viết không thuộc các cơ quan báo chí cũng được khuyến khích 

nộp đơn. 

 Các nhà báo và những người làm truyền thông đã từng tham gia khóa đào tạo trong 

khuôn khổ dự án Truyền thông bền vững khu vực Mekong của CFI năm 2019 được 

khuyến khích nộp đơn. 

 Những người quan tâm đến các chủ đề môi trường và khoa học 

Học viên được lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh. Toàn bộ chi phí đào tạo và đi thực tế được dự 

án chi trả. Các chuyên gia truyền thông giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế sẽ hỗ trợ học 

viên phát triển bài viết của mình. Vì  vậy, có thể coi đây là một cơ hội đặc biệt đối với người 

làm báo.  

Nộp hồ sơ đăng ký tại link sau: https://forms.gle/Mz7NYaM1VBpmPsPq6 

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 30 tháng 7 năm 2020, 17:00 giờ Việt Nam (GMT +7) 

Ban tổ chức chỉ liên lạc với những ứng viên được lựa chọn và sẽ liên hệ với các ứng viên qua 

email hoặc điện thoại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.  

https://forms.gle/Mz7NYaM1VBpmPsPq6


Các câu hỏi về hồ sơ, thủ tục, vui lòng gửi tới vananh.vjtc@gmail.com hoặc 

mailan.mdm@gmail.com (tiếng Việt) hoặc clz@cfi.fr (tiếng Anh) từ nay cho đến trước ngày 

30 tháng 7/ 2020. 

Chương trình này là một phần của dự án Truyền thông bền vững khu vực Mekong – Một dự 

án được tài trợ bởi Bộ ngoại giao và Phát triển Quốc tế (Pháp). Được thực hiện tại Việt Nam 

bởi CFI-cơ quan phát triển truyền thông của Pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp 

vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam. 
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