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Tài liệu trong đây có thể được sử dụng tự do vì mục đích giáo dục hoặc phi thương mại, miễn là tài liệu 
có kèm theo dòng tri ân. 

 

 
Để biết thêm thông tin về các sáng kiến chính sách và vận động của PATH, vui lòng liên lạc: 
advocacyworkshop@path.org. 

mailto:advocacyworkshop@path.org.
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LỜI CẢM ƠN 
Chương trình học này do Arianna De Lorenzi, Kristy Kade, Susan Kingston, và Rachel Wilson biên soạn. 
Các quan điểm được bày tỏ là của các tác giả. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đối với Billie-Jean 
Nieuwenhuys, Erin Fry Sosne, Kelley Boldt, và Abiah Weaver vì sự hỗ trợ và đóng góp của họ cho công 
trình này. 

 

Tài liệu này do PATH lập thông qua một dự án được tổ chức Bill & Melinda Gates Foundation ủng hộ. 

 

Nhiều khái niệm và hoạt động trong hướng dẫn này bị ảnh hưởng và lấy thông tin từ các tài liệu vận động 
khác. Những ai đang tìm kiếm thêm thông tin hoặc các nguồn tài liệu về vận động nên tham khảo các ấn 
phẩm sau đây: 

 

Vận động: Xây Dựng Các Kỹ Năng cho Các Nhà Lãnh Đạo NGO. Bản quyền ©1999, The Centre for 
Development and Population Activities (CEDPA). 

Các Vấn Đề Vận Động: Giúp Trẻ Em Thay Đổi Thế Giới Của Các Em. Hướng Dẫn Vận Động của 
Liên Minh Cứu Trợ Nhi Đồng Quốc Tế (International Save the Children Alliance). Tài Liệu Hướng 
Dẫn Dành Cho Học Viên. 

Các Công Cụ và Hướng Dẫn Vận Động: Tăng Cường Sự Thay Đổi Chính sách. Bản quyền © 2001, 
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE). Được sử dụng có sự cho phép. 

Vận Động để Thay Đổi Sức Khỏe Toàn Cầu: Các Chiến Lược và Câu Chuyện từ Thực Tế. Bản quyền 
©2009, Program for Appropriate Technology in Health (PATH). 

Ảnh Hưởng Đến Quy Trình Quyết Định của Tổ Chức: Thiết Kế Các Chiến Lược Vận Động Hiệu Quả. 
Bản quyền © 2011: In lần thứ 9, Center for Democratic Education. 

Kết Nối để Thay Đổi Chính Sách: Tài Liệu Huấn Luyện về Vận Động. 1999, Dự Án POLICY. 

Spitfire Strategies Smart Chart 3.0: Một công cụ để giúp các tổ chức phi lợi nhuận đưa ra những lựa 
chọn truyền thông thông minh. Truy cập tại: http://www.smartchart.org/content/smart_chart_3_0.pdf. 

Mở Rộng Tiếp Cận thông qua Vận Động Chính Sách (thuyết trình PowerPoint). Women Thrive Worldwide.  

 

http://www.smartchart.org/content/smart_chart_3_0.pdf
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KHÁI QUÁT VỀ TẬP HUẤN 

 
Giới thiệu 
Vận động chính sách là một trong những cách hiệu quả nhất để đạt được các mục đích y tế công bằng 
cách đảm bảo rằng các nguồn lực, chính sách và ý chí chính trị cần thiết sẽ luôn sẵn có để hỗ trợ, tăng 
cường và duy trì các chương trình sức khỏe toàn cầu. Vì có rất nhiều phương pháp gây ảnh hưởng đến 
chính sách—và thường với nguồn lực hạn chế để theo đuổi các phương pháp đó—PATH đã xây dựng 
một phương án phát triển chiến lược vận động chính sách dựa trên một khuôn khổ gồm mười phần để 
giúp đánh giá các lựa chọn vận động chính sách và đưa ra các quyết định chiến lược về các mục tiêu 
và hoạt động vận động chính sách. Cách tiếp cận trong phần 10 này cung cấp khuôn khổ nền tảng cho 
chương trình tập huấn chiến lược vận động chính sách này. Chương trình tập huấn này được thiết kế để 
nâng cao khả năng của các tổ chức trong việc tạo ra một tác động ở các cấp khác nhau (toàn cầu, quốc 
gia, dưới quốc gia) thông qua hoạt động vận động chính sách chiến lược.  

Thay vì là một số các quy tắc nghiêm ngặt, mười phần này là 
những hướng dẫn có thể dễ dàng áp dụng để giúp những người 
thực hiện và vận động chính sách y tế toàn cầu hoạch định các 
nỗ lực vận động chính sách của họ một cách thận trọng, hiệu quả 
và bền vững hơn. Các phương pháp được sử dụng để đạt được 
những mục đích và mục tiêu chính sách này có thể được thực 
hành trong các môi trường khác nhau để giải quyết nhiều vấn đề. 

Chương trình tập huấn 3 ngày này được thiết kế dành cho những 
ai đang giải quyết các vấn đề sức khỏe ở các khu vực có nguồn 
lực hạn chế. Học viên không cần có kinh nghiệm về vận động hoặc 
thay đổi chính sách trước khi tham gia tập huấn này, mặc dù việc 
đó có thể hữu ích. 

 
 
Các Mục Tiêu Tập Huấn 
Mục đích của tập huấn này là nhằm tăng cường sự hiểu biết và các kỹ năng ở học viên trong việc 
lập kế hoạch, điều phối, và thực hiện các chiến lược vận động để thực hiện thay đổi chính sách. 
Cụ thể là, sau khi tham gia tập huấn này, học viên sẽ có thể: 

 Phân biệt vận động chính sách với các hình thức vận động khác. 
 Xác định các thành phần của một chiến lược vận động chính sách. 
 Xác định những giải pháp thay đổi chính sách để giải quyết những thử thách sức khỏe toàn cầu. 
 Thiết kế các chiến thuật để gây ảnh hưởng đến những người quyết định. 
 Lập một chiến lược vận động dùng một khuôn khổ có mười phần.  

Học viên sẽ ra về với một bản thảo chiến lược vận động chính sách có thiết kế thành công để chia sẻ với 
đồng nghiệp và thực hiện sau tập huấn. 

 
  

Trong nhiều năm PATH đã quảng 
bá một phương pháp gồm mười 

phần trong việc phát triển một chiến 
lược vận động, ban đầu được công 

bố trong tài liệu Advocacy to 
Improve Global Health: 

Strategies and Stories from the 
Field (Vận Động để Cải Thiện Sức 

Khỏe Toàn Cầu: Các Chiến  
Lược và Câu Chuyện từ Thực Tế.) 

Chương trình học này đã được điều 
chỉnh dựa trên khuôn khổ gốc. Ấn 

phẩm này được đăng tải trực tuyến 
tại www.path.org. 

 

 

 

http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
http://www.path.org/publications/details.php?i=1679
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Chương Trình Tập Huấn 
Chương trình này gồm có các tài liệu sau đây để tiến hành tập huấn về chiến lược vận động chính sách: 

 Các mục tiêu tập huấn.  
 Chương trình làm việc hàng ngày và các mục tiêu học tập. 
 Các hướng dẫn từng bước để trợ giảng cho các buổi học, các hoạt động và làm việc theo 

nhóm nhỏ. 
 Các điểm trao đổi đề xuất. 
 Các slide PowerPoint. 
 Nghiên cứu tình huống về nhiều vấn đề sức khỏe toàn cầu. 
 Các tài liệu hoạt động và các bảng tính bài tập. 
 Các tài liệu phụ trợ, bao gồm các công cụ lập kế hoạch và đánh giá tập huấn. 

Các trợ giảng sẽ hướng dẫn trong chương trình tập huấn này bằng cả các slide PowerPoint và bảng lật. 
Dùng các slide đã chuẩn bị để truyển tải nội dung chính giúp giảm thời gian chuẩn bị tập huấn, cải thiện 
khả năng truyền đạt thông điệp cho các nhóm lớn hơn, và cung cấp các điểm trao đổi dễ dàng cho trợ 
giảng. Trợ giảng vẫn sẽ sử dụng bảng lật thường xuyên để ghi nhận các ý tưởng, trình bày ví dụ, hoặc 
thực hiện các hoạt động nhóm. Nếu bạn đang ở một lớp học sử dụng công nghệ thấp hơn, bạn cần phải 
chuyển các slide PowerPoint sang bảng lật làm phương pháp giảng dạy chính để trình bày thông tin. 

Trợ giảng có thể thêm, xóa hoặc cập nhật các slide nếu cần để đảm bảo các slide được thích hợp hơn 
với hoàn cảnh cụ thể ở mỗi quốc gia hay đối với những mối quan tâm của học viên. 
 
Phương Pháp Tập Huấn 
Tập huấn này sẽ là một chương trình tập huấn tích cực! Sự tham gia đầy đủ của học viên là rất quan 
trọng cho sự thành công của tập huấn. Các buổi học được thiết kế đảm bảo tương tác và thu hút học 
viên để phát huy tối đa phương pháp thảo luận và chia sẻ ý tưởng giữa các cá nhân và các nhóm. Trợ 
giảng phải tích cực tham gia hoạt động này và đảm bảo các buổi học không biến thành các nội dung 
thuyết trình. 

Tập huấn này hướng dẫn học viên thông qua khuôn khổ chiến lược gồm mười phần, một số phần có thể 
mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Trợ giảng phải linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh theo nhu cầu, mối quan 
tâm, các vấn đề ưu tiên, hoặc kiến thức hiểu biết của học viên tham dự tập huấn. Đồng thời, điều quan 
trọng là duy trì nhịp độ đảm bảo rằng tất cả tài liệu sẽ được bàn đến trong tập huấn.  

 

Hướng Dẫn Về Chia Nhóm Thảo Luận 

Tập huấn này tập trung vào việc lập các chiến lược vận động chính sách. Dựa trên thành phần của 
nhóm, học viên có thể muốn lập các chiến lược cá nhân của riêng mình, tham gia cùng với người khác 
lập các chiến lược chung của đội, hoặc làm việc như một nhóm hoàn chỉnh để lập ra một chiến lược duy 
nhất. Mặc dù chương trình học được thiết kế có cân nhắc công việc nhóm dự án nhỏ, trợ giảng nên điều 
chỉnh và áp dụng phương án này nếu cần. Tuy nhiên, các nhóm nhỏ cho phép có sự tương tác hoàn 
chỉnh hơn và những ý kiến và ý tưởng khác nhau sẽ được lắng nghe.  
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Trước tập huấn, trợ giảng nên xem lại danh sách học viên cuối cùng và cân nhắc các cách chia họ thành 
những nhóm sẽ nâng cao mức năng suất và hữu ích cao nhất. Tùy vào thành phần học viên, bạn có thể 
muốn tổ chức họ theo: 

 Quốc gia hoặc khu vực 
 Loại tổ chức 
 Dự án 
 Chủ đề sức khỏe 
 Đánh số ngẫu nhiên  

Cho dù bạn sắp xếp học viên của bạn như thế nào, nên đảm bảo các nhóm nhỏ ở mức tối đa là sáu người 
để có kết quả tốt nhất. 

 

Sử Dụng Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 
Tài liệu hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn và tài liệu hoàn chỉnh cần thiết cho việc hướng dẫn 
từng buổi học. Tất cả các hướng dẫn cần thiết cho một ngày duy nhất sẽ được tổ chức thành một buổi, 
bắt đầu với chương trình làm việc và danh sách các tài liệu cần thiết cho ngày đó.  

 

 

Trợ giảng có thể tìm thấy tất cả các slide PowerPoint, biểu mẫu, tài liệu hoạt động, bảng tính, và tài liệu 
dành cho học viên ở phần cuối của hướng dẫn này trong phần “Các Tài Liệu Tập Huấn”. 
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Chi tiết về mỗi buổi được sắp xếp với các phần và hình ảnh sau đây: 

 

Tiêu đề 
Buổi học 

 

 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH LÀ GÌ?  Chủ đề chính của 
buổi học. 

Thời gian 

        
 

 
                                      9:00–10:00 
                            1 giờ 

 
Thời gian bắt đầu 
buổi học và buổi 
học sẽ diễn ra 
trong bao lâu. 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Thẻ tên để bàn và/hoặc thẻ tên   
 Sách bài tập của học viên 
 Tài liệu phát tay: Chương trình làm việc 

 
Những hạng mục 
hữu hình cần thiết 

cho buổi học. 

Mục tiêu 

 

 
Các mục tiêu 
học tập chính 
của buổi học. 

Chuẩn  
Bị 

 
 
 

 Ghi mười phần của một chiến lược vận động lên bảng 
lật và dán ở một nơi dễ nhìn thấy.  
  
      10 phần của một chiến lược vận động chính sách: 
 

 
Việc bố trí cần 

thực hiện trước khi 
buổi học bắt đầu. 

Các Bước  
Tạo Điều 

Kiện 

 

 

           BƯỚC 1.   Chào đón học viên đến với khóa tập huấn              10 phút      
 Chào đón học viên.  
 Mô tả ngắn gọn thông tin cơ bản và mục đích của khóa 

tập huấn.  

 
Hướng dẫn từng 

bước để tiến hành 
buổi tập huấn. 

Tiếp  
Tục 

 

 

Buổi học hiện tại 
sẽ chuyển sang 
buổi học kế tiếp 

như thế nào. 

   

TIẾP TỤC! 

Mục Tiêu Của Buổi Học: 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Định nghĩa vận động chính sách.    
 Xác định các loại thay đổi chính sách khác nhau. 

 

  HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC  

CHUẨN BỊ 
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Trong các bước hướng dẫn, các biểu tượng sau đây đóng vai trò như gợi ý trực quan cho trợ giảng: 

 

Đọc từ slide PowerPoint. 

 

Sử dụng bảng lật. 

 
Chỉ đạo hoạt động. 

  Truyền đạt điểm chính này.  
 

 
 

Vai Trò của Trợ Giảng 

Là trợ giảng, bạn đóng vai trò rất quan trọng đối với việc học của học viên và đối với sự thành công 
chung của tập huấn. Bên dưới là một số thủ thuật hướng dẫn cơ bản cần ghi nhớ. 

 Hãy nhiệt tình! Sự hăng hái nhiệt tình của học viên sẽ phản ánh mức độ hăng hái nhiệt tình 
của chính bạn, do đó hãy nhiệt tình và tích cực. 

 Có mặt ít nhất một giờ trước thời điểm bắt đầu để sắp xếp phòng và tài liệu, và thực hiện 
những bước chuẩn bị cuối cùng.  

 Đảm bảo tự giới thiệu và chào đón học viên khi họ đến. 

 Tìm hiểu tên của từng học viên và thường xuyên sử dụng tên của họ. Việc này tạo ra một 
không khí đồng nghiệp và giúp học viên cảm thấy được tôn trọng và được hòa nhập. 

 Đừng xoay lưng về phía học viên, cũng đừng đứng yên một chỗ. Di chuyển quanh phòng sẽ 
thu hút sự quan tâm của học viên, duy trì sự chú ý của họ, và giúp cho mọi người nghe được 
bạn nói. 

 Đảm bảo chương trình làm việc được linh hoạt. Điều quan trọng là học viên phải hiểu được 
tài liệu và làm việc hiệu quả chất lượng cao. Nếu bạn dành ra nhiều thời gian hơn cho một 
lĩnh vực, hãy lập kế hoạch bù thời gian cho lĩnh vực khác sao cho toàn bộ tài liệu sẽ được 
đề cập. 

 Tổ chức một buổi họp ngắn với nhóm trợ giảng vào cuối mỗi ngày để xem lại ý kiến phản 
hồi của học viên và theo đó quyết định cách điều chỉnh nội dung và chương trình làm việc 
của ngày hôm sau. Buổi họp này là không thể thiếu và rất quan trọng đối với kết quả thành 
công của tập huấn. 

 

  



 

_____________________________________________________________________________ 
      Khái Quát Nội Dung Tập Huấn về                                              Vận Động Chính Sách trong Y Tế 
      Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 

10 

Hướng Dẫn Tại Bàn 

Trong hoạt động nhóm nhỏ, (những) trợ giảng nên linh hoạt đóng vai trò tư vấn viên hay “huấn luyện viên 
tại bàn” ở các nhóm. Là huấn luyện viên tại bàn, vai trò chính của bạn là đảm bảo học viên thực hiện 
theo hướng dẫn, hiểu được các khái niệm học tập, và áp dụng các khái niệm đó một cách chính xác 
vào bài tập của họ. Bạn có vị trí gần cận để tìm kiếm những lĩnh vực mà học viên có thể nhầm lẫn và giải 
đáp các thắc mắc khi được nêu ra. Nếu có hai trợ giảng, một trợ giảng nên đóng vai trò huấn luyện viên tại 
bàn cho cùng (các) nhóm nhỏ trong thời gian diễn ra tập huấn. 

Trong hoạt động nhóm nhỏ, thực hiện theo các hướng dẫn chung này: 

 Cho phép các nhóm làm việc độc lập trước khi can thiệp. Đứng gần trong khi các nhóm 
làm việc độc lập và quan sát.  

 Chú ý nội dung nói chuyện. Nếu nhóm bị lạc đề hoặc các thành viên rõ ràng là không hiểu 
chính xác một khái niệm, đừng do dự chuyển hướng hoặc làm rõ các ý tưởng.  

 Khuyến khích khả năng tư duy phê phán của nhóm. Nếu nhóm đặt ra một câu hỏi cho bạn, 
hãy trả lời bằng một câu hỏi khác để giúp họ suy nghĩ.  

 Xem đồng hồ. Các nhóm có thể tham gia các nội dung thảo luận hăng say, dễ dàng quên 
mất thời gian, và do đó không hoàn thành một hoạt động. Nhắc giờ ở giữa buổi và năm đến 
mười phút trước khi hoạt động kết thúc. 

 Khuyến khích nhóm chỉ định các vai trò. Các nhóm có thể hoạt động một cách hiệu quả 
nếu có chỉ định một người bấm giờ, người ghi nhận, và người phát ngôn vào lúc bắt đầu một 
hoạt động. 
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LẬP KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 
 

Các nhà tổ chức tập huấn sẽ cần phải hoàn thành những việc sau đây để lập kế hoạch tập huấn thành công: 

1. Mời những học viên thích hợp. 
2. Tập hợp nhóm thực hiện tập huấn.  
3. Xem lại và điều chỉnh chương trình học (nếu/khi cần). 
4. Quản lý hậu cần cho địa điểm tập huấn/việc đi lại. 
5. Tổ chức một buổi họp dành cho trợ giảng trước tập huấn. 
6. Chuẩn bị phòng họp. 

 
1. Mời những học viên thích hợp 
Mời những học viên tích cực và tận tâm là điều quan trọng đối với một tập huấn thành công. Tác động của 
tập huấn sẽ tồn tại lâu hơn nếu học viên có cơ hội và sự hỗ trợ để áp dụng kiến thức vào thực tế sau tập 
huấn. Lý tưởng là học viên nên gồm có những người mà: 

 Đã thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động vận động chính sách. 
 Có sự hỗ trợ của cấp trên của họ. 
 Có cơ hội đưa kiến thức học được vào các hoạt động hiện tại hoặc tương lai. 
 Có sự hiểu biết vững chắc về tình hình chính trị tại địa phương của họ. 

 
Một nhóm gồm 10 đến 15 học viên là sĩ số lý tưởng cho một đến hai trợ giảng để quản lý hiệu quả các nội 
dung thảo luận và hoạt động nhóm nhỏ. Chúng tôi khuyến nghị không quá 15 học viên. 

Sau khi chọn những học viên cuối cùng, bạn nên tìm hiểu về lý lịch chuyên môn, những mối quan tâm sức 
khỏe của họ, và mức kinh nghiệm của họ với hoạt động vận động hoặc chính sách. Thông tin này có thể 
giúp bạn biết được có cần điều chỉnh chương trình học hoặc chương trình làm việc dưới bất kỳ hình thức 
nào hay không. (Bản mẫu của khảo sát ý kiến học viên trước tập huấn được cung cấp trong phần Các 
Tài Liệu Tập Huấn.)  

Chuẩn Bị Của Học Viên 

Trước khi diễn ra tập huấn, phải yêu cầu từng học viên hoàn thành một bài tập ngắn trước tập huấn 
(bản mẫu có trong phần Các Tài Liệu Tập Huấn). “Bài tập tìm hiểu tình hình” này nhằm để giúp học viên 
thu thập thông tin về các vấn đề chính sách có thể xảy ra để họ có thể lập ra các chiến lược phù hợp và 
có đầy đủ thông tin tại khóa tập huấn. Các tài liệu và thông tin được yêu cầu trong bài tập này sẽ rất có 
ích đối với việc lập kế hoạch một chiến lược vận động chính sách. 
Học viên nên mang theo bài tập đã hoàn thành đến khóa tập huấn. 

Lưu ý về máy tính xách tay và điện thoại di động 

Học viên có thể mang theo máy tính xách tay đến khóa tập huấn, nhưng không được sử dụng máy tính 
xách tay trong thời gian tập huấn trừ trường hợp dùng để ghi chú, soạn nháp các chiến lược, và/hoặc tham 
khảo bất kỳ nguồn lực nào đã thu thập trong bài tập trước tập huấn. Phải tắt điện thoại thông minh và điện 
thoại di động. Yêu cầu học viên tránh kiểm tra email và làm việc khác cho đến lúc giải lao theo lịch.  
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2. Tập Hợp Nhóm Thực Hiện Tập Huấn 

Nhóm thực hiện khóa tập huấn sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong tất cả các giai đoạn tập huấn để tạo 
điều kiện cho các buổi học và quản lý hậu cần. Nhóm thực hiện khóa tập huấn lý tưởng gồm có:  

 Trợ giảng chính  
 Điều phối viên hậu cần để xử lý việc liên lạc với cơ sở, dịch vụ hậu cần, v.v. 

Một trợ giảng duy nhất có thể chỉ đạo khóa tập huấn này, mặc dù có thể thêm một trợ giảng nữa nếu sĩ 
số là đặc biệt lớn. Những trợ giảng Lý tưởng phải có kinh nghiệm về: 

 Tạo điều kiện nhóm 
 Vận động 
 Lập chiến lược 
 Các khu vực được đại diện tại khóa tập huấn 

 
 
Cùng trợ giảng 

Một trợ giảng duy nhất là đủ đối với khóa tập huấn này. Tuy nhiên, trong trường hợp có hai trợ giảng 
muốn hợp tác với nhau, sau đây là một số đề nghị để cùng trợ giảng hiệu quả:   

 Chia khóa học ra thành các phần và tách ra trong cả ngày đó. Chỉ định các buổi học phù hợp 
với năng lực, kiến thức hoặc nền tảng của nhau. 

 Trong khi một trợ giảng, người còn lại đảm nhận vai trò “trợ lý” (ví dụ như ghi thông tin lên 
bảng lật, bấm giờ, v.v.). Nếu bạn đóng vai trò trợ lý, hãy để cộng sự của bạn quản lý quy trình 
thảo luận. Tránh làm gián đoạn hoặc kiểm soát, trừ phi được yêu cầu hỗ trợ một cách rõ ràng. 
Nếu bạn là trợ giảng chính, hãy yêu cầu cộng sự của bạn giải đáp các thắc mắc của học viên 
phù hợp với chuyên môn riêng của cộng sự. 

 Đặt ra những gợi ý cần sử dụng trong các nội dung thuyết trình để truyền đạt ý kiến phản hồi 
một cách tế nhị chẳng hạn như “Sắp hết thời gian,” “Học viên không hiểu,” “Chúng ta cần dừng 
một chút,” hoặc “Tôi cần anh/chị giúp giải thích khái niệm này.”  

Chúng tôi khuyến nghị không nên có quá hai trợ giảng mỗi khóa tập huấn. 

Lưu ý về Bản Dịch 

Xác định ngôn ngữ chín sẽ được sử dụng trong khóa tập huấn. Chúng tôi khuyến nghị rằng học viên 
phải lưu loát hoặc có các kỹ năng ngôn ngữ rất tốt bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để truyền đạt khóa học này. 
Không được dùng bản dịch làm phương pháp truyền đạt chính; thay vào đó có thể sử dụng biên dịch viên 
để giúp truyền đạt các thuật ngữ hoặc khái niệm phức tạp cho người có ngôn ngữ truyền đạt không phải là 
ngôn ngữ bản xứ. Như thế, tốt nhất là chỉ định một biên dịch viên có vốn từ kỹ thuật về hoạt động vận động. 
Trợ giảng không nên làm người biên dịch chính.  
 
 
3. Xem Lại và Điều Chỉnh Chương Trình Học (nếu/khi cần) 

Chương trình học này đủ linh hoạt để có thể tổ chức với nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi ngày dựa trên 
tài liệu và ví dụ từ ngày hôm trước, do đó phải tổ chức các buổi học theo thứ tự được trình bày ở đây. Tuy 
nhiên, trợ giảng có thể muốn điều chỉnh các nội dung thuyết trình hoặc hoạt động dựa trên nhu cầu học tập 
của học viên, không gian phòng, tính khả dụng về thời gian, hoặc sĩ số nhóm trong khi tuân thủ trình tự buổi 
học ban đầu và các hướng dẫn. Điều này bao gồm thêm, xóa, hoặc cập nhật các slide PowerPoint để đáp 
ứng nhu cầu của học viên tốt hơn. 
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Chúng tôi cũng cung cấp một số nghiên cứu tình huống để minh họa việc hoạt động vận động chính sách 
đã được sử dụng như thế nào để giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu khác nhau. Do đó, trợ giảng có 
thể chọn những ví dụ sẽ phù hợp nhất với những mối quan tâm của từng nhóm tập huấn. Trợ giảng có thể 
điều chỉnh khóa tập huấn thêm bằng các ví dụ vận động trong đời thực của bản thân hoặc kể những câu 
chuyện từ kinh nghiệm của mình. Đảm bảo chọn những ví dụ phản ánh những mối quan tâm và nhu cầu 
của học viên.  

Nếu có ít thời gian hơn cho khóa tập huấn, hãy cân nhắc sử dụng ít hoạt động hoặc ví dụ hơn để minh họa 
các khái niệm và/hoặc giảm lượng thời gian cho hoạt động nhóm hoặc số nhóm các đội nộp lại sau các bài 
tập nhóm nhỏ. Nếu có nhiều thời gian hơn, đề nghị thêm một ngày để cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cá nhân 
hoặc đồng cấp để điều chỉnh hoặc phát triển thêm các chiến lược vận động. 

 
4. Quản Lý Hậu Cần Cho Địa Điểm Tập Huấn/Việc Đi Lại 

Đảm bảo rằng địa điểm đủ rộng để đón tất cả học viên và có không gian bổ sung cho các nhóm thảo luận. 
Nên có không gian thảo luận ở hoặc ở thật gần phòng tập huấn chính để tiết kiệm thời gian giữa những lần 
thảo luận và thảo luận toàn thể. 

Những hoạt động hậu cần khác cần cân nhắc bao gồm: 
 Cung cấp thức ăn và thức uống 
 Học viên mỗi ngày (nếu được cung cấp) 
 Đặt khách sạn 
 Đi lại và đưa đón tại địa phương 
 Các nhu cầu về âm thanh và hình ảnh 

 
5. Tổ Chức một Buổi Họp Dành Cho Trợ Giảng 

Những trợ giảng nên họp trước tập huấn để xem xét các vấn đề hậu cần và điều chỉnh chương trình làm 
việc nếu cần. Những danh sách kiểm tra sau đây có thể có ích để đảm bảo bạn có chuẩn bị: 

Danh Sách Kiểm Tra Trước Tập Huấn 
___ Tập hợp các gói thông tin dành cho học viên, bảng điểm danh, thẻ tên 
___ Lập kế hoạch quy trình đăng ký Ngày 1 
___ Điều phối giải lao ăn uống và cà phê/trà 
___ Xem lại danh sách học viên cuối cùng và kết quả từ bản khảo sát ý kiến học viên trước tập huấn 
___ Xem lại số học viên mỗi ngày/các vấn đề hậu cần khác 
___ Quyết định cách tốt nhất để chia thành các nhóm nhỏ (ví dụ như theo quốc gia, tổ chức, vấn đề sức 

khỏe, đánh số ngẫu nhiên) 
___ Chỉ định các buổi học cho (những) trợ giảng 
___ Điều chỉnh lịch tập huấn, chương trình học, hoặc tài liệu (nếu/khi cần) 
___ Xem lại kế hoạch quản lý ngôn ngữ (nếu cần) 

 Quy trình chọn biên dịch viên (ai sẽ phiên dịch và khi nào) 
 Cách trình bày tốt nhất khi sử dụng phiên dịch viên 
 Các slide, bảng lật bằng một ngôn ngữ khác 
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6. Chuẩn Bị Phòng Họp 

Vào ngày trước tập huấn, tiến hành một đợt "kiểm tra" phòng họp để đảm bảo phòng họp được bố trí và 
trang bị hợp lý, bao gồm:  

 Có đầy đủ bàn ghế 
 Bố trí bàn tối ưu 
 Hệ thống điều khiển ánh sáng và nhiệt độ 
 Micrô (nếu cần) 
 Thiết bị âm thanh hình ảnh, dây điện, màn hình 
 Bảng lật, bút viết bảng (tốt nhất nên sử dụng màu đen, xanh dương hoặc xanh lá), băng dính 

 
Thường có hai cách hữu ích để bố trí bàn. Mỗi cách có những lợi thế và bất lợi đối với các thành phần 
tập huấn khác nhau. Dựa trên sĩ số nhóm và kích thước phòng, hãy chọn một phương án sẽ hoạt động 
hiệu quả nhất.  

“Hình chữ U,” với trợ giảng và giá đỡ ở đầu mở. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy, nghe và tương tác 
với nhau nhưng cách này không tạo điều kiện cho hoạt động nhóm nhỏ. Hình này là thích hợp nhất với 
nhóm tập huấn nhỏ hơn. 

“Kiểu quán rượu,” với vài cái bàn tròn được đặt gần nhau quanh phòng với trợ giảng đứng ở phía trước. 
Hiệu quả đối với hoạt động nhóm nhỏ nhưng làm giảm sự tương tác giữa những học viên. 

Trước buổi học, treo các bảng lật cần thiết lên tường ở nơi dễ nhìn thấy trong phòng. Cũng đặt các gói 
thông tin dành cho học viên ở từng chỗ ngồi. Các gói thông tin này phải gồm có:   

 Chương trình làm việc  
 Các bản sao của các slide thuyết trình  
 Bảng ghi danh học viên 
 Tập  
 Các bảng tính 
 Bút/bút chì 
 Thẻ tên và tấm ghi tên 
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Lập Kế Hoạch Tập Huấn 

Để hoàn thành kịp thời từng phần này, phải bắt đầu lập kế hoạch vài tháng trước tập huấn. Lịch tập huấn 
sau đây là hướng dẫn đề xuất: 

 

 

  

Thời gian biểu Nhiệm vụ 

2–3 tháng trước 

 Tập hợp nhóm thực hiện tập huấn. 
 Tìm địa điểm. 
 Mời/thông báo cho học viên và gửi bản khảo sát ý kiến học viên trước 

tập huấn.  

1 tháng trước 

 Bố trí hoạt động hậu cần đi lại (sớm hơn nếu cần xin visa) cho học viên 
và (những) trợ giảng. 

 Xác nhận danh sách học viên. 
 Thu thập khảo sát ý kiến học viên trước tập huấn.  
 Tổ chức bài tập trước tập huấn.  
 Xem lại và điều chỉnh chương trình học và chương trình làm việc của 

khóa tập huấn (nếu/khi cần). 
 Chỉ định các vai trò và các bài thuyết trình giữa những trợ giảng. 

2–3 tuần trước 
 Hoàn thiện và soạn tài liệu, bảng tính, v.v. 
 Xác nhận hoạt động hậu cần cho địa điểm tổ chức. 

1 tuần trước 
 Chọn các nghiên cứu tình huống nào cần sử dụng và lập đủ số bản sao. 
 Tập hợp các gói thông tin và tài liệu dành cho học viên. 
 Lập bảng ghi danh học viên có thông tin liên hệ. 

1-2 ngày trước 
 (Những) trợ giảng đến địa điểm tập huấn, nếu phù hợp. 
 Tổ chức buổi họp dành cho trợ giảng. 
 Chuẩn bị phòng tập huấn. 
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NGÀY 1 HƯỚNG DẪN TẠO ĐIỀU KIỆN 

Giới Thiệu về Hoạt Động Vận Động 
Phần 1 và 2 

 

 

    Lịch của Ngày Hôm Nay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Các Tài Liệu của Ngày Hôm Nay  
  

   Đăng ký 8:30–9:00 

   Chào Mừng và Giới Thiệu 9:00–10:00 

   Vận Động Chính Sách Là Gì? 10:00–11:15 

                 Giải lao 11:15–11:30 

   Giới thiệu về 10 Phần  11:30–12:00 

                 Ăn trưa 12:00–13:00 

   Phần 1: Vấn Đề Vận Động 13:00–14:45 

                 Giải lao 14:45–15:00 

   Phần 2: Mục Đích Vận Động 15:00–17:15 

   Tóm Tắt Hàng Ngày và Kết Thúc 17:15–17:30 

 Máy tính xách tay, máy chiếu LCD 
 Màn hình, dây điện 
 Bộ slide PowerPoint  
 Bảng lật, giá đỡ, băng dán 
 Bút màu, kéo 
 Phiếu chỉ mục 
 Thẻ tên/bảng tên 
 Các gói thông tin dành cho học viên 
 Nhật ký điểm danh 

 Chương trình làm việc 
 Nghiên Cứu Tình Huống  
 Đáp Án Nghiên Cứu Tình Huống 
 Phần 1 Bảng tính: Xác Định Các Mục Đích Vận Động 

Tiềm Năng 
 Phần 1 Bảng tính: Chọn một Vấn Đề Vận Động 
 Phần 2 Bảng tính: Xác Định Các Mục Đích Vận Động 

Tiềm Năng 
 Phần 2 Bảng tính: Chọn một Mục Đích Vận Động 
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CHÀO MỪNG VÀ GIỚI THIỆU 

 

 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint  
 Thẻ tên và bảng tên 
 Nhật ký điểm danh 
 Các gói thông tin dành cho học viên 
 Chương trình làm việc  

 
 

 
 

 
 

 Chuẩn bị nhật ký điểm danh để học viên ký vào khi họ đến. 

 
 Bố trí bàn và đặt các gói thông tin dành cho học viên tại chỗ ngồi.  

 
 Tải các slide.  

 
 Dán nhãn một bảng lật với đầu đề “Các Quy Tắc Căn Bản” và một bảng lật khác với đầu đề 

“Nội dung phát sinh.” Treo cả hai bảng lật này ở vị trí dễ nhìn thấy.  
 

 
 

 
 

 

 

BƯỚC 1.   Chào đón học viên đến với khóa tập huấn                      10 phút      

   Chào đón học viên.  
 
 Mô tả ngắn gọn thông tin cơ bản và mục đích của khóa tập huấn.  
 
 Giới thiệu những trợ giảng và các nhân viên khác. 
 
 

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Mô tả các mục tiêu, chương trình làm việc và hậu cần của 

khóa tập huấn.  
 Đặt ra những kỳ vọng thích hợp đối với khóa tập huấn. 

9:00–10:00  
1 giờ 

                                

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 2.             HOẠT ĐỘNG: GIỚI THIỆU NGƯỜI THAM GIA                      20 phút      

 Yêu cầu học viên hợp tác với một người mà họ chưa biết hoặc không thường xuyên làm việc 
chung và chia sẻ ngắn gọn: 

 Tên của họ.  
 Tổ chức của họ. 
 Bất kỳ kinh nghiệm nào họ có về hoạt động vận động. 
 Họ hy vọng học được gì trong khóa tập huấn. 
 

 Yêu cầu học viên giới thiệu ngắn gọn cộng sự của mình với nhóm. 
 
 Ghi các kỳ vọng học tập của họ lên bảng lật.  
 
 
BƯỚC 3.   Cung cấp thông tin khái quát về khóa tập huấn             30 phút      

Xem lại các mục tiêu của khóa tập huấn. Để quản lý các kỳ vọng, hãy thảo luận về việc những kỳ 
vọng học tập của họ có thể trùng với hay không trùng với các mục tiêu như thế nào. 

 Phân biệt vận động chính sách với các hình thức vận động khác. 
 Xác định các thành phần quan trọng của một chiến lược vận động chính sách.  
 Xác định những giải pháp thay đổi chính sách để giải quyết những thử thách sức khỏe 

toàn cầu. 
 Thiết kế các chiến thuật để gây ảnh hưởng đến những người quyết định. 
 Lập một chiến lược vận động dùng một khuôn khổ có mười phần.  

 

 Nhấn mạnh ĐIỂM CHÍNH này. 

 Trong ba ngày của khóa tập huấn này bạn sẽ lập một chiến lược vận động chính sách 
chi tiết, toàn diện mà bạn có thể thực hiện. 

 
 Xem lại chương trình làm việc. Nhấn mạnh rằng những trợ giảng sẽ vừa thận trọng vừa linh hoạt về 

lịch tập huấn. Nhấn mạnh thời điểm bắt đầu và kết thúc và giờ giải lao. Giải thích rằng học viên phải 
tham dự toàn bộ khóa tập huấn. 

 
 Đảm bảo với học viên rằng đây sẽ là một khóa tập huấn tích cực! Mỗi buổi học sẽ gồm có thảo luận, 

trình bày, bài tập, và hoạt động nhóm nhỏ.  
 
 Xem lại nội dung của các gói thông tin dành cho học viên. Nhắc học viên mang theo tài liệu hàng ngày. 
 

Mời học viên đề xuất một danh sách các quy tắc (quy chuẩn) căn bản để làm việc cùng nhau. 
Ghi lại câu trả lời vào bảng lật “Các Quy Tắc Căn Bản”. Các ý tưởng có thể gồm có: 

 Thời gian bắt đầu. 
 Không dùng điện thoại hoặc máy tính xách tay trong quá trình thảo luận.  
 Chúc bạn vui vẻ! 
 Tôn trọng mọi quan điểm. 
 Đặt câu hỏi khi không hiểu. 
 Mọi người sẽ tham gia. 
 



 

______________________________________________________________________________ 
      Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                        NGÀY 1 
      Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                                         Chào Mừng và Giới Thiệu 

21 

 Giải thích vai trò của bảng lật “Nội dung phát sinh”. Bảng lật Nội dung phát sinh là công cụ để thu 
thập ý tưởng hoặc các vấn đề phát sinh nhưng không thể giải quyết vào lúc đó. Khuyến khích học viên 
ghi ra các câu hỏi hoặc các chủ đề lên đó trong giờ giải lao. 
 

 Xem lại hoạt động hậu cần cho khóa tập huấn (ví dụ phòng vệ sinh, lối thoát hiểm, ăn uống, v.v.). 
 
 

 

BƯỚC 4.   
 

 Giải thích rằng chúng ta sẽ bắt đầu bằng một số định nghĩa quan trọng và tìm hiểu khái niệm 
“vận động.”

TIẾP TỤC! 
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VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH LÀ GÌ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint  

 
 

 
 

 
 
 Vẽ bảng bên dưới lên hai tờ bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết. 
 

Khái niệm 
Đối Tượng 

Đích Mục tiêu 
Sự thành công 
được đánh giá 
như thế nào? 

IEC/BCC    

Nâng cao nhận 
thức vấn đề 

   

Gây quỹ    

Vận động cộng 
đồng/xã hội 

   

Vận động chính 
sách 

   

 
 
 
 Tải các slide.   

 
 
 
 
 
 
  

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Định nghĩa vận động chính sách.  
 Xác định các loại thay đổi chính sách khác nhau. 
 Phân biệt vận động chính sách với các khái niệm liên quan khác. 

 

10:00–11:15  
1 giờ, 

15 phút 
                                

CHUẨN BỊ 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                 5 phút  

 Giải thích rằng “vận động” có thể có nhiều nghĩa ở các quốc gia và bối cảnh khác nhau. Buổi 
học này sẽ xác lập một sự hiểu biết chung về thuật ngữ này. 

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Định nghĩa vận động chính sách. 
 Xác định các loại thay đổi chính sách khác nhau. 
 Phân biệt vận động chính sách với các khái niệm liên quan khác. 

 

BƯỚC 2.   Định nghĩa vận động chính sách                                               25 phút      

Yêu cầu học viên động não tìm những từ xuất hiện trong đầu khi họ nghĩ đến hoạt động 
vận động. Ghi các câu trả lời của họ lên bảng lật, có thể gồm có:  

 
 
 
 
 

 
 
 

Đọc định nghĩa về vận động chính sách từ slide này. Cho biết bất kỳ từ nào đã động não 
xuất hiện trong định nghĩa. 

Vận động chính sách là một quy trình thận trọng để cung cấp thông tin và gây ảnh hưởng 
đến những người quyết định trong việc ủng hộ sự thay đổi chính sách dựa trên bằng chứng.  
 

Xem lại slide về bốn phần chính của định nghĩa. 

 Vận động chính sách là một quy trình thận trọng đòi hỏi phải lập kế hoạch và có chiến 
lược. Nó sẽ không hiệu quả nếu thực hiện bừa bãi.  

 Nó nhằm mục đích cung cấp thông tin và gây ảnh hưởng đối với những người quyết 
định. Vận động chính sách tìm cách gây ảnh hưởng đến những người có thẩm quyền 
chính thức thực hiện thay đổi. 

 Vận động chính sách tìm kiếm những thay đổi dựa trên bằng chứng. Bạn phải có kinh 
nghiệm hoặc dữ liệu về chương trình để chứng minh vấn đề là quan trọng và chứng 
minh rằng giải pháp đề xuất sẽ có ích. 

 Mục đích cuối cùng của vận động chính sách là đạt được một sự thay đổi chính sách 
mong muốn. Chỉ cung cấp thông tin cho các nhà lập chính sách sẽ là không đủ. Chúng ta 
muốn thuyết phục họ thực hiện một hành động chúng ta muốn. Sự thay đổi chính sách 
có thể xuất hiện ở cấp toàn cầu, quốc gia, hoặc dưới cấp quốc gia. 

 Quy trình 
 Thuyết phục 
 Thay đổi 
 Liên lạc 
 Sự ảnh hưởng 

 Quyết định 
 Vận động hành lang 
 Nâng cao nhận thức 
 Giáo dục 
 Bảo vệ 

 Những người lập chính sách 
 Chính sách 
 Tổ chức 
 Cung cấp thông tin 
 Tạo tiền đề  

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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           Xem lại slide về bốn loại thay đổi chính sách. 
 Loại bỏ một chính sách có hại. 
 Cập nhật hoặc cải cách một chính sách đã có. 
 Lập một chính sách mới. 
 Tài trợ cho một chính sách. (Điều này gồm có cung 

cấp thông tin và gây ảnh hưởng đến ngân sách và 
sự phân bổ nguồn lực.)  

 
Yêu cầu học viên động não tìm các loại chính sách khác nhau 
và ghi câu trả lời của họ lên bảng lật. Đảm bảo bao gồm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Nhiều thuật ngữ trong số này được sử dụng thay thế lẫn nhau trong các chủ đề chung 
(ví dụ như “kế hoạch, chiến lược, chương trình làm việc, khuôn khổ” và “nghị định thư, 
hướng dẫn, quy định”).  

 Vận động chính sách phải tập trung vào việc thay đổi các tài liệu thành văn được ban 
hành bởi chính phủ hoặc các tổ chức cung cấp thông tin/gây ảnh hưởng/tài trợ/điều 
hành các chương trình y tế và hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người 
dân. Điều này giúp đảm bảo một sự thay đổi lâu dài hơn hoặc vĩnh viễn. 

 

 
BƯỚC 3.   So sánh vận động với các khái niệm tương tự                45 phút      

 Giải thích rằng vận động chính sách thường bị nhầm với các khái niệm khác có chung các 
yếu tố tương tự. Những khái niệm này là thông tin, giáo dục, và truyền thông (IEC) và các hoạt 
động truyền thông thay đổi hành vi (BCC), các nỗ lực gây quỹ, nâng cao nhận thức vấn đề, hoặc huy 
động cộng đồng và xã hội. Để phân biệt giữa các khái niệm này, có thể sẽ có ích khi cân nhắc các 
đối tượng, mục tiêu, và kết quả của từng phương án.  

 

Hướng dẫn học viên điền bảng như bên dưới.1 Nhắc bằng những câu hỏi chẳng hạn như:  
 

 Khi thực hiện các hoạt động IEC/BCC, ai là đối tượng đích của bạn? 
 Bạn muốn họ làm gì? Bạn biết liệu họ đã thực hiện hay không bằng cách nào? 

 
  

                                                
1 Trích từ The Centre for Development and Population Activities (CEDPA). "Vận động: Xây Dựng Các Kỹ Năng cho 
Các Nhà Lãnh Đạo NGO. Loạt Tài Liệu Huấn Luyện CEDPA.” Washington, DC. 1999. 

 Các điều luật/lập pháp 
 Các kế hoạch 
 Các chiến lược 
 Chương trình làm việc 
 Các khuôn khổ 
 Các đề cương 
 

 Các thủ tục 
 Các hướng dẫn 
 Các quy định 
 Ngân sách/các 

khoản riêng 
 Chương trình huấn 

luyện (theo quy định 
của chính phủ)  

 Các hiệp ước 
 Các quy ước hay 

tuyên bố quốc tế 
 Các thông tư 
 

Thủ Thuật Dành Cho 
Trợ Giảng! 

Truyền đạt, theo dõi và thực 
hiện các chính sách đã có 
cũng là những nỗ lực quan 

trọng. Nếu những chủ đề này 
xuất hiện, lưu ý rằng chúng 

đòi hỏi phải có các chiến 
lược khác với những gì 

chúng ta sẽ giải quyết trong 
khóa tập huấn này.  
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 Hướng dẫn một cuộc thảo luận ngắn về việc vận động chính sách giống và khác thế nào với 

các khái niệm khác. Nhắc bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Ấn tượng của bạn về vận động chính sách đã thay đổi như thế nào? 
 Những phương án khác này có thể đóng vai trò như thế nào trong vận động chính sách? 

 
 Tóm tắt các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Trong vận động chính sách, phương tiện truyền thông, các thành viên trong cộng đồng, 
các nhà lãnh đạo tôn giáo, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phải 
là đối tượng đích. Nhưng việc tiếp cận những nhóm này có thể là một chiến thuật mang 
tính chiến lược để gây ảnh hưởng đến những người quyết định, là đối tượng cuối cùng.  

 Việc nhận tiền từ chính phủ cho tổ chức của bạn thực hiện một chương trình hoặc hoạt 
động huấn luyện cụ thể không phải là vận động chính sách. Nó là vận động chính sách 
nếu tổ chức của bạn gây ảnh hưởng đối với chính phủ để cải thiện hoặc áp dụng một 
chương trình hoặc hoạt động huấn luyện thông qua chính sách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khái niệm Đối Tượng Đích Mục tiêu 
Sự thành công 

được đánh giá như 
thế nào? 

IEC/BCC 

Các cá nhân hoặc 
các nhóm dân phụ 
(ví dụ phụ nữ mang 

thai, nam giới 
trên 50 tuổi) 

Thay đổi một hành 
vi hay hành động 

cụ thể 

Hành vi mong muốn 
được áp dụng 

Nâng cao nhận 
thức về các 

vấn đề  
Công chúng 

Nâng cao nhận 
thức và giáo dục 
về một vấn đề cụ 

thể 

Nâng cao kiến thức 
về vấn đề và/hoặc 

ấn tượng có lợi 
về vấn đề 

Gây quỹ Các nhà tài trợ Gây quỹ cho tổ 
chức 

Các nguồn lực nhận 
được 

Huy động cộng 
đồng/xã hội hoặc 
tổ chức cơ bản 

Các thành viên 
trong cộng đồng 

Nâng cao nhận 
thức và sự tham 

gia 

Có nhiều người hơn 
nhận thức và tích 

cực tham gia 

Vận động 
chính sách 

Những người quyết 
định chính sách 

Ảnh hưởng đến 
sự thay đổi 
chính sách 

Đạt được sự thay 
đổi chính sách  

Thủ Thuật Dành Cho Trợ Giảng! 

Những câu hỏi về vận động hành lang có thể xuất hiện trong khóa tập huấn này. Nếu có, 
hãy đưa ra những ĐIỂM CHÍNH sau đây:  

Hầu hết hoạt động vận động chính sách không gồm có vận động hành lang. Vận động 
chính sách chỉ được xem là vận động hành lang nếu nó gồm có việc tìm đến các cơ quan 
lập pháp/nghị viện về vấn đề lập pháp/các điều luật cụ thể và phân bổ ngân sách. 

Nhiều nhà tài trợ hạn chế hoạt động vận động hành lang bằng tiền tài trợ của họ. Ví dụ như, 
không được sử dụng các nguồn tài trợ của Chính Phủ Hoa Kỳ (bao gồm USAID, HHS, và 
CDC), hoặc các khoản tài trợ từ tổ chức Bill & Melinda Gates Foundation cho bất kỳ hoạt 
động vận động hành lang nào trong hay ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhiều quốc gia có những 
quy định cụ thể về các hoạt động vận động hành lang.  

Hãy đảm bảo bạn hiểu các quy định của tổ chức của bạn, của nhà tài trợ, và của chính phủ 
địa phương liên quan đến vận động hành lang trước khi theo đuổi những hoạt động đó. 
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BƯỚC 4.   
 

 Giải thích rằng chúng ta sẽ sẵn sàng xem xét mười phần của khuôn khổ chiến lược sau khi 
giải lao. 

 

 

 
  

  GIẢI LAO    11:15–11:30  (15 phút)

TIẾP TỤC! 
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GIỚI THIỆU VỀ 10 PHẦN 
 

 
 

 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint  
 Nghiên Cứu Tình Huống 
 Đáp Án Nghiên Cứu Tình Huống 

 
 

 

 
 

 
 Ghi mười phần của một chiến lược vận động lên bảng lật và dán ở một nơi dễ nhìn thấy.  

 
10 Phần Của Một Chiến Lược Vận Động Chính Sách: 

Phần 1-  Vấn Đề Vận Động 

Phần 2-  Mục Đích Vận Động 

Phần 3-  Những Người Quyết Định và Những Người Có Ảnh Hưởng 

Phần 4-  Những Mối Quan Tâm Chính của Những Người Có Ảnh Hưởng 

Phần 5-  Phản Biện và Chướng Ngại Trong Vận Động 

Phần 6-  Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt Trong Vận Động 

Phần 7-  Các Đối Tác Vận Động 

Phần 8-  Các Chiến Thuật Vận Động 

Phần 9-  Các Thông Điệp Vận Động 

Phần 10- Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 
 

 Chọn một nghiên cứu tình huống cần sử dụng và lập đủ số bản phát tay. 

 

 Tải các slide.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Xác định các thành phần quan trọng của khuôn khổ chiến lược 

vận động. 
 

11:30–12:00  
30 phút 

                                

CHUẨN BỊ 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                     5 phút          

 Nhắc học viên rằng vận động chính sách phải là một “quy trình thận trọng.” Một chiến lược 
chính thức sẽ giúp bạn hình dung và thực hiện quy trình này. PATH đã phát triển một khuôn khổ 
đơn giản gồm 10 phần để giúp bạn lập một chiến lược vận động chính sách một cách rất hợp lý.  

 
 Phát biểu mục tiêu của buổi học: 

 Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Xác định các thành phần quan trọng của khuôn khổ chiến lược vận động. 

 

 

BƯỚC 2.   Xem lại 10 Phần                                             5 phút      
 
         Xem lại slide về 10 Phần và mô tả ngắn gọn các thành phần chính của mỗi phần.  

Phần 1-  Vấn Đề Vận Động 

Phần 2-  Mục Đích Vận Động 

Phần 3-  Những Người Quyết Định và Những Người Có Ảnh Hưởng 

Phần 4-  Những Mối Quan Tâm Chính của Những Người Có Ảnh Hưởng 

Phần 5-  Phản Biện và Chướng Ngại Trong Vận Động 

Phần 6-  Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt Trong Vận Động 

Phần 7-  Các Đối Tác Vận Động 

Phần 8-  Các Chiến Thuật Vận Động 

Phần 9-  Các Thông Điệp Vận Động 

Phần 10- Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 
 
 Yêu cầu học viên tham khảo bảng lật “10 Phần”. Giải thích rằng bảng lật này sẽ đóng vai trò 

như một “danh sách kiểm tra” khi chúng ta thực hiện quy trình. 
 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Có nhiều cách tiếp cận khuôn khổ này, và không có thứ tự cứng nhắc. Thông 
thường, bạn sẽ cần phải điều chỉnh các phần khác nhau đối với môi trường 
chính trị thay đổi khi chiến lược của bạn được tiết lộ. Nhưng mỗi phần là rất 
quan trọng để có một chiến lược vận động hoàn chỉnh, có trọng tâm. 

 Một số bước cũng mất nhiều thời gian hơn các bước khác. 
 

  

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 



 

__________________________________________________________________________ 
      Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                 NGÀY 1 
      Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                                        Giới thiệu về 10 Phần 

29 

 

BƯỚC 3.             HOẠT ĐỘNG: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG              15 phút      

 Chia học viên thành ba đến bốn nhóm và phát các bản sao của nghiên cứu tình huống đã chọn.  
 
 Yêu cầu người tình nguyện lần lượt đọc lớn nghiên cứu tình huống trong nhóm của họ.   
 
 Hướng dẫn học viên tìm 10 phần khác nhau của khuôn khổ chiến lược vận động trong 

nghiên cứu tình huống và liệt kê chúng vào bảng được cung cấp ở mặt còn lại. Cho 10 phút. 
 
 Yêu cầu các nhóm chia sẻ việc họ tìm thấy mỗi phần ở đâu, bắt đầu bằng Phần 1. (Tham khảo 

Đáp Án Nghiên Cứu Tình Huống). Đặt ra một số câu hỏi để tạo điều kiện thảo luận chẳng hạn như: 

 Có bất kỳ phần nào khó nhận ra hơn các phần khác hay không?  
 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Tình huống này chỉ là một ví dụ về việc mười phần đó có thể trông như thế nào trong 
đời thực. Mỗi buổi học sẽ tìm hiểu những phần này một cách chi tiết hơn và cung cấp 
thêm ví dụ.  

 

 

BƯỚC 4.   Chuẩn bị lập một chiến lược vận động                                           5 phút 

 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Trước khi bạn chuyển sang giai đoạn lập chiến lược, bạn nên thực hiện một số việc 
chuẩn bị để đảm bảo bạn hiểu được “tình hình” chính sách. Trước khi bạn bắt đầu 
một chiến lược, sẽ có ích khi: 

 Nghiên cứu quy trình chính trị/lập chính sách. 
 Phân tích môi trường hiện tại xoay quanh chính sách đó. 
 Lập sơ đồ về những bên có quyền lợi liên quan. 

 
 Bạn cũng nên tiến hành đánh giá nhu cầu để hiểu được các vấn đề mà nhóm dân 

mà bạn hy vọng sẽ được hưởng lợi đang đối mặt. 

 Mỗi người trong các bạn đã thực hiện một số bước này khi bạn hoàn thành bài tập 
trước tập huấn. Mục đích của bài tập đó là giúp bạn thu thập thông tin bạn sẽ cần 
biết trước khi bạn bắt đầu lập chiến lược.  

 Bạn sẽ thấy thông tin cơ bản này sẽ có ích như thế nào khi chúng ta chuyển qua 
mười phần này. 

 

BƯỚC 5.   
 

 Giải thích rằng chúng ta sẽ sẵn sàng chuyển sang Phần 1 sau giờ ăn trưa. Trong phần đầu 
tiên bạn sẽ chọn vấn đề bạn muốn giải quyết với vận động chính sách.   

 

    ĂN TRƯA   12:00–13:00   (1 giờ)

TIẾP TỤC! 



 

__________________________________________________________________________ 
      Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                NGÀY 1 
      Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                              Phần 1: Vấn Đề Vận Động 

30 

PHẦN 1: VẤN ĐỀ VẬN ĐỘNG 

 
 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint  
 Phần 1 Bảng tính: Xác Định Các Vấn Đề Vận Động Có Thể 
 Phần 1 Bảng tính: Chọn một Vấn Đề Vận Động 

 
 

 

 
 

 Quyết định cách tốt nhất, hợp lý để chia học viên để thực hiện hoạt động nhóm thực tiễn, 
sẽ tiếp tục diễn ra trong khóa tập huấn (ví dụ theo quốc gia, dự án, tổ chức, chủ đề sức khỏe, 
hoặc đánh số ngẫu nhiên).Đánh số ngẫu nhiên Học viên cũng có thể làm việc độc lập nếu trọng 
tâm của họ là duy nhất.  
 

 Lập bảng sau đây lên hai tờ trên bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Vẽ biểu đồ bên dưới lên hai tờ bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết.  
 

 
 
 
 

 

 Tải các slide. 

Các Tiêu Chí Vấn Đề Vấn đề 1 Vấn đề 2 

Tính Rõ Ràng, Tính Cụ Thể 
Dựa trên bằng chứng 
Tiềm năng hợp tác 
Ý chí chính trị 
Chuyên môn riêng 
Nguồn lực sẵn có 
Ít đến không có rủi ro 
Tác động đáng kể nếu được giải quyết 
Có thể thành công trong 3-5 năm 

              Tổng số Điểm Cao,  
                              Trung Bình, Thấp 

  

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Xác định những phẩm chất của một vấn đề tốt cần vận động.  
 Đánh giá các vấn đề có thể có đối với vận động. 

 

13:00–14:45  
1 giờ, 

45 phút 
                                

CHUẨN BỊ 

1 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                      5 phút 

 Giải thích rằng trước khi bạn có thể thực sự bắt đầu chiến lược vận động của bạn, bạn 
phải quyết định vấn đề bạn muốn giải quyết với vận động chính sách. Đây là một trong 
những phần khó khăn nhất nhưng quan trọng của việc lập chiến lược! 

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Xác định những phẩm chất của một vấn đề tốt cần vận động.  
 Đánh giá các vấn đề có thể có đối với vận động. 

 
 
BƯỚC 2.   Điều gì tạo thành một vấn đề tốt để vận động chính sách?           10 phút      

Hỏi học viên, “Những phẩm chất nào tạo thành một vấn đề tốt để vận động chính sách?” 
Ghi lại câu trả lời của họ lên bảng lật.  

 

          Xem lại slide về các vấn đề chính để vận động chính sách với các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Bất kỳ vấn đề nào bạn chọn để vận động chính sách phải có năm yếu tố này: 

 Nó phải là một mục tiêu đã có hoặc kết quả tự nhiên của tổ chức hoặc công trình 
của chương trình của bạn. Đừng vận động một vấn đề mà tổ chức của bạn không 
có kinh nghiệm. Nó sẽ làm hạn chế độ đáng tin cậy của bạn. 

 Nó phải dựa trên bằng chứng. Cần phải có bằng chứng cho thấy rằng vấn đề của 
bạn trên thực tế là một vấn đề cần giải quyết.  

 Một sự thay đổi trong chính sách (ví dụ như lập, sửa đổi, hủy hoặc tài trợ cho một 
chính sách) sẽ giúp cải thiện vấn đề. 

 Nó phải có thể đạt được một cách hợp lý trong từ ba đến năm năm. Đây là thời 
gian trung bình của một chiến lược vận động chính sách.  

 Nó phải thích hợp, cụ thể và rõ ràng. Các chủ đề sức khỏe rộng, chẳng hạn như 
HIV và AIDS, là quá chung chung.  

 

 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Bạn càng đảm bảo vấn đề của mình được cụ thể và rõ ràng, bạn càng có thể lập 
ra một giải pháp chính sách cụ thể sẽ giúp cải thiện vấn đề.   

 Một cách có ích để đảm bảo vấn đề của bạn được cụ thể và thích hợp là bắt đầu 
bằng một phát biểu thật ngắn gọn về vấn đề chính bạn mong giải quyết thông qua 
hoạt động vận động chính sách. Một vấn đề chính thường là một khó khăn có tác 
động đến những người bạn phục vụ hoặc làm cản trở khả năng tiếp cận hoặc cung 
cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả. Sau đó chúng ta xác định các nguyên nhân gốc rễ 
của vấn đề. 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 3.              HOẠT ĐỘNG: BÀI TẬP NHÓM                                  20 phút      

            Mở bảng lật có biểu đồ bên dưới. 

 

 
 

 
 
 

 Yêu cầu học viên phát biểu một vấn đề chính mà họ muốn giải 
quyết thông qua vận động chính sách bằng hai câu trở xuống. 
Ghi vấn đề vào ô trên cùng. 

 
 Yêu cầu học viên tiếp theo xác định hai đến ba nguyên nhân 

gốc rễ của vấn đề bằng hai câu trở xuống. Ghi các nguyên nhân 
vào ba ô vuông bên dưới.  

 
 Đặt ra những câu hỏi sau đây cho học viên về từng nguyên nhân 

gốc rễ:  

 Một sự thay đổi chính sách có thể giúp cải thiện vấn đề 
hay không? 

 Tổ chức của bạn có kinh nghiệm chương trình với vấn đề này hay không? 
 Bạn có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là một vấn đề hay không? 
 Vấn đề có thể được giải quyết một cách hợp lý (nếu không hoàn toàn) trong ba đến 

năm năm hay không? 
 
 Giải thích rằng nếu bất kỳ câu trả lời nào cho các câu hỏi này là “không,” nguyên nhân gốc rễ 

không tạo thành một vấn đề thuyết phục để vận động chính sách.  
 

 Dựa trên các câu trả lời cho các câu hỏi đó, yêu cầu học viên 
chọn một nguyên nhân gốc rễ cho vấn đề cần vận động (ngay cả 
khi tất cả sẽ là các vấn đề tốt). Nếu không có nguyên nhân gốc rễ nào 
là một vấn đề hiệu quả để vận động, yêu cầu học viên động não tìm 
thêm các nguyên nhân hoặc chọn một vấn đề khác. 

 
 Lặp lại bài tập này với một học viên khác (nếu thời gian cho phép). 
 

 

  

Thủ Thuật Dành Cho Trợ 
Giảng! 

Những người ủng hộ có kinh 
nghiệm sẽ có khả năng nhận  
ra sự vắng mặt của một chính 

sách hoặc tài trợ là vấn đề 
chính. Trong trường hợp này, 
khuyến khích họ củng cố và  
làm rõ vấn đề chính mà họ 

muốn giải quyết thông qua tài 
trợ hoặc chính sách. 

 
 

Thủ Thuật Dành Cho 
Trợ Giảng! 

Đôi khi vấn đề chính sẽ 
đã cụ thể một cách thích 
hợp. Nếu tất cả các câu 
trả lời là "có" đối với vấn 
đề đó, không cần phải 

liệt kê các nguyên 
nhân gốc rễ. 
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BƯỚC 4.              HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ             __       20 phút      

 Chia học viên ra thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu họ tham khảo Phần 1 Bảng Tính: Xác Định 
Các Vấn Đề Vận Động Có Thể.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây.   

 Ghi ra vấn đề chính mà bạn muốn giải quyết vào ô trên cùng và hai đến ba nguyên 
nhân gốc rễ vào các ô bên dưới. Sau đó trả lời bốn câu hỏi cho từng nguyên nhân 
gốc rễ.  

 Chọn một trong những nguyên nhân gốc rễ là vấn đề có thể đối với những nỗ lực 
vận động của bạn.  

 Lặp lại bài tập với một vấn đề khác ở mặt còn lại của bảng tính. 

 Nếu bất kỳ câu trả lời nào của bạn là “không,” nguyên nhân gốc rễ không tạo thành 
một vấn đề thuyết phục để vận động. Chọn một nguyên nhân khác hoặc một vấn đề 
khác. 

 Nếu bạn không có một vấn đề thứ hai, hãy chọn hai nguyên nhân gốc rễ từ vấn đề 
đầu tiên để làm vấn đề cần vận động. Bạn sẽ cần ít nhất hai vấn đề cần vận động 
để hoàn thành phần tiếp theo của bảng tính. 

 

 Yêu cầu các nhóm mô tả ngắn gọn kết quả của họ, nếu thời gian cho phép.  
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BƯỚC 5.   Ưu tiên các vấn đề cần vận động chính sách           15 phút      

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Có thể có nhiều vấn đề hợp lệ cần giải quyết, nhưng một số vấn đề đó có thể tốt 
hơn các vấn đề khác. Việc có quá nhiều vấn đề cần vận động có thể làm loãng 
đáng kể những nỗ lực của bạn. Điều quan trọng là phải lập ưu tiên.  

 

Yêu cầu học viên động não tìm những nhân tố có thể khiến cho họ chọn vấn đề này thay 
vì vấn đề khác. Ghi các câu trả lời của họ lên bảng lật, có thể gồm có: 

 
 
 
 
 
 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Nhiều vấn đề mà bạn muốn giải quyết sẽ không khả thi vì một số lý do. Để giúp 
bạn chọn vấn đề, có thể có ích khi xếp hạng chúng dựa trên các tiêu chí cụ thể.  

 

            Xem lại slide về các tiêu chí chuẩn dùng để giải quyết các vấn đề vận động.  

 Tính cụ thể và tính rõ ràng của vấn đề. 
 Lượng bằng chứng để chứng minh vấn đề. 
 Khả năng hợp tác để giải quyết vấn đề. 
 Mức ý chí chính trị để giải quyết vấn đề. 
 Tổ chức có kinh nghiệm và chuyên môn riêng để góp phần giải quyết vấn đề. 
 Tính sẵn có về nguồn lực (thời gian, tiền bạc, và sự ảnh hưởng) để giải quyết 

vấn đề.  
 Rủi ro đối với tổ chức của bạn trong việc giải quyết vấn đề. 
 Khả năng sự thay đổi chính sách sẽ tác động đáng kể đến vấn đề. 
 Tính khả thi thành công trong ba đến năm năm. 

 
Yêu cầu hai học viên chia sẻ cho nhau một trong các vấn đề cần vận động của họ. Dẫn 
dắt  nhóm chấm điểm cho cả hai vấn đề (cao, trung bình, hoặc thấp) dựa trên các tiêu chí trong 
bảng tính lên bảng lật bên dưới:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hướng dẫn thảo luận ngắn gọn về việc họ sẽ chọn vấn đề nào dựa trên điểm số. Giải thích 
rằng vấn đề có nhiều điểm cao và trung bình nhất thường có cơ hội cao nhất có tác động và 
thành công. Nhưng không có gì là tuyệt đối. 

 (tiếp tục đến trang kế tiếp)  

 Chuyên môn của nhân viên 
 Sẵn có về tài chính 
 Thời gian sẵn có 
 Điều kiện chính trị 

 Các sáng kiến chính sách đồng thời khác 
 Tác động của cuộc bầu cử sắp tới 
 Khả năng thành công 
 Ưu tiên của các bên có quyền lợi liên quan 

Các Tiêu Chí Vấn Đề Vấn đề 1 Vấn đề 2 
Tính Rõ Ràng, Tính Cụ Thể 
Dựa trên bằng chứng 
Tiềm năng hợp tác 
Ý chí chính trị 
Chuyên môn riêng 
Nguồn lực sẵn có 
Có ít đến không có rủi ro 
Tác động đáng kể nếu được giải quyết 
Có thể thành công trong 3-5 năm 

              Tổng số Điểm Cao,  
                                Trung Bình, Thấp 
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BƯỚC 6.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                     35 phút     

 Hướng dẫn học viên sử dụng Phần 1 Bảng Tính: Chọn một Vấn Đề Vận Động. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ghi hai vấn đề từ bảng tính đầu tiên vào hàng trên cùng.  
 Đánh giá từng vấn đề vận động có thể của bạn dùng các tiêu chí ở cột bên trái. Sau đó 

tính tổng số điểm cao, trung bình và thấp.  
 Chọn vấn đề nào sẽ nhắm đến hiệu quả hơn bằng vận động chính sách và ghi vấn đề đó 

vào ô dưới cùng. Vấn đề này sẽ là nền tảng của chiến lược bạn phát triển trong khóa tập 
huấn này. 

   
 Sau 20 phút, yêu cầu số nhóm dựa trên thời gian cho phép, trình bày ngắn gọn vấn đề họ 

chọn. Tạo điều kiện thảo luận bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Điểm số có làm bạn ngạc nhiên không? 
 Vấn đề "yêu thích" của bạn có xuất hiện trên cùng hay không?  
 Điểm số ảnh hưởng thế nào đến lựa chọn của bạn? 

 
 Nếu thời gian cho phép, giúp các nhóm điều chỉnh các vấn đề của họ nếu cần bằng cách 

đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược hoặc đưa ra những đề nghị giúp đảm bảo 
chúng được cụ thể hơn và/hoặc có thể đạt được đối với sự thay đổi chính sách. 
 



 

__________________________________________________________________________ 
      Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                NGÀY 1 
      Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                              Phần 1: Vấn Đề Vận Động 

36 

BƯỚC 7.   
 

 Chúc mừng nhóm đã hoàn thành Phần 1. 
 

 Đến bảng lật “10 Phần” và đánh dấu hoàn thành Phần 1.  
 
 Giải thích rằng phần tiếp theo là cân nhắc sự thay đổi chính sách sẽ giúp cải thiện hoặc 

khắc phục vấn đề. Phần 2 sẽ bắt đầu sau giờ giải lao.  
 

         GIẢI LAO   14:45–15:00   (15 phút)

TIẾP TỤC! 
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PHẦN 2: MỤC ĐÍCH VẬN ĐỘNG 

 
 
 

 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint  
 Phần 2 Bảng tính: Xác Định Các Mục Đích Vận Động Tiềm Năng  
 Phần 2 Bảng tính: Chọn một Mục Đích Vận Động 

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 Lập biểu đồ sau đây lên hai tờ bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết:     
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Tải các slide.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MỤC ĐÍCH VẬN ĐỘNG 
CHÍNH SÁCH: 

Chính sách 
(loại, tên) 

Cái gì Ai 
(tổ chức) Khi nào 

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Xác định những thành phần quan trọng của một mục tiêu. 
 Phát triển một mục tiêu vận động cho chiến lược của họ. 

 

15:00 –17:15  
2 giờ, 

15 phút 
                                

CHUẨN BỊ 

2 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học           5 phút       

 Giải thích rằng Phần 2 là phát triển mục đích vận động của bạn để giúp tập trung vào 
chiến lược của bạn. Nền tảng cho mục đích đó là trước tiên phát biểu giải pháp chính sách của 
bạn, hoặc bạn muốn một nhà lập chính sách làm gì để giải quyết vấn đề của bạn. 

 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Xác định những thành phần quan trọng của một mục tiêu. 
 Phát triển một mục tiêu vận động cho chiến lược của bạn. 

 
 
BƯỚC 2.   Xác định các giải pháp chính sách tiềm năng                    30 phút        

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Một giải pháp chính sách thường có hai phần: loại/tên chính sách bạn muốn gây tác 
động và cụ thể bạn muốn chính sách đó làm gì. 

 
 Hướng dẫn học viên ghi các chính sách và các cơ chế tài chính tác động mạnh nhất đến 

vấn đề họ chọn, ghi tên cụ thể của chính sách đó nếu họ biết. Nhắc họ về những loại chính 
sách khác nhau mà họ đã động não ở phần trước. (Họ có thể thực hiện việc này trên giấy hoặc 
bảng lật). 

 
 Sau đó hướng dẫn họ khoanh tròn hai hoặc ba chính sách mà họ muốn bãi bỏ, sửa đổi, 

hoặc tài trợ nhất. Nếu họ muốn lập một chính sách mới, yêu cầu họ ghi ra loại chính sách và 
khoanh tròn. 

 
 Yêu cầu học viên chia sẻ một loại/tên chính sách mà họ đã khoanh tròn và lý do. Sau đó 

yêu cầu họ cho biết họ muốn chính sách đó làm gì để giải quyết vấn đề của họ bằng hai câu trở 
xuống. Đặt ra các câu hỏi làm rõ nếu cần để giúp đảm bảo được cụ thể hơn.  

 
 Giải thích rằng hai phần này—loại/tên chính sách và bạn muốn chính sách đó làm gì—sẽ 

tạo thành giải pháp chính sách của bạn. 
 

 

BƯỚC 3.   Biến giải pháp chính sách của bạn thành các mục đích vận động    15 phút        

Trên bảng lật đã chuẩn bị, chuyển loại/tên chính sách vào ô “Chính Sách” và bạn muốn 
chính sách vào ô “Cái Gì”. Giải thích rằng một mục đích vận động là một giải pháp chính sách, 
cộng với tổ chức quyết định sẽ cung cấp giải pháp này và họ sẽ thực hiện vào lúc nào.  

 

 

 

 

 

 
 

MỤC ĐÍCH VẬN ĐỘNG 
CHÍNH SÁCH: 

Chính sách 
(loại, tên) 

Cái gì Ai 
(tổ chức) Khi nào 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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 Làm việc với học viên trước đó để điền vào các ô “Ai” và “Khi Nào”. 
 
 Kết hợp tất cả các ô (theo bất kỳ thứ tự nào) thành một phát biểu mục đích chính sách cô 

đọng trên bảng lật.  
 
 Lặp lại bài tập này với một học viên khác nếu thời gian cho phép. 
 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Thường có nhiều hơn một giải pháp cho một vấn đề và một số có thể dễ đạt được 
hơn vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Điều quan trọng là phải lập ưu tiên.  

 Nhưng điều quan trọng là trong đầu phải có nhiều giải pháp chính sách cho một vấn 
đề. Tùy vào những thay đổi trong môi trường chính trị, bạn có thể cần phải trở lại vào 
bất kỳ lúc nào và điều chỉnh hoặc thay đổi mục đích của mình. Hãy nhớ rằng nếu bạn 
thay đổi mục đích của mình, bạn cũng cần phải thay đổi các phần khác của chiến lược 
của bạn. 

 

 

BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                    ___40 phút     

 Yêu cầu học viên tham khảo Phần 2 Bảng Tính: Xác Định Các Mục Đích Vận Động Có Thể. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tiếp tục đến trang kế tiếp)  
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Cung cấp các hướng dẫn sau đây.  

 Dùng vấn đề bạn đã xác định ở Phần 1, điền vào các sơ đồ để lập hai mục đích vận động 
khả dĩ. 

 Trong bong bóng “loại/tên chính sách”, ghi tên hoặc loại chính sách cụ thể bạn muốn lập, 
bãi bỏ, sửa đổi, hoặc tài trợ. Trong bong bóng “chính sách phải làm gì”, ghi ra những gì 
bạn muốn chính sách cụ thể đó thực hiện bằng hai câu trở xuống. Trong bong bóng “ai 
sẽ thực hiện”, ghi tên của tổ chức có thể thực hiện sự thay đổi chính sách mong muốn. 
Trong bóng bóng “đến khi nào”, ghi ra khung thời gian trong đó bạn muốn thấy sự thay 
đổi chính sách hoàn thành.  

 Sau đó kết hợp tất cả các phần thành một phát biểu mục đích vận động chính sách cô đọng. 

 Bạn có thể kết hợp các phần theo bất kỳ thứ tự nào để tạo thành mục đích vận động 
chính sách của bạn. 

 
 Khi hoàn thành, yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ hai mục đích vận động có thể. Đặt ra những câu 

hỏi làm rõ chẳng hạn như: 
 Bạn muốn ai phát triển, sửa đổi, bãi bỏ, hoặc tài trợ cho một chính sách?  
 Bạn muốn ảnh hưởng đến loại chính sách gì? 
 Những gì bạn muốn chính sách thực hiện có rõ ràng không? Bạn có thể cho biết cụ 

thể hơn bằng cách nào? 
 Có bất kỳ loại chính sách nào khác mà bạn có thể chưa cân nhắc, có ảnh hưởng đến 

vấn đề hay không? 
 

 

BƯỚC 5.   Chọn mục đích vận động tốt nhất                                          10 phút        
Xem lại slide về các đặc điểm của một mục đích vận động chính sách tốt. Giải thích rằng 
chúng ta lập ưu tiên các mục đích vận động dùng các tiêu chí tương tự như những gì chúng 
ta sử dụng với các vấn đề vận động: 

 

 

 

 

 

  

 Tính Rõ Ràng, Tính Cụ Thể  Nguồn lực sẵn có 
 Dựa trên bằng chứng  Ít đến không có rủi ro 
 Tiềm năng hợp tác  Tác động đáng kể nếu được giải quyết 
 Ý chí chính trị  Có thể thành công trong 3-5 năm 
 Chuyên môn riêng  
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BƯỚC 6.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                         35 phút 

 Giải thích rằng lúc này chúng ta sẽ sử dụng Phần 2 Bảng Tính: Chọn một Mục Đích Vận 
Động để tính điểm các mục đích có thể của chúng ta và chọn một mục đích làm trọng tâm 
của chiến lược vận động của chúng ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bảng tính trang 2) 
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 Cung cấp các hướng dẫn sau đây.  

 Ghi hai mục đích vận động khả dĩ của bạn vào hàng trên cùng sau đó chấm điểm 
từng mục đích theo các tiêu chí.  

 Tính tổng số tiêu chí được điểm cao, trung bình, và thấp để xác định mục đích nào 
có khả năng thành công cao hơn (chủ yếu là được điểm cao và trung bình).  

 Chọn mục đích được ưu tiên và ghi mục đích đó thành mục đích cuối cùng của bạn 
ở dưới cùng bảng tính.  

  
 Yêu cầu nhóm chia sẻ mục đích vận động ưu tiên của họ. Tạo điều kiện cho học viên cung 

cấp ý kiến phản hồi và giúp điều chỉnh mục đích của nhau bằng các câu hỏi chẳng hạn như: 

 Liệu một nhà lập chính sách có hiểu được phương hướng hay hành động chính xác 
mà họ cần thực hiện từ mục đích của bạn hay không? 

 Bạn sẽ xác định liệu bạn đã đạt được mục đích hay chưa bằng cách nào? 
 Nếu bạn đạt được mục đích này, bạn sẽ thực sự có tác động đến vấn đề hay không? 

 
 
 

BƯỚC 7.   
 
 Đến bảng lật “10 Phần” và đánh dấu hoàn thành Phần 2.  

 
 Chúc mừng học viên đã lập các mục đích vận động của mình và đã hoàn thành một ngày rất 

đầy đủ. Ngày mai, công việc xác định các đối tượng vận động sẽ bắt đầu. 

TIẾP TỤC! 
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TÓM TẮT HÀNG NGÀY VÀ KẾT THÚC 
   
 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu 
 Phiếu chỉ mục 

 

 

 

 

 

 

BƯỚC 1.   Tóm tắt hoạt động trong ngày                                5 phút          

 Chúc mừng và cám ơn học viên đã nhiệt tình và làm việc chăm chỉ. 
 
 Nhanh chóng xem lại các chủ đề chính và các thành tích của nhóm từ ngày hôm đó.  
 
 Hỏi học viên xem họ có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét cuối cùng nào về ngày hôm đó hay không.  
 

 

 
BƯỚC 2.             HOẠT ĐỘNG: Ý KIẾN PHẢN HỒI                                    10 phút      

 Phát các phiếu chỉ mục để lấy ý kiến phản hồi của học viên về ngày hôm đó. Yêu cầu họ vẽ 
một dấu “+” ở một phía và ghi một điều mà hôm nay họ đã học/thích. Ở mặt kia, vẽ một dấu “—“ 
và ghi một điều mà họ muốn thấy có thay đổi. 

 Chú ý đến bất kỳ vấn đề hậu cần nào còn lại và kết thúc ngày làm việc.  
 
 
SAU NGÀY HÔM ĐÓ: 

1. Xem lại ý kiến phản hồi của học viên. Chuẩn bị một bản tóm tắt cho buổi sáng hôm sau. 

2. Xem lại tiến độ của ngày hôm nay và chương trình làm việc của ngày mai. Điều chỉnh nội dung 
và thời gian nếu cần dựa trên ý kiến phản hồi của học viên.  

3. Sắp xếp lại các bảng lật không còn cần đến và chuẩn bị các bảng lật cho ngày hôm sau. 
 

  

17:15 – 17:30  
15 phút 

                                

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Tóm tắt các chủ đề và thành tích của ngày hôm đó. 
 Cung cấp ý kiến phản hồi về khóa tập huấn cho đến lúc này. 
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NGÀY 2 HƯỚNG DẪN TẠO ĐIỀU KIỆN 

Phần 3 đến 7 

 

 

Lịch của Ngày Hôm Nay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Các Tài Liệu của Ngày Hôm Nay   

Buổi Khai Mạc 9:00 –9:15 

Phần 3: Những Người Quyết Định và Những Người Có Ảnh Hưởng   9:15–10:30 

                     Giải lao 10:30–10:45 

Phần 4: Những Mối Quan Tâm Chính của Những Người Quyết Định 10:45–12:00 

                     Ăn trưa 12:00–13:00 

Phần 5: Phản Biện và Chướng Ngại Trong Vận Động 13:00–14:15 

Phần 6: Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt Trong Vận Động  14:15–15:15 

                     Giải lao 15:15–15:30 

  Phần 7: Các Đối Tác Vận Động 15:30–17:15 

Tóm Tắt Hàng Ngày và Kết Thúc 17:15–17:30 

 Máy tính xách tay, máy chiếu LCD 
 Màn hình, dây điện 
 Bộ slide PowerPoint  
 Bảng lật, giá đỡ, băng dán 
 Bút màu, kéo 
 Phiếu chỉ mục   
 Thẻ tên/bảng tên 
 Nhật ký điểm danh  
 Chương trình làm việc 
 Các biển Sắp Xếp 
 Nghiên Cứu Tình Huống 
 Thẻ Kết Hợp Đối Tác  

 Mô tả Khóa Học Chướng Ngại 
 Thẻ flash card về Các Phẩm Chất của Đối Tác Hiệu Quả, 3 bộ 
 Thẻ flash card về Các Loại Hình Hợp Tác  
 Phần 3 Bảng tính: Xác Định Những Người Quyết Định và 

Những Người Có Ảnh Hưởng Người gây ảnh hưởng: 
 Phần 4 Bảng tính: Xác Định Những Mối Quan Tâm Chính 

của Người Quyết Định 
 Phần 5 Bảng tính: Giải Quyết Phản Biện 
 Phần 5 Bảng tính: Khắc Phục Chướng Ngại 
 Phần 6 Bảng tính: Lập Danh Sách Kiểm Kê Các Nguồn 

Lực Sẵn Có và Thiếu hụt:  
 Phần 7 Bảng tính: Chọn Các Đối Tác Vận Động  
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BUỔI KHAI MẠC 

 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Nhật ký điểm danh 
 Chương trình làm việc  

 
 
 

 

 
 

 Chuẩn bị nhật ký điểm danh để học viên ký vào khi họ đến. 

 
 Chuẩn bị hai bảng lật trắng ở trước phòng.  

 
 
 
 

 

 

 

BƯỚC 1.   Chào mừng và ý kiến phản hồi Ngày 1                                 5 phút      

          Chào đón học viên.  
 
 
 Tóm tắt ngắn gọn ý kiến phản hồi của học viên của hôm qua và mô tả bất kỳ sự điều chỉnh 

nào được lập kế hoạch cho hôm nay.  
 
 
 

  

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Nhớ lại những điểm chính của ngày hôm trước. 
 Mô tả các mục tiêu cho ngày hôm đó. 

 

9:00 - 9:15  
15 phút 

                                

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 2.              HOẠT ĐỘNG: CÁC TIÊU ĐỀ                                              5 phút      

 Yêu cầu học viên nhớ lại các nội dung thảo luận và hoạt động của hôm qua.  
 

 Yêu cầu họ nghĩ ra một “tiêu đề” ngắn của ngày hôm qua thể hiện một điều quan trọng mà 
họ đã học được và ghi đầu đề đó lên bảng lật. 

 
 Sau khi mọi người đã làm xong, xem lại mỗi tiêu đề, ghi chú những điểm chung, và thảo 

luận ngắn gọn. 
 
 
 

BƯỚC 3.   Xem lại chương trình làm việc của ngày hôm nay                 5 phút      

 Yêu cầu học viên tham khảo chương trình làm việc của họ. 
 
 Xem lại các chủ đề chính và các hoạt động đã lập kế hoạch cho ngày hôm đó. Nhấn mạnh 

ngày hôm nay sẽ dựa trên các chủ đề và kết quả của ngày hôm qua như thế nào. 
 
 Yêu cầu đặt câu hỏi. 
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PHẦN 3: NHỮNG NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Phần 3 Bảng tính: Xác Định Những Người Quyết Định và Những Người Có Ảnh Hưởng 

 
 

 
 

 
     

 Tải các slide. 
 
 
 
 

 

 

 

BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                  5 phút       

 Nhắc học viên rằng hôm qua chúng ta đã xác định các tổ chức quyết định trong các mục 
đích vận động của chúng ta (ô “Ai”). Bây giờ chúng ta sẽ xác định những người quyết định 
chính trong các tổ chức này. Những người quyết định này là quan trọng vì họ là những người 
có quyền hạn cho bạn những gì bạn muốn—những người có thể đồng ý hay bác bỏ mục đích 
của bạn. Họ sẽ trở thành những đối tượng cụ thể của các nỗ lực vận động của bạn.   

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Xác định những người quyết định và những người có ảnh hưởng.  
 Nhắm mục đích vận động của bạn đến những người quyết định thích hợp.  
 Xác định các cách để tiếp cận những người quyết định đích.  

3 
Mục Tiêu Của Buổi Học 

Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Xác định những người quyết định và những người có ảnh hưởng.  
 Nhắm các mục đích vận động đến những người quyết định thích hợp. 
 Xác định các cách để tiếp cận những người quyết định chính.  

9:15 - 10:30  
1 giờ, 

15 phút 
                                

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 2.   Định nghĩa và xác định những người quyết định                        15 phút      
           Đọc định nghĩa về những người quyết định từ slide này: 

Những người quyết định Những người có quyền hạn hoặc thẩm quyền chính thức để 
thực hiện sự thay đổi chính sách mong muốn và/hoặc những cố vấn hoặc nhân viên 
của họ.  

 
Yêu cầu học viên cho ví dụ về những người quyết định mà họ biết từ công việc của 
bản thân họ. Ghi các câu trả lời của họ lên bảng lật và đưa ra một số ví dụ để nhắc họ suy 
nghĩ chẳng hạn như:  

 Bộ Trưởng Y Tế 
 Thủ Trưởng cơ quan 
 Ủy ban Y tế 
 Một nghị sĩ cụ thể 

 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Nếu một ủy ban hoặc nhóm công tác đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách, 
điều quan trọng là phải xác định (những) cá nhân cụ thể là người nổi bật nhất 
trong nhóm, thiết lập chương trình làm việc của nhóm, hoặc tạo điều kiện tổ 
chức các cuộc họp.  

 Thường có một dây chuyền trong quy trình đưa ra quyết định. Mặc dù sau cùng 
một người có thể đưa ra quyết định cuối cùng, thường có những người quyết định 
khác cũng cần được thuyết phục. Ví dụ như, để tiếp cận Bộ Trưởng Y Tế, bạn có 
thể cần phải bắt đầu với nhân viên kỹ thuật trong phân ban là những người giải 
quyết vấn đề cụ thể của bạn và sau đó tiếp tục đi theo dây chuyền đó. 

 
Yêu cầu một nhóm chia sẻ ví dụ mục đích vận động của họ từ ngày hôm qua. Yêu cầu 
toàn bộ nhóm động não lập một danh sách những người quyết định chính có thẩm quyền đưa 
ra các quyết định về sự thay đổi chính sách đó. Ghi lại câu trả lời của họ lên bảng lật.  

 
 Sau đó yêu cầu cả lớp động não về việc họ có thể tiếp cận những người này bằng cách 

nào trên thực tế để vận động cho vấn đề. Nhắc bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Bạn có thể tự gặp gỡ họ hay không?  

 Có các diễn đàn khác bên cạnh một cuộc họp có thể giúp bạn cung cấp thông tin 
hoặc gây ảnh hưởng đến những người quyết định hay không? 

 Nếu bạn không có khả năng tiếp cận trực tiếp, ai có thể giúp bạn tiếp cận những 
người quyết định chính?  

 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Bạn càng có sự ảnh hưởng hoặc sự liên hệ trực tiếp với những người quyết định 
chính, bạn sẽ càng có cơ hội thuyết phục họ.  

 Đừng tự hạn chế chỉ ở những mối liên hệ bạn có thể tự có. Cân nhắc những mối 
quan hệ có thể tồn tại giữa những người quyết định và nhân viên tại tổ chức của 
bạn, các thành viên trong ban giám đốc của bạn, những người liên hệ trong giới 
truyền thông, các đồng nghiệp hoặc các đối tác chương trình quan trọng. 
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BƯỚC 3.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                          20 phút      

 Yêu cầu học viên tham khảo Phần 3 Bảng Tính: Xác Định Những Người Quyết Định và 
Những Người Có Ảnh Hưởng  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Bắt đầu ở cột B, liệt kê tên cụ thể của ba hoặc bốn người quyết định chính đối với mục 
đích vận động của bạn. 

 Liệt kê tên thực và chức danh/vai trò khi có thể. Nếu bạn không có tên thật hoặc chức 
danh/vai trò, hãy ghi chú để tiến hành nghiên cứu thêm về thông tin đó vào ô dưới cùng.  

 Sau đó ghi lại những mối liên hệ của bạn hoặc tổ chức của bạn với những người quyết 
định đó vào cột A. 

 Lúc này bỏ qua các cột khác. 

 Nếu thời gian cho phép, yêu cầu các nhóm chia sẻ ngắn gọn danh sách của họ với cả 
nhóm. Đặt ra những câu hỏi làm rõ để nhận được những ví dụ càng cụ thể càng tốt 
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BƯỚC 4.   Định nghĩa và xác định những người có ảnh hưởng chính       10 phút      

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Ngay cả khi bạn tự có khả năng tiếp cận trực tiếp đối với những người quyết 
định hay thông qua những liên hệ gần gũi của bạn, cũng có thể có ích khi tiếp 
cận họ thông qua những người mà họ lắng nghe nhiều nhất, những cá nhân 
hoặc nhóm có khả năng tiếp cận hoặc ảnh hưởng đặc biệt.  

 
          Đọc định nghĩa về những người có ảnh hưởng từ slide này: 

Những người có ảnh hưởng chính: Những người hoặc nhóm người có thể có ảnh 
hưởng thuyết phục đối với các hành động, ý kiến hoặc hành vi của những người 
quyết định. 

 
 Cho học viên có một phút động não tìm càng nhiều cá nhân hay nhóm càng tốt là những 

người có ảnh hưởng mạnh nhất đối với những người quyết định (một danh sách chung 
chung, không có tên cụ thể). Họ có thể thực hiện việc này trên giấy hoặc bảng lật. 

 
 Yêu cầu mỗi nhóm đọc to danh sách của mình. Các ví dụ về những người có ảnh hưởng 

chính có thể gồm có: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Luôn cho biết càng cụ thể càng tốt. Nói "công chúng" hay "giới truyền thông" là 
quá rộng. Nên xác định một nhà báo cụ thể hay hãng thông tấn duy nhất (chẳng 
hạn như hãng viết bài về chính trị) hoặc một nhóm hành động trong cộng đồng 
mà người quyết định theo dõi sát sao.  

 
Yêu cầu học viên chia sẻ một trong những người quyết định của họ. Yêu cầu cả lớp 
giúp động não lập một danh sách những người có ảnh hưởng cụ thể đối với người quyết định 
đó. Ghi lại câu trả lời của họ lên bảng lật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Một nhà lãnh đạo kinh doanh nổi tiếng 
 Các hiệp hội chuyên nghiệp 
 Các nhóm hành động trong cộng đồng 
 Các nhà báo cụ thể 
 Các nhóm thiện nguyện 
 Các nhà lãnh đạo dân sự 
 Các tổ chức NGO khác 

 Các hiệp hội kinh doanh 
 Những người nổi tiếng 
 Một khối cử tri 
 Các tổ chức nghiên cứu 
 Các học viện 
 Các liên minh 
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BƯỚC 5.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                      25 phút      

 Yêu cầu học viên trở lại Phần 3 Bảng Tính: Xác Định Những Người Quyết Định và Những 
Người Có Ảnh Hưởng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây.    

 Liệt kê một hoặc hai người có ảnh hưởng chính đối với từng người quyết định ở cột C.  

 Liệt kê tên thực và chức danh/vai trò khi có thể. Nếu bạn không có tên thật hoặc chức 
danh/vai trò, hãy ghi chú để tiến hành nghiên cứu thêm về thông tin đó vào ô dưới cùng.  

 Ở cột D, ghi lại những liên hệ của bạn hoặc của tổ chức của bạn với những cá nhân 
hoặc tổ chức có ảnh hưởng này. 

 
 
 Nếu thời gian cho phép, yêu cầu các nhóm chia sẻ ngắn gọn danh sách những người có 

ảnh hưởng của họ đối với một trong những người quyết định chính của họ. Tạo điều kiện 
thảo luận bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Những cá nhân/nhóm này có ảnh hưởng thế nào đến người quyết định này? 
 Bạn sẽ tiếp cận những người có ảnh hưởng này bằng cách nào? 
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BƯỚC 6.   
 

 Chúc mừng học viên đã hoàn thành Phần 3.  
 
 Đến bảng lật "10 Phần" và đánh dấu hoàn thành Phần 3.  

 
 Giải thích rằng bước tiếp theo sẽ là hiểu hơn về những người quyết định đích của bạn và 

quan điểm của họ đối với vấn đề chính sách của bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu phần này sau giải 
lao. 

 
 
 
 

   GIẢI LAO    10:30 - 10:45  (15 phút) 

TIẾP TỤC! 
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PHẦN 4: NHỮNG MỐI QUAN TÂM CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH 
 

 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Các biển Sắp Xếp 
 Phần 4 Bảng tính: Xác Định Những Mối Quan Tâm Chính của Những Người Quyết Định 

  
  
 
 
 

 

 
    

 
 Dán các biển Sắp Xếp về sự nhận thức theo một đường thẳng trên tường như bên dưới: 
 

 

 

 
   

 Đặt các biển Sắp Xếp về quan điểm theo một đường thẳng lên sàn nhà như bên dưới: 

 

 
 
   
 
 Tải các slide. 
 

 
  

Không 
nhận thức 

Nhận thức, 
không có thông tin 

Nhận thức, 
có thông tin không 

chính xác 

Nhận thức, 
có thông tin 
chính xác 

Phản đối Chưa quyết định Ủng hộ Đi đầu 

4 
Mục Tiêu Của Buổi Học 

Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Đánh giá sự nhận thức và quan điểm của những người quyết định 

chính đối với các vấn đề của họ.  
 Xác định những mối quan tâm chính của những người quyết định như 

một cách thuyết phục họ về vấn đề đó.  

CHUẨN BỊ 

10:45 - 12:00  
1 giờ, 

15 phút 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                                                                           5 phút               

 Giải thích rằng chúng ta cần phải hiểu được những người quyết định của chúng ta biết 
gì về vấn đề của chúng ta (mức nhận thức của họ) và họ cảm thấy thế nào về vấn đề của 
chúng ta (vị trí của họ) để xác định cách tốt nhất để thuyết phục họ. 

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Đánh giá sự nhận thức và quan điểm của những người quyết định của bạn.  
 Xác định những mối quan tâm chính của những người quyết định như một cách 

thuyết phục họ về vấn đề của bạn.  
 
 
BƯỚC 2.   Sự nhận thức và quan điểm của những người quyết định            20 phút
    
         Xem lại slide về sự nhận thức đối với một vấn đề. Mô tả những mức khác nhau như bên dưới: 

 Không nhận thức: không quen với vấn đề của bạn. 
 Nhận thức về vấn đề, nhưng hầu như không có thông tin: đã nghe đến vấn đề của 

bạn, nhưng có thể không có nhiều thông tin. 
 Nhận thức được vấn đề, nhưng có thông tin không chính xác: đã nghe đến vấn đề, 

nhưng có thể có thông tin lỗi thời hoặc thông tin không chính xác. 
 Có thông tin chính xác về vấn đề: nhận thức và có thông tin chính xác về vấn đề. 

 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Bạn cần phải suy nghĩ về vấn đề của mình trên quan điểm của từng người quyết 
định của bạn. Các chiến lược vận động hiệu quả nhất được thiết kế để gặp gỡ 
những người quyết định của bạn ở nơi của họ, và vận động quan điểm của bạn. 

 Trọng tâm tiếp cận của bạn sẽ khác nhau tùy vào mức nhận thức của người quyết 
định của bạn. Đối với những người quyết định nào không nhận thức hoặc không có 
thông tin, trước tiên bạn sẽ muốn chia sẻ thông tin về vấn đề của bạn. Những người 
cần kiến thức cơ bản về một vấn đề trước khi họ có thể cân nhắc có hành động về 
vấn đề đó. Đối với những người có nhận thức và có thông tin về vấn đề của bạn, bạn 
muốn xây dựng ý chí hành động của họ. Nhiệm vụ của bạn thường là minh họa tại 
sao một người quyết định nên quan tâm đến vấn đề này. 

 
 
 

  

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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             Xem lại slide về quan điểm đối với một vấn đề. Mô tả những quan điểm khác nhau như 
bên dưới: 

 Đi đầu về hình ảnh và lời nói: tích cực hoạt động và lên tiếng thay mặt cho vấn đề của 
bạn để thực hiện một sự thay đổi. Bạn không cần phải dành ra thời gian cố thuyết phục 
những người này. 

 Ủng hộ: sẽ không phản đối vấn đề của bạn nhưng cũng không có khả năng là người 
tích cực quảng bá.   

 Phản đối: rõ ràng phản đối quan điểm của bạn. Bạn không có khả năng làm họ đổi ý. 
 Chưa quyết định: chưa có ý kiến gì.  

 
 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Tập trung vào những người bạn có thể thuyết phục—hoặc là những người chưa có 
quyết định hoặc là những người ủng hộ bình thường của bạn. Điều đó có thể có vẻ là 
rõ ràng, nhưng những người vận động rất thường dành ra thời gian trả lời phản biện 
hoặc thuyết phục những người đi đầu đã được thuyết phục hoàn toàn. Thay vào đó, 
họ nên nhắm đến những ai có thể đang do dự nhưng sẽ ủng hộ vấn đề của họ và/hoặc 
trở thành những người đi đầu với ít sự tiếp xúc thận trọng. Có nhiều khả năng hơn để 
di chuyển ở giữa thay vì ở các đầu cực. 

 Bạn có thể cần phải tìm hiểu thêm để hiểu chính xác quan điểm thực sự của một 
người quyết định về một vấn đề. Bạn có thể tìm hiểu thông tin này thông qua hồ sơ 
bầu cử công khai (nếu có ở quốc gia đó), các bài báo hoặc tin tức khác, và họp và 
trao đổi với các đồng nghiệp hoặc nhân viên của người quyết định. 

 
 Giải thích rằng sau khi phân tích mức nhận thức và quan điểm của người quyết định đích 

của bạn, bước tiếp theo là tìm ra những gì có thể thuyết phục họ ủng hộ quan điểm của bạn. 
 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Là một người vận động, bạn nên tìm hiểu những mối quan tâm chính đã có của người 
quyết định để xây dựng nền tảng bắc cầu cho các ý tưởng của mình. Điều này sẽ giúp 
họ thấy rằng vấn đề của họ là có liên quan về mặt cá nhân.  

 
Yêu cầu học viên động não tìm những mối quan tâm hoặc những việc mà những người 
quyết định quan tâm, sẽ có khả năng định hình ý kiến của họ hoặc đáp ứng vấn đề của 
bạn. Ghi lại các câu trả lời lên bảng lật và đảm bảo đề cập những thông tin sau đây: 

 Bằng chứng và dữ liệu mới nhất 
 Các quy chuẩn xã hội và văn hóa 
 Lịch sử và kinh nghiệm cá nhân 
 Các mối quan hệ hoặc các mạng lưới 
 Sự tiến bộ chuyên môn 
 Vị thế chính trị 
 Thời gian 

 Quan điểm tôn giáo 
 Những điểm cần cân nhắc về tài chính 
 Những quan điểm của cử tri 
 Tin tức trên truyền thông 
 Những cuộc bầu cử sắp tới 
 Các tiêu chuẩn quốc tế 
 Các vấn đề khác về sức khỏe và phát triển 

 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Mọi người quan tâm hơn đến một vấn đề khi nó phù hợp với những mối quan tâm 
chính của họ. Hiểu được người quyết định của bạn quan tâm đến điều gì nhất sẽ 
giúp bạn thiết kế các chiến thuật và thông điệp vận động mang tính thuyết phục và 
hấp dẫn hơn. Việc này là về những mối quan tâm chính của họ, không phải của bạn. 
Đừng cho rằng mọi người sẽ quan tâm đến một vấn đề vì những lý do giống của 
bạn. Họ có thể có động lực hành động vì những lý do rất khác biệt. 
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 Nếu người quyết định của bạn có nhiều mối quan tâm, hãy chọn mối quan tâm mà 
bạn cho rằng sẽ mang lại động lực và thuyết phục nhất và có thể liên quan đến vấn 
đề của bạn một cách hợp pháp. Nếu việc đó có vẻ giống như một bản phác họa, hãy 
suy nghĩ lại về lựa chọn của bạn.  

 
Yêu cầu học viên chia sẻ một trong những người quyết 
định chính của họ và mức nhận thức và quan điểm của 
những người đó đối với vấn đề. Ghi lại câu trả lời của họ 
lên bảng lật. 

 

Yêu cầu cả lớp động não lập một danh sách những 
mối quan tâm chính có thể có đối với người quyết định 
đó. Ghi lại câu trả lời của họ lên bảng lật. Đặt ra những câu 
hỏi gợi ý chẳng hạn như: 
 Tại sao người quyết định của bạn không muốn có 

hành động về vấn đề của bạn? 
 

 Lặp lại với một học viên khác nếu thời gian cho phép. 
 

 

 

(tiếp tục đến trang kế tiếp) 

  

Thủ Thuật Dành Cho 
Trợ Giảng! 

Nếu học viên nói rằng người 
quyết định chính của họ phản 
đối mạnh vấn đề của họ, gợi ý 
rằng có thể chưa đúng lúc vận 
động đối với người đó. Gợi ý 
rằng thay vào đó họ nên xác 

định một người quyết định khác 
hoặc chọn một sự thay đổi chính 

sách sẽ không liên quan đến 
người quyết định cụ thể đó. 
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BƯỚC 3.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                      20 phút      

 Yêu cầu học viên tìm Phần 4 Bảng Tính: Xác Định Những Mối Quan Tâm Chính của Những 
Người Quyết Định 

   

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây.   

 Trong cột tô mờ, liệt kê những người quyết định chính từ Phần 3. 

 Xếp hạng sự nhận thức và quan điểm của từng người quyết định đối với vấn đề của 
bạn dùng các danh sách kiểm tra ở các cột A và B. 

 Sau đó xác định hai mối quan tâm chính của người quyết định đó và liệt kê chúng 
vào cột C. Đây là những hạng mục mà người quyết định quan tâm, có thể được 
dùng để thuyết phục vụ ủng hộ quan điểm của bạn. 

 

 

BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: SẮP XẾP                                              25 phút      

 Tập hợp mọi người ở các biển Sắp xếp dấu hiệu nhận thức trên tường. Yêu cầu một thành 
viên của mỗi nhóm thay mặt một trong những người quyết định từ bảng tính của họ. 

 
 Hướng dẫn “người quyết định” đứng gần biển cho biết chính xác nhất mức nhận thức của 

người quyết định đó về vấn đề của họ.  
 
 Yêu cầu “người quyết định” giải thích ngắn gọn thứ hạng của mình. 
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 Lúc này yêu cầu "người quyết định" đến các biển trên sàn nhà và đứng tại một điểm trên 
đường thẳng phản ánh chính xác nhất quan điểm của họ về vấn đề.  

 
 Yêu cầu "người quyết định" giải thích ngắn gọn thứ hạng của mình. 
 
 Tạo điều kiện thảo luận ngắn bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Tại sao bạn phân loại mức nhận thức và quan điểm của người quyết định của bạn về 
vấn đề của bạn như thế? 

 Bạn có thể cần có thêm thông tin gì để đánh giá chính xác hơn? Bạn có thể có được 
thông tin đó ở đâu? 

 Những mối quan tâm chính của người quyết định của bạn là gì? 

 Bạn có thể dựa trên các mối quan tâm chính của họ bằng cách nào để cho họ thấy 
những lợi ích của việc hành động? 

 
 Lặp lại đối với những người quyết định khác nếu thời gian cho phép. 

 

 

BƯỚC 5.   
 

 Chúc mừng học viên đã hoàn thành Phần 4. 
 
 Đến bảng lật "10 Phần" và đánh dấu hoàn thành Phần 4.  

 
 Giải thích rằng những người vận động thành công phải xác định được những rào cản họ 

có thể gặp trong việc thuyết phục người quyết định thực hiện hành động đối với vấn đề 
của mình. Sau ăn trưa, chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ năm của chiến lược vận động của chúng 
ta: dự đoán và quản lý phản biện và chướng ngại có thể có đối với những nỗ lực vận động chính 
sách của chúng ta. 

 

 

 

    ĂN TRƯA  12:00–13:00   (1 giờ) 

TIẾP TỤC! 
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PHẦN 5: PHẢN BIỆN VÀ CHƯỚNG NGẠI TRONG VẬN ĐỘNG 

 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Mô tả Khóa Học Chướng Ngại 
 Phần 5 Bảng tính: Giải Quyết Phản Biện 
 Phần 5 Bảng tính: Khắc Phục Chướng Ngại 

  
 
 
 

 
 

 
    

 Vẽ một biểu đồ có 5 cột lên hai tờ bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Treo một nhóm bốn bảng lật (hoặc các tờ giấy trắng) sát nhau ở ba vị trí khác nhau trong 

phòng (tổng cộng 12 bảng lật). 
 

 Tải các slide. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Người 
phản biện 

Lý do phản 
đối 

Mức ảnh 
hưởng 

Lý lẽ và chiến 
thuật 

Các chiến 
thuật giảm 

nhẹ 
     

5
4 Mục Tiêu Của Buổi Học 

Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Xác định những cơ chế để giải quyết phản biện đối với các 

mục đích chính sách của họ.   

CHUẨN BỊ 

13:00 - 14:15  
1 giờ, 

15 phút  
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                                                                           5 phút               

 Giải thích rằng việc hiểu được những nhân vật hay tổ chức có thể chống lại hoặc phản đối 
sự thay đổi chính sách mong muốn của bạn cũng quan trọng như đối với những người 
quyết định của bạn. Sự phân tích này sẽ giúp bạn thiết kế những hoạt động nhằm giảm thiểu 
sự ảnh hưởng họ có thể có đối với những người quyết định chính.   

 
 Phát biểu mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Xác định những cơ chế để giải quyết sự phản đối, phản biện và chướng ngại đối 

với các mục đích chính sách của bạn.   

 
 
BƯỚC 2.   Phân tích phản biện                                                       15 phút 

 Yêu cầu học viên cho biết ý tưởng của họ về việc tại sao một người có thể phản đối hay 
chống lại những nỗ lực vận động của họ.   
 

 Giải thích rằng các người phản biện trong vận động là những người hoặc tổ chức sẽ 
gây ra thử thách đối với bạn trong việc đạt được mục đích chính sách của bạn. Các người 
phản biện có thể là những cá nhân và các tổ chức phản đối mạnh mẽ quan điểm của bạn đến 
những người có những ưu tiên và/hoặc chương trình làm việc cạnh tranh với bạn. Họ cũng có 
thể là những cá nhân hoặc tổ chức phản đối bạn chỉ vì thiếu thông tin, muốn duy trì hiện trạng, 
hoặc lo lắng về việc tài trợ, thời gian và năng lực. Đôi khi có thể không có phản biện, thay vào đó 
những cá nhân hoặc tổ chức có thể đơn giản là chống lại ý tưởng của bạn hay vấn đề đó. Trong 
khi không phải nỗ lực vận động nào cũng sẽ có người phản biện, nhiều nỗ lực sẽ có phản biện.   

 
           Xem lại slide về phân tích đối thủ của bạn, đưa ra những ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Nắm rõ đối thủ của bạn và động cơ của họ. Cố gắng hiểu được người phản 
biện của bạn là ai và quan trọng hơn là, tại sao họ lại chống lại vấn đề của bạn 
hoặc giải pháp chính sách đề xuất. 

 Xác định các chiến thuật và lý lẽ của họ. Làm quen với các lý lẽ chính của ho 
và những phương pháp họ dùng để hỗ trợ các lý lẽ đó. Sau đó bạn có thể soạn 
và trình bày bằng chứng phản biện lý lẽ hay khẳng định của họ. 

 Đánh giá những nguy cơ và lợi ích của việc đối đầu với họ. Việc trực tiếp đối 
đầu người phản biện của bạn thường có thể là phản tác dụng. Bạn sẽ có khả 
năng có kết quả tốt hơn với những người có thể dễ dao động hơn là những 
người ngoan cố. 

 Giảm thiểu sự ảnh hưởng của họ. Khi bạn tiên liệu và đánh giá các người 
phản biện của mình, bạn có thể thiết kế những hành động vận động để giảm 
thiểu hoặc chống lại sự ảnh hưởng của họ với những người quyết định đích của 
bạn.  

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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 Hãy chọn những sự hợp tác phù hợp. Có thể có ích khi hợp tác với các tổ 
chức hoặc cá nhân đến từ cùng một lĩnh vực như người phản biện của bạn và 
được những người quyết định chính của bạn đặc biệt tin tưởng. Sự hiện diện 
của họ có thể giúp làm giảm quyền lực của các người phản biện của bạn.    

 

Yêu cầu học viên chia sẻ một trong những mục đích vận động của họ với nhóm. Khuyến 
khích cả lớp động não lập một danh sách ngắn gọn về những người phản biện có thể có đối với 
mục đích đó, ghi chú các lý do phản đối của họ, mức ảnh hưởng của họ đối với những người 
quyết định chính, và một số lý lẽ hoặc chiến thuật của họ. Cuối cùng, lưu ý bất kỳ ý tưởng nào 
về các chiến thuật có thể để giảm thiểu sự ảnh hưởng của họ. Ghi lại các câu trả lời của họ lên 
bảng lật đã chuẩn bị: 

 

 

 

 

 

 

 Đưa ra những ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Nếu người phản biện của bạn không có ảnh hưởng, đừng lo lắng về họ.  

 Nói chung, bạn không muốn liên quan đến người phản biện phản đối mạnh mẽ 
quan điểm của bạn. Bạn muốn biết lý lẽ của họ để phản biện những gì họ nói khi 
bạn liên hệ với những người quyết định. Nhưng bạn không muốn trực tiếp đối 
đầu họ. 

 
 

BƯỚC 3.            HOẠT ĐỘNG: KHÓA HỌC KHẮC PHỤC CHƯỚNG NGẠI     25 phút      

 Giải thích rằng không chỉ có các cá nhân và các tổ chức mới có thể cản trở mục đích vận 
động của bạn. Những khó khăn và chướng ngại có thể có nhiều hình thức. 
 

 Yêu cầu cả nhóm chia sẻ những ý tưởng về những chướng ngại thường gặp, có thể ảnh 
hưởng đến các mục đích vận động của họ. Gợi ý bằng thông tin sau đây nếu cần: 

 Thiếu tài trợ để thực hiện các hoạt động vận động. 
 Nhân viên có thời gian và/hoặc năng lực hạn chế. 
 Thiếu sự điều phối giữa các bộ hoặc ban ngành chính. 
 Tình hình kinh tế. 
 Một cuộc bầu cử sắp tới làm chậm công việc hoặc có thể làm thay đổi những người 

quyết định chính. 
 Chính sách phù hợp không được lên lịch điều chỉnh trong nhiều năm. 
 Các vị trí quyết định chính chưa có người đảm nhiệm. 
 Thiếu bằng chứng theo quốc gia cụ thể. 
 Thiếu sự hỗ trợ bền vững lâu dài đối với sự thay đổi bạn muốn thực hiện. 

 

Người 
phản biện 

Lý do phản 
đối 

Mức ảnh 
hưởng 

Lý lẽ và chiến 
thuật 

Các chiến 
thuật giảm 

nhẹ 
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 Chia học viên thành ba nhóm và yêu cầu mỗi đội đứng trước một bộ bảng lật trên tường.  
 
 Hướng dẫn các nhóm chọn một mục đích vận động trong số các mục đích khác nhau của 

họ và ghi mục đích đó lên bảng lật ngoài cùng bên phải. 
 
 Phát một bản mô tả "Khóa Học Khắc Phục Chướng Ngại" cho từng nhóm và yêu cầu họ 

ghi các chướng ngại lên từng bảng lật như minh họa trong tài liệu phát tay. Mỗi nhóm có 
một số chướng ngại khác nhau. 

 
 Giải thích rằng những bảng lật này lúc này là “khóa học khắc phục chướng ngại” của nhóm 

đó. Bắt đầu bằng Chướng Ngại #1 ở ngoài cùng bên trái, hướng dẫn các nhóm động não tìm ba 
cách khác nhau để khắc phục chướng ngại đó và ghi chúng lên bảng lật. Sau đó nhanh chóng 
động não tìm ba ý tưởng cho chướng ngại tiếp theo và sau đó đến chướng ngại cuối cùng.  

 
 Khuyến khích các nhóm tỏ ra sáng tạo và có chiến lược, nhưng các ý tưởng cũng phải 

thực tế để có thể hoàn thành.  
 
 Sau khi tất cả các nhóm đã hoàn thành, yêu cầu mỗi đội chia sẻ mục đích của mình và một 

trong các ý tưởng để khắc phục từng chướng ngại. Tạo điều kiện thảo luận bằng những 
câu hỏi chẳng hạn như: 

 Chướng ngại nào khó khắc phục hơn các chướng ngại khác?  

 Bạn tin rằng bạn sẽ có thể khắc phục các chướng ngại này bằng các ý tưởng 
bạn ở mức nào? Một số quá lớn không thể khắc phục? 

 Người khác có các ý tưởng khác nhau để khắc phục chướng ngại hay không. 

 Khi nghe đề nghị của nhau, bạn sẽ thay đổi bất kỳ chiến lược nào của mình để 
giải quyết những chướng ngại khác nhau này? 

 

 

 

(tiếp tục đến trang kế tiếp) 

  



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                NGÀY 2 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                                       Phần 5: Phản Biện và 
                                                                                                   Chướng Ngại Trong Vận Động 

65 

 

BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                         30 phút      

 Yêu cầu học viên tham khảo Phần 5 Bảng Tính: Giải Quyết Phản Biện.  

 

 
 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Liệt kê hai đến bốn người phản biện tiềm năng đối với mục đích vận động của bạn, 
hoặc là cá nhân hoặc là nhóm, vào cột A. Ở cột B, xác định những lý do họ có thể 
để phản đối bạn.   

 Ở cột C, xếp hạng mức ảnh hưởng của đối thủ có thể có đối với những người quyết 
định chính của bạn. Ở cột D ghi chú bất kỳ lý lẽ hay chiến thuật nào mà đối thủ có 
thể sử dụng để hỗ trợ quan điểm của họ. Lưu ý những điểm bạn có thể cần phải 
nghiên cứu thêm để tìm hiểu về phương án của họ. 

 Cuối cùng, ở cột E, liệt kê các cách mà bạn có thể làm giảm ảnh hưởng của người 
phản biện của bạn đối với những người quyết định chính.  
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 Cũng yêu cầu học viên tham khảo Phần 5 Bảng Tính: Khắc Phục Chướng Ngại.  

 

 
 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ghi ra mục đích vận động chính sách của bạn vào bong bóng ở ngoài cùng bên phải. 
Sau đó liệt kê hai đến ba chướng ngại mà bạn có khả năng phải đối mặt trong việc 
đạt được mục đích đó.  

 Trong các bong bóng ở bên dưới, liệt kê một số ý tưởng về cách bạn có thể khắc 
phục từng chướng ngại.  

 
 Mời một nhóm trình bày ngắn gọn kết quả phân tích của mình về một đối thủ và một 

chướng ngại. Thăm dò bằng những câu hỏi bổ sung chẳng hạn như:  

 Đối thủ này phản đối bằng hình ảnh hay bằng lời?  
 Bạn cần có thông tin gì để hiểu rõ hơn đối thủ này?  
 Bạn muốn làm gì để giảm nhẹ lý lẽ và/hoặc sự ảnh hưởng của họ đối với những 

người quyết định của bạn? 
 Chướng ngại của bạn có khả năng lớn đến mức nào? Có thể khắc phục nó trên thực 

tế hay không? Bạn có thể né tránh nó hay chờ nó biến mất? 
 

 Lặp lại này với các nhóm khác nếu thời gian cho phép. 
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BƯỚC 5.   
 

 Chúc mừng học viên đã hoàn thành một nửa khóa tập huấn!  
 
 Đến bảng lật “10 Phần” và xem lại tất cả các phần đã hoàn thành cho đến lúc này. Đánh 

dấu hoàn thành Phần 5.  
 
 Giải thích rằng vài buổi học vừa qua đã yêu cầu họ phân tích các nhân tố bên ngoài. Trong 

buổi học tiếp theo họ sẽ phân tích các tổ chức của chính mình.   
 
   

TIẾP TỤC! 
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PHẦN 6: CÁC NGUỒN LỰC SẴN CÓ VÀ THIẾU HỤT TRONG VẬN ĐỘNG 
 

 
   

 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Phần 6 Bảng tính: Lập Danh Sách Kiểm Kê Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt Trong 

Vận Động 
  
(Trong buổi học này không sử dụng các slide PowerPoint). 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 Lập biểu đồ sau đây lên hai tờ bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Nhân viên thực hiện nỗ lực vận động   

Nhân viên nào có thể là phát ngôn viên có ảnh hưởng  

Mối quan hệ của nhân viên với những người quyết định  

Mối quan hệ của nhân viên với giới truyền thông   

Chuyên môn về truyền thông & quan hệ truyền thông   

Chuyên môn về xây dựng liên minh  

Chuyên môn về huy động cơ bản  

Chuyên môn về truyền thông trên web  

Chuyên môn về phân tích chính sách và/hoặc phát triển chính sách  

Sự quen thuộc với quy trình chính sách  

Bằng chứng để hỗ trợ giải pháp chính sách   

Tài trợ (hiện tại hoặc có khả năng)  

6
4 Mục Tiêu Của Buổi Học 

Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Liệt kê các loại kỹ năng, chuyên môn và 

nguồn lực cần thiết cho các nỗ lực vận động. 

CHUẨN BỊ 

14:15 – 17:15  
1 giờ 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                 5 phút               

 Giải thích rằng vận động chính sách có thể gồm có nhiều phương án và chiến thuật khác 
nhau đòi hỏi phải có những kỹ năng, chuyên môn, hoặc nguồn lực khác nhau để thực 
hiện. Đây là những nguồn lực sẵn có của bạn trong vận động. Phần 6 của chiến lược của 
chúng ta là thực hiện kiểm kê hoàn chỉnh những nguồn lực sẵn có của chúng ta hoặc bất kỳ 
thiếu hụt nào chúng ta cần phải lấp đầy để tiến hành hoạt động vận động một cách hiệu quả. 

 
 Phát biểu mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Liệt kê các loại kỹ năng, chuyên môn và nguồn lực cần thiết cho các nỗ lực 

vận động. 
 
 
 
BƯỚC 2.   Đánh giá khả năng của tổ chức                                 15 phút 
   

Yêu cầu học viên đề nghị một kỹ năng chung, loại chuyên môn, hoặc nguồn lực sẽ cần 
thiết để vận động thay đổi chính sách. Ghi câu trả lời của họ lên bảng lật.  

 
 Lặp lại với một học viên khác. Tiếp tục thêm vào danh sách, từng học viên một, cho đến khi 

không có thêm ý tưởng nào. Các câu trả lời có thể gồm có: 

 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Tổ chức của bạn có thể thực sự mạnh ở một số lĩnh vực này nhưng lại yếu ở những 
lĩnh vực khác. Lý tưởng là, chiến lược vận động của bạn phải là sự mở rộng tự nhiên 
của những gì bạn đã biết hoặc thực hiện tốt. Ví dụ như, nếu tổ chức của bạn không 
có chuyên môn làm việc với giới truyền thông hoặc bất kỳ sự liên hệ lâu dài nào với 
các nhà báo, có thể là không khôn ngoan nếu theo đuổi một chiến lược vận động 
dựa trên truyền thông.  

 

 Sẵn có nhân viên 
 Tài trợ khả dụng hoặc có thể có 
 Nhân viên nào có thể làm phát ngôn viên 
 Mối quan hệ với giới truyền thông 
 Kinh nghiệm về truyền thông xã hội 
 Chuyên môn về nghiên cứu chính sách 
 Kiến thức kỹ thuật về một vấn đề 
 Kinh nghiệm về vận động chính sách 
 Chuyên môn về phân tích chính sách 
 Các mạng lưới cơ sở cần thực hiện 

hành động 

 Bằng chứng để hỗ trợ giải pháp chính sách 
(dữ liệu, các câu chuyện, tài liệu) 

 Chuyên môn về quan hệ truyền thông và truyền 
thông khác 

 Chuyên môn về xây dựng liên minh hoặc phát 
triển hợp tác 

 Chuyên môn về soạn thảo hướng dẫn hoặc 
điều luật 

 Quan hệ với những người quyết định và những 
người có ảnh hưởng  

 Uy tín của tổ chức về hoạt động vận động 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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Dùng bảng lật đã chuẩn bị, yêu cầu một học viên xếp hạng mức độ của từng nguồn 
lực sẵn có ở tổ chức của họ (cao, trung bình, thấp) Đặt ra những câu hỏi gợi ý chẳng 
hạn như: 

 Ai trong tập thể nhân viên của bạn có kỹ năng đó?  
 Có bao nhiêu thành viên trong nhóm có thể hoạt động? 
 Bạn có thể sử dụng những nguồn tài trợ cụ thể gì? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lặp lại với một học viên khác nếu thời gian cho phép. 
 
 

 

BƯỚC 3.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                         40 phút      

 Yêu cầu học viên tìm Phần 6 Bảng Tính: Lập Danh Sách Kiểm Kê Các Nguồn Lực Sẵn Có 
và Thiếu Hụt Trong Vận Động. 

 
 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Cột A liệt kê các kỹ năng, chuyên môn, và nguồn lực khác nhau sẽ có ích trong công 
việc vận động chính sách.  

 Ở cột B, liệt kê các cá nhân hoặc tài liệu cụ thể tồn tại trong tổ chức của bạn (nếu 
có). Sau đó ở cột C, xếp hạng mức độ hoặc phạm vi nguồn lực sẵn có để vận động 
(cao, trung bình, hoặc thấp).  

 Dựa trên xếp hạng của bạn, liệt kê ba nguồn lực sẵn có lớn nhất để vận động và ba 
thiếu hụt lớn nhất là nơi mà bạn sẽ cần hỗ trợ.  

 
 
 
 
 
 
 

Nhân viên thực hiện nỗ lực vận động   

Nhân viên nào có thể là phát ngôn viên có ảnh hưởng  

Mối quan hệ của nhân viên với những người quyết định  

Mối quan hệ của nhân viên với giới truyền thông   

Chuyên môn về truyền thông & quan hệ truyền thông   

Chuyên môn về xây dựng liên minh  

Chuyên môn về huy động cơ bản  

Chuyên môn về truyền thông trên web  

Chuyên môn về phân tích chính sách và/hoặc phát triển chính sách  

Sự quen thuộc với quy trình chính sách  

Bằng chứng để hỗ trợ giải pháp chính sách   

Tài trợ (hiện tại hoặc có khả năng)  
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             (Bảng Tính Trang 2) 
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Yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ 3 nguồn lực sẵn có và thiếu hụt lớn nhất của họ. Ghi lại danh 
sách từng nguồn lực sẵn có và thiếu hụt đã đề cập vào bảng lật, dùng các dấu gạch kiểm để 
đếm khi một nguồn lực sẵn có hoặc thiếu hụt lặp lại giữa các nhóm.  

 
 Xem lại danh sách cuối cùng để xác định những nguồn lực sẵn có và thiếu hụt nào là 

thường gặp nhất trong cả lớp. Yêu cầu học viên quyết định xem có bất kỳ “kết quả khớp” nào 
trong nhóm các nhóm có các nguồn lực sẵn có có thể có lợi cho các đội có thiếu hụt hay không. 
Đây có thể là một mối quan hệ hợp tác tiềm năng cho các nỗ lực vận động của bạn.  

 
 

 

BƯỚC 4.   
 

 Chúc mừng học viên đã hoàn thành Phần 6. 
 
 Đến bảng lật "10 Phần" và đánh dấu hoàn thành Phần 6.  

 
 Đề cập đến việc Phần 7 sẽ thảo luận về giá trị của các mối quan hệ hợp tác và chúng có 

thể giúp giải quyết các thiếu hụt trong vận động bằng cách nào. 
 
 
 
 
 

   GIẢI LAO    15:15–15:30  (15 phút) 

TIẾP TỤC! 



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                NGÀY 2 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                       Phần 7: Các Đối Tác Vận Động 

73 

PHẦN 7: CÁC ĐỐI TÁC VẬN ĐỘNG 

  
 
 
 

 
Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Nghiên Cứu Tình Huống 
 Thẻ Kết Hợp Đối Tác 
 Thẻ flash card về Các Phẩm Chất của Đối Tác Hiệu Quả (ba bộ) 
 Thẻ flash card về Các Loại Hình Hợp Tác 
 Phần 7 Bảng tính: Chọn Các Đối Tác Vận Động 

 
 
 

 

 
 
 
 Đảm bảo bạn có tất cả các bộ thẻ Phần 7 và một không gian mở trong phòng cho hoạt 

động Kết Hợp Đối Tác. Thẻ Kết Hợp Đối Tác 
 

 Tải các slide. 
 

 
 

 

 

BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                                                                           5 phút               

 Giải thích rằng hoạt động vận động thông qua hợp tác hoặc liên minh hầu như lúc nào cũng 
thành công hơn những nỗ lực đơn lẻ. Tuy nhiên, quá nhiều đối tác cũng có thể làm giảm hiệu 
quả chiến lược vận động của bạn. Bạn muốn đảm bảo tính chiến lược và thận trọng về các mối 
quan hệ hợp tác của bạn.  

 
 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Đánh giá những phẩm chất của một mối quan hệ hợp tác chiến lược. 
 Xác định các loại hình hợp tác khác nhau. 

 
 
 
 

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Đánh giá những phẩm chất của một mối quan hệ hợp tác chiến lược. 
 Xác định các loại hình hợp tác khác nhau. 
 

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 

15:30–17:15  
1 giờ, 

45 phút  

7
4 
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BƯỚC 2.             HOẠT ĐỘNG: KẾT HỢP ĐỐI TÁC                                   30 phút      

Trong quá trình chuẩn bị hoạt động nhóm, xem lại slide về các lý do chiến lược cần hợp tác.  

 Thêm vào số tổ chức đang hoạt động tích cực trong vấn đề. 

 Kết hợp những cử tri mới thể hiện sự hỗ trợ rộng lớn và đa dạng cho vấn đề. 

 Chứng minh lợi ích đối với nhiều lĩnh vực quan trọng. 

 Cải thiện khả năng tiếp cận và thuyết phục nhóm những nhà lập chính sách và những 
người có ảnh hưởng rộng hơn. 

 Giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng của đối thủ. 

 Mang lại chuyên môn, kỹ năng và các nguồn lực bổ sung.  

 Giúp lấp đầy các thiếu hụt trong vận động của một tổ chức. 
 

Hỏi học viên xem liệu có bất kỳ lý do thuyết phục nào khác để hợp tác có thể còn thiếu 
hay không. Ghi lại câu trả lời của họ lên bảng lật. 

 
 Phát một thẻ "Kết Hợp Đối Tác" cho từng học viên và giải thích rằng họ sẽ đảm nhận vai 

trò của một đại diện của tổ chức trên thẻ của họ. Yêu cầu họ không cho người khác thấy thẻ 
của mình. 
 

 Yêu cầu học viên tham khảo nghiên cứu tình huống bạn đã sử 
dụng vào Ngày 1. Giải thích rằng nghiên cứu tình huống đó sẽ cung 
cấp bối cảnh cho bài tập này. Mỗi tổ chức có lợi ích có thể trong việc 
vận động đối với vấn đề trong nghiên cứu tình huống và là một 
thành viên triển vọng của liên minh. 
 

 Hướng dẫn học viên đọc nghiên cứu tình huống và thẻ của họ 
và làm quen với tổ chức đã chỉ định cho họ. Cho phép họ đặt ra 
bất kỳ thắc mắc nào về tổ chức của họ trước khi bắt đầu bài tập.  

 
 Tập hợp học viên ở một chỗ trống trong phòng và giải thích những hướng dẫn này: 

 Mục đích của bài tập này là lập nhiều mạng lưới mỗi mạng lưới gồm bốn đối tác. 

 Trao đổi với nhau về tổ chức của bạn và thảo luận xem có 
có thể các lý do chiến lược để hợp tác cùng nhau hay 
không. 

 Ngay khi bạn tìm được một đối tác, hãy di chuyển cùng nhau 
để tìm một đối tác thứ ba và tiếp tục. Vì mục đích của bài tập 
này, một tổ chức không được thuộc về nhiều hơn một nhóm. 
(Trên thực tế, các tổ chức thường thuộc về nhiều hơn một 
mạng lưới hay liên minh.)  

 Đảm bảo nội dung thảo luận được ngắn gọn (khoảng ba phút) và trao đổi với càng 
nhiều người càng tốt trong 15 phút.   

 Nội dung thảo luận không tạo thành một mối quan hệ sẵn có cũng không sao. Chỉ 
cần tiếp tục kết hợp và tìm một người muốn hợp tác với bạn! 

 Không có mối quan hệ hợp tác nào được quyết định trước trong bài tập này. Mọi 
người đại diện một thành viên tiềm năng của một mạng lưới. Các nhóm chỉ cần lập 

Thủ Thuật Dành Cho 
Trợ Giảng! 

 Nếu là nhóm nhỏ, bạn có 
thể muốn chọn trước các 
thẻ cụ thể sẽ làm tăng cơ 
hội mang lại những mối 
quan hệ hợp tác sáng 

tạo, thú vị. 
 

Thủ Thuật Dành 
Cho Trợ Giảng! 

 Nếu là nhóm nhỏ, hãy 
giảm các mạng lưới 
xuống 3 thành viên 

và/hoặc yêu cầu  
(những) trợ giảng cũng 
đảm nhận (một) vai trò. 
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một hồ sơ về lý do tại sao họ muốn hợp tác với nhau. Hãy sáng tạo và quyết định 
điều gì là hợp lý nhất về mặt chiến lược cho tổ chức của bạn.  

 Hãy bắt đầu bài tập và quan sát trong khoảng mười phút. Sau đó cảnh báo năm phút và kết 
thúc buổi kết hợp sau năm phút. 
 

 Khi đứng trong một nhóm, hãy yêu cầu từng mạng lưới mô tả họ tập hợp như thế nào. 
Tạo điều kiện thảo luận với cả nhóm về bài tập bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Bạn đã quyết định hợp tác với ai và tại sao? 
 Bạn đã bị thuyết phục như thế nào để hợp tác? 
 Bạn muốn có dạng đối tác gì nhưng không thể tìm được? 
 Bạn có muốn hợp tác với một người không muốn hợp tác với bạn hay không? 
 Bạn có thông tin chi tiết gì về các mối quan hệ hợp tác dành cho hoạt động vận động? 

 
 Cám ơn học viên và yêu cầu họ trở về chỗ ngồi.  
 
 
 
 
BƯỚC 3.   Các mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong vận động là gì?            15 phút 
   
 Giải thích bài tập này chứng minh tầm quan trọng của việc tư duy phê phán, sáng tạo và 

chiến lược như thế nào về các đối tác tiềm năng của bạn. 
 
 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Mặc dù hoạt động vận động hầu như lúc nào cũng thành công hơn khi hợp tác với 
người khác nhưng không phải ai bạn cũng có thể hợp tác được. Ngoài những lợi ích, 
các mối quan hệ hợp tác cũng có thể có những rủi ro hoặc bất lợi. Hãy chọn lọc đối 
với các đối tác của bạn. Bất kỳ đối tác tiềm năng nào cũng phải có một thứ gì đó có 
ích để thêm vào nỗ lực và sẽ không làm giảm tác động của bạn.  

 
            Xem lại slide về các mối quan hệ hợp tác hiệu quả, đưa ra những ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Các đối tác tốt nhất thường đóng góp nguồn lực cho nỗ lực vận động, nhất là những 
nguồn lực lấp đầy các thiếu hụt có thể tồn tại trong tổ chức của bạn. Họ cũng thường 
là những người dễ hợp tác. 
 

 Đối tác lý tưởng của bạn cũng phải điều chỉnh theo mục đích vận động của bạn. Tuy 
nhiên, nếu bạn yêu cầu họ nhất trí về mọi mặt của chiến lược của bạn, bạn có thể làm 
giảm số lượng và chất lượng đối tác rất nhiều. Đôi khi bạn cần phải "đồng ý không 
đồng ý" đối với một số vấn đề. 

 
 Các đối tác mạnh thường mang đến một số nguy cơ. Các nguy cơ có thể bao gồm 

một quan điểm bảo thủ hay vị thế về một vấn đề ngoài vấn đề bạn đang nhắm đến. 
Những nguy cơ này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng lớn hơn của bạn hay khả 
năng truyền bá thông điệp của bạn.   

 
 Những nguy cơ này sẽ không làm mất tư cách một đối tác ngay lập tức, nhưng hãy 

nhận thức về chúng. Đánh giá những ưu điểm của họ so với những nhược điểm của 
họ để xác định bạn có thể sử dụng họ về mặt chiến thuật bằng cách nào.  

 
  



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                                NGÀY 2 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng                                       Phần 7: Các Đối Tác Vận Động 

76 

 

BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: ĐỐI TÁC HOÀN HẢO2                                   10 phút      

 Chia nhóm thành ba đội. Phát một nhóm các thẻ flash card về Những Phẩm Chất của Đối 
tác Hiệu Quả cho mỗi đội.  

 
 Giải thích rằng mỗi thẻ thể hiện một đặc điểm của một mối quan hệ hợp tác hiệu quả.  
 
 Hướng dẫn học viên đọc các thẻ và chọn năm đặc điểm mà họ cho là quan trọng nhất. Khi 

thực hiện xong, họ phải lập danh sách cuối cùng lên bảng lật và treo lên. 
 
 Yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ các đặc điểm họ chọn. Tạo điều kiện thảo luận bằng những câu 

hỏi chẳng hạn như: 

 Bạn đã chọn những hành động gì và tại sao? 
 Có một chủ đề chung giữa những lựa chọn của bạn không? 
 Trong số các đặc điểm bạn đã bỏ, bạn thấy chúng là quan trọng hay là không 

cần thiết? 
 Có thiếu bất kỳ đặc điểm quan trọng nào hay không? 

 
 
BƯỚC 5.   Các loại hình hợp tác3                                            15 phút
       
 Giải thích rằng có các mô hình hợp tác khác nhau. Nói cách khác, có các cấp hoặc loại hình 

hợp tác khác nhau từ lỏng lẻo và không chính thức đến rất có tổ chức và chính thức. 
 
         Trình bày slide về các loại hình hợp tác trong bài tập này.  
 
 
 Phát các thẻ flash card về Các Loại Hình Hợp Tác cho năm học viên (một thẻ/học viên). 

 
 Yêu cầu học viên có thẻ “chia sẻ thông tin và dữ liệu” đọc lớn mô tả cho nhóm nghe. Hỏi 

nhóm xem họ có bất kỳ ví dụ nào về loại hình hợp tác này từ kinh nghiệm đời thực của mình hay 
không. Chuẩn bị cho ví dụ nếu họ không thể cho ví dụ. 

 
 Tiếp theo cách này cho đến khi bạn đã chuyển qua tất cả các loại hình hợp tác bên dưới: 

 Chia sẻ thông tin và dữ liệu. Các cá nhân và tổ chức đồng ý tự do chia sẻ thông tin 
và dữ liệu dựa trên những người liên hệ của họ và những gì họ biết được trong công 
việc của mình. Không có quy trình cùng quyết định hay yêu cầu sử dụng thông tin theo 
một cách nhất định. 

 Lập các thông điệp chung. Các đối tác đồng ý chia sẻ thông tin và sau đó cùng 
nhau phân tích thông tin đó để xác định các xu hướng và lập các thông điệp chung. 
Mỗi tổ chức sẽ sử dụng các thông điệp này khi họ thấy là phù hợp trong hoạt động 
vận động của riêng mình và không nhất thiết có sự hợp tác với nhau. 

 Tham khảo ý kiến lẫn nhau. Các đối tác xem nhau như một nguồn lực để lập các kế 
hoạch riêng của mình để đạt được các mục đích vận động chính sách. Họ thu thập ý 
tưởng của nhau nhưng vẫn thực hiện công việc riêng. 

                                                
2 3 Trích từ “Mở rộng tiếp cận qua vận động chính sách,” Women Thrive Worldwide. 
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 Cùng lập kế hoạch và lập chiến lược. Các đối tác xác định những khó khăn tương 
tự và lập các kế hoạch và chiến lược củng cố lẫn nhau để giải quyết những khó khăn 
đó. Mỗi đối tác thực hiện công việc của riêng mình nhưng giao trách nhiệm cho bên 
kia đối với các hành động đã nhất trí.  

 Các liên minh và các đồng minh. Loại hình hợp tác mang tính chính thức nhất 
trong đó các cá nhân và tổ chức hợp tác với nhau về một kế hoạch hành động 
chung. Họ cam kết hỗ trợ kế hoạch và hỗ trợ nhau. Một số liên minh mang tính tạm 
thời và các đối tác giải tán sau khi họ đạt được mục đích chung của mình. Các liên 
minh khác giống như một đồng minh lâu dài, có một cơ cấu và tổ chức bền vững.   

  
 Hỏi học viên xem có bất kỳ loại hình hợp tác nào đã nổi lên như mô hình hợp tác họ muốn 

hay không và tại sao. 
 
 Giải thích rằng nhiều tổ chức xem các liên minh là mô hình hợp tác ưu tiên của mình, 

nhưng có nhiều vấn đề cần cân nhắc trước khi thành lập một liên minh. 
 

Yêu cầu học viên trước tiên động não lập một danh sách những lợi thế khi làm việc trong 
một liên minh, sau đó là những bất lợi khi làm việc trong một liên minh. Ghi lại câu trả lời 
của họ lên bảng lật. 
 

Xem lại slide về những lợi thế của các liên minh. Nhấn mạnh bất kỳ sự chồng chéo nào 
với danh sách động não. Những lợi thế gồm có: 

 Mở rộng đáng kể cơ sở hỗ trợ. 

 Làm cho vấn đề có vẻ hợp pháp hơn khi có sự quan tâm lớn. 

 Giúp cho các đối tác trở nên can đảm (sức mạnh số đông). 

 Phát huy tối đa các nguồn lực bằng cách tập hợp chúng lại và ủy quyền làm việc 
trong toàn bộ liên minh. 

 Nuôi dưỡng một quan điểm tổng thể, thống nhất về vấn đề. 
 

Xem lại slide về những bất lợi của các liên minh. Nhấn mạnh bất kỳ sự chồng chéo 
nào với danh sách động não. Những bất lợi gồm có: 

 Khó đạt được sự đồng thuận hơn về chiến lược và cách xúc tiến.  

 Việc nỗ lực đạt được sự đồng thuận có thể làm trì hoãn việc áp dụng và thực 
hiện chiến lược vận động của bạn. 

 Việc cố làm hài lòng tất cả các thành viên trong liên minh có thể làm loãng tác 
động vận động. 

 Bạn có thể không phải lúc nào cũng được ghi nhận nỗ lực của mình—trong khi 
những người khác có thể được ghi công mà không làm gì. 

 Quyền hạn không phải lúc nào cũng được phân bổ đều. Các tổ chức lớn hơn 
hoặc giàu hơn có thể có tiếng nói mạnh hơn trong các quyết định. 
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BƯỚC 6.              HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                        30 phút      

 Yêu cầu học viên tìm Phần 7 Bảng Tính: Chọn Các Đối Tác Vận Động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Liệt kê ba đến năm đối tác vận động có thể có ở hàng đầu tiên. Đây là các tổ chức, 
cá nhân, liên minh và hiệp hội có chuyên môn, nguồn lực hoặc sự ảnh hưởng cần 
thiết đối với những người quyết định.  

 Bắt đầu bằng đối tác đầu tiên và tiếp tục xuống dưới, cung cấp hai đến ba lý do 
chiến lược để chọn đối tác đó và bất kỳ rủi ro tiềm tàng nào của đối tác đó.  

 Cuối cùng, ghi chú loại hình hợp tác hiệu quả nhất với đối tác đó. Lặp lại quy trình 
phân tích này với tất cả đối tác có thể ở hàng trên cùng. 

 

 Yêu cầu các đội trình bày ngắn gọn một số đối tác tiềm năng của họ và các lý do chiến 
lược khi chọn các đối tác đó, cũng như các loại hình hợp tác lý tưởng của họ. Tóm tắt các 
điểm chính từ trước đó khi các nhóm chia sẻ (ví dụ như sự đa dạng đối tác, chọn các đối tác để 
lấp thiếu hụt).  

 

BƯỚC 7.   
 

 Chúc mừng học viên đã hoàn thành Phần 7. 
 

 Đến bảng lật "10 Phần" và đánh dấu hoàn thành Phần 7.  
 
 Đề cập đến việc là lúc này học viên đã có mọi thông tin mình cần để lập các kế hoạch 

công việc vận động thực tế, đó là Phần 8.  

TIẾP TỤC! 
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TÓM TẮT HÀNG NGÀY VÀ KẾT THÚC 

 
 
  
 
 
 

Tài liệu 

 Phiếu chỉ mục 
 

 

 

 

 
BƯỚC 1.   Tóm tắt hoạt động trong ngày                             5 phút 

 Chúc mừng và cám ơn học viên đã nhiệt tình và làm việc chăm chỉ. 

 Nhanh chóng xem lại các chủ đề chính và các thành tích của nhóm từ ngày hôm đó.  

 Hỏi học viên xem họ có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét cuối cùng nào về ngày hôm đó hay 
không.  

 
 

BƯỚC 2.             HOẠT ĐỘNG: Ý KIẾN PHẢN HỒI                                     10 phút      

 Phát các phiếu chỉ mục để lấy ý kiến phản hồi của học viên về ngày hôm đó. Yêu cầu họ vẽ 
một dấu “+” ở một phía và ghi một điều mà hôm nay họ đã học/thích. Ở mặt kia, vẽ một dấu “—“ 
và ghi một điều mà họ muốn thấy có thay đổi. 

 
 Chú ý đến bất kỳ vấn đề hậu cần nào còn lại và kết thúc ngày làm việc.  
 
 
 
SAU NGÀY HÔM ĐÓ:  
 
1. Xem lại ý kiến phản hồi của học viên. Chuẩn bị một bản tóm tắt cho buổi sáng hôm sau. 

2. Xem lại tiến độ của ngày hôm nay và chương trình làm việc của ngày mai. Điều chỉnh nội dung 
và thời gian nếu cần dựa trên ý kiến phản hồi của học viên.  

3. Sắp xếp lại các bảng lật không còn cần đến và chuẩn bị các bảng lật cho ngày hôm sau. 

 

17:15–17:30  
15 phút 

                                

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Tóm tắt các chủ đề và thành tích của ngày hôm đó. 
 Cung cấp ý kiến phản hồi về khóa tập huấn cho đến 

lúc này. 
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NGÀY 3 HƯỚNG DẪN TẠO ĐIỀU KIỆN 

Phần 8 đến 10 
Buổi Kết Thúc 

 

 

Lịch của Ngày Hôm Nay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Các Tài Liệu của Ngày Hôm Nay 

 
 
 
  

Buổi Khai Mạc 9:00–9:15 

Phần 8: Các Chiến Thuật Vận Động   9:15–10:15 

                     Giải lao 10:15–10:30 

Phần 8: Các Chiến Thuật Vận Động  10:30–12:30 

                      Ăn trưa 12:30–13:30 

Phần 9: Các Thông Điệp Vận Động 13:30–15:00 

                      Giải lao 15:00–15:15 

Phần 9: Các Thông Điệp Vận Động 15:15–16:00 

Phần 10: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 16:00–17:00 

Buổi Kết Thúc 17:00–17:30 

 Máy tính xách tay, máy chiếu LCD 
 Màn hình, dây điện 
 Bộ slide PowerPoint  
 Bảng lật, giá đỡ, băng dán 
 Bút màu, kéo  
 Nhật ký điểm danh  
 Chương trình làm việc 
 Bóng nhỏ 
 

 Thẻ flash card về Các Phẩm Chất của Thông Điệp Thuyết Phục 
 Những đánh giá cuối cùng 
 Chứng chỉ hoàn thành  
 Phần 8 Bảng tính: Lập Các Mục Tiêu  
 Phần 8 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc 
 Phần 9 Bảng tính: Soạn Các Thông Điệp Vận Động  
 Phần 9 Bảng tính: Xác Định Những Người Truyền đạt  thông  

tin Vận Động 
 Phần 10 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 
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BUỔI KHAI MẠC 
 

 
 
 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Nhật ký điểm danh 
 Bóng nhỏ  
 Chương trình làm việc  

 
 

 

 
 

 Chuẩn bị nhật ký điểm danh để học viên ký vào khi họ đến. 

 

 Tải các slide. 
 
 

 

 

 

BƯỚC 1.   Chào mừng và ý kiến phản hồi Ngày 2                                      5 phút      

Chào mừng học viên đến với Ngày 3.  
 
 Tóm tắt ngắn gọn ý kiến phản hồi của học viên của hôm qua và mô tả bất kỳ sự điều chỉnh 

nào được lập kế hoạch cho hôm nay. 
 
 
 
BƯỚC 2.             HOẠT ĐỘNG: TUNG BÓNG                                                             5 phút      
 
 Yêu cầu học viên đứng thành một vòng tròn khép kín.  
 
 Yêu cầu họ nghĩ đến các nội dung thảo luận và hoạt động của hôm qua.  
 
 Giải thích rằng bạn sẽ chuyền bóng cho một người. Người đó phải bắt bóng và nhanh 

chóng nói lớn một từ, cụm từ hoặc khái niệm mà họ đã học ngày hôm qua.  
 
 Người đó sau đó chuyền bóng cho người khác, lặp lại bài tập. 
 
 Tiếp tục hoạt động cho đến khi mỗi học viên đã có cơ hội chia sẻ hai lần.  

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Nhớ lại những điểm chính của ngày hôm trước. 
 Mô tả các mục tiêu cho ngày hôm đó. 

 

9:00–9:15  
15 phút 

                                

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 3.    Xem lại chương trình làm việc của ngày hôm nay              5 phút      

 Yêu cầu mọi người tham khảo chương trình làm việc. 
 
 Xem lại các chủ đề chính và các hoạt động đã lập kế hoạch cho ngày hôm đó. Nhấn mạnh 

ngày hôm nay sẽ dựa trên các chủ đề và kết quả của ngày hôm qua như thế nào. 
 
 Yêu cầu đặt câu hỏi. 
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PHẦN 8: CÁC CHIẾN THUẬT VẬN ĐỘNG 
 

 
 
 

       
  

 
 
 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Phần 8 Bảng tính: Lập Các Mục Tiêu 
 Phần 8 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc 

 
 
 
 

 

 
     

 Dán nhãn 4 bảng lật khác nhau với các đầu đề sau đây (một đầu đề/bảng lật). Treo chúng 
lên giá đỡ hoặc tường cho đến khi cần thiết cho hoạt động Kéo Quân.   
       Phương tiện truyền thông/truyền thông   Các sự kiện/các cuộc họp   
 Các tài liệu/ấn phẩm                     Lập dữ liệu/bằng chứng cho hoạt động vận động 

 
 
 Ghi mục tiêu sau đây lên một bảng lật và che lại cho đến khi cần thiết. 

"Thành lập một lực lượng công tác đặc biệt của chính phủ đề soạn và đánh giá dữ liệu ngân sách 
y tế quốc gia." 

 
 
 

 Vẽ bảng bên dưới lên hai tờ bảng lật đính kèm và che lại cho đến khi cần thiết. 
 

 
 
 
 
 

 Tải các slide. 
   

Hoạt 
động 

Nhân 
viên 

(Các) 
đối tác 

Chi phí Thời 
gian biểu 

     
     

Mục Tiêu Của Buổi Học 
Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Thiết kế các mục tiêu để đạt được một mục đích vận động. 
 Xác định các hoạt động và chiến thuật vận động.  
 Lập một kế hoạch hoạt động vận động. 

 

CHUẨN BỊ 

8 

9:15 -12:30  
3 giờ, 

(cộng với thời 
gian giải lao) 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học                                                                           5 phút              

 Giải thích rằng trong Phần 8 bạn sẽ lấy tất cả thông tin từ Phần 1 đến 7 để lập một kế 
hoạch làm việc cụ thể nhằm đạt được mục tiêu vận động của bạn. Nhiều người trong các 
bạn đã có kinh nghiệm lập kế hoạch làm việc. Việc lập kế hoạch làm việc cho chiến lược vận 
động chính sách của bạn sẽ không khác lắm.   

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Thiết kế các mục tiêu để đạt được một mục đích vận động. 
 Xác định các hoạt động và chiến thuật vận động. 
 Lập một kế hoạch hoạt động vận động. 

 
 
BƯỚC 2.   Lập các mục tiêu vận động                                 25 phút      

Yêu cầu học viên xác định loại thông tin thường được đưa vào kế hoạch làm việc. Ghi 
các câu trả lời của họ lên bảng lật, có thể gồm có: 

 Các mục đích và mục tiêu của dự án 
 Hoạt động 
 Thời gian biểu 
 Ngân sách 
 Các bên hữu trách 

 Giải thích rằng nhiều thành phần giống nhau sẽ là một phần của một kế hoạch hoạt động 
vận động bắt đầu bằng các mục đích và mục tiêu. Nhắc học viên rằng họ đã lập mục tiêu vận 
động của mình ở phần 2.  

      
           Đọc định nghĩa về mục tiêu từ slide này. 

Mục tiêu: Thành tích hoặc kết quả mong muốn sẽ góp phần vào mục đích chung. 
Một bước để tiến tới mục đích vận động của bạn. 

 
 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Các mục tiêu là các bước từ ngắn đến trung hạn để hoàn thành mục đích chung của 
bạn. Chúng không được khó hoàn thành hơn mục đích chung!  

 Đối với thay đổi chính sách, hãy xem các mục tiêu như những bước trong quy trình 
chính sách hoặc các hành động mà những người quyết định, những người có ảnh 
hưởng hoặc các bên có quyền lợi liên quan chính có thể thực hiện để thể hiện sự 
cam kết của họ đối với thay đổi. Ví dụ như, mục đích vận động của bạn có thể là 
thông qua một điều luật mới trong Nghị Viện. Các mục tiêu nhắm đến mục đích 
chung đó có thể gồm có: một Nghị Sĩ quan trọng đồng ý đề xuất điều luật đó; soạn 
điều luật dự thảo; Nghị Viện tổ chức điều trần về điều luật đó. Do đó, việc nắm rõ 
quy trình chính sách là rất quan trọng. 

 Các mục tiêu là những hành động mà bạn muốn một người khác thực hiện. Những 
hành động mà BẠN sẽ thực hiện sẽ là các hoạt động vận động của bạn.  

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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Xem lại slide về ba yếu tố cụ thể của một mục tiêu vận động. Tương tự như mục đích vận 
động, các mục tiêu của bạn phải cho biết AI, CÁI GÌ và KHI NÀO.   

 AI: người quyết định cụ thể hoặc bên có quyền lợi liên quan quan trọng nào bạn 
muốn thực hiện hành động.  

 CÁI GÌ: người quyết định sẽ thực hiện hành động gì. 

 KHI NÀO: một khung thời gian để hành động đó diễn ra (thường là sáu tháng 
đến ba năm tùy vào nỗ lực vận động cụ thể). 

 
Xem lại slide về các mục tiêu SMART. Nói chung, nếu mục tiêu vận động của bạn gồm có 
CÁI GÌ, AI và KHI NÀO, chúng đã đảm bảo là SMART.  

 Specific (Cụ thể)   
 Measurable (Đo lường được) 
 Achievable (Có thể đạt được)  
 Relevant (Phù hợp) 
 Time-based (Kịp thời) 

 
Mở bảng lật có mục tiêu mẫu. 

        "Thành lập một lực lượng công tác đặc biệt của chính phủ đề soạn và đánh giá dữ liệu ngân 
sách y tế quốc gia." 

 
 
 Hỏi học viên xem mục tiêu này có mọi yếu tố cần thiết của một mục tiêu vận động hiệu 

quả hay không. Làm việc với họ để lập mục tiêu bao gồm các thành phần AI, CÁI GÌ và KHI 
NÀO và SMART. Ghi lại những sửa chữa của họ lên bảng lật. Nhắc bằng những câu hỏi 
chẳng hạn như: 

 Hành động chính sách là gì? 
 Ai sẽ thực hiện hành động đó? 
 Hành động đó sẽ diễn ra khi nào? 

(Một mục tiêu có cải thiện có thể là: Giám Đốc của Phòng HIV/AIDS thuộc Bộ Y Tế sẽ thành lập một lực 
lượng công tác đặc biệt để soạn và xem xét dữ liệu ngân sách y tế quốc gia trước cuối năm 2013.) 

 
 Một khi họ đã lập ra một mục tiêu đã sửa, nhắc họ phê bình mục tiêu của mình bằng 

những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Bạn có thể đánh giá hành động chính sách mà bạn đã liệt kê hay không? 
 Bạn có thể xác định người quyết định hoặc bên có quyền lợi liên quan chính 

hay không? 
 Có ràng buộc thời gian hay không? 
 Liệu nó sẽ thực sự giúp bạn đạt được mục đích của mình hay không? Nó có phù 

hợp hay không? 
 Có dễ đạt được hơn so với mục đích chung của bạn hay không? 

 
Yêu cầu học viên chia sẻ một mục đích vận động và làm việc với họ để lập một mục tiêu 
vận động hiệu quả. Mục tiêu: Ghi lại câu trả lời của họ lên bảng lật.  

 
 Lặp lại với những học viên khác cho đến khi nhóm đã thoải mái với khái niệm này. 
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BƯỚC 3.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                         30 phút      

 Yêu cầu học viên lật đến Phần 8 Bảng Tính: Lập Các Mục Tiêu.  

 
 
 Hướng dẫn các nhóm chuyển mục đích vận động của mình từ Phần 2 vào ô đầu tiên. Sau đó 

lập ít nhất ba mục tiêu cho mục đích đó, đáp ứng các yêu cầu về một mục tiêu vận động hiệu quả.  
 
 Sau đó yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ ngắn gọn về mục đích chung của mình và một mục tiêu. 

Nếu các mục tiêu không gồm có ba thành phần và không đảm bảo SMART, yêu cầu cả lớp đề 
nghị những cách cải thiện.  

 
 Đề cập đến việc giờ là lúc xác định các hoạt động cụ thể cần thiết để đạt được những 

mục tiêu này và tiến đến mục đích chung của bạn.  
 
 
 
 

   GIẢI LAO    10:15–10:30   (15 phút) 
 

* Trong giờ giải lao, đặt 4 bảng lật đã chuẩn bị vào một không gian mở trong phòng. 
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BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG KÉO QUÂN                            30 phút     

 Yêu cầu học viên chia thành 4 nhóm. Chỉ định mỗi nhóm cho một giá đỡ bảng lật.  
 
 Giải thích rằng mỗi bảng lật thể hiện một loại hoạt động vận động khác nhau:  

1. Phương tiện truyền thông/truyền thông 
2. Các sự kiện/các cuộc họp 
3. Các tài liệu/ấn phẩm 
4. Lập dữ liệu/bằng chứng cho hoạt động vận động 

 
 Hướng dẫn mỗi đội ghi ra càng nhiều loại hoạt động vận động thường gặp khác nhau 

càng tốt trong phân loại của chúng trong 30 giây. Các ví dụ không mang tính đặc trưng đối 
với các mục đích vận động của họ, mà đối với bất kỳ mục đích vận động nào.  

 
 Khởi động đồng hồ hẹn giờ và yêu cầu họ bắt đầu viết.  
 
 Sau ba mươi giây, ra tín hiệu cho các nhóm xoay theo chiều kim 

đồng hồ sang bảng lật tiếp theo và thêm những gì họ có thể vào 
danh sách đã có. Một lần nữa, cho 30 giây. Tiếp tục cách này cho 
đến khi tất cả các nhóm đã có cơ hội đóng góp vào mỗi bảng lật. Bạn 
có thể chọn xoay vòng các đội nhiều lần qua mỗi bảng lật nếu danh 
sách có ít thông tin.  

 
 Tập hợp học viên phía trước mỗi bảng lật và thảo luận về danh 

sách. Nhắc các đội bổ sung các ý tưởng của bản thân bằng các câu 
hỏi chẳng hạn như:  

 Bạn sử dụng hoạt động này cho công việc vận động bằng cách nào? 
 Những ưu và khuyết điểm khi sử dụng hoạt động này là gì? 
 Bạn cần phải cân nhắc điều gì khi lập kế hoạch cho hoạt động này? 
 Một người quyết định sẽ phản ứng thế nào đối với loại hoạt động này? 
 Nếu có nhiều hoạt động vận động truyền thống, các hoạt động mới và không 

bình thường gì có thể nhận được sự quan tâm của những người quyết định? 
 

 Lặp lại nội dung thảo luận này ở mỗi bảng lật. Nếu thiếu bất kỳ ý tưởng quan trọng nào, hãy 
tham khảo ô bên dưới để biết các ý tưởng ở từng loại.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thủ Thuật Dành 
Cho Trợ Giảng! 

Bạn có thể muốn sử 
dụng một cái chuông 
lớn hoặc đồng hồ hẹn 
giờ để cho biết đến lúc 
chuyển sang bảng lật 

tiếp theo. Bạn nên đếm 
ngược hoặc cảnh báo 

5 giây cho các đội. 
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Các Tài Liệu/Ấn Phẩm 
Báo cáo 
Bảng thông tin 
Bản mô tả ngắn gọn về chính sách 
Tờ rơi 
Nghiên cứu tình huống 

Bài blog 
Thông tin infographic 
Giấy trắng 
Các điểm thảo luận 
Bài báo 

Bài viết trên đặc san có đánh giá 
đồng cấp 
Các slide PowerPoint 
Bản tin 
Thư viện hình ảnh/video 
 

Phương Tiện Truyền Thông/Truyền Thông 
Trang ý kiến 
Thông cáo báo chí 
Điểm báo 
Twitter 
Facebook 
Webcast 

Phỏng vấn 
Cố vấn truyền thông 
Trang web 
Kênh YouTube 
Chương trình radio 
Flickr 

Họp báo 
Điểm tin bên lề 
Nghệ thuật lắp đặt 
Địa điểm Google 
Thư gửi biên tập viên 
Chương trình trò chuyện 

Các Cuộc Họp/Sự Kiện 
Triển lãm ảnh 
Đối thoại chính sách 
Ăn tối riêng tư 
Liên hoan phim 
Triển lãm 
Tham quan nghiên cứu 
Thuyết trình 

Giới thiệu báo cáo 
Ban chuyên gia 
Hội nghị chuyên đề 
Hội chợ khoa học 
Tham quan thực địa 
Gala 
Hội nghị thượng đỉnh 

Lực lượng công tác đặc biệt/Họp 
liên minh 
Chiêu đãi 
Chỉ thị của Nghị Viện 
Các buổi họp ăn sáng/ăn trưa 
Gặp gỡ những người quyết định 
Chỉ thị của bên có quyền lợi liên 
quan 
 

Lập dữ liệu/bằng chứng cho hoạt động vận động 
Lập mô hình truyền nhiễm bệnh 
Lập mô hình tác động ngân sách 

Dự báo dữ liệu 
 

Dự án chứng minh/thí điểm  
Lập mô hình tính tiết kiệm chi phí 

 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Đây không phải là những ý tưởng duy nhất cho các hoạt động ủnghộ. Chúng chỉ 
cung cấp một “trình đơn” các lựa chọn hoặc để mang lại cảm hứng cho các ý tưởng 
sáng tạo mới khi lập kế hoạch làm việc của bạn hoặc chọn các hoạt động tốt nhất để 
đáp ứng các mục tiêu vận động của bạn.  

 

 

BƯỚC 5.   Lập ưu tiên các hoạt động vận động                                15 phút           

 Giải thích rằng bạn nên hạn chế số lượng hoạt động chiến lược. Bạn không thể và không 
nên cố thực hiện tất cả các hoạt động này. Các hoạt động hiệu quả nhất là các hoạt động có khả 
năng cao nhất có tác động ngay lập tức và trực tiếp đối với những người quyết định đích hoặc 
những người có ảnh hưởng chính của bạn.  

 
         Xem lại slide về chọn các hoạt động cho kế hoạch hoạt động vận động.  
 

Khi xác định các hoạt động vận động của bạn, hãy sử dụng những câu hỏi này để giúp đảm bảo bạn 
duy trì tính chiến lược và nhắm đích với nỗ lực của mình. 

 Liệu hoạt động này sẽ giải quyết các mối quan tâm chính của người quyết định 
của chúng ta hay không? 

 Liêu các hoạt động này sẽ xâm phạm lợi ích của những người có ảnh hưởng 
và/hoặc những người quyết định của chúng ta hay không? 
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 Liệu hoạt động này sẽ làm giảm ảnh hưởng của bất kỳ nhóm phản đối nào hoặc 
phản biện thông điệp của họ hay không?  

 Chúng ta có chuyên môn và nguồn lực để thực hiện hoạt động này hay không?  
 Những sự kiện sắp diễn ra, những ngày quan trọng, hoặc những quyết định của 

chính phủ có thể là cơ hội để huy động và vận động là gì? 
 Hoạt động này có gây ra bất kỳ nguy cơ nào đối với tổ chức của chúng ta hay không?  

 

Mời một học viên chia sẻ mục đích vận động của họ và một mục tiêu. Tạo điều kiện cho cả 
lớp động não tìm một số hoạt động có thể góp phần vào các mục tiêu này. Ghi lại câu trả lời của 
họ lên bảng lật.   

 
 Đặt ra một số câu hỏi từ slide này để đảm bảo các hoạt động được cụ thể và sẽ góp phần 

hoàn thành mục tiêu và mục đích cơ bản.  
 
 Lặp lại với một học viên khác nếu thời gian cho phép. 
 

 

BƯỚC 6.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                         30 phút      

 Yêu cầu học viên lật đến Phần 8 Bảng Tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ở hàng trên cùng của mỗi bảng, hãy liệt kê một trong các mục tiêu của bạn từ bảng 
tính trước đó.  
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 Ở cột A của mỗi bảng, liệt kê 2 đến bốn hoạt động bạn sẽ thực hiện để giúp đạt được 
mục tiêu tương ứng. 

 Lúc này bỏ qua các cột còn lại.  
 
 
BƯỚC 7.   Lập kế hoạch nguồn lực                                  15 phút      

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Lúc này chúng ta đã xác định các hoạt động, chúng ta phải cho biết các nguồn lực cụ 
thể mình cần để thực hiện các hoạt động. Việc này khác với Phần 6 trong đó chúng ta 
lập danh sách kiểm kê các nguồn lực sẵn có và thiếu hụt. Việc này liên quan đến việc 
xác định các chi phí cụ thể, các vai trò của nhân viên và thời gian biểu để hoàn thành 
từng hoạt động cụ thể.  

 
             Xem lại slide về các nguồn lực vận động và mô tả ngắn gọn mỗi loại như bên dưới: 

 Nhân viên Loại nào và sẽ cần bao nhiêu thời gian và chuyên môn của nhân viên 
để thực hiện các hoạt động bạn muốn? 

 Các đối tác Bạn sẽ cần chuyên môn hoặc nguồn lực của các đối tác để thực 
hiện một hoạt động thành công hay không? 

 Chi phí Các chi phí liên quan đến các hoạt động này là gì? 

 Thời gian biểu Các hoạt động này phải được tiến hành khi nào? Chúng sẽ mất 
bao lâu? Có một thời điểm cụ thể chúng phải diễn ra hay không? (ví dụ như để 
trùng với một ngày kỷ niệm hoặc quy trình chính trị) 

 
Yêu cầu một học viên chia sẻ một mục tiêu và hai hoạt động tương ứng. Tạo điều kiện 
cho cả lớp hoàn thành kế hoạch làm việc trên bảng lật bằng các nguồn lực cần thiết 
cho mỗi hoạt động.  

 
Hoạt động Nhân viên (Các) đối tác Chi phí Thời gian biểu 

     
     

 

 Nếu thời gian cho phép, lặp lại với một học viên khác. 
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BƯỚC 8.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                         30 phút      

 Yêu cầu học viên trở lại Phần 8 Bảng Tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc. 
 
 
 
 
 
 
 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ở các cột B và C, cho biết những nhân viên và (các) đối tác cụ thể sẽ thực hiện mỗi 
hoạt động. 

 Ở cột D và E, liệt kê chi phí xấp xỉ và thời gian biểu xấp xỉ cho mỗi hoạt động. 
 
 Sau 20 phút, yêu cầu vài nhóm chia sẻ các kế hoạch làm việc của họ đối với một mục tiêu. 

Đặt ra những câu hỏi thăm dò chẳng hạn như:  

 Hoạt động này sẽ giúp bạn tiếp cận đối tượng đích của bạn bằng cách nào? 
 Có bất kỳ nguy cơ nào liên quan đến hoạt động đó hay không?  
 Hoạt động này sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu và mục đích chung của bạn bằng 

cách nào?  
 Đã có bất kỳ ai xem xét lại một hoạt động dựa trên những khó khăn về nguồn lực 

hay không? 
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BƯỚC 9.   
 

 Chúc mừng học viên đã hoàn thành kế hoạch hoạt động vận động của họ. 
 
 Đến bảng lật “10 Phần” và đánh dấu hoàn thành Phần 8.  
 
 Giải thích rằng các chiến lược vận động đã gần hoàn thành. Lúc này trọng tâm sẽ chuyển 

từ các hoạt động vận động sang các thông điệp vận động. 
 

 

   ĂN TRƯA   12:30–13:30   (1 giờ) 

TIẾP TỤC! 
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PHẦN 9: CÁC THÔNG ĐIỆP VẬN ĐỘNG 

 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu 
 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Thẻ flash card về Các Phẩm Chất của Thông Điệp Thuyết Phục 
 Phần 9 Bảng tính: Soạn Các Thông Điệp Vận Động 
 Phần 9 Bảng tính: Xác Định Những Người Truyền đạt thông tin Vận Động 

 
 

 
 

 
     

    Vẽ bảng sau đây lên một bảng lật và che lại cho đến khi cần thiết:  
 
      

    

 
 
 
 

     Vẽ biểu đồ sau đây lên một bảng lật và che lại cho đến khi cần thiết:     
           
     Cao 

 

 

 

 

                           Thấp          Cao 

 
 

 Tải các slide. 
 
  

Người quyết định: Mối quan tâm chính: 

Vấn đề là gì? 
 

 

Tại sao người quyết định phải quan 
tâm? 

Giải pháp là gì và tác động của nó 
đối với vấn đề? 

Cụ thể là người quyết định phải thực 
hiện việc gì? 

 

C
hu

yê
n 
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ôn
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ề 

vấ
n 

đề
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ó 

9
4 Mục Tiêu Của Buổi Học 

 Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Soạn các thông điệp vận động nhắm đích và hiệu quả để gây ảnh 

hưởng đối với những người quyết định. 
 Đánh giá các thông điệp có thể có đối với hoạt động truyền thông 

vận động.   
 

CHUẨN BỊ 

Ảnh hưởng đối với người quyết định 

13:30 -16:00  
2 giờ, 

15 phút 
(cộng với 

thời gian giải lao) 
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BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học              5 phút               

 Giải thích rằng trong Phần 9 bạn sẽ lập một thông điệp súc tích và thuyết phục về mục 
đích vận động của bạn và xác định ai có thể truyền đạt thông điệp đó một cách hiệu quả 
đến những người quyết định đích hoặc những người có ảnh hưởng của bạn.  

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Soạn các thông điệp vận động nhắm đích và hiệu quả để gây ảnh hưởng đối với 

những người quyết định. 
 Đánh giá các thông điệp có thể có đối với hoạt động truyền thông vận động.   

 
 
 

 

BƯỚC 2.              HOẠT ĐỘNG: THÔNG ĐIỆP HOÀN HẢO                     15 phút      

 Giải thích rằng một thông điệp vận động biến mục đích vận động của bạn thành một 
trường hợp hành động súc tích và thuyết phục đối với một người quyết định.  

 
       Trình bày slide về các phẩm chất của một thông điệp thuyết phục trong bài tập này. 

 
 Chia nhóm thành ba đội và phát một bộ thẻ flash card “Những Phẩm Chất của một Thông 

Điệp vận động Thuyết Phục” cho mỗi đội.  
 
 Giải thích rằng mỗi thẻ thể hiện một đặc điểm của một thông điệp vận động thuyết phục.  
 
 Hướng dẫn học viên đọc các thẻ và chọn 3 đặc điểm mà họ cho là quan trọng nhất đối với 

các thông điệp mà họ dùng để vận động. Khi thực hiện xong, họ phải lập danh sách cuối cùng 
lên bảng lật và treo lên. 

 
 Yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ ba phẩm chất họ chọn. Tạo điều kiện thảo luận bằng những 

câu hỏi chẳng hạn như: 
 Bạn đã chọn những hành động gì và tại sao? 
 Có một chủ đề chung giữa những lựa chọn của bạn không? 
 Có phải các đặc điểm bạn đã không chọn vẫn quan trọng hay vẫn không 

cần thiết? 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 3.   Phát triển các thông điệp chính                                                        20 phút      

        Xem lại slide về bốn phần của một thông điệp vận động: 

 Vấn đề là gì? 
 Tại sao người quyết định phải quan tâm về vấn đề này?  
 Giải pháp đề xuất là gì và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến vấn đề?   
 Bạn muốn người quyết định làm gì một cách cụ thể sau khi có sự tương tác của 

bạn? 
 

 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Bốn phần này của thông điệp vận động không được nhiều hơn năm đến tám câu và 
mất dưới ba phút để truyền đạt.  

 Lưu lại bất kỳ thông tin, số liệu, trích dẫn, câu chuyện, và phân tích nào hỗ trợ cho 
thông điệp của bạn để thảo luật tiếp theo. Trước tiên hãy thu hút sự quan tâm của 
người quyết định của bạn. 

 Nhắm đến phần "tại sao bạn phải quan tâm" của thông điệp để phản ánh những mối 
quan tâm chính của người quyết định cụ thể trước mặt bạn. 

 

 Luôn kết thúc thông điệp vận động của bạn bằng một yêu cầu người quyết định thực 
hiện một hành động thật rõ ràng, cụ thể, sẽ giúp xúc tiến mục đích vận động của 
bạn. Hầu hết các nhà lập chính sách sẽ không có khả năng đạt được toàn bộ mục 
đích của bạn sau khi có một cuộc họp. Do đó hãy yêu cầu một bước trung gian dễ 
đạt được. Đừng quên cám ơn người quyết định đã dành thời gian. Luôn tỏ ra tôn 
trọng và không bao giờ đối đầu. 

 
            Mở bảng lật đã chuẩn bị.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Yêu cầu một học viên chia sẻ một người quyết định mà họ muốn lập một thông điệp cho 
người đó và mối quan tâm chính của họ. Ghi tên của người quyết định và những mối quan 
tâm chính của họ vào trên đầu ô. 
 

 Dẫn dắt học viên trả lời bốn câu hỏi, ghi các câu trả lời vào các ô thích hợp. Đảm bảo các câu 
trả lời là cụ thể và phù hợp với người quyết định.  
 

 Khuyến khích học viên dùng lời kết hợp bốn phần thành một thông điệp duy nhất dành 
cho một nhà lập chính sách.  

 
 Tiếp theo, đã đến lúc cho họ xem liệu họ có thể truyền đạt thông điệp một cách hoàn 

chỉnh trong thời gian dưới ba phút hay không.  
 

Người quyết định: Mối quan tâm chính: 

Vấn đề là gì? 
 

 

Tại sao người quyết định phải 
quan tâm? 

Giải pháp là gì và tác động của nó 
đối với vấn đề? 

Cụ thể là người quyết định phải thực 
hiện việc gì? 
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 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thể truyền đạt thông điệp của mình mà 
không gián đoạn. Nắm rõ bốn phần sẽ giúp bạn bám theo thông điệp, không bị xao 
nhãng, và đảm bảo tính súc tích lẫn thuyết phục. 

 
 Hỏi học viên xem họ có thể thay đổi thông điệp bằng cách nào đối với một trong những 

người quyết định khác có thể có một mối quan tâm chính khác biệt.    
 

 Tạo điều kiện cho nhóm cung cấp ý kiến phản hồi về thông điệp đó. Đặt ra những câu hỏi 
gợi ý chẳng hạn như: 

 Nó có đáp ứng tất cả các phẩm chất của thông điệp vận động thuyết phục (ví dụ như 
ngắn gọn, có trọng tâm, định hướng giải pháp, dựa trên bằng chứng, nhắm đến mối 
quan tâm chính của người quyết định, không mang tính kỹ thuật, có yêu cầu rõ ràng, 
lạc quan) hay không? 

 Bạn điều chỉnh thông điệp đó như thế nào để phù hợp hơn với những phẩm chất của 
một thông điệp thuyết phục?  

 
 Lặp lại bài tập này với một ví dụ khác nếu thời gian cho phép. 
 
 
 

BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                                         20 phút      

 Yêu cầu học viên tham khảo Phần 9 Bảng Tính: Soạn Các Thông Điệp Vận Động. 
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 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ở các ô trên cùng, hãy liệt kê tên của một trong những người quyết định chính của 
bạn và một trong những mối quan tâm chính của họ. Trả lời bốn câu hỏi trong mỗi 
bong bóng khi liên quan đến người quyết định đã chọn.  

 Sau đó kết hợp các câu trả lời thành một thông điệp thuyết phục và súc tích ở ô 
dưới cùng.  

 Bạn có thể cần có nhiều bản sao của bảng tính này để điền vào một bảng cho mỗi 
người quyết định. Nếu mỗi người quyết định có một mối quan tâm chính tương tự, 
bạn không cần phải điền vào nhiều bảng.  

 
 

BƯỚC 5.             HOẠT ĐỘNG: ĐÓNG VAI                                                       30 phút      

 Giải thích rằng học viên lúc này sẽ thực hành truyền đạt các thông điệp của mình. 
 
 Yêu cầu học viên xếp ghế thành một vòng tròn lớn với hai cái ghế trống đối diện 

nhau ở giữa.  
 
 Ngồi vào một trong hai chiếc ghế đó và nhận vai trò người quyết định. Mời một học viên 

ngồi vào chiếc ghế kia và truyền đạt thông điệp của họ đến bạn. Đặt ra các câu hỏi và tương tác 
với học viên như thể bạn thực sự là người quyết định. Yêu cầu một học viên khác hoặc một 
người cùng hướng dẫn đếm thời gian đến ba phút. 

 
 Lặp lại bài tập này với học viên hiện tại đóng vai trò người quyết định và một học viên mới 

truyền đạt một thông điệp vận động.  
 

 Xoay vòng cách này cho đến khi tất cả học viên đã truyền đạt một thông điệp. 
 
 Hỏi bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Khía cạnh khó khăn nhất đối với bạn là gì? 
 Việc có một thông điệp chuẩn bị sẵn đã giúp ích cho bạn hay cản trở bạn? 
 Bạn không có cơ hội cho biết bạn muốn điều gì? 
 Có phải bạn đã thay đổi thông thông điệp bằng cách nào đó sau khi nghe những 

học viên khác truyền đạt thông điệp của họ hay không? 
 Có một vài thông điệp bạn đặc biệt khó truyền đạt hay không, và tại sao? 
 
 
 
 

   GIẢI LAO    15:00 -15:15   (15 phút) 
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BƯỚC 6.   Người truyền đạt thông tin là ai?                           10 phút      

Ghi “NGƯỜI TRUYềN ĐạT THÔNG TIN TRONG ỦNG HỌ” lên phần trên của bảng lật. Yêu 
cầu học viên động não tìm các dạng cá nhân hoặc tổ chức mà họ có thể yêu cầu đóng 
vai trò người truyền đạt thông tin đối với vấn đề của họ. Ghi các câu trả lời của họ lên 
bảng lật, đảm bảo gồm có:  
 Các Giám Đốc Điều Hành 
 Những người nổi tiếng 
 Các chuyên gia Y tế 
 Các đại diện của một hiệp hội 

chuyên môn 
 Các chuyên gia kỹ thuật thuộc 

tổ chức của bạn 
 Các thành viên ban giám đốc 
 Những người vận động 
 Các nhà khoa học/các nhà nghiên 

cứu/các học giả 
 Lãnh đạo một liên minh lớn 
 Những người thụ hưởng chương trình 

 Bệnh nhân 
 Các nhà báo 
 Các nhà tài trợ 
 Các cử tri 
 Các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp 
 Nhân viên chính phủ 
 Các chính trị gia 
 Cha mẹ hoặc vợ/chồng của 

những người mắc một bệnh 
cụ thể 

 Chính bạn!!! 

 

 Đưa ra các ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Ai truyền đạt thông điệp của bạn cũng quan trọng như những gì bạn muốn nói. 
Thông điệp phù hợp được truyền đạt bởi không đúng người sẽ không thuyết phục. 

 Người truyền đạt thông tin có thể là các cá nhân, các nhóm hoặc các tổ chức. Như 
với thông điệp của bạn, người truyền đạt thông tin của bạn có thể thay đổi tùy vào 
người quyết định mà bạn nhắm đến và những mối quan tâm chính của họ. 

 
          Xem lại slide về những người truyền đạt thông tin lý tưởng.  

 Người truyền đạt thông tin sẽ đa dạng. Hãy tìm một số người truyền đạt thông tin đại 
diện cho nhiều xuất thân chuyên môn và cá nhân khác nhau. 

 Người truyền đạt thông tin phải đại diện địa vị thích hợp. Tuyển những người truyền 
đạt thông tin đại diện một địa vị phù hợp với địa vị của người quyết định mà bạn 
nhắm đến.  

 Người truyền đạt thông tin phải là những diễn giả hiệu quả. Người truyền đạt thông 
tin của bạn phải có thể phát biểu một cách tự tin, đơn giản, và dễ hiểu đối với người 
quyết định. 

 Người truyền đạt thông tin phải hỗ trợ mục đích vận động của bạn. Người truyền đạt 
thông tin của bạn phải là những người đã đồng ý với bạn và sẽ không cần phải 
thuyết phục họ để truyền đạt thông điệp của bạn.  
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BƯỚC 7.   Chọn những người truyền đạt thông tin tốt nhất                        15 phút      

           Mở bảng lật có biểu đồ sau đây:  
       
     Cao 

 
 
 
 
                Thấp        Cao 

 
 
 Giải thích rằng những người truyền đạt thông tin tốt nhất có hai phẩm chất: 

 Ảnh hưởng đối với người quyết định của bạn: Người truyền đạt thông tin của 
bạn có khả năng tiếp cận và có uy tín đối với người quyết định của bạn. Người đó là 
người mà người quyết định của bạn sẽ có khả năng lắng nghe. 

 Chuyên môn về vấn đề đó Người truyền đạt thông tin của bạn có đầy đủ thông tin 
về vấn đề và có thể dễ dàng thảo luận về vấn đề đó. 

 
 Giải thích rằng bạn có thể sử dụng một cái lưới để xác định mức ảnh hưởng và chuyên 

môn của những người truyền đạt thông tin khác nhau để giúp bạn quyết định giữa họ. Bạn 
muốn chọn những người truyền đạt thông tin rơi vào góc trên bên phải (ảnh hưởng cao và 
chuyên môn cao).  

 
 Yêu cầu một học viên cho biết tên của ba người truyền đạt thông tin khác nhau mà họ cho 

rằng sẽ có hiệu quả với người quyết định đích của mình. Cho biết các cá nhân cụ thể nếu có 
thể. Ghi những tên này vào lề của bảng lật.  

 
 Làm việc với học viên để ghi mỗi người quyết định lên biểu đồ. 
 
 Nhắc học viên rằng (những) người truyền đạt thông tin lý tưởng của họ phải rơi vào góc 

trên bên phải. Hỏi học viên bằng những câu hỏi chẳng hạn như:  
 Việc xác định người truyền đạt thông tin trên biểu đồ có làm thay đổi ý kiến của bạn 

về việc bạn có thể sử dụng ai hay không? 
 

 Lặp lại với những học viên khác nếu thời gian cho phép. 
 
 

 

 

 

  

Ảnh hưởng đối với người quyết định 
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ó 
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BƯỚC 8.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                                        20 phút        

 Yêu cầu học viên tham khảo Phần 9 Bảng Tính: Xác Định Những Người Truyền đạt thông 
tin Vận Động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ghi tên của một trong những người quyết định chính của bạn vào hình tròn ở bên trái.  

 Liệt kê ba người truyền đạt thông tin có thể cho người quyết định đó. Hãy cho biết cụ thể.  

 Vẽ những người truyền đạt thông tin có thể lên lưới dựa trên chuyên môn và ảnh 
hưởng của họ. Sử dụng kết quả để chọn một người truyền đạt thông tin ưu tiên.  

 Nếu không có người truyền đạt thông tin nào rơi vào góc trên bên phải, hãy chọn 
những người truyền đạt thông tin mới. Bạn có thể cần có nhiều bản sao của bảng 
tính này để điền vào một biểu đồ và lưới cho mỗi người quyết định. 

 
 Tạo điều kiện thảo luận ngắn bằng những câu hỏi gợi ý chẳng hạn như: 

 Bạn đã chọn ai làm người đưa tín chính của mình và tại sao? 
 Họ có hỗ trợ mục đích vận động của bạn hay không? 
 Họ có phải là những diễn giả thuyết phục hay không?  
 Bạn có loại bỏ bất kỳ người truyền đạt thông tin nào sau khi xác định họ trên lưới 

hay không? 
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BƯỚC 9.   

 
 Chúc mừng học viên đã hoàn thành Phần 9.  
 
 Đến bảng lật “10 Phần” và đánh dấu hoàn thành Phần 9.  

 
 Giải thích rằng phần cuối cùng cần hoàn thành là một kế hoạch về cách đánh giá tiến bộ 

và đánh giá tính hiệu quả của các chiến lược của chúng ta. 

TIẾP TỤC! 
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PHẦN 10: LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG 

 
 

 

 

Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Các slide PowerPoint 
 Phần 10 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 

 
 

 
 

 
     
 

 Tải các slide. 
 

 

       
 

 

 

BƯỚC 1.   Giới thiệu buổi học              5 phút               

 Giải thích rằng những người vận động thường chỉ tập trung vào một sự thành công chính 
của các nỗ lực của họ: đạt được sự thay đổi chính sách họ muốn (mục đích vận động của 
ho). Tuy nhiên, những thay đổi chính sách có thể mất thời gian dài. Phần cuối cùng của một 
chiến lược là kế hoạch đánh giá tiến bộ trong quá trình đạt được mục đích cuối cùng của bạn. 

 
 Phát biểu các mục tiêu của buổi học: 

  Sau buổi học này, bạn sẽ có thể: 
 Phân biệt giữa các chỉ số đầu ra và kết quả. 
 Lập các chỉ số để giúp đánh giá tiến bộ trong việc đạt được một mục đích vận 

động của bạn.  
  

10 
Mục Tiêu Của Buổi Học 

Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Phân biệt giữa các chỉ số năng suất và kết quả. 
 Lập các chỉ số để giúp đánh giá tiến bộ trong việc đạt được 

một mục đích vận động.  

 

16:00–17:00  
1 giờ 

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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BƯỚC 2.   Vai trò của đánh giá                                  10 phút      

Yêu cầu học viên tập hợp thành các nhóm nhỏ và dành ra năm phút để động não tìm các lý do 
chính để đánh giá công việc vận động. 

 
Ghi lại một câu trả lời mỗi đội lên một bảng lật cho đến khi đã chia sẻ tất cả các ý tưởng. 
Nhấn mạnh những lý do này trong thảo luận: 

 Giúp điều chỉnh các chiến lược vận động trong quá trình thực hiện.   
 Đáp ứng những thay đổi trong môi trường rộng hơn. 
 Chứng minh giá trị mà công việc vận động có thể bổ sung cho một vấn đề hoặc sự 

nghiệp.  
 Cung cấp thông tin để lập kế hoạch cho công việc vận động trong tương lai. 
 Huy động các nguồn lực bổ sung. 
 Giải trình tài trợ và chứng minh kết quả. 
 Khích lệ bạn duy trì những nỗ lực của mình. 

 
 
 

BƯỚC 3.   Đầu ra và kết quả                                              15 phút      
 Giải thích rằng để chứng minh sự thành công và tiến bộ trong việc đạt được mục đích vận 

động của bạn, sẽ có ích khi định nghĩa và theo dõi “đầu ra” và “kết quả.”   

 
Xem lại slide về đầu ra.   

Đầu ra  

 Chứng minh rằng các hoạt động bạn đã lập kế hoạch đã thực sự diễn ra.  
 Mang tính định lượng tổng quát. (Các con số càng lớn không phải lúc nào cũng là 

càng tốt. Ví dụ như, một cuộc họp có thể là đủ để tiếp cận người quyết định chính.)  
 Đánh giá năng suất. Ví dụ như: 

 Gặp gỡ những người quyết định. 
 Các thông cáo báo chí đã ban hành. 
 Các đối tác tham dự các buổi họp của liên minh. 
 

Xem lại slide về kết quả.   

Kết quả  

 Các tác động và thay đổi đã thấy nhờ có hoạt động.  
 Những hành động mà những người quyết định hoặc những người khác đã thực hiện. 
 Mang tính định lượng hoặc định tính. 
 Đánh giá tính hiệu quả.  
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 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Đầu ra và kết quả là câu trả lời cho hai câu hỏi khác nhau: 
 Có phải chúng ta đã tiến hành hoạt động này hay không? (đầu ra) 
 Các hoạt động này đã có những tác động gì? (kết quả) 

 
Yêu cầu một học viên liệt kê các đầu ra có thể có đối với chiến lược vận động của họ và 
ghi các câu trả lời của họ lên bảng lật. Nhắc học viên rằng kết quả đầu ra của họ phải ghi 
nhận các hoạt động vận động theo kế hoạch của họ. Kết quả đầu ra của bạn phải đánh giá 
những gì bạn đã nói bạn sẽ thực hiện. Các câu trả lời có thể gồm có: 

 số buổi họp đã tổ chức. 
 số ấn phẩm đã soạn. 
 số thông cáo báo chí đã ban hành. 

 

Yêu cầu một học viên liệt kê các đầu ra có thể có đối với chiến lược vận động của họ và 
ghi các câu trả lời của họ lên bảng lật. Các câu trả lời có thể gồm có: 

 Phân bổ tài trợ của chính phủ tăng cao. 
 Những thay đổi đối với các điều luật, quy định, chính sách và kế hoạch. 
 Các phát biểu ủng hộ công khai của những người quyết định. 
 Những đề cập về vấn đề trong các hãng thông tấn. 

 
 Nếu cần, nhắc bằng những câu hỏi chẳng hạn như: 

 Bạn có thể quan sát thấy những thay đổi hay tác động gì nhờ có các hoạt động 
của bạn? 

 Một người quyết định có thể thể hiện sự cam kết đối với mục đích vận động của 
bạn bằng cách nào?  

 

 Đưa ra ĐIỂM CHÍNH sau đây: 

 Có thể khó liên hệ các đầu ra với các hoạt động vận động của bạn vì thường cần có 
hành động và nỗ lực tập thể để thuyết phục một người quyết định có hành động. Bạn 
sẽ không phải lúc nào cũng trực tiếp biết được hoạt động cụ thể của bạn góp phần 
thế nào vào hành động của họ.  

 
 

(tiếp tục đến trang kế tiếp) 
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BƯỚC 4.             HOẠT ĐỘNG: LÀM VIỆC NHÓM NHỎ                                  30 phút      

 Yêu cầu học viên tham khảo Phần 10 Bảng Tính: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công. 
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 Cung cấp các hướng dẫn sau đây. 

 Ghi các mục tiêu của bạn từ kế hoạch hoạt động của bạn vào hàng trên cùng của 
mỗi biểu đồ bên dưới.  

 Sau đó liệt kê ba đến năm đầu ra và ba đến năm kết quả vào các khu vực bên dưới.  

 Yêu cầu mỗi nhóm ghi đầu ra và kết quả của họ đối với chiến lược của họ vào một bảng lật 
và chia sẻ với cả nhóm. Thảo luận ngắn gọn về những quan sát của bạn về các danh sách này. 

 
 
BƯỚC 5.   

 
 Đến bảng lật “10 Phần” và đánh dấu hoàn thành Phần 10.  

 
Chúc mừng mọi người đã hoàn thành tất cả 10 phần của các chiến lược vận động chính 
sách của họ và chúc mừng họ đã tích cực tham gia khóa tập huấn. 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾP TỤC! 
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BUỔI KẾT THÚC 
 

 

 

 

 
Tài liệu 

 Giấy bảng lật, giá đỡ, bút viết bảng, băng dán 
 Những đánh giá cuối cùng 
 Chứng chỉ hoàn thành 

  
       

 

 
 

 Ký chứng chỉ hoàn thành. 

 
 

 

 
 

BƯỚC 1.   Các bước tiếp theo                                15 phút      

 Mời mọi người suy nghĩ về công việc họ đã hoàn thành trong khóa tập huấn và ghi ra ba 
bước hành động mà họ dự định thực hiện khi trở lại hoạt động của mình để biến chiến 
lược vận động thành thực tiễn. Khi hoàn thành, yêu cầu học viên chia sẻ các bước tiếp theo 
của họ. 

 
 Liệt kê bất kỳ chương trình huấn luyện vận động hoặc các nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật khả dụng. 

 

BƯỚC 2.   Đánh giá cuối cùng và kết thúc                                 15 phút      

 Phát các bản Đánh Giá Cuối Cùng. Cho học viên có thời gian hoàn thành.  
 
 Trao chứng chỉ hoàn thành cho từng học viên tập huấn.  
 
 Mời học viên, những trợ giảng, hoặc những người khác cho biết nhận xét kết thúc tập huấn 

và kết thúc khóa tập huấn.  
 
 Cám ơn học viên đã tham dự và tham gia tích cực, và chúc họ thành công với những nỗ lực 

vận động của mình.  
KẾT THÚC HỘI THẢO  

Mục Tiêu Của Buổi Học 

Sau buổi học này, học viên sẽ có thể: 
 Xác định bước tiếp theo của họ để thực hiện các chiến lược 

vận động của mình.  
 Đánh giá khóa tập huấn. 

 

17:00 CH–17:30  
30 phút 

                                

CHUẨN BỊ 

HƯỚNG DẪN BUỔI HỌC 
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__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                                       Các bảng tính 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 

110 

CÁC BẢNG TÍNH 
 

 Phần 1 Bảng tính: Xác Định Các Vấn Đề Vận Động Có Thể 
 Phần 1 Bảng tính: Chọn một Vấn Đề Vận Động 
 Phần 2 Bảng tính: Xác Định Các Mục Đích Vận Động Tiềm Năng 
 Phần 2 Bảng tính: Chọn một Mục Đích Vận Động 
 Phần 3 Bảng tính: Xác Định Những Người Quyết Định và Những Người Có Ảnh Hưởng 
 Phần 4 Bảng tính: Xác Định Những Mối Quan Tâm Chính của Người Quyết Định 
 Phần 5 Bảng tính: Giải Quyết Phản Biện 
 Phần 5 Bảng tính: Khắc Phục Chướng Ngại 
 Phần 6 Bảng tính: Lập Danh Sách Kiểm Kê Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt 
 Phần 7 Bảng tính: Chọn Các Đối Tác Vận Động 
 Phần 8 Bảng tính: Lập Các Mục Tiêu 
 Phần 8 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc 
 Phần 9 Bảng tính: Soạn Các Thông Điệp Vận Động 
 Phần 9 Bảng tính: Xác Định Những Người Truyền đạt thông tin Vận Động 
 Phần 10 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 
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Phần 1 Bảng tính: Xác Định Các Vấn Đề Vận Động Có Thể 
 
Ghi ra vấn đề chính mà bạn muốn giải quyết vào ô trên cùng và hai đến ba nguyên nhân gốc rễ vào các ô bên dưới. Sau đó trả lời bốn câu hỏi 
cho từng nguyên nhân gốc rễ. Chọn một trong những nguyên nhân gốc rễ là vấn đề có thể đối với những nỗ lực vận động của bạn. Lặp lại bài tập 
với một vấn đề khác ở mặt còn lại của bảng tính. Nếu bất kỳ câu trả lời nào của bạn là "không," nguyên nhân gốc rễ không tạo thành một vấn đề 
thuyết phục để vận động. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CÓ KHÔNG  CÓ KHÔNG  CÓ KHÔNG  

Một sự thay đổi chính sách có thể giúp cải thiện 
vấn đề hay không?          

Tổ chức của bạn có kinh nghiệm chương trình 
với vấn đề này hay không?          

Bạn có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là 
một vấn đề hay không?          

Vấn đề có thể được giải quyết một cách hợp lý 
(nếu không hoàn toàn) trong 3 đến 5 năm hay 
không? 

         

VẤN ĐỀ CHÍNH 

 

 

CÁC NGUYÊN 
NHÂN GỐC RỄ 

VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG: 

 

Tiếp tục ở mặt kia  



Phần 1 Bảng tính: Xác Định Các Vấn Đề Vận Động Có Thể 
 
Ghi ra vấn đề chính mà bạn muốn giải quyết vào ô trên cùng và hai đến ba nguyên nhân gốc rễ vào các ô bên dưới. Sau đó trả lời bốn câu hỏi 
cho từng nguyên nhân gốc rễ. Chọn một trong những nguyên nhân gốc rễ là vấn đề có thể đối với những nỗ lực vận động của bạn. Lặp lại bài tập 
với một vấn đề khác ở mặt còn lại của bảng tính. Nếu bất kỳ câu trả lời nào của bạn là "không," nguyên nhân gốc rễ không tạo thành một vấn đề 
thuyết phục để vận động. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÓ KHÔNG  CÓ KHÔNG  CÓ KHÔNG  

Một sự thay đổi chính sách có thể giúp cải thiện 
vấn đề hay không?          

Tổ chức của bạn có kinh nghiệm chương trình 
với vấn đề này hay không?          

Bạn có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là 
một vấn đề hay không?          

Vấn đề có thể được giải quyết một cách hợp lý 
(nếu không hoàn toàn) trong 3 đến 5 năm hay 
không? 

         

VẤN ĐỀ CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG: 

 

VẤN ĐỀ CHÍNH 

 

 

CÁC NGUYÊN 
NHÂN GỐC RỄ 



Phần 1 Bảng tính: Chọn một Vấn Đề Vận Động 
 
 

 

 

Ghi hai vấn đề từ bảng tính đầu tiên vào hàng trên cùng. Xếp hạng từng vấn đề vận động có thể của bạn dùng các 
tiêu chí bên dưới. Sau đó tính tổng số điểm cao, trung bình và thấp. Chọn vấn đề nào sẽ nhắm đến hiệu quả hơn 
bằng vận động chính sách và ghi vấn đề đó vào ô dưới cùng. 
 
Tiêu chí Vấn đề 1: Vấn đề 2: 

Vấn đề đã chọn là cụ thể và rõ ràng. 
 Cao (rất cụ thể/rõ ràng) 
 Trung bình (khá rõ ràng/cụ thể) 
 Thấp (không rõ ràng/ 

không cụ thể) 

 Cao (rất cụ thể/rõ ràng) 
 Trung bình (khá cụ thể/rõ ràng) 
 Thấp (không rõ ràng/ 

không cụ thể) 

Dữ liệu định tính hoặc định lượng 
tồn tại để chứng minh rằng nó là một 
vấn đề.  

 Cao (bằng chứng thuyết phục) 
 Trung bình (một số bằng 

chứng) 
 Thấp (không có/bằng chứng 

thiếu sức thuyết phục) 

 Cao (bằng chứng thuyết phục) 
 Trung bình (một số bằng 

chứng) 
 Thấp (không có/bằng chứng 

thiếu sức thuyết phục) 
Khả năng hợp tác tồn tại giữa 
các tổ chức, các nhà lãnh đạo và 
các bên có quyền lợi liên quan có 
ảnh hưởng.  

 Cao (nhiều đối tác) 
 Trung bình (một số đối tác) 
 Thấp (không có đối tác) 

 Cao (nhiều đối tác) 
 Trung bình (một số đối tác) 
 Thấp (không có đối tác) 

Ý chí chính trị tồn tại để giải quyết  
vấn đề. 

 Cao (ủng hộ) 
 Trung bình (trung hòa) 
 Thấp (phản đối) 

 Cao (ủng hộ) 
 Trung bình (trung hòa) 
 Thấp (phản đối) 

Tổ chức của bạn có kinh nghiệm 
hoặc chuyên môn riêng để đóng góp.  

 Cao (vai trò rất riêng) 
 Trung bình (vai trò khá riêng) 
 Thấp (nhiều tổ chức khác có 

điều này) 

 Cao (vai trò rất riêng) 
 Trung bình (vai trò khá riêng) 
 Thấp (nhiều tổ chức khác có 

điều này) 
Tổ chức của bạn có những nguồn 
lực vận động để giải quyết vấn đề 
này. 

 Cao (nhiều nguồn lực) 
 Trung bình (một số nguồn lực) 
 Thấp (không có nguồn lực) 

 Cao (nhiều nguồn lực) 
 Trung bình (một số nguồn lực) 
 Thấp (không có nguồn lực) 

Mục đích không có hoặc có ít nguy 
cơ đối với tổ chức của bạn. 

 Cao (không có nguy cơ) 
 Trung bình (nguy cơ thấp) 
 Thấp (nguy cơ đáng kể) 

 Cao (không có nguy cơ) 
 Trung bình (nguy cơ thấp) 
 Thấp (nguy cơ đáng kể) 

Sự thay đổi chính sách có khả năng 
có tác động đáng kể đối với vấn đề. 

 Cao (tác động đáng kể) 
 Trung bình (tác động nào đó) 
 Thấp (không có tác động) 

 Cao (tác động đáng kể) 
 Trung bình (tác động nào đó) 
 Thấp (không có tác động) 

Có thể thành công trong 3-5 năm. 
 Cao (rất có khả năng) 
 Trung bình (có thể/có lẽ) 
 Thấp (không có khả năng) 

 Cao (rất có khả năng) 
 Trung bình (có thể/có lẽ) 
 Thấp (không có khả năng) 

                                                           
Tổng 

# số điểm Cao ____ 
# số điểm Trung Bình ____ 
# số điểm Thấp ____ 

# số điểm Cao ____ 
# số điểm Trung Bình ____ 
# số điểm Thấp ____ 

Vấn Đề Vận Động Cuối Cùng: 



 

 

 
 

 



Phần 2 Bảng tính: Xác Định Các Mục Đích Vận Động Tiềm Năng 
 

  

Dùng vấn đề bạn đã xác định ở Phần 1, điền vào các sơ đồ bên dưới để lập hai mục đích vận động có 
thể. Trong bong bóng “loại/tên chính sách”, ghi tên hoặc loại chính sách cụ thể bạn muốn lập, bãi bỏ, 
sửa đổi, hoặc tài trợ. Trong bong bóng “chính sách phải làm gì”, ghi ra những gì bạn muốn chính sách 
cụ thể đó thực hiện bằng hai câu trở xuống. Trong bong bóng “ai sẽ thực hiện”, ghi tên của tổ chức có 
thể thực hiện sự thay đổi chính sách mong muốn. Trong bóng bóng “đến khi nào”, ghi ra khung thời gian 
trong đó bạn muốn thấy sự thay đổi chính sách hoàn thành. Sau đó kết hợp tất cả các phần (theo bất kỳ 
thứ tự nào) thành một phát biểu mục đích vận động cô đọng.  

 

MỤC ĐÍCH VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH #1: 

Loại/tên 
chính sách 

Chính sách phải làm gì Ai sẽ thực hiện 
(tổ chức) 

Đến khi nào 

MỤC ĐÍCH VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH #1: 

Loại/tên 
chính sách 

Chính sách phải làm gì Ai sẽ thực hiện 
(tổ chức) 

Đến khi nào 



 

  

 

 
 



Phần 2 Bảng tính: Chọn một Mục Đích Vận Động 
 
Ghi hai mục đích vận động khả dĩ của bạn vào hàng trên cùng sau đó chấm điểm từng mục đích theo các tiêu chí. Tính tổng số tiêu chí được 
điểm cao, trung bình, và thấp để xác định mục đích nào có khả năng thành công cao hơn (chủ yếu là được điểm cao và trung bình). Chọn mục 
đích tốt hơn và ghi mục đích đó thành mục đích cuối cùng của bạn ở dưới cùng của bảng tính.  

 

 

  

Tiêu chí Mục đích 1: Mục đích 2: 

Mục đích là cụ thể và rõ ràng. 
 Cao (rất cụ thể/rõ ràng) 
 Trung bình (khá cụ thể/rõ ràng) 
 Thấp (không cụ thể/không rõ ràng) 

 Cao (rất cụ thể/rõ ràng) 
 Trung bình (khá cụ thể/rõ ràng) 
 Thấp (không cụ thể/không rõ ràng) 

Số liệu định tính hoặc định lượng tồn tại để chứng minh 
rằng mục đích đó sẽ giúp giải quyết vấn đề.  

 Cao (bằng chứng thuyết phục) 
 Trung bình (một số bằng chứng) 
 Thấp (không có/bằng chứng thiếu 

sức thuyết phục) 

 Cao (bằng chứng thuyết phục) 
 Trung bình (một số bằng chứng) 
 Thấp (không có/bằng chứng thiếu 

sức thuyết phục) 

Khả năng hợp tác tồn tại giữa các tổ chức, các nhà 
lãnh đạo và các bên có quyền lợi liên quan có ảnh 
hưởng.  

 Cao (nhiều đối tác) 
 Trung bình (một số đối tác) 
 Thấp (không có đối tác) 

 Cao (nhiều đối tác) 
 Trung bình (một số đối tác) 
 Thấp (không có đối tác) 

Ý chí chính trị tồn tại để giải quyết vấn đề thông qua 
mục đích này. 

 Cao (ủng hộ) 
 Trung bình (trung hòa) 
 Thấp (phản đối) 

 Cao (ủng hộ) 
 Trung bình (trung hòa) 
 Thấp (phản đối) 

Tổ chức của bạn có kinh nghiệm hoặc chuyên môn 
riêng để đóng góp. 

 Cao (rất riêng) 
 Trung bình (phần nào là riêng) 
 Thấp (nhiều tổ chức khác có điều 

này) 

 Cao (vai trò rất riêng) 
 Trung bình (phần nào là riêng) 
 Thấp (nhiều tổ chức khác có điều 

này) 

Mục đích không có hoặc có ít nguy cơ đối với tổ chức 
của bạn. 

 Cao (không có nguy cơ) 
 Trung bình (nguy cơ thấp) 
 Thấp (nguy cơ đáng kể) 

 Cao (không có nguy cơ) 
 Trung bình (nguy cơ thấp) 
 Thấp (nguy cơ đáng kể) 

Mục đích chính sách có khả năng có tác động đáng kể 
đối với vấn đề. 

 Cao (tác động đáng kể) 
 Trung bình (tác động nào đó) 
 Thấp (không có tác động) 

 Cao (tác động đáng kể) 
 Trung bình (tác động nào đó) 
 Thấp (không có tác động) 



Phần 2 Bảng tính: Chọn một Mục Đích Vận Động 
 
Ghi hai mục đích vận động khả dĩ của bạn vào hàng trên cùng sau đó chấm điểm từng mục đích theo các tiêu chí. Tính tổng số tiêu chí được 
điểm cao, trung bình, và thấp để xác định mục đích nào có khả năng thành công cao hơn (chủ yếu là được điểm cao và trung bình). Chọn mục 
đích tốt hơn và ghi mục đích đó thành mục đích cuối cùng của bạn ở dưới cùng của bảng tính.  

 

 

Tiêu chí Mục đích 1: Mục đích 2: 

Có thể thành công trong 3–5 năm. 
 Cao (rất có khả năng) 
 Trung bình (có thể/có lẽ) 
 Thấp (không có khả năng) 

 Cao (rất có khả năng) 
 Trung bình (có thể/có lẽ) 
 Thấp (không có khả năng) 

                                                                    Tổng 
# số điểm Cao ____ 

# số điểm Trung Bình ____ 

# số điểm Thấp ____ 

# số điểm Cao ____ 

# số điểm Trung Bình ____ 

# số điểm Thấp ____ 

 
Mục đích vận động chính sách đích:  
 

 

 



Phần 3 Bảng tính: Xác Định Những Người Quyết Định và Những 
Người Có Ảnh Hưởng 
 
Bắt đầu ở cột B, liệt kê tên cụ thể của ba đến bốn người quyết định chính đối với mục đích vận động của 
bạn. Nếu bạn không có tên, hãy liệt kê chức danh/vai trò và ghi chú cần nghiên cứu thêm ở bên dưới. 
Sau đó ghi lại những mối liên hệ của bạn hoặc của tổ chức của bạn với những người quyết định này vào 
cột A. Sau đó liệt kê một đến hai người có ảnh hưởng chính đối với từng người quyết định vào cột C 
(tên và chức danh/vai trò nếu có thể). Ghi lại những mối liên hệ của bạn hoặc tổ chức của bạn với 
những người có ảnh hưởng này vào cột D. 
 

 

 

 

 

Nghiên cứu cần thiết: 

A. B. C. D. 

NHỮNG LIÊN HỆ 
ĐỐI VỚI NGƯỜI 

QUYẾT ĐỊNH 

CHÍNH 
NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH 

CHÍNH 
NGƯỜI GÂY 
ẢNH HƯỞNG 

NHỮNG LIÊN HỆ 
ĐỐI VỚI NHỮNG 
NGƯỜI CÓ ẢNH 

HƯỞNG 



 

 

 

 

 



Phần 4 Bảng tính: Xác Định Những Mối Quan Tâm Chính của Những Người Quyết Định 
Trong cột tô mờ, liệt kê những người quyết định từ Phần 3. Đánh giá sự nhận thức và vị trí của từng người quyết định đối với vấn đề của bạn, sử 
dụng bảng kiểm ở cột A và B. Sau đó xác định hai mối quan tâm chính của người quyết dịnh đó và liệt kê chúng trong cột C.   
 

  

 

Những Người 
Quyết Định Chính 

(từ Phần 3) 

A. 
Sự Nhận Thức về Vấn Đề 

B. 
  Quan Điểm Hiện Tại về Vấn Đề 

C. 
    Những mối quan tâm chính 

    của người quyết định 

  Không nhận thức 
 Có nhận thức, không có thông tin 
 Có nhận thức, có thông tin không 

chính xác 
 Có nhận thức, có thông tin 

chính xác 

 Đi đầu 
 Ủng hộ 
 Phản đối 
 Chưa quyết định 

1. 

 

2. 

  Không nhận thức 
 Có nhận thức, không có thông tin 
 Có nhận thức, có thông tin không 

chính xác 
 Có nhận thức, có thông tin 

chính xác 

 Đi đầu 
 Ủng hộ 
 Phản đối 
 Chưa quyết định 

1. 

 

2. 

  Không nhận thức 
 Có nhận thức, không có thông tin 
 Có nhận thức, có thông tin không 

chính xác 
 Có nhận thức, có thông tin 

chính xác 

 Đi đầu 
 Ủng hộ 
 Phản đối 
 Chưa quyết định 

1. 

 

2. 

  Không nhận thức 
 Có nhận thức, không có thông tin 
 Có nhận thức, có thông tin không 

chính xác 
 Có nhận thức, có thông tin 

chính xác 

 Đi đầu 
 Ủng hộ 
 Phản đối 
 Chưa quyết định 

1. 

 

2. 



 

  

 

 



Phần 5 Bảng tính: Giải Quyết Phản Biện  
 
Liệt kê hai đến bốn người phản biện tiềm năng đối với mục đích vận động của bạn, hoặc là cá nhân hoặc là nhóm, vào cột A. Ở cột B, xác định 
những lý do họ có thể để phản đối bạn. Ở cột C, xếp hạng mức ảnh hưởng của đối thủ có thể có đối với những người quyết định chính của bạn. 
Ở cột D ghi chú bất kỳ lý lẽ hay chiến thuật nào mà đối thủ có thể sử dụng để hỗ trợ quan điểm của họ. Cuối cùng, ở cột E, liệt kê các cách mà 
bạn có thể làm giảm ảnh hưởng của người phản biện của bạn đối với những người quyết định chính. Lưu ý những điểm bạn có thể cần phải 
nghiên cứu thêm để tìm hiểu về phương án của họ. 
 

 
  

 

A.    
Người phản biện 

 

B.  
Lý do  

phản đối 

C.    
Ảnh hưởng đến 

những người 
quyết định 

D.    
Những lý lẽ và 

chiến thuật phản 
biện đã biết 

E.  
Các cách giảm nhẹ  

sự ảnh hưởng của họ 

  

 Cao 
 Trung bình 
 Thấp, không có 

  
 
 

 

  

 Cao 
 Trung bình 
 Thấp, không có 

  

  

 Cao 
 Trung bình 
 Thấp, không có 

  

  

 Cao 
 Trung bình 
 Thấp, không có 

  

Nghiên Cứu Cần Thiết: 



 

 
  

 



Phần 5 Bảng tính: Khắc Phục Chướng Ngại  

Ghi ra mục đích vận động chính sách của bạn vào bong bóng ở ngoài cùng bên phải. Sau đó liệt kê hai đến ba chướng ngại mà bạn có khả năng 
phải đối mặt trong việc đạt được mục đích đó. Trong các bong bóng ở bên dưới, liệt kê một số ý tưởng về cách bạn có thể khắc phục từng 
chướng ngại. 
 

   

 

   

 

CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỂ KHẮC PHỤC CÁC CHƯỚNG NGẠI NÀY: 

   

   

MỤC ĐÍCH VẬN 
ĐỘNG CHÍNH SÁCH: 

CHƯỚNG NGẠI #1 CHƯỚNG NGẠI #2 CHƯỚNG NGẠI #3 



 

   

 
 

 



Phần 6 Bảng tính: Lập Danh Sách Kiểm Kê Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt 
Trong Vận Động 
 
Cột A liệt kê các kỹ năng, chuyên môn, và nguồn lực khác nhau sẽ có ích trong công việc vận động chính sách. Ở cột B, liệt kê các cá nhân hoặc 
tài liệu cụ thể tồn tại trong tổ chức của bạn (nếu có). Sau đó ở cột C, xếp hạng mức độ hoặc phạm vi nguồn lực sẵn có để vận động (cao, trung 
bình, hoặc thấp). Dựa trên xếp hạng của bạn, chọn 3 nguồn lực sẵn có lớn nhất để vận động và 3 thiếu hụt lớn nhất đó là những thứ mà bạn sẽ 
cần hỗ trợ.  

   

A. Kỹ Năng, Chuyên Môn và Nguồn lực B. Các cá nhân và tài liệu cụ thể 
(Tên người, phòng ban, v.v.) 

C. Có bao nhiêu nguồn lực này 
cho hoạt động vận động? 

Nhân viên có thể làm việc trong hoạt động 
vận động  

 ☐ Cao 
☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Nhân viên nào có thể là phát ngôn viên có 
ảnh hưởng 

 ☐ Cao 
☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Mối quan hệ của nhân viên với những 
người quyết định 

 ☐ Cao 
☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Mối quan hệ của nhân viên với giới 
truyền thông  

 ☐ Cao 
☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Chuyên môn về truyền thông & quan hệ 
truyền thông (ví dụ như chỉ thị chính sách, 
thư gửi biên tập viên) 

 ☐ Cao 
☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Chuyên môn về xây dựng liên minh 
 ☐ Cao 

☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Chuyên môn về huy động cơ bản 
 ☐ Cao 

☐ Trung bình 
☐ Thấp 

 
Tiếp tục ở mặt kia  



Phần 6 Bảng tính: Lập Danh Sách Kiểm Kê Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt 
Trong Vận Động 
 
Trang 2 

 
    

A. Kỹ Năng, Chuyên Môn và Nguồn Lực B. Các cá nhân và tài liệu cụ thể 
(Tên người, phòng ban, v.v.) 

C. Có bao nhiêu nguồn lực này 
cho hoạt động vận động? 

Chuyên môn về truyền thông trên web 
 ☐ Cao 

☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Chuyên môn về phân tích chính sách 
và/hoặc phát triển chính sách 

 ☐ Cao 
☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Sự quen thuộc với quy trình chính sách 
 ☐ Cao 

☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Bằng chứng để hỗ trợ giải pháp chính sách  
 ☐ Cao 

☐ Trung bình 
☐ Thấp 

Tài trợ (hiện tại hoặc có khả năng) 
 ☐ Cao 

☐ Trung bình 
☐ Thấp 

 

 

 

 

 

3 NGUỒN LỰC SẴN CÓ 
lớn nhất: 

 

3 THIẾU HỤT lớn nhất: 
 



Phần 7 Bảng tính: Chọn Các Đối Tác Vận Động 
 
Liệt kê ba đến năm đối tác vận động có thể có ở hàng đầu tiên. Đây là các tổ chức, cá nhân, liên minh và hiệp hội có chuyên môn, nguồn lực 
hoặc sự ảnh hưởng cần thiết đối với những người quyết định. Bắt đầu bằng đối tác đầu tiên và tiếp tục xuống dưới, cung cấp hai đến ba lý do 
chiến lược để chọn đối tác đó và bất kỳ rủi ro tiềm tàng nào của đối tác đó. Cuối cùng, ghi chú loại hình hợp tác tối ưu với đối tác đó. Lặp lại quy 
trình phân tích này với tất cả đối tác có thể ở hàng trên cùng. 

    

 

Đối Tác Tiềm Năng: Đối Tác Tiềm Năng: Đối Tác Tiềm Năng: Đối Tác Tiềm Năng: Đối Tác Tiềm Năng: 

Các Lý Do 
Chiến Lược để 

Hợp Tác 

  
 
 

   

Các Rủi Ro  
Tiềm Ẩn 

     
 

Loại hình  
Hợp tác* 

 

     

*Nhớ rằng các loại hình hợp tác gồm có: Chia sẻ thông tin và dữ liệu, Lập các thông điệp chung, Tham khảo ý kiến lẫn nhau, Cùng lập kế hoạch và lập chiến lược, 
và Liên minh. 



 

    

 



Phần 8 Bảng tính: Lập Các Mục Tiêu 
Chèn mục đích chung cho vận động của bạn từ Phần 2 vào ô ở bên trái. Phát triển ít nhất ba mục tiêu vận động cho mục đích chung đó.   

Hãy nhớ, một mục tiêu vận động cụ thể đạt yêu cầu gồm có: CÁI GÌ (bạn muốn người quyết định có hành động gì), AI (bạn muốn người quyết 
định cụ thể nào thực hiện hành động đó), và KHI NÀO (một khung thời gian để thực hiện hành động đó, thường là sáu tháng đến ba năm tùy vào 
nỗ lực vận động cụ thể). Các mục tiêu cụ thể đó cũng phải đảm bảo tiêu chí SMART: Specific (Cụ Thể), Measurable (Đánh Giá Được), 
Achievable (Có Thể Đạt Được), Relevant (Phù Hợp), và Time-bound (Kịp Thời). 

 

    

 

 

 

 

 

Mục Đích Vận 
Động Của Bạn 

(Phần 2) 

Các Mục Tiêu Vận Động Của Bạn 

1 

2 

3 



 

    

 



Phần 8 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc 
Ở hàng trên cùng của mỗi bảng, hãy liệt kê một trong các mục tiêu của bạn từ bảng tính trước đó. Đối với mỗi mục tiêu, hãy liệt kê hai đến bốn 
hoạt động mà bạn sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đó ở cột A. Ở cột B và C, cho biết những nhân viên và đối tác cụ thể là những người sẽ 
thực hiện mỗi hoạt động. Ở cột D và E, ước tính chi phí và thời gian biểu xấp xỉ cho mỗi hoạt động. 

 

MỤC TIÊU #1 
 
 

A.  
Hoạt động 

B.  
Nhân viên phụ trách 

C.  
(Các) đối tác 

D.  
Chi phí 

E.  
Thời gian biểu 

     

     

     

     

Tiếp tục ở mặt kia  



Phần 8 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc 
Trang 2 

 

  

MỤC TIÊU #2 
 
 

A.  
Hoạt động 

B.  
Nhân viên phụ trách 

C.  
(Các) đối tác 

D.  
Chi phí 

E.  
Thời gian biểu 

     

     

     

     

Tiếp tục đến trang kế 



Phần 8 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Làm Việc 
Trang 3 

 

 

MỤC TIÊU #3 
 
 

A.  
Hoạt động 

B.  
Nhân viên phụ trách 

C.  
(Các) đối tác 

D.  
Chi phí 

E.  
Thời gian biểu 

     

     

     

     



 

 

 

 



Phần 9 Bảng tính: Soạn Các Thông Điệp Vận Động 
 
Ở các ô trên cùng, hãy liệt kê tên của một trong những người quyết định chính của bạn và một trong những mối quan tâm chính của họ. Trả lời 
bốn câu hỏi trong mỗi bong bóng khi liên quan đến người quyết định đã chọn. Sau đó kết hợp các câu trả lời thành một thông điệp thuyết phục và 
súc tích ở ô dưới cùng. Bạn có thể cần có nhiều bản sao của bảng tính này để điền vào một bảng cho mỗi người quyết định. Nếu mỗi người 
quyết định có một mối quan tâm chính tương tự, bạn không cần phải điền vào nhiều bảng.  

 

Người quyết định: Mối quan tâm chính: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Vấn đề là gì? 
 

2. Tại sao người quyết định phải 
quan tâm đến vấn đề này? 

 

4. Bạn muốn người quyết định  
thực hiện việc gì một cách cụ thể? 

 

3. Giải pháp đề xuất là gì và tác động 
có thể có của nó đối với vấn đề? 

5. Kết hợp bốn phần thành một thông điệp vận động thuyết phục và cô đọng: 



Phần 9 Bảng tính: Soạn Các Thông Điệp Vận Động 
 
Trang 2  

 
    

 

Người quyết định: Mối quan tâm chính: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Vấn đề là gì? 
 

2. Tại sao người quyết định 
phải quan tâm đến vấn đề này? 

 

4. Bạn muốn người quyết định  
thực hiện việc gì một cách cụ thể? 

 

3. Giải pháp đề xuất là gì và tác động 
có thể có của nó đối với vấn đề? 

5. Kết hợp bốn phần thành một thông điệp vận động thuyết phục và cô đọng: 



Phần 9 Bảng tính: Xác Định Những Người Truyền đạt thông tin Vận Động 
 
Ghi tên của một trong những người quyết định chính của bạn vào hình tròn ở bên trái. Liệt kê ba người truyền đạt thông tin có thể cho người 
quyết định đó. Hãy cho biết cụ thể. Vẽ những người truyền đạt thông tin có thể lên lưới dựa trên chuyên môn và ảnh hưởng của họ. Sử dụng 
kết quả để chọn một người truyền đạt thông tin ưu tiên. Nếu không có người truyền đạt thông tin nào rơi vào góc trên bên phải, hãy chọn những 
người truyền đạt thông tin mới. Bạn có thể cần có nhiều bản sao của bảng tính này để điền vào một biểu đồ và lưới cho mỗi người quyết định. 

 

 

 

 

 

 

  

NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN 
ĐẠT THÔNG TIN 

TIỀM NĂNG: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 
C

hu
yê

n 
m

ôn
 v

ề 
vấ

n 
đề

 đ
ó 

NHỮNG NGƯỜI 
TRUYỀN ĐẠT THÔNG 

TIN ƯU TIÊN: 

Ảnh hưởng đối với 
người quyết định đích 

Thấp 

Cao 

Cao 



Phần 9 Bảng tính: Xác Định Những Người Truyền đạt thông tin Vận Động 
 
Trang 2  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN 
ĐẠT THÔNG TIN 

TIỀM NĂNG: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 NHỮNG NGƯỜI 
TRUYỀN ĐẠT THÔNG 

TIN ƯU TIÊN: 

Ảnh hưởng đối với 
người quyết định đích 

C
hu

yê
n 

m
ôn

 v
ề 

vấ
n 

đề
 đ

ó 

Thấp 

Cao 

Cao 



Phần 10 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 
 
Ghi ra các mục tiêu của bạn vào hàng trên cùng của mỗi biểu đồ bên dưới. Sau đó liệt kê ba đến 
năm kết quả và ba đến năm kết quả vào các khu vực bên dưới.  
 

    

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KẾT QUẢ ĐẦU RA KẾT QUẢ 

MỤC TIÊU #1: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KẾT QUẢ ĐẦU RA KẾT QUẢ 

MỤC TIÊU #2: 

Tiếp theo ở mặt kia  



Phần 10 Bảng tính: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công 
 
Trang 2 
 

    

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KẾT QUẢ ĐẦU RA KẾT QUẢ 

MỤC TIÊU #3: 



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                       Các Tài Liệu Hoạt Động 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 
    

144 

CÁC TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG 
 

 Các Nghiên Cứu Tình Huống có Đáp Án (Phần 1) 
 Các Biển Sắp Xếp (Phần 4) 
 Các Khóa Học Khắc Phục Chướng Ngại (Phần 5) 
 Thẻ Kết Hợp Đối Tác (Phần 7) 
 Thẻ Flash Card về Các Phẩm Chất của Đối Tác Hiệu Quả (Phần 7) 
 Thẻ Flash Card về Các Loại Hình Hợp Tác (Phần 7) 
 Thẻ Flash Card về Các Phẩm Chất của Thông Điệp Thuyết Phục (Phần 8) 
 Các Slide PowerPoint 
 

  



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                       Các Tài Liệu Hoạt Động 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 
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Nghiên Cứu Tình Huống Hành Động vì Sức Khỏe Sinh Sản Thanh 
Thiếu Niên* 
 

 

Thanh niên ở Quốc Gia X có ít nguồn thông tin để tìm hiểu về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh 
sản. Bộ Giáo Dục (MOE) tài trợ chương trình giáo dục sức khỏe tổng quát tại các trường học, nhưng 
không có nguồn tài trợ nào được phân bổ cho giáo dục sức khỏe sinh sản thanh niên. Để giải quyết 
vấn đề này, một nhóm những người vận động sức khỏe địa phương đã thành lập mạng lưới Hành 
Động Vì Sức Khỏe Sinh Sản Thanh Niên (AARH) để gây ảnh hưởng đối với chính phủ của Quốc Gia 
X để đưa giáo dục sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản vào chương trình giáo dục sức khỏe quốc 
gia của mình.  

Các giáo viên ủng hộ hoạt động giảng dạy về sức khỏe tình dục và sinh sản cho thanh niên, nhưng 
MOE—là đơn vị cần có hành động—đã không lập ưu tiên các chủ đề nằm trong chương trình giáo 
dục sức khỏe quốc gia. Để tìm hiểu tại sao, AARH đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức chính 
phủ ở cấp tỉnh, quận và phân ban. Thông qua những cuộc họp này, được biết rằng các nhà lãnh đạo 
MOE không nhận thức được nhu cầu về các chương trình như thế và ngoài ra, mối quan tâm chính 
của họ là đảm bảo rằng các hành động của họ mang tính hỗ trợ các nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, 
ba bộ của Quốc Gia X có quyền lợi liên quan trong một chương trình như thế—Bộ Giáo Dục; Bộ Y 
Tế; và Bộ Giới Tính, Văn Hóa và Dịch Vụ Xã Hội—đã không có một phương pháp để giải quyết các 
vấn đề liên bộ một cách có hệ thống.  

AARH đã hợp tác với ba bộ này để thành lập một mạng lưới cấp bộ và lập ra kênh đối thoại liên bộ. 
AARH cũng tạo điều kiện và đóng vai trò làm ban thư ký cho các ủy ban liên bộ cấp quốc gia, tỉnh và 
quận trong đó nhân viên của MOE có thể chia sẻ những khó khăn và thành công. Trong tất cả các 
hoạt động này, AARH đảm bảo rằng thông điệp gửi các bộ là nhất quán: tiếp cận thanh niên với 
những thông điệp chính xác về sức khỏe tình dục và sinh sản giúp họ có những quyết định đúng đắn 
hơn.  

Mặc dù các thành viên riêng lẻ của AARH có liên hệ với các quan chức của bộ và có khả năng tạo 
điều kiện cho các cuộc họp có tổ chức với các quan chức chính phủ, họ không có kinh nghiệp lập 
chương trình học cho học sinh, chương trình này sẽ đóng vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức 
và thay đổi thái độ của những người quyết định đối với giáo dục sức khỏe sinh sản. Do đó, AARH 
cũng hợp tác với các giáo viên giáo dục sức khỏe địa phương, các chuyên gia đào tạo, và nhân viên 
kỹ thuật trong các bộ đó để lập một chương trình đào tạo về sức khỏe tình dục và sinh sản.  

Cuối cùng, những chiến thuật này đã thành công và khuyến khích sự tăng cường cam kết và tài trợ 
của chính phủ cho các chương trình tăng cường sức khỏe tình dục và sinh sản ở thanh niên tại Quốc 
Gia X. MOE đã công bố việc thành lập một ủy ban liên bộ lâu dài để giải quyết các vấn đề liên bộ một 
cách có hệ thống. MOE cũng đã phân bổ tiền cho hoạt động giáo dục sức khỏe tình dục và sinh sản 
và kết hợp chương trình đào tạo về sức khỏe tình dục và sinh sản vào chiến lược giáo dục sức khỏe 
quốc gia—một hành động mà AARH xem là cột mốc thành công cuối cùng.  

 

*Nghiên cứu tình huống này dựa trên các sự kiện trên thực tế. Nó đã được điều chỉnh để minh 
họa việc có thể áp dụng quy trình 10 phần như thế nào để lập các chiến lược vận động nhằm 
cải thiện sức khỏe.   



Nghiên Cứu Tình Huống Hành Động vì Sức Khỏe Sinh Sản Thanh 
Thiếu Niên* 
 

 

 

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1  
Vấn đề vận động  

Phần 2   
Mục đích vận động  

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

 

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

 

Phần 7   
Các đối tác vận 
động 

 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

 

Phần 9   
Các thông điệp 
vận động 

 

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

 



Nghiên Cứu Tình Huống Hành Động vì Sức Khỏe Sinh Sản Thanh 
Thiếu Niên: Đáp Án 
 

    

 

Thanh niên ở Quốc Gia X có ít nguồn thông tin để tìm hiểu về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh 
sản. Bộ Giáo Dục (MOE) tài trợ chương trình giáo dục sức khỏe tổng quát tại các trường học, nhưng 
không có nguồn tài trợ nào được phân bổ cho giáo dục sức khỏe sinh sản thanh niên. Để giải quyết 
vấn đề này, một nhóm những người vận động sức khỏe địa phương đã thành lập mạng lưới Hành 
Động Vì Sức Khỏe Sinh Sản Thanh Niên (AARH) để gây ảnh hưởng đối với chính phủ của Quốc Gia 
X để đưa giáo dục sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản vào chương trình giáo dục sức khỏe quốc 
gia của mình.  
 

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

Thanh niên có ít nguồn thông tin để tìm hiểu về sức khỏe tình dục và sinh sản và 
không có tài trợ nào của Bộ Giáo Dục được phân bổ cho hoạt động giáo dục sức 
khỏe sinh sản cho thanh niên. 

Phần 2   
Mục đích vận động 

Ảnh hưởng đến chính phủ để đưa giáo dục sức khỏe tình dục và sinh sản vào 
chương trình giáo dục sức khỏe quốc gia.  

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

Người quyết định chính là Bộ Giáo Dục. Những người có ảnh hưởng là Bộ Y Tế 
và Bộ Giới Tính, Văn Hóa, và Dịch Vụ Xã Hội. 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

Mối quan tâm chính là đảm bảo rằng các hành động của họ mang tính hỗ trợ đối 
với nhu cầu của học sinh. 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

Chướng ngại: Không có phương pháp để giải quyết các vấn đề liên bộ một cách 
có hệ thống giữa MOE; Bộ Y Tế; và Bộ Giới Tính, Văn Hóa, và Dịch Vụ Xã Hội. 

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

Nguồn lực sẵn có: những mối liên hệ với các quan chức cấp bộ và khả năng tạo 
điều kiện cho các cuộc họp có tổ chức với các quan chức chính phủ. 
Thiếu hụt: thiếu kinh nghiệp lập chương trình học cho học sinh. 

Phần 7   
Các đối tác 
vận động 

Các quan chức ở ba Bộ, các giáo viên giáo dục sức khỏe địa phương, các 
chuyên gia đào tạo, và nhân viên kỹ thuật. 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

Thành lập một mạng lưới cấp bộ để tạo điều kiện đối thoại liên bộ. 
Tạo điều kiện và đóng vai trò ban thư ký cho các ủy ban liên bộ mới cấp quốc gia, 
tỉnh và quận.  
Phát triển một chương trình đào tạo về sức khỏe tình dục và sinh sản để tăng 
cường sự nhận thức và thay đổi thái độ của các quan chức chính phủ.  

Phần 9   
Các thông điệp vận 
động 

Tiếp cận thanh niên bằng các thông điệp chính xác về sức khỏe tình dục và sinh 
sản giúp các em có các quyết định đúng đắn hơn.  

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

Tăng cường sự cam kết và tài trợ của chính phủ cho các chương trình nhằm 
nâng cao sức khỏe tình dục và sinh sản ở thanh niên. 
MOE đã phân bổ tiền cho hoạt động giáo dục sức khỏe tình dục và sinh sản và 
kết hợp chương trình đào tạo vào chiến lược giáo dục sức khỏe quốc gia. MOE 
cũng công bố việc thành lập một ủy ban liên bộ lâu dài để giải quyết các vấn đề 
liên bộ một cách có hệ thống. 
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Các giáo viên ủng hộ hoạt động giảng dạy về sức khỏe tình dục và sinh sản cho thanh niên, nhưng 
MOE—là đơn vị cần có hành động—đã không lập ưu tiên các chủ đề nằm trong chương trình giáo 
dục sức khỏe quốc gia. Để tìm hiểu tại sao, AARH đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức chính 
phủ ở cấp tỉnh, quận và phân ban. Thông qua những cuộc họp này, được biết rằng các nhà lãnh đạo 
MOE không nhận thức được nhu cầu về các chương trình như thế và ngoài ra, mối quan tâm chính 
của họ là đảm bảo rằng các hành động của họ mang tính hỗ trợ các nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, 
ba bộ của Quốc Gia X có quyền lợi liên quan trong một chương trình như thế—Bộ Giáo Dục; Bộ Y 
Tế; và Bộ Giới Tính, Văn Hóa và Dịch Vụ Xã Hội—đã không có một phương pháp để giải quyết các 
vấn đề liên bộ một cách có hệ thống.  
 
AARH đã hợp tác với ba bộ này để thành lập một mạng lưới cấp bộ và lập ra kênh đối thoại liên bộ. 
AARH cũng tạo điều kiện và đóng vai trò làm ban thư ký cho các ủy ban liên bộ cấp quốc gia, tỉnh và 
quận trong đó nhân viên của MOE có thể chia sẻ những khó khăn và thành công. Trong toàn bộ các 
hành động này AARH đã đảm bảo rằng thông điệp gửi các bộ là nhất quán: tiếp cận thanh niên bằng 
các thông điệp chính xác về sức khỏe tình dục và sinh sản giúp các em có các quyết định đúng đắn 
hơn.  
 
Mặc dù các thành viên riêng lẻ của AARH có liên hệ với các quan chức của bộ và có khả năng tạo 
điều kiện cho các cuộc họp có tổ chức với các quan chức chính phủ, họ không có kinh nghiệp lập 
chương trình học cho học sinh, chương trình này sẽ đóng vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức 
và thay đổi thái độ của những người quyết định đối với giáo dục sức khỏe sinh sản. Do đó, AARH 
cũng hợp tác với các giáo viên giáo dục sức khỏe địa phương, các chuyên gia đào tạo, và nhân viên 
kỹ thuật trong các bộ đó để lập một chương trình đào tạo về sức khỏe tình dục và sinh sản.  
 
Cuối cùng, những chiến thuật này đã thành công và khuyến khích sự tăng cường cam kết và tài trợ 
của chính phủ cho các chương trình tăng cường sức khỏe tình dục và sinh sản ở thanh niên tại Quốc 
Gia X. MOE đã công bố việc thành lập một ủy ban liên bộ lâu dài để giải quyết các vấn đề liên bộ một 
cách có hệ thống. MOE cũng đã phân bổ tiền cho hoạt động giáo dục sức khỏe tình dục và sinh sản 
và kết hợp chương trình đào tạo về sức khỏe tình dục và sinh sản vào chiến lược giáo dục sức khỏe 
quốc gia—một hành động mà AARH xem là cột mốc thành công cuối cùng.  
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Ở Quốc Gia X, như ở nhiều quốc gia đang phát triển, một số lớn phụ nữ tử vong vì xuất huyết sau sinh 
(PPH), hay chảy máu quá nhiều sau khi sinh con. Phương pháp quản lý chủ động ở giai đoạn chuyển 
dạ thứ ba (AMTSL)—gồm có cho dùng thuốc oxytocin—là một biện pháp can thiệp khả thi, chi phí thấp, 
và dựa trên bằng chứng, có thể phòng tránh PPH và cải đáng kể tỉ lệ sống sót của phụ nữ và trẻ sơ 
sinh của họ. Vào năm 2007, Bộ Y Tế Quốc Gia (NDOH) đã ưu tiên chương trình đào tạo toàn quốc về 
AMTSL dành cho tất cả nhân viên hộ sinh có chuyên môn. Tuy nhiên, các y tá hộ sinh (là những người 
thực hiện phần lớn các ca sinh thường ở các cơ sở y tế tại Quốc Gia X) bị hạn chế thực hành AMTSL 
hoặc cho dùng oxytocin vì họ không được xem là nhân viên hộ sinh có chuyên môn. Để giải quyết hạn 
chế này, liên minh AMSTL Expansion Coalition (AMSTL.EC), một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận về 
sức khỏe bà mẹ, đã lập một chiến lược vận động để gây ảnh hưởng đối với chính phủ Quốc Gia X 
nhằm chỉnh sửa chính sách quốc gia điều chỉnh việc sử dụng AMTSL để bao gồm các y tá hộ sinh và 
đưa vào kế hoạch đào tạo toàn quốc.  
  
AMSTL.EC biết rằng để sửa đổi chính sách quốc gia, Bộ Trưởng Y Tế của Quốc Gia X sẽ cần có hành 
động. AMSTL.EC biết rằng bản thân Bộ Trưởng Y Tế ủng hộ hoạt động đào tạo AMSTL cho tất cả nhân 
viên hộ sinh có chuyên môn nhưng lo rằng chính phủ không có bằng chứng cho thấy các y tá hộ sinh 
có thể sử dụng phương pháp AMSTL một cách thích hợp. Các nhân viên kỹ thuật làm việc cho NDOH 
là những người phản đối vì lo rằng các y tá hộ sinh có thể sử dụng oxytocin vì các mục đích khác. Họ 
cũng lo rằng các đơn vị tài trợ sẽ chuyển sự hỗ trợ của mình sang hoạt động đào tạo các nhân viên y tế 
cấp thấp hơn trước khi các nhân viên hộ sinh có chuyên môn được đào tạo.  
 

Để xây dựng cơ sở bằng chứng về sự an toàn và tính khả khi của việc y tá hộ sinh áp dụng phương 
pháp AMSTL và cho dùng oxytocin, AMSTL.EC đã hợp tác với các tổ chức trong cộng đồng và Bộ Y Tế 
Quốc Gia để đào tạo các y tá hộ sinh trong một dự án thí điểm chứng minh. AMSTL.EC biết rằng họ có 
quan hệ tốt với Bộ Trưởng Y Tế và sẽ có thể truyền đạt bằng chứng một cách hiệu quả cho bộ trưởng. 
Nhưng, họ không có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án thí điểm để thu thập bằng chứng đó. 
Do đó họ mời một cơ quan phát triển quốc tế cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật và tính đáng tin cậy cho 
nghiên cứu. 
 

Nghiên cứu thí điểm này cho thấy rằng các y tá hộ sinh có thể áp dụng phương pháp AMSTL với mức 
năng lực giống như các nhân viên hộ sinh có tay nghề mà không làm tăng các biến chứng sinh con liên 
quan. Bằng việc tiến hành dự án thí điểm cấp quốc gia này, AMSTL.EC đã xây dựng một cơ sở bằng 
chứng để phản biện lý lẽ của nhân viên kỹ thuật phản đối việc mở rộng chính sách quốc gia điều chỉnh 
việc sử dụng AMTSL để bao gồm các y tá hộ sinh. Để có được sự ủng hộ và thuyết phục Bộ Trưởng Y 
Tế chỉnh sửa chính sách NDOH, AMSTL.EC đã lập một báo cáo chính sách mô tả chi tiết các kết quả 
tích cực của dự án thí điểm và dựa trên đó kêu gọi chính phủ có hành động. AMSTL.EC đã công bố 
báo cáo chính sách đó tại một cuộc họp có sự tham dự của nhân viên kỹ thuật của chính phủ. Các cơ 
quan truyền thông quan trọng đã truyền đạt thông tin về cuộc họp này gây thêm áp lực yêu cầu Bộ Y Tế 
phải có hành động. Trong toàn bộ các hoạt động này, thông điệp là nhất quán. Các y tá hộ sinh có thể 
cho dùng oxytocin một cách an toàn và thực hiện phương pháp AMTSL đúng cách để giảm hiệu quả tỉ 
lệ tử vong ở sản phụ vì xuất huyết sau sinh.  
 

Kết quả của những nỗ lực này là NDOH đã sửa đổi chính sách của mình để bao gồm các y tá hộ sinh 
trong chương trình đào tạo và cung cấp AMSTL. Bộ Trưởng Y Tế xác nhận vai trò của AMSTL.EC 
trong việc mở rộng thực hành AMSTL đến trên 95% địa điểm dự án của Quốc Gia X, mà những người 
vận động xem là một dấu hiệu thành công. Cuối cùng, tỉ lệ PPH đã giảm đáng kể trên cả nước. Chiến 
lược vận động của AMSTL.EC được xem là một thành công lớn trên toàn cầu và được nhân rộng ở các 
quốc gia khác.  
 

*Nghiên cứu tình huống này dựa trên các sự kiện trên thực tế. Nó đã được điều chỉnh để minh 
họa việc có thể áp dụng quy trình 10 phần như thế nào để lập các chiến lược vận động nhằm cải 
thiện sức khỏe.   
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Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

 

Phần 2   
Mục đích vận động 

 

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

 

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

 

Phần 7   
Các đối tác 
vận động 

 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

 

Phần 9   
Các thông điệp 
vận động 
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Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 
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Ở Quốc Gia X, như ở nhiều quốc gia đang phát triển, một số lớn phụ nữ tử vong vì xuất huyết sau sinh 
(PPH), hay chảy máu quá nhiều sau khi sinh con. Phương pháp quản lý chủ động ở giai đoạn chuyển 
dạ thứ ba (AMTSL)—gồm có cho dùng thuốc oxytocin—là một biện pháp can thiệp khả thi, chi phí thấp, 
và dựa trên bằng chứng, có thể phòng tránh PPH và cải đáng kể tỉ lệ sống sót của phụ nữ và trẻ sơ 
sinh của họ. Vào năm 2007, Bộ Y Tế Quốc Gia (NDOH) đã ưu tiên chương trình đào tạo toàn quốc về 
AMTSL dành cho tất cả nhân viên hộ sinh có chuyên môn. Tuy nhiên, các y tá hộ sinh (là những người 
thực hiện phần lớn các ca sinh thường ở các cơ sở y tế tại Quốc Gia X) bị hạn chế thực hành AMTSL 
hoặc cho dùng oxytocin vì họ không được xem là nhân viên hộ sinh có chuyên môn. Để giải quyết hạn 
chế này, liên minh AMSTL Expansion Coalition (AMSTL.EC), một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận về 
sức khỏe bà mẹ, đã lập một chiến lược vận động để gây ảnh hưởng đối với chính phủ Quốc Gia X 
nhằm chỉnh sửa chính sách quốc gia điều chỉnh việc sử dụng AMTSL để bao gồm các y tá hộ sinh và 
đưa vào kế hoạch đào tạo toàn quốc.  

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

Y tá hộ sinh bị hạn chế thực hành AMTSL hoặc cho dùng oxytocin. 

Phần 2   
Mục đích vận động 

Gây ảnh hưởng đối với chính phủ để sửa đổi chính sách AMTSL quốc gia nhằm 
bao gồm y tá hộ sinh và kết hợp vào kế hoạch đào tạo toàn quốc.  

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

Người quyết định: Bộ Trưởng Y Tế. 
Người gây ảnh hưởng: Nhân viên kỹ thuật làm việc cho NDOH, các cơ quan 
truyền thông quan trọng. 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

Chính phủ không có bằng chứng cho thấy các y tá hộ sinh có thể sử dụng 
AMSTL đúng cách. 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

Phản biện: Nhân viên kỹ thuật làm việc cho NDOH lo rằng các y tá hộ sinh có thể 
sử dụng oxytocin cho các mục đích khác và lo rằng các đơn vị tài trợ sẽ chuyển 
hướng sự hỗ trợ của họ cho hoạt động đào tạo các nhân viên y tế cấp thấp hơn 
trước khi các nhân viên hộ sinh có chuyên môn được đào tạo.  

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

Nguồn lực sẵn có: Mối quan hệ tốt đẹp với Bộ Trưởng Y Tế và khả năng truyền 
đạt bằng chứng hiệu quả cho bộ trưởng. 
Thiếu hụt: Thiếu kinh nghiệm tiến hành các dự án chứng minh để thu thập bằng 
chứng đó. 

Phần 7   
Các đối tác 
vận động 

Các tổ chức trong cộng đồng, NDOH, cơ quan phát triển quốc tế. 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

Dự án thí điểm chứng minh. 
Báo cáo chính sách về các kết quả tích cực của dự án thí điểm được giới thiệu tại 
một cuộc họp có sự tham dự của nhân viên kỹ thuật của chính phủ và được các 
cơ quan truyền thông quan trọng truyền đạt thông tin. 

Phần 9   
Các thông điệp 
vận động 

Các y tá hộ sinh có thể cho dùng oxytocin một cách an toàn và thực hiện phương 
pháp AMTSL đúng cách để giảm hiệu quả tỉ lệ tử vong ở sản phụ vì xuất huyết 
sau sinh.  

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

NDOH đã sửa đổi chính sách của mình để bao gồm các y tá hộ sinh trong 
chương trình đào tạo và cung cấp AMSTL. Bộ Y Tế xác nhận vai trò của 
AMSTL.EC trong việc mở rộng thực hành AMSTL đến trên 95% địa điểm dự án 
của Quốc Gia X. 
Cuối cùng, tỉ lệ PPH đã giảm đáng kể trên cả nước. 
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AMSTL.EC biết rằng để sửa đổi chính sách quốc gia, Bộ Trưởng Y Tế của Quốc Gia X sẽ cần có hành 
động. AMSTL.EC biết rằng bản thân Bộ Trưởng Y Tế ủng hộ hoạt động đào tạo AMSTL cho tất cả nhân 
viên hộ sinh có chuyên môn nhưng lo rằng chính phủ không có bằng chứng cho thấy các y tá hộ sinh 
có thể sử dụng phương pháp AMSTL một cách thích hợp. Các nhân viên kỹ thuật làm việc cho NDOH 
là những người phản đối vì lo rằng các y tá hộ sinh có thể sử dụng oxytocin vì các mục đích khác. Họ 
cũng lo rằng các đơn vị tài trợ sẽ chuyển sự hỗ trợ của mình sang hoạt động đào tạo các nhân viên y tế 
cấp thấp hơn trước khi các nhân viên hộ sinh có chuyên môn được đào tạo.  
 
Để xây dựng cơ sở bằng chứng về sự an toàn và tính khả khi của việc y tá hộ sinh áp dụng phương 
pháp AMSTL và cho dùng oxytocin, AMSTL.EC đã hợp tác với các tổ chức trong cộng đồng và Bộ Y Tế 
Quốc Gia để đào tạo các y tá hộ sinh trong một dự án thí điểm chứng minh. AMSTL.EC biết rằng họ có 
quan hệ tốt với Bộ Trưởng Y Tế và sẽ có thể truyền đạt bằng chứng một cách hiệu quả cho bộ trưởng. 
Nhưng, họ không có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án thí điểm để thu thập bằng chứng đó. 
Do đó họ mời một cơ quan phát triển quốc tế cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật và tính đáng tin cậy cho 
nghiên cứu. 
 
Nghiên cứu thí điểm này cho thấy rằng các y tá hộ sinh có thể áp dụng phương pháp AMSTL với mức 
năng lực giống như các nhân viên hộ sinh có tay nghề mà không làm tăng các biến chứng sinh con liên 
quan. Bằng việc tiến hành dự án thí điểm cấp quốc gia này, AMSTL.EC đã xây dựng một cơ sở bằng 
chứng để phản biện lý lẽ của nhân viên kỹ thuật phản đối việc mở rộng chính sách quốc gia điều chỉnh 
việc sử dụng AMTSL để bao gồm các y tá hộ sinh. Để có được sự ủng hộ và thuyết phục Bộ Trưởng Y 
Tế chỉnh sửa chính sách NDOH, AMSTL.EC đã lập một báo cáo chính sách mô tả chi tiết các kết quả 
tích cực của dự án thí điểm và dựa trên đó kêu gọi chính phủ có hành động. AMSTL.EC đã công bố 
báo cáo chính sách đó tại một cuộc họp có sự tham dự của nhân viên kỹ thuật của chính phủ. Các cơ 
quan truyền thông quan trọng đã truyền đạt thông tin về cuộc họp này gây thêm áp lực yêu cầu Bộ Y Tế 
phải có hành động. Trong toàn bộ các hoạt động này, thông điệp là nhất quán. Các y tá hộ sinh có thể 
cho dùng oxytocin một cách an toàn và thực hiện phương pháp AMTSL đúng cách để giảm hiệu quả tỉ 
lệ tử vong ở sản phụ vì xuất huyết sau sinh.  
 
Kết quả của những nỗ lực này là NDOH đã sửa đổi chính sách của mình để bao gồm các y tá hộ sinh 
trong chương trình đào tạo và cung cấp AMSTL. Bộ Trưởng Y Tế xác nhận vai trò của AMSTL.EC 
trong việc mở rộng thực hành AMSTL đến trên 95% địa điểm dự án của Quốc Gia X, mà những người 
vận động xem là một dấu hiệu thành công. Cuối cùng, tỉ lệ PPH đã giảm đáng kể trên cả nước. Chiến 
lược vận động của AMSTL.EC được xem là một thành công lớn trên toàn cầu và được nhân rộng ở các 
quốc gia khác.  
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Nevirapine là một loại thuốc hàng đầu để phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Thuốc này được 
cấp cho người mẹ trong quá trình chuyển dạ và cho đứa con sau khi sinh. Mặc dù nevirapine được Hội 
Đồng Kiểm Soát Dược Phẩm (MCC) cho phép sử dụng ở Quốc Gia X vào năm 2001 nhưng nó không 
được cung cấp một cách nhất quán để sử dụng ở các phòng mạch công cộng. Ngay sau khi MCC cho 
phép sử dụng nevirapine, Liên Minh Hành Động vì Khả Năng Tiếp Cận Nevirapine (ANAC) bắt đầu lập 
một chiến lược vận động để gây ảnh hưởng đối với chính phủ của Quốc Gia X nhằm đưa ra một chính 
sách quốc gia để giới thiệu và chuẩn hóa việc sử dụng nevirapine trong khu vực y tế công.     
   
ANAC biết rằng để ban hành một chính sách quốc gia, Bộ Trưởng Y Tế (MOH) của Quốc Gia X sẽ cần 
có hành động. ANAC nhận thức rằng bản thân MOH ủng hộ chính sách cung cấp nevirapine trên toàn 
quốc nhưng có những quan ngại về chi phí của chương trình. Tuy nhiên, ANAC cũng biết rằng các 
quan chức chính phủ nổi bật khác tranh luận mạnh mẽ rằng chi phí thực hiện một chương trình như thế 
là nằm ngoài khả năng của chính phủ và họ sẽ không ủng hộ một nỗ lực như thế. 
 
ANAC cũng đã xác định các cơ quan truyền thông quan trọng làm một cơ chế thuyết phục để giúp gây 
áp lực buộc Bộ Trưởng Y Tế phải có hành động. Thu hút sự tham gia của các cơ quan truyền thông 
nhắm đến chẳng hạn như tờ nhật báo quốc gia và các chương trình thời sự hàng ngày nổi tiếng là một 
thành phần chính của những nỗ lực của ANAC trong việc tiếp cận MOH. ANAC đã cung cấp những câu 
chuyện về những con người có thực phải giành giật sự sống và lập kế hoạch tổ chức các sự kiện thu 
hút và phát huy tối đa hoạt động truyền đạt thông tin của giới truyền thông về tình trạng lây nhiễm HIV 
từ mẹ sang con và sự thiếu hụt các loại thuốc hiệu quả ở các phòng khám địa phương. Khi cần, ANAC 
tuyển những người có danh tiếng truyền đạt thông điệp đó. Trong các hoạt động này, họ có thể xây 
dựng một số 'bạn bè' trong giới truyền thông để giúp truyền đạt thông điệp và yêu cầu hành động của 
mình. Trong toàn bộ các hoạt động này, thông điệp là nhất quán: Trả tiền mua nevirapine hiện nay sẽ 
tiết kiệm tiền cho mai sau.  
 
ANAC biết rằng một trong những yêu điểm thực tế của nó là khả năng kết nối cả ở cấp cơ sở lẫn cấp 
quốc tế với các nhà hoạt động HIV và thậm chí là các chính phủ tài trợ. Nhưng họ không có kinh 
nghiệm về phân tích ngân sách y tế và chi phí y tế quốc gia phức tạp. ANAC hợp tác với các nhà kinh 
tế học y tế và các chuyên gia y tế để thu thập thông tin ngân sách công khai từ Đánh Giá Tài Chính 
năm 2001 của Chính Phủ Quốc Gia X. Bằng việc phát hiện một cơ sở bằng chứng, ANAC đã có thể 
phản biện lý lẽ của chính phủ Quốc Gia X về tính vừa túi tiền. 
 
Hiện nay, chính phủ Quốc Gia X đang có một trong những kế hoạch tiếp cận nevirapine toàn diện nhất 
trong khu vực và phân phối thuốc điều trị HIV cứu mạng đến trên một triệu người, một chỉ báo thực sự 
về sự thành công của các nỗ lực vận động của ANAC. Chiến lược vận động của ANAC được xem là 
một thành công lớn trên toàn cầu và Bộ Trưởng Bộ Y Tế đã ghi công ANAC trong một số phát biểu 
công khai như một mô hình xã hội tham gia hoạt động y tế công. Chiến lược vận động của ANAC đã có 
tác động đáng kể đối với sự thay đổi các chính sách của chính phủ Quốc Gia X.   
 
 

*Nghiên cứu tình huống này dựa trên các sự kiện trên thực tế. Nó đã được điều chỉnh để minh 
họa việc có thể áp dụng quy trình 10 phần như thế nào để lập các chiến lược vận động nhằm cải 
thiện sức khỏe.   
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Nevirapine là một loại thuốc hàng đầu để phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Thuốc này được 
cấp cho người mẹ trong quá trình chuyển dạ và cho đứa con sau khi sinh. Mặc dù nevirapine được Hội 
Đồng Kiểm Soát Dược Phẩm (MCC) cho phép sử dụng ở Quốc Gia X vào năm 2001 nhưng nó không 
được cung cấp một cách nhất quán để sử dụng ở các phòng mạch công cộng. Ngay sau khi MCC cho 
phép sử dụng nevirapine, Liên Minh Hành Động vì Khả Năng Tiếp Cận Nevirapine (ANAC) bắt đầu lập 
một chiến lược vận động để gây ảnh hưởng đối với chính phủ của Quốc Gia X nhằm đưa ra một chính 
sách quốc gia để giới thiệu và chuẩn hóa việc sử dụng nevirapine trong khu vực y tế công.     
   
ANAC biết rằng để ban hành một chính sách quốc gia, Bộ Trưởng Y Tế (MOH) của Quốc Gia X sẽ cần 
có hành động. ANAC nhận thức rằng bản thân MOH ủng hộ chính sách cung cấp nevirapine trên toàn 
quốc nhưng có những quan ngại về chi phí của chương trình. Tuy nhiên, ANAC cũng biết rằng các 
quan chức chính phủ nổi bật khác tranh luận mạnh mẽ rằng chi phí thực hiện một chương trình như thế 
là nằm ngoài khả năng của chính phủ và họ sẽ không ủng hộ một nỗ lực như thế. 

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

Nevirapine được cho phép sử dụng nhưng không được bán hay sử dụng một 
cách nhất quán ở các phòng khám công. 

Phần 2   
Mục đích vận động 

Gây ảnh hưởng đối với chính phủ Quốc Gia X để giới thiệu một chính sách quốc 
gia nhằm đưa ra và chuẩn hóa việc sử dụng nevirapine trong khu vực y tế công.     

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

Người quyết định: Bộ Trưởng Y Tế (MOH) của Quốc Gia X 
Người gây ảnh hưởng: Các quan chức chính phủ khác, tờ báo quốc gia, các 
chương trình thời sự hàng ngày. 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

Chi phí 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại 

Các quan chức chính phủ khác quan ngại về chi phí. 

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

Nguồn lực sẵn có: Khả năng kết nối ở cả cấp cơ bản lẫn cấp quốc tế với các nhà 
hoạt động HIV và các chính phủ tài trợ. 
Thiếu hụt: Thiếu kinh nghiệp về phân tích ngân sách y tế và chi phí y tế quốc gia. 

Phần 7   
Các đối tác 
vận động 

Các nhà kinh tế học y tế và các chuyên gia y tế. 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

Thu thập bằng chứng ngân sách từ Đánh Giá Tài Chính năm 2001 của Chính 
Phủ. Mời các cơ quan truyền thông tham dự các sự kiện theo kế hoạch và nghe 
những câu chuyện về những con người có thực vật lộn tìm sự sống. 

Phần 9   
Các thông điệp 
vận động 

Trả tiền mua nevirapine hiện nay sẽ tiết kiệm tiền cho mai sau. 

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

Chính phủ Quốc Gia X hiện nay có một trong những kế hoạch đảm bảo tiếp cận 
nevirapine toàn diện nhất trong khu vực và phân phối thuốc điều trị HIV đến hơn 
một triệu người. Bộ Trưởng Bộ Y Tế đã ghi công ANAC trong một số phát biểu 
công khai như một mô hình xã hội tham gia hoạt động y tế công. 
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ANAC cũng đã xác định các cơ quan truyền thông quan trọng làm một cơ chế thuyết phục để giúp gây 
áp lực buộc Bộ Trưởng Y Tế phải có hành động. Thu hút sự tham gia của các cơ quan truyền thông 
nhắm đến chẳng hạn như tờ nhật báo quốc gia và các chương trình thời sự hàng ngày nổi tiếng là một 
thành phần chính của những nỗ lực của ANAC trong việc tiếp cận MOH. ANAC đã cung cấp những câu 
chuyện về những con người có thực phải giành giật sự sống và lập kế hoạch tổ chức các sự kiện thu 
hút và phát huy tối đa hoạt động truyền đạt thông tin của giới truyền thông về tình trạng lây nhiễm HIV 
từ mẹ sang con và sự thiếu hụt các loại thuốc hiệu quả ở các phòng khám địa phương. Khi cần, ANAC 
tuyển những người có danh tiếng truyền đạt thông điệp đó. Trong các hoạt động này, họ có thể xây 
dựng một số 'bạn bè' trong giới truyền thông để giúp truyền đạt thông điệp và yêu cầu hành động của 
mình. Trong toàn bộ các hoạt động này, thông điệp là nhất quán: Trả tiền mua nevirapine hiện nay sẽ 
tiết kiệm tiền cho mai sau.  
 
ANAC biết rằng một trong những yêu điểm thực tế của nó là khả năng kết nối cả ở cấp cơ sở lẫn cấp 
quốc tế với các nhà hoạt động HIV và thậm chí là các chính phủ tài trợ. Nhưng họ không có kinh 
nghiệm về phân tích ngân sách y tế và chi phí y tế quốc gia phức tạp. ANAC hợp tác với các nhà kinh 
tế học y tế và các chuyên gia y tế để thu thập thông tin ngân sách công khai từ Đánh Giá Tài Chính 
năm 2001 của Chính Phủ Quốc Gia X. Bằng việc phát hiện một cơ sở bằng chứng, ANAC đã có thể 
phản biện lý lẽ của chính phủ Quốc Gia X về tính vừa túi tiền. 
 
Hiện nay, chính phủ Quốc Gia X đang có một trong những kế hoạch tiếp cận nevirapine toàn diện nhất 
trong khu vực và phân phối thuốc điều trị HIV cứu mạng đến trên một triệu người, một chỉ báo thực sự 
về sự thành công của các nỗ lực vận động của ANAC. Chiến lược vận động của ANAC được xem là 
một thành công lớn trên toàn cầu và Bộ Trưởng Bộ Y Tế đã ghi công ANAC trong một số phát biểu 
công khai như một mô hình xã hội tham gia hoạt động y tế công. Chiến lược vận động của ANAC đã có 
tác động đáng kể đối với sự thay đổi các chính sách của chính phủ Quốc Gia X.   
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Ở Quốc Gia X, có hàng ngàn trẻ em tử vong mỗi năm vì bệnh tiêu chảy. Một loại vắc-xin rotavirus 
mới—bảo vệ trẻ em tránh bệnh tiêu chảy nghiêm trọng—mới được công bố nhưng chưa được giới 
thiệu ở bất kỳ quốc gia nào. Chính phủ Quốc Gia X đã luôn tài trợ cho các chiến lược truyền thống 
chẳng hạn như trị liệu tái cấp nước qua đường miệng và bổ sung kẽm trong kế hoạch phòng chống tiêu 
chảy quốc gia. Nhưng họ vẫn hoài nghi trong việc đưa vắc-xin rotavirus vào kế hoạch. Để giải quyết 
thiếu hụt này, Liên Minh Kiểm Soát Bệnh Tiêu Chảy (CCDD) đã lập một chiến lược vận động gây ảnh 
hưởng đối với Quốc Gia X để giới thiệu vắc-xin rotavirus và đưa nó vào kế hoạch phòng chống bệnh 
tiêu chảy quốc gia.  

Để đạt được mục tiêu này, CCDD biết rằng họ sẽ cần phải thuyết phục Bộ Trưởng Y Tế. Bộ Trưởng Y 
Tế rất quan tâm đến việc có dữ liệu được lập tại địa phương để chứng minh cho bất kỳ chính sách hay 
chiến lược mới nào. Ngoài ra, không có nhân viên kỹ thuật nào tại Bộ Y Tế (MOH) có đủ kiến thức về 
bằng chứng khoa học về vắc-xin rotavirus để ủng hộ mạnh mẽ việc đưa nó vào kế hoạch phòng chống 
tiêu chảy quốc gia. Họ cũng thường bảo thủ trong việc áp dụng các công nghệ y tế mới.  

CCDD biết rằng các ưu điểm của họ là chuyên môn của họ về kiểm soát bệnh tiêu chảy, sự hợp tác với 
các bên có quyền lợi liên quan quốc gia và quốc tế có ảnh hưởng, và những mối quan hệ khăng khít 
với nhân viên của MOH. Tuy nhiên, CCDD thiếu tài trợ và những mối liên hệ trong cộng đồng cần thiết 
để giới thiệu vắc-xin này một cách thành công. Do đó, CCDD đã hợp tác với một đơn vị tài trợ vắc-xin 
quốc tế và một mạng lưới quốc gia gồm các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo tất cả các thành phần 
của chiến lược vận động của họ có thể thực hiện được. 

CCDD trước tiên lập ra một bảng thông tin giải thích rõ bằng chứng khoa học mới nhất về vắc-xin 
rotavirus và các phương án kết hợp để kiểm soát bệnh tiêu chảy. CCDD và các đối tác của họ đã sử 
dụng bảng thông tin này trong các buội họp bên lề với các bên có quyền lợi liên quan tại MOH. CCDD 
và các đối tác của ho cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông đối với vấn đề nhằm giúp gây áp lực 
buộc MOH phải có hành động. Họ soạn các bài xã luận trên các tờ báo và tiến hành phỏng vấn với 
những cơ quan truyền thông quan trọng, tuyển những người có ảnh hưởng khi cần để truyền đạt thông 
điệp. Trong toàn bộ các hoạt động này, thông điệp là nhất quán: các chương trình kiểm soát bệnh tiêu 
chảy kết hợp gồm có vắc-xin rotavirus giúp cứu mạng trẻ em.  

Công việc này cuối cùng cũng dẫn đến việc MOH lập một ủy ban chuyên gia để tư vấn cho chính phủ 
về các chính sách, chương trình đào tạo dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và 
giáo dục công chúng cần thiết để giới thiệu vắc-xin rotavirus. Họ cũng yêu cầu ủy ban tiến hành phân 
tích chi phí-lợi ích của việc giới thiệu vắc-xin rotavirus và ước tính tác động của vắc-xin đối với tỉ lệ 
bệnh tiêu chảy tại địa phương. Đơn vị tài trợ vắc-xin quốc tế và MOH đều nhất trí phân bổ tài trợ cho nỗ 
lực này.  

Kết quả là, Quốc Gia X đã đưa vắc-xin rotavirus vào kế hoạch phòng tránh tiêu chảy quốc gia và giới 
thiệu vắc-xin này vào năm 2006. Sự kiện này đánh dấu một khoảnh khắc đáng chú trong lịch sử—lần 
đầu tiên một loại vắc-xin đã đến với khu vực công ở một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới 
trong cùng năm nó đến với thế giới công nghiệp hóa. Hiện nay, trên 80% trẻ sơ sinh ở Quốc Gia X 
được tiêm vắc-xin rotavirus, và quốc gia này đã đặt ra nền tảng cho các quốc gia đang phát triển khác 
giới thiệu vắc-xin này—cột mốc thành công của CCDD.  

*Nghiên cứu tình huống này dựa trên các sự kiện trên thực tế. Nó đã được điều chỉnh để minh 
họa việc có thể áp dụng quy trình 10 phần như thế nào để lập các chiến lược vận động nhằm cải 
thiện sức khỏe.   
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Ở Quốc Gia X, có hàng ngàn trẻ em tử vong mỗi năm vì bệnh tiêu chảy. Một loại vắc-xin rotavirus 
mới—bảo vệ trẻ em tránh bệnh tiêu chảy nghiêm trọng—mới được công bố nhưng chưa được giới 
thiệu ở bất kỳ quốc gia nào. Chính phủ Quốc Gia X đã luôn tài trợ cho các chiến lược truyền thống 
chẳng hạn như trị liệu tái cấp nước qua đường miệng và bổ sung kẽm trong kế hoạch phòng chống tiêu 
chảy quốc gia. Nhưng họ vẫn hoài nghi trong việc đưa vắc-xin rotavirus vào kế hoạch. Để giải quyết 
thiếu hụt này, Liên Minh Kiểm Soát Bệnh Tiêu Chảy (CCDD) đã lập một chiến lược vận động gây ảnh 

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

Chính phủ Quốc Gia X đã tài trợ phương pháp trị liệu tái cấp nước qua đường 
miệng và bổ sung kẽm trong kế hoạch phòng chống bệnh tiêu chảy quốc gia 
nhưng không giới thiệu vắc-xin rotavirus, một động thái sẽ đảm bảo một phương 
án kết hợp để kiểm soát bệnh tiêu chảy ở Quốc Gia X. 

Phần 2   
Mục đích vận động 

Gây ảnh hưởng đối với chính phủ để giới thiệu vắc-xin rotavirus và đưa nó vào kế 
hoạch phòng chống tiêu chảy quốc gia.  

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

Người quyết định: Bộ Trưởng Y Tế. 
Người gây ảnh hưởng: Nhân viên kỹ thuật làm việc tại Bộ Y Tế (MOH), giới 
truyền thông. 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

Bộ Trưởng Y Tế rất quan tâm đến việc có dữ liệu được lập tại địa phương để 
chứng minh cho bất kỳ chính sách hay chiến lược mới nào. 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

Chướng ngại: Không có nhân viên kỹ thuật nào tại Bộ Y Tế có đủ kiến thức về 
vắc-xin rotavirus để ủng hộ mạnh mẽ việc đưa nó vào kế hoạch phòng chống tiêu 
chảy quốc gia. Họ cũng thường bảo thủ trong việc áp dụng các công nghệ y tế 
mới.  

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

Nguồn lực sẵn có: Chuyên môn của họ về kiểm soát bệnh tiêu chảy, sự hợp tác 
với các bên có quyền lợi liên quan quốc gia và quốc tế có ảnh hưởng, và những 
mối quan hệ khăng khít với nhân viên của MOH.  
Thiếu hụt: Thiếu tài trợ và những mối liên hệ trong cộng đồng để giới thiệu vắc-
xin này một cách thành công. 

Phần 7   
Các đối tác 
vận động 

Đơn vị tài trợ vắc-xin quốc tế, mạng lưới quốc gia gồm các tổ chức phi chính phủ.  

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

Bảng thông tin về bằng chứng khoa học về vắc-xin rotavirus và các phương án 
kết hợp để kiểm soát bệnh tiêu chảy, các buổi họp bên lề với các các bên có 
quyền lợi liên quan quan trọng của MOH, các bài xã luận, phỏng vấn với các cơ 
quan báo chí quan trọng, tuyển những cá nhân có uy tín làm người truyền đạt 
thông tin.   

Phần 9   
Các thông điệp 
vận động 

Các chương trình kiểm soát bệnh tiêu chảy kết hợp gồm có vắc-xin rotavirus giúp 
cứu mạng trẻ em.  

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

MOH đã thành lập một ủy ban chuyên gia để tiến hành phân tích chi phí-lợi ích và 
tác động và tư vấn đề các chính sách, đào tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe, và giáo dục công chúng cần thiết để giới thiệu vắc-xin 
rotavirus. MOH đã đưa vắc-xin rotavirus vào kế hoạch phòng tránh tiêu chảy quốc 
gia và giới thiệu vắc-xin này vào năm 2006. 
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hưởng đối với Quốc Gia X để giới thiệu vắc-xin rotavirus và đưa nó vào kế hoạch phòng chống bệnh 
tiêu chảy quốc gia.  

Để đạt được mục tiêu này, CCDD biết rằng họ sẽ cần phải thuyết phục Bộ Trưởng Y Tế. Bộ Trưởng Y 
Tế rất quan tâm đến việc có dữ liệu được lập tại địa phương để chứng minh cho bất kỳ chính sách hay 
chiến lược mới nào. Ngoài ra, không có nhân viên kỹ thuật nào tại Bộ Y Tế (MOH) có đủ kiến thức về 
bằng chứng khoa học về vắc-xin rotavirus để ủng hộ mạnh mẽ việc đưa nó vào kế hoạch phòng chống 
tiêu chảy quốc gia. Họ cũng thường bảo thủ trong việc áp dụng các công nghệ y tế mới.  

CCDD biết rằng các ưu điểm của họ là chuyên môn của họ về kiểm soát bệnh tiêu chảy, sự hợp tác với 
các bên có quyền lợi liên quan quốc gia và quốc tế có ảnh hưởng, và những mối quan hệ khăng khít 
với nhân viên của MOH. Tuy nhiên, CCDD thiếu tài trợ và những mối liên hệ trong cộng đồng cần thiết 
để giới thiệu vắc-xin này một cách thành công. Do đó, CCDD đã hợp tác với một đơn vị tài trợ vắc-xin 
quốc tế và một mạng lưới quốc gia gồm các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo tất cả các thành phần 
của chiến lược vận động của họ có thể thực hiện được. 

CCDD trước tiên lập ra một bảng thông tin giải thích rõ bằng chứng khoa học mới nhất về vắc-xin 
rotavirus và các phương án kết hợp để kiểm soát bệnh tiêu chảy. CCDD và các đối tác của họ đã sử 
dụng bảng thông tin này trong các buội họp bên lề với các bên có quyền lợi liên quan tại MOH. CCDD 
và các đối tác của ho cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông đối với vấn đề nhằm giúp gây áp lực 
buộc MOH phải có hành động. Họ soạn các bài xã luận trên các tờ báo và tiến hành phỏng vấn với 
những cơ quan truyền thông quan trọng, tuyển những người có ảnh hưởng khi cần để truyền đạt thông 
điệp. Trong toàn bộ các hoạt động này, thông điệp là nhất quán: các chương trình kiểm soát bệnh tiêu 
chảy kết hợp gồm có vắc-xin rotavirus giúp cứu mạng trẻ em.  

Công việc này cuối cùng cũng dẫn đến việc MOH lập một ủy ban chuyên gia để tư vấn cho chính phủ 
về các chính sách, chương trình đào tạo dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và 
giáo dục công chúng cần thiết để giới thiệu vắc-xin rotavirus. Họ cũng yêu cầu ủy ban tiến hành phân 
tích chi phí-lợi ích của việc giới thiệu vắc-xin rotavirus và ước tính tác động của vắc-xin đối với tỉ lệ 
bệnh tiêu chảy tại địa phương. Đơn vị tài trợ vắc-xin quốc tế và MOH đều nhất trí phân bổ tài trợ cho nỗ 
lực này.  

Kết quả là, Quốc Gia X đã đưa vắc-xin rotavirus vào kế hoạch phòng tránh tiêu chảy quốc gia và giới 
thiệu vắc-xin này vào năm 2006. Sự kiện này đánh dấu một khoảnh khắc đáng chú trong lịch sử—lần 
đầu tiên một loại vắc-xin đã đến với khu vực công ở một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới 
trong cùng năm nó đến với thế giới công nghiệp hóa. Hiện nay, trên 80% trẻ sơ sinh ở Quốc Gia X 
được tiêm vắc-xin rotavirus, và quốc gia này đã đặt ra nền tảng cho các quốc gia đang phát triển khác 
giới thiệu vắc-xin này—cột mốc thành công của CCDD.  
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Mặc dù có sự thiếu hụt đáng kể số nhân viên y tế công cộng ở Quốc Gia X, nhất là ở cấp cộng đồng và 
ở các khu vực nông thôn, các nhân viên y tế công cộng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, bao gồm kế hoạch hóa gia đình. Một nghiên cứu điều tra dân 
số ở Quốc Gia X năm ngoái cho thấy rằng thuốc tiêm ngừa thai là một phương pháp kế hoạch hóa gia 
đình thường được sử dụng nhất và được biết đến nhiều nhất ở Quốc Gia X. Tuy nhiên, theo Các 
Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia về Sức Khỏe Tình Dục và Sinh Sản, chỉ có y tá và bác sĩ mới có thể 
cung cấp thuốc tiêm ngừa thai. Vì số y tá và bác sĩ thiếu hụt nghiêm trọng và họ thường không làm việc 
ở các cộng đồng nông thôn, sự chia sẻ nhiệm vụ là việc thiết yếu để mở rộng khả năng tiếp cận các 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và giảm nhu cầu cao, chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai. Để giải 
quyết vấn đề này, một nhóm có tên là Liên Minh Mở Rộng Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Kế Hoạch Hóa 
Gia Đình (EAFPC) đã điều phối một nỗ lực vận động thúc giục Bộ Y Tế (MOH) của Quốc Gia X sửa đổi 
Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia để cho phép các nhân viên y tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm 
ngừa thai.  

Để đạt được mục tiêu này, EAFPC biết rằng họ sẽ cần phải thuyết phục Bộ Trưởng Y Tế. Tuy nhiên, 
MOH quan tâm nhiều nhất đến việc có bằng chứng tại địa phương để chứng minh cho việc nhân viên y 
tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi chính sách nào. 
Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật làm việc cho MOH do dự khi thêm một nhiệm vụ bổ sung, việc dó sẽ đòi 
hỏi đào tạo và nguồn lực bổ sung, cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  

EAFPC biết rằng họ có quan hệ tốt đẹp với MOH và sẽ có thể truyền đạt yêu cầu chính sách này cho 
bộ trưởng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, họ không có kinh nghiệm tiến hành các nghiên cứu thi điểm 
tại địa phương để lập bằng chứng cần thiết. Do đó, EAFPC đã hợp tác với một tổ chức phi chính phủ 
tại địa phương và các quan chức chính phủ địa phương đang tiến hành một nghiên cứu thí điểm về 
chính vấn đề này trong một cộng đồng nông thôn ở Quốc Gia X. EAFPC đã gặp gỡ tổ chức phi chính 
phủ địa phương và các quan chức chính phủ địa phương để tìm hiểu về các kết quả thành công của 
nghiên cứu. Họ cùng lập một tài liệu tóm tắt hai trang nhấn mạnh bằng chứng tại địa phương và cung 
cấp cơ sở để yêu cầu sửa đổi Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia. EAFPC sau đó tài trợ một 
chuyến tham quan thực địa một ngày đến cộng đồng nông thôn đó, cho phép MOH và nhân viên của 
mình đánh giá khả năng của các nhân viên y tế công cộng trong việc cung cấp thuốc tiêm tránh thai và 
chứng kiến nhu cầu quan trọng về dịch vụ này. Trong toàn bộ các hành động này EAFPC đã đảm bảo 
rằng thông điệp của mình là nhất quán: Mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp kế hoạch hóa gia 
đình giúp giảm nhu cầu chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai.  

Những nỗ lực này đã thuyết phục MOH và nhân viên kỹ thuật của mình rằng việc chia sẻ nhiệm vụ để 
cho phép các nhân viên y tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai là rất quan trọng để giải quyết 
nhu cầu chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai ở Quốc Gia X. MOH đã sửa đổi Các Hướng Dẫn 
Chính Sách Quốc Gia về Sức Khỏe Tình Dục và Sinh Sản và công khai ghi nhận công việc của 
EAFPC. MOH cũng đã phân bổ tài trợ để các chính quyền quận sử dụng đào tạo cho các nhân viên 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai, mà EAFPC xem là một cột mốc thành 
công cuối cùng của những nỗ lực vận động của mình.    

*Nghiên cứu tình huống này dựa trên các sự kiện trên thực tế. Nó đã được điều chỉnh để minh 
họa việc có thể áp dụng quy trình 10 phần như thế nào để lập các chiến lược vận động nhằm cải 
thiện sức khỏe.   
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Mặc dù có sự thiếu hụt đáng kể số nhân viên y tế công cộng ở Quốc Gia X, nhất là ở cấp cộng đồng và 
ở các khu vực nông thôn, các nhân viên y tế công cộng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, bao gồm kế hoạch hóa gia đình. Một nghiên cứu điều tra dân 
số ở Quốc Gia X năm ngoái cho thấy rằng thuốc tiêm ngừa thai là một phương pháp kế hoạch hóa gia 
đình thường được sử dụng nhất và được biết đến nhiều nhất ở Quốc Gia X. Tuy nhiên, theo Các 
Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia về Sức Khỏe Tình Dục và Sinh Sản, chỉ có y tá và bác sĩ mới có thể 

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

Theo Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia hiện hành về Sức Khỏe Giới Tính 
và Sinh Sản, chỉ có y tá và bác sĩ mới có thể cung cấp thuốc tiêm ngừa thai. Vì số 
y tá và bác sĩ thiếu hụt nghiêm trọng và họ thường không làm việc ở các cộng 
đồng nông thôn, sự chia sẻ nhiệm vụ với các nhân viên y tế cộng đồng là việc 
thiết yếu để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và 
giảm nhu cầu cao, chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai. 

Phần 2   
Mục đích vận động 

Bộ Y Tế (MOH) của Quốc Gia X phải sửa đổi Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc 
Gia để cho phép các nhân viên y tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai. 

Phần 3   
Những người 
quyết định và 
những người có 
ảnh hưởng 

Người quyết định: Bộ Y Tế (MOH) của Quốc Gia X.   
Người gây ảnh hưởng: Nhân viên kỹ thuật làm việc cho Bộ Y tế. 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

MOH quan tâm nhiều nhất đến việc có bằng chứng tại địa phương để chứng 
minh cho việc nhân viên y tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai trước khi 
thực hiện bất kỳ sự thay đổi chính sách nào. 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

Phản biện: Nhân viên kỹ thuật làm việc cho MOH do dự khi thêm một nhiệm vụ 
bổ sung, việc dó sẽ đòi hỏi đào tạo và nguồn lực bổ sung, cho các nhân viên 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

Nguồn lực sẵn có: Quan hệ tốt đẹp với MOH và sẽ có thể truyền đạt yêu cầu 
chính sách này cho bộ trưởng một cách hiệu quả.  
Thiếu hụt: Không có kinh nghiệm tiến hành các nghiên cứu thi điểm tại địa 
phương để lập bằng chứng cần thiết. 

Phần 7   
Các đối tác 
vận động 

Tổ chức phi chính phủ địa phương và các quan chức chính phủ địa phương trong 
một cộng đồng nông thôn. 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

Dựa trên một nghiên cứu thí điểm thành công, một tài liệu tóm tắt hai trang nhấn 
mạnh bằng chứng tại địa phương đã được lập ra. Một chuyến tham quan thực địa 
một ngày đến cộng đồng nông thôn đó, cho phép MOH và nhân viên của mình 
đánh giá khả năng của các nhân viên y tế công cộng trong việc cung cấp thuốc 
tiêm tránh thai và chứng kiến nhu cầu quan trọng về dịch vụ này.  

Phần 9   
Các thông điệp 
vận động 

Mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp kế hoạch hóa gia đình giúp giảm 
nhu cầu chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai. 

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

Sửa đổi Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia về Sức Khỏe Tình Dục và Sinh 
Sản. Sự ghi nhận công khai của MOH. Phân bổ tài trợ để các chính quyền quận 
sử dụng đào tạo các nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng để cung cấp thuốc 
tiêm ngừa thai.  
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cung cấp thuốc tiêm ngừa thai. Vì số y tá và bác sĩ thiếu hụt nghiêm trọng và họ thường không làm việc 
ở các cộng đồng nông thôn, sự chia sẻ nhiệm vụ là việc thiết yếu để mở rộng khả năng tiếp cận các 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và giảm nhu cầu cao, chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai. Để giải 
quyết vấn đề này, một nhóm có tên là Liên Minh Mở Rộng Khả Năng Tiếp Cận Dịch Vụ Kế Hoạch Hóa 
Gia Đình (EAFPC) đã điều phối một nỗ lực vận động thúc giục Bộ Y Tế (MOH) của Quốc Gia X sửa đổi 
Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia để cho phép các nhân viên y tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm 
ngừa thai.  

Để đạt được mục tiêu này, EAFPC biết rằng họ sẽ cần phải thuyết phục Bộ Trưởng Y Tế. Tuy nhiên, 
MOH quan tâm nhiều nhất đến việc có bằng chứng tại địa phương để chứng minh cho việc nhân viên y 
tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi chính sách nào. 
Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật làm việc cho MOH do dự khi thêm một nhiệm vụ bổ sung, việc dó sẽ đòi 
hỏi đào tạo và nguồn lực bổ sung, cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  

EAFPC biết rằng họ có quan hệ tốt đẹp với MOH và sẽ có thể truyền đạt yêu cầu chính sách này cho 
bộ trưởng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, họ không có kinh nghiệm tiến hành các nghiên cứu thi điểm 
tại địa phương để lập bằng chứng cần thiết. Do đó, EAFPC đã hợp tác với một tổ chức phi chính phủ 
tại địa phương và các quan chức chính phủ địa phương đang tiến hành một nghiên cứu thí điểm về 
chính vấn đề này trong một cộng đồng nông thôn ở Quốc Gia X. EAFPC đã gặp gỡ tổ chức phi chính 
phủ địa phương và các quan chức chính phủ địa phương để tìm hiểu về các kết quả thành công của 
nghiên cứu. Họ cùng lập một tài liệu tóm tắt hai trang nhấn mạnh bằng chứng tại địa phương và cung 
cấp cơ sở để yêu cầu sửa đổi Các Hướng Dẫn Chính Sách Quốc Gia. EAFPC sau đó tài trợ một 
chuyến tham quan thực địa một ngày đến cộng đồng nông thôn đó, cho phép MOH và nhân viên của 
mình đánh giá khả năng của các nhân viên y tế công cộng trong việc cung cấp thuốc tiêm tránh thai và 
chứng kiến nhu cầu quan trọng về dịch vụ này. Trong toàn bộ các hành động này EAFPC đã đảm bảo 
rằng thông điệp của mình là nhất quán: Mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp kế hoạch hóa gia 
đình giúp giảm nhu cầu chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai.  

Những nỗ lực này đã thuyết phục MOH và nhân viên kỹ thuật của mình rằng việc chia sẻ nhiệm vụ để 
cho phép các nhân viên y tế cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai là rất quan trọng để giải quyết 
nhu cầu chưa được đáp ứng về thuốc ngừa thai ở Quốc Gia X. MOH đã sửa đổi Các Hướng Dẫn 
Chính Sách Quốc Gia về Sức Khỏe Tình Dục và Sinh Sản và công khai ghi nhận công việc của 
EAFPC. MOH cũng đã phân bổ tài trợ để các chính quyền quận sử dụng đào tạo cho các nhân viên 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng cung cấp thuốc tiêm ngừa thai, mà EAFPC xem là một cột mốc thành 
công cuối cùng của những nỗ lực vận động của mình.    
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Ở Quốc Gia X, có hàng ngàn trẻ em và phụ nữ mang tai tử vong mỗi năm vì bệnh sốt rét. Chính phủ 
Quốc Gia X đã phân bổ tài trợ cho các hoạt động kiểm soát và loại bỏ bệnh sốt rét chẳng hạn như màn 
ngủ và xét nghiệm và điều trị bệnh sốt rét. Tuy nhiên, dù có những tiến bộ khoa học gần đây, và sự 
phát triển vắc-xin sốt rét, chính phủ chưa đưa vắc-xin sốt rét vào Các Chương Trình Tiêm Chủng Mở 
Rộng (EPI), chính sách chương trình tiêm vắc-xin của nước này. Việc đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR sẽ 
cho phep giới thiệu vắc-xin sốt rét kịp thời và có điều phối một khi nó đã được kiểm nghiệm lâm sàng 
và được cho phê duyệt, cho phép Quốc GIa X giảm tỉ lệ sốt rét nhanh chóng hơn. Để giải quyết vấn đề 
này, nhóm Các Nhà Khoa Học Ủng Hộ Vắc-xin Sốt Rét (SSMV)—một nhóm các nhà khoa học nghiên 
cứu và phát triển về vắc-xin sốt rét—đã lập một chiến lược vận động để gây ảnh hưởng đối với chính 
phủ Quốc Gia X nhằm đưa vắc-xin sốt rét vào EPI.  

SSMV biết rằng để đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR của quốc gia này, Bộ Trưởng Y Tế của Quốc Gia X 
sẽ cần có hành động. Bản thân Bộ Trưởng ủng hộ các chương trình hiện tại để kiểm soát bệnh sốt rét 
trên toàn quốc. Tuy nhiên, bà có quan ngại về chi phí giới thiệu một vắc-xin mới sẽ làm chuyển hướng 
tài trợ từ các vắc-xin quan trọng khác. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật làm việc tại Bộ Y Tế (MOH) tranh 
luận rằng việc chuẩn bị giới thiệu một loại vắc-xin chưa được phê duyệt là một sự lãng phí tiền của 
chính phủ. Rõ ràng là Bộ Y tế không hiểu rõ kết quả nghiên cứu và phát triển hiện tại về vắc-xin sốt rét 
và những hệ quả của việc chờ đưa vào TCMR.  

SSMV đã khảo sát các nhà khoa học thành viên của mình nhằm đánh giá mối quan tâm, các kỹ năng, 
và những người liên hệ có ảnh hưởng của mình để vận động cho vắc-xin sốt rét. Khảo sát này cho thấy 
rằng các nhà khoa học có sự quan tâm đáng kể đối với việc xúc tiến vấn đề qua những liên hệ của họ 
với những cá nhân quan trọng, chẳng hạn như những người quản lý chương trình tiêm chủng, là những 
người có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi chính sách. Tuy nhiên, mặc dù họ rất quen thuộc với việc trình 
bày dữ liệu nghiên cứu cho các đồng nghiệp của mình, họ có ít kinh nghiệm hơn trong việc truyền đạt 
thông điệp cho các nhà lập chính sách. Để giải quyết thiếu hụt quan trọng này, SSMV hợp tác với các 
tổ chức vận động và truyền thông tổ chức một khóa tập huấn phát triển kỹ năng ba ngày cho các nhà 
khoa học, được tài trợ bởi một công ty trong khu vực tư nhân. Các nhà khoa học học các chiến thuật để 
thu hút sự chú ý của các nhà lập chính sách và diễn giải các kết quả nghiên cứu của họ thành các 
thông điệp đơn giản hóa.   

Sau khóa tập huấn, các nhà khoa học viết các bài xã luận đăng trên các tờ báo, thực hiện các buổi 
phỏng vấn với các cơ quan báo chí, và gặp gỡ Bộ Trưởng và nhân viên kỹ thuật của bà. Những hoạt 
động này cuối cùng đã dẫn đến việc MOH thành lập một nhóm cố vấn kỹ thuật, theo đuổi mục tiêu đưa 
vắc-xin sốt rét vào EPI của nước đó. Trong toàn bộ các hành động này các nhà khoa học đã đảm bảo 
rằng thông điệp của mình là nhất quán: Việc chuẩn bị giới thiệu một loại vắc-xin sốt rét hiện nay sẽ cứu 
được nhiều mạng người hơn trong tương lai.  

Kết quả của những nỗ lực này là MOH được thuyết phục đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR của Quốc Gia 
X. Bộ Y tế ghi nhận công khai hoạt động của SSMV và công bố sự thay đổi trong TCMR của chính phủ, 
các nhà khoa học xem việc này là cột mốc thành công cuối cùng. Chiến lược vận động của SSMV cũng 
được xem là một thành công lớn trên toàn cầu và được nhân rộng ở các quốc gia khác.  

*Nghiên cứu tình huống này dựa trên các sự kiện trên thực tế. Nó đã được điều chỉnh để minh 
họa việc có thể áp dụng quy trình 10 phần như thế nào để lập các chiến lược vận động nhằm cải 
thiện sức khỏe.   
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Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 
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Những người quyết 
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Ở Quốc Gia X, có hàng ngàn trẻ em và phụ nữ mang tai tử vong mỗi năm vì bệnh sốt rét. Chính phủ 
Quốc Gia X đã phân bổ tài trợ cho các hoạt động kiểm soát và loại bỏ bệnh sốt rét chẳng hạn như màn 
ngủ và xét nghiệm và điều trị bệnh sốt rét. Tuy nhiên, dù có những tiến bộ khoa học gần đây, và sự 
phát triển vắc-xin sốt rét, chính phủ chưa đưa vắc-xin sốt rét vào Các Chương Trình Tiêm Chủng Mở 
Rộng (EPI), chính sách chương trình tiêm vắc-xin của nước này. Việc đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR sẽ 
cho phep giới thiệu vắc-xin sốt rét kịp thời và có điều phối một khi nó đã được kiểm nghiệm lâm sàng 
và được cho phê duyệt, cho phép Quốc GIa X giảm tỉ lệ sốt rét nhanh chóng hơn. Để giải quyết vấn đề 
này, nhóm Các Nhà Khoa Học Ủng Hộ Vắc-xin Sốt Rét (SSMV)—một nhóm các nhà khoa học nghiên 
cứu và phát triển về vắc-xin sốt rét—đã lập một chiến lược vận động để gây ảnh hưởng đối với chính 
phủ Quốc Gia X nhằm đưa vắc-xin sốt rét vào EPI.  

Ví dụ về 10 Phần trong Nghiên Cứu Tình Huống này: 

Phần 1   
Vấn đề vận động 

Dù có những tiến bộ khoa học gần đây về vắc-xin sốt rét, chính phủ chưa đưa 
vắc-xin sốt rét vào Các Chương Trình Tiêm Chủng Mở Rộng (EPI). Điều này sẽ 
làm trì hoãn việc giới thiệu vắc-xin sốt rét có điều phối một khi nó đã được kiểm 
nghiệm lâm sàng và được phê duyệt. 

Phần 2   
Mục đích vận động Gây ảnh hưởng đối với chính phủ để đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR của mình. 

Phần 3   
Những người quyết 
định và những 
người có ảnh 
hưởng 

Người quyết định: Bộ Trưởng Y Tế.   
Người gây ảnh hưởng: Nhân viên kỹ thuật làm việc cho Bộ Y tế. 

Phần 4   
Những mối quan 
tâm chính của 
người quyết định 

Chi phí giới thiệu một vắc-xin mới có thể làm chuyển hướng tài trợ từ các vắc-xin 
quan trọng khác. 

Phần 5  
Phản biện và 
chướng ngại trong 
vận động 

Phản biện: Nhân viên kỹ thuật làm việc cho Bộ Y tế tranh luận rằng việc chuẩn bị 
giới thiệu một loại vắc-xin chưa được phê duyệt là một sự lãng phí tiền của chính 
phủ.  
Chướng ngại: Bộ Y tế không hiểu rõ kết quả nghiên cứu và phát triển hiện tại về 
vắc-xin sốt rét và những hệ quả của việc trì hoãn đưa vào TCMR.  

Phần 6  
Các nguồn lực sẵn 
có và thiếu hụt 
trong vận động 

Nguồn lực sẵn có: Các nhà khoa học có sự quan tâm đáng kể đối với việc xúc 
tiến vấn đề, liên hệ với những cá nhân quan trọng là những người có thể ảnh 
hưởng đến sự thay đổi chính sách, có kinh nghiệm trình bày dữ liệu nghiên cứu 
cho các đồng nghiệp của mình. 
Thiếu hụt: Thiếu kinh nghiệm truyền đạt thông điệp cho các nhà lập chính sách.  

Phần 7   
Các đối tác vận 
động 

Các tổ chức vận động và truyền thông, công ty khu vực tư nhân. 

Phần 8   
Các chiến thuật 
vận động 

Khóa tập huấn phát triển kỹ năng 3 ngày cho các nhà khoa học, các bài xã luận 
đăng trên các tờ báo, các buổi phỏng vấn với các cơ quan báo chí, và gặp gỡ Bộ 
Trưởng và nhân viên kỹ thuật của bà.  

Phần 9   
Các thông điệp vận 
động 

Việc chuẩn bị giới thiệu một loại vắc-xin sốt rét hiện nay sẽ cứu được nhiều mạng 
người hơn trong tương lai. 

Phần 10   
Lập kế hoạch đánh 
giá thành công 

MOH thành lập một nhóm cố vấn kỹ thuật, theo đuổi mục tiêu đưa vắc-xin sốt rét 
vào EPI của nước đó. Cuối cùng Bộ Y tế bị thuyết phục đưa vắc-xin sốt rét vào 
TCMR của Quốc Gia X và ghi nhận công khai công việc của SSMV. 
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SSMV biết rằng để đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR của quốc gia này, Bộ Trưởng Y Tế của Quốc Gia X 
sẽ cần có hành động. Bản thân Bộ Trưởng ủng hộ các chương trình hiện tại để kiểm soát bệnh sốt rét 
trên toàn quốc. Tuy nhiên, bà có quan ngại về chi phí giới thiệu một vắc-xin mới sẽ làm chuyển hướng 
tài trợ từ các vắc-xin quan trọng khác. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật làm việc tại Bộ Y Tế (MOH) tranh 
luận rằng việc chuẩn bị giới thiệu một loại vắc-xin chưa được phê duyệt là một sự lãng phí tiền của 
chính phủ. Rõ ràng là Bộ Y tế không hiểu rõ kết quả nghiên cứu và phát triển hiện tại về vắc-xin sốt rét 
và những hệ quả của việc chờ đưa vào TCMR.  

SSMV đã khảo sát các nhà khoa học thành viên của mình nhằm đánh giá mối quan tâm, các kỹ năng, 
và những người liên hệ có ảnh hưởng của mình để vận động cho vắc-xin sốt rét. Khảo sát này cho thấy 
rằng các nhà khoa học có sự quan tâm đáng kể đối với việc xúc tiến vấn đề qua những liên hệ của họ 
với những cá nhân quan trọng, chẳng hạn như những người quản lý chương trình tiêm chủng, là những 
người có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi chính sách. Tuy nhiên, mặc dù họ rất quen thuộc với việc trình 
bày dữ liệu nghiên cứu cho các đồng nghiệp của mình, họ có ít kinh nghiệm hơn trong việc truyền đạt 
thông điệp cho các nhà lập chính sách. Để giải quyết thiếu hụt quan trọng này, SSMV hợp tác với các 
tổ chức vận động và truyền thông tổ chức một khóa tập huấn phát triển kỹ năng ba ngày cho các nhà 
khoa học, được tài trợ bởi một công ty trong khu vực tư nhân. Các nhà khoa học học các chiến thuật để 
thu hút sự chú ý của các nhà lập chính sách và diễn giải các kết quả nghiên cứu của họ thành các 
thông điệp đơn giản hóa.   

Sau khóa tập huấn, các nhà khoa học viết các bài xã luận đăng trên các tờ báo, thực hiện các buổi 
phỏng vấn với các cơ quan báo chí, và gặp gỡ Bộ Trưởng và nhân viên kỹ thuật của bà. Những hoạt 
động này cuối cùng đã dẫn đến việc MOH thành lập một nhóm cố vấn kỹ thuật, theo đuổi mục tiêu đưa 
vắc-xin sốt rét vào EPI của nước đó. Trong toàn bộ các hành động này các nhà khoa học đã đảm bảo 
rằng thông điệp của mình là nhất quán: Việc chuẩn bị giới thiệu một loại vắc-xin sốt rét hiện nay sẽ cứu 
được nhiều mạng người hơn trong tương lai.  

Kết quả của những nỗ lực này là MOH được thuyết phục đưa vắc-xin sốt rét vào TCMR của Quốc Gia 
X. Bộ Y tế ghi nhận công khai hoạt động của SSMV và công bố sự thay đổi trong TCMR của chính phủ, 
các nhà khoa học xem việc này là cột mốc thành công cuối cùng. Chiến lược vận động của SSMV cũng 
được xem là một thành công lớn trên toàn cầu và được nhân rộng ở các quốc gia khác.  
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Bạn đại diện cho một tổ chức NGO lớn 
trang bị cơ sở vật chất cho các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe công cộng. Đối tượng chính 
của bạn là Bộ Y Tế và các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe địa phương. Tổ chức NGO của 
bạn có uy tín cao về việc cung cấp các 

chương trình có chất lượng cao. 

Bạn làm việc với một liên minh các nhóm 
xã hội tại địa phương. Bạn cố gắng đảm 
bảo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được 
cung cấp cho cộng đồng. Đối tượng chính 
của bạn là các thành viên và các nhà lãnh 
đạo trong cộng đồng. Bạn nổi tiếng về các 
mạng lưới và những mối liên hệ vững chắc 

với cộng đồng. 

Bạn đại diện cho một nhà máy địa 
phương sản xuất lốp xe. Đối tượng chính 

của bạn là nhân viên của bạn và cộng đồng 
kinh doanh. Nhà máy của bạn được xem là 
một đơn vị đóng góp mạnh, được tôn trọng 
trong cộng đồng và là một nhà tuyển dụng 
lớn đối với các thành viên trong cộng đồng. 

Bạn đại diện cho một trường đại học 
quốc gia tiến hành nghiên cứu về khả 

năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
và kinh tế học sức khỏe. Đối tượng chính 
của bạn là các học giả và các nhà nghiên 
cứu. Bạn nổi tiếng về hoạt động nghiên 

cứu và dữ liệu có chất lượng cao. 

Bạn làm việc với Hiệp Hội Y Tá Quốc Gia, 
hiệp hội này lập các hướng dẫn và tiêu 

chuẩn chuyên môn. Đối tượng chính của 
bạn là Bộ Y Tế, y tá và các nhân viên chăm 
sóc sức khỏe khác. Bạn có một mạng lưới 
y tá quốc gia và sự đại diện chuyên môn 

vững chắc. 

Bạn làm việc tại một tổ chức nghiên cứu 
tiến hành các nghiên cứu về những rào cản 

đối với việc sử dụng các dịch vụ y tế. Đối 
tượng chính của bạn là các học giả và các 
nhà nghiên cứu. Tổ chức của bạn nổi tiếng 

là một đơn vị lãnh đạo tư tưởng không 
thiên vị. 

Bạn đại diện cho một cơ quan của Hoa Kỳ 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y Tế. 

Đối tượng chính của bạn là các quan chức 
và nhân viên của Bộ. Bạn có uy tín trên 

toàn cầu, kinh nghiệm toàn cầu và tài trợ 
khả dụng. 

Bạn làm việc với một tổ chức tài chính vi 
mô liên kết phụ nữ dương tính HIV với các 
dịch vụ tài chính. Đối tượng chính của bạn 
là phụ nữ địa phương và các nhà lãnh đạo 
trong cộng đồng. Bạn nổi tiếng về mặt phát 

triển cộng đồng, mạng lướng cộng đồng 
vững chắc, và những liên kết với các tổ 

chức tài chính lớn hơn và các nhóm cố vấn 
tài chính toàn cầu. 
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Bạn đại diện cho Ủy Ban Y Tế Cộng Đồng 
quản lý tài trợ y tế cộng đồng và giám sát 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Đối tượng 
chính của bạn là các nhà lãnh đạo và các 
thành viên trong trong cộng đồng. CHB có 

liên kết cộng đồng vững chắc và khả 
năng huy động. 

Bạn đại diện cho một tổ chức vận 
động thanh niên đi đầu trong các nỗ lực 
giúp đỡ thanh niên đưa ra những quyết 
định đúng đắn và có trách nhiệm về sức 
khỏe của mình. Đối tượng chính của bạn 

là thanh niên và các thành viên trong 
trong cộng đồng. 

Bạn làm việc với một trung tâm truyền 
thông công ích giúp đỡ các tổ chức bất vụ 
lợi sử dụng truyền thông và công nghệ mới 
để giáo dục công chúng và thay đổi chính 

sách. Đối tượng chính của bạn là giới 
truyền thông, các nhà lập chính sách và 

công chúng. Trung tâm này nổi tiếng 
về các kỹ năng và kinh nghiệm kỹ thuật 

trong lĩnh vực truyền thông và truyền 
thông tiên tiến. 

Bạn đại diện cho một tổ chức chính 
sách khu vực tiến hành nghiên cứu 

chính sách và vận động dựa trên bằng 
chứng về quy trình điều hành hiệu quả. Tổ 
chức này có chuyên môn đa ngành với các 

kỹ năng phân tích và nghiên cứu chính 
sách mạnh mẽ. Đối tượng chính của bạn là 
các các tổ chức trong khu vực và các nhà 

lập chính sách. 

Bạn làm việc với một chi nhánh địa 
phương của một mạng lưới dịch vụ 

cộng đồng quốc tế. Nhiệm vụ của nó là 
tăng cường thiện ý, dịch vụ và hòa bình thế 
giới thông qua mối quan hệ của nó với các 
nhà lãnh đạo kinh doanh, chuyên môn và 

các nhà lãnh đạo trong cộng đồng. Bạn rất 
được tôn trọng trong cộng đồng mà bạn 

phục vụ. 

Bạn đại diện cho một tổ chức NGO quyền 
phụ nữ hoạt động vì các quyền công bằng 
xã hội cho phụ nữ, thanh niên và trẻ em. 
Tổ chức này có lịch sử hợp tác và hoạt 

động lâu đời, thường với những nhân vật 
nổi tiếng. Đối tượng chính của bạn là chính 

phủ quốc gia và các doanh nghiệp địa 
phương. 

Bạn đại diện cho Tổ Chức Sức Khỏe 
Quốc Gia, một tổ chức đi đầu trong hoạt 
động vận động chính sách y tế và nghiên 
cứu trong nước. Nó có tài trợ và chuyên 

môn trong lĩnh vực phân tích chính sách y 
tế và phát triển chính sách chiến lược. Đối 
tượng chính của bạn là các nhà lập chính 

sách và các tổ chức của chính phủ.  

Bạn làm việc với Liên Đoàn Nhân Viên Y 
Tế Cộng Đồng Quốc Gia. Nó cung cấp 

các dịch vụ và chương trình giáo dục hàng 
đầu và có liên hệ với các hiệp hội nhân 

viên y tế chuyên nghiệp và Bộ Y Tế. Nó nổi 
tiếng và có ảnh hưởng mạnh ở cấp cộng 

đồng. 
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Bạn đại diện cho một liên minh các nhóm 
y tế thiện nguyện tăng cường sức khỏe 

tổng thể trên quan điểm tôn giáo thông qua 
đối thoại, chia sẻ thông tin, kết nối, và vận 
động trong các tổ chức tôn giáo và các cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế. Đối 
tượng chính của bạn là các nhà lãnh đạo 

tôn giáo và các cộng đồng. 

Bạn là thành viên của đoàn đại biểu tổ 
chức xã hội (CSO) tham dự Các Ủy Ban 

Đa Phương (UNAIDS, WHO, Global 
Fund). Bạn tham gia hoạt động với các 

đơn vị tài trợ đa phương ở cấp quyết định 
chiến lược cao nhất. Đối tượng chính của 

bạn là các khu vực bầu cử CSO, các đơn vị 
tài trợ, các quốc gia, và các đơn vị 

đa phương. 

Bạn làm việc với một mạng lưới các tổ 
chức NGO phát triển & y tế trong khu 

vực. Bạn điều phối những hoạt động đáp 
ứng các vấn đề chính về sức khỏe, tìm các 
nhà tài trợ, và đảm bảo các chính phủ có 
trách nhiệm với những cam kết của mình. 
Đối tượng chính của bạn là các bộ, các 
đơn vị tài trợ, và các tổ chức xã hội. Bạn 

rất nổi tiếng trên phương tiện truyền thông. 

Bạn là thành viên của một hội nghị bàn 
tròn thương mại địa phương được thành 
lập bởi các chủ doanh nghiệp để vận động 

cho cộng đồng kinh doanh và thúc đẩy 
những lợi ích của nó. Đối tượng đích của 
bạn là các nhà lãnh đạo kinh doanh, các 

nhà lập chính sách, và nhân viên. Các ưu 
điểm của bạn gồm có sự đại diện kinh 

doanh đa dạng và những thành viên có ảnh 
hưởng và có liên hệ hiệu quả. 

Bạn làm việc với một nhóm hoạt động 
nhân quyền tiến hành nghiên cứu về vi 

phạm nhân quyền ở nhiều quốc gia trong 
khu vực. Đối tượng chính của bạn là các 

nghị viện và các đơn vị của chính phủ. Bạn 
rất nổi tiếng và có sự hiện diện mạnh mẽ 

trên phương tiện truyền thông. 
 

Bạn đại diện cho Mạng Lưới Các Nghị Sĩ 
Khu Vực về Vấn Đề Sức Khỏe. Bạn tăng 
cường đối thoại và chia sẻ những phương 
pháp hiệu quả nhất giữa các Nghị Sĩ khu 
vực, họ cũng là đối tượng chính của bạn. 

Tổ chức của bạn có tư cách thành viên cấp 
cao, có ảnh hưởng. 

 

Bạn làm việc với một nhóm dịch vụ xã hội 
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tâm thần và phúc lợi xã hội cho các nhóm 

dân bị cô lập. Bạn cũng thực hiện các sáng 
kiến để cải thiện chính sách về sức khỏe 
tâm thần. Đối tượng chính của bạn là các 

nhà lãnh đạo trong cộng đồng và các thành 
viên cộng đồng, cũng như các nhà lập 

chính sách. 

Bạn là thành viên của một tổ chức y tế 
nâng cao nhận thức về các vấn đề sức 

khỏe phụ nữ với IEC/BCC trong các thành 
viên cộng đồng. Đối tượng chính của bạn 

là các thành viên và các nhà lãnh đạo trong 
cộng đồng. Tổ chức này có liên kết chặt 

chẽ với các quan chức của Bộ, các ủy ban 
y tế địa phương, và các cộng đồng. 
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Bạn đại diện cho một công ty dược quốc 
tế lớn. Bạn phát triển và cung cấp các loại 

thuốc tiên tiến để đáp ứng các nhu cầu 
chưa được đáp ứng của người dân trên 
khắp thế giới. Bạn là một nhà tuyển dụng 

lớn trong nước. Đối tượng chính của bạn là 
doanh nghiệp địa phương, các nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và các bộ 
của chính phủ. 

Bạn đại diện cho hội truyền giáo quốc gia 
của một nhà tài trợ sức khỏe và phát 

triển lớn, song phương. Bạn tài trợ các 
dự án y tế quy mô lớn và cung cấp sự hỗ 

trợ kỹ thuật cho các mục sư đoàn địa 
phương. Bạn có những mối liên hệ và ảnh 
hưởng quan trọng ở các cấp cao nhất của 

chính phủ. 
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Nhanh chóng chú ý   
đến các vấn đề 

 
Các đối tác giải quyết bất kỳ vấn đề nào một 
cách nhanh chóng. Những khác biệt được 

giải quyết vì lợi ích của  
tất cả các đối tác. 

Quyền hạn 
được chia sẻ 

 
 

Các đối tác chia sẻ quyền hạn 
đồng đều nhất có thể và tất cả cùng 

tham gia quyết định.  

Những kỳ  
vọng rõ ràng 

 
Các đối tác biết phải kỳ vọng gì ở nhau để 

tránh hiểu nhầm. 

Trách 
nhiệm chung 

 
Các đối tác chia sẻ trách nhiệm tham gia và 
đóng góp vào các hoạt động và đảm bảo có 

trách nhiệm với nhau. 

Sự ghi nhận, tri ân 
và ca ngợi đầy đủ 

 
Các đối tác khuyến khích và cổ vũ nhau 

thông qua sự ca ngợi, xác nhận, và biết ơn 
những đóng góp của nhau. 

Cảm hứng 
và ăn mừng 

 
Các đối tác ăn mừng chiến thắng, dù 
lớn hay nhỏ, để duy trì động lực khi 

công việc vận động đòi hỏi và sự thay 
đổi diễn ra chậm.  
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Tư duy   
chiến lược 

 
Hoạch định chiến lược là một phần quan 

trọng của việc xây dựng sự hợp tác và lập 
các hoạt động. Tư duy và làm việc cùng 
nhau một cách có chiến lược sẽ tiết kiệm 

nguồn lực, công sức và thời gian.  

Quy trình quyết 
định rõ ràng 

 
Quy trình quyết định minh bạch và hai bên 
đều hiểu, giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn và 

mâu thuẫn. 
 
 
 

Sự kiên trì 
 
 

Công việc vận động có thể chậm và đòi hỏi 
phải có nỗ lực bền vững. Các đối tác thấy 

được giá trị của nỗ lực để đạt được các mục 
đích của mình.  

Liên hệ cá nhân và 
thường xuyên 

 
Mối quan hệ giữa các đối tác được củng cố 
thông qua sự liên hệ thường xuyên qua điện 

thoại, email, hoặc họp nhóm. 

Lưu lượng thông  
tin đều đặn 

 
Các đối tác dễ dàng chia sẻ và nhận thông 
tin. Các đối tác cảm thấy được tham gia và 

đầu tư khi họ được cập nhật đều đặn về các 
hoạt động và tiến bộ.  

Đặt mục đích  
có trọng tâm 

 
Các mối quan hệ hợp tác vững chắc xoay 

quanh những mục đích rõ ràng và có thể đạt 
được và bám theo chúng! 
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Chia sẻ thong 
tin và dữ liệu 

 
Các cá nhân và tổ chức đồng ý tự do chia sẻ 

thông tin và dữ liệu dựa trên những người 
liên hệ của họ và những gì họ biết được 
trong công việc của mình. Không có quy 

trình cùng quyết định hay yêu cầu sử dụng 
thông tin theo một cách nhất định. 

Lập các 
thông điệp chung 

 
Các đối tác đồng ý chia sẻ thông tin và sau 
đó cùng nhau phân tích thông tin đó để xác 
định các xu hướng và lập một thông điệp 
chung. Mỗi tổ chức sẽ sử dụng các thông 
điệp này khi họ thấy là phù hợp trong hoạt 
động vận động của riêng mình và không 

nhất thiết có sự hợp tác với nhau. 

 

Tham khảo ý 
kiến lẫn nhau 

 

 
Các đối tác xem nhau như một nguồn lực để 

lập các kế hoạch riêng của mình để đạt 
được các mục đích vận động chính sách. Họ 
thu thập ý tưởng của nhau nhưng vẫn thực 

hiện công việc riêng. 

 

Cùng lập kế hoạch 
và lập chiến lược 

 
Các đối tác xác định những khó khăn tương 
tự và lập các kế hoạch và chiến lược củng 
cố lẫn nhau để giải quyết những khó khăn 

đó. Mỗi đối tác thực hiện công việc của riêng 
mình nhưng giao trách nhiệm cho các đối 
tác khác đối với các hành động đã nhất trí. 

 

Liên minh 
 

Mức hợp tác mang tính chính thức nhất. Các 
đối tác hợp tác trong một kế hoạch hành 

động chung và cam kết hỗ trợ nhau. Các liên 
minh có thể là tạm thời (các đối tác giải tán 
sau khi họ đạt được mục đích chung) hoặc 

lâu dài (cơ cấu và tổ chức liên minh lâu dài). 
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Ngắn gọn 
 

Những người quyết định rất bận rộn và bị chi 
phối theo nhiều hướng. Sẵn sàng truyền đạt 

thông điệp hoàn chỉnh của bạn trong 3-5 phút. 

Có trọng tâm 
 

Đừng làm cho người quyết định choáng ngợp 
với quá nhiều thông tin. Mỗi lần chỉ trình bày 

một vấn đề. Nếu bạn có quá nhiều “cái để hỏi” 
người quyết định sẽ không thể biết vấn đề nào 

là quan trọng nhất đối với bạn. 

Định hướng 
giải pháp 

 
 

Giới thiệu vấn đề nhưng nhanh chóng chuyển 
sang giải pháp để bạn không làm ảnh hưởng 

sự thông cảm của người quyết định. 

Được hỗ trợ  
bằng bằng chứng 

 
Điều quan trọng là phải có dữ liệu và kết quả 
nghiên cứu để hỗ trợ quan điểm của bạn. Tuy 
nhiên, dữ liệu và nghiên cứu có thể không phải 

lúc nào cũng đủ để thuyết phục  
người quyết định. 

Nhắm đến các mối 
quan tâm chính của 

người quyết định 
 

Điều này sẽ giúp người quyết định có liên hệ 
cá nhân với vấn đề và quan tâm hơn về nó. Do 
đó, những người quyết định khác nhau có thể 

cần những thông điệp khác nhau. 

Sử dụng ngôn ngữ 
phi kỹ thuật 

 
Đảm bảo đơn giản nếu không người quyết định 

có thể không hiểu hết lý lẽ của bạn và thờ ơ. 



Thẻ Flash Card về Các Phẩm Chất của Thông Điệp Thuyết Phục 
(Phần 8) 

 

 
    

Lạc quan và hy vọng 
 

Điều này có khả năng cao khuyến khích đối 
tượng của bạn có hành động. 

Có một yêu cầu rõ 
ràng 

 
 

Nhà lập chính sách của bạn phải biết 
chính xác bạn muốn họ làm gì sau 

khi tiếp xúc với bạn. 
 

 
 



 

 
    

 
 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                       Các Tài Liệu Hoạt Động 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 
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TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ 
 

 Chương Trình Làm Việc của Trợ Giảng 
 Chương Trình Làm Việc của Học Viên  
 Khảo Sát Ý Kiến Học Viên Trước Tập Huấn 
 Bài Tập Trước Tập Huấn 
 Đánh Giá Cuối Cùng 

  



 

__________________________________________________________________________ 
Vận Động Chính Sách trong Y Tế                                                       Các Tài Liệu Hoạt Động 
Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Trợ Giảng 
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Chương Trình Làm Việc của Trợ Giảng 
 

 

Vận Động Chính Sách về Sức Khỏe: Một khóa tập huấn về phát triển chiến lược 
vận động chính sách 

 
 

 

 

    
 
 
 
 

 

NGÀY 1: Giới Thiệu về Vận Động, Phần 1–2 
Thời gian Buổi học Trợ giảng 

8:30–9:00    Đăng ký  

9:00–10:00    Chào Mừng và Giới Thiệu  

10:00–11:15    Vận Động Chính Sách Là Gì?  

11:15–11:30                                                                          Giải lao  

11:30–12:00    Giới thiệu về 10 Phần   

12:00–13:00                                                                          Ăn trưa  

13:00–14:45    Phần 1: Vấn Đề Vận Động  

14:45–15:00                                                                          Giải lao  

15:00–17:15    Phần 2: Mục Đích Vận Động  

17:15–17:30    Tóm Tắt Hàng Ngày và Kết Thúc  

NGÀY 2: Phần 3-7 

Thời gian Buổi học Trợ giảng 
9:00–9:15    Buổi Khai Mạc  

  9:15–10:30    Phần 3: Những Người Quyết Định và Những Người 
Có Ảnh Hưởng  

 

10:30–10:45                                                                          Giải lao  

10:45–12:00    Phần 4: Những Mối Quan Tâm Chính của Những Người 
Quyết Định 

 

12:00–13:00                                                                          Ăn trưa  

13:00–14:15    Phần 5: Phản Biện và Chướng Ngại Trong Vận Động  

14:15–15:15    Phần 6: Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu Hụt Trong Vận Động   

15:15–15:30                                                                          Giải lao  

15:30–17:15     Phần 7: Các Đối Tác Vận Động  

17:15–17:30    Tóm Tắt Hàng Ngày và Kết Thúc  

Sau khóa tập huấn này, học viên sẽ có thể: 
 Phân biệt vận động chính sách với các hình thức vận động khác. 
 Xác định các thành phần quan trọng của một chiến lược vận động chính sách. 
 Xác định những giải pháp thay đổi chính sách để giải quyết những thử thách 

sức khỏe toàn cầu. 
 Thiết kế các chiến thuật để gây ảnh hưởng đến những người quyết định. 
 Lập một chiến lược vận động 10 phần.  

 



Chương Trình Làm Việc của Trợ Giảng 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   NGÀY 3: Phần 8-10 

Thời gian Buổi học Trợ giảng 

9:00–9:15    Buổi Khai Mạc  

 9:15–10:15    Phần 8: Các Chiến Thuật Vận Động   

10:15–10:30                                                                          Giải lao  

10:30–12:30    Phần 8: Các Chiến Thuật Vận Động  

12:30–13:30                                                                          Ăn trưa  

13:30–15:00    Phần 9: Các Thông Điệp Vận Động  

15:00–15:15                                                                          Giải lao  

15:15–16:00    Phần 9: Các Thông Điệp Vận Động  

16:00–17:00    Phần 10: Lập Kế Hoạch Đánh Giá Thành Công  

17:00–17:30    Buổi Kết Thúc  



Chương Trình Tập Huấn của Học Viên 
 

 

Vận Động Chính Sách về Sức Khỏe: 
Một khóa tập huấn về phát triển chiến lược vận động chính sách 

 
 

 

 

 

 

    NGÀY 1: Giới Thiệu về Vận Động, Phần 1–2 

Tiêu Đề Buổi Học Mô tả 

Buổi Khai Mạc Chào mừng, giới thiệu, các mục tiêu tập huấn, chương 
trình làm việc, tài liệu và hậu cần. 

Vận Động Chính Sách Là Gì?  Định nghĩa vận động chính sách và nó khác với các khái 
niệm khác như thế nào.  

Giải lao  

Giới thiệu về 10 Phần Khái quát về khuôn khổ 10 phần để lập một chiến lược 
vận động. 

Ăn trưa 

Phần 1: Vấn Đề Vận Động Chọn vấn đề phù hợp làm trọng tâm của các nỗ lực 
vận động. 

Giải lao 

Phần 2: Mục Đích Vận Động Chọn giải pháp thay đổi chính sách phù hợp để giải quyết 
vấn đề vận động. 

Tóm Tắt và Kết Thúc Tóm tắt những điểm chính của ngày hôm đó.  
 
 
 
 
 

 

   NGÀY 2: Phần 3-7 
 

Tiêu Đề Buổi Học Mô tả 

Buổi Khai Mạc Xem lại các điểm chính của Ngày 1 và chương trình làm 
việc cho Ngày 2. 

Phần 3: Những Người Quyết Định và 
Những Người Có Ảnh Hưởng 

Xác định những cá nhân hoặc đơn vị chính có thẩm quyền 
hoặc ảnh hưởng đối với vấn đề. 

Giải lao 
Phần 4: Những Mối Quan Tâm Chính của 
Những Người Quyết Định 

Phân tích sự nhận thức và quan điểm của những người 
quyết định về vấn đề của bạn. 

Ăn trưa 
Phần 5: Phản Biện và Chướng Ngại Trong 
Vận Động 

Xác định các người phản biện đối với vấn đề vận động 
của bạn và phân tích mức ảnh hưởng của họ. 

Phần 6: Các Nguồn Lực Sẵn Có và Thiếu 
Hụt Trong Vận Động 

Lập danh sách các ưu điểm và hạn chế của tổ chức của 
bạn đối với công việc vận động. 

Giải Lao Uống Cà Phê 

Phần 7: Các Đối Tác Vận Động Chọn các đối tác sáng tạo và chiến lược để tham gia các 
nỗ lực vận động của bạn. 

Tóm Tắt và Kết Thúc Tóm tắt những điểm chính của ngày hôm đó. 

 
 
 

Mục đích của khóa tập huấn này là tăng cường sự hiểu biết và các kỹ năng trong 
việc lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các hoạt động vận động để thực hiện 

thay đổi chính sách. 
 

 



Chương Trình Tập Huấn của Học Viên 
 

 

   NGÀY 3: Phần 8-10 

Tiêu Đề Buổi Học Mô tả 

Buổi Khai Mạc Xem lại các điểm chính của Ngày 2 và chương trình làm 
việc cho Ngày 3. 

Phần 8: Các Chiến Thuật Vận Động 
Lập các mục tiêu và hoạt động cụ thể để đạt được sự thay 
đổi chính sách. Giải Lao Uống Cà Phê 

Phần 8: Các Chiến Thuật Vận Động 

Ăn trưa 

Phần 9: Các Thông Điệp Vận Động 

Lập "những lời kêu gọi hành động" súc tích và thuyết phục. Giải Lao Uống Cà Phê 

Phần 9: Các Thông Điệp Vận Động 

Phần 10: Lập Kế Hoạch Đánh Giá 
Thành Công Lập kế hoạch cách đánh giá các kết quả ngắn và trung hạn. 

Kết Thúc Tập Huấn Đánh giá cuối cùng và Kết Thúc.  

 
 
 
 



Khảo Sát Ý Kiến Học Viên Trước Tập Huấn 
 

 

1. Thông tin về học viên: 
 

__________________________________  ________________________________ 
(Tên)        (Tổ chức) 
 
_____________________________   _____________________________ 
(Chức Danh/Vị Trí)      (Địa Chỉ Email) 

 
2. Mô tả vị trí của bạn: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Bạn định nghĩa vận động như thế nào bằng từ ngữ của chính mình? 

 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Bạn đã tham gia các khóa tập huấn hay chương trình huấn luyện trước đây về vận 
động hay chưa?   Có    Không 

 
5. Nếu có, vui lòng liệt kê tên và ngày diễn ra các khóa tập huấn/chương trình huấn 

luyện trước đây: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
6. Trước đây bạn đã hoặc hiện nay bạn có đang tham gia các hoạt động vận động hay 

không?   Có    Không 
 

7. Vui lòng liệt kê ba điều bạn muốn học từ khóa tập huấn vận động này: 
 

a. ______________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________ 
 

8. Vui lòng mô tả bạn kỳ vọng áp dụng những gì bạn học được trong khóa tập huấn 
này vào công việc hiện tại của bạn như thế nào: 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 



 

 



Bài Tập Trước Tập Huấn 
 

 
 

[Enter Date] 

[Enter Date] 

Kính Gửi Học Viên:         

 

Xin cám ơn, chúng tôi mong sớm được gặp bạn! 

Trân trọng kính chào,  

[Enter names of trainers] 

 
  

Cám ơn bạn đã đăng ký tham gia chương trình tập huấn Vận Động Chính Sách trong Y Tế. Ba ngày làm 
việc cùng nhau sẽ có nhiều hành động và chúng tôi rất vui là bạn sẽ tham gia! 
  
Trong chương trình tập huấn bạn sẽ lập một chiến lược vận động chính sách đối với một vấn đề chính 
sách cụ thể do bạn chọn. Để sử dụng thời gian hiệu quả, chúng tôi yêu cầu bạn chọn một lĩnh vực vấn 
đề liên quan đến chương trình hoặc dự án của bạn trước khi bạn đến tập huấn và dành ra một chút 
thời gian cho khảo sát về "tình hình" chính sách hiện tại xoay quanh vấn đề này. Công việc bạn thực 
hiện trước tập huấn sẽ giúp bạn lập một chiến lược phù hợp hơn và có đủ thông tin hơn.  
 
Bạn sẽ có thể giải đáp hầu hết các câu hỏi sau đây thông qua hoạt động tìm hiểu tại bàn và/hoặc thảo 
luận với đồng nghiệp của mình. Phỏng vấn không chính thức với các bên có quyền lợi liên quan và đối 
tác quan trọng cũng sẽ giúp bù đắp bất cứ thiếu hụt nào.  
 
 

VUI LÒNG NHỚ MANG THEO TÀI LIỆU PHÁT TAY ĐÃ ĐIỀN NÀY ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN! 
 

  



Bài Tập Trước Tập Huấn 
 

 
 

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CỦA BẠN 

LĨNH VỰC VẤN ĐỀ  
Suy nghĩ về chương trình hoặc dự án bạn thực hiện. Mô tả một vấn đề sức khỏe mà chương 
trình của bạn đang tìm cách giải quyết và một số nguyên nhân của vấn đề đó có thể được giảm 
nhẹ thông qua hoạt động vận động chính sách. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHÍNH SÁCH 

A. CHÍNH SÁCH 

Liệt kê ba chính sách phù hợp có ảnh hưởng đến vấn đề bạn đã xác định bên trên. Mô tả các chính sách 
này liên quan thế nào đến vấn đề đó bằng hai đến ba câu. Nếu có thể, hãy mang theo một liên kết web 
hoặc bản in của tài liệu hoặc nguồn tài liệu đến khóa tập huấn. 
 

Lưu ý: Các chính sách có thể bao gồm các điều luật, các hướng dẫn điều trị chuẩn, hướng dẫn của nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các chiến lược của chính phủ, v.v. 

Tên chính sách Sự liên quan đối với vấn đề của bạn 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



Bài Tập Trước Tập Huấn 
 

 
 

Dùng từ của mình, mô tả quy trình lập chính sách và bạn hoặc tổ chức của bạn có thể cung cấp ý kiến hoặc 
gây ảnh hưởng đối với quy trình này như thế nào.  
 

Lưu ý: Tập trung vào quy trình lập chính sách có liên quan đến các chính sách phù hợp bạn liệt kê bên trên. 
Ví dụ như, nếu nó là một điều luật, hãy tập trung vào quy trình lập chính sách của nghị viện. Nếu chính sách 
đó do một Bộ lập ra, hãy lưu ý quy trình mà Bộ xử dụng để áp dụng các chính sách mới.   

 

 

B. CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN QUYẾT ĐỊNH 
Ai là những người quyết định chính có quyền hạn hoặc thẩm quyền đối với các chính sách ảnh hưởng 
đến lĩnh vực vấn đề bạn chọn? Cho biết mức ủng hộ dự kiến của họ đối với lĩnh vực vấn đề của bạn. 
 

Lưu ý: Khi có thể, liệt kê tên, chức danh, và văn phòng hoặc phòng khoa của họ.  
Những người quyết định Mức ủng hộ 

dự kiến đối với 
lĩnh vực vấn 
đề của bạn 

 

  Ủng hộ 
 Trung hòa 
 Phản đối  

 

  Ủng hộ 
 Trung hòa 
 Phản đối  

 

  Ủng hộ 
 Trung hòa 
 Phản đối  
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  Ủng hộ 
 Trung hòa 
 Phản đối  

 

  Ủng hộ 
 Trung hòa 
 Phản đối  

C. NHỮNG NHÂN VẬT QUAN TRỌNG  
Liệt kê ba nhân vật quan trọng hoặc cá nhân có tiếng nói quan trọng về lĩnh vực vấn đề này. Hãy nghĩ 
đến các tổ chức, các nhóm lợi ích, các tổ chức NGO, các đơn vị khu vực tư nhân, các cá nhân, hoặc 
các liên minh đang giải quyết vấn đề này.  
 

Lưu ý: (Hãy cho biết càng cụ thể càng tốt. Khi có thể, liệt kê tên, chức danh, và tổ chức hoặc nhóm của họ. 
 
 

 
 

 
 

D. DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG/NGUỒN LỰC HỮU ÍCH 
Liệt kê các tài liệu chương trình hoặc kỹ thuật quan trọng hoặc kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ quan 
điểm của bạn về vấn đề của bạn. 
 

Lưu ý: Trường hợp này có thể gồm có các tài liệu mà tổ chức của bạn đã lập ra hoặc tìm kiếm tư liệu 
rộng rãi về vấn đề của bạn.  

Loại tài liệu hoặc bằng chứng Nguồn 
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E. KHÁC 
Bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bạn cảm thấy là có liên quan đến vấn đề của bạn và việc lập chiến 
lược vận động của bạn mà chưa được ghi nhận bên trên.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vận Động Chính Sách trong Y Tế: một khóa tập huấn về lập chiến lược vận động chính sách 
Ngày: ______________ 

 
 
 
1. Vui lòng xếp hạng chất lượng của những nội dung sau: 
 

 
Kém Khá Tốt Rất Tốt Hoàn 

hảo 

Nội dung chung của khóa học      

Các công cụ hỗ trợ trực quan      

Các bảng tính      

Thảo luận cả lớp và các bài tập      

  
Nhận xét: 

 
 
 
 
2. Vui lòng liệt kê một việc mà trợ giảng thực hiện tốt và một việc trợ giảng có thể cải thiện. 
 
 
 
 
 
 
3. Vui lòng liệt kê ba ý tưởng hoặc bài học bạn đã học được trong khóa tập huấn này mà bạn 

sẽ áp dụng cho công việc của mình.   

a.  

b.  

c.  

 
4. Phần nào của khóa tập huấn này là có ích nhất cho công việc của bạn? 
 
 
 
 
 
5. Phần nào của khóa tập huấn này là ít có ích nhất cho công việc của bạn? 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Vui lòng cho biết mức đồng ý hay không đồng ý của bạn với các phát biểu sau đây: 

 Rất 
đồng ý 

Đồng ý Không 
có ý 
kiến 

Không 
đồng ý 

Rất 
không 
đồng ý 

Từ những gì tôi học được tại khóa tập 
huấn, tôi cảm thấy có khả năng cao hơn 
trong việc lập kế hoạch các hoạt động vận 
động của mình. 

     

Tôi sẽ sử dụng khuôn khổ 10 phần để giúp tư 
duy chiến lược về hoạt động vận động trong 
tổ chức của tôi. 

     

Tôi có các kỹ năng để thực hiện chiến lược 
vận động chính sách mà tôi đã lập. 

     

 
 
7. Bạn có cho rằng bạn sẽ có cơ hội sử dụng các kỹ năng bạn đã học trong khóa tập huấn này 

trong vòng 3 tháng tới hay không?  
Có     Không   

 
Nếu có, vui lòng mô tả ngắn gọn bạn có thể áp dụng những kỹ năng nào khi nào và bằng 
cách nào. Nếu không, vui lòng giải thích tại sao bạn sẽ không thể sử dụng các kỹ năng này 
trong vòng 3 tháng tới.  

 
 
 
 
 
 
8. Bạn sẽ cần dạng hỗ trợ nào để thực hiện chiến lược bạn đã lập trong khóa tập huấn này? 
 
 
 
 
 

 
9. Chúng tôi có thể cải thiện khóa tập huấn này bằng cách nào? 
 
 
 
 
 
 
10. Các nhận xét khác: 
 
 
 
 
 

Xin cám ơn ý kiến phản hồi của bạn! 
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