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Bối cảnh thực hiện truyền thông 
 

DỰ ÁN CẦU HÀN (DACH) là một nhánh của Hội Bảo Trợ Trẻ Em thành phố HCM. Hiện tại, DACH đang hoạt 

động trong phạm vi ba phường tại quận 7: Tân Quy, Tân Thuận Tây, và Tân Kiểng. Nơi trước đây nổi tiếng 

về tệ nạn mại dâm và một số vẫn còn diễn tiến đến thời điểm hiện tại.  

 

Hiện DACH đang có rất nhiều chương trình hướng tới trẻ em, điển hình: 

- Giáo dục tư tưởng cho trẻ vị thành niên, hướng họ rời xa con đường mại dâm 

- Dạy nghề và hướng nghiệp cho trẻ vị thành niên để họ có cuộc sống tốt hơn 

- Dạy học cho trẻ cấp 1 tại trung tâm 

- Giáo dục sức khỏe cho trẻ em và phụ huynh bị nhiễm HIV 

 

 

 

 



Bối cảnh thực hiện truyền thông 
 

Ngoài ra, hoạt động đang được quan tâm và hướng đến hiện nay: Giảm thiểu khả năng lây lan HIV trong 

địa phương, đặc biệt là đối trẻ em- những người có khả năng theo nghề mại dâm 

 

Bởi vì:  

- Cầu Hàn là nơi tập trung mại dâm cao, bao gồm cả những em gái vị thành niên không có việc làm, từ 

quê lên, thiếu hiểu biết về HIV 

- Dân trí thấp, không biết cách tự bảo vệ mình, mức lây nhiễm cao 

 

 

 

 

 



Mục tiêu truyền thông 
 

Mục tiêu: 

 

Nâng cao ý thưc người mua dâm, hạn chế lây nhiễm HIV qua đường tình dục, đặc biệt là trong việc 

mua bán dâm thông qua thông điệp trực tiếp với người mua dâm 

 

Giúp: 

 

• Ý thức tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm HIV 

• Góp phần hạn chế và giảm thiểu hành động mua dâm 



Lý do đưa ra mục tiêu 

Rất nhiều hoạt động đã thực hiện trước đó nhằm giảm thiểu tệ nạn mại dâm và 

nêu bật tác hại của HIV 

 

Tuy nhiên, thông điệp truyền thông  chưa được mạnh và trực tiếp vào đối tượng nên số lượng 

người bị lây nhiễm HIV qua đường mại dâm vẫn rất cao 

 



THÊM VÀO ĐÓ… 

Người bán 
dâm 

Người mua 
dâm 

Yêu cầu dùng bao cao su 

Trả lời: KHÔNG KHÔNG sử dụng 

KẾT QUẢ: KHÔNG SỬ DỤNG 

“Ý thức và muốn sử dụng” 



TUY NHIÊN… 

Người bán 
dâm 

Người mua 
dâm 

Yêu cầu dùng bao cao su 

Sử dụng 

“Có thể KHÔNG muốn sử dụng” 

PHẢI sử dụng 

KẾT QUẢ: SỬ DỤNG 



Tệ nạn mại dâm diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà còn là vấn đề 
lớn trên toàn thế giới và là nơi HIV lan truyền mạnh mẽ. 

 
Đàn ông (người mua dâm) luôn là người chủ động và quyết định 
cách thức mua bán dâm. Người bán luôn hành đồng theo yêu cầu để 
có tiền 



VẤN ĐỀ TIÊN QUYẾT ĐẶT RA LÀ PHẢI  
 

NGĂN CHẶN VIỆC LÂY LAN HIV NGAY TỪ GỐC 



VÌ VẬY, CHIẾN DỊCH TẬP TRUNG 

 
NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI MUA 

 
 
 

NHẰM BẢO VỆ VÀ NGĂN CHẶN 
LÂY NHIỄM CHO CẢ NGƯỜI 

MUA VÀ BÁN 



VÀ GÓP PHẦN HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG NGƯỜI MUA  

 
 

NHẰM HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG 
NGƯỜI BÁN 



Đối tượng truyền thông 
 

Đối tượng truyền thông: 

 

• Giới tính: Nam 

 

• Độ tuổi: trưởng thành, tập trung vào khoảng 18 – 45 tuổi 

 

• Nghề nghiệp: Tập trung là người dân lao động (công nhân, thợ hồ, xe ôm,…) 

 

  



Chiến lược truyền thông 
 

Sử dụng hình ảnh một cách mạnh mẽ, trực tiếp và rõ ràng, dễ hiểu để đảm bảo đối tượng truyền 

thông (người dân lao động, kém học thức) hiểu rõ được thông điệp. 

 

Ngoài ra, hình ảnh phải thể hiện đúng thực trạng, và phải được để nơi có lượng đối tượng xem đông 

nhất để có thể tiếp cận được đối tượng nhiều nhất. 

 

Ví dụ: 

 Những đoạn đường gần khu vực Cầu Hàn, quận 7 

 Những nơi có lượng giao thông lớn 

 Gần nhiều công trường, gần nhà trọ, khách sạn… 



Thông điệp truyền thông chủ đạo 
 

 

 

 



Công cụ truyền thông lựa chọn 
 

 

Những kênh truyền thông và phương tiện truyền thông sử dụng để đạt được mục tiêu hiệu quả nhất 
với CHI PHÍ PHÙ HỢP VỚI HỘI: 

 

Poster Billboard 



CHI TIẾT THỰC HIỆN 



Mô tả công cụ 

 

Những công cụ truyền thông phải mang tính thực hiện được ngay lập tức, phù hợp với địa phương, 
dễ dàng tiếp cận, điển hình: 

 

1. Poster: 

• Đưa thông điệp nhanh và trực tiếp đến đối tượng 

• Chi phí thấp phù hợp với hoạt động của hội 

• Truyền tải thông tin và hình ảnh rõ ràng, 

• Dễ tiếp cận đúng mục tiêu ngay tại địa phương 

 

2. Billboard + Ambient: (Chỉ thực hiện khi kinh phí đã được tài trợ) 

• Truyền tải thông điệp cho toàn cộng đồng một cách hiệu quả  

• Tiếp cận nhanh chóng 



POSTER 

Giai đoạn 1 
 
Lựa chọn 1 



POSTER 

Giai đoạn 1 
 
Lựa chọn 2 



Giai đoạn 2 

POSTER 



BILLBOARD / AMBIENT 

Vào ban ngày 



Vào ban ngày 

BILLBOARD / AMBIENT 



Đo lường hiệu quả 
Measurement 

• Với kế hoạch & công cụ truyền thông nêu trên, tổ chức dự kiến hiệu quả truyền 
thông cụ thể đạt được là gì?  

• What  impact does your team expect tith the above mentioned communications plan 
and tool? 

• Tổ chức sẽ đo lường hiệu quả như thế nào? 

• How will you measure the impact? 

 

Để đo lường hiệu quả Riverorchid sẽ thực hiện: 

 

1. Trước khi truyền thông: tìm hiểu về đối tượng truyền thông tại địa phương, thông tin 
và hiểu biết của họ về Tình dục an toàn và HIV 

 

2. Sau khi truyền thông: tìm hiểu đối tượng truyền thông 1 lần nữa để đánh giá độ hiểu 
biết của họ đồng thời những hành vi về tình dục của họ để đo lường hiệu quả của 
chương trình 



Phân bổ ngân sách 
Budget 

• Ngân sách cần có để thực hiện & triển khai công cụ này là bao nhiêu? (Có thể đính 
kèm ngân sách riêng nếu có) 

• Please describe the budget to produce and implement this tool (You could attach a 
separate file if available) 

 

1. Với Poster: 

 

Chi phí in ấn dự tính: 300 USD 

Loại giấy: PP 

Số lượng: 200 bản 

Kích thước: A3 

Nơi treo, dán: được địa phương hỗ trợ 

 

2. Trong trường hợp có nhiều ngân sách, có thể thực hiện ambient/ billboard để độ lan 
toả của chiến dịch rộng hơn, được nhiều người biết đến hơn ngoài địa phương thực hiện. 

 

Chi phí in ấn + chi phí thuê chỗ/ năm/ billboard: 140,000 USD 

Location: District 1 



Giai đoạn 1 

• 3 tháng đầu tiên, hình ảnh và 

thông điệp đưa ra với mong 

muốn đối tượng truyền thông sẽ 

sợ hãi cho bản thân mình mỗi khi 

có suy nghĩ đến việc tình dục 

không an toàn 

Giai đoạn 2 

• 3 tháng tiếp theo, thông điệp sẽ 

mạnh mẽ hơn với hình ảnh mô 

tả thực trạng mà bất cứ ai cũng 

hiểu nhưng không bao giờ nhìn 

nhận và cân nhắc đến. Hình ảnh 

lột tả sự thật hết sức trần trụi  

Thời gian thực hiện dự kiến 
Timeline 

• Nếu có thể, vui lòng giải thích ngắn gọn các giai đoạn thực hiện|triển khai các công 
cụ này. 

• If possible, please explain briefly the stages to implement the tool(s). 



XIN CÁM ƠN! 
THANK YOU! 


