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MỤC TIÊU

• Môn học này được thiết kế nhằm giúp 

bạn:

1. Hiểu rõ vai trò của họp báo

2. Có kỹ năng tổ chức các buổi họp báo
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NỘI DUNG

• Vai trò họp báo

• Cách thức tổ chức

• Phân tích tình huống thực tiễn

MỤC TIÊU TỔ CHỨC        
HỌP BÁO?HỌP BÁO?
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MỤC TIÊU TỔ CHỨC HỌP BÁO

‐ Nhằm hỗ trợ cho chiến dịch truyền 
thông

‐ Xây dựng và phát triển thương 
hiệ / hã hiệhiệu/nhãn hiệu

‐ Cải thiện hay làm thay đổi nhận 
thức của KHMT đối với thương 
hiệu/nhãn hiệu

‐ Phát triển tối đa các hiệu ứng‐ Phát triển tối đa các hiệu ứng 
truyền thông chạm đến cảm xúc 
của KHMT

MỤC TIÊU TỔ CHỨC HỌP BÁO

• Tổ chức họp báo để đánh bóng thương hiệu của doanh

nghiệp

• Củng cố và tạo niềm tin đối với đối tác & người tiêu dùng

• Thông qua buổi họp báo để cung cấp thông tin ra thị trường

và mời gọi đầu tư, hợp tác

• Kết nối doanh nghiệp với giới truyền thông
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Khi có sự kiện

Khi cần truyền thông 

Khi có khủng hoảng

Khi cần công bố sản phẩm, dịch vụ mới

Thay đổi nhân sự ở những vị trí quan trọng…

Tổ chức chương trình khuyến mãi lớn 

Tổ chức chương trình từ thiện với quy mô lớn 
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Những hình thức tương tự có 
PV báo chí

• Lễ khai trương, khởi công

• Kỷ niệm ngày thành lập• Kỷ niệm ngày thành lập

• Lễ tung sản phẩm mới

• Những cuộc gặp gỡ, đối thoại 

thân mật với báo giới

TÍNH CHẤT CỦA BUỔI HỌP 
BÁO

• Hợp pháp (có giấy phép của Sở 

Văn hóa – Thông tin)

• Nghiêm túc

• Chia sẻ thông tinChia sẻ thông tin 

• Đối thoại cởi mở và trung thực
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CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HỌP 
BÁO

• Sơ đồ quy trình tổ chức họp báo

HỌP NẮM BẮT NỘI DUNG/MỤC ĐÍCH 
CT
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HỌP TEAM

- Hình thành ý tưởng chủ đạo

- Triển khai kế hoạch tổ chức

- Phân công nhân sự hỗ trợ

- Xây dựng timeline

Các câu hỏi quan trọng

1. Mục đích họp báo là gì ?

2 M tiê thể ố đ t đ là ì?2. Mục tiêu cụ thể muốn đạt được là gì?

3. Ai tổ chức chính, phối hợp với ai ?

4. Chương trình cụ thể khi họp báo là gì?

5. Khi nào tổ chức?

6. Tổ chức ở đâu ?

7 Khách mời là ai?7. Khách mời là ai?

8. Ai sẽ tham gia trong chương trình ?

9. Ngân sách tổ chức
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Xác định mục tiêu cụ thể của 
buổi họp báo

– Tổng số tin bài, đầu báo sẽ đăng tải?

– Số tin bài, đầu báo trong nhóm báo 

trọng yếu sẽ đăng tải?

– 100% PV hài lòng và có thiện cảm với 

chủ thể

– Hiệu quả truyền thông: chính xác, trung q y g g

thực, tích cực => tạo thiện cảm đối với 

công chúng

– Dư luận phản hồi tích cực

‐ Hình thành ý tưởng chủ đạo

+ Văn hóa

+ Định vị

+ Insight

+ Thông điệp

+ Mục tiêu PR



17-Aug-12

10

CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HỌP BÁO

‐ Viết chương trình Proposal (R.O.I)

+ Relevance

+ Originality

+ Impact

-Lên bảng phân công nhiệm vụ cụ thể

cho từng bộ phận

- Đến thời gian quy định thu lại dữ liệu

và chứa vào 1 folder chuẩn bịvà chứa vào 1 folder chuẩn bị

chương trình

- Lên ngân sách chi tiết
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- Khảo sát địa điểm tổ chức (nội dung khảo sát địa điểm)

- Lên nội dung, kịch bản chương trình.

-Tuyển PG

-Làm việc với MC, nhóm múa/ca sĩ

Kế hoạch địa điểm
• Lập danh sách các địa điểm cần khảo sát

• Lên kế họach khảo sát các địa điểm

– Đưa ra một khoản thời gian thích hợp để ộ g ợp
hòan tất việc khảo sát và quyết định chọn 
địa điểm

– Phác thảo sơ đồ mặt bằng địa điểm

– Thử hình dung nhiều phương án bố trí mặt 
bằng khác nhau trước khi quyết định chọn 
phương án tốt nhấtphương án tốt nhất

– Chụp ảnh toàn bộ địa điểm: bên ngoài, bên 
trong, các vị trí trọng yếu
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Kế hoạch địa điểm

• Đưa ra tiêu chí lựa chọn địa điểm:

– Trung tâm thành phố hay tại trụ sở 
chính?

– Kết cấu tòa nhà

– Không gian phòng họp

– Sân khấu

– Điều hòaĐiều hòa

– Âm thanh – Sân khấu

– Ánh sáng

– Thời gian dàn dựng, thực hiện

– Cho thuê dụng cụ

Kế hoạch địa điểm
‐ Bàn ghế

‐ Thiết bị nghe nhìn

‐ Rạp cheạp c e

‐ Sắp xếp chỗ ngồi

‐ Điều kiện vệ sinh

‐ An ninh, bảo vệ

‐ Bãi đỗ xeBãi đỗ xe

‐ Xử lý rác thải
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Trình tự của một buổi họp báo:

•Đón tiếp các phóng viên, phát tài liệu và 

thông cáo báo chí

•Đại diện cho công ty nêu lý do của cuộc 

họp báo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

• Nhấn mạnh lại mục đích của cuộc họp 

báo 

• Mong muốn được hỗ trợ về truyền 

thông

• Các bài thuyết trình

• Q & A

• Kết thúc 
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Cấu trúc chương trình họp báo

• 8h30‐9h30  : Đón khách mời, dùng 

tiệc nhẹ

• 9h35  : Khai mạc họp báo

• 9h37‐9h50 : Chủ tọa phát biểu 

TCBC

• 9h55‐11h00 : Hỏi‐đáp dành cho• 9h55‐11h00 : Hỏi‐đáp dành cho 

PVBC

• 11h05  : Cảm ơn‐kết thúc họp báo

• 11h06‐11h30  : Tặng quà, khách mời 

KỊCH BẢN
- Có 3 loại kịch bản cơ bản:

- Kịch bản ý tưởng (Concept)

- Kịch bản đề cương (Program Flow)

- Kịch bản thực hiện
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KỊCH BẢN

‐ Kịch bản ý tưởng

+ Thể hiện ý tưởng chủ đạo

+ Phác thảo một số nội dung/ hoạt ác t ảo ột số ộ du g/ oạt
động chính của họp báo

KỊCH BẢN

‐ Kịch bản đề cương

+ Hình thành cấu trúc và trình tự 
chương trình

+ Sắp xếp các nội dung cụ thể theo trình 
tự

+ Ước đoán thời gian/thời lượng của 
từng nội dung

Ướ đ á hờ / hờ l h+ Ước đoán thời gian/thời lượng cho 
toàn bộ chương trình
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KỊCH BẢN

‐ Kịch bản thực hiện/chi tiết

+ Bảng liệt kê các hoạt động diễn ra tại 
họp báoọp

+ Chỉ rõ hoạt động nào, diễn ra tại vị trí 
nào, lúc nào

+ Mô tả cụ thể diễn biến

+ Nêu đích danh người phụ trách từng 
diễn biếndiễn biến

+ Toàn bộ diễn biến trong họp báo tái 
hiện trên giấy

Checklist họp báo
stt Công việc Phụ trách Hoàn 

thành

1 Thời gian

Chọn thời gian tổ chức họp báo

Kiểm tra thời gian này có trùng sk lớn khôngKiểm tra thời gian này có trùng sk lớn không 
?

2 Lựa chọn địa điểm

Đưa ra một số địa điểm họp báo. Kiểm tra 
xem địa điểm đã bị đặt trước chưa ?

Lấy báo giá và lựa chọn

Lưu ý âm thanh, Asáng, bãi đậu xe,…

3 Chuẩn bị cho họp báo

Chuẩn bị phòng họp

Badkdrop, âm thanh, ánh sáng

Nước uống

Biển chỉ dẫn
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Checklist họp báo

stt Công việc Phụ 
trách

Hoàn 
thành

4 Khách mời

Lên danh sách và gởi thư mời. Điện thoại 
confirm

5 Người thuyết trình

Chuẩn bị form thuyết trình, Lên phương án trả 
lời PV

Chuẩn bị tài liệu và thông cáo báo chí.

Giới thiệu sản phẩm hoặc minh họa sản phẩm

Phiên dịch nếu cần

6 Lễ tâ6 Lễ tân

Chọn lựa lễ tân tiếp đón tốt, Lập danh sách nhà 
báo

Trang phục, phân công vị trí tiếp đón, cài hoa, 
nhận namecard

7 Hậu cần

Nước uống cho khách. Quà tặng cho nhà báo

Hoa, văn phòng phẩm. Vật dụng in ấn, laptop,..

MC là người nắm giữ hơn 50 % thành công và

là linh hồn của chương trình

- Cần chọn MC chất giọng và ngoại hình phù hợp

với chương trình

- Kiểm tra lịch làm việc của MC

ồ ể ề- Ký hợp đồng thể hiện sự ràng buộc về thời gian

làm việc (MC nên đến trước chương trình 45

phút, cập nhật danh sách khách mời và gút lại nội

dung chương trình lần cuối
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- Đặt ra yêu cầu trang phục với MC (có những

chương trình về thời trang hoặc chương trình

đặc biệt sẽ mặc trang phục của Ban tổ chức)

- Gửi MC Script chương trình trước nhất một

ngày cho MC. Giúp MC nắm rõ nội dung

chương trình Cần đọc chính xác tên của cácchương trình. Cần đọc chính xác tên của các

VIP người nước ngoài

- Chuẩn bị folder chỉnh tề cho MC

Hồng Phượng Hải Chuyên Tường Vân
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Anh Quân Phước Anh

Đỗ Thụy Phương Thảo
Ngoài những MC kể trên còn có MC Ngọc Hương, Việt Phong, 
Ngọc Nga, Phương Ái…
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- Kiểm tra lịch làm việc của nhóm múa và tuyển lễ tân cho

chương trình

S h đồ à ký ới hó ú ( đị h hời i- Soạn hợp đồng và ký với nhóm múa (quy định thời gian,

trang phục, bài hát/múa)

- PG dặn cách trang điểm

- Lên công ty lấy trang phục trước 1 ngày (trang phục cần

được ủi ngay ngắn, dặn dò cả trang phục lót - nếu mặc đầmg y g g p

ống, buổi tối sẽ trang điểm đậm hơn sáng)

- Phân công nhiệm vụ và vị trí

TUYỂN LỄ TÂN
• Tùy theo tính chất cuộc họp báo mà tuyển lễ tân 

cho phù hợp

• Chọn trang phục cho Lễ tânChọn trang phục cho Lễ tân

• Cần đáp ứng yêu cầu của khách mời

• Huấn luyện lễ tân

Nhiệm vụ của lễ tân trong buổi HB:

• Đón tiếp khách mời

• Xác nhận khách mời có mặt (ký tên nhận nameXác nhận khách mời có mặt (ký tên, nhận name 

card…)

• Phát Press Kit

• Gởi quà tặng (cuối chương trình)
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S ô ă i hé h bá- Soạn công văn xin phép họp báo

-Xác định thành phần tham dự

-Mời phóng viên tham dự chương trình

-MC Script

-Chuẩn bị tư liệu họp báoChuẩn bị tư liệu họp báo

- Nếu CT có treo banner phải soạn công

văn xin phép ở Sở Văn hóa thể thao vàvăn xin phép ở Sở Văn hóa thể thao và

Du lịch (Thủ tục, mẫu công văn xin phép

treo Banner, giấy Uỷ quyền)
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‐ Soạn công văn họp xin phép tổ chức 
họp báo và gửi lên Sở thông tin và 
Truyền thông 

‐ Công văn xin phép gồm các thủ tục

Xác định thành phần tham dự
• PV báo chí có quan hệ tốt

• Đại diện cơ quan chức năng (Sở VH-TT, 
Sở thương mại…)

• Khách mời Chuyên gia

• Đại diện BLĐ Doanh nghiệp, VIP nội bộ

• Các thành phần có liên quan khác (cá 
nhân, đơn vị thứ ba có ủng hộ…)

Số lượng và đối tượng cụ thể, cần căn 
cứ vào tính chất, tầm quan trọng củacứ vào tính chất, tầm quan trọng của 
thông tin và phạm vi cần truyền 
thông
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Thành phần tham dự (tt)
• Đối với VIP nội bộ

– Thông báo cụ thể kế hoạch chung và vai 

trò của mỗi người trong cuộc họp báo

– Hỗ trợ họ chuẩn bị thông tin, bài báo cáo, 

phát biểu

– Thông điệp nhất quán

• Báo chí và Khách mời

Gởi thưmời– Gởi thư mời

– Lên danh sách có contact cụ thể

– Gởi thư mời 01 tuần trước khi họp báo

– Xác nhận lại trước 02 ngày

Mời phóng viên tham dự chương trình, trình tự các bước

Mời phóng viên tham dự 
chương trình

Bước 1: Lập danh sách báo – đài sẽ

mời tham dự

Bước 2: Từ danh sách báo – đài sẽ

căn cứ vào nội dung thông tin bạn

ố ấmuốn xuất hiện trên mặt báo, lên danh

sách phóng viên ứng với từng ban của

mỗi báo
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Mời phóng viên tham dự 
chương trình

• Bước 3:Mời phóng viên tham dự 

• ‐ Cần thực hiện thứ tự các bước sau:

• Gọi điện thoại mời (hỏi lịch các anh/chị, 
nếu chưa có địa chỉ mail thì xin anh/chị)

• Gửi thưmời qua email (nội dung thư
mời cần ngắn gọn, súc tích; không nên 
soạn nội dung thưmời dài dòng quá), nội 
dung email (đính kèm thưmời)

-Nhắn tin vào điện thoại của phóng viên (thân

Mời phóng viên tham dự chương 
trình

quen)

Công ty A trân trọng kính mời anh/chị đến

tham dự buổi lễ “ Họp báo…..”

- Vào lúc: 8h30 – 9h30, ngày 11/5/2010

- Địa điểm: Khách sạn…

Kính mong anh/chị cố gắng sắp xếp thời

gian đến tham dự và hỗ trợ em đưa tin
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- Chiều hôm trước ngày tổ chức cần gọi điện

Mời phóng viên tham dự chương 
trình

thoại nhắc nhở lại anh/chị

- Sáng ngày tổ chức khoảng 6h30 nhắn tin

một loạt cho các anh/chị đã được mời tham

dự

Mời phóng viên tham dự 
chương trình

• Lưu ý:  

• Đặt 1 số câu hỏi mà phóng viên 
thường hỏi và tự trả lời gửi cho người
diễn thuyết trong họp báo (tránh lúng 
túng trong họp báo)

• Đặt 1 số câu hỏi dự trù nhờ anh/chị• Đặt 1 số câu hỏi dự trù nhờ anh/chị 
phóng viên quen thân hỏi trong CT
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MC SCRIPT

‐ Sau khi kịch bản được duyệt (kịch bản

dùng để phát cho nhân sự chạy CT), người

phụ trách MC Script sẽ viết lời và gửi điphụ trách MC Script sẽ viết lời và gửi đi

duyệt

‐ Gửi lại MC Script cho người phụ trách làm

việc trực tiếp với MC và chuyển email cho

MC
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CHUẨN BỊ TƯ LIỆU HỌP BÁO

• Press kit

• Viết TCBC

Vid li• Video clip

• Bài phát biểu

Làm việc với bộ phận sân khấu – Âm thanh – Ánhệ ộ p ậ

sáng

- Đưa ra yêu cầu cụ thể và ký hợp đồng ràng buộc

- Âm thanh không được hư hỏng, bị rè, chuẩn bị Micro

đầy đủ

- Bố trí café, ăn nhẹ… trước họp báo

-Lập kế hoạch ngân sách
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Lập kế hoạch ngân sách

• Ngân sách thường được xây dựng dựa trên checklist 

công việc thực tế

• Checklist công việc càng tỉmỉ chi tiết càng hạn chế• Checklist công việc càng tỉ mỉ, chi tiết càng hạn chế 

những phát sinh

• Dành một ngân khoản dự phòng cho những phát sinh 

ngoài dự trù

• Kế họach ngân sách phải được chủ doanh nghiệp, GĐ ọ g p ợ g ệp,

tài chính duyệt trước khi triển khai mọi họat động

-Thiết kế không gian họp báo, backdrop g g p p
và POSM
- Thiết kế không gian dựa trên bảng 
khảo sát địa điểm
- Bố trí phương tiện nghe-nhìn (TV, 
Projector, tranh ảnh, triễn lãm ảnh, nhạc 
hò tấ ) t thời i PVBC hờ đ ihòa tấu…) trong thời gian PVBC chờ đợi
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Không gian họp báo

Backdrop 
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Thiết kế POSM

• Lập danh mục các POSM

– Thư mời & bì thư

– Folder

– Letter Head

– Bút, Viết

– Banner, Backdrop

• Lên kế họach thiết kế & sản xuất POSM

Trình duyệt & hiệu chỉnh marquette– Trình duyệt & hiệu chỉnh marquette

– Duyệt chi phí

– Chuyển nhà in sản xuất

• Theo dõi tiến độ SX và kiểm tra chất lượng

Họp triển khai nội bộ

• 02 ngày trước buổi họp báo, mời Đại 
diện Doanh nghiệp tham gia họp chung 
với nhóm tổ chứcvới nhóm tổ chức

• Rà soát tình hình thực hiện của các 
mảng công việc. Đưa ra biện pháp khắc 
phục tức thì nếu có sự cố

• BLĐ thông qua nội dung, kế họach lần 
cuốicuối

• Tiên đoán những phát sinh và đề xuất 
cách thức ứng phó với các tình huống 
phát sinh
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Họp triển khai nội bộ

• “Bài binh bố trận” tại hiện trường :

– Xác định các vị trí tác nghiệp 
trọng yếu trước và trong khitrọng yếu trước và trong khi 
họp báo

– Phân công người đảm trách 
kết nối BLĐ, khách mời, kỹ 
thuật viên
Thống nhất giờ G với đại diện– Thống nhất giờ G với đại diện 
BLĐ

Kiểm tra lần cuối

• Kiểm tra lại các hạng mục chuẩn 

ậ íbị: Press kit, kỹ thuật, trang trí, 

quà tặng, tiệc nhẹ… đều đã sẵn 

sàng tối thiểu



17-Aug-12

33

Kiểm tra lần cuối

• 02 tiếng trước giờ họp

– Test tình trạng sử dụng của cácTest tình trạng sử dụng của các 

phương tiện bổ trợ: bộ đàm, âm 

thanh bàn chủ tọa, điện đóm, máy 

chiếu, v.v.

– Bố trí 02 mic không dây chuyển cho 

PVBC phát biểu trong phần hỏi‐đáp

Tiến hành họp báo
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Tiến hành họp báo

• Bảo đảm bắt đầu đúng giờ

• Cần xác định giờ nhất định để bắt đầu 
khi lượ khá h ời hư đế đô đủkhi lượng khách mời chưa đến đông đủ 
hay đã có mặt khoảng 80%

• Bố trí nhân sự vừa đủ trong phòng họp 
báo. Người điều hành chính phải có 
mặt để kịp thời nắm bắt diễn tiến buổi 
họphọp

• Bám sát nội dung kịch bản, hạn chế tối 
đa những thay đổi đột xuất

Tiến hành họp báo
• Tập trung vào thông tin chính, đi 
thẳng vào vấn đề

Có thời i dà h h bá hí hát• Có thời gian dành cho báo chí phát 
biểu, đặt câu hỏi

• Trả lời chính xác, gãy gọn câu hỏi 
của PVBC

• Đề nghị hoãn lại để trả lời sau đốiĐề nghị hoãn lại để trả lời sau đối 
với những câu hỏi quá nhạy cảm 
hoặc thiếu sự chuẩn bị chu đáo
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Mọi người vào vị trí đã được phân công (dùng bộ đàm liên lạcMọi người vào vị trí đã được phân công (dùng bộ đàm liên lạc,

tránh trình trạng di chuyển khỏi vị trí)

1. Nhân viên PR: Tiếp báo chí và hướng dẫn lễ tân đón khách

Danh sách phóng viên

Đón tiếp phóng viên
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2 Nhân viên phụ trách âm thanh ánh sáng:2. Nhân viên phụ trách âm thanh – ánh sáng:

Đứng ở vị trí cố định và điều khiển chương trình

3. Người theo MC: sẽ đứng cạnh MC để nhắc nhở và xử lý 1

số tình huống, thay đổi trong kịch bản chương trình

Quà tặng khách mời

• Quà tặng 

– Có ý nghĩaý g

– Có giá trị thẩm mỹ

– Có giá trị sử dụng

– Có giá trị quảng cáo

• Trao vào cuối buổi họp báoTrao vào cuối buổi họp báo
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- Nhân viên PR và PGs sẽ tiễn khách, tặng quà (nếu có)

- Nhân viên PR

Viết email cảm ơn anh/chị đã đến tham dự chương trình

- Tin đã được đăng, được phát sóng cần gọi điện thoại hoặc

nhắn tin cảm ơn anh/chị một lần nữa.

C ối ù là th dõi ti à ộ bá á PR à bá- Cuối cùng là theo dõi tin và nộp báo cáo PR và báo

cáo event

- Tin đi trên báo và trên TH

Đánh giá, đúc kết
• Bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức

– Rút kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra trong quá 
trình chuẩn bị

– Rút kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra trước trong– Rút kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra trước, trong 
và sau buổi họp báo

• Đánh giá hiệu quả truyền thông đã thực hiện:

– Tổng kết số tin bài đã đăng

– Thống kê số tin bài đạt mục tiêu truyền thông đề ra 

– Thống kê số tin bài không đạt mục tiêu

– Tập hợp bản copy của số tin bài đóng thành tập làm 
báo cáo

• Hiệu chỉnh sau rút kinh nghiệm & lưu trữ

– Hiệu chỉnh nội dung & chỉ giữ lại phiên bản cuối 
cùng

– Lập hệ thống lưu trữ hợp lý
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Lưu ý

• Không “ôm đồm” hay sơ sài về nội dung thông tin

• Phát ngôn viên bàn chủ tọa cần tránh “thuyết giảng”, quảng 

cáo quá mức về doanh nghiệp, sản phẩm

• Chú trọng sử dụng ngôn từ chính xác, chừng mực. Tránh bày 

tỏ thái độ “quá khích” hay dùng từ tạo sự phản kháng không 

đáng có

• Quá nhiều bài phát biểu của các thành phần không quá quan 

trọng

• Kéo dài quá lâu do kết cấu chương trình lỏng lẻo

ĐIỀU KHIỂN CUỘC PHỎNG 
VẤN

• Trong
– Tự tin, chắc chắn (confident)

Rõ ràng chính xác (clarity)– Rõ ràng, chính xác (clarity)
– Kiểm soát, làm chủ tình hình (control) bằng quy tắc 

ABCD
• Awake:  Biết/ không biết (tôi không nghiên cứu 

về…)
• Bridge: Bắc cầu (Tuy nhiên, điều tôi vừa nói 

không có nghĩa là…)
• Control/Clarity: Chính xác (Tóm lại/ như vậy điều 

tôi muốn nói, chính xác là…
• Draw: Gây chú ý/ ấn tượng (Điều thực sự mớiDraw: Gây chú ý/ ấn tượng (Điều thực sự mới 

mẻ/ ấn tượng là…)
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ĐIỀU KHIỂN CUỘC PHỎNG 
VẤN

• Kinh nghiệm
– Biết mới nói

Đúng vai trò– Đúng vai trò
– Chia sẻ! Không đấu trí!
– Chưa tự tin (thiếu thông tin): hẹn lại hoặc từ chối (nếu 

được mời bình luận)
– Khi khủng hoảng: Không từ chối. Dùng thông tin đúng 

mực
– Người phỏng vấn có thể tường thuật cả cử chỉ, thái 

độ của bạn
– Có thể phóng viên ảnh chụp hình khi bạn đang nói

Hãy thỏa thuận cách làm việc trước khi bước vào– Hãy thỏa thuận cách làm việc trước khi bước vào 
cuộc phỏng vấn

HTV7
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Bi Rain đến họp báo 
trễ 40p

PV hỏi Bi bằng 
tiếng Anh. MC đề 
nghị hỏi bằng tiếng

TÌNH 
HUỐNG

p

Fan dành chỗ ngồi 
của nhà báo. Nhà 
báo phải đứng lố

nghị hỏi bằng tiếng 
Việt. Nhà báo thấy 
bực về BTC

báo phải đứng lố 
nhố

Buổi họp báo Bi Rain mắc những lỗi nào?
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Tình huống
1. Công ty A, sản xuất sữa, họp báo. Họ muốn nói với công 

chúng rằng sữa của họ không có melamine. Họ mời 
phóng viên chuyên về khoa học, chính trị-xã hội, kinh tế. 
Họ nghĩ rằng, các phóng viên văn nghệ-văn hóa có lượng 
đọc giả lớn nên họ cũng mời Khi họp báo họ đặt CEOđọc giả lớn, nên họ cũng mời. Khi họp báo, họ đặt CEO 
làm chủ tọa. Bên phải ông này là CMO. Bên trái CEO là 
CFO. Giám đốc R&D và giám đốc pháp lý thì ngồi bên 
dưới. Chuyên viên PR thì làm MC. Ông CEO dành 30p 
để nói rằng sữa của họ là tốt. Tiếp, CFO nói, trong 15p, 
rằng giá sữa của họ là nhắm đến sức khỏe cả người 
nghèo. Họ dành 5p để nhà báo hỏi. Họ mời 15 tờ báo. 
Khi PV hỏi các giấy chứng nhân cho biết sữa không có 
melamine, CEO hỏi CMO. Ông giám đốc pháp chế nói , g g p p
với MC rằng cần cho nhà báo biết ông đảm bảo điều đó.

Hãy chỉ ra những cái sai của buổi họp báo này.

Trong buổi họp báo này, chuyên viên PR có thể làm tốt 
hơn như thế nào?

• Ví dụ họp báo Moda Mundo
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THỰC HÀNH

• CHỦ ĐỀ: họp báo về Lễ ký kết hợp 
tá đà t h ê à h PR iữtác đào tạo chuyên ngành PR giữa 
BMG và trường University of 
Stirling, Anh Quốc

• Công việc:

‐ Chia nhóm‐ Chia nhóm

‐ 4 nhóm: Event, PR, Design, Logistic

EVENT

6 thành viên:

•Lên kịch bản họp báo

•Khảo sát địa điểm: Phòng C302, 
trường Đại học KHXHNV (tối thứ 6)

•Lập check list

ổ ế•Tổ chức tập dợt văn nghệ (2 tiết 
mục)

•Chọn MC
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PR

6 thành viên

•Viết TCBC

•Làm Press kit

•Viết thư mời

•Viết MC Script, bài phát biểu

•Chọn Lễ tân

•Mời khách (Ths. Nguyễn Thanh Tân ‐ P. 
Viện trưởng BMG, 1 người đóng giả làm 
đại diện trường Anh Quốc,…)

THIẾT KẾ

2 thành viên

Khảo sát địa điểm cùng với nhóm 
Event

•Thiết kế backdrop

•Standee

•Thiệp mời

•In ấn

•Thiết kế căn phòng, trang trí, máy 
chiếu…
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LOGISTIC

4 thành viên

Â•Âm thanh, ánh sáng

•Sắp xếp bàn ghế

•Treo Backdrop

•Đặt Standee

•Tính chi phí, thu tiền

HẬU CẦN

6 Thành viên

•Mua hoa, nước, bánh kẹo…

‐ Lưu ý: checklist nên giao công việc 
cho tất cả học viên trong lớp
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KHÁCH MỜI

• Phóng viên: 15 người

• VIP nội bộ (nếu không mời được• VIP nội bộ (nếu không mời được 
thì đóng giả vai)


