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Mục đích của tài liệu này là giúp Bạn tìm hiểu một số điều cơ bản
về phương pháp, kỹ năng Truyền thông thay đổi nhận thức và hành
vi.

 Hy vọng tài liệu này hữu ích cho Bạn trước, trong và sau khi tổ
chức các hoạt động truyền thông với các đối tượng khác nhau, ở các
quy mô khác nhau, theo các chủ đề cụ thể khác nhau trong công việc
tại các cấp Hội Phụ nữ có liên quan đến thúc đẩy Phụ nữ tham
chính và hoạt động cộng đồng nói riêng và Bình đẳng Giới nói
chung.

Giảng viên : Trần Phong
Email: phong65@gmail.com
Mob. 0913 930038
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Tài liệu này giúp Bạn tự trả lời các câu hỏi đối với người làm truyền thông
trong lĩnh vực Bình đẳng Giới (BĐG) như sau:

1. Truyền thông là gì?
2. Vấn đề nào liên quan đến quyền của Phụ nữ trong tham chính và

hoạt động xã hội tại địa phương cần được tác động giải quyết
bằng truyền thông?

3. Là một người làm truyền thông về BĐG, để giải quyết vấn đề ở
mục 2., bạn sẽ làm công việc gì? bằng cách nào?

4. Bạn gặp các khó khăn nào đối với đối tượng truyền thông?
5. Bạn đã đánh giá về kiến thức (K) – thái độ (T) – hành vi (H) của

các nhóm đối tượng truyền thông cụ thể chưa?
6. Mục tiêu truyền thông cụ thể của bạn là gì?
7. Bạn dự kiến dùng hình thức truyền thông nào để đạt đư ợc mục

tiêu? Tại sao?
8. Chọn lựa và xây dựng nội dung truyền thông?
9. Cách phát triển , thực hiện một sản phẩm/loại hình truyền thông?
10. Một cách tổng quát, để hoạt động truyền thông về thúc đẩy Phụ

nữ tham chính và hoạt động xã hội có hiệu quả, bạn cần lưu ý
những vấn đề gì?



3

Mục lục
Trang

1. Tổng quan 4

2. Vai trò của người làm truyền thông về BĐG 8

3. Các bước của một hoạt động Truyền thông 10

Bước 1: Phân tích tình hình và xác định vấn đề 10

Bước 2: Phân tích đối tượng truyền thông 12

Bước 3: Xác định mục tiêu truyền thông 13

Bước 4: Lựa chọn loại hình/Phương tiện truyền thông 13

Bước 5: Xây dựng Thông điệp 17

Bước 6: Thiết kế sản phẩm và trình diễn thử 20

4. Câu hỏi gợi ý khi tổ chức một sự kiện truyền thông 21

5. Giáo dục, vận động, tư vấn 23

5. Trình bày trực quan 24

7. Lập kế hoạch và viết báo cáo hoạt động truyền thông: 26

Phụ lục 1,2 27



4

1. Tổng quan:

1.1.Truyền thông là một công cụ quan trọng, cơ bản trong các hoạt động tổ
chức quản lý hoặc thúc đẩy phát triển xã hội. Thông qua quá trình chia sẻ thông tin
và giao tiếp hai chiều, truyền thông tác động trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi
thái độ, hành vi của con người trong cộng đồng từ đó thúc đẩy họ tự nguyện tham
gia vào các hoạt động theo mục tiêu đã được định hướng, từ đơn giản nhất đến
phức tạp, và không những chỉ tự mình tham gia mà còn lôi cuốn những người
khác cùng tham gia tạo ra các kết quả có tính đại chúng.
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1.2.Truyền thông về Bình đẳng Giới đã được Luật hóa trong Luật Bình
đẳng giới nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Số 73/2006/QH11, được
Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực thi
hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007)

Điều 23. Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới
1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới là

biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình

đẳng giới.
2. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới

được đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các
hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

3. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới
thông qua các chương trình học tập, các ấn phẩm, các chương
trình phát thanh, truyền hình và các hình thức khác.

Truyền thông về Bình đẳng Giới nhằm:

 Thu hút các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng tham gia vào quá trình
chia sẻ thông tin, đối thoại nhằm tạo ra sự hiểu biết chung, nhận thức chung
về các lĩnh vực, nội dung của BĐG, từ đó cùng chia sẻ trách nhiệm và
thống nhất hành động theo một hướng chung trong việc giải quyết các vấn
đề liên quan đến BĐG.

 Huy động các kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết của các tổ chức, các nhân và
toàn cộng đồng tham gia vào các hoạt động, chương trình tại địa phương
nhằm thúc đẩy BĐG.

 Tạo đối thoại thường xuyên trong xã hội để thúc đẩy việc thay đổi các hành
vi thích hợp và có hiệu quả với BĐG.

Tài liệu tập huấn này tập trung vào khía cạnh truyền thông để
thúc đẩy BĐG trong tham chính và hoạt động cộng đồng
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Để đạt được mục tiêu đề ra, truyền thông cần tác động đến đối tượng thông qua
các bước lần lượt là: (Tăng cường sự quan tâm ) xây dựng nhận thức  tăng
cường sự quan tâm  thay đổi thái độ  thay đổi hành vi  củng cố thành
tập quán.
Câu hỏi cho người lập kế hoạch truyền thông: Bạn dự kiến đạt được bước nào
trong chương trình truyền thông của mình ?

1.3.Các trở ngại về thay đổi hành vi:

 Sơ đồ những cản trở với việc Nói – Áp dụng:

- Nói Chưa phải đã là Nghe

- Nghe Chưa phải đã là Hiểu

- Hiểu Chưa phải đã là Chấp thuận

- Chấp thuận Chưa phải đã là Áp dụng

- Áp dụng Chưa phải đã là Duy trì

 Nếu đối tượng chưa được nghe thì hãy tìm cách làm cho họ nghe
được đầy đủ tất cả những điều bạn muốn nói trước khi yêu cầu họ
hiểu đúng,

 Nếu đối tượng chưa hiểu thì hãy tìm cách làm đơn giản hoá thông
tin/thay đổi cách trình bày...để cho họ có thể hiểu được trước khi
yêu cầu họ chấp thuận,
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 Nếu đối tượng chưa chấp thuận thì hãy tìm cách thuyết phục, vận
động để họ chấp thuận theo quan điểm của bạn trước khi yêu cầu họ
thực hiện hành vi mới;

 Nếu đối tượng chưa thực hiện hành vi mới thì hãy tìm hiểu tại sao
họ không áp dụng để tìm cách tác động kịp thời bằng các công cụ hỗ
trợ (luật pháp, kinh tế, kỹ thuật…) trước khi hỏi họ tại sao không
duy trì….

 Điều quan trọng nhất là
phải biết được đối
tượng của bạn đang ở
mức khó khăn nào , từ
đó có cách tác động
phù hợp
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2.Vai trò của người làm truyền thông về BĐG:
1. Phổ biến chính sách, tài liệu liên quan

2. Giới thiệu thông tin về các ‘mô hình’ tốt và chưa tốt
3. Hướng dẫn đối tượng cùng tham gia để tìm ra các giải

pháp.

4. Vận động để đối tượng  hiểu và chấp thuận hành động
theo hướng giải pháp được lựa chọn.

5. Tư vấn và hỗ trợ đối tượng trong quá trình thay đổi
hành vi

6. Giám sát, đánh giá đối tượng và đề xuất cách điều
chỉnh truyền thông phù hợp

7. Các nhiệm vụ trên được thực hiện bằng cách sử dụng
các loại hình truyền thông phù hợp , vận dụng tốt các
tài liệu truyền thông đã có, tự thiết kế và sản xuất các
tài liệu mới, thông điệp mới tại cơ quan, địa bàn.

8. Các hoạt động đặc thù khác tại các địa bàn…

Do vậy, tuyên truyền viên cần có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất
được rèn luyện .
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Các câu thơ sáng tác về người làm truyền thông

“Truyền thông hãy nhớ câu này

Tuyên truyền chớ cố đong đầy thông tin
Nói dài, nói dở … nói dai
Nói đi, nói lại … nói hoài hổng ra
Chỉ cần nói ít mà ta
Giúp cho dân hiểu … thì là thành công”

“Truyền thông phải đến mọi người
Truyền người, người biết mới là truyền thông
Truyền sao cho động lòng người
Mọi người th ay đổi mới là truyền thông”

“Nói chưa phải đã hiểu
Hiểu chưa phải đã chấp nhận
Chấp nhận chưa phải đã làm
Hành vi sẽ thay đổi khi các bạn xuất phát từ cảm xúc của con tim”.
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3.Các bước của một hoạt động Truyền thông:

 Bước 1: Phân tích tình hình và xác định vấn đề
…… là để thu thập thông tin cơ bản về chủ đề quan tâm tại địa phương quyền
của Phụ nữ trong tham chính trước khi quyết định sử dụng truyền thông để hỗ
trợ giải quyết. Câu hỏi:

 Đang tồn tại các vấn đề gì? Vấn đề nào là quan tâm ưu tiên? Ai có liên
quan? Các nguyên nhân chính và thứ yếu tạo nên vấn đề? Mức độ và
qui mô vấn đề?

(Xem Sơ đồ tổng hợp về Bình đẳng Giới trong tham chính
và hoạt động cộng đồng tại trang tiếp theo)

 Nguyên nhân nào gây ra vấn đề có thể dùng truyền thông để tác động
giải quyết được?

Phương pháp gợi ý: Phân tích cây vấn đề (Xem Phụ lục 1)
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Bình đẳng Giới trong tham chính và hoạt động cộng đồng

Nguồn:
 Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân b iệt đối

xử với phụ nữ (Việt Nam ký 1980)
 Luật Bình đẳng giới nước CHXHCN Việt Nam (2006)
 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 –

2020 (2010)
 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

năm 1992 (2013)

Thảo luận từ kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương:

 Nên thay đổi khía cạnh nào trong sơ đồ trên: bỏ đi, thêm vào,
điều chỉnh lại để phù hợp hơn với thực tế?

 Khía cạnh nào nên ưu tiên tác động để thay đổi?
 Khía cạnh nào cần được tác động (hoặc có thể tác động

được) bẳng truyền thông để thúc đẩy cho quyền của Phụ nữ
trong tham chính phù hợp với bối cảnh địa phương?

 Nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện quyền của phụ nữ trong các
khía cạnh nói trên còn hạn chế?
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 Bước 2: Phân tích đối tượng truyền thông
 Ai có liên quan đến các vấn đề được xác định? Họ có liên quan như thế nào
(vai trò)? Tập quán và hành vi hiện tại? Mức kiến thức liên quan? Mức độ
quan tâm đến chủ đề? Quan điểm và thái độ? Mục đích cá nhân?

Điều quan trọng là xác định được Kiến thức (K) – Thái độ (T) – Hành vi (H)
của Đối tượng được t ruyền thông

 Các phương tiện nghe nhìn nào họ đã tiếp nhận, sử dụng? Có các tổ
chức nào thường xuyên thông tin đến họ không?

Kiến thức (K) Thái độ (T) Hành vi (H)

Đối tượng 1 ? ? ?

Đối tượng n ? ? ?

Bạn dự kiến làm gì để tác động thay đổi
đối tượng (bằng truyền thông)
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 Bước 3: Xác định Mục tiêu truyền thông
 Điều thay đổi gì ở đối tượng ( nhận thức, kiến thức, kỹ năng,thái độ,

hành vi) mà bạn cố gắng đạt được bằng kết quả của truyền thông? .
 Mục tiêu bao gồm những khía cạnh cơ bản: đối tượng, địa điểm, sẽ

thay đổi điều gì ở đối tượng, về chủ đề gì, mức độ thay đổi, thời gian .

 Bước 4: Xác định Loại hình/Phương tiện truyền thông

 Có loại hình truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp .

 Có các loại hình truyền thông khác nhau gắn với 3 loại tác động lên giác
quan của đối tượng:
 Nghe: Loa truyền thanh, radio,....
 Nhìn: Sách hướng dẫn, áp phích, tờ rơi, báo, băng – rôn, tranh ảnh….
 Nghe – Nhìn: Tivi, video, ca kịch, cổ động, thuyết trình/giảng bài,

họp/thảo luận nhóm, tiếp xúc cá nhân, thi đố vui….
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 Lưu ý:

 Khuyến khích các loại hình có thể làm được hoặc dễ tiếp cận được tại
địa phương và có cách sáng tạo để tạo hiệu quả cao nhất

 Các loại hình truyền thông khác nhau sẽ hỗ trợ cho nhau, bởi vì mỗi loại
hình đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Trước khi triển khai loại
hình nào, Bạn nên thảo luận và trả lời câu hỏi theo ví dụ gợi ý sau:

Loại hình Truyền thông dự
kiến thực hiện

Ưu điểm Nhược điểm Cách khắc phục
nhược điểm

X ? ? ?
Y ? ? ?

 Xem Phụ lục



15
(Ví dụ về một Hội thi về bảo tồn đa dạng sinh học)
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 Bước 5: Xây dựng Thông điệp
 Đối tượng có nhu cầu về các thông tin đặc biệt nào không ?

 Thông điệp của bạn có định hướng hành động cho đối tượng? có nhấn
mạnh đến lợi ích của đối tượng khi thực hiện hành vi mới không ?

 Để đạt kết quả tốt của một hoạt
động truyền thông, cần quan tâm:

 Chủ đề chính, chủ đề phụ
trong thông điệp của bạn ?

 Bạn sử dụng lập luận và
giọng điệu gì cho thông điệp
của mình ?

 Mức độ lặp lại các thông
điệp then chốt ?

 Thông điệp có
nhạy cảm về
giới?

“Quê hương muốn mạnh muốn giàu

Phụ nữ nam giới cùng nhau hội bàn”

“Có nam có nữ mới nên xuân

Chung tay lãnh đạo tốt muôn phần”

“Nam nữ quyết đoán vị tha
Cả hai lãnh đạo xã ta đi đầu!”

“Tham gia chính trị là quyền và lợi íc h
của mọi người, không loại trừ phụ nữ”
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 Bước 6: Thiết kế sản phẩm và trình diễn thử
Một hoạt động truyền thông về BĐG luôn nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các
bên liên quan để đạt mục tiêu theo sơ đồ sau :

Các gợi ý khi lập kế hoạch cho một hoạt động truyền thông :
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4.Câu hỏi gợi ý khi tổ chức một sự kiện truyền thông:

Trước

1. Ban tổ chức?
2. Làm sao để tạo sự quan tâm của địa phương, cộng đồng?
3. Đối tượng truyền thông?
4. Đối tượng truyền thông ưu tiên?
5. Làm sao để hấp dẫn và thu hút đối tượng?
6. Đối tượng có thể cùng tham gia đóng góp ý kiến?
7. Thông điệp chính?
8. Thông điệp phụ?
9. Cấu trúc nội dung truyền thông?
10. Làm sao để có minh họa trực quan thực tế sống động?
11. Địa điểm?
12. Thời gian?
13. Phương tiện?
14. Tài liệu tham khảo?

Trong

15. Kiểm tra và chuẩ n bị kỹ nơi ‘trình diễn’?
16. Qui mô trình diễn?
17. Ai tham gia?
18. Sự cùng tham gia của đối tượng truyền thông?
19. Cách thu hút sự quan tâm của công luận?
20. Nội dung?
21. Hình thức?
22. Cách trình diễn (sáng tạo, độc đáo?)?
23. Cách đưa tin, phổ biến?
24. Cách kết hợp với các loại hình truyền thông?
25. Cách kết hợp với các sự kiện khác?
26. Cách thu nhận phản hồi?
27. Cách lưu trữ thành tư liệu?
28. Khen thưởng, khích lệ?
29. Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm?

Sau

30. Cách sử dụng kết quả?
31. Làm sao để biết có tác động?
32. Các hoạt động tiếp theo?
33. Tiếp thu ý kiến phản hồi?
34. Đánh giá rút kinh nghiệm?
35. Bảo quản, lưu trữ ‘sản phẩm’ truyền thông?
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Để thực hiện một chương trình truyền thông có hiệu quả, cần quan tâm đến các
khía cạnh sau:
Thông điệp nên:

- Chính xác, có ý nghĩa
- Rõ ràng và ngắn gọn súc tích
- Đơn giản, có trọng tâm
- Có đối tượng, liên quan đến nhu cầu của người nhận
- Định hướng hành động
- Đúng lúc

- Dễ hiểu, hấp dẫn, lý thú
- Có thể áp dụng được với tình huống
- Có nhạy cảm về giới

Kênh truyền thông nên:

- Thích hợp / Dễ tiếp cận / Dễ nhân rộng / Lôi cuốn, hấp dẫn
Hỏi đối tượng truyền thông về sản phẩm truyền thông:

- Có dễ hiểu không?
- Có phù hợp với bối cảnh địa phương không?

- Có thể tin cậy được và hiện thực không?
- Có thể chấp nhận được với khán thính giả không?
- Có hấp dẫn trực quan không?
- Có cung cấp nhiều thông tin không?

- Có tạo động cơ thúc đẩy không?
Các  lưu ý khác:

- Hình thành các mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trọng tâm
- Tập trung vào một vài thông điệp quan trọng then chốt
- Thông điệp không chỉ thông báo mà còn phải thúc đẩy hành động.
- Diễn tả các thông điệp bằng cách gây sự chú ý để khán thính giả nhớ đến

chúng

- Dùng hỗn hợp các loại truyền thông khác nhau để tiếp cận đối tượng
- Lặp lại các thông điệp trong một quãng thời gian được duy trì liên tục
- Toàn bộ quá trình được lập kế hoạch cẩn thận
- Mỗi yếu tố đều được thử nghiệm để bảo đảm việc tạo ra các sản phẩm

mong muốn trước khi áp dụng ở diện rộng
- Giám sát và đánh giá một cách hệ thống
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5.Giáo dục, tư vấn, vận động:

Để tác động thay đổi hành vi đối tượng, có thể dùng các loại hình truyền thông
trực tiếp khác nhau: giáo dục, tư vấn, vận động
Phụ thuộc vào Kiến thức – Thái độ - Hành vi ban đầu của đối tượng mà quyết định
dùng hình thức gì trước, sau cho phù hợp

 Vận động là hành động thuyết phục đối tượng thực hiện một hay nhiều
hành vi cụ thể.

 Giáo dục là quá trình cung cấp thông tin khách quan và làm rõ một chủ
đề cho đối tượng.

 Tư vấn là hành động giúp đỡ đối tượng tự mình ra quyết định bằng cách
cung cấp thông tin khách quan và hỗ trợ họ về tinh thần.

(đối tượng: một cá nhân hay một nhóm người)
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6.Trình bày trực quan:
 Trực quan hoá và các nguyên tắc:

Một cách đơn giản, Trực quan hoá là việc sử dụng ‘hình ảnh’ (bao gồm chữ viết,
hình chụp, hình vẽ, sơ đồ, vật mẫu...) để trình bày một thông tin, có thể dễ dàng
nhìn thấy được bằng mắt thay thế cho lời nói chỉ nghe được bằng tai

 Các nguyên tắc trực quan hoá:
 Trực quan hoá tức thời tất cả các

ý kiến và thông tin
 Chọn phương tiện vật liệu phù

hợp (hình ảnh, thẻ, giấy, bảng
viết, vật mẫu...)

 Cấu trúc hoá các thông tin dưới
hình thức phù hợp (sơ đồ, danh
mục, bảng ...)

Thuận lợi của trực quan hóa:

- Đưa ra thông tin rõ ràng, chính xác, súc tích, dễ hiểu và tránh hiểu sai
- Hấp dẫn, tạo sự thu hút với học viên

- Thuận lợi cho dễ nhớ, theo dõi bài học, dễ thảo luận

Thay vì nói bằng lời và chữ viết ‘dài dòng’ trên bảng; nếu bạn cho người tham
dự xem các hình ảnh, sơ đồ…có liên quan và hỏi rằng họ thấy gì, hiểu gì  thì sẽ

thu hút hơn, dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và hiệu quả hơn

Dùng hình vẽ để thảo luận về chủ đề X...
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 Cách trình bày trực quan có hiệu quả:

1. Bố trí chỗ làm việc thoải mái, hợp lý
2. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vật dụng (lưu ý cả dự phòng)
3. Thông tin sắp xếp trình bày hợp lý
4. Sử dụng các hình ảnh trực quan sinh động
5. Không đứng che lấp bảng, màn hình, tranh ảnh
6. Nói mạch lạc, rõ ràng, dễ nghe
7. Đặt vấn đề rõ ràng: bối cảnh, mục tiêu...

8. Dẫn chứng sự kiện, con số xác thực... để minh họa
9. Chọn lựa trọng tâm nội dung cân đối với thời gian trình bày
10. Cẩn thận khi dùng từ ngữ (chính xác, phù hợp....)
11. Giảm bớt lời giải thích dài dòng
12. Không nhìn và đọc liên tục từ giấy cầm tay
13. Nói có điểm dừng, điểm nhấn khi cần thiết
14. Thể hiện được sự cảm xúc theo chủ đề
15. Sử dụng ‘ngôn ngữ cơ thể’ hài hòa
16. Tư thế đứng không gò bó
17. Thay đổi không khí làm việc tránh đơn điệu, nhàm chán
18. Nghe kịp thời và chính xác ý kiến của người dự
19. Mắt luôn theo dõi người nghe
20. Hòa giải được các mâu thuẫn xảy ra trong người dự
21. Cần có tóm tắt, kết luận rõ ràng khi kết thúc
22. Nên nêu rõ nội dung định hướng thảo luận
23. Đánh giá và điều chỉnh được tình hình làm việc
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7.Lập kế hoạch và viết báo cáo hoạt động truyền thông :

Bộ câu hỏi gợi ý

1. Vấn đề chủ yếu của địa phương liên quan đến Quyền của Phụ nữ
tromg tham chính và các hoạt động xã hội cần được tác động bằng
truyền thông hiện tại là gì ? Vấn đề này có nguyên nhân cụ thể là gì?
Có liên quan đến các đối tượng nào?

2. Chủ đề nào sẽ được truyền thông tại địa phương?

3. Đối tượng chính cần được tác động bởi truyền thông là ai ? Kiến
thức - Thái độ - Hành vi của họ?

4. Mục tiêu của chương trình truyền thông?

5. Dự kiến sẽ vận dụng những loại hình truyền thông nào và phối hợp
sử dụng chúng như thế nào? Loại hình truyền thông chính và hỗ
trợ là gì? Chúng sẽ được ‘’sản xuất’’ ở đâu và bằn g cách nào? Các
sáng kiến/sáng tạo gì sẽ được áp dụng ở các khâu: chuẩn bị - sản xuất
– trình diễn sản phẩm truyền thông?

6. Nội dung truyền thông chính sẽ được xây dựng là gì ?

7. Tài liệu sử dụng trong các hoạt động truyền thông là gì ?

8. Sẽ huy động được những hình thức tham gia nào của đối tượng
truyền thông vào quá trình truyền thông?

9. Các nguồn lực có thể huy động được?

10. Việc trình diễn thử các sản phẩm truyền thông và điều chỉnh chúng
sẽ được tiến hành như thế nào?

11. Dự kiến sẽ dùng phương pháp đánh giá nào để biết được là chương
trình đã thành công hay kém hiệu quả ?

12. Kế hoạch thời gian cho từng hoạt động?
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Phụ lục 1: Phân tích một số khía cạnh vấn đề về Phụ nữ cần được tác
động thay đổi bằng truyền thông
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Phụ lục 2: Phân tích một số loại hình/phương tiện truyền thông
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