
From: Truong Tung <truongductung@yahoo.com>  

To: Vu Thu Hong <hong.vuthu@gmail.com>; Le Kim Dung <LKDung@oxfam.org.uk>; Nachuk, 

Stefan  
Cc: LamDo Thanh <ldothanh@snvworld.org>; Than thi Thien Huong <tt-huong@dfid.gov.uk>  

Sent: Thu Jul 01 03:55:52 2010 
Subject: RE: lunch out exfarm  

Dear all,  

It's so nice to see you all today.  

As promised, I would like to share the "email" from Vietnamnet to ask my organisation to pay 

VND 1.8 billion, otherwise they verbally inform that they will publish 10 negative articles. As 

we refused to pay, they did publish 10 articles during March and April. This is how a famous 

News Agency in Vietnam is working. (see email below..) 

Cheers, Tung 

 

From: Huyen Sam [mailto:huyensam@vietnamnet.vn ] 

Sent: Friday, March 19, 2010 6:35 PM 

To: truongthidieuha@innovgreen.vn 

Cc: nbbach@vietnamnet.vn; tranglt@vietnamnet.vn; tranhieu@vietnamnet.vn 

Subject: De xuat truyen thong Innov Green 

 

Dear chị Diệu Hà, 

 

Xin gửi chị phác thảo đề xuất truyền thông. Chị xin ý kiến 

lãnh đạo trước nhé, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cụ thể 

hơn. 

ĐỀ XUẤT TRUYỀN THÔNG CHO INNOVGREEN  

  

Nội dung công việc  

Tư vấn xử lý sự cố truyền thông:  

1.1  
Báo cáo đánh giá phân tích tình hình khủng hoảng khi xảy ra sự cố liên quan đến thương hiệu 

Innov Green.  

1.2  
Đề xuất chiến lược và giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông cho InnowGreen thông qua 

đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông tư vấn.  

1.3  
Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông bằng những thông tin đa chiều, khách quan trên 

báo VietNamNet  
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Thông tin đa chiều về Innov Green trên Báo VietNamNet: Innov Green có cơ hội đưa các thông 

tin phản hồi, cập nhật, nói lại cho rõ, giải thích kỹ hơn...về những thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa 

chính xác trên truyền thông trước đây, gây hình ảnh tiêu cực hoặc hiểu sai của độc giả trong thời 

gian qua.  

Ví dụ: Innov Green chỉ trồng rừng nguyên liệu sản xuất, đã tham gia sản xuất kinh doanh tại thị 

trường Việt Nam 5 năm, thực hư chuyện Innov Green chậm trả tiền cho người dân tham gia trồng 

rừng, việc Innov Green chậm trả tiền đền bù hoa màu cho dân, ....  

Tin, bài, phóng sự, video clip để truyền thông, quảng cáo cho các hoạt động của Innov Green, 

nhằm nâng cao uy tín, năng lực của thương hiệu Innov Green trên quốc tế nói chung và Việt 

Nam nói riêng.  

 

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng  

-         Tổng kinh phí dự kiến: 1,8 tỷ.  

 

Trân trọng, 

 

Huyền Sâm 

Công ty Cổ phần VietNamNet - VM 
 


