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BẢN CHẤT, HÌNH THỨC CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
VÀ VẬN DỤNG TRONG GIÁO DỤC
Phạm Thu Hà - Ban Tuyên giáo Trung ương
Ngày nhận bài: 29/08/2018; ngày sửa chữa: 05/09/2018; ngày duyệt đăng: 12/09/2018.
Abstract: Public relations is considered as a management function to establish, implement and
maintain two-way communication to ensure understanding, acceptance and cooperation between
an organization and its public. Today, public relations is indispensable in helping organizations
build and maintain a good relationship with the public, promote the development and protect the
reputation of the organization. The article presents the nature and forms of public relations and its
application in education.
Keywords: Public relations, public relation in education, nature, forms.
1. Mở đầu
Quan hệ công chúng (QHCC) (Public Relations PR) được xem là một chức năng quản lí nhằm thiết lập,
thực hiện và duy trì truyền thông 2 chiều để đảm bảo sự
hiểu biết, chấp nhận và hợp tác giữa một tổ chức/chủ thể
và “công chúng” của họ. QHCC là các hoạt động tác
động nhận thức của công chúng nhằm thiết lập và duy trì
uy tín, tình cảm, niềm tin của công chúng với chủ thể [1].
QHCC trong giáo dục (GD) là quá trình giao tiếp
chiến lược để đảm bảo “công khai” hay thực hiện trách
nhiệm giải trình xã hội của tổ chức GD dựa trên xây dựng
các quan hệ lợi ích chung giữa tổ chức GD (cơ sở GD,
cơ quan quản lí hay tổ chức phi chính phủ liên quan đến
GD) và công chúng (người học, gia đình, cộng đồng, các
bên liên quan khác) [2].
QHCC và QHCC trong GD bao gồm sự quản lí
những vấn đề hay sự kiện mà tổ chức hay tổ chức GD
cần phải nắm được dư luận của công chúng và có trách
nhiệm thông tin cho họ. Trong đó, “công chúng” của tổ
chức/tổ chức GD được hiểu bao gồm tất cả các cá nhân,
các nhóm người hay các tổ chức có những mối liên hệ
nhất định với cá nhân hay tổ chức/tổ chức GD đó.
Bài viết trình bày bản chất, các hình thức quan hệ
công chúng và vận dụng chúng trong giáo dục.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bản chất của quan hệ công chúng
Bản chất của QHCC gồm có:
- Nhận diện công chúng: gồm tất cả những người
xung quanh, có thể là cá nhân hoặc tổ chức ít nhiều có
những mối quan hệ nào đó với tổ chức và tiếp nhận
những thông tin về tổ chức, để từ đó có sự nhìn nhận của
riêng họ về tổ chức của bạn.
- Nhận diện nhận thức của công chúng: bao gồm
những suy nghĩ hay quan điểm của riêng công chúng về
tổ chức, một loại sản phẩm hoặc một nhãn hiệu nào đó
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của tổ chức. Nhận thức của công chúng phụ thuộc rất
nhiều vào thông tin mà họ nhận được. Công chúng có thể
nhìn nhận tốt hoặc xấu, tuy nhiên nhận thức đó không
phải lúc nào cũng đúng. Để tác động đến nhận thức công
chúng, tổ chức cần phải cung cấp thông tin về tổ chức
như: mục đích, tôn chỉ hoạt động của tổ chức, sản
phẩm,…; thông qua những thông tin này công chúng sẽ
hiểu: tổ chức là ai, ở đâu, làm gì cho họ,…
Như vậy, bản chất của QHCC là cung cấp thông tin
để tác động đến nhận thức của công chúng đối với tổ
chức và mong muốn nhận được sự quan tâm ủng hộ từ
công chúng.
2.2. Các hình thức quan hệ công chúng
* Phân loại các hình thức QHCC
Thực tế, có nhiều hình thức QHCC khác nhau nói
chung và vận dụng trong GD nói riêng dựa theo cách
phân loại.
- Dựa theo kênh QHCC chia thành các hình thức như
QHCC qua báo chí, QHCC qua tổ chức sự kiện, QHCC
cá nhân, QHCC qua tài liệu,...
- Dựa theo đối tượng QHCC chia thành 02 nhóm:
+ QHCC nội bộ: tiến hành hoạt động QHCC mà công
chúng lại chính là các thành viên trong tổ chức nhằm mang
lại niềm tin, sự tự hào cho họ về tổ chức mà mình đang làm
việc. Hoạt động QHCC nội bộ thực tế đã giúp ích rất lớn
cho các cơ quan tổ chức trong việc tuyển chọn và duy trì
được đội ngũ nhân viên tốt, có kinh nghiệm và gắn bó với
cơ quan; đồng thời, QHCC nội bộ cũng giúp duy trì và phát
triển hệ thống những cổ động viên, người hâm mộ, người
yêu thích hoặc ủng hộ những cá nhân và tổ chức.
+ QHCC ngoài tổ chức: QHCC với lãnh đạo cấp trên,
QHCC với khách hàng, QHCC với báo chí, với cộng đồng...
- Dựa theo mục tiêu QHCC:
+ Thay đổi nhận thức; tạo dựng hay củng cố thái độ,
niềm tin, tình cảm, sự quan tâm...
Email: pthuha.hp@gmail.com
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+ Chuyển đổi hành vi: lôi cuốn tham dự hoạt động,
tạo thói quen mới...
* Phân biệt QHCC với marketing và quảng cáo
QHCC có mối quan hệ trực tiếp với marketing và
quảng cáo. Trong nhiều trường hợp, không phân biệt
được sự khác nhau giữa QHCC với marketing và quảng
cáo, tuy nhiên, từ mục tiêu, nội dung cho đến cách thức
thực hiện, QHCC đều có sự khác biệt với ưu thế vượt trội
so với marketing và quảng cáo. Cụ thể [3]:
- Phân biệt QHCC và marketing: Marketing nhằm tìm
hiểu và đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách
hàng, đáp ứng thị hiếu của khách hàng/người tiêu dùng đối
với sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Trong khi đối
với QHCC thì khách hàng chỉ là một bộ phận của công
chúng, tức là QHCC quan tâm tới rất nhiều đối tượng khác
nhau, không chỉ riêng với khách hàng và người tiêu dùng.
- Phân biệt QHCC và quảng cáo: Quảng cáo nhằm
quảng bá sản phẩm mới hoặc đặc tính mới của sản phẩm
cũ với những tính năng tiến bộ hơn như: tính mới, sáng
tạo, vượt trội, duy nhất...
Quảng cáo thuyết phục công chúng mua sản phẩm
của chủ thể và nhằm mục tiêu bán được nhiều sản phẩm.
Do đó, quảng cáo thường đòi hỏi cao ở tính hấp dẫn và
phải lặp lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông.
Đây cũng chính là nguyên nhân làm chi phí cho quảng
cáo rất tốn kém; tuy nhiên ngược lại, một điểm nổi bật là
quảng cáo có thể dễ gây ấn tượng nhưng khó tạo dựng
lòng tin cho công chúng.
Trong khi đó, các hoạt động QHCC thường không
cấp tập mà có sự chuẩn bị rất kĩ của các cá nhân và tổ
chức trước khi đưa thông điệp tới với công chúng. Các
hoạt động QHCC qua các phương tiện truyền thông
thường ít lặp lại và tác động vào những nhóm đối tượng
chọn lọc nên thường dễ tạo được niềm tin.

động đến công chúng và cùng mang lại lợi ích cho chủ
thể. QHCC đã, đang và sẽ trở thành một công cụ hữu ích
cho tất cả các cá nhân, tổ chức trong việc tạo dựng và duy
trì hình ảnh, uy tín đối với công chúng của mình.
2.3. Vận dụng quan hệ công chúng trong giáo dục
Ngày nay, QHCC trong giáo dục chủ yếu là chú trọng
về thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ đối tác với cộng
đồng, với công chúng. Một kế hoạch QHCC hiệu quả là
cung cấp được giá trị bằng cách cung cấp thông tin có
hữu ích cho công chúng, tức là thông tin được công
chúng quan tâm, đón nhận và sử dụng chứ không chỉ là
thông tin mà nhà trường cần truyền đạt. QHCC trong GD
hiệu quả có nghĩa là nhà trường/cơ sở giáo dục yêu cầu
thông tin, nhận được thông tin cũng nhiều như thông tin
mà nhà trường/cơ sở giáo dục truyền tải [4].
Với nhu cầu thông tin công khai, các nhà giáo dục phải
cung cấp thông tin chi tiết hơn về trường học, cơ sở đào
tạo. QHCC trong giáo dục được sử dụng để đưa thông điệp
tích cực, đó là con đường giao tiếp một chiều được thiết kế
để có được sự hỗ trợ của cộng đồng. Nhưng ngày nay, có
quá nhiều thông tin về trường học không tích cực nên mô
hình giao tiếp một chiều không hiệu quả như trước đây,
thay vào đó mô hình QHCC hiệu quả là mô hình giao tiếp
hai chiều. Grunig xác định bản chất của QHCC là quá trình
trao đổi thông tin hai chiều giữa chủ thể của tổ chức và
công chúng liên quan nhằm tác động tới nhận thức của
công chúng để đạt được mục đích của chủ thể [5].
Từ khái niệm và phân tích trên, bài viết này quan niệm
bản chất của QHCC và vận dụng trong GD là quá trình
trao đổi thông tin 02 chiều giữa chủ thể trong tổ chức/tổ
chức GD và công chúng liên quan nhằm tác động tới nhận
thức của công chúng để đạt được mục đích của chủ thể.
QHCC trong GD thường bao gồm 04 thành phần/tố
(hình 1) [5]:

Môi trường xã hội

Thông điệp
Chủ thể

Hiểu, quan tâm, tin tưởng và ủng hộ

Công
chúng

Kênh truyền tải thông tin
Hình 1. Thành phần của QHCC
Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là QHCC không thay
thế và phủ nhận marketing và quảng cáo. QHCC kết hợp
với quảng cáo và marketing nhằm tăng khả năng tác
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- Chủ thể là những cá nhân hay tổ chức xây dựng và
vận hành các chương trình QHCC trong hoạt động của
mình.
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- Công chúng gồm nhận diện công chúng cũng như
nhận thức của công chúng:
+ Nhận diện công chúng, gồm tất cả những người
xung quanh, có thể là cá nhân hoặc tổ chức ít nhiều có
những mối quan hệ nào đó với tổ chức và tiếp nhận
những thông tin về tổ chức, để từ đó có sự nhìn nhận của
riêng họ về tổ chức/tổ chức GD.
Cá nhân có thể là khách hàng, bạn hàng, nhân viên,
nhà lãnh đạo...; tập thể có thể là doanh nghiệp, tổ chức xã
hội, cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan quản lí cấp trên,
đơn vị trực thuộc, đối tác, đối thủ cạnh tranh...
+ Nhận diện nhận thức của công chúng, gồm những
suy nghĩ hay quan điểm của riêng họ về tổ chức, một
loại sản phẩm hoặc một nhãn hiệu nào đó của tổ chức/tổ
chức GD.
Nhận thức của công chúng về một tổ chức/tổ chức
GD hoặc một sản phẩm nào đó phụ thuộc rất nhiều vào
thông tin mà họ nhận được. Công chúng có thể nhìn nhận
tốt hoặc xấu về tổ chức/tổ chức GD, sản phẩm hay nhãn
hiệu của tổ chức/tổ chức GD.
Tổ chức GD cần phải cung cấp thông tin/thông điệp
thông qua các kênh truyền tải/giao tiếp thông tin khác nhau
về tổ chức/tổ chức GD như: mục đích, tôn chỉ hoạt động
của tổ chức/tổ chức GD, sản phẩm để tác động đến nhận
thức công chúng và thông qua những thông tin này công
chúng sẽ hiểu: tổ chức GD ở đâu, làm gì. Tất nhiên, hầu
hết mọi người không phải là chuyên gia giáo dục nên nhà
trường không phải nhường chỗ cho mọi ý thích của đối tác
của họ - cho dù họ là cha mẹ, nhà lập pháp hay cộng đồng
doanh nghiệp. Và đó là thách thức của quan hệ công
chúng: chân thành chấp nhận và chào đón các ý kiến của
công luận, và hạn chế xu hướng từ chối hay phủ nhận ý
kiến trái chiều trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn về khả
năng của nhà quản lí là trọng tài cuối cùng trong bất kì
quyết định nào. Điểm mấu chốt trong quan hệ công chúng
của trường học không phải là để mọi người đưa ra quyết
định; mà đó là để cho họ cảm thấy rằng ý kiến của họ có
giá trị, họ được chào đón và vai trò của họ là cần thiết.
- Thông điệp rất đa dạng, phong phú, được chủ thể mong
muốn truyền tải tới công chúng thông qua các kênh truyền
tải thông tin, như là khẩu hiệu, logo, thương hiệu, kế hoạch,
tuyên bố, khuyến cáo,... nhằm thiết lập quan hệ tích cực và
bền vững giữa tổ chức/tổ chức GD và công chúng của mình
để có thể hiểu, quan tâm, ủng hộ, tin tưởng lẫn nhau.
- Kênh truyền tải/giao tiếp thông tin là các công cụ
của QHCC như báo chí, truyền thông, vệ tinh, Internet,
điện tín, điện thoại, mẫu phiếu điều tra, tài liệu QHCC,
sự kiện... Đây chính là các phương tiện để truyền tải
thông điệp của chủ thể tới công chúng và phản hồi từ
công chúng về chủ thể.
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Trong thời đại “bùng nổ thông tin” ngày nay thì việc
lựa chọn kênh phù hợp để chuyển tải thông điệp/thông tin
tới đối tượng công chúng là rất quan trọng. Có nhiều kênh
thông tin khác nhau, song thường gồm 04 kênh chính sau:
+ Các hoạt động quan hệ với giới truyền thông, báo
chí: đây là công cụ quan trọng nhất của QHCC. Nhờ việc
thu hút sự vào cuộc của giới truyền thông, thông điệp
được phát tới công chúng một cách gián tiếp, khách quan,
có chiều sâu qua “bên thứ ba” - báo chí, nên dễ hấp dẫn
và tạo được niềm tin cho công chúng, thông qua các hoạt
động cụ thể như: tổ chức họp báo; thông cáo báo chí; tổ
chức gửi đăng tin bài, ảnh...; tổ chức diễn đàn trên báo
chí, mời tham dự sự kiện ...
+ Tổ chức sự kiện: khánh thành, lễ hội, mừng ngày
lễ, kỉ niệm, gặp mặt, hội nghị... Đây là cơ hội rất tốt để
những hình ảnh đẹp nhất về cá nhân, tổ chức được mang
đến tới công chúng và tạo cơ hội cho họ được tiếp xúc
trực tiếp, lắng nghe công chúng. Sự kiện thường được
đặc trưng bởi 4 yếu tố:
(1) Tạo được sự thay đổi một cách chủ động theo ý
định của chủ thể cho số lượng đông đảo công chúng bằng
tiếp xúc trực tiếp;
(2) Ảnh hưởng trong một giai đoạn nhất định (tương
đương với đó là sự kiện của năm, của tháng hay của tuần...);
(3) Là một quá trình: có giai đoạn hình thành, giai
đoạn phát triển và giai đoạn kết thúc;
(4) Có chương trình, kế hoạch cụ thể.
Vì vậy, tổ chức sự kiện là một kênh thông tin được
các tổ chức rất coi trọng. Tuy vậy, nó có thể tạo ra khủng
hoảng khi tổ chức sự kiện nhưng mất khả năng kiểm soát
các sự kiện đó.
+ Tài liệu QHCC: tờ rơi, báo cáo, bản tin, bản tin nội
bộ, tạp chí… Đây là kênh thông tin khá quan trọng bởi
qua đó cung cấp những thông tin chính xác, chi tiết cho
công chúng về cá nhân, tổ chức.
+ Giao tiếp với cá nhân (QHCC cá nhân): là hoạt động
QHCC phổ biến, được thể hiện trong mọi hoạt động của tất
cả các nhân viên khác nhau trong tổ chức, trong các hoàn
cảnh khác nhau và các hoạt động khác nhau. Một tổ chức
vững mạnh là tổ chức mà mọi nhân viên đều có hiểu biết và
tham gia tích cực vào hoạt động QHCC của tổ chức đó.
Như vậy, có thể hiểu, bản chất của QHCC/QHCC
trong GD là cung cấp thông tin để tác động đến nhận thức
của công chúng đối với tổ chức GD và mong muốn nhận
được sự quan tâm ủng hộ của họ.
Khái quát, QHCC và vận dụng trong GD có hai vai
trò cơ bản là [6]:
- Vai trò kĩ thuật bao gồm soạn thảo, biên tập,
chụp/ghi hình, sử dụng các sản phẩm/kết quả của giao
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tiếp, vận hành/tổ chức các sự kiện đặc biệt và giao tiếp
với truyền thông. Các hoạt động này tập trung vào phục
vụ cho việc thực hiện các chiến lược giao tiếp tổng thể
của tổ chức/tổ chức GD.
- Vai trò quản lí tập trung vào việc xác định và giải
quyết các vấn đề tồn tại của QHCC để tư vấn cho các nhà
lãnh đạo, quản lí cấp cao về các nhu cầu giao tiếp và chịu
trách nhiệm xã hội với các kết quả hoạt động của tổ
chức/tổ chức GD.
Vận dụng QHCC trong GD thường thực hiện các
nhiệm vụ chính sau [2]:
- Dự đoán, phân tích và giải thích các quan điểm, thái
độ, các vấn đề của công luận có thể tác động/ảnh hưởng
(tốt hay xấu) tới quá trình thiết lập và vận hành thực hiện
kế hoạch phát triển của tổ chức/tổ chức GD.
- Nghiên cứu, thực hiện và đánh giá các chương trình
hành động về QHCC và giao tiếp với công chúng để đạt
tới hiểu biết chung cần có nhằm thực hiện thành công các
mục tiêu của tổ chức/tổ chức GD. Chúng có thể bao gồm
các chương trình marketing, huy động tài chính, phát
triển nhân viên, quan hệ cộng đồng hay các quan hệ với
cơ quan quản lí cấp trên và các chương trình khác.
- Lập kế hoạch QHCC (thiết lập các mục tiêu, lập ngân
sách, tuyển chọn và huấn luyện nhân viên, phát triển cơ sở
vật chất) và thực hiện kế hoạch để tạo ra ảnh hưởng hay
thay đổi nhằm đạt tới mục tiêu của tổ chức/tổ chức GD.
Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ trên, các hoạt
động cơ bản của QHCC và vận dụng trong GD cần tập
trung vào quản lí giao tiếp bên trong, bên ngoài và quản
lí sự kiện... Các hoạt động này được thực hiện thông qua:
- Thiết kế và thực hiện các chiến dịch/cuộc vận động,
tổ chức thông cáo báo chí và nội dung khác về tin tức
mới, viết nội dung cho website...
- Làm việc với truyền thông, sắp xếp các phỏng vấn
cho người phát ngôn của tổ chức/tổ chức GD, phỏng vấn
và phát biểu trước truyền thông... để duy trì và nâng cao
uy tín của tổ chức/tổ chức GD.
3. Kết luận
Từ phân tích trên cho thấy bản chất của QHCC và vận
dụng trong GD là quá trình trao đổi thông tin hai chiều giữa
chủ thể của tổ chức/tổ chức GD và công chúng liên quan,
qua việc cung cấp thông tin và thu thập phản hồi thông tin,
nhằm tác động tới nhận thức của công chúng để đạt được
mục đích của chủ thể và mong muốn nhận được sự quan
tâm ủng hộ của công chúng. QHCC trong giáo dục chủ yếu
chú trọng về thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ đối tác với
cộng đồng, với công chúng. Nắm chắc bản chất, hình thức
QHCC để vận dụng trong GD là tiền đề để thúc đẩy nền
GD-ĐT phát triển một cách toàn diện.
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