
   

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG THÔNG TIN “KẾT NỐI BIỂN ĐÔNG” (SCSConnect) 
Mục đích: 

 Là công cụ cá nhân hỗ trợ lưu trữ, phân loại & tìm kiếm thông tin liên quan đến Biển 
Đông và an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; 

 Là công cụ chia sẻ thông tin, nghiên cứu và đánh giá trong và ngoài Viện Biện Đông 
theo cơ chế mạng xã hội: càng đóng góp nhiều, càng nhận được nhiều; 

 Là một phần trong hạ tầng thông tin kỹ thuật số của Viện Biển Đông, gồm trang mạng 
Nghiên cứu Biển Đông, Twitter SCS_Connect và Facebook Nghiên cứu Biển Đông. 

Yêu cầu nội dung: 

 Có giá trị gia tăng: bảo đảm tính mới, khách quan, có nguồn công khai và xác thực; 

 Tiêu đề: rõ ý chính, không đưa quan điểm cá nhân, không giật tít theo báo chí; 

o Bad title: Pháp và Úc họp 2+2 (chưa đủ thông tin)  Pháp và Úc lần đầu họp 
2+2: tuyên bố chung nhắc tới Biển Đông, 1/3 nội dung về Ấn – Thái; 

o Bad title: Mỹ chặn Trung Quốc làm luật tại Biển Đông (chưa có thông tin, giật 
tít, lẫn ý kiến người viết)  Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối luật hàng hải mới của 
Trung Quốc tại Biển Đông. 

 Các bài bình luận, nghiên cứu cần có tóm tắt quan điểm, lập luận chính; 

 Hoan nghênh nhận xét, đánh giá của người đăng tin (trong phần tóm tắt); 

 Đảm bảo thể thức: thời gian, nguồn, tóm tắt, đường dẫn tài liệu gốc (ưu tiên nguồn 
chính thức), phân loại đối tượng/sự việc (càng chi tiết càng tốt); 

o VD: Phân loại tin “Pháp và Úc lần đầu họp 2+2…” 

o Đối tượng chính: Pháp hoặc Úc; Đối tượng liên quan: Úc hoặc Pháp, EU, Trung 
Quốc; Phân cấp 1: Chính phủ; Phân cấp 2: Bộ trưởng Ngoại giao hoặc Bộ 
trưởng Quốc phòng; 

o Vấn đề chính: Địa chính trị; Phân cấp 1: Hoạt động Ngoại giao; Phân cấp 2: 
Song phương; Hồ sơ: Chiến lược Indo-Pacific; Hồ sơ liên quan: Các vấn đề 
khác; Trật tự dựa trên luật lệ…; 

 Tóm tắt bằng Tiếng Việt, thông tin đầy đủ không cần dịch (trừ khi có yêu cầu). 

Chế độ truy cập: 

 Người dùng được cấp tài khoản và mật khẩu cá nhân. Cần thay đổi mật khẩu thường 
xuyên để quyền truy cập được an toàn (liên hệ thuy_duong0985@yahoo.com.vn 
hoặc hoangdo@dav.edu.vn);  

 Người dùng có trách nhiệm quản lý tài khoản và mật khẩu đã được cấp, nếu đăng bài 
không phù hợp có thể bị tước quyền truy cập. 

http://nghiencuubiendong.vn/
https://twitter.com/scs_connect?lang=en
https://www.facebook.com/eastseastudies/
mailto:thuy_duong0985@yahoo.com.vn
mailto:hoangdo@dav.edu.vn


   

 

 

Thao tác 

 Bước 1 - Nhập thông tin truy cập 

 

 Bước 2 - Ấn “Thêm mới bài viết” 

 

 Bước 3 – Nhập nội dung vào các ô (không nhập đầy đủ sẽ không đăng được bài) 

 



   

 

 

 Bước 4 – Phân loại thông tin (càng cụ thể càng tốt, có thể gắn nhiều thẻ liên quan) 

 

 Bước 5 - Ấn “Lưu lại” 

 

 Bước 6 – Để chỉnh sửa, ấn “Các bài viết của bạn” và chọn “Sửa” với bài tương ứng 

 


