
Uy tín
Học viên sẽ tìm hiểu các thông tin công khai online sẽ hỗ trợ như thế nào việc định
hình quan điểm của người khác về họ. Họ sẽ xác định đối tượng cho các loại thông
tin online khác nhau, cân nhắc xem họ muốn thông tin nào xuất hiện khi ai đó tìm
kiếm tên của họ và học các cách phản ứng khác nhau với nội dung về họ trên
Internet mà họ không thích.

Tài liệu
Bạn nên làm gì? Phiếu bài tập



Ai biết được bí mật của bạn?

Phần 1

Nói với học viên

Chúng ta có bí mật gì về bản thân mình? Hãy giữ kín bí mật đó. Chúng ta sẽ không
phải viết ra hay chia sẻ bí mật này với bất kỳ ai.

Bây giờ, hãy nghĩ về câu trả lời cho những câu hỏi sau - đừng nói hay viết ra câu trả
lời của chúng ta:

1. Bao nhiêu người trong phòng này biết bí mật đó?

2. Bao nhiêu người quanh chúng ta biết bí mật đó?

3. Bao nhiêu người chúng ta chưa từng gặp mặt biết bí mật đó?

Giả sử chúng ta phải viết bí mật đó ra một mảnh giấy và một người ngẫu nhiên trong
nhóm này đọc được. Sau đây là một số câu hỏi nữa - một lần nữa, hãy chỉ nghĩ về
câu trả lời trong đầu chứ đừng viết ra. Một tuần sau:

1. Hiện giờ, có bao nhiêu người trong phòng này có thể biết bí mật đó?

2. Hiện giờ, có bao nhiêu người quanh chúng ta có thể biết bí mật đó?

3. Hiện giờ, có bao nhiêu người chúng ta chưa từng gặp có thể biết bí mật đó?

Phần 2

Nói với học viên

Chúng ta cần nghĩ đến những người có khả năng nhìn thấy bí mật hoặc một thông
tin khác về chúng ta với tư cách là "đối tượng" của thông tin đó.

Hiểu rõ hơn về đối tượng có thể giúp chúng ta xác định thông tin mình muốn và
không muốn chia sẻ với người khác dễ dàng hơn. Đối tượng là người hoặc nhóm
người có thể truy cập một thông tin cụ thể.

Với các công nghệ mới ngày nay, đối tượng có thể gia tăng rất nhanh chóng. Do đối
tượng có khả năng gia tăng nhanh chóng nên chúng ta sẽ rất khó - nếu không muốn
nói là không thể - biết hoặc giới hạn được đối tượng của những hoạt động hoặc
thông tin online của mình. Mặc dù việc đối tượng có thể tăng nhanh sẽ rất hữu ích
khi chúng ta muốn chia sẻ công việc của mình với nhiều người, nhưng sẽ không phù



hợp nếu chúng ta muốn giữ bí mật thông tin.

Thật không may là thông tin riêng tư - đặc biệt là thông tin không hay - thường hấp
dẫn với người xem, vì thế khi loại thông tin này xuất hiện online thì rất khó để kiểm
soát đối tượng có thể xem nội dung này.

Bất cứ khi nào chia sẻ thông tin online (dù chỉ chia sẻ trực tiếp với một người, như
bằng tin nhắn văn bản hoặc riêng tư), thì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước tinh thần
về khả năng thông tin này sẽ lan tới cả những đối tượng mà chúng ta không định
hướng tới.

Phần 3

Hỏi học viên

Khi đăng cập nhật trạng thái, ảnh hay thông tin khác trên mạng xã hội, chúng ta
muốn tiếp cận đối tượng nào?

Điều đó có tùy thuộc vào nền tảng mạng xã hội không? Hay tùy thuộc vào bối cảnh?

Nói với học viên

Điều đó tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư cũng như nền tảng mạng
xã hội chúng ta chọn, nhưng đối tượng của chúng ta có thể chỉ bao gồm bạn
thân/người theo dõi/kết nối hoặc đủ rộng để bao gồm bất kỳ ai sử dụng nền tảng
mạng xã hội đó hay bất kỳ ai tìm kiếm thông tin về bạn online. Nhưng cho dù đối
tượng của chúng ta là ai thì thông tin cũng có thể được sao chép và đăng ở nơi khác,
ai đó có thể chụp ảnh/chụp màn hình nội dung hoặc chia sẻ thông tin trong các cuộc
trò chuyện trên mạng và trực tiếp ngoài đời.

Hỏi học viên

Khi thêm nội dung trên mạng xã hội thì chúng ta muốn tiếp cận đối tượng nào?

Ví dụ: chúng ta muốn tiếp cận đối tượng nào khi đăng trên dòng thời gian của người
khác trên Facebook hoặc khi thêm nội dung vào tài khoản mạng xã hội của người
khác (ví dụ: bằng cách bình luận về một trong những bức ảnh của họ, gắn thẻ họ
trong bài viết hoặc ảnh)?

Nói với học viên

Điều này tùy thuộc vào cách chúng ta và họ cài đặt quyền riêng tư nhưng thường thì
nội dung sẽ hiển thị với bạn bè/người theo dõi/kết nối của họ, kể cả những người
chúng ta không biết - có thể là thành viên gia đình họ, giám thị hoặc giáo viên tại
trường.

Hỏi học viên



Khi gửi tin nhắn (ví dụ: tin nhắn văn bản, email, tin nhắn riêng tư/trực tiếp trên mạng
xã hội), chúng ta muốn tiếp cận đối tượng nào?

Nói với học viên

Đối tượng là người chúng ta gửi tin nhắn, nhưng hãy cẩn trọng - người khác cũng có
thể xem tin nhắn đó.

Hỏi học viên

Tin nhắn có thể tiếp cận bằng cách nào tới những người không phải người nhận mà
chúng ta hướng tới? [Có thể thông qua ảnh/ảnh chụp màn hình, chuyển tiếp và dùng
chung điện thoại trực tiếp.]

Trong trường hợp nào việc mở rộng thông tin tới nhiều đối tượng khác sẽ có tác
dụng? [Có thể là trường hợp muốn phát tán tin nhắn cho đối tượng rộng hơn, huy
động mọi người, nâng cao nhận thức.]

Trong trường hợp nào việc mở rộng thông tin tới những đối tượng không mong muốn
sẽ gây rắc rối? [Chia sẻ vượt ra ngoài đối tượng mong muốn có thể khiến chúng ta
gặp rắc rối, gây lúng túng, tổn hại đến danh tiếng.]

Việc giữ uy tín online có thể quan trọng trong những tình huống nào? [Có thể là
trong bối cảnh trường học/trường cao đẳng/trường đại học, xin việc và kết bạn mới.]



Tìm hiểu về uy tín của bạn

Phần 1

Tương tác trong lớp

Chọn nhân vật của công chúng mà tất cả các học viên đều quen thuộc (ví dụ: người
làm trong ngành âm nhạc và/hoặc phim ảnh [phim/truyền hình], nhân vật chính trị,
lãnh đạo doanh nghiệp). Tra Google/tra cứu tên của người đó bằng công cụ tìm kiếm
online và cùng các học viên kiểm tra một số mục xuất hiện (vui lòng chiếu kết quả
tìm kiếm lên màn hình). Ngoài ra, hãy tìm hiểu về sự hiện diện của người đó trên
mạng xã hội. Sau khi dành vài phút khám phá, hãy yêu cầu hai học viên đóng vai
người nổi tiếng đó và người hâm mộ để tương tác giả định với nhau.

Hỏi học viên

_________ cảm thấy ra sao khi gặp phải người biết rất nhiều thông tin về mình?

Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu thông tin đó không đúng?

Bao nhiêu người có thể truy cập thông tin này về _________?

_________ có thể kiểm soát thông tin hiển thị online về họ bằng cách nào?

Phần 2

Nói với học viên

Những người bạn gặp sẽ dùng công cụ tìm kiếm để lấy được nhiều thông tin hơn về
bạn. Thông tin họ tìm thấy, dù tốt hay xấu, thì đều ảnh hưởng đến cách nghĩ của họ
về bạn. Nếu muốn kiểm soát cách mọi người nhìn nhận về mình, bạn cần biết họ có
thể nhìn thấy những thông tin nào.

Những người này bao gồm các cơ quan tuyển dụng tương lai và các cán bộ tuyển
sinh tại trường học/trường cao đẳng/trường đại học. Cán bộ tuyển sinh có thể không
cho ứng viên biết về việc họ có tìm kiếm ứng viên online hay không và/hoặc có sử
dụng thông tin online tìm được để đưa ra quyết định tuyển sinh hay không.

Phần 3

Tương tác trong lớp

Chia học viên thành các cặp.

Nói với học viên



Hãy chỉ ra ba thông tin bạn muốn xuất hiện khi ai đó tra Google/tìm kiếm tên bạn
trên mạng. Bạn nghĩ thế nào về khả năng xuất hiện thực sự của các thông tin này
trong các kết quả tìm kiếm?

Hãy chia sẻ với đối tác.

Hỏi học viên

Bạn và đối tác phát hiện ra điều gì?

Nếu bạn nào đã từng tra Google/tìm kiếm tên của mình trên mạng, hãy giơ tay. Bạn
đã thấy những gì? Có bức ảnh nào hiện lên không? Bạn có thể tìm thấy những thông
tin về riêng bản thân mình không, hay có cả những người khác nữa trong số những
thông tin về bạn đã được chia sẻ?

1. Nếu các học viên có tên giống nhau, hãy yêu cầu họ bổ sung thêm một thông tin
khác khi tìm kiếm, chẳng hạn như quê quán hoặc tên trường.

Có thể yêu cầu học viên trực tiếp tra Google/tìm kiếm tên mình trên mạng khi thực
hiện hoạt động này trên lớp nếu có sẵn máy tính hoặc các thiết bị di động có thể truy
cập Internet.

Hỏi học viên

Khi tra Google/tìm kiếm tên mình trên mạng, hãy đặt ba câu hỏi sau:

1. Một vài kết quả đầu tiên là gì?

2. Bạn có thoải mái với thông tin này không?

3. Các kết quả khác thể hiện điều gì về bản thân bạn với tư cách là một người bình
thường? Với tư cách là một sinh viên? Với tư cách là một nhân viên?

Người không biết bạn sẽ có ấn tượng ra sao khi thấy những kết quả này? Họ có thể
có ấn tượng gì nếu nhấp và đọc thông tin trong một vài kết quả đầu tiên?



Cách phản ứng với thông tin phức tạp

Phần 1

Tương tác trong lớp

Phát phiếu bài tập dành cho học viên: Bạn nên làm gì? Chia học viên thành các cặp.
Yêu cầu học viên thảo luận về các tình huống trên phiếu bài tập, đưa ra hai chiến
lược/giải pháp cho mỗi tình huống và nghĩ đến hậu quả có thể phát sinh từ hành
động của họ. Học viên có 15 phút để thực hiện việc này.

Hỏi học viên

Chúng ta nên làm gì khi ai đó đăng nội dung về chúng ta mà chúng ta không thích
và/hoặc thấy không phù hợp trong bối cảnh đó?

Bạn nên nghĩ đến điều gì trước khi đăng nội dung về người khác?



Cách phản ứng với thông tin tiêu cực

Phần 1

Hỏi học viên

Nếu thấy thông tin tiêu cực về bản thân khi tìm kiếm tên mình trên mạng (ví dụ:
thông qua công cụ tìm kiếm hoặc trên mạng xã hội), chúng ta có thể làm điều gì đó
không?

Nêu một vài ví dụ về nội dung chúng ta có thể không muốn người khác thấy?

Phần 2

Nói với học viên

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề nếu chúng ta gặp phải nội
dung online về chính mình mà chúng ta không thích, tùy vào bối cảnh, loại thông tin
và nhiều yếu tố khác.

Giải pháp đầu tiên là "phản bác", nghĩa là thu hút sự chú ý/tăng khả năng hiển thị
các tin tích cực về chính chúng ta bằng cách tạo và quản lý nội dung thể hiện chúng
ta theo cách tích cực. Ví dụ: chúng ta có thể làm vậy bằng cách hiện diện trên mạng
xã hội khi thích hợp, bắt đầu viết blog hoặc đăng ký trang web dựa vào tên của
chúng ta.

Giải pháp thứ hai gồm nhiều biện pháp khác nhau để xóa nội dung tiêu cực. Ví dụ:

1. Nếu nhìn thấy nội dung mình không thích (ví dụ: ảnh của chúng ta), chúng ta có
thể tìm cách liên hệ trực tiếp với người đăng (nhất là trên mạng xã hội và/hoặc
ứng dụng nhắn tin) để yêu cầu họ xóa nội dung.

2. Trên nhiều nền tảng cũng cung cấp giao diện để gắn cờ thông tin mà chúng ta
thấy làm phiền hoặc không thú vị; nội dung (ví dụ: ảnh, video, bài viết dựa trên
văn bản) nhìn nhận chúng ta theo cách tiêu cực/không hay; không nên xuất hiện
trên nền tảng (ví dụ: mang tính xúc phạm, bạo lực hoặc bị cấm); có vẻ mưa đồ
lừa đảo - khi đó, nền tảng sẽ đối chiếu với các điều khoản dịch vụ và quy chuẩn
cộng đồng.

3. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể áp dụng những biện pháp pháp lý và
chẳng hạn, có thể đệ đơn kiện ra tòa, tùy vào phạm vi quyền tài phán và luật
hiện hành (ví dụ như trong một số trường hợp vi phạm quyền riêng tư hoặc khai
báo sai gây tổn hại đến danh tiếng của ai đó).

4. Một số quốc gia áp dụng những luật cụ thể yêu cầu các nền tảng gỡ một số loại
nội dung trái phép xuống khi có thông báo [ví dụ: Đạo luật cưỡng chế hành vi sai



phạm trên mạng tại Đức].

5. Cần lưu ý thêm rằng đôi khi, việc cố gắng ngăn chặn/xóa/sửa nội dung vô hình
trung lại thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Phần 3

Nói với học viên

Ngoài ra, những người sinh sống tại Liên minh châu Âu ("EU") có "quyền xóa" hợp
pháp, thường được biết đến nhiều hơn với tên "quyền được lãng quên" (quyền này
vẫn áp dụng ngay cả khi họ đang đi du lịch hoặc sinh sống bên ngoài Liên minh
châu Âu). Như được nêu trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”) thì theo
quyền này, người dân EU có thể yêu cầu "bên kiểm soát dữ liệu" xóa một số loại nội
dung nhất định về họ. ("Bên kiểm soát dữ liệu " là các doanh nghiệp, cá nhân, cơ
quan chính phủ và những người khác sẽ quyết định cách xử lý thông tin về chúng
ta.)

Người dân EU có thể yêu cầu xóa thông tin về bản thân họ dựa trên 6 lý do. Mỗi lý
do bao gồm nhiều trường hợp. Ví dụ: yêu cầu gỡ bỏ dữ liệu có thể được đưa ra với lý
do là thông tin được thu thập thuộc về một “đứa trẻ”, người mà sau này cho rằng việc
chia sẻ thông tin như vậy gây ra quá nhiều rủi ro. Đó là lý do rất phổ biến. Có thể có
vô số lý do khiến một người 25 tuổi muốn xóa thông tin họ đã chia sẻ lúc 16 tuổi!

Có một số hạn chế quan trọng áp dụng với quyền xóa. Có 5 lý do từ chối yêu cầu
xóa. Cũng như lý do yêu cầu xóa, lý do từ chối rất đa dạng và bao quát nhiều loại
tình huống. Tí nữa chúng ta sẽ bàn thêm về một lý do từ chối rất quan trọng - đó là
để bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

GDPR có hiệu lực ngày 25/5/2018. GDPR có hiệu lực càng lâu thì chúng ta càng
hiểu rõ hơn về việc người dân EU sử dụng quyền xóa của mình như thế nào, cũng
như phản ứng của các công ty, cơ quan chính phủ và các tổ chức khác đối với điều
đó.



Bài tập

Phần 1

Bài tập

Phương án 1, dành cho học viên ở độ tuổi 13-15:

Nói với học viên

Sau khi cùng thảo luận về vai trò của thông tin công khai online trong việc hỗ trợ
định hình quan điểm về người khác, bạn hãy áp dụng những điều mình đã biết.

Trong 30 phút tới, từng học viên hãy tham gia vào hoạt động sau đây:

1. Hãy chọn một người của công chúng (VD ai đó trong lĩnh vực âm nhạc và/hoặc
truyền hình (phim ảnh), một chính trị gia, hoặc lãnh đạo doanh nghiệp).

2. Hãy tìm những thông tin có sẵn trên mạng về người đó, và viết một đoạn ngắn
giải thích xem các thông tin đó giúp hình thành quan điểm của bạn về người đó
như thế nào.

3. Nếu bạn có thể đưa ra 4 khuyến nghị cho người đó về các cách công bố thông
tin khác nhau trên mạng (chẳng hạn về việc thay đổi cài đặt, thay đổi đối tượng,
thay đổi nội dung), thậm chí là về cách bỏ thông tin công khai trên mạng (chẳng
hạn như xóa hoặc dỡ thông tin đó xuống) nhằm cải thiện hình ảnh của người
này bằng cách thay đổi cách thể hiện hoặc cải thiện cái nhìn của mọi người trên
mạng về người đó, thì 4 khuyến nghị đó là gì?

Phương án 2, dành cho học viên ở độ tuổi 16-18:

Giả sử chúng ta sinh sống tại quốc gia không có quyền được lãng quên. Chúng ta có
thể đưa ra 2-3 lý lẽ nào để chỉ ra rằng quốc gia đó cần ban hành quyền này? Ngoài
ra, hãy xác định 2-3 ý kiến có thể phản đối lại quan điểm của chúng ta một cách
mạnh nhất.

Lưu ý: Ở một số quốc gia, công dân có quyền tự do ngôn luận hoặc quyền bày tỏ ý
kiến mà không bị chính phủ trả đũa hay kiểm duyệt. Theo chúng ta, "quyền xóa"
hoặc "quyền được lãng quên" có hiệu quả ở những quốc gia cũng có quyền tự do
ngôn luận không? Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu tại Liên minh châu Âu,
không nên áp dụng "quyền xóa" khi việc xóa thông tin sẽ khiến công dân không thể
"thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin". Hãy nghĩ về tình huống trong
đó một người muốn xóa thông tin cá nhân của họ nhưng người khác lại chỉ ra rằng
việc xóa vi phạm quyền tự do ngôn luận của mình (ví dụ: một sinh viên viết bài trên
blog có thông tin không hay về một giáo viên; sau khi sinh viên này không còn học



tại lớp nữa thì giáo viên này muốn xóa bài viết vì thông tin không còn phù hợp; sinh
viên đó đòi quyền tự do ngôn luận để công khai về trải nghiệm học tập trước đây của
mình)?

Học viên có 30 phút để hoàn thành bài tập.
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