
"TRỌC PHÚ
KIẾN THỨC" 
Phân tích hiện tuợ̛ng truyền thông độc đáo 
sử dụng kỹ thuật lắng nghe dữ  liệu xã hội và

phân tích ngữ  nghıã 
(19/9-25/9)
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OUTLINE

 Bối cảnh sự kiện
 Phân tích sản phẩm truyền thông
 Phân tích sắc thái du ̛luận
 Kỹ thuật truyền thông
Vì sao trend này khác biệt?
 Đánh giá tác động đến thuơn̛g hiệu

1.
2.
3.
4.
5.
6.



WHY: VÌ SAO CHUYỆN NÀY
ĐÁNG BÀN?

Hiện tuợ̛ng hiếm hoi trong giai đoạn bão hòa của Facebook, quy tụ đuợ̛c
tiếng nói của đông đảo nguờ̛ i có ảnh huở̛ng trên mạng.
Liên quan đến truờ̛ ng Đại học Fulbright Việt Nam - một truờ̛ ng đại học ở vị trí
quan trọng trong mục tiêu khai phóng giáo dục.
Sức ảnh huở̛ng lớ n lên cộng đồng học thuật và trí thức.
Có nhiều chi tiết có giá trị kinh nghiệm cho nguờ̛ i làm truyền thông.



WHAT: CHUYỆN GÌ XẢY RA
Nhà báo Đinh Đức Hoàng phát biểu
truớ̛ c sinh viên trong lễ khai giảng
niên khóa 2022-2026 của khối đại
học, truờ̛ ng Đại học Fulbright Việt
Nam. Buổi lễ đuợ̛c phát sóng trực tiếp
trên Facebook của truờ̛ ng.

Tác giả đăng bài viết
trên trang Faceb.ook cá
nhân lúc 10:30 sáng

Bài viết viral.
Sau 3 ngày, có hon̛ 11 nghìn luợ̛t like,
hon̛ 200 comments và hon̛ 5000 luợ̛t
share
Du ̛luận xuất hiện nhiều luồng tranh cãi

Tuơn̛g tác của post gốc bão hòa.
Các từ  khóa phái sinh nhu ̛“trọc phú
kiến thức” vẫn tiếp tục xuất hiện
trong các cuộc thảo luận.

18/09

19/09

20/09

22/09-25/09



SẢN PHẨM
TRUYỀN THÔNG

Dài 3479 chữ .
Đăng 10h30 sáng ngày 19/9/2022.
Đăng kèm ảnh chụp nhân vật truớ̛ c background có logo.

Phê phán lối học vẹt, đọc nhiều sách vở mà không hiểu,
hay khoe kiến thức (những nguờ̛ i này đuợ̛c gọi là trọc
phú kiến thức).
Đề cao “tri thức nguyên bản” - những thứ  xuất phát từ
kinh nghiệm tự thân.

Tóm tắt nội dung:



ĐÁNH GIÁ MỨ C ĐỘ DỄ HIỂU: 5/10

11 tên riêng nổi tiếng

Fulbright
Đàm Bích Thủy
Friedrich Nietzsche
Marx
Thích ca
Kant
Michael Moore
Adam McKay
Noam Chomsky
Philip Kotler
David Ogilvy 

9 danh từ  khó hiểu đuợ̛c ngay
 

Bildungsphilister
Tu ̛bản luận

Kinh Tăng chi bộ
Đạo đức học

Zarathustra đã nói nhu ̛thế 
Phố Wall sụp đổ năm 2008

Mercedes dòng S
Tì kheo

Tâm tu ̛thế giớ i

Câu chuyện gần gũi
bạn gái cũ
việc học

chị bán ốc
bác sửa xe

thờ i sinh viên



HON̛ 5000 LUỢ̛T SHARE SAU 3 NGÀY

Tác giả khóa chế độ
comment.
Nguờ̛ i dùng có xu huớ̛ ng kéo
cuộc thảo luận về không gian
của họ.

Luợ̛t like và share tăng nhanh. Số
luợ̛ng share vuợ̛t mốc 5000 sau
3 ngày.

Luợ̛ng comment thấp, do các
nguyên nhân



PHẦN LỚ N CÁC BÀI BÌNH LUẬN MANG
SẮC THÁI TIÊU CỰC 

Tiêu cực: Phản đối nội dung, chê nội
dung, chê tác giả, đánh giá thấp.
Tích cực: Đồng ý nội dung, khen
ngợi.
Trung lập: Hai bên đều đúng, share
bài viết trung lập.

Mẫu: 586
Quét ngẫu nhiên các bài bình luận trên
Facebook từ  19-23/9/2022 theo các từ
khóa: trọc phú kiến thức, hoàng hối hận,
tâm tu ̛thế giớ i, fulbright.

Quy uớ̛ c sắc thái:



NHUN̛G DU ̛LUẬN ỦNG HỘ VẪN CHIẾM ĐA SỐ

Tích cực: Chia sẻ nội dung gốc
(5000) và chia sẻ các bài bình luận
tích cực.
Tiêu cực: Luợ̛t chia sẻ các bài bình
luận mang sắc thái tiêu cực trong
top 10 bài tuơn̛g tác cao nhất.
Trung lập: Luợ̛t chia sẻ các bài viết
trung lập trong top 10 bài tuơn̛g tác
cao nhất.

Chúng tôi đánh giá quan điểm
dựa trên hành vi chia sẻ (share)
nội dung. Trong đó:

Dữ  liệu cập nhật đên ngày 23/9



ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚ I CÁC TREND KHÁC

 Nội dung có hiệu quả truyền thông vuợ̛t trội (over-performed content).
 Tối thiểu 5 làn sóng du ̛luận có chiều khác nhau.
 Độ dài hiện tuợ̛ng kéo dài cả tuần.
 Độ dài trung bình bài viết phản biện lẫn ủng hộ và comment cao đột biến.
 Chua̛ xuất hiện sự giễu nhại (meme).

Theo quan sát của chúng tôi, có 5 điểm khiến cho hiện tuợ̛ng này trở nên cá biệt:

1.
2.
3.
4.
5.



1 - HIỆU QUẢ VUỢ̛T TRỘI 
(OVER-PERFORMED CONTENT)

~12000 likes : ~6000 share 

Tỷ lệ (2 like:1 share) vuợ̛t rất xa tỷ lệ
thông thuờ̛ ng của nội dung hiệu quả
cao trên Facebook (10 like : 1 share).



2 - CÓ ÍT NHẤT 5 LÀN SÓNG DU ̛LUẬN KHÁC
NHAU (SO VỚ I TRUNG BÌNH 2-3 LÀN SÓNG)

Đồng tình
Trong 2 tiếng sau khi
đăng, bài viết thu
đuợ̛c luợ̛ng share cao
đột biến và trở thành
một hiện tuợ̛ng trong
10 tiếng sau đó.

Bắt lỗi nội dung
Trong buổi tối (sau 12
tiếng đồng hồ), xuất hiện
những bài viết phản biện
về nội dung, cũng nhanh
chóng có luợ̛ng chia sẻ
cao (có bài viết có hàng
trăm share trong đêm).

Chất vấn tu ̛cách phát
ngôn của tác giả
Sau khi chỉ trích nội
dung, bắt đầu có những
bài nổi bật bàn về tư
cách cá nhân của tác
giả.

Bảo vệ tu ̛cách phát
ngôn của tác giả
Làn sóng bảo vệ bắt
đầu sau 48 tiếng, từ
các KOL bạn bè của tác
giả, và những nguờ̛ i đã
từ ng share bài giai đoạn
1.

Muợ̛n từ  khoá để
quảng cáo/ bàn
chuyện khác
Từ  khóa bắt đầu đi vào
cuộc trò chuyện thuờ̛ ng
ngày.

Góc nhìn trung lập
Làn sóng chia sẻ và
tóm tắt sự kiện, đồng
thờ i coi đây là một cơ
hội để học thêm những
kiến thức mớ i.

19/09
20/09

21/09

22/09

Báo cáo này nằm
ở đây



3 - ĐỘ DÀI HIỆN TUỢ̛NG THẢO LUẬN KÉO DÀI CẢ TUẦN 
(SO VỚ I MỨ C TRUNG BÌNH 2,5-3 NGÀY TRUNG BÌNH)

Bài viết dài, nhiều trích dẫn và từ  khóa xa
lạ vớ i đại chúng -> cần thờ i gian để đọc,
kiểm tra, đánh giá.

Bài viết tấn công vào bản sắc của một
nhóm nguờ̛ i -> cần thờ i gian để đánh giá (1)
có động chạm đến mình không và (2) có
cần lên tiếng không.

TRỌC PHÚ KIẾN THỨ C 
TÂM TU ̛THẾ GIỚ I 

  H
O

À
N

G
 H

Ố
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4 - ĐỘ DÀI TRUNG BÌNH CỦA BÀI VIẾT VÀ
BÌNH LUẬN CAO

 

So vớ i các trend khác và so vớ i bài
viết trung bình của chính tác giả đó

Tỷ lệ bài viết có độ dài hon̛ 300 chữ  ở
mức cao trong số luợ̛ng mẫu quét
(~30%)



5 - CHUA̛ XUẤT HIỆN MEME

 Đối tuợ̛ng tuơn̛g tác có độ tuổi trung bình cao, hiện tuợ̛ng không
reach đến cộng đồng giải trí trẻ, noi̛ meme là chủ đạo.
 Chủ đề: Chủ đề tri thức và sự học đuợ̛c coi là nghiêm túc so vớ i
các hiện tuợ̛ng khác.
 Trend chua̛ chấm dứ t: Luợ̛ng tuơn̛g tác ở các làn sóng vẫn tiếp
tục tăng.
 Trí thức không/chua̛ có thói quen tự giễu cợt bản thân.

Sau 96 tiếng chua̛ xuất hiện meme (ảnh chế) có tuơn̛g tác đủ lớ n về
chủ đề này, lý do có thể là:

1.

2.

3.

4.



User Tổng tuơn̛g tác Sắc thái chung Thờ i gian đăng bài Độ dài văn bản (từ )

Anh Pham (Gau) 4007 Phản đối quan điểm, chê lựa chọn 18:12 - 22/09/2022 859

Thái Hạo 2896 Phản đối quan điểm 10:12 - 20/9/2022 1397

Nguyen Thao (Muợ̛t) 2800 Khen 9:36 - 21/09/2022 342

Hoa Dinh 2547 Bài quảng cáo muợ̛n từ  khóa 21:06 - 21/09/2022 382

Hà Thanh Vân 2472 Chê 19:04 - 20/09/2022 5306

Phạm Lan Phuơn̛g 1915 Chê, nói sang chuyện khác 13:59 -20/09/2022 2525

Chau Thi Huyen Nguyen 1880 Trung lập 9:32 - 22/09/2022 488

Tan Trung Nguyen Quoc 1700 Chê tu ̛cách tác giả 23:17 - 20/09/2022 189

Pham Gia Hien 1484 Ủng hộ 23:36 - 20/09/2022 452

Duơn̛g Quốc Chính 1468 Phản đối 15:00 -21/09/2022 991

AI NHIỀU LIKE NHẤT?
Độ dài trung bình: 1293 chữ Tương tác tính đến ngày 23/09/2022

https://www.facebook.com/gaupvn/posts/pfbid029q77WL8YALhjfhwqnVDBtwabGHZZPpnxwsVLxpbZzjRrSieTK1gM2t3xhi1m2y2jl
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02X3uPiPzatJhmjTWmN9sLswsD6193UmPfgRwihstbn28LgFgnSuSGrbXBpWY7Gf2Bl&id=100059910855657
https://www.facebook.com/gaupvn/posts/pfbid029q77WL8YALhjfhwqnVDBtwabGHZZPpnxwsVLxpbZzjRrSieTK1gM2t3xhi1m2y2jl
https://www.facebook.com/hoathanhdinh/posts/pfbid037ATo7fFJUg6LqxWQakf9M1napWVihCESFNxenbJGaWWMvw2KXucamDxgbiP5zJfNl?__cft__[0]=AZXvNgJ2GAzqq8WOpYm2XjuVrXJC51-x5skxEHs-KiqP0uXpdqtW0s0XTZFUKJNTHwW00pD7qG-hU7grjaqPkwNv5EWO6QIPG811y_Wmyxct_6NkTmfcfudqrlU569X_nVI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hoathanhdinh/posts/pfbid037ATo7fFJUg6LqxWQakf9M1napWVihCESFNxenbJGaWWMvw2KXucamDxgbiP5zJfNl?__cft__[0]=AZXvNgJ2GAzqq8WOpYm2XjuVrXJC51-x5skxEHs-KiqP0uXpdqtW0s0XTZFUKJNTHwW00pD7qG-hU7grjaqPkwNv5EWO6QIPG811y_Wmyxct_6NkTmfcfudqrlU569X_nVI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://facebook.com/10224471475668260
https://facebook.com/10226328875061755
https://facebook.com/10226328875061755
https://facebook.com/10226328875061755
https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/pfbid07Ddf2TDHwiZVL6XgNWqnnTmktD4EpwTVprZfgtu8i55jgoRMrErQk8yPTSxMSFx5l


Đây là bài viết thuyết phục sử dụng kỹ thuật kể chuyện kinh
điển:

Logos - Chia toàn bộ độc giả thành hai nhóm đối lập.
Kỹ thuật này không mớ i, nhun̛g chua̛ bao giờ  thất bại: ăn thịt
chó và không, nữ  quyền và nam quyền, ủng hộ Trump và
không, v.v

Pathos - Sử dụng câu chuyện cá nhân để kết nối tính riêng
tu ̛(hầu nhu ̛những độc giả của bài viết ai cũng có phức cảm
vớ i nguờ̛ i yêu cũ).

Ethos - Muợ̛n lờ i của nhà tu ̛tuở̛ng lớ n (Nietzsche, Đức Phật)
để diễn giải.

KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG



VÌ SAO GIỚ I TRÍ THỨ C BỊ THÚC GIỤC
THAM GIA VÀO CUỘC THẢO LUẬN?

 
Share: Tri thức là một thứ  nội dung để “mặc” (wearable content)
- nguờ̛ i ta có xu huớ̛ ng thể hiện quan điểm cá nhân bằng cách
share bài viết của nguờ̛ i khác. Bằng việc share, nguờ̛ i share
muốn khẳng định mình thuộc nhóm đuợ̛c khen, không phải
thuộc nhóm bị chê.

Đụng chạm đến identity (bản sắc) của nhóm trí thức (điều đã
khiến hiện tuợ̛ng này khác các trào luư đờ i sống khác: ngoại
tình, lu ̛̀ a đảo, showbiz...).

Bức ảnh đi kèm chụp lại khoảnh khắc tác giả đang phát biểu tại
truờ̛ ng vớ i backdrop và logo nổi bật có thể đã tạo ra tác động
thị giác mạnh khi Đinh Đức Hoàng và Fulbright đuợ̛c đặt cạnh
nhau. (Tại sao lại chọn anh ta?)



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN THUƠN̛G HIỆU

Google Trends cho thấy luợ̛ng
tìm kiếm từ  khóa của hai chủ
thể chính tăng đột biến trong
thờ i gian hiện tuợ̛ng này.



THUƠN̛G HIỆU CỦA ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM

Hiệu quả về độ phủ là rõ ràng, nhun̛g
hiệu quả tác động thì cần xem xét.

Chữ  “Fulbright” xuất hiện 237 lần trong số
586 bài viết thuộc mẫu khảo sát (40%). 3
bài viết trong top 10 đánh giá lựa chọn
khách mờ i, 2 trong số đó dùng logo
truờ̛ ng để bình luận thay vì hình ảnh của
tác giả/bài viết.

Các bài viết mang sắc thái tiêu cực cho
rằng đây là một lựa chọn ảnh huở̛ng tớ i
thuơn̛g hiệu.



Các từ  khóa đuợ̛c tìm
kiếm nổi bật theo
Google Trend*

*Trọc phú kiến thức có 1 dị
bản phổ biến: trọc phú tri
thức.



Kinh Tăng chi bộ -
noi̛ có câu nói của
Đức Phật về “tâm
tu ̛thế giớ i” cũng
có luợ̛ng tìm kiếm
tăng đột biến.



CẢM ON̛ CÁC BẠN
ĐÃ THEO DÕI

Báo cáo đuợ̛c thực hiện bởi TUVA Communication 
và Reputa - Hệ thống Giám sát & Phân tích thông tin trên Internet

26/09/2022


