
       
      

    
    

  

                   
                   

                 
                  

   

                
                 

             
               

     

Bộ Dụng cụ Truyền thông Xã hội COVID-19 
Dành cho Đối tác Cộng đồng 

Tìm hiểu thêm về vắc-xin 
COVID-19 ngay hôm nay. 
Truy cập www.MadeToSave.org. 

Trong tài liệu này, các đối tác cộng đồng có thể truy cập nhiều bài đăng trên 
truyền thông xã hội và đồ họa có thể tải về để chia sẻ với cộng đồng của 
mình. Các bài đăng được gợi ý nhấn mạnh rằng việc chích ngừa COVID-19 
vẫn quan trọng, nơi để tìm hiểu thêm về vắc-xin và cách tìm một địa điểm 
chích ngừa gần quý vị.

Chúng tôi khuyến khích quý vị tải về và chia sẻ các bài đăng này trên các kênh 
truyền thông xã hội của quý vị để giúp các thành viên cộng đồng nắm bắt thông tin. 

Quý vị cũng sẽ tìm được một hướng dẫn thực hành tốt nhất về truyền thông xã hội 
và những khuyến nghị để giúp quý vị tận dụng tối đa các nỗ lực qua mạng xã hội 
của mình. 



     

                
                  

                   
     

                  
               

  

                
                  

                   
     

ĐĂNG BÀI TRÊN MẠNG XÃ HỘI 
#1 

Vắc-xin COVID-19 được sản xuất để cứu sống nhiều người. Tất cả chúng ta vẫn cần phải 
thực hiện bổn phận của mình bằng cách chích ngừa và chích liều tăng cường để giữ an toàn 
cho các cộng đồng và người thân của chúng ta. Tìm nơi quý vị có thể chích một loại vắc-xin 
COVID-19 tại vaccines.gov #MadeToSave #WorthIt 

#2 

Chích ngừa vẫn có nghĩa là: Tự bảo vệ bản thân. ❤Bảo vệ người thân. Bảo vệ cộng đồng 
của quý vị. Tìm nơi quý vị có thể chích một loại vắc-xin COVID-19 tại vaccines.gov 
#MadeToSave #WorthIt 

#3 

Vắc-xin COVID-19 được sản xuất để cứu sống nhiều người. Tất cả chúng ta vẫn cần phải 
thực hiện bổn phận của mình bằng cách chích ngừa và chích liều tăng cường để giữ an toàn 
cho các cộng đồng và người thân của chúng ta. Tìm nơi quý vị có thể chích một loại vắc-xin 
COVID-19 tại vaccines.gov #MadeToSave #WorthIt 

https://vaccines.gov
https://vaccines.gov
https://vaccines.gov


             
                 

                
                     

             
    

                 
           

         

#4 

FACEBOOK/INSTAGRAM: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã có chấp 
thuận cuối cùng cho sử dụng vắc-xin COVID-19 Pfizer cho trẻ em từ sáu tháng đến bốn tuổi 
và vắc-xin COVID-19 Moderna cho trẻ em từ sáu tháng đến năm tuổi. Các vắc-xin sẵn có 
cho tất cả mọi lứa tuổi từ sáu tháng trở lên. Hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của con quý vị hoặc truy cập https://covid19.colorado.gov/vaccine để tìm một địa điểm 
chích vắc-xin gần quý vị. 

TWITTER: Các vắc-xin sẵn có cho tất cảmọi lứa tuổi từsáu tháng trởlên. Hỏi ý kiến nhà cung 
cấp dịch vụchăm sóc sức khỏe của con quý vịhoặc truy cập 
https://covid19.colorado.gov/vaccine đểtìm một địa điểm chích vắc-xin gần quý vị. 

https://covid19.colorado.gov/vaccine
https://covid19.colorado.gov/vaccine


        
        

                
                
        

                 
               
                 
                 
                   

       

                  
               
              

                 
                   

                  
                   
                 
  

                  
               

                   
                 

                  

                  
                

                 
                  

                    

CÁC THỰC HÀNH TỐT NHẤT VỀ ĐĂNG BÀI TRÊN 
MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 
Khi chia sẻ thông tin trên các nền tảng xã hội, hãy cân nhắc những thực hành 
tốt nhất này cho mỗi kênh trong nhóm “ba kênh lớn” để đảm bảo các bài đăng 
của quý vị có được thành công: 

TWITTER 

Thời điểm Tốt nhất để Đăng: Cân nhắc đăng bài tweet vào buổi tối. Trung bình, các bài 
tweet được đăng trong thời gian 8 p.m. đến 11 p.m. Giờ Mountain thường có được 
lượng tweet lại và tương tác cao nhất. Nếu quý vị buộc phải đăng tweet sớm hơn, hãy 
tránh đăng tweet trong khoảng 12 p.m. và 1 p.m. Giờ Mountain, vì đó thường là lúc có 
lượng tweet cao nhất được chia sẻ, khiến cho đối tượng đọc có ít cơ hội đọc bài tweet từ 
tổ chức của quý vị hơn. 

Thêm các Hashtag: Thêm 1-2 hashtag có liên quan cụ thể đến cộng đồng của quý vị . Có 
thể bao gồm các hashtag được địa phương hóa, hashtag của công ty/tổ chức, v.v. Các 
bài đăng mà chúng tôi tạo ra để sử dụng bao gồm #MadeToSave và #WorthIt. 

Đăng Nhiều Hơn Một Lần: Lập kế hoạch từ trước cho thời điểm quý vị muốn đăng bài; 
quý vị có thể chia sẻ cùng một bài tweet nhiều hơn một lần (đặc biệt là trong các thời 
điểm khác nhau trong ngày), nhưng luôn có 3-4 bài đăng khác ở giữa. Ví dụ, nếu quý vị 
đăng tweet vào sáng Thứ Hai lúc 9 a.m., quý vị cũng có thể đăng cùng bài tweet đó vào 
chiều Thứ Sáu, miễn là quý vị đăng tweet các nội dung khác trong khoảng giữa hai bài 
tweet đó. 

Quản lý các bài Tweet: Kiểm tra bài sau khi đăng tweet để xem các phản ứng và phản 
hồi của độc giả; nên trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong vòng 24 giờ. 

FACEBOOK 

Thời điểm Tốt nhất để Đăng: Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu là những ngày tốt nhất để đăng 
lên Facebook. Để bài của quý vị được đưa vào feed khi mọi người tích cực dùng kênh 
nhất, quý vị sẽ muốn đăng bài từ 9 a.m. đến 1 p.m. Giờ Mountain trong các ngày đó. 

Trả lời Cộng đồng của Quý vị: Việc tương tác trên Facebook là hai chiều, và do đó, được 
thuật toán tưởng thưởng. Hoạt động có trọng số cao nhất trong thuật toán hiện tại của 
Facebook là các cuộc hội thoại theo dòng câu chuyện (hay là trò chuyện qua lại). Vì vậy, 
việc trả lời các câu hỏi hay nhận xét của đối tượng người đọc không chỉ làm khách hàng 
hài lòng, mà nó còn được thưởng bằng độ tiếp cận trong feed và mức độ dễ thấy cao hơn. 



                  
               

                 
                  
                   

                 
     

               
              

                  
               

               
                   

                  
                   
  

                  
               

                  
                 

  

                
                  
                  

                 
                    
            

                 
     

                 

 

INSTAGRAM 

Thời điểm Tốt nhất để Đăng: Nói chung, ngày và giờ để đăng Instagram là Thứ Ba từ 11 
a.m. đến 2 p.m. Giờ Mountain. Ngoài khoảng thời gian đó, các buổi sáng trong tuần 
thường là những thời điểm tốt nhất. Nếu không, quý vị có thể cân nhắc chỉnh sửa bài 
đăng dựa trên nhóm người theo dõi riêng của quý vị. Để xác định thời điểm đăng bài tốt 
nhất theo thời điểm mà người theo dõi trang của quý vị nhiều khả năng lên mạng nhất: 

Nhấp vào nút Insights (thông tin chuyên sâu) trong trang nhà của hồ sơ của quý vị để 
nhận dữ liệu người đọc. 
Sau khi vào tab Insights, nhấp vào phần “Your Audience” (độc giả của quý vị). 
Cuộn xuống phần “Most Active Times” (các thời điểm tích cực sử dụng nhất). 
Từ đây, quý vị có thể đổi giữa “Days” (ngày) và “Hours” (giờ) để xác định các ngày và 
giờ tốt nhất để đăng bài cho nhóm người theo dõi riêng của quý vị. 

Giãn cách các Bài Đăng: Cố gắng không đăng trên Instagram nhiều hơn một lần mỗi 
ngày. Nếu quý vị đã lên kế hoạch hay xếp lịch cho một nội dung mà phải được đăng trong 
một ngày nhất định, hãy đảm bảo rằng đó là bài đăng duy nhất được đăng trong ngày đó. 
Nếu không, quý vị có thể có nguy cơ giảm mức độ tiếp cận tiềm năng tới nội dung của 
quý vị. 

Mở rộng Tiếp cận với các Tag Địa điểm: Trước khi chia sẻ bài đăng của quý vị lên 
Instagram, hãy nhớ nhấp vào “Add Location” (thêm địa điểm) và tìm kiếm một địa điểm 
phù hợp. Chúng tôi khuyến nghị giữ cho địa điểm ở mức độ tổng quát để đạt đến đối 
tượng người đọc lớn nhất, vì vậy hãy thử một lựa chọn kiểu như “City of Denver” (thành 
phố Denver). 

Cá nhân hóa các Hashtag: Cân nhắc thêm các hashtag trên Instagram có liên quan đến tổ 
chức hay đối tượng người đọc của quý vị. Thêm tới ba hashtag bổ sung trong nội dung đề 
mục. Các bài đăng mà chúng tôi tạo ra để sử dụng bao gồm #MadeToSave và #WorthIt. 

Chia sẻ các Bài đăng ở Feed sang Stories: Sau khi một bài đăng được chia sẻ lên 
Instagram feed của quý vị, hãy chia sẻ lại lên mục Stories của quý vị. Để làm điều đó: 

Nhấp vào biểu tượng phi cơ bên dưới hình ảnh trong feed. 
Ở phần đầu, quý vị sẽ thấy lựa chọn để “Create A Story” (tạo một câu chuyện) Nhấp 
vào lựa chọn đó. 
Thêm bất kỳ hình dán GIF, chữ, màu nền, v.v. để tùy chỉnh cho Câu chuyện. 

https://about.instagram.com/blog/announcements/new-share-feed-posts-on-instagram-stories#:~:text=To%20share%20a%20feed%20post,to%20share%20to%20your%20story.

