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19. Thừa nhận thiếu sót, khiếm khuyết và sai lầm.  
Mọi người thường hay phê phán những nhà chức trách không ñề cập ñến sai lầm hơn 
những người dám thừa nhận. Có ñiều gì mang tính thần thánh nếu thừa nhận những sai 
lầm mà ñám ñông không thể phát hiện ñược trừ phi bạn nói ra. Tối thiểu là thừa nhận 
những sai lầm mọi người ñã biết, hoặc có khả năng bị phát hiện. Sớm thừa nhận chúng 
trước khi khủng hoảng kết thúc và bắt ñầu sự cáo buộc chúng.  

20. Xin lỗi thường xuyên vì những thiếu sót, khiếm khuyết và sai lầm. 
Tha thứ ñòi hỏi cao hơn sự thừa nhận ñơn thuần; ñó là cần phải xin lỗi, thậm chí xin lỗi 
thường xuyên. “ðắm mình” trong ăn năn hối hận vì những sai lầm (ngược lại) là một 
cách tốt ñể thuyết phục những người còn lại bỏ qua. Thậm chí có trường hợp không phải 
là lỗi thật sự của bạn (thuyền trưởng tàu chở dầu uống rượu, một gã ñiên nào ñó cho chất 
xyanon vào Tylenol), bạn vẫn cần phải xin lỗi.  

21. Phải rõ ràng về “khung ấn ñịnh.”  
Con người thấy khó chịu khi biết thông tin trái ngược với kiến thức, kinh nghiệm hoặc 
trực giác trước ñó. Các niềm tin và cảm xúc trước ñó là một “khung ấn ñịnh” cản  trở 
tiếp thu thông tin mới. Nêu rõ ràng sự khác biệt sẽ có ích -- ñầu tiên biện minh cho tình 
thế ban ñầu (vì sao trước ñấy lại ñúng, hoặc có vẻ ñúng, vì sao nó lan rộng), sau ñó giải 
thích về sự lựa chọn của bạn (ñiều gì ñã thay ñổi; ñiều gì ñược  rút ra; vì sao tình thế ban 
ñầu lại thay ñổi một cách ngạc nhiên ñến sai lầm).  

22. Hãy rõ ràng về những thay ñổi trong ý ki ến, dự ñoán và chính sách chính 
thức.  

Trong các tình huống khẩn cấp lãnh ñạo chính quyền dễ nhận ñược những thứ biện minh 
cho sự thay ñổi trong các ý kiến, tiên ñoán hoặc chính sách chính thức. Với một loại 
bệnh mới chẳng hạn, có thể bắt buộc những thay ñổi trong cách phòng ngừa và phác ñồ 
ñiều trị trước ñó. Thông báo một học thuyết mới mà không lưu ý công chúng rằng nó bắt 
nguồn từ cái cũ, thì cái mới dù hấp dẫn hơn sẽ làm chậm quá trình tiếp thu và tiềm ẩn 
nguy cơ lẫn lộn hoặc thậm chí hoài nghi.  
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Truy ền thông Khủng hoảng IV:  
Sai lầm, Ấn tượng sai, và Sự thật một nửa (Trang 2)  

23. Không nói dối và không nói sự thật một nửa. 
Không cần ñến một lời nối dối hoàn toàn mới có thể làm hỏng uy tín cũng như năng lực 
quản lý của người quản lý khủng hoảng. Sự thật một nửa sai lạc dù ñược nguỵ trang khéo 
léo cũng có thể gây hại như vậy, và tương tự là thông tin che ñậy mà sau ñó mọi người 
cảm thấy nhẽ ra họ phải ñược thông báo. Các hành ñộng như thế chỉ có hiệu quả tạm thời 
ñối với những người không mấy quan tâm. Nhưng trong khủng hoảng, công chúng hay 
quan tâm sâu sát ñến tình hình. Họ có thể ñánh hơi thấy sự không ổn rất lâu trước khi họ 
xác ñịnh ñược sự thật bị che giấu và bỏ sót. Khi ñó cái giá phải trả sẽ rất cao.  

24. Nhằm mục tiêu trung thực và minh bạch hoàn toàn. 
Thường là có lý do chính ñáng ñể che giấu một số thông tin trong cơn khủng hoảng--từ 
lo sợ gây hoảng loạn ñến lo bị sai lầm. Những lý do chính ñáng này dễ thành cớ biện 
minh.......và do ñó thường là che giấu quá nhiều chứ hiếm khi quá ít. Con người ñược 
phát huy tốt nhất khi họ gắn kết thành tập thể ñương ñầu trực diện với khó khăn. Dễ bị 
mất tự chủ nếu chúng ta cảm thấy  “bị dẫn dắt”, sai lầm hoặc không cùng ñẳng cấp. Cho 
dù vậy bạn có thể không ñạt ñược trung thực và minh bạch hoàn toàn nhưng bạn có thể 
an toàn hướng tới mục  tiêu ñó.  

25. Hãy cẩn thận khi so sánh rủi ro.  
Ví sao một số rủi ro gây lo lắng nhiều hơn? Sự nghiêm trọng của rủi ro theo thống kê là 
ñiều cần thiết, nhưng “các yếu tố tổn thương” như sự tin cậy, khiếp sợ, quen thuộc và khả 
năng kiểm soát cũng cần thiết không kém. Ngoài ra, rủi ro ñe doạ hệ thống y tế, nền kinh 
tế và ổn ñịnh xã hội dễ bị coi là ñe doạ sức khoẻ cá nhân, dù thực tế không phải như vậy. 
Cố gắng trấn an mọi người bằng cách so sánh rủi ro cao nhưng nguy cơ thấp với loại 
nguy cơ cao nhưng rủi ro thấp hơn gây cảm giác kẻ cả và dễ có tác dụng ngược lại. 
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