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6.1

I I THI

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (Dự án GNTN) thực hiện tại 6 tỉnh Đắk Nông,
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, và Quảng Ngãi. Th i gian thực hiện c a ự án
trong 6 năm (từ 2014 đến 2019), ngày ết th c Dự án là 31/12/2019. Với tổng vốn đầu t
khoảng 165 triệu USD, t ơng đ ơng 3.465 tỷ đồng. Dự án có vùng h ng lợi gồm 130 xã,
thuộc 26 huyện hó hăn nhất tại các tỉnh Dự án. M c tiêu phát triển c a Dự án là nâng
cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế các xã nghèo trong vùng Dự án. Để đạt
đ ợc m c tiêu này, Dự án sẽ thực hiện các hỗ trợ qua bốn hợp phần (HP) khác nhau gồm
(i) Phát triển cơ s hạ tầng (CSHT) cấp xã và thôn/bản; (ii) Phát triển sinh kế bền vững;
(iii) CSHT kết nối, nâng cao năng lực (NCNL) và Truyền thông; và (iv) Quản lý Dự án
(QLDA).
Để quá trình thực hiện Dự án đ ợc thực hiện đ ng tiến độ, hiệu quả, đạt đ ợc các m c tiêu
dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu t (KHĐT) ch trì xây dựng và ban hành bộ Sổ tay H ớng
dẫn Thực hiện Dự án (PIM). Bộ Sổ tay gồm 12 quyển; mỗi quyển đ a ra h ớng dẫn về
một nội dung c thể trong công tác QLDA. Bộ ổ tay là ‘cẩm nang’ cho đội ngũ cán bộ
QLDA các cấp, các hộ h ng lợi, và các bên liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi và giám
sát các hoạt động c a Dự án. Do quá trình thực hiện Dự án kéo dài trong 6 năm, phạm vi
can thiệp c a Dự án lại rất rộng nên bộ Sổ tay này sẽ còn đ ợc tiếp t c điều chỉnh/bổ sung
để đáp ứng với yêu cầu h ớng dẫn công tác QLDA trong thực tế.
Quyển 6 này đ a ra h ớng dẫn cho hoạt động truyền thông c a Dự án. Các hoạt động
truyền thông c a Dự án thuộc phạm vi c a Tiểu Hợp phần (THP) 3.3 (trong HP3 – CSHT
kết nối, NCNL và Truyền thông). Đối t ợng chính sử d ng Quyển 6 gồm:
 Cán bộ ph trách công tác truyền thông c a Ban điều phối Trung ơng (BĐPTW), Ban
quản lý Dự án (BQLDA) cấp tỉnh, huyện, và Ban phát triển (BPT) xã;
 Các H ớng dẫn viên cộng đồng (CF);
 Cán bộ chính quyền các cấp, cán bộ c a các tổ chức hợp tác với Dự án.
Ngoài phần giới thiệu, Quyển 6 có các nội dung chính sau: (i) Khái quát hoạt động truyền
thông c a Dự án, (ii) H ớng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông gián tiếp; và (iii)
H ớng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp. L u Ủ rằng, các hoạt động
truyền thông nội bộ c a Dự án (nghĩa là truyền thông trong nội bộ giữa BQLDA các cấp)
và các vấn đề giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông không thuộc phạm vi h ớng
dẫn c a Quyển 6 này.
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6.2.1 Khái quát v truy n thông trong D án GNTN
Dự án có một số hoạt động truyền thông thực hiện trong THP3.3. Theo Báo cáo Nghiên
cứu khả thi (NCKT), các hoạt động truyền thông c a Dự án có m c tiêu là đảm bảo đối
t ợng h ng lợi c a Dự án có thể tiếp cận đầy đ thông tin về các hoạt động c a Dự án.
Đặc biệt, trọng tâm chính c a các hoạt động truyền thông đ ợc xác định là phổ biến thông
tin để nâng cao nhận thức c a ng i dân về tầm quan trọng c a việc thực hiện các mô
hình, kỹ thuật canh tác mới, ph ơng thức hợp tác sản xuất để đa dạng hóa sinh kế, nâng
cao thu nhập và cải thiện đ i sống.
Đối t ợng ch yếu tiếp nhận truyền thông c a Dự án là các hộ h ng lợi trong vùng Dự
án. Phần lớn dân số trong vùng h ng lợi là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với tỷ lệ
nghèo rất cao. Tại 26 huyện Dự án có 41 nhóm dân tộc sinh sống, trong đó hơn 60% là các
nhóm DTTS (gồm cả các nhóm dân tộc bản địa và các nhóm dân tộc di c đến trong nhiều
thập kỷ qua). Tỷ lệ nghèo trung bình trong vùng Dự án là 45% cao hơn 2,6 lần so với tỷ lệ
hộ nghèo khu vực nông thôn toàn quốc. Bối cảnh đó đặt ra những nguyên tắc và yêu cầu
đặc thù cho các hoạt động truyền thông c a Dự án (nh d ới đây).
Theo dự kiến, các hoạt động truyền thông c a Dự án chiếm khoảng 2% tổng vốn đầu t .
o đó, các hoạt động truyền thông cần phải đ ợc chọn lọc và tính toán kỹ l ỡng để đảm
bảo có thể hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động c a Dự án trong điều kiện nguồn kinh phí cho
phép. Các hoạt động truyền thông sẽ đ ợc tập trung thực hiện trong 2 năm đầu triển khai
Dự án; trong giai đoạn còn lại, các hoạt động truyền thông đ ợc thực hiện với c ng độ
thấp hơn, ch yếu mang tính ‘nhắc lại’ các thông điệp truyền thông xuyên suốt c a Dự án.

6.2.2 Các nguyên tắc c bản trong truy n thông của D án
Tất cả các hoạt động truyền thông c a Dự án cần đáp ứng các nguyên tắc tối thiểu nh
d ới đây:
 Nội dung truyền thông cần tập trung vào tuyên truyền về các hỗ trợ c a Dự án đến các đối
t ợng h ng lợi và các bên liên quan;
 Thông điệp truyền thông cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ;
 Nội dung truyền thông phù hợp với trình độ dân trí, đặc điểm văn hóa c a đối t ợng h
lợi, đặc biệt là các nhóm DTTS bản địa;

ng

 Tại các tỉnh Dự án, hoạt động truyền thông cần đ ợc thực hiện bằng tiếng Việt và ít nhất
một ngôn ngữ c a nhóm DTTS phổ biến nhất trong vùng Dự án.
 Đây là những nguyên tắc mang tính xuyên suốt đối với tất cả các hoạt động truyền thông
c a Dự án. o đó, các phần h ớng dẫn tiếp theo, khi nhắc đến yêu cầu đối với từng loại
sản phẩm truyền thông thì 4 nguyên tắc cơ bản này sẽ hông đ ợc liệt kê lại.
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6.2.3 Các hình thức truy n thông của D án
Dự án sử d ng kết hợp các hoạt động truyền thông thuộc hai hình thức truyền thông gián
tiếp và truyền thông trực tiếp.
6.2.3.1 Hình thức truy n thông gián ti p
Hình thức truyền thông gián tiếp sử d ng các công c truyền tin để chuyển tải thông điệp
từ Dự án đến ng i h ng lợi và các bên liên quan. Các hoạt động truyền thông gián tiếp
mà Dự án có thể thực hiện gồm:
 Trang web;
 Truyền hình;
 Phát thanh;
 Báo chí;
 T rơi (sách giới thiệu);
 Pa-nô, áp-phích;
 Bảng tin;
 Bảng hiệu công trình.
u điểm c a các hoạt động truyền thông gián tiếp là độ bao ph rộng nên có thể sử d ng
để chuyển tải thông tin đến rất nhiều đối t ợng trong vùng Dự án. Tuy nhiên, các hoạt
động truyền thông gián tiếp không cho phép sự t ơng tác tức th i và trực tiếp giữa Dự án
và các đối t ợng h ng lợi.
Trừ bảng tin và bảng hiệu công trình, thực hiện các hoạt động truyền thông gián tiếp đều
đòi hỏi phải có sự hỗ trợ c a các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền
thông. o đó, ự án sẽ thuê tuyển t vấn để thực hiện các hoạt động truyền thông gián tiếp
này (trừ bảng tin và bảng hiệu công trình).
6.2.3.2 Hình thức truy n thông tr c ti p
Hình thức truyền thông trực tiếp gồm những hoạt động để Dự án trực tiếp chuyển tải thông
tin đến các đối t ợng h ng lợi và các bên liên quan. Hình thức truyền thông trực tiếp c a
Dự án gồm các hoạt động (i) truyền thông đối thoại và (ii) truyền thông mạng l ới.
 Các hoạt động truyền thông đối thoại: là truyền thông thông qua cuộc họp, hội thảo, đào
tạo, và các hình thức tiếp xúc trực tiếp hác (nh hội chợ, hội diễn, sân khấu hóa...) giữa
cán bộ Dự án với ng i h ng lợi để chuyển tải thông tin và t ơng tác với đối t ợng
h ng lợi cũng nh các bên liên quan khác;
 Các hoạt động truyền thông mạng lưới: Dự án hợp tác với các tổ chức Chính trị - Xã hội
và đoàn thể, những ng i có uy tín nh già làng, tr ng bản, các chức sắc tôn giáo, tấm
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g ơng sản xuất giỏi, các Nhóm cải thiện sinh kế (LEG)... để thông qua các đối t ợng này
chuyển tải thông tin về hỗ trợ c a Dự án cho các đối t ợng h ng lợi.
Các hoạt động truyền thông trực tiếp có phạm vi tiếp cận hẹp hơn so với các hoạt động
truyền thông gián tiếp qua các ph ơng tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, các hoạt động
này lại cho phép có sự t ơng tác trực tiếp giữa đối t ợng truyền tin (là cán bộ Dự án, cán
bộ thuộc những tổ chức Chính trị - Xã hội, đoàn thể, các già làng, tr ng bản, cá nhân có
uy tín trong cộng đồng...) với đối t ợng tiếp nhận là các hộ h ng lợi. Vì vậy, các hoạt
động truyền thông này có thể chuyển tải đ ợc thông tin phong ph hơn, đ ợc giải thích cặn
kẽ hơn là thông qua các hoạt động truyền thông gián tiếp.

6.2.4 Quản lý các ho t đ ng truy n thông của D án
6.2.4.1 Cấp làm chủ đầu t ho t đ ng truy n thông
Cấp làm ch đầu t các hoạt động truyền thông đ ợc quy định nh sau:
 BĐPTW làm ch đầu t các hoạt động truyền thông đối với toàn Dự án;
 BQLDA tỉnh làm ch đầu t các hoạt động truyền thông trong phạm vi c a tỉnh Dự án.
6.2.4.2 Trách nhi m của BQLDA các cấp đ i v i ho t đ ng truy n thông
 BĐPTW có trách nhiệm lập kế hoạch, theo dõi, h ớng dẫn và giám sát thực hiện các hoạt
động truyền thông trong toàn Dự án. BĐPTW có 01 cán bộ ph trách NCNL và truyền
thông;
 BQLDA tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động
truyền thông do BQLDA tỉnh làm ch đầu t . BQL A tỉnh có 01 cán bộ ph trách về
truyền thông (nh một phần trong nhiệm v công việc);
 Tại BQLDA cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các hoạt động truyền thông theo chỉ đạo
c a BĐPTW và BQLDA tỉnh. BQLDA huyện có 01 cán bộ ph trách về kế hoạch, NCNL
và truyền thông;
 BPT xã có trách nhiệm thực hiện các hoạt động truyền thông theo chỉ đạo c a BĐPTW,
BQLDA tỉnh/huyện. BPT xã không có cán bộ đ ợc giao ph trách hoạt động truyền thông.
Thay vào đó, hi có nhiệm v truyền thông thì các thành viên c a BPT xã, nhất là đại diện
các thôn bản, sẽ tham gia tổ chức thực hiện.
6.2.4.3 Lập k ho ch cho các ho t đ ng truy n thông của D án
Các hoạt động khác sẽ đ ợc cân nhắc trong quy trình lập kế hoạch hàng năm c a Dự án
(đ ợc h ớng dẫn chi tiết trong Quyển 2). Về cơ bản, việc lập kế hoạch cho các hoạt động
truyền thông c a Dự án đ ợc thực hiện nh sau:
Tại các tỉnh Dự án, các b ớc lập kế hoạch truyền thông đ ợc thực hiện theo trình tự sau:
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 BQLDA tỉnh đ a ra h ớng dẫn để BQLDA các huyện về xác định các nội dung đề xuất
cho THP3.3 trong kế hoạch;
 Cán bộ ph trách kế hoạch, NCNL và truyền thông c a BQLDA huyện dự thảo các hoạt
động truyền thông trong THP3.3 và tham khảo ý kiến c a BPT xư; sau đó tập hợp vào dự
thảo Kế hoạch hàng năm c a huyện để trình BQLDA tỉnh;
 Cán bộ ph trách kế hoạch, NCNL và truyền thông tại BQLDA tỉnh tập hợp đề xuất về
hoạt động truyền thông c a các huyện từ bản Dự thảo Kế hoạch do BQLDA huyện trình
để tổng hợp và cân đối với nguồn lực cho THP3.3 c a toàn tỉnh;
 Cán bộ ph trách kế hoạch, NCNL và truyền thông tại BQLDA tỉnh đ a nội dung dự thảo
các hoạt động trong THP3.3 vào Dự thảo Kế hoạch c a Dự án tại tỉnh để trình BĐPTW và
NHTG thẩm định và phê duyệt.
Tại cấp TW, cán bộ ph trách NCNL và truyền thông đề xuất với Giám đốc (GĐ) BĐPTW
về kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông cho phạm vi toàn Dự án do BĐPTW chịu
trách nhiệm thực hiện.
Bảng d ới đây liệt kê các hoạt động truyền thông mà Dự án có thể sẽ thực hiện phân theo
hai hình thức truyền thông gián tiếp và trực tiếp. Một phần nhỏ trong số các hoạt động này
đư đ ợc xác định trong Kế hoạch 18 tháng c a Dự án. Các hoạt động khác sẽ đ ợc cân
nhắc trong quy trình lập kế hoạch hàng năm c a Dự án (l u Ủ: BĐPTW chỉ đạo việc xây
dựng chiến l ợc truyền thông cho Dự án nh là một hoạt động trong quá trình chuẩn bị Dự
án nên hông đ a vào bảng này).
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BĐPTW

BQLDA tỉnh

BQLDA huy n

BPT xã

x

x

 Duy trì Bảng tin tại tr s cơ quan

x

x

 Đặt Pa-nô, Áp-phích tuyên truyền

x

x

 Đặt các Bảng hiệu công trình

x

x

Hình thức truy n thông gián ti p
 Xây dựng và phát triển trang web c a Dự án

x

 Thực hiện các bản tin phát thanh và truyền hình thông qua hợp tác với
các cơ quan PT-TH TW và địa ph ơng

x

x

 Thực hiện các bản tin qua các cơ quan báo chí (báo giấy và báo điện tử)
cấp TW và địa ph ơng

x

x

 Phát hành t rơi

x

x

Hình thức truy n thông tr c ti p
 Tổ chức họp triển khai công việc

x

x

x

x

 Tổ chức các Hội thảo/Hội nghị

x

x

x

x

x

x

x

 Đào tạo tập huấn NCNL cán bộ
 Tập huấn kỹ thuật cho ng

x

i dân

 Tổ chức Hội chợ/triển lãm

x

 Vận động c a các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể tại địa ph ơng
 Vận động c a già làng, tr

ng bản, chức sắc tôn giáo, ng

 Vận động qua các nhóm LEG, các tổ chức cộng đồng khác
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6.2.4.4

iám sát vƠ đánh giá các ho t đ ng truy n thông của D án
Theo dõi mức độ nhận biết c a ng i dân về Dự án và mức độ tiếp cận thông tin về các hỗ
trợ c a Dự án là một nhiệm v quản lý dự án. Nhiệm v này đ ợc mô tả trong Quyển 4 về
công tác giám sát và đánh giá. Theo đó, Hệ thống G &ĐT c a Dự án sẽ thu thập những
thông tin để tính toán các chỉ số theo hai cấp sau đây (xem thêm Chiến l ợc Truyền thông
c a Dự án về các vấn đề liên quan đến đầu ra và kết quả dự kiến c a các hoạt động truyền
thông):
Các chỉ s đầu ra:
Các chỉ số đầu ra c a hoạt động truyền thông sẽ đ ợc thu thập thông qua hệ thống thông tin
báo cáo định kỳ c a Dự án, gồm:
 Chỉ số về số l ợng các hoạt động truyền thông (gián tiếp) c a Dự án đ ợc thực hiện, gồm:


Số l ợng các bản tin/phóng sự truyền hình, truyền thanh quan hệ thống Đài PT-TH
TW và địa ph ơng;



Số l ợng các bài báo;



Th i l ợng phát thanh trên hệ thống loa phát thanh huyện/xã;



Số l ợng brochure, áp-phích/poster đ ợc phát hành;



Số l ợng các pa-nô/biến tấm lớn;



Số bảng hiệu các công trình.

Các chỉ s k t quả:
Chỉ số kết quả c a hoạt động truyền thông thể hiện những kết quả mà những hoạt động truyền
thông có thể mang lại từ những đầu ra nói trên. Các chỉ số kết quả này sẽ đ ợc thu thập trong
các cuộc khảo sát giữa kỳ và cuối kỳ c a Dự án, gồm:
 Số l ợt ng
 Tỷ lệ ng

i truy cập website c a Dự án;
ih

ng lợi nắm đ ợc các thông tin cơ bản về Dự án;

6.2.4.5 Các đ i tác của D án trong ho t đ ng truy n thông
Các bên liên quan trong thực hiện hoạt động truyền thông c a Dự án gồm:
 Các cơ quan PT-TH TW và địa ph ơng (tỉnh/huyện): hỗ trợ Dự án chuyển tải các bản tin
phát thanh, truyền hình c a Dự án;
 Các cơ quan báo chí TW và địa ph ơng (cả báo giấy và báo điện tử): hỗ trợ Dự án chuyển
tải các bản tin phổ biến thông tin về Dự án, tuyên truyền g ơng sản xuất giỏi, các bài học
thành công c a Dự án;
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 Các tổ chức Chính trị - Xã hội, đoàn thể (nh Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Hội Nông dân...) và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Hiệp hội Cà phê và Ca cao
Việt Nam...) hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động c a Dự án cho các thành viên c a Hội,
đặc biệt là cấp cơ s ;
 Già làng, tr ng bản, chức sắc tôn giáo, ng i có uy tín trong cộng đồng (nh Anh hùng
Lao động, Anh hùng Lực l ợng Vũ trang, nông dân sản xuất giỏi...) hỗ trợ tuyên truyền về
các hoạt động c a Dự án cho ng i dân trong vùng h ng lợi;
 Cán bộ y tế xã, cộng tác viên dinh d ỡng cộng đồng: là những cán bộ và cộng tác viên hỗ
trợ cho công tác truyên truyền về dinh d ỡng trong THP2.1 c a Dự án;
 Các nhóm LEG: tổ chức tuyên truyền trong nội bộ nhóm để tích cực thực hiện các hoạt
động theo đề xuất TDA sinh kế; đồng th i vận động các hộ khác tham gia thành lập LEG
mới để thực hiện các hoạt động c a HP2;
 Các đơn vị cung cấp dịch v : gồm các đơn vị cung cấp dịch v để thực hiện các hoạt động
truyền thông c a Dự án nh các công ty t vấn truyền thông, sản xuất ch ơng trình (phát
thanh, truyền hình), tổ chức sự kiện, in ấn... Tùy theo tính chất và đặc thù công việc,
BQLDA các cấp có thể huy động sự tham gia c a các đơn vị này theo đ ng các th t c đấu
thầu và quản lý tài chính c a Dự án.
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6.3.1 Trang web của D án
6.3.1.1 Mô tả ho t đ ng
Trang web là một công c truyền thông để cung cấp các thông tin d ới nhiều hình thức
hác nhau nh văn bản, hình ảnh, video... về Dự án. Các thông tin chính trên trang web
c a Dự án có thể gồm giới thiệu về Dự án, tin tức về hoạt động c a Dự án, thông tin chỉ
đạo c a BĐPTW và NHTG, các tài liệu liên quan (nh các quyển Sổ tay h ớng dẫn thực
hiện, tài liệu tham khảo, báo cáo, dữ liệu phù hợp...).
BĐPTW sẽ thuê tuyển t vấn để thiết kế trang web cho Dự án ngay trong năm đầu thực
hiện. au hi trang web đư vận hành, BĐPTW có trách nhiệm quản lý thống nhất trang
web chung c a toàn Dự án. BQLDA các cấp cung cấp thông tin để BĐPTW phát triển và
cập nhật trang web trong suốt vòng đ i Dự án.
6.3.1.2 Các yêu cầu c bản đ i v i trang web
Có rất nhiều tiêu chí hác nhau để đánh giá chất l ợng c a một trang web. Khi thuê tuyển
t vấn xây dựng trang web cho Dự án, cần l u Ủ các yêu cầu cơ bản sau:
 Về hình thức:


Màu sắc: sử d ng tông màu theo bộ nhận diện th ơng hiệu c a dự án;



Hình ảnh: sử d ng ảnh chọn lọc, cỡ vừa, và có xử lý ảnh tr ớc hi đ a lên trang web;
hình ảnh sử d ng cần là hình ảnh c a chính Dự án, nếu sử d ng lại từ các nguồn khác
thì phải đ ợc sự đồng ý c a tác giả và trích dẫn nguồn gốc rõ ràng;



Chữ viết: nên chọn các font chữ Unicode đơn giản để ng
cập thông tin.

i đọc dễ theo dõi khi truy

 Về bố c c:


Bố c c trang web cần hài hòa, có các thanh menu vị trí dễ quan sát;



Trang ch nên đơn giản, tập trung những tin tức mới theo từng ch đề;



Nội dung c a từng ch đề trên menu phải đ ợc phân loại hợp lý;



Tích hợp chức năng tìm iếm để ng

i dùng có thể dễ tìm thấy thông tin khi cần.

 Về kỹ thuật:


Mã nguồn sử d ng để thiết kế là gì? Khả năng nâng cấp có đơn giản không?



Khả năng t ơng thích c a mã nguồn với các trình duyệt web;



Khả năng tự thay đổi nội dung;



Giao diện quản trị web có dễ dàng cho công tác quản trị hay không?

 Về nội dung:
Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN
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Nội dung trang web cần đ ợc cập nhật khi có thông tin mới;



Định kỳ phải kiểm tra tính cập nhật c a nội dung;



Nên có công c phản hồi/liên hệ với quản trị trang web;



Nên có các m c chia sẻ bài lên các mạng xã hội;



Tích hợp công c cho phép xuất thông tin (dạng trang in, hoặc chuyển sang định dạng
tệp PDF).

6.3.1.3 Quản lý trang web của D án
Trách nhi m quản lý trang web
Sau khi trang web c a Dự án đư đ ợc xây dựng, đảm bảo thông tin đ ợc đ a lên trang web
và cập nhật th ng xuyên là yếu tố quyết định tác d ng c a hoạt động truyền thông này.


cấp TW, cán bộ NCNL và truyền thông c a BĐPTW để trực tiếp theo dõi và quản lý
website;



cấp địa ph ơng, BQLDA tỉnh, huyện khi có thông tin muốn chia sẻ/cập nhật trên
website c a Dự án thì biên tập nội dung để gửi cho cán bộ NCNL và truyền thông c a
BĐPTW chỉnh sửa lại nội dung và đ a lên trang web.

Quy trình đăng thông tin m i/cập nhật thông tin trên trang web
Quy trình đăng thông tin mới/cập nhật thông tin trên trang web gồm các b ớc cơ bản nh
sau:
 Cán bộ BQLDA các cấp gửi bản thảo bài viết (kèm hình ảnh, video.. nếu có) cho cán bộ
ph trách về truyền thông c a BĐPTW. Các bản thảo nên đ ợc cung cấp d ới dạng tệp,
gửi qua th điện tử. Các thông tin trong bản thảo cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng; nếu sử
d ng các nguồn thông tin, hình ảnh, video... từ các nguồn khác thì phải nói rõ nguồn gốc;
 Cán bộ NCNL và truyền thông c a BĐPTW biên tập lại bài viết, điều chỉnh hình ảnh,
video... cho phù hợp với nội dung và bố c c c a bài viết;
 Cán bộ NCNL và truyền thông c a BĐPTW báo cáo GĐ (hoặc ng i đ ợc y quyền) về
dự thảo bài viết để xin ý kiến phê duyệt. Để không làm chậm quá trình cập nhật thông tin
trên website, trong quá trình thực hiện nhiệm v quản lý, Cán bộ NCNL và truyền thông
c a BĐPTW có thể đề xuất với GĐ BĐPTW về cách phân loại bài viết và chỉ cần phê
duyệt c a GĐ đối với những bài viết có tính chất quan trọng;
 Cán bộ NCNL và truyền thông c a BĐPTW đăng thông tin lên trang web;
 L u Ủ: tùy theo hối l ợng công việc, GĐ BĐPTW có thể phân công cán bộ ph trách hệ
thống thông tin quản lý (MIS) hỗ trợ quá trình đăng thông tin/cập nhật thông tin trên trang
web c a Dự án.
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6.3.2 Bản tin phát thanh, truy n hình
6.3.2.1 Các bản tin phát thanh, truy n hình cấp TW và cấp tỉnh
Mô tả ho t đ ng
Các bản tin phát thanh, truyền hình về Dự án cấp TW và cấp tỉnh là những sản phẩm
truyền thông đại chúng có tính chuyên nghiệp cao và đối t ợng tiếp cận rộng rãi nên hoạt
động này chỉ đ ợc thực hiện cấp TW và cấp tỉnh. Trọng tâm chính c a các bản tin phát
thanh, truyền hình là chuyển tại thông tin về hỗ trợ c a Dự án đến các đối t ợng h ng lợi;
đồng th i tuyên truyền những kết quả thực hiện để nhân rộng những mô hình giảm nghèo
do Dự án hỗ trợ.
Theo dự kiến trong Kế hoạch 18 tháng đầu, BĐPTW sẽ thuê tuyển t vấn để thực hiện các
bản tin phát thanh, truyền hình cho toàn Dự án. cấp tỉnh, BQLDA tỉnh sẽ thuê tuyển t
vấn để thực hiện các bản tin phát thanh, truyền hình trong phạm vi tỉnh.
Các yêu cầu đ i v i bản tin phát thanh của D án
Một bản tin phát thanh có thể đ ợc đánh giá theo nhiều tiêu chí khác nhau. Khi thuê tuyển
t vấn thực hiện các bản tin phát thanh cho Dự án, cần l u Ủ một số yêu cầu cơ bản sau:
 Về cách thức thể hiện:


Câu văn đơn giản, ngôn từ giản dị, không nên viết câu phức, câu kép và những thuật
ngữ thông d ng;



Th i l ợng vừa phải để thu h t đ ợc sự theo dõi đ cả bản tin;



Lịch phát thanh vào th i gian phù hợp với điều kiện và thói quen sinh hoạt c a ng
h ng lợi;



Cần đ ợc biên tập cả bằng tiếng Việt và ít nhất một thứ tiếng c a nhóm DTTS phổ
biến trong vùng Dự án.

i

 Về nội dung:


Tập trung vào truyền thông về những hỗ trợ c a Dự án và lợi ích do những hỗ trợ đó
mang lại trong cải thiện mức sống c a đối t ợng h ng lợi;



Nội dung phù hợp với trình độ dân trí và quan tâm c a đối t ợng h



Không nên chỉ thuần túy là cung cấp thông tin về Dự án. Nên có sự kết hợp giữa
chuyển tải thông tin và ý kiến nhận xét/đánh giá c a chính những cá nhân/nhóm/tổ
chức đư trải nghiệm những hỗ trợ c a Dự án;



Nên có sự kết hợp giữa l i thoại và nhạc nền, sử d ng những nhạc điệu quen thuộc với
văn hóa hu vực Tây Nguyên.
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Các yêu cầu đ i v i bản tin truy n hình của D án
Các yêu cầu đối với một bản tin truyền hình về cơ bản t ơng tự nh những yêu cầu đối với
một bản tin phát thanh (nh trên). Ngoài ra, một bản tin truyền hình cần có thêm một số
yêu cầu về sử d ng hình ảnh. C thể:
 Hình ảnh sử d ng phải đ ợc lựa chọn để hỗ trợ biểu đạt nội dung tốt nhất;
 Các hình ảnh sử d ng phải gắn với ‘ng
tải;

i thật, việc thật’ liên quan đến nội dung chuyển

 Các hình ảnh cần có sự chọn lọc để có tính thẩm mỹ, gần gũi với thực tế, và quen thuộc
với văn hóa hu vực Tây Nguyên.
Quản lý các bản tin phát thanh, truy n hình
au hi t vấn đư hoàn thành các bản tin phát thanh, truyền hình, BQLDA yêu cầu t vấn
đ a ra các lựa chọn về lịch phát sóng phù hợp để t vấn làm việc với các Đài PT-TH phát
sóng các bản tin phát thanh, truyền hình c a Dự án. Các bản tin phát thanh và truyền hình
c a Dự án cần đ ợc quản lỦ nh sau:
 BĐPTW (với các bản tin do BĐPTW chịu trách nhiệm) và BQLDA tỉnh (với các bản tin
do BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm) cần có thông báo rộng rãi cho BQLDA các cấp để qua
đó thông báo rộng rãi lịch phát sóng;
 Mỗi bản tin cần đ ợc phát lại tối thiểu là 1 lần để tăng c ng phạm vi đối t ợng tiếp nhận
và/hoặc đảm bảo tác d ng ‘nhắc lại’ c a thông điệp truyền thông;
 Cần in các bản tin phát thanh, truyền hình vào các đĩa V để l u trữ một cách có hệ
thống để BQLDA các cấp có thể sử d ng các bản tin này khi thực hiện truyền thông đối
thoại (hội họp...) hoặc các bên liên quan có thể sử d ng khi thực hiện truyền thông mạng
l ới.
Cán bộ ph trách NCNL và truyền thông các cấp có trách nhiệm l u trữ một cách có hệ
thống các bản tin phát thanh, truyền hình (cả trên máy tính và d ới dạng V ) để có thể
sử d ng lại khi cần thiết.
6.3.2.2 Các bản tin phát thanh ở cấp huy n, xã/thôn bản
Mô tả ho t đ ng
Bản tin phát thanh về Dự án có thể đ ợc thực hiên cấp huyện (qua Phòng VH-TT huyện,
Đài Truyền thanh huyện) và cấp xã (qua cán bộ VH-TT và hệ thống loa phát thanh c a
xã/thôn bản).
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Để tăng c ng truyền thông cho Dự án, cán bộ BQLDA huyện (cán bộ ph trách truyền
thông, NCNL, Giám sát và Đánh giá ), cán bộ BPT xư (do Tr ng BPT xã phân công) theo
định kỳ tối thiểu là 3 tháng/lần biên tập các bản tin về Dự án để phát trên hệ thống Đài
Truyền thanh huyện và hệ thống loa phát thanh xã/thôn bản.
Yêu cầu đ i v i h th ng phát thanh cấp huy n, xã/thôn bản
Các yêu cầu chính với một bản tin có chất l ợng cấp huyện, xã/thôn bản cũng t ơng tự
nh là yêu cầu với một bản tin nói chung cấp TW và cấp tỉnh (nh trên). Bên cạnh đó,
l u Ủ một số yêu cầu c thể sau:
 Các bản tin cần hết sức ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với đặc điểm c thể c a ng
huyện, xã/thôn bản;

i dân trong

 Th i l ợng bản tin nên ngắn nh ng tần suất phát thanh nhắc lại cao để tăng c
tiếp cận c a ng i dân với nội dung truyền thông;

ng mức độ

 Trong quá trình biên tập nội dung các bản tin phát thanh: (i) cấp huyện: BQLDA huyện
cần phối hợp với Phòng VH-TT và Đài Truyền thanh huyện để biên tập bản tin và thực
hiện phát thanh; (ii) cấp xã: BPT xã cần huy động sự tham gia c a cán bộ VH-TT (hoặc
cán bộ có trách nhiệm ph trách hoạt động phát thanh c a xư) để tổ chức thực hiện.
Biên tập và quản lý các bản tin cấp huy n, xã/thôn bản
Theo định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần, BQLDA huyện, BPT xã phải có một bản tin phát thanh
về Dự án. Quá trình biên tập bản tin và phát thanh đ ợc thực hiện nh sau:
Ở cấp huyện:
 Cán bộ kế hoạch, NCNL, và truyền thông c a BQLDA huyện biên tập bản tin về Dự án và
trình GĐ BQLDA huyện (hoặc ng i đ ợc y quyền) phê duyệt;
 BQLDA Dự án chuyển bản tin đư đ ợc phê duyệt sang Phòng VH-TT huyện và Đài
Truyền thanh huyện để biên tập bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát thanh c a Đài
Truyền thanh huyện và bố trí lịch phát thanh (gồm lịch phát lần đầu và lịch phát lại);
 Đài Truyền thanh huyện thông báo lịch phát thanh cho BQLDA huyện để BQLDA thông
báo lịch đến các xã/thôn bản để cán bộ BPT xã thông báo lịch phát thanh cho ng i dân.
Ở cấp xã/thôn bản:
 Tr ng Ban, BPT xã giao nhiệm v cho cán bộ BPT xã biên tập nội dung bản tin phát
thanh về Dự án;
 Cán bộ BPT xư đ ợc giao nhiệm v phối hợp với cán bộ VH-TT tại y ban nhân dân
(UBND) xư để biên tập bản tin phát thanh về Dự án và trình Tr ng Ban, BPT xã phê
duyệt;
 Cán bộ VH-TT xã (hoặc các cán bộ khác ph trách công tác phát thanh c a xã) bố trí và
thông báo cho BPT xã lịch phát thanh;
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 BPT xã thông báo lịch phát thanh bản tin về Dự án đến các thôn bản để ng
biết lịch phát thanh.

i dân trong xã

6.3.3 Bản tin báo chí
6.3.3.1 Mô tả ho t đ ng
Bản tin báo chí là một hoạt động truyền thông đại chúng thực hiện TW và cấp tỉnh.
BĐPTW sẽ thực hiện các bản tin báo chí trên các cơ quan báo TW để phổ biến thông tin
cho toàn Dự án; các BQLDA tỉnh sẽ ch trì thực hiện các bản tin báo chí trong phạm vi
tỉnh thông qua cơ quan báo địa ph ơng.
Bản tin báo chí nên đ ợc biên tập và xuất bản gắn với những s iện quan trọng c a Dự án
nh : h i động Dự án, tổng kết hàng năm, đánh giá giữa kỳ, kết thúc Dự án, hay các sự
kiện Hội nghị/Hội thảo chia sẻ bài học kinh nghiệm c a Dự án.
6.3.3.2 Biên tập các bản tin báo chí
Quá trình biên tập
Quá trình biên tập bản tin báo chí thực hiện theo các b ớc chính sau:
 Khi có các sự kiện quan trọng c a Dự án, cán bộ ph trách NCNL và truyền thông cấp TW
và cấp tỉnh phối hợp với các cán bộ khác c a Dự án để thu thập thông tin và các t liệu cần
thiết để biên tập bản tin;


au hi đư có dự thảo Bản tin, cán bộ NCNL và truyền thông trình GĐ BĐPTW (nếu là
bản tin c a cấp TW) và GĐ BQLDA tỉnh (nếu là bản tin c a cấp tỉnh) để phê duyệt;

 Cán bộ NCNL và truyền thông gửi bản tin dự thảo cho cơ quan báo phù hợp để biên tập lại
bản tin theo yêu cầu c a cơ quan báo. cấp TW, GĐ BĐPTW quyết định lựa chọn cơ
quan báo hợp tác với Dự án nh ng nên là những cơ quan báo có l ợng phát hành lớn, bao
ph địa bàn rộng. cấp tỉnh, BQLDA tỉnh sẽ làm việc với cơ quan Báo c a tỉnh để phát
hành;
 Tòa soạn gửi lại cho BĐPTW/BQLDA tỉnh bản tin chỉnh sửa và thông báo lịch phát hành
Báo. BĐPTW/BQLDA có thể cân đối các nguồn lực để đặt mua một số l ợng báo nhất
định dành để cấp phát cho BQLDA cấp d ới và l u trữ.
Yêu cầu đ i v i bản tin báo chí
Một bản tin báo chí về Dự án phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
 Bản tin phải đ ợc biên tập và phát hành kịp th i tr ớc hoặc sau sự kiện quan trọng c a Dự
án (tùy tính chất c a từng sự kiện mà bản tin có thể phát hành tr ớc hoặc sau);
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 Nội dung tin tức phải có tính th i sự, tính thông báo, cung cấp đ ợc cho ng i đọc các
thông tin có hệ thống về Dự án hoặc về một hoạt động/nhóm hoạt động c thể nào đó c a
Dự án;
 Trọng tâm c a các bản tin thay đổi theo tính chất từng sự kiện quan trọng c a Dự án nh ng
các thông tin cơ bản về hỗ trợ c a Dự án cần phải đ ợc thể hiện trong bất kỳ bản tin báo
chí nào;
 Bản tin báo chí cần đ ợc biên tập với câu văn giản dị, trong sáng; từ ngữ sử d ng đơn giản,
phù hợp với đặc điểm c a đối t ợng h ng lợi c a Dự án;
 Có thể sử d ng hình ảnh, l i thoại phỏng vấn... trong các bản tin báo chí để tăng tính sinh
động và thuyết ph c c a bản tin;
 Khi có thể, cần phát hành bản tin cả d ới dạng báo giấy và báo điện tử.
6.3.3.3 Quản lý các bản tin báo chí
Sau khi có thông báo từ tòa soạn, việc sử d ng bản tin đ ợc quy định nh sau:
 Cán bộ ph trách c a BĐPTW và BQLDA tỉnh thông báo cho BQLDA cấp d ới để ch
động l u trữ số báo phát hành. Nếu điều kiện nguồn lực cho phép, BQLDA TW hoặc
BQLDA tỉnh nên làm việc với tòa soạn để mua và l u trữ một số l ợng nhất định số báo
đó để phát cho các xã Dự án;
 Cán bộ ph trách NCNL và truyền thông các cấp TW, tỉnh, huyện sao chép các bài báo
để thông báo trên các bảng tin nội bộ c a Dự án; Tr ng ban, BPT xã giao trách nhiệm
cho một cán bộ theo dõi để sao chép các bài báo đ a lên bảng tin c a Dự án tại xã;
 Nội dung các bản tin báo chí có thể đ ợc biên tập lại thành các bản tin phát thanh các
cấp (nh h ớng dẫn phần trên). Với những bản tin có nội dung phù hợp, BQLDA cấp
huyện và BPT xã nên tổ chức biên tập lại để phát trên Đài Truyền thanh huyện và hệ thống
phát thanh cấp xư (nh h ớng dẫn trên).

6.3.4 Tờ r i
6.3.4.1 Mô tả ho t đ ng
‘T rơi’ là cách gọi thông d ng c a một bản giới thiệu thông tin ngắn gọn về Dự án. ‘T
rơi’ là hoạt động truyền thông do BĐPTW ch trì thuê tuyển t vấn để thiết kế và phát
hành t rơi thống nhất cho toàn Dự án. Tùy theo yêu cầu sử d ng, T rơi có thể đ ợc cập
nhật và/hoặc tái phát hành nhiều lần trong vòng đ i Dự án.
6.3.4.2 Các yêu cầu đ i v i tờ r i
BĐPTW sẽ thuê tuyển t vấn để thiết kế và in ấn T rơi cho toàn ự án. Chi tiết về nội
dung và hình thức c a T rơi sẽ do t vấn đề xuất để BĐPTW xem xét và lựa chọn tr ớc
khi in ấn. T rơi cần đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau đây:
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 T rơi cần phải thể hiện đ ợc những thông tin giới thiệu chung nhất về Dự án; các thông
tin đ a vào t rơi phải đ ợc chọn lọc rất kỹ càng để đảm bảo giảm thiểu ‘dung l ợng’
nh ng vẫn cung cấp đ ợc đầy đ thông tin cần thiết về Dự án;
 Khi có thể, nên hình ảnh hóa các nội dung để không sử d ng nhiều chữ; hình ảnh sử d ng
phải có tính biểu đạt cao, phù hợp với văn hóa hu vực Tây Nguyên, và có bản quyền;
 Có tính thẩm mỹ cao trong thiết kế thể hiện : màu sắc hợp lý, bố c c hài hòa, lựa chọn kết
hợp hài hòa giữa hình ảnh và chữ;
 Chất liệu c a T rơi phải tốt và có thể đ ợc treo/ghim vào các bảng tin nội bộ, các khu vực
nhà sinh hoạt cộng đồng trong th i gian nhất định mà không bị h hại (phai màu, bám b i,
rách nát...).
6.3.4.3 Quản lý và sử dụng tờ r i
Sau khi T rơi đ ợc in ấn, BĐPTW cấp phát T rơi cho các cấp trong BQLDA với số
l ợng phù hợp với yêu cầu sử d ng và nguồn lực sẵn có nh ng u tiên cho cấp cơ s để
thực hiện tuyên truyền về Dự án đến đông đảo đối t ợng h ng lợi. T rơi có thể đ ợc sử
d ng theo những hình thức d ới đây:
 Phát kèm T rơi trong tài liệu phát trong những sự kiện quan trọng c a Dự án (Hội nghị,
Hội thảo...), đặc biệt là các sự kiện c a Dự án tổ chức với các đối tác c a Dự án (nh các
doanh nghiệp, các tổ chức có thể hợp tác và hỗ trợ cho quá trình thực hiện Dự án);
 Treo/ghim tại các bảng tin nội bộ c a UBND huyện/xã, các tổ chức Chính trị - Xã hội hợp
tác với Dự án (Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên...);
 Treo/ghim tại bảng tin nội bộ tại nơi làm việc BQLDA các cấp, đặc biệt là cấp xã;
 Treo/ghim tại khu vực thông báo c a thôn bản nh nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tr
thôn, nhà già làng...;

ng

 Cấp phát cho một số đối t ợng có khả năng vận động quần ch ng nh : Tr ng thôn,
tr ng nhóm LEG, già làng, chức sắc tôn giáo, và những cá nhân có uy tín trong cộng
đồng để có ph ơng tiện tuyên truyền về Dự án.

6.3.5 Pa-nô, áp-phích
6.3.5.1 Mô tả ho t đ ng
Pa-nô th ng có kích th ớc t ơng đối lớn, đặt gắn với khung sắt ngoài tr i gần tr s
các cơ quan chính quyền hoặc những nơi công cộng vị trí dễ quan sát.
Áp-phích là các bản in cỡ lớn hoặc trung bình có thể treo, dán, hoặc ghim tại tr s các cơ
quan chính quyền và/hoặc tại các bảng tin c a Dự án để ng i dân dễ dàng quan sát.
Đây là hoạt động cho BQLDA các tỉnh ch trì thực hiện. BQLDA tỉnh sẽ tuyển nhà thầu
để thiết kế và thi công hệ thống pa-nô về Dự án tại tr s UBND huyện và UBND xã dự
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án; thiết kế và in ấn áp-phích tuyên truyền về Dự án để cấp phát cho các BQLDA huyện và
BPT xã.
6.3.5.2 Các yêu cầu v i pa-nô, áp phích
BQLDA tỉnh sẽ thuê tuyển nhà thầu để thiết kế, sản xuất và thi công pa-nô, áp-phích về Dự
án nên chi tiết về nội dung, hình thức, và các đặc điểm kỹ thuật sẽ do t vấn đề xuất để
BĐP A các tỉnh xem xét và lựa chọn.
Pa-nô, áp-phích c a Dự án cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
 Giảm thiểu sử d ng chữ trong pa-nô, áp-phích; sử d ng hình ảnh có tính biểu đạt cao, phù
hợp với văn hóa hu vực Tây Nguyên để thu hút sự chú ý c a đối t ợng xem pa-nô, ápphích;
 Hình ảnh sử d ng dù phải có tính biểu đạt cao nh ng cần đơn giản về chi tiết để đảm bảo
thiết kế c a pa-nô, áp-phích không bị rối. Với pa-nô thì việc lựa chọn hình ảnh cần đảm
bảo dễ thi công trên chất liệu chịu đ ợc điều kiện ngoài tr i;
 Địa điểm đặt pa-nô, dán/ghim áp-phích cần là những điểm dễ quan sát tại những nơi có
l ợng ng i qua lại nhiều nhất;
 Về chất liệu:


Với pa-nô, chất liệu làm bảng pa-nô và loại sơn sử d ng phải đảm bảo có sức bền cao
đối với điều kiện th i tiết trong vùng dự án;



Với áp-phích, chất liệu lựa chọn để in ấn cần có chất l ợng tốt để đảm bảo có thể
dán/ghim tại các địa điểm cộng cộng trong th i gian t ơng đối dài mà không bị h hại,
bám b i, phai màu.

6.3.5.3 Quản lý và sử dụng pa-nô, áp-phích
Đối với pa-nô, sau hi ph ơng án thiết kế và thi công đ ợc phê duyệt, nhà thầu sẽ thực
hiện việc thi công tại những địa điểm do UBND huyện và xư đồng ý theo kiến nghị c a
BQLDA huyện và BPT xã.
Đối với áp-phích, việc sử d ng áp-phích nh sau:
 BQLDA tỉnh, huyện dán áp phích tại khu vực làm việc;
 BPT xã dán áp phích tại khu vực bảng tin c a UBN xư, các điểm công cộng hác nh
trạm y tế, b u điện văn hóa xư, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn bản.
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6.3.6 Bảng tin t i n i lƠm vi c của BQLDA các cấp
6.3.6.1 Mô tả ho t đ ng
BQLDA tỉnh, BQLDA huyện và BPT xã duy trì Bảng tin nội bộ để cung cấp các thông tin
giới thiệu, các thông báo liên quan đến hoạt động c a Dự án. Bảng tin này đ ợc xây dựng
khi Dự án đi vào thực hiện và duy trì trong suốt vòng đ i c a Dự án.
Hình thức phổ biến nhất c a Bảng tin nội bộ là các bảng có ích th ớc phù hợp treo tại nơi
làm việc c a BQLDA các cấp. Chất liệu c a Bảng tin có thể là bảng gỗ, bảng nhựa, hoặc
các chất liệu hác để dán hoặc treo các thông báo; có thể là bảng xốp để ghim các thông tin
cần thiết.
6.3.6.2 Xây d ng Bảng tin n i b
Bảng tin Nội bộ nên đ ợc thiết kế theo các góc thông tin, trong đó cân nhắc các góc thông
tin cho (i) thông báo mới (tin ‘nóng’); (ii) các văn bản/h ớng dẫn th ng đ ợc sử d ng;
(iii) các thông tin cần công khai theo quy định (nh thông tin về kế hoạch năm; thông tin
m i thầu; kết quả đấu thầu...); (iv) hình ảnh hoạt động c a Dự án; (v) lịch các sự kiện trong
th i gian tới c a Dự án (lịch họp, lịch phát sóng các bản tin phát thanh, truyền hình...); (vi)
các tài liệu phù hợp hác (nh t rơi, áp phích, các ấn bản tuyên truyền khác).
Tùy theo điều kiện c thể mà ích th ớc c a Bảng tin và các góc trong Bảng tin đ ợc thiết
kế phù hợp. Nếu là bảng xốp thì thông tin sẽ đ ợc ghim vào góc thông tin phù hợp; nếu là
bảng nhựa hay một số chất liệu khác thì cần có d ng c thiết kế sẵn để kẹp tài liệu.
Do Bảng tin có chất liệu phổ biến và yêu cầu đơn giản nên BQLDA các cấp có thể đặt mua
các Bảng tin theo yêu cầu riêng tại tất cả các tỉnh/huyện Dự án.
6.3.6.3 Quản lý Bảng tin n i b
Cập nhật Bảng tin Nội bộ là yếu tố quyết định hiệu quả c a hình thức truyền thông này.
Công tác quản lý Bảng tin Nội bộ đ ợc quy định nh sau:
 Với BQLDA tỉnh, BQLDA huyện: cán bộ ph trách kế hoạch, NCNL, và truyền thông
chịu trách nhiệm cập nhật Bảng tin nội bộ. Khi có các thông báo/h ớng dẫn/hình ảnh...
mới, cán bộ này sẽ trực tiếp thực hiện việc cập nhật cho Bảng tin;
 Tại cấp xư, Tr ng BPT xã giao trách nhiệm cho một thành viên c a BPT xã có trách
nhiệm (i) theo dõi tình trạng c a các thông tin treo và/hoặc ghim tại Bảng tin để đảm bảo
thay thế hi h hại; (ii) cập nhật thông tin theo cấu trúc c a Bảng tin ngay khi có yêu cầu.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án GNTN

Trang | 23

Quyển 6 – Truyền thông

6.3.7 Bảng hi u công trình
6.3.7.1 Mô tả ho t đ ng
Bảng hiệu công trình là bảng hiệu đ ợc đặt tại các công trình CSHT do Dự án đầu t . Bảng
hiệu công trình là một hạng m c cần thực hiện trong các gói thầu xây lắp c a Dự án, do
nhà thầu thực hiện theo h ớng dẫn c a BQLDA làm ch đầu t .
6.3.7.2 Thi công bảng hi u công trình
Nhà thầu đ ợc đ ợc trao hợp đồng thực hiện các công trình CSHT c a Dự án sẽ chịu trách
nhiệm thi công bảng hiệu công trình. Các bảng hiệu cần đáp ứng những yêu cầu sau:
 Về nội dung, Bảng hiệu công trình cần có các thông tin sau:


Tên Dự án: Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên;



Tên công trình: tuy theo điều kiện c thể, có thể ghi tên đầy đ nh trong Hợp đồng
hoặc ghi tên vắn tắt c a công trình;



Năm hoàn thành: ghi năm bàn giao và đ a vào sử d ng.

 Về hình thức, tùy theo đặc thù từng công trình mà Bảng hiệu công trình có thể làm bằng
các chất liệu hác nhau nh ng đều phải đảm bảo Bảng hiệu có tuổi thọ bằng với tuổi thọ
c a công trình. Một số chất liệu sử d ng có thể gồm:


Bảng hiệu bê-tông, với chữ đ ợc khắc vào bề mặt bê-tông, gắn vào cột bê-tông chôn
tại công trình;



Bảng hiệu sắt, với chữ đ ợc sơn hoặc dán decal (nh ng đ ợc xử lý bề mặt để đảm bảo
chịu đ ợc điều kiện th i tiết) gắn vào cọc sắt hoặc gỗ tại công trình;



Với các công trình nh cầu, bể n ớc, nhà sinh hoạt cộng đồng... thì có thể gắn biển
hiệu trực tiếp vào công trình mà không cần cột treo bảng hiệu.

6.3.7.3 Quản lý bảng hi u công trình
Sau khi hoàn thành, bảng hiệu công trình là một phần c a công trình C HT đ ợc Dự án
xây dựng. Do đó, bảng hiệu công trình cũng là một hạng m c cần đ ợc bảo trì để đảm bảo
các bảng hiệu có thể tồn tại cùng với công trình do Dự án đầu t .
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6.4.1 Truy n thông t i các H i thảo/H i nghị
6.4.1.1 Mô tả ho t đ ng
Dự án không tổ chức các Hội thảo/Hội nghị chỉ để truyền thông cho Dự án. Nh ng trong
vòng đ i 6 năm thực hiện, Dự án sẽ tổ chức rất nhiều Hội nghị/Hội thảo các cấp để triển
khai công tác, chia sẻ thông tin/kinh nghiệm, tổng kết và đánh giá... Đây là những sự kiện
mà Dự án có thể lồng ghép các hoạt động truyền thông về Dự án nh là một phần (chính
thức hoặc không chính thức trong ch ơng trình c a Hội thảo/Hội nghị).
o đó, truyền thông tại các Hội thảo/Hội nghị c a Dự án là những hoạt động mang tính
lồng ghép vào ch ơng trình tại các Hội thảo/Hội nghị đó.
6.4.1.2 Các thức l ng ghép truy n thông trong H i nghị/H i thảo
Có nhiều cách thức lồng ghép các hoạt động truyền thông vào các Hội nghị/Hội thảo, tùy
theo đối t ợng tham dự, nội dung, quy mô c a Hội nghị/Hội thảo. Các hình thức lồng ghép
truyền thông có thể gồm:
 Phát T rơi và các tài liệu truyền thông hác (nh bản sao các bài báo, bản sao DVD các
ch ơng trình phát thanh, truyền hình về Dự án) kèm tài liệu Hội thảo/Hội nghị;
 Tr ng bày hình ảnh về hoạt động c a Dự án phù hợp với nội dung c a Hội thảo/Hội nghị;
 Sử d ng các video clip để phát lại các ch ơng trình truyền hình về Dự án tr ớc gi khai
mạc hoặc trong gi nghỉ giải lao;
 Trình chiếu slideshow về các nội dung giới thiệu Dự án (sử d ng định dạng powerpoint)
tr ớc gi khai mạc hoặc trong gi nghỉ giải lao;
 Tổ chức cho các nhóm LEG tr ng bày/giới thiệu sản phẩm bên lề c a các Hội nghị/Hội
thảo có nội dung thích hợp.
6.4.1.3 Các thức l ng ghép truy n thông trong H i nghị/H i thảo
 Hội thảo/hội nghị do cấp nào chịu trách nhiệm tổ chức thì BQLDA cấp đó sẽ thực hiện các
hoạt động truyền thông lồng ghép vào ch ơng trình Hội thảo/Hội nghị. Khi đó, cán bộ ph
trách NCNL và truyền thông c a BQLDA tổ chức Hội thảo/Hội nghị sẽ lên kế hoạch để
xin ý kiến phê chuẩn c a GĐ BQLDA.


au hi đư có sự đồng ý, cán bộ ph trách NCNL và truyền thông làm việc với ban tổ chức
Hội thảo/Hội nghị để thống nhất về hình thức lồng ghép, cách thức phối hợp để tổ chức
lồng ghép truyền thông.
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6.4.2 Truy n thông t i các cu c họp tri n khai công vi c của D án
6.4.2.1 Mô tả ho t đ ng
Quá trình triển khai Dự án đòi hỏi BQLDA các cấp có nhiều các cuộc họp để triển khai
hoạt động c a Dự án. Các dạng cuộc họp chính có thể gồm:
 Các cuộc họp trong nội bộ BQLDA các cấp là một cơ hội để thực hiện các hoạt động
truyền thông nội bộ (hiểu theo nghĩa BQL A cấp trên truyền đạt và ghi nhận phản hồi từ
cán bộ BQLDA cấp d ới);
 Cuộc họp c a BQLDA các cấp với đối tác liên quan (các cơ quan chính quyền, các doanh
nghiệp, nhà cung ứng, đơn vị cung cấp dịch v ...): đây cũng là những cuộc họp có thể lồng
ghép một số hoạt động truyền thông cho Dự án. Các thực hiện các hoạt động lồng ghép
truyền thông này cũng t ơng tự nh là cách thức lồng ghép truyền thông trong các Hội
thảo/Hội nghị c a Dự án (đư h ớng dẫn trên);
 Cuộc họp với ng i h ng lợi trong quy trình lập kế hoạch, hoặc họp khi cần thiết triển
khai các nhiệm v công việc c thể: Đây là những cơ hội để thực hiện những hoạt động
truyền thông đối thoại cho Dự án. Khác với rất nhiều hoạt động truyền thông khác, các
cuộc họp này là cơ hội để cán bộ có thẩm quyền c a Dự án cung cấp thông tin về Dự án
cho ng i h ng lợi và ghi nhận thông tin phản hồi. Phần 6.4.2 này sẽ tập trung vào h ớng
dẫn thực hiện truyền thông qua những cuộc họp với ng i dân.
6.4.2.2 Cách thức l ng ghép truy n thông trong cu c họp
Các hình thức truyền thông trong các cuộc họp triển khai công việc c a Dự án có thể gồm:
 Giới thiệu cho ng i dân tham dự cuộc họp các thông tin về Dự án, cách thức hỗ trợ, cơ
chế hỗ trợ, lợi ích c a tham gia các hoạt động c a Dự án...;
 Phát T rơi và các tài liệu truyền thông hác (nh bản sao các bài báo, bản sao DVD các
ch ơng trình phát thanh, truyền hình về Dự án) kèm tài liệu cuộc họp;
 Sử d ng các video clip để phát lại các ch ơng trình truyền hình về Dự án tr ớc gi họp
hoặc trong gi nghỉ giải lao;
 Trình chiếu slideshow về các nội dung giới thiệu Dự án (sử d ng định dạng powerpoint)
tr ớc họp hoặc trong gi nghỉ giải lao;
 M i những g ơng điển hình sản xuất giỏi đến chia sẻ kinh nghiệm;
 Và những hình thức truyền thông phù hợp khác nếu điều kiện cho phép (nh các tiết m c
sân khấu hóa để truyền truyền thay đổi nhận thức...).
6.4.2.3 Chu n bị cho các ho t đ ng truy n thông t i các cu c họp
 Cấp nào ch trì cuộc họp thì có trách nhiệm thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền
thông trong cuộc họp. C thể, khi BQLDA huyện ch trì cuộc họp với các xã thì cán bộ
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ph trách kế hoạch, NCNL và truyền thông sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động
lồng ghép truyền thông; Khi BPT xã ch trì các cuộc họp với ng i dân h ng lợi thì
Tr ng BPT xã giao nhiệm v cho cán bộ BPT xã phối hợp với cán bộ CF chuẩn bị cho
lồng ghép truyền thông tại các cuộc họp. Trong thực tế, BPT xã sẽ là cấp ch trì hầu hết
các cuộc họp với ng i dân.
Để đạt đ ợc hiệu quả cao trong truyền thông tại các cuộc họp, cần l u Ủ các yêu cầu sau:
 Công tác chuẩn bị cho cuộc họp:


Cán bộ CF, cán bộ PBT xư đ ợc phân công thảo luận chi tiết các công việc chuẩn bị;



Th i gian, địa điểm, nội dung cuộc họp cần đ ợc thông báo rộng rưi đến ng i dân
tham gia. Việc thông báo cần thực hiện tr ớc khoảng 1 tuần tr ớc khi diễn ra cuộc họp
và thông báo lại ngay tr ớc ngày tổ chức họp;



BPT xã làm việc với tr ng thôn/bản, già làng, và những ng i có uy tín để thông báo
về nội dung cuộc họp và đề nghị tr ng thôn/bản, già làng, và những ng i có uy tín
tham gia hỗ trợ cho BPT xã tổ chức cuộc họp thành công: qua tuyên truyền vận động
ng i dân tham gia, hỗ trợ thu thập thông tin về tình hình thôn bản, hỗ trợ tích cực cho
thảo luận nhóm...



Trong điều kiện cho phép, cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần cho cuộc họp:
thiết bị âm thanh, bàn ghế, chè n ớc, bảng viết, các tài liệu cần phải phát, bánh kẹo
(cho trẻ em đi èm với ph nữ đến tham dự các cuộc họp);



Ch ơng trình c a cuộc họp cần đ ợc thống nhất theo từng nội dung, có sự phân công
rõ ràng về trách nhiệm thực hiện từng nội dung;

 Trong th i gian họp:


Phát r rơi và các tài liệu liên quan (nếu có) ngay hi ng



Trong khi ch ổn định thành phần tham gia, có thể chiếu các video clip về Dự án/hoặc
trình chiếu slides về Dự án;



Ch trì cuộc họp giới thiệu thông tin về Dự án trong phần dẫn nhập về nội dung c a
cuộc họp;



Trong gi nghỉ giải lao (nếu có), tiếp t c chiếu các video clip về Dự án/hoặc trình
chiếu slides về Dự án;



Nếu có m i đại biểu là các g ơng sản xuất giỏi chia sẻ kinh nghiệm thì trao đổi để đại
biểu có sự chuẩn bị tốt khi phát biểu tại cuộc họp;



BPT xã cần phân công cán bộ làm công tác th
kiến thảo luận c a ng i dân tham gia.
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6.4.3 Truy n thông t i các ho t đ ng tập huấn NCNL
6.4.3.1 Mô tả ho t đ ng
Trong quá trình triển khai thực hiện, Dự án có nhiều hoạt động NCNL tập trung vào hai
nhóm đối t ợng chính là (i) NCNL cho đội ngũ cán bộ thuộc BQLDA các cấp (và một số
cán bộ liên quan khác); và (ii) tập huấn kỹ thuật cho ng i dân.
Đối với các hoạt động NCNL cho cán bộ, các hoạt động truyền thông có thể lồng ghép vào
những hoạt động này là truyền thông nội bộ (BQLDA cấp trên tập huấn, giới thiệu về Dự
án cho BQLDA cấp d ới), do đó hông thuộc phạm vi h ớng dẫn.
Với các hoạt động tập huấn kỹ thuật cho ng i dân, đây là một cơ hội tốt để thực hiện
truyền thông đối thoại với ng i dân. Theo cơ chế c a Dự án, các các thành viên nhóm cải
thiện sinh kế (LEG) đều phải đ ợc tập huấn kỹ thuật tr ớc khi thực hiện các hoạt động
sinh kế theo kế hoạch (xem chi tiết trong Quyển 11). Nhóm LEG sẽ tự lựa chọn đối t ợng
cung cấp dịch v tập huấn kỹ thuật. BPT xã (trong THP2.1) và BQLDA huyện (trong
THP2.2) có thể thực hiện lồng ghép truyền thông cho Dự án khi các tổ chức thực hiện hoạt
động tập huấn kỹ thuật.
6.4.3.2 Cách thức l ng ghép ho t đ ng truy n thông
Lồng ghép truyền thông vào hoạt động tập huấn kỹ thuật cho ng
hiện thông qua một số hình thức nh sau:

i dân có thể đ ợc thực

 Phát T rơi và các tài liệu truyền thông hác (nh bản sao các bài báo, bản sao DVD các
ch ơng trình phát thanh, truyền hình về Dự án) kèm tài liệu tập huấn;
 Tr ớc khi thực hiện tập huấn, cán bộ CF hoặc cán bộ BPT xã giới thiệu với ng i dân về
các hỗ trợ c a Dự án và các h ớng dẫn cần thiết để ng i dân th h ng đ ợc các hỗ trợ
theo quy định c a Dự án;
 Cán bộ BQLDA các cấp phối hợp với cán bộ CF trao đổi với ng i tập huấn kỹ thuật cho
ng i dân về Dự án để các thông tin về Dự án đ ợc lồng ghép trong khi tập huấn kỹ thuật.

6.4.4 Truy n thông qua H i chợ và các s ki n khác
Các hoạt động truyền thông đối thoại còn có thể đ ợc thực hiện trong một số tr ng hợp
hác nh tổ chức các Hội chợ về Dự án; các sự kiện liên quan dến Dự án có sự tham gia
c a các đối t ợng h ng lợi và các bên liên quan hác. Tùy theo đối t ợng tham gia, tính
chất c a hoạt động mà có thể cân nhắc lồng ghép truyền thông trong quá trình tổ chức các
Hội chợ và sự kiện đó. Về cơ bản, các hình thức lồng ghép có thể gồm:
 Phát T rơi và các tài liệu truyền thông hác (nh bản sao các bài báo, bản sao DVD các
ch ơng trình phát thanh, truyền hình về Dự án) kèm tài liệu các sự kiện;
 Tr ng bày hình ảnh về hoạt động c a Dự án phù hợp với nội dung c a sự kiện;
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 Sử d ng các video clip để phát lại các ch ơng trình truyền hình về Dự án tr ớc gi khai
mạc hoặc trong gi nghỉ giải lao c a sự kiện;
 Trình chiếu slideshow về các nội dung giới thiệu Dự án (sử d ng định dạng powerpoint)
tr ớc gi khai mạc hoặc trong gi nghỉ giải lao c a sự kiện;
 Tổ chức các gian hàng cho nhóm LEG tr ng bày/giới thiệu sản phẩm;
 Tổ chức các gian hàng cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông nghiệp, các đơn vị
cung ứng đầu vào, các đơn vị cung cấp dịch v giới thiệu về sản phẩm dịch v và tiếp xúc
với các khách hàng tiềm năng.

6.4.5 Ho t đ ng truy n thông m ng l

i

6.4.6.1 Mô tả ho t đ ng
Đây là những hoạt động truyền thông không phải do Dự án trực tiếp thực hiện. Thay vào
đó, ự án xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức Chính trị - Xã hội, đoàn thể, các thể
chế cộng đồng, già làng, tr ng bản, các cá nhân có uy tín trong cộng đồng để thông qua
đó phổ biến thông tin về Dự án đến các đối t ợng h ng lợi.
Các hoạt động truyền thông mạng l ới ch yếu đ ợc thực hiện cấp xã và thôn bản, do đó
BPT xư và các đối tác cấp xã và thôn bản là những đối t ợng chính liên quan đến thực
hiện các hoạt động truyền thông mạng l ới.
6.4.6.2 Các đ i tác truy n thông m ng l

i của D án

Để thực hiện hoạt động truyền thông mạng l ới, Dự án cần phát triển quan hệ hợp tác với
các đối tác sau:
 Hội LHPN: BPT xã làm việc với Hội LHPN xã để cung cấp thông tin về Dự án và đề xuất
Hội LHPN tuyên truyền về Dự án cho các hội viên thông qua những hoạt động c a Hội.
Trọng tâm tuyên truyền là về các hỗ trợ c a Dự án cho các hoạt động phát triển sinh kế
(nhất là trong THP2.1).
 Trạm Y tế xã và các cộng tác viên dinh d ỡng cộng đồng: theo thiết kế c a Dự án thì Trạm
Y tế xã và các cộng tác viên dinh d ỡng cộng đồng sẽ là những đối tác hợp tác với Dự án
trong thực hiện một số hoạt động c a THP2.1 – Tự ch và đa dạng hóa thu nhập. BPT xã
làm việc với Trạm Y tế xã và các cộng tác viên dinh d ỡng cộng đồng để giới thiệu về các
hỗ trợ c a Dự án và đề xuất Trạm Y tế và các cộng tác viên dinh d ỡng cộng đồng hỗ trợ
phổ biến thông tin về Dự án cho ng i dân.
 Hội Nông dân: BPT xã làm việc với Hội Nông dân xã để cung cấp thông tin về Dự án và
đề xuất Hội Nông dân tuyên truyền về Dự án cho các hội viên thông qua những hoạt động
c a Hội. Trọng tâm tuyên truyền là về các hỗ trợ c a Dự án cho các hoạt động phát triển
sinh kế, hình thức hỗ trợ các LEG.
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 Đoàn Thanh niên: BPT xã làm việc với Đoàn TNC Hồ Chí Minh xư để cung cấp thông
tin về Dự án và đề xuất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tuyên truyền về Dự án cho
các đoàn viên thông qua những hoạt động c a Đoàn Thanh niên.
 Các già làng, tr ng bản, tr ng thôn, chức sắc tôn giáo, và các cá nhân có uy tín trong
cộng đồng: mỗi xã có thể có nhiều đối tác cá nhân này. Nếu nhận đ ợc sự đồng thuận và
ng hộ c a đội ngũ các già làng, tr ng bản, tr ng thôn, chức sắc tôn giáo, và các cá nhân
có uy tín trong cộng đồng thì Dự án sẽ thành công trong việc giới thiệu các cách nghĩ, cách
làm mới cho ng i dân h ng lợi. BPT xã cần tổ chức hội nghị với các đối tác này để phổ
biến thông tin về Dự án và đề xuất các đối tác hỗ trợ trong công tác truyên truyền.
6.4.6.3 Th c hi n ho t đ ng truy n thông m ng l

i của D án

Để thực hiện hoạt động truyền thông mạng l ới, Dự án cần phát triển quan hệ hợp tác với
các đối tác nói trên thông qua:
 BPT xã nên tổ chức Hội nghị hoặc các buổi họp theo định kỳ hàng quý với các tổ chức
chính trị-xã hội, tổ chức đoàn thể, để cập nhật các thông tin về Dự án. Qua đó, các tổ chức
đối tác này có các thông tin cập nhật về Dự án để truyên truyền vận động trong quá trình
triển khai nhiệm v công tác;
 Tổ chức các cuộc họp tối thiểu là 6 tháng/lần với đội ngũ già làng, tr ng bản, chức sắc
tôn giáo, cá nhân có uy tín trong cộng đồng để phổ biến/cập nhật thông tin về Dự án. Trên
cơ s đó, đội ngũ già làng, tr ng bản, chức sắc tôn giáo, cá nhân có uy tín sẽ hỗ trợ Dự án
để truyền truyền cho ng i dân h ng lợi.
Các hoạt động truyền thông mạng l ới có thể gồm:
 Lồng ghép giới thiệu về Dự án trong các cuộc họp c a các tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ
chức đoàn thể là đối tác truyền thông mạng l ới c a Dự án. Trong tr ng hợp cần thiết,
BPT xã hoặc BQLDA huyện có thể hỗ trợ các đối tác để:


Giới thiệu thông tin về Dự án tại cuộc họp;



Cung cấp các ấn phẩm nh t rơi và các ấn phẩm truyền thông phù hợp khác (bản sao
bản tin phát thanh, truyền hình...) cho đối tác để thông qua đó cơ quan đối tác cung cấp
lại cho ng i h ng lợi;

 Phát huy vai trò c a đội ngũ già làng, tr ng bản, chức sắc tôn giáo, cá nhân có uy tín
trong cộng đồng. Thông qua các cuộc họp tổ chức định kỳ (tối thiểu là 6 tháng/lần), đội
ngũ già làng, tr ng bản, chức sắc tôn giáo, cá nhân có uy tín trong cộng đồng đ ợc cung
cấp đầy đ thông tin về Dự án. Qua đó, các cá nhân này sẽ tiếp t c giới thiệu và truyền
truyền cho ng i dân h ng lợi.
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