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ADC Trung tâm nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp 
miền núi

CCD Trung tâm Phát triển Cộng đồng (Điện Biên)

DECEN Trung tâm Phát triển cộng đồng Cao Bằng

DTTS Dân tộc thiểu số 

GĐCĐ Ghi điểm cộng đồng

I2I Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho 
phụ nữ người dân tộc thiểu số

LHPN Liên hiệp Phụ nữ 

LARC Câu lạc bộ Pháp luật và Đời sống  
(Law and Rights Club)

TTTT Thông tin truyền thông 

TCTT Tiếp cận thông tin 

TTTB Thông tin thôn bản

UBND Ủy ban Nhân dân

VSLA Nhóm cổ phần tài chính tự quản/Nhóm tiết kiệm tự 
quản (Village Savings and Loan Associaion)

A CÁC TỪ VIẾT TẮT

Sổ tay được xây dựng dựa trên các bài học kinh nghiệm từ Dự án  
“Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ người dân tộc thiểu số” 

(Dự án I2I) tại các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn.
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I GIỚI THIỆU

CƠ SỞ PHÁP LÝ
Ngày 4 tháng 6 năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin 
đã được Quốc hội Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 
11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Ngày 6 tháng 12 năm 2016, Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 52/2016/QĐ-TT ban hành quy chế hoạt 
động thông tin cơ sở. 

Đây là các cơ sở pháp lý rất quan trọng cho việc thực 
hiện quyền TCTT của người dân, nâng cao tính công 
khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của các cơ 
quan Nhà nước, tạo điều kiện chia sẻ thông tin hai 
chiều, thúc đẩy quá trình lồng ghép các nguồn lực 
trong xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, đặc 
biệt cho các cộng đồng người DTTS vốn là các nhóm 
còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các thông 
tin cần thiết cho cuộc sống của họ.

DỰ ÁN I2I VÀ SÁNG KIẾN MÔ HÌNH 
TCTT CẤP CƠ SỞ 
Dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin 
cho phụ  nữ dân tộc thiểu số”- (Dự án I2I) do Liên 
minh Châu Âu tài trợ và được Tổ chức CARE Quốc tế 
tại Việt Nam cùng các đối tác địa phương thiết kế,  
tổ chức thực hiện tại 3 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và 
Bắc Kạn. 

Một trong các mục tiêu quan trọng của dự án là 
tăng cường khả năng TCTT về pháp lý, chính sách, 
các chương trình phát triển, xóa đói giảm nghèo của 
đồng bào DTTS, đặc biệt của phụ nữ, từ đó góp phần 
nâng cao vị thế và đảm bảo sự phát triển bền vững 
vùng đồng bào các DTTS nói chung và phụ nữ người 
DTTS nói riêng. 

MÔ HÌNH
TIẾP CẬN THÔNG TIN  

    Đây là một mô hình 
hết sức hiệu quả, rất phù 
hợp với chức năng và 
nhiệm vụ của xã, hoàn toàn 
không phát sinh thêm công 
việc mới cho cán bộ xã.

Cách thức truyền thông 
và trao đổi thông tin hai 
chiều đã đáp ứng tốt hơn 
rất nhiều nhu cầu thông 
tin của người dân, tăng 
cường phối kết hợp giữa 
các phòng ban của xã, giảm 
chồng chéo trong việc 
cung cấp các thông tin về 
chính sách, pháp luật cho 
người dân    

 
Lãnh đạo UBND xã Thanh Vận, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
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Trong ba năm từ 2017 đến 2019, một mô hình TCTT 
cấp cơ sở do dự án và các đối tác địa phương thiết 
kế đã được hỗ trợ triển khai tới hơn 50 thôn bản tại  
địa bàn các xã Thanh Vận, Mai Lạp (huyện Chợ Mới, 
tỉnh Bắc Kạn), xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên), xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện 
Biên), xã Bắc Hợp và xã Thành Công (huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao Bằng). Mô hình đã đạt được nhiều 
thành quả đáng khích lệ bao gồm:

 ✤ Tăng cường khả năng TCTT cho nhân dân đặc biệt 
là phụ nữ DTTS.

 ✤ Triển khai có hiệu quả các định hướng chiến lược 
của đất nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật.  

 ✤ Đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức phổ 
biến pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về phổ biến pháp luật. 
Đặc biệt, đảm bảo thông tin truyền tải có sự tương 
tác hai chiều giữa chính quyền và cộng đồng, 
người dân (đặc biệt phụ nữ) không thông thạo 
tiếng phổ thông vẫn có thể tiếp cận và hiểu thông 
tin truyền tải. 

 ✤ Huy động được sự tham gia đông đảo của của các 
ban ngành, đoàn thể và người dân để hỗ trợ cộng 
đồng người DTTS trong TCTT và thực thi pháp luật. 

 ✤ Phụ nữ người DTTS tự tin, chủ động tiếp cận và 
nắm bắt được các thông tin liên quan trực tiếp 
đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 

Hơn 100 cán bộ các cơ quan tỉnh, huyện, xã và thôn 
đã trực tiếp tham gia triển khai mô hình.  Khoảng 125 
bản tin, video, bài phát thanh, sự kiện truyền thông đã 
được xây dựng và tổ chức thực hiện. Hơn 3.000 phụ 
nữ và nam giới các DTTS, vốn là các nhóm cộng đồng 
gặp nhiều khó khăn, đã được tiếp cận các thông tin 
cần thiết cho sản xuất và đời sống của họ. 

Các bản tin được chuyển tải cả bằng ngôn ngữ phổ 
thông lẫn ngôn ngữ của các cồng đồng DTTS, với 
nhiều hình thức khác nhau như bản tin viết, tin phát 
thanh qua hệ thống loa truyền thanh, truyền thông 
thông qua hình thức diễn kịch, video, v.v..

CÁC CƠ QUAN ĐỐI TÁC 
THAM GIA TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 ⚫ Tổ chức CARE Quốc tế tại 
Việt Nam: Quản lý chiến lược, 
hỗ trợ nâng cao năng lực, thử 
nghiệm và hỗ trợ nhân rộng 
các sáng kiến truyền thông và 
bình đẳng giới có sự tham gia. 

 ⚫ Trung tâm nghiên cứu 
Phát triển Nông Lâm nghiệp 
miền núi (ADC): Trực tiếp triển 
khai các hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn. 

 ⚫ Trung tâm Phát triển 
Cộng đồng tỉnh Điện Biên 
(CCD): Trực tiếp triển khai các 
hoạt động trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên. 

 ⚫ Trung tâm Phát triển cộng 
đồng Cao Bằng (DECEN): Trực 
tiếp triển khai các hoạt động 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 ⚫ Sở Tư pháp các tỉnh, 
phòng tư pháp các huyện 
và UBND các xã: Phối kết hợp 
thiết kế và triển khai các hoạt 
động tại địa bàn dự án tại địa 
phương.  

Mô hình TCTT đã được Sở Tư pháp và các cơ quan ban ngành liên quan của các tỉnh, huyện xã 
và người dân đánh giá rất cao như một giải pháp hiệu quả để triển khai Luật TCTT. Tính đến 
tháng 2/2020, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã và 
đang xây dựng đề án, hỗ trợ triển khai và nhân rộng. 

    Cách truyền thông rất khác trước 
đây. Hiểu thông tin hơn. Có nhiều 
thông tin hơn.    

    Thông qua mô hình này người 
dân rất phấn khởi vì họ được cung cấp 
thông tin chính xác đầy đủ kịp thời 
theo nhu cầu. Đây là một hình thức 
thay đổi cách truyền thông dễ hơn 
nhưng lại có hiệu quả hơn, chị em hiểu 
rõ hơn về các quy định của chính sách 
pháp luật.    

 

    Trước kia đi họp thì chỉ hiểu qua 
loa bây giờ giờ hiểu rất rõ thông qua 
thảo luận. Ngoài ra còn được đưa ra nhu 
cầu thông tin, chị em rất thích và được 
rất nhiều người quan tâm, kể cả các chị 
không biết chữ.   

 

    Các ngày lễ lớn chị em tham gia, 
chị em rất vui, chồng rất vui. Chồng rất 
khuyến khích chị em tham gia. Cơ hội 
cho chị em giao lưu, học hỏi, chia sẻ 
kinh nghiệm.    

 

Chia sẻ của các thành viên Nhóm TTTB và Ban TTTT xã tại các tỉnh dự án 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TĂNG CƯỜNG TCTT 
CẤP CƠ SỞ  
Cuốn Sổ tay này được Tổ chức CARE Quốc 
tế tại Việt Nam phối hợp với các đối tác 
địa phương xây dựng dựa trên các bài học 
kinh nghiệm triển khai mô hình TCTT tại 
ba tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn. 
Sổ tay nhằm phục vụ cho quá trình nhân 
rộng mô hình trong các tỉnh nói trên cũng 
như ở các địa phương khác trên cả nước.

Sổ tay được soạn thảo nhằm phục vụ 
cho cán bộ các cấp tham khảo trong quá 
trình tổ chức, triển khai luật TCTT, đặc 
biệt hướng tới đối tượng sử dụng chính 
là các cán bộ cấp xã trong các vùng DTTS 
và miền núi. Với phương châm “ngôn ngữ 
mộc mạc, đơn giản, cụ thể”, Sổ tay mang 
tính hướng dẫn thực hành hơn là các lý 
thuyết về các mô hình TCTT. 

  Hoạt động truyền thông bằng tiếng Dao 
tại tỉnh Bắc Kạn
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II KHÁI QUÁT CHUNG 
VỀ MÔ HÌNH 

Mô hình TCTT cấp cơ sở đã được thử nghiệm và triển khai tại địa bàn 3 tỉnh nói 
trên có thể được tóm tắt như trong sơ đồ dưới đây.

2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thẻ Ghi điểm Cộng đồng

�		Thực hiện truyền 
thông tại nhóm

�		Sử dụng thẻ ghi điểm 
cộng đồng tại thảo 
luận nhóm

�		Gửi thẻ cho ban TTTT

�		Thu thập Thẻ ghi điểm 
cộng đồng

�		Tổng hợp, phân tích 
các thông tin từ Thẻ

�		Xây dựng kế hoạch/
tài liệu/bản tin truyền 
thông 

�		Truyền thông tới 
người dân

Cộng đồng 
giàu thông tin

Câu lạc bộ LARC/VSLA

Ban TTTT

Bản tin  
truyền thông

Thẻ ghi điểm 
cộng đồng

�		Hướng dẫn truyền 
thông tại nhóm

�		Hướng dẫn sử 
dụng Thẻ ghi 
điểm cộng đồng

�		Hướng dẫn tổng 
hợp, phân tích kết 
quả Thẻ 

�		Hướng dẫn xây 
dựng tài liệu/bản 
tin truyền thông. 

�		Báo cáo, điều 
chỉnh hoạt động

CƠ QUAN HỖ TRỢ: 
Sở Tư pháp, UBND xã, 
CARE, ADC, CCD, DECEN

QUY TRÌNH - VAI TRÒ 
CỦA CÁC BÊNB

Tại cấp thôn, các Nhóm thông tin thôn bản 
(Nhóm TTTB) được thành lập với chức năng 
hỗ trợ công tác truyền thông ở cấp cộng đồng 
và đưa ý kiến đánh giá, nhu cầu về thông tin 
của cộng đồng đến xã. Các nhóm này có thể 
được thành lập dựa trên các tổ nhóm, các loại 
hình tổ chức đã có trong thôn bản, ví dụ các 
Nhóm cổ phần tài chính tự quản (VSLA), các 
Câu lạc bộ pháp luật và đời sống (LARC), các 
Câu lạc bộ Pháp luật và Thể thao, Chi hội Phụ 
nữ thôn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội 
Cựu chiến binh, hoặc các nhóm theo cụm dân 
cư, hoặc nhóm là toàn bộ cư dân trong thôn. 

Các nhiệm vụ chủ yếu của nhóm bao gồm: 

 ✤ Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động truyền thông 
hai chiều tại cộng đồng.

 ✤ Đánh giá chất lượng thông tin đã nhận 
được và xác định nhu cầu thông tin của 
thành viên nhóm, của cộng đồng thông 
qua thẻ ghi điểm cộng đồng (GĐCĐ).

 ✤ Tổng hợp và phản hồi thông tin tới Ban 
TTTT xã thông qua việc gửi thẻ GĐCĐ hoặc 
trao đổi trực tiếp với cán bộ phụ trách của  
Ban TTTT. 

Tại cấp xã, một Ban Thông tin và Truyền Thông 
(Ban TTTT) cấp xã được UBND xã ra quyết định 
thành lập với thành phần là các ban ngành 
trong xã có liên quan nhiều tới công tác truyền 
thông (văn hóa thông tin, tư pháp, phụ nữ, 
địa chính, khuyến nông, …). Ban TTTT là đầu 
mối tiếp nhận và phản hồi thông tin cho cộng 
đồng ở cấp xã, hoạt động theo nguyên tắc hai 
chiều, vừa cung cấp thông tin vừa nhận phản 
hồi từ người dân để điều chỉnh việc cung cấp 
thông tin. Ban TTTT có các nhiệm vụ chủ yếu 
bao gồm: 

 ✤ Thu thập thẻ GĐCĐ từ các nhóm TTTB 
(trong đó có đánh giá chất lượng thông tin 
và nhu cầu thông tin của người dân).

 ✤ Tổng hợp, phân tích các thông tin từ Thẻ 
GĐCĐ.

 ✤ Xây dựng kế hoạch/tài liệu/ bản tin truyền 
thông dựa trên kết quả phân tích thôn tin 
từ Thẻ GĐCĐ và kế hoạch truyền thông 
của các ban ngành trong xã.

 ✤ Tổ chức truyền thông tới người dân theo 
kế hoạch đã được xây dựng. Báo cáo kết 
quả hoạt động của Ban TTTT với UBND xã. 

Các cơ quan liên quan cấp xã, huyện, tỉnh 
cũng như các chương trình, dự án trong địa 
bàn sẽ hỗ trợ Ban TTTT xã cũng như các Nhóm 
TTTB. Các hỗ trợ có thể bao gồm như: 

 ✤ Hướng dẫn truyền thông tại nhóm.

 ✤ Hướng dẫn sử dụng Thẻ GĐCĐ.

 ✤ Hướng dẫn tổng hợp phân tích kết quả 
Thẻ.

 ✤ Hướng dẫn xây dựng tài liệu/bản tin truyền 
thông.

 ✤ Báo cáo, điều chỉnh hoạt động.

 ✤ Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực 
và quản lý khác.

Mô hình được vận hành dựa trên 5 nguyên 
tắc chính. Đó là: 

1. Thông tin được chuyển tải hai chiều giữa 
người dân (đặc biệt là phụ nữ người DTTS) 
và đơn vị cung cấp thông tin, các cơ quan 
quản lý của nhà nước.

2. Bình đẳng, công khai, cung cấp thông tin 
một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ dựa 
trên nhu cầu của cả người dân và nhiệm 
vụ của các cơ quan quản lý nhà nước.

3. Không sử dụng thông tin để chống lại Nhà 
nước CHXHCN Việt Nam, phá hoại chính 
sách đoàn kết, kích động bạo lực.
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4. Không sử dụng thông tin nhằm nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị 
về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Không làm sai lệch nội dung 
thông tin đã được cung cấp.

5. Tuân thủ theo các qui định hiện hành khác của pháp luật.

Nguồn: Tài liệu truyền thông về luật tiếp cận thông tin tại UBND các xã

III HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, 
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TCTT
Để tiến hành triển khai Mô hình TCTT, các cơ 
quan ban ngành liên quan của tỉnh, huyện có 
thể tiến hành xây dựng kế hoạch hoặc Đề án 
TCTT trình các cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt. Ví dụ, tại ba tỉnh có dự án I2I, Sở Tư 
pháp tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện được 
giao làm cơ quan đầu mối để xây dựng các Đề 
án TCTT. 

Tùy theo nguồn lực và điều kiện cụ thể của địa 
phương, việc triển khai mô hình TCCT có thể 
được thực hiện thí điểm trên địa bàn một số 
xã hoặc có thể trên toàn bộ địa bàn của huyện, 
tỉnh.

Hoạt động tiếp theo là phổ biến/tập huấn 
sơ bộ về mô hình để các xã/các huyện lập kế 
hoạch triển khai. Hoạt động này có thể được 
tổ chức thông qua một hội thảo tập huấn cấp 
tỉnh hoặc cấp huyện với sự tham gia của đại 
diện UBND các xã.

Các nội dung chủ yếu của hội thảo bao gồm:

 ✤ Giới thiệu về Đề án TCTT đã được phê 
duyệt

 ✤ Sử dụng cuốn Sổ tay này để tập huấn cho 
đại diện các huyện, xã về mô hình TCTT, 
làm rõ/điều chỉnh mô hình tùy theo bối 
cảnh cụ thể của địa phương nếu thấy cần 
thiết

 ✤ Lựa chọn các xã tham gia (nếu không 
triển khai trên địa bàn toàn tỉnh hoặc toàn 
huyện)

 ✤ Lập kế hoạch triển khai mô hình tại các xã.

Trong trường hợp chỉ triển khai một số xã thí 
điểm, dựa trên kinh nghiệm tổ chức thực hiện 
mô hình tại Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn, 
có thể cần nhắc một số tiêu chí cho việc lựa 
chọn xã thử nghiệm như sau:

 ✤ Các xã có lực lượng cán bộ nhanh nhẹn, 
nhiệt tình và tâm huyết

 ✤ Lãnh đạo các xã mong muốn, sẵn sàng 
triển khai mô hình

 ✤ Xã có các điều kiên cơ sở vật chất tối thiểu 
phục vụ cho việc triển khai mô hình (xem 
chi tiết trong các phần sau).   

Đơn vị chủ trì Đề án cũng có thể mời đại diện 
các đơn vị đã hỗ trợ, các xã đã triển khai mô 
hình tại Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn tham 
gia hội thảo để chia sẻ thông tin. Cũng có thể 
tổ chức cho đại diện các xã tham quan các mô 
hình đã triển khai tại 3 tỉnh nói trên. Danh sách 
và số điện thoại của đại diện các đơn vị trực 
tiếp triển khai mô hình tại 3 tỉnh được liệt kê 
trong Phụ lục 1.  

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai 
mô hình TCTT tại Bắc Kạn
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CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TCTT 
Mô hình TCTT cấp cơ sở được triển khai thông qua 5 bước:

Bước 1:  Thành lập Ban TTTT xã

Bước 2:  Thành lập các Nhóm TTTB

Bước 3:  Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất 

Bước 4:  Các hoạt động TCTT

Bước 5:  Giám sát, đánh giá và báo cáo

TÓM TẮT 5 BƯỚC 
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TCTT

Bước 1: Thành lập Ban TTTT xã  
Để đảm bảo tư cách pháp lý khi triển khai mô 
hình, cần có Quyết định thành lập Ban TTTT 
xã. Tham khảo Phụ lục 2 về Quyết định thành 
lập Ban TTTT xã.

Thành phần của Ban TTTT 

Ban TTTT xã là một nhân tố hết sức quan trọng 
không thể thiếu được trong Mô hình TCTT cấp 
cơ sở. Một trong các nhiệm vụ quan trọng của 
Ban TTTT xã là soạn thảo các bản tin truyền 
thông và tổ chức truyền thông tới người dân. 
Do các thông tin cần truyền thông đến người 
dân rất đa dạng và cần đảm bảo phù hợp với 
điều kiện của cộng đồng nên sau khi rút kinh 
nghiệm từ các xã thử nghiệm, thành phần của 
Ban TTTT có thể bao gồm lãnh đạo của tất cả 
các phòng ban/đơn vị trong xã. Ví dụ Ban TTTT 
xã Pom Lót, tỉnh Điện Biên bao gồm:

1. Phó chủ tịch xã, Trưởng ban.  

2. Công chức Văn hóa xã, Phó ban

3. Công chức Tư pháp xã, thành viên 

4. Chủ tịch Hội LHPN xã, thành viên

5. Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thành viên

6. Bí thư Đoàn Thanh niên xã, thành viên

7. Chủ tịch Hội Nông dân xã, thành viên

8. Trưởng Công an xã, thành viên

9. Cán bộ Thú y xã, thành viên

10. Cán bộ Khuyến nông xã, thành viên 

11. Đại diện Trạm y tế xã, thành viên 

12. Công chức Địa chính-Xây dựng xã,  
thành viên 

“Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt 
động cung cấp thông tin thiết yếu 
theo quy định đến người dân ở xã, 
phường, thị trấn thông qua hoạt 
động phát thanh, truyền thanh 
của Đài Truyền thanh cấp xã; bản 
tin thông tin cơ sở; tài liệu không 
kinh doanh phục vụ hoạt động 
thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp 
qua báo cáo viên, tuyên truyền 
viên thông tin cơ sở; bảng tin 
công cộng và các hình thức hoạt 
động thông tin cơ sở khác”

“Bản tin thông tin cơ sở là sản 
phẩm thông tin có tính chất báo 
chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể 
loại tin tức để cung cấp thông tin 
thiết yếu…đến người dân ở xã, 
phường, thị trấn thông qua các ấn 
phẩm in hoặc qua Internet...”

Trích “Qui chế hoạt động thông tin cơ sở” 
ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/

QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Tùy theo điều kiện của mỗi xã mà thành phần 
có thể thay đổi. Ví dụ Ban TTTT xã Mường 
Phăng ban đầu chỉ có 5 thành viên; sau bổ 
sung, điều chỉnh lên thành 8 thành viên.  

     Việc thành lập Ban TTTT xã có 
rất nhiều giá trị, đó là có một đầu mối 
về chuyển tải thông tin, không chồng 
chéo, có lập kế hoạch, có điều phối. 
Trước đây thì cùng một nội dung, ví 
dụ kế hoạch hóa gia đình bên văn hóa 
cũng làm, tư pháp cũng làm, hội phụ 
nữ cũng làm. Bây giờ tập trung vào một 
đầu mối, chỉ một đơn vị làm.    

 

Chị Tống Thị Vân, Ban TTTT xã Thanh Vận,  
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Khi số thành viên của Ban TTTT không đủ toàn 
bộ các lĩnh vực kinh tế-xã hội trong địa bàn xã, 
các thành viên của Ban sẽ cần cần hợp tác với 
các đơn vị liên quan khác nhiều hơn. Ví dụ, nếu 
trong Ban không có thành viên nào thuộc lĩnh 
vực y tế thì khi soạn thảo các tài liệu truyền 
thông về y tế, các thành viên của Ban sẽ cần 
mời cán bộ Trạm y tế xã tham gia. 

Về việc lựa chọn thành viên, hầu hết trong các 
xã đã triển khai mô hình đều lấy người đứng 
đầu các đơn vị để tham gia Ban TTTT vì đây 
cũng là các cá nhân có năng lực tốt trong địa 
bàn xã. UBND xã là đơn vị ra quyết định thành 
lập Ban TTTT. Sau khi có quyết định thành lập, 
UBND xã công bố trên bản tin của xã và thông 
báo tới các thôn. 

Phụ lục 2 là ví dụ về Quyết định thành lập và 
vai trò trách nhiệm chung của Ban TTTT. 
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Vai trò trách nhiệm của các thành viên 

Việc phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng cho các thành viên của Ban TTTT là rất quan trọng. 
Do vậy, các thành viên trong Ban TTTT cần thảo luận, trao đổi và thống nhất vai trò trách nhiệm 
của từng thành viên. Tùy theo số lượng và năng lực của các thành viên trong Ban TTTT mà có 
thể có phân công trách nhiệm phù hợp như ví dụ trong bảng dưới đây:  

Các công việc cụ thể của Ban TTTT Phân công trách nhiệm

Lập kế hoạch truyền thông hàng năm, hàng 
quí, hàng tháng 

Trưởng Ban và tất cả các thành viên 

Thu thập và biên soạn thông tin bằng nhiều 
hình thức khác nhau một cách dễ hiểu và dễ 
tiếp nhận (hình ảnh, video, bài phát thanh,…).

Bản tin thuộc lĩnh vực của thành viên nào 
thì thành viên đó xây dựng, soạn thảo

Đóng góp ý kiến cho tin bài, phê duyệt kế 
hoạch truyền thông,…

Phó Ban 

Phê duyệt tin bài Trưởng Ban 

Ghi âm, phát bản tin qua loa phóng thanh 
của xã 

Cán bộ văn hóa

Hỗ trợ tuyên truyền, cung cấp thông tin tại 
thôn, tại các nhóm cộng đồng, phản hồi, 
giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật, 
sản xuất,… cho cộng đồng theo nguyên tắc 
thông tin hai chiều. 

Bản tin thuộc lĩnh vực của thành viên nào 
thì thành viên đó triển khai hoạt động 

Tổng hợp thẻ GĐCĐ Hội LHPN xã

Lưu trữ thông tin, lưu trữ các bản tin chung 
cho toàn Ban 

Phó Ban

Phụ trách chung và phân công trách nhiệm 
cụ thể cho các hoạt động, các sự kiện chung 
như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp 
luật, các hội thảo,... 

Trưởng Ban 

Bước 2. Thành lập các Nhóm TTTB 
Các loại hình Nhóm TTTB

Tại cấp thôn, các Nhóm TTTB được thành lập 
với chức năng hỗ trợ công tác truyền thông ở 
cấp cộng đồng và đưa ra ý kiến đánh giá, nhu 
cầu về thông tin của cộng đồng đến Ban TTTT 
xã. 

Các nhóm này có thể được thành lập dựa trên 
các tổ nhóm, các loại hình tổ chức đã có trong 
thôn bản. Ví dụ: các Nhóm cổ phần tài chính tự 
quản (VSLA), Câu lạc bộ pháp luật và đời sống 

(LARC), Câu lạc bộ Pháp luật và Thể thao, Chi 
hội Phụ nữ thôn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh 
niên, Hội Cựu chiến binh, hoặc các nhóm theo 
cụm dân cư, hoặc nhóm là toàn bộ cư dân 
trong thôn (nếu thôn nhỏ). 

Mỗi nhóm bao gồm nhóm trưởng, nhóm phó 
và các thành viên. Tùy theo điều kiện của thôn 
mà có thể thành lập các loại hình nhóm khác 
nhau trong thôn. Một thôn có thể có từ một 
đến nhiều nhóm. Bảng dưới đây là một số ưu 
điểm và nhược điểm chính của một số loại 
hình Nhóm TTTB.

Loại hình 
Nhóm TTTB

Ưu điểm Nhược điểm

Nhóm thành lập 
trên cơ sở các 
nhóm tiết kiệm 
tín dụng tự quản, 
các câu lạc bộ 
của phụ nữ

 ✤ Số lượng thành viên không quá 
nhiều (thường 15-20 người), dễ 
thảo luận, trao đổi, dễ thực hiện Thẻ 
GĐCĐ

 ✤ Là kênh truyền thông tốt cho phụ 
nữ, góp phẩn cải thiện việc tiếp cận 
và phản hồi thông tin cho phụ nữ

 ✤ Góp phẩn nâng cao năng lực cho 
phụ nữ

 ✤ Trong thôn có thể 
không có các hình thức 
nhóm, câu lạc bộ này

 ✤ Chỉ đảm bảo truyền 
thông cho phụ nữ, 
không có hoặc có rất ít 
nam giới tham gia

 ✤ Không đại diện cho 
nhu cầu thông tin của 
toàn bộ thôn 

Nhóm thành lập 
trên cơ sở các 
Câu lạc bộ Pháp 
luật và Thể thao

 ✤ Số lượng thành viên trong 1 thôn 
thường không quá đông,  có thể 
thảo luận, trao đổi và thực hiện Thẻ 
GĐCĐ

 ✤ Là kênh truyền thông tốt cho cả 
nam và nữ

 ✤ Kết hợp truyền thông với thể thao 
sẽ có tính hấp dẫn hơn 

 ✤ Trong thôn có thể 
không có các hình 
thức nhóm, câu lạc bộ 
nà

 ✤ Có thể cũng chưa 
đại diện cho nhu cầu 
thông tin của toàn bộ 
thôn

 ✤ Đôi khi chỉ nam giới 
được bầu làm trưởng, 
phó nhóm sẽ hạn chế 
việc nâng cao năng lực 
cho phụ nữ 
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Loại hình 
Nhóm TTTB

Ưu điểm Nhược điểm

Nhóm thành 
lập dựa trên các 
tổ chức đoàn 
thể trong thôn 
như Chi hội Phụ 
nữ thôn, Hội 
Nông dân, Đoàn 
Thanh niên, Hội 
Cựu chiến binh, 
Hội Người cao 
tuổi (tức mỗi đơn 
vị thành lập một 
nhóm)

 ✤ Trong thôn đã có sẵn các tổ chức 
này đang hoạt động 

 ✤ Các đơn vị này đã có sẵn cán bộ 
lãnh đạo làm trưởng, phó nhóm, là 
những người có năng lực tốt trong 
cộng đồng

 ✤ Đảm bảo truyền thông, thảo luận 
riêng cho từng nhóm đối tượng 
khác nhau như thanh niên, người 
già, người trẻ, nam, nữ

 ✤ Đảm bảo việc góp phẩn nâng cao 
năng lực cho phụ nữ.

 ✤ Thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa 
vợ và chồng trong cùng một gia 
đình

 ✤ Đại diện tốt cho nhu cầu thông tin 
của toàn bộ dân cư trong thôn

 ✤ Tăng cường năng lực cho cán bộ các 
tổ chức trong thôn và việc phối kết 
hợp giữa các đơn vị trong thôn

 ✤ Đảm bảo tốt hơn tính bền vững của 
mô hình

 ✤ Có thể có một số hộ 
(thường là hộ rất ng-
hèo hoặc ở cách xa các 
hộ khác trong thôn) 
không là thành viên 
của các tổ chức này

 

Nhóm theo địa 
bàn cụm dân 
cư (tức mỗi cụm 
hình thành một 
nhóm)

 ✤ Thuận tiện cho việc họp nhóm, trao 
đổi chính thức và chia sẻ thông tin 
không chính thức. 

 ✤ Số lượng thành viên không quá 
đông, dễ thảo luận, trao đổi và thực 
hiện Thẻ GĐCĐ

 ✤ Đảm bảo sự tham gia tốt hơn cho 
các khu dân cư biệt lập, cách xa 
trung tâm thôn 

 ✤ Thường cử đại diện hộ 
tham gia và thường là 
nam giới, do đó hạn 
chế sự tham gia và 
TCTT của phụ nữ

 ✤ Số lượng thành viên 
nhóm sẽ rất khác nhau 
do chia theo cụm. Có 
thể có nhóm chỉ có vài 
hộ gia đình

Loại hình 
Nhóm TTTB

Ưu điểm Nhược điểm

Toàn bộ thôn 
là một nhóm 
(Không phân 
chia, thành lập 
nhóm, việc thực 
hiện truyền 
thông, thực hiện 
thẻ GĐCĐ được 
thực hiện thông 
qua họp thôn 
cho cả thôn bản; 
có thể phân 
nhóm thảo luận 
riêng trong khi 
họp thôn)

 ✤ Trong thôn đã có sẵn Ban Quản lý 
thôn có thể đóng vài trò trưởng, phó 
nhóm  

 ✤ Họp thôn là một hoạt động không 
mới nên các hộ sẽ tham gia mà 
không cần tốn nhiều công sức tổ 
chức, vận động

 ✤ Đảm bảo khá tốt cho nhu cầu thông 
tin của toàn bộ dân cư trong thôn

 ✤ Có tính bền vững cao  

 ✤ Các thôn dân cư đông 
(trên 50 hộ) thường 
khó tổ chức thảo luận 
sâu và thực hiện Thẻ 
GĐCĐ

 ✤ Việc chia nhóm thảo 
luận trong họp thôn 
đòi hỏi người đứng ra 
tổ chức phải có một 
kỹ năng thúc đẩy tốt 
và cần có thời gian, 
không gian cho thảo 
luận

 ✤ Họp thôn thường được 
tổ chức lồng ghép với 
nhiều chủ đề khác nên 
khó có thời gian thảo 
luận sâu 

 ✤ Nhiều thôn hiện nay 
chỉ họp thôn khoảng 
2-3 lần mỗi năm

Tiến trình thành lập các Nhóm TTTB

Các thành viên của Ban TTTT xã sẽ tiến hành 
họp các thôn để thành lập các Nhóm TTTB. 
Nội dung của họp thôn bao gồm:

 ✤ Trình bày, làm rõ về Mô hình TCTT.

 ✤ Trình bày về các loại hình Nhóm TTTB.

 ✤ Thảo luận lựa chọn và thành lập các nhóm.

 ✤ Xây dựng quy chế hoạt động của nhóm.

 ✤ Bầu nhóm trưởng nhóm phó.

Xã có thể chỉ chọn một số thôn để thử nghiệm 
mô hình và sau đó nhân rộng, hoặc triển khai 
trên toàn bộ các thôn, điều này phụ thuộc vào 
tình hình cụ thể ở từng địa phương. 

Nếu xã chỉ chọn một số thôn để làm thử 
nghiệm, một số tiêu chí được đề xuất cho việc 
lựa chọn thôn thử nghiệm bao gồm:

 ✤ Các thôn có lực lượng cán bộ nhanh nhẹn, 
nhiệt tình và tâm huyết.

 ✤ Lãnh đạo các thôn mong muốn, sẵn sàng 
triển khai mô hình.

 ✤ Có hệ thống loa tuyền thành của xã đến 
tận thôn hoặc thôn có hệ thống loa.

 ✤ Các tiêu chí khác tùy theo bối cảnh cụ thể 
của từng địa phương.    
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Bước 3. Nâng cao năng lực cho Ban 
TTTT và các Nhóm TTTB 
Nâng cao năng lực cho các thành viên 
của Ban TTTT 

Để thực hiện tốt công việc, cần tập huấn nâng 
cao năng lực cho các thành viên của Ban TTTT, 

đặc biệt liên quan đến các kỹ năng như viết 
tin bài, biên tập, kỹ năng ghép ảnh, làm video, 
kỹ năng thúc đẩy truyền thông tại cộng đồng. 

Phần dưới đây là các khóa tập huấn chính đã 
được tiến hành cho các thành viên của Ban 
TTTT trong các tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn và Cao 
Bằng:

Nội dung tập huấn Thời lượng

Kỹ năng truyền thông, thu thập viết thông tin bài 2 ngày

Kỹ năng biên soạn thông tin truyền thông 4 ngày

Tập huấn về Thẻ GĐCĐ 2 ngày

Tập huấn công cụ SAA (phân tích xã hội và bình đẳng giới) 3 ngày

Lồng ghép giới 2 ngày

Quản trị cấp cơ sở 2 ngày 

Tất cả các thành viên của các Ban TTTT trong 
3 tỉnh dự án đều cho rằng tất cả các khóa tập 
huấn nói trên đều rất quan trọng, song các 
khóa tập huấn về  Kỹ năng biên soạn thông 

tin truyền thông, Kỹ năng truyền thông, 
thu thập thông tin, viết tin bài và tập huấn 
về Thẻ GĐCĐ là quan trọng nhất. 

    Quan trọng và thiết thực nhất là 
kỹ năng viết tin bài, biên tập, kỹ năng 
phát thanh, kỹ năng thuyết trình. Biên 
tập thì bao gồm cả xử lý âm thanh 
hình ảnh. Về thẻ GĐCĐ: các công việc 
này gần như là cũng không khó lắm 
tập huấn xong làm được. Trong quá 
trình tập huấn thì ai cũng được thực 
hành.    

 

    Trong các kỹ năng nói trên thì kỹ 
năng ghép ảnh là khó nhất, song nếu 
có hình ảnh thì sẽ giúp bà con dễ hiểu 
hơn rất nhiều.    

 

    Về thẻ điểm thì thành viên Ban 
thông tin hoàn toàn có thể tập huấn lại 
cho các nhóm TTTB được.    

Ý kiến của các thành viên Ban TTTT về các khóa tập huấn

Tập huấn kỹ năng sản xuất bản tin truyền thông cho các xã nhân rộng tại Bắc Kạn.

Tùy theo điều kiện kinh phí và năng lực hiện 
có của các thành viên mà có thể tổ chức các 
khóa tập huấn nâng cao năng lực phù hợp 
cho các thành viên của Ban TTTT, song ít nhất 
nên tập huấn 3 khóa nói trên. Thông tin về 
chương trình và giáo trình tập huấn như trong 
Phụ lục 1. 

Cơ quan đầu mối tại địa phương (ví dụ Sở Tư 
pháp tỉnh hoặc Phòng Tư pháp huyện) sẽ tổ 
chức các khóa tập huấn chung cho các thành 
viên Ban TTTT xã. Các khóa tập huấn được 
thiết kế tập huấn theo phương pháp có sự 
tham gia của học viên, thực hành là chính. Số 
học viên trong mỗi khóa khoảng từ 25 đến  
30 người. 

Ngoài các khóa tập huấn nói 
trên, các thành viên của các 
Ban TTTT xã cần được tập 
huấn về cuốn Sổ tay này, nắm 
vững mô hình TCTT trước khi 
triển khai các hoạt động, đặc 
biệt là các hoạt động thành 
lập các Nhóm TTTB và các hoạt 
động khác của mô hình ở cấp 
cộng đồng. 
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Tập huấn về quản trị tốt cấp cơ sở tại Bắc Kạn

Nâng cao năng lực cho Trưởng, Phó nhóm 

Trong các xã dự án tại 3 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn, các khóa tập huấn chính dưới 
đây đã được tổ chức cho các Trưởng, Phó nhóm với thời lượng 2 ngày cho mỗi khóa.  Một số 
khóa tập huấn cho Trưởng, Phó nhóm tại Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn được tổ chức chung 
cho cả Ban TTTT xã và các Trưởng, Phó Nhóm TTTB.

 ✤ Thẻ GĐCĐ.

 ✤ Kỹ năng truyền thông.

 ✤ Bình đẳng giới. 

 ✤ Kỹ năng thúc đẩy và trình bày.

    Các khóa tập huấn về Thẻ ghi điểm, 
kỹ năng truyền thông, thúc đẩy là rất quan 
trọng cho công việc.    

 
    Tập huấn thẻ ý điểm kéo dài 
2 ngày cho nhóm trưởng nhóm phó.  
Tập huấn xong thì cũng làm được ngay.    

 
    Các chị tập huấn xong về thẻ ghi điểm 
làm được ngay. Nếu còn gì vướng thì alo cho 
các chị ở xã hỗ trợ.    

    Tập huấn kỹ năng trình bày, 
điều hành nhóm, Thẻ ghi điểm, 
cách sử dụng thẻ loa USB…thời 
gian tập huấn là hai ngày và chỉ tập 
huấn một khóa là làm được.   

 
    Sau một thời gian thực hiện, 
hiện nay có khoảng 20-30 % số 
thành viên nhóm có thể thúc 
đẩy, làm Thẻ ghi điểm..., thay cho 
Trưởng, Phó nhóm...   

 

 

 
Ý kiến của các thành viên Ban TTTT về các khóa tập huấn

Thông tin về chương trình và giáo trình 
tập huấn như trong Phụ lục 1.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Ban 
TTTT và các Nhóm TTTB

Cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu cần 
thiết cho Ban TTTT và công tác truyền thông 
của Ban bao gồm: 

 ✤ Phòng làm việc, bàn ghế.

 ✤ Máy tính, máy in. 

 ✤ Tủ lưu trữ hồ sơ. 

 ✤ Bảng tin của xã.

 ✤ Hệ thống loa của xã, của thôn (do đặc thù 
vùng cao, các thôn bản xa cách trở đồi núi 
nên việc sử dụng loa di động được xem là 
thay thế hiệu quả hệ thống loa tới các thôn 
bản xa).

Một số Ban TTTT có trang bị thêm các thiết bị 
hỗ trợ khác như máy ghi âm, máy chiếu, máy 
ảnh, loa di động sử dụng thẻ nhớ, hoặc sử 
dụng điện thoại di động cá nhân để ghi âm, 
quay phim, chụp ảnh. 

Hầu hết các Ban TTTT cho rằng hệ thống loa 
phát thanh của xã, thôn là rất quan trọng và 
hiện vẫn là một trong các kênh chủ yếu để cho 
truyền thông tới người dân. Một số Ban TTTT 
tỉnh Điện Biên mong muốn có thêm ổn áp và 
micro lọc âm để xây dựng bản tin phát thanh 
qua hệ thống loa được tốt hơn. 

Tùy theo điều kiện của địa phương mà có thể 
bố trí các trang thiết bị cần thiết cho Ban TTTT.

Không cần cơ sở vật chất, trang thiết bị gì đặc 
biệt cho các Nhóm TTTB. Một số nhóm ở Bắc 
Kạn được hỗ trợ loa di động sử dụng thẻ nhớ, 
song ở Điện Biên không hỗ trợ các thiết bị này. 

Nơi làm việc của Ban TTTT xã Mường Phăng (Điện Biên).
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Bước 4: Tổ chức các hoạt động TCTT 
Cơ chế vận hành mô hình có thể tóm tắt như trong sơ đồ dưới đây.

Ban TTTT lập và phê 
duyệt các kế hoạch 
truyền thông năm/ 

quí/ tháng

1

Ban TTTT tổng hợp 
và phân tích thẻ 

GĐCĐ của các nhóm

6

Các thành viên Ban 
TTTT xây dựng kế 

hoạch truyền thông 
cá nhân và xây dựng 
tài liệu truyền thông 

2

Các Nhóm TTTB sử 
dụng Thẻ GĐCĐ để 
đánh giá và đưa ra 
nhu cầu thông tin  

(3 tháng/lần) 

5

Tổ chức các hoạt 
động truyền thông, 
cung cấp thông tin 

cho cộng đồng

3

Các Nhóm TTTB thực 
hiện công tác truyền 

thông, cung cấp thông 
tin tại cộng đồng 

4

Hoạt động 1: Ban TTTT lập và phê duyệt 
các kế hoạch

Vào đầu các chu kỳ lập kế hoạch (năm, quí, 
tháng), Ban TTTT xã sẽ tiến hành lập kế hoạch 
cho hoạt động truyền thông, phân công 
nhiệm vụ cho từng thành viên và Trưởng Ban 
sẽ phê duyệt kế hoạch. Trong các xã nhân 
rộng, nguồn thông tin cho việc lập kế hoạch 
đầu tiên (khi chưa có khảo sát, đánh giá nhu 
cầu của cộng đồng) ví dụ như truyền thông về 
chủ đề gì, thời gian, thời lượng,… sẽ được lấy 
từ chính nhiệm vụ truyền thông của các ban 
ngành trong xã. 

Trong các kỳ lập kế hoạch tiếp theo, sau khi đã 
có kết quả tổng hợp đánh giá và yêu cầu cung 
cấp thông tin từ các thôn bản bằng cách sử 
dụng thẻ GĐCĐ (xem giới thiệu cách sử dụng 
thẻ ở phần sau), nguồn thông tin cho việc lập 
kế hoạch sẽ gồm cả hai: (i) thông tin từ đánh 
giá, nhu cầu của người dân từ việc phân tích 

và tổng hợp các Thẻ GĐCĐ, và (ii) nhiệm vụ 
truyền thông của các ban, ngành trong xã. 

Các mẫu/ví dụ về các kế hoạch của Ban TTTT 
có trong Phụ lục 3.

Hoạt động 2: Các thành viên Ban TTTT 
xây dựng kế hoạch truyền thông cá 
nhân và xây dựng tài liệu truyền thông 

Căn cứ trên kế hoạch tháng đã được phê 
duyệt và phân công nhiệm vụ của mỗi thành 
viên, các thành viên Ban TTTT sẽ xây dựng các 
kế hoạch truyền thông của mỗi cá nhân và xây 
dựng các bản tin truyền thông. 

Nội dung của các bản tin truyền thông dựa 
trên nhu cầu của cộng đồng khá đa dạng và 
rất cụ thể, thiết thực. Ví dụ về các nội dung 
truyền thông của các xã đã tổ chức thực hiện 
mô hình này tại 3 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và 
Bắc Kạn: 

 ✤ Thông tin về sản xuất nông nghiệp như 
thời gian, mùa vụ sản xuất lúa và các cây 
nông nghiệp khác, cách tiêm vắc xin cho 
gà, thông tin, cách phòng chống dịch tả 
lợn Châu phi,…

 ✤ Thông tin về luật đất đai. VD: qui trình thủ 
tục làm sổ đỏ.

 ✤ Thông tin trong lĩnh vực về y tế ví dụ như 
qui trình thủ tục làm thẻ bảo hiểm y tế, 
phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. 

 ✤ Thông tin về bình đẳng giới, phòng chống 
bạo lực gia đình, các quy định trong luật 
hôn nhân và gia đình,… 

 ✤ Các thông tin về quy định khác như về lấn 
chiếm hành lang an toàn giao thông, bảo 
vệ môi trường…

Phó Ban TTTT là người chịu trách nhiệm đóng 
góp ý kiến vào tin bài và Trưởng ban phê duyệt 
trước khi tổ chức các hoạt động truyền thông 
ở cấp cộng đồng. 

Phụ lục 4 bao gồm một số ví dụ bản tin đã 
được soạn thảo, bao gồm cả các bản tin bằng 
tiếng Dao và tiếng Thái. 

Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động 
truyền thông, cung cấp thông tin cho 
cộng đồng 

Trên cơ sở các bản tin đã được soạn thảo, các 
cán bộ Ban TTTT tổ chức các hoạt động truyền 
thông với các kênh truyền thông rất đa dạng. 
Tại 3 tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Bắc Kạn, các 
hình thức truyền thông đã được áp dụng bao 
gồm:

 ✤ Treo bản tin trên bảng tin của xã và thôn.

 ✤ Đọc phát bản tin qua hệ thống loa truyền 
thanh.

 ✤ Gặp cộng đồng trình bày và thảo luận trực 
tiếp thông qua các phiên họp thôn hoặc 
họp các Nhóm TTTB.

 ✤ Gửi trực tiếp bản tin hoặc gửi ảnh bản tin 
qua Zalo hoặc qua thẻ nhớ (đối với các 
nhóm có loa sử dụng thẻ nhớ) xuống cho 
các Nhóm TTTB tự truyền thông.

 ✤ Soạn kịnh bản và tổ chức diễn kịch trong 
các cuộc thi, ngày lễ hội, các ngày kỷ niệm.

  Về biên soạn tin bài thì tất cả 
mọi người đều biên soạn theo chủ đề 
chuyên môn của mình… 
 

  Cần biên soạn biến chính sách, 
qui định từ phức tạp thành đơn giản 
thì người dân mới hiểu được... 
 

  Trung bình mỗi quý thì mỗi 
thành viên/phòng ban sẽ có một bài 
tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

  Viết tin bài thì tốn thời gian 
khoảng một buổi hoặc một ngày, 
hoặc có khi 2-3 ngày tùy theo mức độ 
khó của chủ đề... 
 

  Một số bà con đề xuất do không 
hiểu tiếng phổ thông nên tin bài 
được soạn để phát thanh và ghi âm 
dùng cả tiếng Thái vì trong xã có cả 
người Kinh và người Thái. 

Các thành viên Ban TTTT ở Điện Biên  
và Bắc Kạn
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  Hiện nay đã thiết lập nhóm Zalo cho các 
trưởng nhóm và với ban thông tin. Trong trường 
hợp khẩn cấp có thể chụp gửi văn bản, ví dụ như là 
các bệnh dịch tái phát và dấu hiệu nhận biết.  
 
 

  Mỗi người tự xây dựng cho chủ đề chuyên 
môn của mình. Bên Văn hóa thì ghi âm, xử lý âm 
thanh và phát thanh ra loa. Hiện nay 6 trên 8 bản 
đều có loa. Phát qua loa thì trung bình một tuần 
một bài.  
 

  Lập kế hoạch, thu 
thập thông tin, soạn tin 
bài, xây dựng bản tin hàng 
tuần (bao gồm cả các bản 
tin phát thanh và tin viết, 
trong đó có cả các bản tin 
bằng tiếng dân tộc, ví dụ 
tiếng Dao). Trong đó thì 
cách viết tin bài soạn tin bài 
làm video là khó và cần có 
kỹ năng.   

Các thành viên một số Ban TTTT 

Trong các xã nhân rộng tại tỉnh Điện Biên, nguồn kinh phí phục vụ cho việc triển khai 
Mô hình TCTT được lấy từ kinh phí tuyên truyền và phổ biến pháp luật của xã. 

Tại xã Thanh Vận (Bắc Kạn), kinh phí triển khai mô hình còn được lồng ghép vào trong 
ngân sách cho văn hóa và thể thao của xã.

Ngoài ra, một số xã còn lồng ghép với kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật của 
các ban ngành đoàn thể khác trong xã, kinh phí từ xã hội hóa, v.v… 

Hoạt động 4: Các Nhóm TTTB thực hiện 
công tác truyền thông tại cộng đồng

Dựa trên tài liệu bản tin do Ban TTTT xã cung 
cấp, các Nhóm TTTB sẽ tiến hành các hoạt 
động truyền thông, chia sẻ trong nhóm.

Các hình thức chia sẻ được sử dụng bao gồm:

 ✤ Phát tài liệu, bản tin cho các thành viên 
trong nhóm tự đọc.

 ✤ Gửi bản tin cho thành viên nhóm qua Zalo 
để tự đọc.

 ✤ Sử dụng loa dùng thẻ nhớ phát lại bản tin 
cho cả nhóm nghe và thảo luận.

 ✤ Trưởng, phó nhóm trình bày bản tin và 
thúc đẩy các thành viên trong nhóm thảo 
luận, làm rõ.

 ✤ Mời thành viên của Ban TTTT trực tiếp trình 
bày và thảo luận với người dân.

Các hoạt động này có thể tổ chức thành một 
buổi sinh hoạt riêng hoặc lồng ghép với các 
buổi sinh hoạt thường kỳ của nhóm (ví dụ với 
Nhóm cổ phần tài chính tự quản thường sinh 
hoạt 1 tháng 1 lần). 

  Sinh hoạt/trao đổi thông tin 
thường kỳ/hàng tháng: nhóm Tín 
dụng lồng ghép trong sinh hoạt 
nhóm 2 tháng 1 lần. Dùng loa USB, 
phát trong các buỏi họp, thảo luận 
bằng tiếng thôn bản nên rất dễ cho 
chị em  
 

  Thảo luận trực tiếp với chị em, 
khi có văn bản thì đọc cho cả nhóm 
nghe, các thông tin bao gồm trồng 
trọt sản xuất chăn nuôi, chính sách 
dịch bệnh có cả các văn bản bằng 
tiếng dân tộc, khi có văn bản gửi 
bằng USB thì phát ra loa.  
 

  Chị em thích nhất là truyền 
thông trực tiếp do có thể hỏi đáp 
được. Gửi văn bản cũng khó vì nhiều 
chị em không biết chữ. Loa trong xã 
thì cũng khó vì nhiều bản xa quá và 
chưa có loa truyền thông trực tiếp 
cho cả thôn. 

  Nhờ có mô hình thông tin bây 
giờ chị em biết cách xử lý giống lúa 
đỡ tốn giống hơn, biết được thủ tục 
khai sinh, làm sổ đỏ. Tự tin hơn.  
 

  Trước không biết gì nay biết 
được rất nhiều thông tin…giúp ích 
rất nhiều cho sản xuất, kịp thời vụ…
số lượng thông tin đáp ứng nhu cầu 
tới trên 70%. 

Các thành viên Nhóm TTTB tại 3 tỉnh  
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Hoạt động 5:  Đánh giá hiệu quả truyền 
thông, cung cấp thông tin và đề xuất 
nhu cầu thông tin (sử dụng thẻ GĐCĐ)

Đây là một hoạt động rất quan trọng và được 
xem là “trái tim” của Mô hình TCTT cộng đồng, 
và phản ánh năng lực và hiệu quả trong công 
tác quản trị cấp cơ sở, hoạt động này được 
thực hiện thông qua vận dụng Thẻ GĐCĐ. 

Công cụ Thẻ GĐCĐ được đánh giá là rất phù 
hợp để người dân thảo luận, đưa ra những 
ý kiến đánh giá, góp ý cho nội dung và hình 
thức cung cấp thông tin, cũng như đưa ra nhu 
cầu thông tin của mình. 

Mục đích của Thẻ GĐCĐ 

Thẻ GĐCĐ (còn có tên gọi khác là Thẻ thu thập 
nhu cầu thông tin cộng đồng) là một công cụ 
được các trưởng thôn hoặc trưởng, phó nhóm 
dùng với mục đích là để thu thập ý kiến phản 

hồi của các thành viên/cộng đồng về chất 
lượng thông tin và đồng thời nêu lên nhu cầu 
thông tin tới Ban TTTT và chính quyền địa 
phương. 

Cụ thể, Thẻ GĐCĐ sẽ giúp trả lời một số câu 
hỏi chính:

 ✤ Các thông tin gì người dân đã nhận được? 
Số lượng người dân nhận được hoặc không 
nhận được, và vì sao không nhận được?

 ✤ Các thông tin đã truyền thông có phù hợp, 
dễ hiểu không, đầy đủ không? Còn thiếu 
những gì mà người dân, cộng đồng thấy 
cần? Đề xuất cải thiện hình thức, nội dung 
thông tin truyền tải ?

 ✤ Đề xuất nhu cầu thông tin tiếp theo?

Dưới đây là mẫu một Thẻ GĐCĐ đã được sử 
dụng trong 3 tỉnh dự án. 
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Cách thức thực hiện Thẻ GĐCĐ

Cứ 3 tháng một lần, các Nhóm TTTB sẽ tiến 
hành họp, thảo luận, trả lời các câu hỏi 
chính và ghi ý kiến đánh giá, nhu cầu 
thông tin vào Thẻ GĐCĐ (hình trang trước). 
Trưởng và Phó nhóm là những người chịu 
trách nhiệm thúc đẩy nhóm thảo luận và 
ghi chép thông tin lên Thẻ. Thông thường, 
các Nhóm TTTB mất khoảng 45 phút hoặc 
tối đa một giờ để hoàn thành.

Kết quả tổng hợp từ Thẻ GĐCĐ từ các 
thôn/nhóm là cơ sở để người dân và chính 
quyền địa phương điều chỉnh cơ chế cung 
cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin hai chiều, 
đồng thời giúp triển khai các hoạt động 
can thiệp phù hợp. 

Sau khi tổng hợp xong, bản tổng hợp thẻ 
được gửi cho Ban TTTT xã (tại các tỉnh dự 
án các Nhóm TTTB thường gửi ngay qua 
ứng dụng trên điện thoại di động Zalo và 
sau đó gửi bản cứng). 

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã cùg 
các cơ quan đối tác xây dựng một Sổ tay 
hướng dẫn về thực hiện Thẻ GĐCĐ (xem 
chi tiết trong Phụ lục 2 hoặc đường dẫn 
internet ở chân trang1). 

1  https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/So-tay-huong-dan-su-dung-The-Ghi-diem-Cong-dong-12.2019.pdf

Hoạt động 6: Ban TTTT tổng hợp và 
phân tích thẻ GĐCĐ 

Sau khi nhận được bản tổng hợp Thẻ 
GĐCĐ từ các nhóm, Ban TTTT xã tổng hợp 
cho toàn xã và trên cơ sở này xây dựng kế 
hoạch truyền thông cho các tháng/quí 
tiếp theo. Ví dụ về bản tổng hợp thông  
tin từ của một Ban TTTT xã như trong  
Phụ lục 5. 

  Khác biệt lớn nhất là về cách làm  
là có thẻ GĐCĐ  
 

  Việc thực hiện Thẻ rất dễ hiểu dễ 
làm, đây là cách thức làm dễ nhất, tập 
huấn xong làm được ngay và không 
gặp khó khăn gì. Do chị em đều là 
người DTTS nên cần ghi ngắn gọn,  
dễ hiểu.  
 

  Trước không biết gì nay biết được 
rất nhiều thông tin theo nhu cầu nhờ 
làm thẻ ghi điểm và xã hỗ trợ theo bản 
tổng hợp thẻ. Trước nếu có bức xúc 
song không có kênh để chia sẻ thì nay 
được chia sẻ phản hồi và được phản 
hồi ngay và luôn. Giúp ích rất nhiều 
cho sản xuất. 

  Thông qua việc thảo luận sử dụng 
Thẻ, chi em tự tin hơn, mạnh dạn bày 
tỏ ý kiến, kể cả các chị không biết chữ. 
Chị em rất  phấn khởi vì họ được cung 
cấp thông tin đầy đủ và theo đúng nhu 
cầu của mình.  
 

Các thành viên Nhóm TTTB tại 3 tỉnh  

Một buổi họp sử dụng Thẻ GĐCĐ ở Bắc Kạn.
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  Sau khi có phản hồi thông tin từ 
thẻ GĐCĐ, Ban TTTT xã lập kế hoạch 
cho các thời gian tiếp theo bao gồm 
phát vào bao giờ tháng nào, phát 
tin gì. Ví dụ nếu người dân muốn có 
thông tin về khuyến nông thì ban 
thông tin sẽ cung cấp thông tin về 
khuyến nông, trong đó có bao gồm 
cả bằng tiếng DTTS.  
 

  Về giá trị của mô hình hiện nay 
thì kỹ năng, năng lực cán bộ được 
nâng cao lên rất nhiều. Cán bộ tiếp 
xúc bà con dễ dàng hơn…biết được 
thôn nào cần thông tin gì và có kế 
hoạch tốt hơn trước đây, tự tin hơn 
khi thảo luận với người dân vì biết 
trước nguyện vọng của bà con thôn 
bản…   

Các thành viên một số Ban TTTT 

Bước 5: Giám sát, đánh giá và  
báo cáo  
Sau khi thử nghiệm tại một số thôn, Ban TTTT 
xã có thể tiến hành đánh giá và nhân rộng 
trong toàn xã. Các hoạt động phục vụ cho 
nhân rộng có thể bao gồm:

 ✤ Tổ chức hội thảo giữa các thôn nhằm chia 
sẻ bài học kinh nghiệm.

 ✤ Sử dụng nguồn nhân lực trong các thôn 

thử nghiệm để hỗ trợ các thôn nhân rộng.

 ✤ Hỗ trợ cán bộ trong các thôn mới tham 
gia trực tiếp vào hoạt động của thôn thử 
nghiệm để học hỏi thông qua thực hành 
trực tiếp. 

Ban TTTT sẽ phân công trách nhiệm cho các 
thành viên tổ chức giám sát, đánh giá, nhân 
rộng mô hình theo các kế hoạch đã đặt ra 
và báo cáo lãnh đạo UBND xã theo hệ thống 
quản lý chung của xã. Ví dụ về một báo cáo 
của Ban TTTT xã như trong Phụ lục 6. 

Một sáng kiến truyền thông của dự án tại tỉnh Bắc Kạn.

Một sáng kiến truyền thông của dự án tại tỉnh Bắc Kạn.

IV PHẦN PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

A. Danh sách và số điện thoại của đại diện các đơn vị trực tiếp triển khai Mô hình  
tại 3 tỉnh:

STT Họ và tên Số  
điện thoại Email Địa chỉ/chức vụ

Bắc Kạn

1 Đồng Thị Linh Chi chi.dtl92@gmail.com ADC

2 Hà Văn Hưởng 0977254339 havanhuong.tv@gmail.com Chủ tịch UBND xã 
Thanh Vận

3 Triệu Văn Huy 0969479532 huyconganthanhvan@gmail.com Phó Chủ tịch UBND 
xã Thanh Vận

4 Đồng Thị Nhi 0378878301 dongnhibb@gmail.com Cán bộ văn hóa xã 
Mai Lạp

5 Nguyễn Thị Thái 0976908192 nguyenthai240396@gmail.com ADC

Cao Bằng

6 Hoàng Thị Ngọc Anh 0986968896 hoangngocanh.cc@gmail.com DECEN

Điện Biên

7 Trần Thanh Hưng 0818818333 tranthanhhungdb@gmail.com Sở Tư pháp 

8 Tống Thị Hưởng 0982870144 tonghuongdb@gmail.com CCD 

Hà Nội

9 Lưu Văn Thanh 0987379225 luuvan.thanh@care.org.vn CARE

10 Nguyễn Hữu Thía 0973469977 nguyenhuu.thia@care.org.vn CARE
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B. Sổ tay hướng dẫn sản xuất bản tin truyền thông:

https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2020/01/Ky-nang-san-xuat-ban-tin-trong-
cong-dong-2019.pdf hoặc https://tinyurl.com/kynangtruyenthong

C. Sổ tay hướng dẫn sử dụng Thẻ GĐCĐ:

https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2019/09/So-tay-huong-dan-su-dung-The-Ghi-
diem-Cong-dong-12.2019.pdf hoặc https://tinyurl.com/theghidiemcongdong

Vui lòng truy cập đường dẫn internet sau để xem hoặc tải các Phụ lục 2, 3, 4, 5, 6 về máy tính 
cá nhân: https://tinyurl.com/MohinhTCTT-2020 

PHỤ LỤC 2:  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM 
CỦA BAN TTTT

PHỤ LỤC 3: MẪU KẾ HOẠCH CỦA BAN TTTT

PHỤ LỤC 4: BẢN TIN TRUYỀN THÔNG

PHỤ LỤC 5: BẢN TỔNG HỢP THẺ GĐCĐ

PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO CỦA BAN TTTT XÃ  


