TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ
SỰ THAM GIA CỦA CÁC NHÓM DTTS VÀO CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG CẤP XÃ Ở TỈNH CAO BẰNG – EIDHR
GIAI ĐOẠN: 2011 – 2013
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Góp phần cải thiện việc tiếp cận thông tin và truyền thông của người
DTTS tại tỉnh Cao Bằng, và góp phần tăng cường sự tham gia của
họ trong các cơ quan ra quyết định.
CÁC ĐỐI TÁC CỦA DỰ ÁN
• UBND tỉnh Cao Bằng và TT Phát Triển Cộng Đồng Cao Bằng;
• Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Ban Dân tộc;
• UBND các huyện và xã;
• Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng.
NGÂN SÁCH: 585.000 US$ (EU VÀ HELVETAS ĐỒNG TÀI TRỢ)
MỤC TIÊU CỤ THỂ:
• Các thông tin và thông điệp phù hợp với nhu cầu và năng lực tiếp nhận của các nhóm dân tộc thiểu số (cả nam và
nữ) tại Cao Bằng được biên soạn và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, TV;
• Tăng cường các cơ hội đại diện và tham gia của người dân tộc thiểu số (cả nam và nữ) tại các cơ quan ra quyết
định, đặc biệt là ở cấp xã.
PHƯƠNG PHÁP
• Các phương pháp mang tính toàn diện, từ dưới lên trên, có sự tham gia, không phân biệt luôn được chính quyền địa
phương thảo luận và phê chuẩn;
• Phổ biến các kết quả tốt và các bài học kinh nghiệm hay đạt được trong việc phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện
chương trình thí điểm “Quy hoạch cán bộ xã”.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
• UBND tỉnh Cao Bằng đã soạn thảo và phê chuẩn chiến lược cấp tỉnh về nâng cao sự tham gia của các nhóm dân
tộc thiểu số trong các cơ quan hoạch định chính sách;
• 710 cán bộ xã, trưởng thôn và cộng tác viên tại 20 xã vùng cao đã được nâng cao nhận thức về quyền tiếp cận
thông tin. 163 cộng tác viên tại cấp thôn và xã nhận được kiến thức cơ bản về thu thập và cung cấp thông tin để
phát triển chương trình phát thanh tại Cao Bằng. Hơn 20 nhà báo cũng được đào tạo bài bản;
• 5 chương trình thí điểm (theo định dạng mới) được đài PT-TH Cao Bằng chấp thuận và phát thử nghiệm trên
radio bằng tiếng Mông và Dao. Các chương trình ngắn 30 phút phát hàng ngày bằng tiếng Mông và tiếng Dao cũng
được cải thiện;
• Trên 1500 bộ đài radio và pin cũng đã được phát với tổng số người nghe lên đến 10.000 người;
• 20 diễn đàn về chính sách và đời sống cho người dân tộc thiểu số đã được tổ chức với sự tham gia đóng góp
từ các nhà hoạch định chính sách. Tổng số có 873 người tham gia vào các diễn đàn này, trong đó có 114 phụ nữ;
• 14 cán bộ xã người Mông, Dao, Sán Chỉ và Lô Lô đã được hỗ trợ tài chính để tham gia vào các khóa học ngắn
hạn và dài hạn dựa trên quy hoạch các bộ nguồn của xã. 50 thành viên từ 20 ủy ban giám sát xã được đào tạo về
giám sát cộng đồng;
• Một phần mềm quản trị nhân lực đang được phát triển để theo dõi các dữ liệu về cán bộ công nhân viên cấp chính
quyền địa phương, đồng thời cũng để nhận biết mức độ tham gia vào chính quyền của người dân tộc thiểu số.

