TĂNG CƢỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ THAM GIA
CỦA CÁC NHÓM DTTS VÀO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG CẤP XÃ Ở TỈNH CAO BẰNG
GIAI ĐOẠN: Bắt đầu: 2011 – Kết thúc: 2013
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Góp phần cải thiện việc tiếp cận thông tin và truyền thông của ngƣời DTTS tại tỉnh Cao Bằng, và góp phần tăng cƣờng sự tham gia
của họ trong các cơ quan ra quyết định.
CÁC ĐỐI TÁC CỦA DỰ ÁN






UBND tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Phát Triển Cộng Đồng
Cao Bằng (DECEN)
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 USD (EU VÀ HELVETAS 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 đƣợc biên soạn và phát trên các phƣơng tiện
thông tin đại chúng nhƣ đài, TV.
Tăng cƣờng các cơ hội đại diện và tham gia của ngƣời dân tộc thiểu số (cả nam và nữ) tại các cơ quan ra quyết định,
đặc biệt là ở cấp xã.

NGƯỜI HƯỞNG LỢI VÀ ĐỊA BÀN CỦA DỰ ÁN



Những ngƣời sống ở 20 xã đƣợc xác định của 2 huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc (dân số 76.700); khoảng 350 lãnh đạo địa
phƣơng ở cấp tỉnh, huyện, xã và 20 phóng viên đài phát thanh và truyền hình.

PHƯƠNG PHÁP




Các phƣơng pháp mang tính toàn diện, từ dƣới lên trên, có sự tham gia, không phân biệt luôn đƣợc chính quyền địa
phƣơng thảo luận và phê chuẩn
Phổ biến các kết quả tốt và các bài học kinh nghiệm hay đạt đƣợc trong việc phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện chƣơng
trình thí điểm “Quy hoạch cán bộ xã”.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG





Thông tin và thông điệp phù hợp với ngƣời dân tộc thiểu số: Các nhu cầu thông tin đƣợc tại các xã thí điểm; Tổ chức các
buổi họp với cộng đồng ngƣời dân và những ngƣời đứng đầu các xã, xóm để nâng cao nhận thức của họ thông qua
thông tin, giao tiếp và đối thoại; Lập kế hoạch có sự tham gia nhằm thiết lập các chƣơng trình thông tin phù hợp với nhu
cầu của các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số tại các xóm vùng sâu vùng xa; Tập huấn cán bộ Đài phát thanh truyền hình
Cao Bằng; Đảm bảo sự tham gia của các đại diện ngƣời DTTS trong việc thiết kế và xây dựng các chƣơng trình thí điểm
sao cho phù hợp, gần gũi với ngƣời dân; Tổ chức các sự kiện chia sẻ kinh nghiệm, giám sát, đánh giá các hoạt hoạt
động; Nâng cao nhận thức của các lãnh đạo tỉnh và huyện.
Đại diện và có sự tham gia của ngƣời DTTS trong các cơ quan ra quyết định: theo dõi số lƣợng đại diện của ngƣời DTTS
trong các cơ quan đoàn thể; Nghiên cứu phân tích nguyên nhân hiện trạng có ít ngƣời dân tộc thiểu số đại diện trong các
cơ quan, đoàn thể; Chiến lƣợc tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời DTTS; Hỗ trợ “Quy hoạch cán bộ xã” cấp tỉnh; Diễn
đàn về DTTS; Tập huấn các cán bộ chủ chốt địa phƣơng về Quy hoạch cán bộ xã; Hỗ trợ tập huấn cho các ứng viên tiềm
năng; Hỗ trợ kế hoạch hành động khuyến khích các ứng viên ngƣời DTTS và có chế độ thu hút thanh niên ngƣời DTTS
sau khi tốt nghiệp các trƣờng chuyên nghiệp.

