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PHẦN MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

1. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, bao gồm 54 dân tộc anh em. Phần lớn 

các DTTS sinh sống ở miền núi, vùng biên giới, hải đảo với địa hình hiểm trở, đi 

lại khó khăn, nhƣng lại là địa bàn chiến lƣợc về phát triển KT-XH và đặc biệt là 

an ninh quốc phòng của đất nƣớc. Đồng bào vùng DTTS đã có những đóng góp 

to lớn trong lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc, nhất là trong công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, 

đời sống đồng bào các vùng DTTS còn gặp nhiều khó khăn so với các vùng, 

miền khác trên cả nƣớc. Trong những năm qua, để tạo điều kiện cho đồng bào 

các DTTS có cơ hội vƣơn lên, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền, 

Đảng, Nhà nƣớc ta đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách đặc thù, 

ƣu tiên đầu tƣ các nguồn lực để phát triển các vùng DTTS. Nhờ đó, trình độ phát 

triển KT-XH ở các vùng này ngày càng đƣợc cải thiện, đồng thời nhu cầu thông 

tin, nhất là thông tin về kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa cũng ngày càng đƣợc 

nâng cao cả về số lƣợng và chất lƣợng. 

     2. Truyền thông có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, kết nối cộng 

đồng, chia sẻ thông tin, làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi con ngƣời, là 

một trong những yếu tố duy trì và phát triển xã hội bền vững. Vì vậy trong 

những năm qua, công tác truyền thông nói chung, truyền thông ở vùng DTTS 

nói riêng, đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm. Tất cả những chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc luôn đƣợc các cơ quan 

BCTT triển khai tích cực thông qua nhiều kênh khác nhau, từ trực tiếp đến gián 

tiếp, nhất là thông qua TTĐC. Do xác định rõ, truyền thông ở vùng DTTS cần 

phải đi trƣớc một bƣớc, đặc biệt là trong thời kỳ KHCN, nhất là công nghệ 

thông tin, phát triển nhƣ vũ bão, trong những năm gần đây Nhà nƣớc đã triển 

khai nhiều dự án tăng cƣờng cơ sở vật chất về truyền thông cho vùng DTTS, các 

hoạt động truyền thông phát triển mạnh mẽ. Các kênh truyền thông trực tiếp 

(tuyên truyền miệng, hội họp, thăm hộ gia đình…) và gián tiếp (báo chí, cổng 

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, MXH, điện thoại…) ngày càng đổi mới 

nội dung và hình thức, đã phần nào đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin ngày càng 

cao của công chúng DTTS - nhóm công chúng chiếm tỷ lệ không lớn nhƣng lại 

có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng 

đất nƣớc hiện nay. Thực hiện Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ, trong những 
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năm qua, các cơ quan chức năng ở Trung ƣơng, chính quyền các địa phƣơng đã 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BCTT đẩy mạnh truyền thông ở vùng DTTS, 

đƣa báo chí, radio miễn phí về với đồng bào. Bên cạnh đó, các phƣơng tiện 

truyền thông cơ sở nhƣ hệ thống loa, đài truyền thanh công cộng, pano, áp 

phích, câu lạc bộ truyền thông ở cụm dân cƣ ngày càng đƣợc tăng cƣờng, 

đã  góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào về các vấn đề chính trị - xã hội, 

phát triển kinh tế, văn hóa, qua đó củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 

quản lý của Nhà nƣớc. Tuy nhiên, vùng DTTS là trọng điểm tấn công về tƣ 

tƣởng của các thế lực thù địch. Họ lợi dụng những khó khăn về KT-XH của 

đồng bào, những hiện tƣợng tiêu cực đang diễn ra trong xã hội để công kích, 

xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về vấn đề dân tộc, gây 

chia rẽ giữa ngƣời Kinh và ngƣời DTTS; lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo, 

vấn đề lịch sử một số dân tộc để kích động ly khai, đòi thành lập nhà nƣớc 

riêng… Bên cạnh các phƣơng tiện truyền thống, họ cũng thƣờng xuyên ứng 

dụng công nghệ, nhất là các phƣơng tiện truyền thông mới để tăng cƣờng tấn 

công về tƣ tƣởng nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, gây 

hoang mang, dao động trong cán bộ và ngƣời dân vùng DTTS. 

         3. Mặc dù đạt đƣợc những kết quả bƣớc đầu, công tác truyền thông ở vùng 

DTTS cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Nhà nƣớc đã đầu tƣ khá nhiều nguồn lực, kinh 

phí cho công tác truyền thông, nhƣng hiệu quả chƣa cao; lực lƣợng tham gia 

công tác truyền thông đông đảo, ở nhiều cấp từ Trung ƣơng đến cơ sở, nhƣng 

chƣa mạnh, sự phối hợp chƣa tốt, chƣa huy động đƣợc đông đảo ngƣời dân tham 

gia. Đồng bào DTTS chủ yếu đón nhận thông tin từ các kênh khác nhau, nhƣng 

chƣa thật sự chủ động phổ biến và lan tỏa thông tin cho những ngƣời xung 

quanh. Nội dung thông tin còn nghèo nàn, trùng lắp, các phƣơng thức truyền 

thông ở một số vùng còn cứng nhắc, chƣa hấp dẫn, thiếu tính thuyết phục. Một 

số sản phẩm truyền thông chƣa đề cập đầy đủ đến đặc trƣng văn hóa các dân tộc, 

vùng miền; chƣa có sự chuyên biệt phù hợp với nét văn hóa, tập quán của từng 

dân tộc; chƣa có sự khác biệt rõ rệt về nội dung và hình thức truyền thông giữa 

các tỉnh đồng bằng và các tỉnh miền núi. Một số cơ quan BCTT chƣa quan tâm 

đúng mức đến số lƣợng và chất lƣợng thông tin dành cho vùng DTTS, chƣa chú 

ý đến sự khác biệt về nhu cầu và năng lực tiếp nhận thông tin của đồng bào. 

Không ít tờ báo, tạp chí, tập san còn đƣa tin phiến diện một chiều, không biên 

tập ngôn ngữ, văn phong phù hợp cho đối tƣợng đặc thù; lạm dụng văn phong 

hành chính, ít đề cập đến đời sống thƣờng nhật của đồng bào; vẫn còn hiện 
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tƣợng đƣa tin thiếu chính xác, “giật gân”, câu khách… Bên cạnh đó, hầu hết các 

sản phẩm BCTT dành cho vùng DTTS thể hiện bằng tiếng Việt, còn ít sản phẩm 

bằng ngôn ngữ DTTS. Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông ở vùng DTTS 

còn thiếu và yếu cả về kiến thức và kỹ năng truyền đạt, nhiều ngƣời chƣa am 

hiểu phong tục tập quán đồng bào, không biết ngôn ngữ dân tộc. Kinh phí dành 

cho công tác truyền thông cơ sở còn hạn hẹp, điều kiện cơ sở vật chất nhƣ thƣ 

viện, tủ sách, nhà văn hóa, hệ thống loa truyền thanh công cộng còn thiếu 

thốn… Vẫn còn hiện tƣợng do “nghèo thông tin”, thiếu thông tin, nhiều đồng 

bào DTTS bị các thế lực thù địch tuyên truyền, xúi giục hoạt động chống phá 

chính quyền, gây mất ổn định chính trị, ảnh hƣởng đến phát triển KT-XH.  

 4. Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của 

Cách mạng Công nghiệp 4.0, xuất hiện nhiều phƣơng tiện truyền thông mới, 

nhiều kênh thông tin, cả chính thống và không chính thống, cả những thông tin 

lành mạnh, giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề của đời sống xã hội, và cả 

những thông tin xấu, độc hại. Chính vì thế, Đảng và Nhà nƣớc ta chủ trƣơng tiếp 

tục đẩy mạnh truyền thông trong vùng DTTS, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có trên 

90% đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo đƣợc tuyên truyền vận động; 

100% tuyên truyền viên, cộng tác viên đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng; trên 80% số 

huyện đƣợc thụ hƣởng; 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc đƣợc đào 

tạo, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực quản lý và tuyên truyền, vận động
1
. Để khắc 

phục những hạn chế và đạt mục tiêu nêu trên, vấn đề cấp thiết đặt ra là nghiên 

cứu một cách hệ thống, bài bản, đánh giá sát thực thực trạng, hiệu quả và tác 

động của truyền thông, từ đó đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao chất 

lƣợng và phát huy hiệu quả truyền thông đối với đối tƣợng công chúng đặc biệt 

quan trọng là ngƣời dân vùng DTTS; đồng thời kiến nghị Đảng, Nhà nƣớc đổi 

mới chính sách truyền thông ở vùng DTTS trong thời gian tới. Vì vậy, việc triển 

khai nghiên cứu đề tài “Truyền thông ở vùng DTTS, thực trạng và giải pháp” là 

rất cần thiết, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nƣớc, 

đồng thời giúp các DTTS nhận thức sâu sắc hơn về quyền lợi và trách nhiệm của 

mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

2.1. Những công trình nghiên cứu của tác giả nước ngoài  

         Thứ nhất, các nghiên cứu về đặc điểm, tình hình DTTS ở các quốc gia trên 

thế giới và Việt Nam 

                                                           
1
 Số liệu của Ủy ban Dân tộc, năm 2017. 
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       - Jamieson Neil (2000), Socio - economic Overview of the Northern Mountain 

Region and the Project and Poverty Reduction in the Northern. Mountain Region of 

Vietnam và Rethinking Approaches to Ethenic Minority Development, The Case of 

Vietnam, (Tổng quan KT-XH về khu vực miền núi phía Bắc và dự án xoá đói 

giảm nghèo trong khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam và Cách tiếp cận 

mới với phát triển DTTS, Nghiên cứu trƣờng hợp ở Việt Nam), Báo cáo của 

Ngân hàng Thế giới. Báo cáo đã đƣa các giải pháp riêng về phát triển các DTTS 

ở Việt Nam. Điểm nổi bật trong các báo cáo này là đã chỉ ra sự phân hóa ngay 

trong nội bộ các DTTS, mà ở đó nhóm có dân số ít đƣợc hƣởng lợi từ các chính 

sách ƣu tiên của Nhà nƣớc Việt Nam hoặc hỗ trợ thƣờng xuất phát từ ý chí của 

nhà nƣớc đối với ngƣời dân, mà chú ý chƣa đầy đủ đến phát huy năng lực nội 

sinh của bản thân ngƣời DTTS để đảm bảo phát triển bền vững. Điều này đã gợi 

mở cách tiếp cận chính sách dân tộc trong phát triển ở vùng miền núi Đông Bắc 

Việt Nam. 

       - Ngân hàng Thế giới (2001), Báo cáo về toàn cầu hóa và tình trạng đói nghèo ở 

Việt Nam (bản dịch). Báo cáo đã phân tích và chứng minh những tác động của toàn 

cầu hóa đến tình trạng đói nghèo và phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam. Qua đó 

đề cập đến một số cách tiếp cận để giảm thiểu bộ phận dân cƣ dễ bị tổn thƣơng 

trong quá trình toàn cầu hóa.  

- Ngân hàng Thế giới (2009), Báo cáo về vấn đề dân tộc và phát triển ở Việt Nam 

(bản dịch). Báo cáo dành riêng một chƣơng để chỉ ra lối suy nghĩ rập khuôn, hay 

định kiến của ngƣời Kinh đối với các tộc ngƣời DTTS ở Việt Nam nhƣ một 

trong những nguyên nhân cản trở ngƣời dân tộc thóat nghèo. Theo đó, mặc dù 

khung pháp lý ở Việt Nam khá đầy đủ trong việc thừa nhận vị thế bình đẳng của 

các DTTS so với ngƣời Kinh nhƣng tình trạng định kiến đối với DTTS vẫn khá 

phổ biến và đến từ nhiều nhóm xã hội khác nhau.  

- Gillette Hall và Harry Patrinos (2010), Indigenous Peoples, Poverty, and 

Development in Central African Republic, China, Congo, Gabon, India, Laos and Vietnam 

(Người bản xứ, đói nghèo và phát triển ở Cộng hoà Trung Phi, Trung Quốc, 

Cônggô, Ấn Độ, Lào và Việt Nam), World Bank. Các tác giả nghiên cứu về cùng 

chủ đề nhƣng ở các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Thông qua 

nghiên cứu so sánh toàn cầu, các tác giả đã phát hiện ra những đặc điểm chung 

của các nhóm DTTS bản địa trên khắp thế giới: Bị cách biệt về địa lý và hạn chế 

trong tiếp cận thị trƣờng, bị cô lập về mặt xã hội, yếu tố văn hóa và ngôn ngữ, 

hạn chế trong tiếp cận đất đai có chất lƣợng, tỷ lệ di cƣ khỏi nơi sinh sống thấp 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRuua9yJPTAhXEsI8KHRSBDXIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FEXTINDPEOPLE%2FResources%2F407801-1271860301656%2Ffull_report.pdf&usg=AFQjCNGPt3hkhRwQyD5rEHQ1CAOmxZbMww&sig2=pC3hWC1M76MndRtE-PXHSA&bvm=bv.152174688,d.c2I


 10 

và trình độ học vấn thấp. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nghèo cao của 

ngƣời DTTS ở Việt Nam cũng nhƣ các nhóm ngƣời bản địa tại nhiều quốc gia 

khác. 

        Thứ hai, các nghiên cứu về truyền thông, truyền thông vùng đồng bào các 

DTTS 

      - Stephen Harold Riggins (1992), Ethnic Minority Media: An International 

Perspective  (Phƣơng tiện truyền thông thiểu số: Một quan điểm quốc tế) , Nxb SAGE. 

Cuốn sách đã tập trung phân tích các thách thức đối với sự tồn tại và vấn đề trao 

quyền của đồng bào DTTS và chỉ ra vai trò tích cực của truyền thông dân tộc 

trong tiến trình này. Đồng thời nhấn mạnh về truyền thông đối với ngƣời bản địa 

ở vùng Alaska; TTĐC ở Greenland, vấn đề phát thanh truyền hình ở miền Bắc 

Canada dành cho dân bản địa, cho các dân tộc Mapuches ở Chile; đài phát thanh 

địa phƣơng và ngôn ngữ của khu vực ở miền Tây Nam nƣớc Pháp; phát thanh 

truyền hình bằng ngôn ngữ DTTS và sự tiếp diễn của văn hóa Celtic ở xứ Wales 

và Ireland… 

- Philippe Breton- Serge Proulx (1996), Bùng nổ truyền thông, sự ra đời 

một ý thức hệ mới, Nxb VHTT, H. (Vũ Đình Phòng dịch). Công trình trình bày 

các kỹ thuật truyền thông trong lịch sử, phân tích sự xâm nhập của các phƣơng 

tiện truyền thông và các kỹ thuật mới, về ảnh hƣởng của các media, luận giải xã 

hội- chính trị học của truyền thông. Đồng thời các tác giả nêu bật những thách 

thức của truyền thông: tranh luận chính trị và thủ pháp truyền thông, truyền 

thông nhƣ một hệ tƣ tƣởng không tƣởng, những tranh chấp kinh tế của các kỹ 

thuật truyền thông. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh vai trò của báo chí truyền 

thông trong đời sống chính trị, tƣ tƣởng thế giới. 

      - Simon Cottle (2000), Ethnic Minorities & The Media: Changing Cultural 

Boundaries. McGraw-Hill: Open University Press (DTTS và báo chí: ranh giới 

văn hoá đang thay đổi) (Buckingham · Philadelphia). Cuốn sách nói về vai trò 

của các phƣơng tiện TTĐC đối tác động văn hóa đối với các nhóm DTTS. Đây 

là cuốn sách tham khảo cho những nghiên cứu về các nhóm dân tộc thiểu số, sử 

dụng phƣơng pháp điền dã dân tộc học. Nghiên cứu về tác động trong việc hình 

thành và thay đổi văn hóa, sự nhìn nhận của công chúng đối với các nhóm 

DTTS trong bối cảnh ở một số nƣớc trên thế giới.  

- Schudson M. (2003), Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nxb CTQG. Đây 

là cuốn sách khảo cứu về vai trò của báo chí trong đời sống xã hội, nhất là lĩnh 

vực chính trị. Báo chí tạo nên sức mạnh, có thể làm thay đổi cục diện chính trị 

https://books.google.com.vn/url?id=VVflAAAAQBAJ&pg=PP1&q=http://www.mcgraw-hill.co.uk&clientid=ca-print-mcgraw_hill_uk&linkid=1&usg=AFQjCNGYitGbYh_KEhITbZisBtMwwgQnqw&source=gbs_pub_info_r
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trong nƣớc và quốc tế. Đây cũng là sự khẳng định về báo chí thời đại toàn cầu 

hóa, yêu cầu các nhà quản lý phải chú ý quan hệ với báo chí và có phƣơng thức 

sử dụng báo chí phù hợp, củng cố sức mạnh chính trị của đảng, cá nhân hoặc cơ 

quan, tổ chức của mình. 

- Thuy Thi Thu Nguyen (2008), The role of Radio and TV in the life of 

ethnic minorities in Vietnam. Case study: The H’Mong People in Lao Cai and 

Lai Chau Province. Faculty of Social Sciences, University of Tromsø (Master 

Thesis). (Vai trò của phát thanh và truyền hình trong đời sống của đồng bào 

DTTS ở Việt Nam. Nghiên cứu dân tộc H‟Mong ở tỉnh Lào Cai và Lai Châu 

(Khoa nhân văn, Đại học Trom) (Luận văn thạc sĩ). Công trình phân tích nhu 

cầu và vai trò của các phƣơng tiện truyền thông đối với đồng bào DTTS Việt 

Nam, nghiên cứu trƣờng hợp ngƣời H‟Mong ở Lào Cai và Lai Châu; đi sâu vào 

trả lời các hỏi liên quan tới vai trò của Phát thanh và truyền hình trong lĩnh vực 

giáo dục và bảo vệ danh tính cho đồng bào. Nghiên cứu tập trung vào cộng đồng 

ngƣời H‟Mong ở phía Bắc của Việt Nam, là cộng đồng chịu nhiều khó khăn về 

kinh tế.              

- Matthew Matsaganis, Vikki Katz & Sanđra Ball - Rokeach (2011), 

Understanding Ethnic Medla: Producers, Consumers, and Societies, (Hiểu báo chí dân tộc: 

nhà sản xuất, người tiêu dung và xã hội), Nxb SAGE. Cuốn sách đã cung cấp một cái 

nhìn toàn diện về cách phƣơng tiện truyền thông đƣợc sản xuất bởi cộng đồng 

dân tộc và dành cho cộng đồng dân tộc; phản ánh đối tƣợng tiếp nhận hay ngƣời 

dùng trong truyền thông dân tộc và xác định đó là dân nhập cƣ và đồng bào 

DTTS. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích những khía cạnh của bên cung 

trong truyền thông nhƣ: vai trò lớn của số lƣợng ấn phẩm và xếp hạng cùng 

những xu hƣớng đối với báo in và báo điện tử; vấn đề cạnh tranh và các thách 

thức xã hội đối với báo in và báo điện tử; cách thức công nghệ truyền thông mới 

định hình lĩnh vực truyền thông sắc tộc; toàn cầu hóa và tác động đến truyền 

thông dân tộc, các hình thức khác nhau của các tổ chức truyền thông dân tộc trên 

khắp thế giới.  

      - Philippe Messier & Jean Michaud (2012), The nice culture and the good 

behaviour’ state media and ethnic minorities in Lào Cai province, Vietnam, 

Identities: Global Studies in Culture and Power, (Văn hoá thân thiện và hành xử 

chuẩn mực báo chí chính phủ và DTTS ở tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Nhận diện: 

Nghiên cứu toàn cầu về văn hoá và sức mạnh), Đài truyền hình Việt Nam VTV5 

(nằm trong dự án của Ðài Truyền hình Việt Nam), một kênh dành cho việc giáo 
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dục và cung cấp thông tin cho đồng bào DTTS. Rất nhiều bộ phim đƣợc sản 

xuất nói về việc sử dụng thuốc phiện có tác động đến đời sống của ngƣời dân 

vùng cao. Nghiên cứu này đánh giá quá trình tác động và phản hồi của ngƣời 

dân xem truyền hình, cũng nhƣ việc định hình thói quen văn hóa.  

- Neil Jamieson (2014), Rethinking Approaches to Ethenic Minority 

Development, The Case of Vietnam (Suy nghĩ lại cách tiếp cận chƣơng trình phát 

triển DTTS, trƣờng hợp Việt Nam), Báo cáo tƣ vấn của Ngân hàng thế giới. Báo 

cáo đã chỉ ra nhóm các DTTS trình độ phát triển thấp ít đƣợc hƣởng lợi từ các 

chính sách phát triển. Trong quá trình phát triển thì các chính sách lại ít chú ý 

đến yêu cầu phát huy năng lực nội sinh của bản thân ngƣời DTTS. Mặc dù 

không trực tiếp đề cập đến vấn đề truyền thông, nhƣng đây là tƣ liệu bổ ích 

trong tham khảo để nâng cao hiệu quả truyền thông ở vùng DTTS,. 

Có thể thấy, các nghiên cứu về truyền thông cho DTTS rất đa dạng, nhiều 

góc cạnh nghiên cứu đƣợc đề cập đến. Hầu hết các nghiên cứu đều khẳng định 

vai trò quan trọng của truyền thông đối với sự phát triển về mọi mặt. Đây là 

những tài liệu quan trọng nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về truyền 

thông ở một số nƣớc trên thế giới, từ đó có cái nhìn bao quát và toàn diện hơn 

phục vụ cho quá trình nghiên cứu của đề tài. 

         Về cách tiếp cận vấn đề, dù khác nhau ở mức độ và góc độ tiếp cận (góc 

độ kĩ thuật, góc độ biểu trƣng của nền văn hóa, góc độ tác động tƣ tƣởng - chính 

trị của các media) nhƣng giới nghiên cứu đều coi nghiên cứu công chúng - 

ngƣời tiếp nhận là một bộ phận, một khâu không thể thiếu trong khi nghiên cứu 

truyền thông đại chúng nhƣ một quá trình và đều đề cao vai trò tích cực, chủ 

động, tác động trở lại của ngƣời tiếp nhận. 

2.2. Những công trình nghiên cứu trong nước 

       Thứ nhất, những công trình nghiên cứu về đặc điểm, tình hình vùng dân tộc, 

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 

- Lê Ngọc Thắng (2005), Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam, Nxb Văn hóa dân tộc. Tác giả cho rằng, tìm hiểu chính sách dân tộc là để 

nâng cao nhận thức về lý luận, thực tiễn về dân tộc, vấn đề dân tộc, chính sách 

dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, của 

Đảng và Nhà nƣớc ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam; đồng thời để hiểu 

sâu sắc hơn thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng đời sống 

văn hóa của đồng bào các dân tộc; trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
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góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc hiện 

nay ở nƣớc ta có cơ sở và hiệu quả.  

- Phan Văn Hùng (chủ biên) (2007), Phát triển bền vững vùng DTTS&MN 

miền núi Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc. Cuốn sách phân tích lý luận về phát 

triển bền vững, thực trạng phát triển, định hƣớng chiến lƣợc phát triển bền vững 

vùng DTTS và miền núi; giới thiệu các mô hình phát triển bền vững có ý nghĩa 

tham khảo và định hƣớng cho vùng DTTS Việt Nam. 

- Lê Ngọc Thắng (Chủ nhiệm) (2012): Nghiên cứu, đánh giá chính sách 

đối với các DTTS thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn ở nước 

ta, Đề tài Nhà nƣớc. Các tác giả đã làm rõ và phân nhóm các nghiên cứu thành 

các nhóm vấn đề: 1) các công trình nghiên cứu cơ bản về dân tộc học cung cấp 

cơ sở khoa học cho việc đánh giá, xây dựng và hoàn thiện chính sách dân tộc; 2) 

các công trình nghiên cứu về lý thuyết phát triển nói chung và phát triển bền 

vững vùng dân tộc miền núi nói riêng; 3) các công trình nghiên cứu về những 

vấn đề kinh tế, xã hội và môi trƣờng trực tiếp, bức xúc của các vùng trong quá 

trình phát triển; 4) các công trình nghiên cứu quy hoạch phân vùng kinh tế - văn 

hóa; 5) các công trình nghiên cứu, đánh giá chính sách. Trong đó, đề tài cũng đã 

phân tích, đánh giá nhận định chung về tình hình nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc 

ngoài về chính sách dân tộc và đối với vùng đặc biệt khó khăn.  

- Vƣơng Xuân Tình (Chủ biên) (2014), Văn hóa với phát triển bền vững 

vùng biên giới Việt Nam, Nxb KHXH. Cuốn sách trình bày thực trạng văn hóa 

và ảnh hƣởng của văn hóa đến phát triển bền vững các vùng biên giới Việt Nam 

với Lào, Campuchia và Trung Quốc; chỉ ra sự tác động của tình hình mới đến 

văn hóa các tộc ngƣời trong phát triển bền vững ở các vùng biên giới. 

- The World Bank và Đại học Thái Nguyên (2014), Phát triển bền vững và 

xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS các tỉnh miền núi, Hội thảo khoa học, 

Nxb Đại học Thái Nguyên. Mục đích của hội thảo để tìm ra hƣớng tiếp cận phát 

triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho các DTTS khu vực miền núi. Hội 

thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xóa đói giảm nghèo cho DTTS tại 

những vùng núi và vùng xa xôi hẻo lánh, nhất là các khu vực có điều kiện địa lí, 

kinh tế tƣơng đồng.  

      - Phan Văn Hùng (chủ biên) (2015), Một số vấn đề mới trong quan hệ dân 

tộc và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb CTQG. Tập thể tác giả đã 

phân tích một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở nƣớc ta hiện nay, các yếu tố tác 

động chủ yếu đến quan hệ dân tộc, nguồn gốc bất bình đẳng và xung đột dân 
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tộc; chủ trƣơng, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nƣớc ta, những định hƣớng 

chính sách dân tộc trong thời kỳ mới; vấn đề nghèo, khoảng cách giàu- nghèo 

giữa các dân tộc, các vùng dân tộc; vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề 

tranh chấp đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

        - Bế Trƣờng Thành (2015), Cơ sở khoa học đổi mới chính sách phát triển 

KT-XH vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, Đề tài nghiên cứu cấp bộ. Tác giả đã 

hệ thống hóa các nhóm công trình: 1) Về chính sách dân tộc; 2) Kinh nghiệm 

xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS; 3) Hệ 

thống, phân tích các nghiên cứu về chính sách dân tộc ở một số lĩnh vực nhất 

định; và đã chỉ ra những khoảng trống cần đƣợc các nghiên cứu tiếp theo làm rõ. 

- Viện Dân tộc học (2016), Một số vấn đề cơ bản, cấp bách của các dân tộc 

ở Việt Nam hiện nay: Lý luận và thực tiễn, Hội nghị khoa học. Các bài viết của 

Hội nghị đã góp phần nhận diện, cập nhật, đánh giá các vấn đề cơ bản, cấp bách 

của các dân tộc ở nƣớc ta hiện nay để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng 

chiến lƣợc và kế hoạch nghiên cứu, đào tạo về dân tộc học/nhân học trong thời 

gian tới đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện 

thành công chính sách dân tộc cũng nhƣ giải quyết tốt hơn các vấn đề dân tộc, 

tộc ngƣời ở nƣớc ta trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.  

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (7/2016), Văn hóa truyền thống 

các DTTS tại chỗ vùng Tây Nguyên: Bảo tồn và phát huy các giá trị, Hội thảo 

khoa học. Các nhà khoa học cho rằng, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống các DTTS tại chỗ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới nhằm áp 

dụng với các giá trị cốt lõi, tốt đẹp và phát huy những giá trị có đóng góp đối với 

phát triển KT-XH Tây Nguyên; đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả từ các cơ quan 

quản lý, nhà khoa học và chủ thể văn hóa.  

Nhìn chung các công trình trên phản ánh và đánh dấu một thực trạng 

nghiên cứu có tính toàn diện, sâu sắc trên nhiều bình diện của vấn đề dân tộc, 

đặc điểm dân tộc và chính sách dân tộc ở nƣớc ta. Những vấn đề chính sách dân 

tộc trên phạm vi cả nƣớc thời kỳ đổi mới đƣợc tiếp cận mang tính toàn diện, đa 

chiều sâu sắc hơn so với giai đoạn trƣớc năm 1986. Tiếp cận nghiên cứu vấn đề 

chính sách dân tộc đƣợc triển khai từ các vấn đề nội hàm và ngoại diên của nó 

nhƣ tình hình, vấn đề đặt ra hƣớng tới sự phát triển và phát triển bền vững của 

các DTTS trong mối quan giữa các dân tộc với nhau, với bối cảnh và xu thế 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, với những yếu tố tác động từ trong 

nƣớc và quốc tế, với các vấn đề lý luận, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm của 
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Đảng ta với các vấn đề quản lý... Có thể nói tình hình nghiên cứu trên là một 

bƣớc tiến quan trọng để góp phần nhận thức sâu sắc hơn bản chất, yêu cầu, tính 

đặc thù của vấn đề truyền thông vùng DTTS ở Việt Nam. 

       Thứ hai, những công trình nghiên cứu về truyền thông, công tác truyền 

thông ở vùng DTTS 

      * Những công trình nghiên cứu về truyền thông 

           - Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb CTQG, 

H. Cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản về truyền thông đại chúng. Sách không 

chỉ làm rõ các khái niệm, mô hình, cơ chế tác động, và chức năng xã hội của 

truyền thông đại chúng, mà còn dành 6 chƣơng để mô tả và phân tích các loại 

hình truyền thông đại chúng: sách, báo in, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, và 

các loại hình truyền thông đại chúng khác nhƣ điện ảnh, hãng tin tức, Internet… 

Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích những vấn đề về TTĐC trong thế giới 

hiện đại, vai trò của truyền thông và giao tiếp với các phƣơng tiện TTĐC. Công 

trình này có giá trị tham khảo về cơ sở lý luận BCTT. 

- Hoàng Quốc Bảo (2006), Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng 

Hồ Chí Minh, NXB CTQG. Tác giả đi sâu làm rõ các vấn đề về phƣơng pháp 

tuyên truyền và nguồn gốc của phƣơng pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí 

Minh; đồng thời phân tích, làm rõ những đặc trƣng cơ bản trong phƣơng pháp 

tuyên truyền cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Lê Thanh Bình (2008), Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội, Nxb 

CTQG. Tác giả phân tích vai trò của TTĐC tham gia quản lý xã hội trong thời 

đại KHCN phát triển và hội nhập quốc tế. TTĐC với vai trò của ngành quan hệ 

công chúng (PR), thực hiện chính sách dân số, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo. Từ 

quan điểm TTĐC tác giả phân tích các nhân vật, tác phẩm, sự kiện điển hình ở 

Việt Nam trong lịch sử. Đây là tƣ liệu cho luận giải những vấn đề lý luận của đề 

tài. 

- Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí truyền thông hiện đại (từ hàn lâm đến 

đời thường), Nxb ĐHQG Hà Nội. Tác giả đã hệ thống hóa, phân tích sâu những 

vấn đề lý luận cơ bản: TTĐC, báo chí, đặc điểm của báo chí hiện đại; nhà báo và 

việc đào tạo báo chí, báo chí với vấn đề trẻ em… Trong đó vai trò của BCTT 

trong đời sống xã hội, văn hóa, chính trị đƣợc luận giải khá kỹ, giúp nhóm tác 

giả đề tài khảo cứu khi phân tích những vấn đề lý luận về BCTT.  

- Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí và dư luận xã hội, Nxb Lao động. Tác 

giả trình bày những vấn đề cơ bản của dƣ luận xã hội, nhận diện đặc điểm báo 
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chí hiện đại, công chúng báo chí, cơ chế tác động của báo chí vào dƣ luận xã 

hội. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích mối quan hệ tác động của báo chí và dƣ 

luận xã hội, công tác truyền thông cho vùng DTTS nói riêng. 

- Nguyễn Thị Trƣờng Giang (2011), Báo mạng điện tử, những vấn đề cơ 

bản, Nxb CT - HC. Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn chủ 

yếu của báo chí nói chung, báo mạng điện tử nói riêng, trong đó phân tích thế 

mạnh của báo mạng điện tử và xu hƣớng phát triển của nó trong xã hội thông tin 

hiện nay. 

- Nguyễn Văn Dững- Đỗ Thị Thu Hằng (2012), Truyền thông – lý thuyết và 

kỹ năng cơ bản, Nxb CTQG. Các tác giả trình bày những vấn đề: quan niệm 

chung về truyền thông, một số lý thuyết truyền thông trực tiếp; truyền thông cá 

nhân, truyền thông nhóm, TTĐC, chu trình truyền thông, lập kế hoạch truyền 

thông; giám sát, đánh giá và duy trì hoạt động truyền thông. 

- Đỗ Chí Nghĩa (2012), Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã 

hội, Nxb CTQG, H. Tác giả khái quát mối quan hệ, cơ chế tác động của báo chí 

với dƣ luận xã hội, thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu 

quả định hƣớng dƣ luận xã hội của báo chí thời gian tới. 

- Lƣơng Khắc Hiếu (2013), Giáo trình Lý thuyết truyển thông, Nxb CTQG. 

Cuốn sách phân tích vấn đề truyền thông và quá trình thông, vận động, truyền 

thông thay đổi hành vi, kênh truyền thông, kế hoạch truyền thông; giám sát, 

đánh giá và duy trì kế hoạch truyền thông. Đây là những vấn đề rất cơ bản để 

xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho vùng DTTS. 

- Đặng Thị Thu Hƣơng (Chủ biên) (2016), Văn hóa TTĐC ở Việt Nam 

trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, Nxb ĐHQG Hà Nội. Cuốn 

sách đề cập đến vấn đề TTĐC, văn hóa đại chúng và văn hóa TTĐC trong bối 

cảnh toàn cầu hóa, và văn hóa TTĐC ở một số quốc gia; văn hóa TTĐC Việt 

Nam nhìn từ kênh TTĐC, văn hóa TTĐC Việt Nam nhìn từ góc độ công chúng 

tiếp nhận, văn hóa TTĐC nhìn về phía tƣơng lai. 

- Nguyễn Đức Lợi- Lƣu Văn An (đồng chủ biên) (2017), Thông tin báo chí 

với công tác lãnh đạo, quản lý, Nxb Thông tấn. Cuốn sách tập trung nghiên cứu 

những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa thông tin báo chí với công tác lãnh 

đạo, quản lý; kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới; thực trạng vai trò của thông 

tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi 

mới và hội nhập quốc tế; công tác lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí ở Việt 
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Nam; từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy vai 

trò của thông tin báo chí với công tác này trong thời kỳ mới. 

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền- KOICA (2018), Truyền thông chính 

sách và đồng thuận xã hội, Nxb CTQG. Cuốn kỷ yếu khoa học Hội thảo quốc tế 

đề cập đến các nội dung: Lý luận và thực tiễn về truyền thông chính sách và 

đồng thuận xã hội, Kinh nghiệm truyền thông chính sách tạo sự đồng thuận xã 

hội của Hàn Quốc và một số quốc gia và giải pháp truyền thông chính sách tạo 

đồng thuận xã hội. 

- Phạm Huy Kỳ- Đỗ Thị Thu Hằng (đồng chủ biên) (2019), Mạng xã hội 

trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam- Lý luận và kinh nghiệm, 

Nxb Lao động. Cuốn sách tập hợp những bài viết về vấn đề MXH và quản lý 

thông tin, truyền thông trên MXH, nhận diện các dòng thông tin trên MXH, các 

xu hƣớng tƣơng tác trên MXH; kinh nghiệp quản lý thông tin trên MXH ở một 

số nƣớc châu Âu, Hàn Quốc, Thái lan, Lào… 

- Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (2020), Báo chí truyền thông, 

những vấn đề trọng yếu, tập 2, Nxb ĐHQG Hà Nội. Cuốn sách tập hợp các bài 

viết của: Võ Văn Thƣởng, Nguyễn Thế Kỷ, Đặng Thị Thu Hƣơng, Nguyễn Văn 

Dững… Nội dung cuốn sách chia làm ba phần: 1) Lãnh đạo, quản lý báo chí 

truyền thông; 2) Nghiên cứu chuyên sâu, toàn cảnh và xu hƣớng; 3) Nghiên cứu 

trƣờng hợp. Trong đó có các bài liên quan đến chủ đề truyền thông ở vùng 

DTTS: Chuyển đổi số- cơ hội để báo chí tồn tại và phát triển; Nghiên cứu truyền 

thông hiện đại từ tiếp cận khoa học nhân văn; Về mô hình công chúng tham gia: 

từ không gian mạng đến tác động chính sách… 

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền- KOICA- Bộ Thông tin và Truyền 

thông (11/2020), Quản lý thông tin trên MXH trong bối cảnh bùng nổ thông tin, 

Kỷ yếu HTKH quốc tế. Trong số hơn 50 bài đăng trên kỷ yếu, có các bài liên 

quan đến đề tài: Vấn đề quản lý thông tin trên MXH ở vùng DTTS Việt Nam hiện 

nay (Lƣu Văn An); Tác động của MXH đến tâm lý đám đông khi diễn ra các 

điểm nóng chính trị- xã hội (Đinh Thị Thanh Tâm); Vấn đề đặt ra và giải pháp, 

mô hình quản lý thông tin, truyền thông trên MXH ở Việt Nam hiện nay (Phạm 

Huy Kỳ); Nhận diện, ngăn chặn thông tin kích động, chống phá trên không gian 

mạng (Nguyễn Tri Thức)… 

* Những công trình nghiên cứu về công tác truyền thông ở vùng DTTS 

- Bộ Văn hóa - Thông tin (2001), Tăng cường và đổi mới công tác thông tin phục 

vụ đồng bào DTTS&MN, Kỷ yếu hội thảo. Các bài tham luận tập trung trao đổi các 
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nội dung về công tác thông tin phục vụ đồng bào dân tộc, tuy nhiên chƣa đi sâu 

bàn bạc, kiếm tìm giải pháp tăng cƣờng đổi mới nội dung, hình thức, chất lƣợng 

củạ các đơn vị truyền thông.  

- Phạm Hoàng Ngân (2009), Truyền thông nông nghiệp nông thôn nông dân, Nxb 

Nông nghiệp. Cuốn sách đã cung cấp những thông tin cơ bản về công tác truyền 

thông nông nghiệp nông thôn nông dân của Việt Nam nhƣ các loại kênh truyền 

thông (Kênh truyền thông Trung ƣơng và Kênh truyền thông địa phƣơng), cách 

tiếp cận, sử dụng cũng nhƣ các nhu cầu tiếp cận thông tin truyền thông nông 

thôn. Cuốn sách cũng đồng thời đƣa ra những cái nhìn rộng mở về công tác 

truyền thông nông thôn của một số nƣớc trên thế giới với những cái nhìn toàn 

cảnh về những dự án đầu tƣ và sáng kiến phát triển truyền thông nông thôn của 

Việt Nam trong thời gian tới. 

- Lữ Thị Ngọc (2010), Nâng cao chất lượng báo in phục vụ đồng bào DTTS (Khảo 

sát trƣờng hợp ngƣời Thái ở Tƣơng Dƣơng, Nghệ An),  Luận văn Thạc sĩ ngành Báo 

chí học, Trƣờng ĐHKHXH&NV Hà Nội. Tác giả đã làm rõ những vấn đề lý 

luận chung về vai trò của công chúng trong quá trình truyền thông, những đặc 

điểm về công chúng DTTS ở Việt Nam; chính sách về báo chí dành cho đồng 

bào DTTS, từ đó đƣa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng báo chí 

phục vụ nhu cầu đồng bào DTTS. 

- Nguyễn Văn Chính (2010), Báo chí Việt Nam viết về các tộc người thiểu 

số nhìn từ lăng kính nhân loại học văn hóa, Tạp chí Xưa và Nay. Báo chí đang 

viết về hình ảnh ngƣời DTTS theo khuôn mẫu phổ biến là “tiêu cực nhiều hơn 

tích cực”. Để cải thiện những thông điệp của báo chí về các DTTS, cần phải có 

một chiến lƣợc đổi mới truyền thông về các DTTS và miền núi; tăng cƣờng tính 

khách quan, minh bạch của thông tin về DTTS. Đặc biệt, báo chí cần có quan 

điểm thấu hiểu thay vì phán xét khi viết và cần phải đề cao sứ mạng biện hộ thay 

vì quy kết và đƣa tin một chiều khi viết về DTTS. 

- Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trƣờng (ISEE) và Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền (2011), Thông điệp truyền thông về DTTS trên báo in, Nxb Thế 

giới. Các bài trong công trình này đã trình bày khái quát bối cảnh xã hội truyền 

thống vùng DTTS, đặc điểm nổi bật của báo chí Việt Nam khi viết về DTTS. Từ 

đó các tác giả đƣa ra một số đề xuất nhằm từng bƣớc thay đổi hiện trạng này.

 - Vũ Quang Hào (2015), Một thảo luận về công chúng chuyên biệt của 

truyền thông dân tộc (trên cứ liệu phát thanh dân tộc), Tạp chí Nghề báo, số 

tháng 4-5/2011. Tác giả tổng kết công tác nghiên cứu nhóm công chúng chuyên 



 19 

biệt là đồng bào DTTS qua phƣơng tiện phát thanh, những thuận lợi, khó khăn, 

đƣa ra những đề xuất những vấn đề, phƣơng thức truyền thông trên sóng phát 

thanh cho đồng bào DTTS ở các vùng hiện nay. 

- Phạm Hải Chung – Bùi Thu Hƣơng (2016), Truyền thông xã hội, Nxb Thế 

giới. Cuốn sách phân tích những vấn đề cơ bản của truyền thông xã hội, tác 

động của đó đến đời sống chính trị - xã hội đất nƣớc. Đây là tài liệu tham khảo 

bổ ích khi nghiên cứu truyền thông ở vùng đồng bào DTTS bằng các phƣơng 

tiện truyền thông mới. 

- Bùi Chí Trung (2017), Sự phát triển của truyền thông dân tộc trên thế 

giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Cộng sản số 124 (4-2017). Tác giả 

trình bày sự phát triển của truyền thông dân tộc trên thế giới, các loại hình, phạm 

vi khác nhau: từ quy mô nhỏ địa phƣơng, các tập đoàn truyền thông dân tộc, 

doanh nghiệp truyền thông đa quốc gia, truyền thông dân tộc toàn cầu, hệ thống 

PT-TH công cộng, truyền thông dân tộc trên nền tảng kỹ thuật số; từ đó rút ra 

bài học kinh nghiệm - mô hình truyền thông cho Việt Nam. Đó là: mô hình 

tuyên truyền, mô hình truyền thông thay đổi hành vi, mô hình khuếch tán, mô 

hình truyền thông lồng ghép giáo dục - giải trí, mô hình tham gia, mô hình tiếp 

thị xã hội; các kiến nghị nâng cao chất lƣợng truyền thông cho đồng bào DTTS 

ở nƣớc ta. 

- Đặng Thị Thu Hƣơng (chủ biên) (2018), Truyền thông phát triển truyền 

thông dân tộc- những vấn đề lý luận và thực tiễn (nghiên cứu trường hợp vùng 

Tây Bắc, Việt Nam). Công trình nghiên cứu về phát triển bền vững, phát triển 

vùng và phát triển bền vững vùng Tây Bắc; truyền thông phát triển, truyền thông 

dân tộc và vai trò của báo chí; báo chí truyền thông dành cho đồng bào các dân 

tộc vùng Tây Bắc dƣới góc độ kênh truyền, thông điệp, công chúng tiếp nhận; 

một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng truyền thông phục vụ 

phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đây là cuốn sách đề cập khá toàn diện về 

công tác truyền thông dành cho vùng DTTS Tây Bắc, từ các góc độ khác nhau. 

Thứ ba, những nghiên cứu đề cập đến kinh nghiệm, giải pháp trong công 

tác truyền thông vùng đồng bào DTTS 

- Bế Trung Anh (2011) (đồng tác giả), Bộ số liệu thực trạng nguồn nhân lực 

dân tộc thiểu số phục vụ CNH, HĐH, Nxb CTQG. Cuốn sách cung cấp những tƣ 

liệu phản ánh tình hình nguồn nhân lực các DTTS nƣớc ta hiện nay, khả năng 

đáp ứng nhu cầu phát triển đất nƣớc trong bối cảnh đẩy mạnh CNH, HĐH. 
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- Bế Ngọc Thuấn (2015), Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, phát huy 

vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, Ban Dân tộc Bắc Kạn. Bài viết khẳng 

định vai trò quan trọng của những ngƣời có uy tín (cán bộ nghỉ hƣu, chức sắc, 

nhân sỹ, trí thức, trƣởng thôn, bí thƣ chi bộ...) trong công tác vận động đồng bào 

DTTS. Đề xuất một số giải pháp: Thƣờng xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện 

đồng bộ, thống nhất; quán triệt các văn bản hƣớng dẫn của cấp trên để bầu chọn 

ngƣời có uy tín; phƣơng pháp tranh thủ ngƣời có uy tín phải linh hoạt dựa trên 

năng lực thực tế của từng ngƣời và điều kiện cụ thể của địa phƣơng, dân tộc; 

Tranh thủ ngƣời có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia tuyên truyền vận động 

nhân dân phải gắn vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phƣơng… 

     - Ủy ban Dân tộc - UBND tỉnh Quảng Ninh (2015), Nâng cao hiệu quả thông tin 

thị trường vùng DTTS&MN, biên giới trong hội nhập, Hội thảo khoa học. Các tham luận 

chỉ ra thực trạng công tác thông tin thị trƣờng ở vùng DTTS và khẳng định, 

nhƣng mảng thông tin thị trƣờng phục vụ đồng bào vùng DTTS và biên giới 

chƣa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hội thảo đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp 

nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin thị trƣờng đến vùng 

DTTS trong đó đặc biệt nhấn mạnh giải pháp sớm sửa đổi, ban hành các chính 

sách phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS&MN phù hợp với giai đoạn hội 

nhập, có căn cứ vào yếu tố đặc thù vùng, miền và văn hóa của các dân tộc. 

     - Cao Thị Ngọc Thủy (2016), Kinh nghiệm và yêu cầu vận động bà con các DTTS 

tỉnh Lâm Đồng “Xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ các luật tục lạc hậu”. Tác giả đề 

cập những vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa vùng 

DTTS; chỉ ra những kết quả đạt đƣợc đồng thời chỉ ra những khó khăn trong 

công tác tuyên truyền, vận động đồng bào: việc tuyên truyền mới tập trung làm 

tốt ở khu vực đô thị, các trung tâm huyện mà chƣa đến rộng khắp đƣợc vùng 

sâu, vùng xa, từng khu dân cƣ nơi có bà con DTTS sinh sống; một số phƣơng 

hƣớng nhằm tích cực thực hiện có hiệu quả hơn công tác truyền thông ở vùng 

DTTS, đảm bảo xây dựng đời sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tạo tiền 

đề vững chắc trong quá trình phát triển bền vững. 

       - Bùi Hồng Quý (2016), Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tác giả đề cập đến một số giải pháp tiêu biển nhằm nâng 

cao chất lƣợng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục cho ngƣời dân trên địa bàn 

tỉnh nhƣ: Cần quán triệt sâu sắc về chủ trƣơng, chƣơng trình, kế hoạch về công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật; sớm kiện toàn Hội đồng phối hợp, đội ngũ báo 

cáo viên, truyên truyền viên pháp luật các cấp theo quy định của Luật Phổ biến, 
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giáo dục pháp luật và các văn bản hƣớng dẫn thi hành; Tiếp tục đa dạng hóa và 

đổi mới cách thức thực hiện; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo 

hƣớng thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân dân đối với pháp luật. 

      - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - Ban Tuyên giáo Trung ƣơng (2016), Giải pháp 

nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên 

hiện nay,  Hội thảo khoa học. 26 bài tham luận xoay quanh các vấn đề về công tác 

tuyên truyền trong vùng  DTTS, đề cập những vấn đề xoay quanh những kết quả 

đạt đƣợc và hạn chế trong công tác tuyên truyền; các yếu tố gây mất ổn định tƣ 

tƣởng và chính trị trong vùng; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vùng 

DTTS, vùng biên giới, vùng đồng bào có đạo, vùng di dân tái định cƣ và vùng 

kinh tế mới; từ đó đƣa ra những quan điểm, định hƣớng và một số giải pháp 

nâng cao chất lƣợng tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS tại Tây Nguyên. 

  - Học viện Báo chí và Tuyên truyền- KOICA (2019), Truyền thông chính 

sách và năng lực tiếp nhận của công chúng, Nxb CTQG. Cuốn kỷ yếu khoa học 

Hội thảo quốc tế bao gồm 2 phần: Truyền thông chính sách lấy công chúng làm 

trung tâm: Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc; Nâng cao năng lực tiếp nhận 

chính sách của công chúng: sáng kiến và giải pháp. Trong đó có một số bài đề 

cập cụ thể đến truyền thông chính sách cho vùng DTTS: Tăng cường truyền 

thông chính sách cho vùng DTTS ở Việt Nam hiện nay của Lƣu Văn An; Truyền 

thông chính sách vùng DTTS ở Việt Nam  từ góc nhìn ngôn ngữ của Trần Thu 

Nga và Trần Thị Hƣơng. 

  - Lƣu Trần Toàn (2020), Truyền thông cho DTTS ở Thụy Điển và Vương 

quốc Anh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, TC Ngƣời làm báo, số tháng 8. 

Tác giả khảo sát hệ thống truyền thông, chủ yếu là báo chí ở các nƣớc phƣơng 

Tây dành cho những cộng đồng ngƣời nhập cƣ và đúc rút ra các bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

 - Nguyễn Thế Kỷ (2020), Báo chí, truyền thông Việt Nam – một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn, Nxb TTTT. Cuốn sách trình bày vai trò và tƣ tƣởng Hồ Chí 

MInh về báo chí cách mạng Việt Nam; bức tranh toàn cảnh của báo chí, truyền 

thông Việt Nam từ năm 1945 đến 2020, nhất là thành tựu những năm đổi mới; 

những vấn đề đã và đang đặt ra trƣớc mắt không chỉ cho các nhà báo, mà cả 

ngành tƣ tƣởng- văn hóa, và hơn thế nữa, cả HTCT. 

 - Phan Xuân Sơn- Nguyễn Thị Thanh Dung (đồng chủ biên) (2020), Quản lý 

xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số ở Việt Nam hiện nay, Nxb LLCT. Cuốn 

sách tập trung phân lích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xung đột xã 
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hội, xung đột tộc ngƣời, quản lý xung đột xã hội; đặc điểm vùng tộc ngƣời thiểu 

số và đặc điểm quản lý xung đột xã hội vùng tộc ngƣời thiểu số ở Việt Nam; 

kinh nghiệm một số nƣớc; thực trạng quản lý xung đột xã hội và xử lý điểm 

nóng chính trị- xã hội vùng tộc ngƣời thiểu số ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; 

phân tích những nguyên nhân yếu kém, những vấn đề đặt ra trong quản lý xung 

đột xã hội, xử lý điểm nóng chính trị- xã hội vùng tộc ngƣời thiểu số Việt Nam, 

dự báo tình hình, những quan điểm và giải pháp khắc phục.  

  Ngoài ra còn khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này, nhƣ: Đặng 

Thị Huệ (2005, 2007), Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh tiếng 

DTTS trên sóng phát thanh quốc gia và Nâng cao chất lượng thể loại phỏng vấn 

trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam VOV4...; Lƣu Hồng Minh (2009), Truyền 

thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; Thanh Hòa (2014), Kinh nghiệm 

trong công tác vận động quần chúng vùng đồng bào DTTS tại xã Cư Pui; Hà 

Hữu Huyền (2015), Nâng cao công tác báo chí, truyền thông ở vùng DTTS, 

Cổng thông tin điện tử Cao Bằng, truy cập ngày 26/9; Bích Đào (2015), Truyền 

thông cho DTTS thế nào cho hiệu quả, VOV.VN (10/9); Phan Thanh (2016), 

Tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông mới và mạng xã hội trong 

công tác dân vận… Các nghiên cứu đều khẳng định sự cần thiết phải tăng cƣờng 

truyền thông cho vùng DTTS ở nƣớc ta trong bối cảnh bùng nổ thông tin nhƣ 

hiện nay; đặc biệt, phải đổi mới phƣơng thức nhằm nâng cao hiệu quả truyền 

thông. 

      Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu về truyền thông ở vùng DTTS, có 

thể rút ra một số nhận xét nhƣ sau: 

      - Thứ nhất, đến nay đã có nhiều công trình nƣớc ngoài và trong nƣớc nghiên 

cứu về truyền thông, TTĐC, báo chí, cả lý luận và thực tiễn. Nhiều công trình đã 

phân tích vai trò, sự tác động to lớn của truyền thông đến đời sống KT-XH, nếp 

sống văn hóa của các cộng đồng ngƣời trong xã hội. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ 

ra những biến đổi của các phƣơng tiện truyền thông, nhất là các phƣơng tiện 

truyền thông mới (máy tính bảng, điện thoại thông minh…), những tiện ích mà 

nó mang lại, đồng thời chỉ ra cả những hạn chế và giải pháp khắc phục; 

          - Thứ hai, đã có khá nhiều nghiên cứu đề cập đến vấn đề DTTS, vùng 

DTTS, đặc điểm các vùng DTTS ở Việt Nam liên quan đến công tác truyền 

thông (nhƣ điều kiện KT-XH, yếu tố tâm lý, văn hóa, nhu cầu thông tin…), nhất 

là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Hầu hết các tác giả đều khẳng định 

tầm quan trọng về chính trị, an ninh - quốc phòng, nêu rõ sự cần thiết phải phát 
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triển KT-XH trên cơ sở giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống ở 

các vùng đặc biệt này của đất nƣớc. Các tác giả cũng chỉ ra những bất cập trong 

công tác phát triển KT-XH vùng DTTS nói chung, công tác truyền thông ở các 

vùng này nói riêng; 

        - Thứ ba, một số công trình đã phân tích công tác truyền thông ở vùng 

DTTS trên thế giới và Việt Nam, đề cập đến những tác động tích cực của truyền 

thông, nhất là báo chí, đến đời sống ngƣời DTTS. Thông qua việc truyền thông 

tích cực của các cơ quan nhà nƣớc, bà con DTTS đã nâng cao nhận thức về các 

vấn đề chính trị - xã hội, pháp luật, kỹ thuật, công nghệ phát triển nông nghiệp, 

từ đó thúc đẩy quá trình đổi mới tƣ duy, tiếp cận những phƣơng thức sản xuất 

tiên tiến, những nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, thói quen lạc hậu. Các 

nghiên cứu còn đề cập đến kinh nghiệm cũng nhƣ đƣa ra những giải pháp nhằm 

nâng cao chất lựợng truyền thông cho vùng đồng bào các DTTS&MN. Tuy 

nhiên, đây mới chỉ là những nghiên cứu ban đầu, còn phân tán ở những bài báo, 

bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí, các đề tài khoa học về DTTS ở từng vùng 

DTTS, và chủ yếu mới dừng lại ở lý thuyết, còn ít các kết quả điều tra thực tiễn, 

những kinh nghiệm truyền thông từ các vùng DTTS Việt Nam. 

       Nhƣ vậy, đề cập đến vấn đề truyền thông ở vùng đồng bào các DTTS, đã có 

khá nhiều bài viết, công trình nghiên cứu, tuy nhiên các tác giả chủ yếu tìm hiểu 

vấn đề trên phƣơng diện lý thuyết, chƣa phân tích cụ thể thực trạng từng vùng và 

trên tổng thể cả nƣớc; chƣa chỉ ra các yếu tố tác động của truyền thông đến sự 

phát triển trên các lĩnh vực ở vùng DTTS. Mặc dù vấn đề này đƣợc tiếp cận 

nghiên cứu dƣới những góc độ, phƣơng pháp khác nhau và đạt đƣợc kết quả 

nhất định, nhƣng chƣa đủ cơ sở để dựa vào đó kiến nghị hoạch định chiến lƣợc, 

chính sách phát triển các vùng đồng bào DTTS, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu 

một cách hệ thống hơn. Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài Truyền thông ở 

vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp mang tính cấp thiết, nhằm giúp đội 

ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, đội ngũ cán bộ BCTT có cái nhìn tổng thể và toàn 

diện hơn về vai trò, tác động của truyền thông đến đời sống đồng bào DTTS, từ 

đó kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc đƣa ra những chủ trƣơng, chính sách dân tộc, 

chính sách phát triển KT-XH các vùng DTTS một cách hợp lý, tạo tiền đề cho 

sự phát triển bền vững của cả nƣớc trong những thập kỷ tới. 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

 Xây dựng khung lý thuyết, phân tích thực trạng hiệu quả, tác động của công 

tác truyền thông ở vùng DTTS nƣớc ta từ năm 1986 đến nay, từ đó nhận diện 
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những vấn đề cấp bách, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả công tác truyền thông ở vùng DTTS nƣớc ta đến năm 2030, góp phần thực 

hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nƣớc trong thời kỳ đổi mới toàn 

diện đất nƣớc và hội nhập quốc tế 

Nhiệm vụ cụ thể: 

- Hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận về công tác truyền thông ở vùng 

DTTS; xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu truyền thông ở vùng DTTS; 

- Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 

về truyền thông ở vùng DTTS. 

- Trình bày, luận giải làm rõ những kết quả đạt đƣợc về truyền thông ở vùng 

DTTS Việt Nam từ năm 1986 đến nay; 

- Phân tích làm rõ hiệu quả, tác động của truyền thông ở vùng DTTS nƣớc 

ta;  

- Nhận diện những vấn đề cấp bách trong công tác truyền thông ở vùng 

DTTS hiện nay. 

     - Đề xuất quan điểm, phƣơng hƣớng, giải pháp, cơ chế, chính sách, nhằm 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác truyền thông ở vùng DTTS Việt Nam 

đến năm 2030 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Truyền thông ở vùng DTTS Việt Nam. 

 Phạm vi nghiên cứu:  

 Về nội dung: nghiên cứu các loại hình truyền thông, truyền thông gián tiếp 

(chủ yếu qua báo chí) và truyền thông trực tiếp đối với vùng DTTS. 

 Về địa bàn: các vùng DTTS ở Việt Nam: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, 

Tây Duyên hải miền Trung, Tây Nam Bộ. 

 Về thời gian: từ năm 1986 đến nay, chủ yếu từ năm 2001 đến nay, mà tập 

trung từ năm 2015-2020, định hƣớng đến năm 2030. 

5. Cơ sở lý luận, phƣơng pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 

          Cơ sở lý luận của đề tài là chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm của Đảng CSVN về dân tộc, về truyền thông và BCTT, nhất là vai trò 

của BCTT; các lý thuyết truyền thông. 

 Phƣơng pháp luận của đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 

duy vật lịch sử. Khi nghiên cứu vấn đề truyền thông ở vùng DTTS phải quán 

triệt nguyên tắc lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, tổng kết thực tiễn để làm 

sáng tỏ lý luận.   
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        Các phƣơng pháp cụ thể: lịch sử và logic, tổng hợp và phân tích, so sánh, 

quy nạp và diễn dịch, thống kê, nghiên cứu tài liệu, điền dã, tham gia của ngƣời 

dân, quan sát, điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu...: 

- Phƣơng pháp lịch sử và logic: Mọi sự vật, hiện tƣợng đều đặt trong bối 

cảnh lịch sử cụ thể, gắn với hoàn cảnh chung của đất nƣớc, khu vực và quốc tế. 

Sử dụng những tƣ liệu, dữ kiện lịch sử, chọn lọc những trƣờng hợp điển hình để 

hệ thống hóa, mô hình hóa sự kiện. Đồng thời, các sự vật, hiện tƣợng phải đặt 

trong quá trình vận động và phát triển theo quy luật khách quan, trong mối liên 

hệ, tác động qua lại với các sự vật, hiện tƣợng liên quan. 

- Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích: Đây là những phƣơng pháp đƣợc sử 

dụng để thu thập và đánh giá các nguồn tài liệu, khai thác thông tin từ các nguồn 

có sẵn, bao gồm các văn kiện của Đảng và Nhà nƣớc ở Trung ƣơng và địa 

phƣơng, các báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề của các cơ quan quản lý về 

dân tộc, các cơ quan BCTT, các công trình trong nƣớc và ngoài nƣớc liên quan 

đến đề tài. 

- Phƣơng pháp so sánh: So sánh, đối chiếu vai trò, tác động của truyền 

thông ở vùng dân tộc thiểu số do các cơ quan Trung ƣơng tiến hành so với các 

địa phƣơng, giữa các vùng, địa phƣơng với nhau; giữa phƣơng thức trực tiếp và 

phƣơng thức gián tiếp; giữa các tổ chức, cơ quan thuộc HTCT với các tổ chức 

xã hội trên địa bàn; giữa các giai đoạn lịch sử; giữa nƣớc ta với các nƣớc trên thế 

giới… 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, sắp xếp các nguồn tài liệu 

trong nƣớc và quốc tế liên quan đến đề tài. Sƣu tầm, đọc, xử lý, phân tích và hệ 

thống lại toàn bộ những kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến vấn đề dân tộc, 

công tác dân tộc; công tác truyền thông vùng dân tộc... Nghiên cứu các nghị 

quyết của Đảng, các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; các văn bản 

hƣớng dẫn báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành Trung ƣơng về phát triển KT-XH 

vùng DTTS; công tác dân tộc; công tác truyền thông vùng DTTS; phát triển KT-

XH vùng dân tộc... Các nghị quyết, kế hoạch của các địa phƣơng về phát triển 

KT-XH; công tác thông tin - truyền thông trên các lĩnh vực đời sống ở vùng dân 

tộc; các công trình nghiên cứu, đề tài, dự án trong và ngoài nƣớc liên quan đến 

truyền thông ở vùng DTTS; 

- Phƣơng pháp tham gia: Trong quá trình nghiên cứu, huy động sự tham gia 

của ngƣời dân vào thực hiện đề tài. Mời ngƣời DTTS trả lời phỏng vấn, phiếu 
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điều tra xã hội học, tọa đàm… để họ phản ánh đúng vấn đề nghiên cứu, sát với 

tình hình thực tế. 

- Thảo luận nhóm: Tiến hành thảo luận nhóm đối với các đối tƣợng: cán bộ 

lãnh đạo, quản lý cấp Trung ƣơng, tỉnh, huyện, xã; cán bộ BCTT; các nhà 

nghiên cứu, giảng dạy về BCTT, ngƣời dân vùng DTTS.  

- Phƣơng pháp chuyên gia: Đƣợc sử dụng nhằm thu thập các thông tin, ý 

kiến đánh giá của các chuyên gia có kinh nghiệm về vấn đề nghiên cứu, thông 

qua hội thảo khoa học và tọa đàm. Ngoài giá trị thu thập thông tin, phƣơng pháp 

này còn cho phép xác minh, kiểm tra mức độ tin cậy của các thông tin đƣợc thu 

thập qua các phiếu điều tra và phỏng vấn.  

- Phƣơng pháp phỏng vấn: Đề tài tiến hành phỏng vấn sâu 100 ngƣời, là các 

nhà lãnh đạo, quản lý cấp Trung ƣơng, cấp tỉnh về công tác dân tộc, về công tác 

BCTT; các nhà báo có uy tín, cán bộ HTCT cấp huyện, cấp xã ở vùng DTTS; 

già làng, trƣởng bản... về các nội dung nghiên cứu. 

- Phƣơng pháp đánh giá tác động, hiệu quả của truyền thông: 1) Đánh giá 

dựa trên các thông số đo lƣờng: Căn cứ chi phí của truyền thông, sử dụng các 

phần mềm chuyên dụng để phân tích về các mục tiêu truyền thông về độ rộng và 

về chiều sâu (tần xuất nhìn thấy). Đánh giá quá trình thực hiện đạt đƣợc bao 

nhiêu % so với kế hoạch, đồng thời xem lại các thông số về chi phí nhƣ CPM 

(chi phí trên 1000 ngƣời) hoặc CPP (chi phí trên 1% khán giả mục tiêu) có đạt 

chuẩn của thị trƣờng và nhƣ hoạch định của kế hoạch truyền thông hay không; 

2) Nghiên cứu sự tác động của truyền thông đến nhận thức, hành vi của công 

chúng mục tiêu; trong đó tập trung nghiên cứu về nhận thức của ngƣời dân về 

thông điệp truyền thông, mức độ nhận biết của sản phẩm truyền thông.  

 - Phƣơng pháp điều tra xã hội học: Phỏng vấn trực tiếp hay bằng hệ thống 

ankét (đóng, mở). Xử lý kết quả điều tra đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp 

nghiên cứu lý thuyết: phân tích tƣ liệu, tổng hợp và phân loại tƣ liệu và tiến 

hành xử lý số liệu bằng phƣơng pháp thống kê, phân tích, so sánh... theo những 

biến số độc lập để rút ra những thuộc tính chung của các tập hợp mẫu nhằm hình 

thành luận cứ cho các giả thuyết nghiên cứu. Sử dụng phƣơng pháp điều tra xã 

hội học để làm rõ thực trạng truyền thông ở vùng DTTS trên các khía cạnh chủ 

thể và khách thể truyền thông, nội dung truyền thông, phƣơng thức truyền thông, 

phƣơng tiện truyền thông, hiệu quả và tác động của truyền thông. 

 Quy mô: Tổng số phiếu điều tra xã hội học: 2.500  

                       Tổng số phiếu phỏng vấn sâu: 120. 
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        Địa bàn khảo sát: 14 tỉnh/thành thuộc các vùng DTTS tiêu biểu của Việt 

Nam: Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh; Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đắc Lắc, 

Kon Tum, Ninh Thuận,  Tp.Hồ Chí Minh, Bình Phƣớc, Cần Thơ, Sóc Trăng, 

Kiên Giang, An Giang. 

          Đối tượng khảo sát: phỏng vấn sâu: 1) Các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch 

định chính sách truyền thông; 2) Những ngƣời làm công tác truyền thông ở vùng 

DTTS; 3) Cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan BCTT; 4) Cán bộ lãnh đạo, 

quản lý địa phƣơng ở vùng DTTS; 5) Ngƣời dân ở vùng DTTS. 

         Xin ý kiến bằng phiếu điều tra xã hội học: 1) Cán bộ BCTT, nhà báo; 2) 

Đội ngũ làm công tác truyền thông không chuyên vùng DTTS: những ngƣời có 

uy tín trong cộng đồng, cán bộ HTCT cơ sở; bộ đội, công an, giáo viên, báo cáo 

viên, tuyên truyền viên…; 3) Ngƣời dân vùng DTTS. 

      Phương pháp điều tra, khảo sát: Sử dụng các phƣơng pháp điều tra xã 

hội học: bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát để thu thập các thông tin phục 

vụ công tác nghiên cứu. Các thông tin sau khi đã thu thập sẽ đƣợc xử lý 

trên máy vi tính bằng 2 phần mềm phân tích thông tin định lƣợng và định 

tính chuyên dụng là SPSS và NVIVO.  

   Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu:  

- Tiếp cận hệ thống: khi nghiên cứu, phải xem xét truyền thông ở vùng 

DTTS là hệ thống phức hợp của các yếu tố: các chủ thể truyền thông; nội dung 

truyền thông; phƣơng thức truyền thông; nguồn lực phục vụ truyền thông; nhận 

thức và năng lực tiếp nhận thông tin của đồng bào; hiệu quả và những yếu tố tác 

động... Mặt khác, cũng cần phân tích các yếu tố đặc thù và khả năng tác động 

của từng yếu tố (địa - kinh tế, địa - chính trị, địa - xã hội) đến công tác truyên 

thông ở vùng DTTS. 

- Tiếp cận lịch sử: Sử dụng cách tiếp cận lịch sử để phân tích vai trò của truyền 

thông ở vùng DTTS đối với sự phát triển KT-XH của địa phƣơng nói riêng, của 

đất nƣớc nói chung, trên cơ sở đó dự báo tình hình trong thời gian tới để đề xuất 

các quan điểm, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

truyền thông. 

- Tiếp cận chính trị học - công tác tư tưởng: Đề tài tiếp cận quan điểm của 

Đảng ta về công tác tƣ tƣởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào 

DTTS. Trong đó nhấn mạnh các yếu tố: nguyên lý cơ bản của công tác tƣ tƣởng; 

các vấn đề cơ bản của công tác tuyên truyền: nguyên tắc tuyên truyền, nội dung 

và phƣơng thức tuyên truyền, phƣơng tiện tuyên truyền...; đặc điểm khách thể 
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(về trình độ nhận thức, tâm lý, nhu cầu...) là ngƣời DTTS để có biện pháp tuyên 

truyền thích hợp đối với từng vùng, từng dân tộc. 

- Tiếp cận dân tộc học: Tìm hiểu các yếu tố tộc ngƣời, từ lịch sử hình thành, 

văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thần, nhất là ngôn ngữ dân tộc, phong tục tập 

quán, tôn giáo tín ngƣỡng của từng dân tộc; từ đó xác định nội dung, phƣơng 

thức tiếp cận và tiến hành truyền thông cho đồng bào DTTS. 

- Tiếp cận liên ngành: Đề tài tiếp cận dƣới góc độ các ngành: Truyền thông, 

Báo chí học, Chính trị học, Xã hội học, Kinh tế học, Văn hóa học... Cách tiếp 

cận phức hợp liên ngành của nhiều ngành khoa học đƣợc sử dụng linh hoạt để 

cắt nghĩa các mối quan hệ phức tạp, đa chiều giữa công tác truyền thông với 

công tác dân tộc, giữa yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa với các yếu tố xã hội, an 

ninh quốc phòng... ở vùng DTTS; đồng thời nhìn nhận vấn đề dƣới nhiều khía 

cạnh khác nhau, từ đó có phƣơng pháp nghiên cứu toàn diện, khách quan về 

thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác 

truyền thông. Nếu chỉ nghiên cứu một cách đơn lẻ một ngành, một lĩnh vực nào 

đó, khó có thể giải quyết đƣợc vấn đề đặt ra. 

Tiếp cận liên cấp: Khi nghiên cứu phải xem xét ở các cấp độ: vĩ mô (Trung 

ƣơng), trung mô (cấp tỉnh, huyện), vi mô (cấp cơ sở, làng, bản, buôn). Đó là chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về dân tộc và công tác dân tộc, về 

BCTT, công tác thông tin - truyền thông vùng dân tộc. Nghiên cứu, so sánh 

nhận thức, quan điểm của ngƣời làm công tác quản lý, hoạch định chính sách 

dân tộc; của đội ngũ làm công tác truyền thông; già làng, trƣởng bản, ngƣời có 

uy tín ở vùng dân tộc; ngƣời dân về vai trò của truyền thông đối với sự phát triển 

địa phƣơng. 

Kỹ thuật và công cụ sử dụng: 

- Sử dụng phầm mềm máy tính chuyên dụng (Stata, TSP…), kỹ thuật xử lý 

thông tin định lƣợng bằng chƣơng trình SPSS và xử lý thông tin định tính bằng 

phần mềm NVIVO, là ứng dụng công nghệ đƣợc sử dụng triệt để từ thiết lập 

bảng hỏi đến xây dựng kế hoạch triển khai và tất nhiên trong xử lý số liệu điều 

tra.  

- Sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến trên mạng Internet để thu thập tƣ liệu, 

nhất là các dữ liệu về vấn đề nghiên cứu đã đƣợc số hóa và quản trị qua mạng. 

Ngoài ra, tra cứu trực tuyến để tiếp cận các cơ sở dữ liệu nƣớc ngoài liên quan 

đến đề tài. 

       - Tra cứu văn bản, cơ sở dữ liệu: Đề tài sử dụng các kỹ thuật truyền thống 



 29 

trong ra cứu các tƣ liệu đƣợc lƣu giữ tại thƣ viện, trung tâm lƣu trữ, bảo tàng 

(sách, báo, tạp chí, băng hình, ảnh…). Các số liệu thu thập đƣợc bằng kỹ thuật 

hiện đại cũng cần kiểm chứng, đối chiếu bằng phƣơng pháp truyền thống. 

6. Đóng góp mới của đề tài 

 - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến truyền thông ở vùng DTTS, 

làm rõ các khái niệm, phân tích đặc điểm; hệ thống hóa các lý thuyết, mô hình 

truyền thông liên quan đến vùng DTTS; xác định chủ thể, nội dung, phƣơng 

thức, phƣơng tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác truyền thông ở vùng 

DTTS; hiệu quả và tác động của truyền thông đến phát triển KT-XH và cuộc 

sống của đồng bào vùng DTTS; 

 - Trình bày những kinh nghiệm thực tiễn truyền thông ở vùng DTTS của 

một số nƣớc trên thế giới (Mỹ, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaixia) và nêu những 

vấn đề gợi mở cho Việt Nam về vấn đề này; 

 - Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác truyền thông ở các vùng DTTS 

Việt Nam (điển hình là Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Tây Duyên hải miền 

Trung, Tây Nam Bộ), kết quả điều tra xã hội học 2500 phiếu, phỏng vấn sâu 120 

ngƣời, quan sát thực tiễn, các tác giả đề tài dựa vào khung lý thuyết để phân 

tích, đánh giá những kết quả đạt đƣợc, đặc biệt là đánh giá hiệu quả, tác động 

của công tác truyền thông đến nhận thức, thái độ, hành vi của ngƣời dân vùng 

DTTS; từ đó nêu rõ những vấn đề đặt ra đối với công tác truyền thông ở các 

vùng DTTS Việt Nam hiện nay; 

 - Đề tài trình bày các quan điểm, phƣơng hƣớng và hệ thống giải pháp để 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả truyền thông ở vùng DTTS Việt Nam trong 

những năm tới; 

 - Những kiến nghị của đề tài đối với các cơ quan Trung ƣơng và địa phƣơng 

có giá trị tham khảo trong hoạch định đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc, nhất là chính sách thông tin, truyền thông đối với các vùng DTTS ở nƣớc 

ta từ nay đến năm 2030. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

          Về lý luận, đề tài cung cấp khung lý thuyết về truyền thông ở vùng DTTS, 

bao gồm hệ thống các khái niệm nền tảng, đặc điểm, vị trí, vai trò, chủ thể, 

khách thể, nội dung và phƣơng thức truyền thông nói chung, truyền thông gián 

tiếp và truyền thông trực tiếp, của từng loại hình BCTT nói riêng, trong việc 

nâng cao nhận thức của cán bộ và ngƣời dân vùng DTTS, góp phần phát triển 

KT-XH.  
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        Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cho các cơ quan 

Đảng, Nhà nƣớc các cấp (nhất là Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Ủy ban Dân tộc, 

Bộ Thông tin và Truyền thông, chính quyền các tỉnh có đông đồng bào DTTS) 

các tổ chức chính trị- xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân…), các 

cơ sở nghiên cứu và đào tạo, nhƣ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện 

Dân tộc, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn… bức tranh chung và những yếu 

tố đặc thù của công tác truyền thông ở vùng DTTS, góp phần hình thành những 

chủ trƣơng, chính sách đối với các vùng này. Những bài học kinh nghiệm từ 

thực tiễn của một số nƣớc trên thế giới cũng có giá trị tham khảo đối với Việt 

Nam. Kết quả đề tài cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan BCTT 

trung ƣơng và địa phƣơng, HTCT cấp xã, giúp nâng cao chất lƣợng, hiệu quả 

của công tác truyền thông ở vùng DTTS nƣớc ta trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TRUYỀN THÔNG  

Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  
 

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  

1.1.1. Khái niệm dân tộc thiểu số và đặc điểm vùng dân tộc thiểu số 

1.1.1.1. Khái niệm dân tộc thiểu số 

Cho đến nay, khái niệm “dân tộc” vẫn chƣa đƣợc hiểu thống nhất, phụ 

thuộc vào quan điểm, lập trƣờng và góc độ tiếp cận khác nhau. Dân tộc thường 

được hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa rộng, đó là cộng đồng người ổn định, hình 

thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: 

lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá, đặc điểm tâm lý, ý 

thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc; theo nghĩa hẹp, đó là một tộc người cùng 

sinh sống ở một khu vực nhất định, có chung văn hóa, ngôn ngữ, ý thức tự giác 

tộc người. 

Dân tộc thiểu số (DTTS) (national minorities) là khái niệm dùng để chỉ 

các nhóm ngƣời có sự khác biệt về một phƣơng diện nào đó với cộng đồng 

ngƣời trong xã hội, có thể về ngôn ngữ và văn hóa, về nhận thức và tôn giáo, về 

hoàn cảnh kinh tế, điều kiện sống và thu nhập… và đi kèm theo đó là sự khác 

biệt về phƣơng thức ứng xử của cộng đồng đối với chính họ.  

Năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua thuật ngữ “dân tộc 

thiểu số” nhƣ sau: là thuật ngữ chỉ một nhóm ngƣời: a) Cƣ trú trên lãnh thổ của một 

quốc gia có chủ quyền mà họ là công dân của quốc gia này; b) Duy trì mối quan hệ 

lâu dài với quốc gia mà họ đang sinh sống; c) Thể hiện bản sắc riêng về chủng tộc, 

văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của họ; d) Đủ tƣ cách đại diện cho nhóm dân tộc của 

họ, mặc dù số lƣợng ít hơn trong quốc gia này hay tại một khu vực của quốc gia này; 

e) Có mối quan tâm đến vấn đề bảo tồn bản sắc chung của họ, bao gồm cả yếu tố văn 

hóa, phong tục tập quán, tôn giáo và ngôn ngữ của họ. 

Khái niệm DTTS đƣợc sử dụng rộng rãi và đƣợc ghi nhận chính thức 

trong Hiến pháp và các văn kiện pháp lý. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc ghi rõ: “DTTS là những dân tộc 

có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam”; "dân tộc đa số là dân tộc có số dân chiếm trên 50% tổng số 

dân của cả nƣớc theo điều tra dân số quốc gia”. “DTTS rất ít ngƣời” là dân tộc 

có số dân dƣới 10.000 ngƣời. “DTTS có khó khăn đặc biệt” là dân tộc đặc biệt 
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khó khăn theo ba tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo; chỉ số phát triển giáo dục - đào tạo, 

sức khoẻ cộng đồng và chất lƣợng dân số; cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu chất 

lƣợng thấp. Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) là cách gọi ngắn gọn khi 

dùng để chỉ toàn bộ các DTTS và các vấn đề liên quan đến miền núi, cao 

nguyên, vùng cao. 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, khái niệm DTTS không mang 

ý nghĩa phân biệt vị trí, trình độ phát triển dân tộc. Địa vị, trình độ phát triển của 

các dân tộc không phụ thuộc ở số dân nhiều hay ít, mà nó bị chi phối bởi những 

điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội và lịch sử của mỗi dân tộc. 

Nhƣ vậy, DTTS là khái niệm dùng để chỉ những dân tộc có số dân ít, 

chiếm tỷ trọng thấp trong tương quan so sánh về lượng dân số trong một quốc 

gia đa dân tộc.  

Hiện nay, trong tổng số dân cả nƣớc gần 94 triệu ngƣời (năm 2020), dân tộc 

Kinh (Việt) chiếm khoảng 86%, là dân tộc đa số; 53 dân tộc còn lại (với số dân 

14.118.232 ngƣời, gần 3 triệu hộ) chiếm 14,7%, là DTTS; cƣ trú thành cộng đồng ở 

51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5266 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382 xã 

biên giới. Địa bàn cƣ trú chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Tây 

Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung, chiếm 3/4 diện tích cả nƣớc
2
. Hầu hết các 

DTTS cƣ trú ở miền núi, chỉ có dân tộc Khmer, Chăm, Hoa sinh sống ở đồng bằng 

và thành thị
3
. Thiếu thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin là vấn đề đặt ra ở một số 

vùng DTTS. Theo số liệu của Ủy ban Dân tộc, năm 2019 có tới 22% ngƣời DTTS 

độ tuổi 15 trở lên chƣa biết đọc, viết tiếng phổ thông
4
. Cơ sở vật chất, công nghệ 

thông tin, các phƣơng tiện nghe- nhìn, internet ở một số vùng DTTS còn hạn chế, 

ngƣời dân khó thu đƣợc sóng đài phát thanh, truyền hình. Ở một số vùng sâu, vùng 

xa, vùng lõm (không có sóng), thông tin chỉ đến với bà con qua tuyên truyền miệng 

của ngƣời uy tín, của cán bộ trong các buổi họp thôn, tập huấn, hƣớng dẫn... Tuy 

nhiên, tình trạng này đang dần đƣợc cải thiện. 

1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm vùng dân tộc thiểu số 

Địa bàn có đông các DTTS cùng sinh sống ổn định thành cộng đồng trên 

lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là vùng DTTS
5
. 

Thuật ngữ này cần đƣợc hiểu: có đông các DTTS- có nhiều thành phần dân tộc; 

                                                           
2
 Chính phủ: Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền nuisi, vùng có điều kiện đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2-21-2030; 2019. 
3
 Chính phủ: Tlđd. 

4
 Theo số liệu thống kê đƣợc Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố vào ngày 

26/4/2017 tại Hội thảo “Thúc đẩy phát triển DTTS - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, con số này là 21,8%. 
5
 Chính phủ (2011), Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, Điều 4. 
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hoặc có số lƣợng lớn ngƣời của 1-2 DTTS cùng sinh sống ổn định, lâu dài thành 

cộng đồng, nghĩa là có sự giao lƣu, gắn kết với nhau trong một môi trƣờng, địa 

bàn nhất định. Nhƣ vậy, cần xác định rõ là vùng DTTS của một quốc gia, không 

phải vùng DTTS của một tỉnh hay huyện. Để xác định vùng DTTS cần căn cứ 

vào mật độ dân cƣ, tỷ lệ dân cƣ tập trung của một hay nhiều DTTS cùng sinh 

sống trên địa bàn. Đồng thời, các yếu tố địa lý, điều kiện kinh tế, lịch sử, xã hội, 

tâm lý... cũng đƣợc tính đến. Từ đó, có thể xác định: Vùng DTTS là địa bàn cư 

trú tập trung, ổn định của một hoặc nhiều cộng đồng DTTS trong phạm vi lãnh 

thổ quốc gia. 

 Xét theo tiêu chí vị trí địa lý, ở Việt Nam có các vùng DTTS sau: 

Vùng Tây Bắc gồm 6 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào 

Cai, Yên Bái), có tỷ lệ ngƣời DTTS cao, chiếm 80,01% dân số của vùng, và 

chiếm gần 20% tổng số ngƣời DTTS cả nƣớc. Tây Bắc là địa bàn sinh sống lâu 

đời của 30 dân tộc: Kinh, Mƣờng, Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, Mảng, Xinh 

Mun, Cơ Lao, La Chí, La Hủ, Tày, Nùng, Lào, Thái, Lào, Lự, Giáy, Cao Lan, 

Bố Y, Hà Nhì, Hoa, Sán Dìu, Sán Chỉ, Cống, Hà Nhì, Lô Lô, Phù Lá, Si La, Pu 

Péo… thuộc 3 ngữ hệ khác nhau (Nam Á, Thái – Ka Đai, Hán - Tạng). Ngƣời 

Thái đông nhất, chiếm 32,3% dân số của vùng, 54% tổng số dân tộc Thái ở Việt 

Nam. Tuy nhiên, điều kiện phát triển KT-XH vùng Tây Bắc khó khăn nhất, trình 

độ dân trí thấp nhất cả nƣớc, số ngƣời chƣa biết chữ trong độ tuổi lao động 

chiếm gần 15%, số cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng cũng thấp. 

Nét đặc trƣng của Tây Bắc là các DTTS cƣ trú theo 3 tiểu vùng: ở các 

thung lũng, ngƣời Thái và Mƣờng canh tác lúa nƣớc; ở vùng trung gian, giữa 

hay rìa núi, các dân tộc Môn - Khmer (Kháng, Sinh Mun, La Ha...) canh tác 

nƣơng rẫy; và núi cao, ngƣời Mông, Dao canh tác nƣơng rẫy, canh tác khô và 

cạn, hệ thống ruộng bậc thang rộng lớn và đẹp mắt. Trong số các dân tộc nêu 

trên, ngƣời Mông rất đặc thù: cƣ trú ở vùng núi có độ cao từ 1.000m trở lên, 

giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, khả năng nói và hiểu tiếng Việt 

còn hạn chế, cuộc sống mang tính tự cấp tự túc kéo dài, nên ngƣời Mông thƣờng 

sống khép kín, ít giao du với các dân tộc khác; nhƣng tinh thần đoàn kết dân tộc 

của họ rất cao. Đây cũng là yếu tố làm cho ngƣời Mông nhiều nơi bị tuyên 

truyền, lôi kéo đi theo kẻ xấu hòng phục vụ mục đích chính trị của chúng.  

 Vùng Đông Bắc gồm 9 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh), có gần 30 DTTS cƣ 

trú, chiếm 42,2% dân số trong vùng và 32,64% tổng số DTTS cả nƣớc. Các tỉnh 
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có tỷ lệ ngƣời DTTS cao nhất trong cả nƣớc là Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Lào Cai (67% đến 95%). Đó là ngƣời Tày, Nùng, Mƣờng, Mông, 

Dao, Hoa... trong đó ngƣời Tày là cƣ dân bản địa lâu đời nhất, có số dân đông 

nhất. Đây là vùng núi và trung du với nhiều khối núi và dãy núi đá vôi hoặc núi 

đất, cao nguyên, tiếp giáp với biển, có nhiều sông chảy qua, thuận lợi cho phát 

triển nông nghiệp, kể cả lúa nƣớc. Trình độ phát triển KT-XH, học vấn và 

chuyên môn của dân cƣ ở vùng này khá cao, tƣơng đƣơng với trình độ trung 

bình của cả nƣớc. Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ không nhỏ không biết chữ 

(7,43%).  

Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và 

Lâm Đồng), có vị trí chiến lƣợc đặc biệt quan trọng về an ninh - quốc phòng đối với 

nƣớc ta và khu vực Đông Dƣơng. Tây Nguyên có 46 dân tộc sinh sống, trong đó 

ngƣời Kinh chiếm trên 66%, ngƣời DTTS chiếm khoảng 34%. Các dân tộc bản 

địa (hơn 20 dân tộc) gồm nhóm Môn-Khmer (Nam Á) là Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ 

Triêng, Mơ Nông, Mạ, Xtiêng, Cơ Ho...; nhóm Malayo-Polynésien (Nam Đảo) 

là Ê Đê, Gia Rai, Rag Lai, Chu Ru... Các dân tộc di cƣ từ sau năm 1975 gồm: 

Mông, Dao, Thái, Tày, Nùng, Mƣờng...  Đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống tại 

các xã khó khăn, nơi còn tồn tại khá nhiều hủ tục lạc hậu ảnh hƣởng đến cuộc 

sống cộng đồng, thậm chí vi phạm nghiêm trọng về quyền cơ bản của con 

ngƣời
6
. Họ vẫn sử dụng luật tục trong các quan hệ của cộng đồng, nên duy trì 

đƣợc mối quan hệ đoàn kết; tƣơng trợ lẫn nhau. Với đặc thù các già làng là 

những ngƣời có uy tín trong cộng đồng, trực tiếp thực hiện việc hòa giải ngay tại 

cộng đồng, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật. Họ rất cần đƣợc 

trang bị kiến thức pháp luật để chính họ là ngƣời tiên phong áp dụng quy định 

pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp, từ đó loại bỏ các hủ tục lạc hậu. 

Trong những năm gần đây, Tây Nguyên đã trở thành vùng cây công nghiệp xuất 

khẩu lớn của đất nƣớc với những sản phẩm có giá trị kinh tế nhƣ: cao su, cà phê, 

điều và nhiều loại cây ăn quả. Tuy nhiên, trình độ phát triển KT-XH và dân trí 

đồng bào DTTS còn thấp, tỷ lệ ngƣời không biết tiếng Việt vẫn cao so với các 

vùng khác. 

                                                           
6
 Ví dụ nhƣ tục mẹ chết phải chôn con theo của ngƣời Ja Rai; tục chị chết thì em gái phải lấy anh rể làm chồng 

(hay còn gọi là tục nối dây duy trì dòng tộc) của ngƣời Ê Đê, Ja Rai, Kơ Ho; tục thuốc thƣ, bỏ bùa, làm cộng 

động xa lánh, gây tổn thƣơng đến ngƣời bị nghi là có thuốc thƣ, có ma lai; tục tìm ngƣời ăn trộm bằng cách đổ 

chì nóng lên lòng bàn tay; tục ly hôn bằng kéo dây, rồi đến các hủ tục phạt vạ nặng nề, làm nhiều ngƣời sống 

trong cảnh nợ nần, nghèo khó suốt cả cuộc đời…  
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Vùng Tây Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận). 

Số ngƣời DTTS sống trong vùng này không nhiều. Ngƣời Chăm cƣ trú xung 

quanh thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và phía bắc tỉnh Bình 

Thuận, một số sống rải rác ở tỉnh Bình Định; ngƣời Co, Hrê... sống ở các huyện 

miền núi, chiếm hơn một nửa diện tích của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Dân 

tộc Chăm sinh sống ở vùng này từ rất lâu đời, làm nghề đánh cá trên biển và làm 

nông nghiệp ven biển. Họ đã có một nền văn hoá phát triển rực rỡ thời trung đại, 

đã thiết lập vƣơng quốc Chămpa hùng mạnh, sau bị các triều đại phong kiến 

Việt Nam tiêu diệt. Đây là vấn đề lịch sử, cần chú ý trong công tác dân tộc và 

truyền thông. Hiện nay, ngƣời Chăm chia làm hai bộ phận: nhóm ngƣời cƣ trú ở 

Ninh Thuận và Bình Thuận chủ yếu theo đạo Bà la môn, nhóm ngƣời cƣ trú ở 

Tây Ninh, An Giang, Ðồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh chủ yếu theo đạo Islam 

(Hồi giáo) mới. 

Vùng Tây Nam Bộ gồm 13 tỉnh/thành (Cần Thơ, Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An 

Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Đây là vùng nông nghiệp lúa nƣớc lớn 

nhất cả nƣớc, nơi sinh sống của ngƣời Kinh (hơn 90%), Khmer (6,1%), Hoa 

(1,7%). Các dân tộc còn lại (Chăm, Stiêng...) chiếm 0,2%. Đồng bào các dân tộc 

cùng sinh sống xen kẽ, gần gũi với nhau, có truyền thống đoàn kết tốt đẹp từ lâu 

đời. Hầu hết ngƣời Khmer cƣ trú ở các xã đặc biệt khó khăn. Vấn đề dân tộc tại 

đây có một số nét đặc thù: Thứ nhất, các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa đều giàu 

bản sắc, có tiếng nói, chữ viết riêng, có nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, có 

nền văn hóa phong phú, đa dạng đƣợc giữ gìn và phát huy từ lâu đời. Thứ hai, 

họ có mối quan hệ với đồng tộc ở một số quốc gia về văn hóa, tôn giáo (với 

ngƣời Hoa ở Trung Quốc; với ngƣời Chăm ở Malaysia và Inđônêxia; với ngƣời 

Khmer ở Campuchia). Các mối quan hệ đó, bên cạnh mặt tích cực cũng nảy sinh 

những vấn đề phức tạp. Đặc biệt, ngƣời Khmer rất sùng bái đạo Phật, nhà sƣ 

đƣợc ngƣời dân kính trọng, và rất tin tƣởng nên có vai trò rất quan trọng trong 

công tác truyền thông. Ngƣời Hoa chủ yếu sống bằng nghề buôn bán và nông 

nghiệp. Họ thƣờng sống khép kín, có tổ chức cộng đồng chặt chẽ; rất năng động, 

có ý chí phấn đấu vƣơn lên trong phát triển kinh tế. 

 Các DTTS Việt Nam có các đặc điểm sau: 

- Các DTTS chủ yếu sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

Các vùng DTTS chiếm 3/4 diện tích cả nƣớc (khoảng 23 nghìn km
2
), trải rộng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
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trên lãnh thổ 37 tỉnh, trong đó có 14 tỉnh hoàn toàn thuộc miền núi, cao nguyên, 

vùng sâu, vùng xa (chỉ có ngƣời Khmer, Hoa, Chăm chủ yếu sống ở vùng đồng 

bằng); có gần 4 nghìn km đƣờng biên giới, là địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc 

phòng. Vùng DTTS là nơi có địa hình phức tạp, chia cắt bởi các dãy núi và sông 

suối; có nhiều tiểu vùng khí hậu – sinh thái đặc thù cho phát triển các loại cây 

trồng, vật nuôi. Quỹ đất đã sử dụng và có thể sử dụng cho nông, lâm, nghiệp là 

một tiềm năng rất lớn của vùng DTTS, có trên 5 triệu ha nhƣng mới sử dụng 

đƣợc 65%. Các vùng DTTS có nhiều khoáng sản: than, apatít, sắt, chì, đồng, 

vàng, đá quý...  

- Trình độ phát triển KT-XH của các DTTS còn thấp. Kinh tế của nhiều 

dân tộc chủ yếu là nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, mang tính tự 

cấp tự túc. Vẫn còn tình trạng du canh, du cƣ, di dân tự do vẫn diễn biến phức 

tạp, kết cấu hạ tầng còn khó khăn, môi trƣờng sinh thái nhiều nơi bị suy thoái; 

giáo dục, y tế còn kém phát triển; nhiều hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vẫn 

tồn tại. Vùng DTTS có nhiều cửa khẩu giao lƣu với Trung Quốc, Lào, 

Campuchia, tạo cho cả vùng tiềm năng hợp tác thƣơng mại quốc tế, là một xu 

thế mới để phát triển vùng DTTS trong tƣơng lai.  

Trong những năm gần đây do có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng 

hƣớng, các vùng DTTS đã có bƣớc phát triển mới. Đồng bào tham gia trồng 

rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, khai thác khoáng sản, năng 

lƣợng... góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế. Xu hƣớng sản xuất gắn với thị 

trƣờng, hình thành và phát triển vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp, cây ăn 

quả... phát triển nhanh. Nhiều hộ gia đình vƣơn lên làm giàu từ kinh tế trang trại 

đồi rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Các ngành 

nghề thủ công truyền thống của các DTTS đƣợc khôi phục và phát triển. Tuy 

nhiên, hệ lụy của việc thực hiện, ban hành chính sách kinh tế, nhất là xây dựng 

thủy điện, khai khoáng cũng để lại hậu quả xấu đối với môi trƣờng sinh thái. Sự 

nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cao cho 

vùng DTTS có nhiều tiến bộ. Hệ thống trƣờng học đã cơ bản hoàn thành, phần 

lớn các xã và trung tâm cụm xã đã có trƣờng học. Mạng lƣới y tế chăm sóc và 

nâng cao chất lƣợng sức khỏe cộng đồng, chất lƣợng dân số đƣợc củng cố và 

phát triển. Hiện nay, tất các huyện có trung tâm y tế, các xã có trạm y tế, hầu hết 

các hộ nghèo đƣợc cấp thẻ bảo hiểm y tế, chƣơng trình tiêm chủng mở rộng 

đƣợc thực hiện rộng khắp. 
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- Văn hóa, ngôn ngữ các DTTS rất đa dạng, phong phú. Mỗi dân tộc có 

bản sắc riêng, tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú, thống nhất. 

Văn hóa các dân tộc đƣợc giữ gìn và phát huy. Đặc trƣng văn hóa thể hiện ở văn 

hóa vật chất (nhà ở, dụng cụ lao động, trang phục, ăn uống, phƣơng tiện đi lại) 

và văn hóa tinh thần (niêm tin tín ngƣỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, lễ hội, 

văn học nghệ thuật...). Đây là những tài sản tinh thần vô giá, cần phải giữ gìn và 

phát triển trong điều kiện mới. Đồng bào các dân tộc tích cực hƣởng ứng các 

phong trào, cuộc vận động những ngày văn hóa các dân tộc, toàn dân xây dựng 

đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy và làm giàu thêm các giá trị văn 

hóa dân tộc. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, di sản văn hóa của các dân tộc 

đƣợc tôn vinh, một số đƣợc công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, ở 

các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại nhƣ: nạn 

cờ bạc, hút thuốc phiện, bói toán, mê tín dị đoan, cƣới xin, tang ma nặng nề, tốn 

kém, hôn nhân cận huyết, sinh đẻ không có kế hoạch.  

Các DTTS đều duy trì và cố gắng sử dụng tiếng nói (chữ viết) dân tộc mình. 

Đó là ngôn ngữ thuộc các nhóm: Việt – Mƣờng, Tày – Thái, Môn – Khmer, 

Mông – Dao, Ka Đai, Nam Đào, Hán và Tạng, đều thuộc loại hình ngôn ngữ 

đơn lập. Chữ viết các dân tộc khá đa dạng, phong phú xét cả về nguồn gốc, sự 

hình thành, tự dạng và đƣợc phân thành 2 nhóm: hệ các chữ viết cổ truyền và 

các hệ chữ viết mới. 24 DTTS có chữ viết riêng là Thái, Mông, Tày, Nùng, 

Khmer, Gia Rai, Ê Đê, Hoa, Chăm..., trong đó chữ viết Thái, Hoa, Khmer, 

Chăm, Ê Đê, Tày, Nùng, Cơ Ho và Lào đƣợc sử dụng trong các trƣờng học.  

- Tình hình chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội các vùng DTTS tiềm ẩn 

nhiều yếu tố phức tạp. Do các DTTS sống đan xen với nhau, các xã, bản thƣờng 

có nhiều dân tộc cùng sinh sống, không có lãnh thổ tộc ngƣời riêng biệt, nên đời 

sống chính trị, kinh tế có sự giao lƣu, hiểu biết và hòa hợp với nhau; tuy nhiên 

cũng dễ dẫn đến những va chạm, hiềm khích. Việt Nam không có một bộ luật 

riêng về DTTS nhƣng có riêng một cơ quan ngang bộ phụ trách các vấn đề về 

DTTS là Uỷ ban Dân tộc, ở các tỉnh có đông DTTS có Ban Dân tộc. Trong thời 

kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách để phát 

triển các vùng DTTS. Chỉ trong giai đoạn 2011 – 2015, Nhà nƣớc đã ban hành 

180 văn bản quy phạm pháp luật
7
 nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp 

của các DTTS, trọng tâm là phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản 

                                                           
7
 Số liệu của Ủy ban Dân tộc, 2019. 
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sắc văn hóa, tăng cơ hội tiếp cận thông tin, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Ngƣời DTTS đƣợc bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

HTCT từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, tƣơng ứng với số lƣợng dân ở địa 

phƣơng. Tuy nhiên, một số vùng DTTS có những vấn đề phức tạp về nguồn gốc 

lịch sử tộc ngƣời và mối quan hệ dân tộc. Trong một vùng DTTS, có những dân 

tộc sinh sống từ lâu đời, và những dân tộc di cƣ đến sau, nên có những quan hệ 

đồng tộc, thân tộc ngoài biên giới quốc gia. Có một số dân tộc từng có nhà nƣớc 

riêng trên lãnh thổ Việt Nam, nhƣng do xung đột, biến động trong lịch sử mà trở 

thành thành viên của cộng đồng quốc gia- dân tộc Việt Nam (Chăm, Khmer). 

Nguồn gốc tộc ngƣời và những va chạm, xung đột trong lịch sử dễ để lại những 

dấu ấn sâu đậm về nhận thức, tình cảm của một bộ phận ngƣời DTTS, dễ phát 

sinh chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan và tâm lý kỳ thị. Lợi dụng sự hạn chế 

về nhận thức và thiếu thông tin, nên các thế lực thù địch tăng cƣờng hoạt động 

trái phép, tuyên truyền quan điểm phản động ở vùng DTTS. Đã xảy ra một số 

điểm nóng chính trị, một nhóm ngƣời DTTS bị các thế lực phản động tuyên 

truyền, lừa gạt nổi dậy chống chính quyền, đòi thành lập nhà nƣớc cho ngƣời 

DTTS ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, hoặc vƣợt biên trái phép.  

Sự đa dạng về loại hình tín ngƣỡng, tôn giáo ở các vùng DTTS cũng là 

đặc điểm cần lƣu ý. Bên cạnh các tín ngƣỡng truyền thống, gần đây các tôn giáo 

từ bên ngoài (Thiên Chúa giáo, Tin Lành) và tà giáo đã xâm nhập vào vùng 

DTTS khá nhanh. Chúng đang thực hiện ý đồ tôn giáo hóa vùng DTTS và chính 

trị hóa tôn giáo. Hoạt động buôn bán, lừa gạt phụ nữ và trẻ em, buôn lậu hàng 

hóa qua biên giới, buôn bán ma túy ở vùng cao (nhất là Tây Bắc) cũng diễn ra 

hết sức phức tạp. Vì vậy, Nhà nƣớc tiếp tục tăng cƣờng công tác truyền thông, 

tập trung mọi nguồn lực giúp đỡ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định 

chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

 Vùng DTTS Việt Nam chủ yếu là vùng núi cao kéo dài từ biên giới phía Bắc 

đến Tây Nam, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn; có nhiều tài nguyên khoáng 

sản, giàu tiềm năng phát triển KT-XH; có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh 

quốc phòng. Để khắc phục những khó khăn và khai thác những lợi thế này, 

trong những năm qua Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính 

sách, chƣơng trình, dự án phát triển KT-XH và đạt đƣợc những thành tựu to lớn. 

Tuy nhiên, khi xây dựng chính sách cần chú ý đến điều kiện từng vùng để có thể 

phát huy thế mạnh của mỗi địa phƣơng, hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững 

vùng DTTS.  
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1.1.2. Nhu cầu và năng lực tiếp nhận thông tin của ngƣời dân tộc thiểu số 

Nhu cầu là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con ngƣời về vật 

chất và tinh thần để tồn tại và phát triển. Tùy theo trình độ nhận thức, môi 

trƣờng sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi ngƣời có những nhu cầu khác 

nhau. Hoạt động tiếp nhận truyền thông là quá trình tƣơng tác giữa chủ thể 

(công chúng) với thông điệp truyền thông qua các phƣơng tiện nhằm nâng cao 

sự hiểu biết và các kỹ năng thực hành của mình.  

 Hầu hết ngƣời DTTS Việt Nam cƣ trú ở vùng núi cao. Mỗi bản làng 

thƣờng chỉ từ vài chục đến vài trăm hộ gia đình. Họ sống gắn kết chặt chẽ trong 

một mạng xã hội, mà trong đó mỗi cá nhân là một thành viên. Mối quan hệ bền 

chặt cộng đồng đƣợc duy trì, tiếp nối qua các hoạt động sinh kế, sinh hoạt văn 

hóa và tôn giáo, và thƣờng đƣợc qui định bởi luật tục. Đồng bào vùng DTTS có 

nhu cầu thông tin toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, môi trƣờng, an ninh quốc phòng. Cần nhấn mạnh rằng, nhu cầu thông tin 

là quyền chính đáng của bà con. Đảng, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách, 

đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu thông tin của đồng bào.  

Năng lực là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp 

trong một bối cảnh cụ thể; là khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có hiệu 

quả mọi tiềm năng của con ngƣời (tri thức, kỹ năng, thái độ, thể lực, niềm tin…) 

để thực hiện công việc hoặc đối phó với một tình huống, trạng thái nào đó trong 

cuộc sống và lao động nghề nghiệp. Năng lực tiếp nhận thông tin của đồng bào 

vùng DTTS là khả năng họ tiếp nhận, hiểu và xử lý thông tin, biến thành hành 

động có ích trong thực tế. Nhìn chung, năng lực tiếp nhận thông tin của ngƣời 

DTTS còn hạn chế, xuất phát từ điều kiện khách quan và điều kiện chủ quan. Về 

khách quan, đó là vấn đề ngôn ngữ, chữ viết. Nhiều ngƣời DTTS, nhất là ngƣời 

già, không biết đọc, biết viết tiếng Việt, trong khi lƣợng thông tin hàng ngày chủ 

yếu là phát bằng tiếng Việt. Địa bàn cƣ trú xa xôi, giao thông khó khăn, nên 

sách báo đến chậm và không thƣờng xuyên. Hạ tầng thông tin, viễn thông ở các 

vùng núi, vùng cao khó bắt đƣợc sóng phát thanh, truyền hình, Internet hơn so 

với vùng đồng bằng. Các yếu tố khác, nhƣ cơ sở vật chất (điện, đƣờng, trƣờng, 

trạm) thiếu thốn, kinh phí eo hẹp... cũng làm hạn chế năng lực tiếp nhận thông 

tin của đồng bào.  

Về chủ quan, trình độ dân trí ngƣời dân vùng DTTS còn hạn chế, ý thức 

ham hiểu biết, mong muốn học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADn_th%E1%BB%A9c
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môn, nghiệp vụ, hiểu biết xã hội, để phấn đấu vƣơn lên làm giàu và tổ chức cuộc 

sống tốt đẹp hơn chƣa cao. Cụ thể: 

Thứ nhất, khả năng nghe, nói, viết tiếng Việt: Hầu hết sản phẩm BCTT 

hiện nay viết/nói bằng tiếng Việt, cho nên năng lực đầu tiên và quan trọng nhất 

là biết tiếng Việt, từ khả năng nghe- nói- viết và có ý kiến phản hồi. Hiện nay 

vẫn còn 21% ngƣời DTTS trên 15 tuổi (đặc biệt là phụ nữ) chƣa đọc thông viết 

thạo tiếng Việt, làm hạn chế khả năng tiếp cận và chia sẻ thông tin. Tình trạng 

này cùng với việc thiếu các hình thức thông tin hiệu quả khác đã khiến cho cộng 

đồng DTTS khó tiếp nhận các thông tin đó.   

Thứ hai, trình độ học vấn, chuyên môn: Để hiểu đƣợc những thông tin, tri 

thức trên TTĐC, đòi hỏi ngƣời đọc phải có trình độ học vấn nhất định, và đối 

với những thông tin mang tính chất chuyên ngành, phải có trình độ chuyên môn 

(ví dụ, hiểu biết khoa học, kỹ thuật để ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, biết 

các loại thuốc, cây lá thuốc để phòng, chữa bệnh; phƣơng pháp bảo vệ môi 

trƣờng, phòng chống thiên tai, bão lũ...). Những chuyên mục, chuyên đề, chƣơng 

trình trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in đòi hỏi ngƣời xem/nghe phải có 

năng lực để hiểu và áp dụng vào thực tiễn. Hiện nay, trình độ học vấn, chuyên 

môn, nghiệp vụ của ngƣời DTTS còn hạn chế, tỷ lệ ngƣời tốt nghiệp đại học, sau 

đại học, và đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng, ngành nghề thấp, làm hạn chế việc 

tiếp nhận và vận dụng thông tin, kiến thức.  

Thứ ba, sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan và điều kiện tiếp cận các 

sản phẩm truyền thông: Hiện nay, các sản phẩm BCTT dành cho vùng DTTS 

khá nhiều, do nhiều tổ chức, cơ quan thực hiện. Trong đó, truyền hình là kênh 

đƣợc bà con sử dụng nhiều nhất, sau đó là báo in và đài phát thanh. Báo mạng 

điện tử và MXH chủ yếu thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Tuy nhiên, ngƣời 

DTTS phải làm nhiều việc nặng nhọc, chủ yếu trên nƣơng rẫy xa làng, bản, ít 

đƣợc nghe đài, xem tivi hay đọc báo, nên khi về nhà chủ yếu muốn xem những 

chƣơng trình giải trí, ngại xem/nghe những chƣơng trình giáo dục, khoa học. 

Việc ít giao tiếp bằng tiếng Việt khiến ngƣời DTTS kém tự tin và ít đi ra ngoài 

hơn, hạn chế khả năng chủ động tiếp nhận các sản phẩm truyền thông. Tuy 

nhiên, sự khó khăn về kinh tế vẫn là rào cản lớn nhất, nhiều ngƣời không thể 

mua báo, tivi, radio, điện thoại thông minh, máy tính... Vì vậy, đối với nhiều hộ, 

truyền thông trực tiếp (tuyên truyền miệng, họp, thảo luận nhóm...) vẫn là kênh 

hiệu quả nhất. 



 41 

Thứ tư, năng lực vận dụng tri thức, thông tin hữu ích trong đời sống: 

Truyền thông giúp nâng cao hiểu biết con ngƣời từ đó dẫn đến thay đổi thái độ, 

hành vi. Năng lực vận dụng tri thức từ BCTT phụ thuộc vào trình độ, khả năng 

sáng tạo của bà con vùng DTTS. Điều này cũng phụ thuộc vào năng lực của cán 

bộ truyền thông cơ sở, những ngƣời có hiểu biết nhất định về các vấn đề khoa 

học- kỹ thuật, chính trị- xã hội để hƣớng dẫn, giải thích cho bà con học tập và 

làm theo. Nhiều thông tin từ BCTT đã đƣợc vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, 

nhất là phòng, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; xây dựng nông thôn mới, 

áp dụng thành tựu KH-CN vào sản xuất; xây dựng và bảo tồn các giá trị văn 

hóa, bảo vệ an ninh trật tự... Bên cạnh đó, các yếu tố tâm lý nhƣ ngại va chạm, 

ngại đấu tranh, dễ bằng lòng với cuộc sống hiện tại... cũng ảnh hƣởng đến năng 

lực thiếp nhận thông tin của họ. 

Nhƣ vậy, có thể thấy, khả năng tiếp cận các sản phẩm truyền thông của 

ngƣời DTTS hạn chế hơn nhiều so với ngƣời Kinh do điều kiện kinh tế, địa bàn 

sinh sống, rào cản ngôn ngữ, trình độ, năng lực tiếp cận và ứng dụng trên thực 

tế. Vì vậy, để thu hút sự quan tâm, hứng thú của bà con DTTS đối với các sản 

phẩm truyền thông, đòi hỏi các cơ quan BCTT, đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ 

truyền thông phải nắm bắt đƣợc nhu cầu, năng lực và điều kiện đặc thù trong 

tiếp cận thông tin của họ để xây dựng chƣơng trình, tăng cƣờng phối hợp để 

truyền thông thực sự là cầu nối giữa vùng DTTS với các vùng miền trên cả nƣớc 

và thế giới, để họ không bị bỏ quên, hay bị nằm ngoài lề sự phát triển của đất 

nƣớc.  

1.1.3. Vấn đề phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số 

Theo quan điểm của các nhà khoa học thế giới, phát triển bền vững bao 

gồm phát triển ba yếu tố mang tính trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Phát 

triển bền vững chỉ sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn bảo đảm sự 

tiếp tục phát triển trong tƣơng lai; là môi trƣờng sinh thái đƣợc bảo vệ và tái tạo, 

kinh tế phát triển bền vững và chính trị- xã hội ổn định lâu dài. Quan điểm 

xuyên suốt, bao trùm của Đảng ta là tăng cƣờng đầu tƣ để phát triển bền vững 

vùng DTTS, trƣớc hết là phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo cơ chế, 

chính sách để tập trung nguồn lực; đồng thời động viên, hƣớng dẫn để đồng bào 

vƣơn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, bảo đảm 

nguyên tắc bình đẳng, công bằng - đoàn kết - tƣơng trợ giúp nhau cùng phát 

triển. Ở Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ có ba yếu tố kể trên, mà còn cả 

yếu tố chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng. Cụ thể: 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87n_t%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng_lai
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Thứ nhất, khai thác tiềm năng, lợi thế vùng DTTS để phát triển kinh tế. Vì 

kinh tế vùng DTTS còn nhiều khó khăn, nên cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hƣớng sản xuất hàng hoá, phát huy thế mạnh của địa phƣơng, phù 

hợp với văn hoá, tập quán từng dân tộc. Hình thành và phát triển các vùng 

chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lƣợng cao; nhân rộng các mô 

hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao. Chú trọng phát triển 

liên vùng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng. Quan tâm phát triển 

du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn kết du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị văn 

hoá các DTTS. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, 

nhà ở, nƣớc sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; đẩy nhanh việc hoàn 

thành các dự án định canh, định cƣ mới gắn với quy hoạch sắp xếp, ổn định dân 

cƣ, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng di cƣ tự phát. Ƣu tiên nguồn lực nhà 

nƣớc để đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; bảo đảm các hộ gia đình 

DTTS đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn 

thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Phấn 

đấu đến năm 2030 không còn địa bàn khó khăn về kinh tế. 

Thứ hai, xây dựng, kiện toàn HTCT, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ 

chức đảng, bảo đảm ổn định chính trị vùng DTTS. Vì ở vùng DTTS vẫn còn 

tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị, nên cần nâng cao chất lƣợng hoạt động 

của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở. Làm 

tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán 

bộ, đảng viên ngƣời DTTS. Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên 

chức đối với DTTS rất ít ngƣời, nhóm DTTS ở vùng có điều kiện KT-XH đặc 

biệt khó khăn, vì họ chính là lực lƣợng dẫn dắt vùng DTTS phát triển. Phát huy 

trách nhiệm của các tổ chức trong HTCT đối với công tác truyền thông, vận 

động đồng bào; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về công tác dân 

tộc; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về công tác dân tộc theo 

hƣớng tích hợp, lồng ghép vào các nội dung liên quan đến Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cƣờng công tác tƣ tƣởng, không để nảy sinh những bất đồng, mâu thuẫn 

dân tộc, tôn giáo, đất đai. Phát huy vai trò của các thiết chế xã hội truyền thống 

trong xây dựng cuộc sống mới, động viên ngƣời dân tham gia vào quá trình phát 

triển, khắc phục tƣ tƣởng bảo thủ, ỷ lại.  

Thứ ba, thực hiện công bằng xã hội, giải quyết việc làm với phát triển 

giáo dục, y tế, chăm sóc, hỗ trợ người nghèo. Ở các vùng DTTS đang đặt ra vấn 
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đề việc làm, hạn chế về giáo dục, y tế, thông tin, an sinh xã hội, nên trƣớc mắt 

cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách xã hội đối với ngƣời dân vùng 

DTTS; nâng cao hiệu quả các chƣơng trình, dự án; tăng cƣờng hợp tác quốc tế, 

đa dạng hoá và xã hội hoá nguồn lực để đầu tƣ phát triển vùng DTTS. Thúc đẩy 

đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ƣu đãi 

đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. Xây dựng nông thôn mới với 

đầy đủ các tiêu chí về lối sống văn minh. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo 

dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng DTTS. Có chính sách giải quyết việc làm đối với 

thanh niên DTTS. Truyền thông tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm 

thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS; thu hẹp khoảng cách giới 

và nâng vị thế của phụ nữ DTTS.  

Thứ tư, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, coi đây là động lực to 

lớn để phát triển vùng DTTS. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống các DTTS đang 

đứng trƣớc nguy cơ bị quên lãng, mất bản sắc trong bối cảnh phát triển kinh tế 

thị trƣờng và hội nhập quốc tế, đòi hỏi các cấp, các ngành và chính ngƣời DTTS 

phải có ý thức bảo vệ và phát triển. Phải đầu tƣ xây dựng hệ thống thiết chế văn 

hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phƣơng; quan tâm tu bổ, bảo tồn các công trình 

di tích lịch sử, văn hoá; sƣu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá 

vật thể và phi vật thể của các DTTS. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào 

trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp quyết 

liệt để xoá bỏ tình trạng tảo hôn, chấm dứt sớm hôn nhân cận huyết thống. Đẩy 

mạnh xây dựng nếp sống văn hóa trong các làng, bản. 

Thứ năm, bảo vệ môi trường sống trong sạch, an toàn. Do bà con trong 

truyền thống phát nƣơng làm rẫy, đốt rừng để khai phá đất sản xuất nên cần đẩy 

mạnh truyền thông để đồng bào nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề bảo 

vệ môi trƣờng. Trƣớc hết là không phá rừng, không đốt nƣơng, rẫy, không tùy 

tiện khai thác tài nguyên dẫn đến cháy rừng, sạt lở đất, hạn hán, bão lũ. Nhà 

nƣớc ban hành những chính sách định canh định cƣ, hỗ trợ đồng bào DTTS 

trồng lúa, cây ăn quả, trồng rừng lâu dài, đảm bảo ổn định thu nhập đồng thời 

phát triển lâu dài, bền vững. 

Thứ sáu, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng DTTS, nhất là vùng biên giới. 

Đây là nét đặc thù trong phát triển bền vững vùng DTTS nƣớc ta. Do hầu hết 

vùng DTTS là các địa bàn chiến lƣợc về an ninh quốc gia, trải dài hàng nghìn 

km theo chiều dài biên giới từ bắc vào nam. Đây là địa bàn trọng điểm mà các 

thế lực thù địch hay tấn công nhằm chống phá, kích động. Vì vậy, bảo đảm an 



 44 

ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS là nhiệm vụ quan trọng số 

một, do đây là những “phên dậu” che chắn, bảo vệ an ninh cho cả nƣớc, giữ 

vững môi trƣờng hòa bình để các vùng đồng bằng phát triển. Xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phải gắn với thế trận lòng dân 

vững chắc ở vùng DTTS. 

  Tóm lại, phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS phải đồng bộ, toàn 

diện, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển, góp phần xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, xây dựng nguồn nhân lực nói 

chung, đội ngũ cán bộ là ngƣời DTTS nói riêng là công việc cần đƣợc chú trọng 

cho phát triển bền vững. Các chính sách phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 

vùng DTTS phải toàn diện, hƣớng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy 

lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào DTTS. Đó cũng là 

những nội dung chính của công tác truyền thông ở vùng DTTS nhằm tạo sự 

đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nƣớc, phát 

huy nội lực, vƣợt qua khó khăn, hoà nhập phát triển cùng cả nƣớc, thu hẹp 

khoảng cách phát triển với vùng đồng bằng.  

1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN 

THÔNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  

1.2.1. Một số vấn đề lý luận về truyền thông 

1.2.1.1. Khái niệm truyền thông, một số lý thuyết và mô hình truyền thông 

Truyền thông, theo nghĩa gốc tiếng Latinh (Commune) là chung, cộng 

đồng. Theo tiếng Anh, đó là sự truyền đạt, thông tin, thông báo, giao tiếp, trao 

đổi, liên lạc, giao thông… “Truyền thông là sự trao đổi thông tin giữa các thành 

viên hay các nhóm ngƣời trong xã hội nhằm đạt đƣợc sự hiểu biết lẫn nhau”
8
; 

“Truyền thông là quá trình liên tục trao đổi thông tin, tƣ tƣởng, tình cảm…, chia 

sẻ kỹ năng và kinh nghiệm giữa hai hoặc nhiều ngƣời nhằm tăng cƣờng hiểu biết 

lẫn nhau, thay đổi nhận thức, tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hợp với 

nhu cầu phát triển của cá nhân/nhóm/cộng đồng/xã hội”
9
... Tóm lại, từ rất nhiều 

cách hiểu, có thể khái quát: Truyền thông là một quá trình truyền tải ý tưởng 

thông qua cảm xúc và hành vi từ người này sang người khác; là thuyết phục và 

tìm cách nhận được phản hồi mong muốn cho những thông điệp đang được 

truyền đi. Truyền thông không tuyến tính, mà là một quá trình hai chiều và đa 

chiều: truyền đạt, tiếp nhận và trao đổi thông tin nhằm thiết lập các mối liên hệ 

                                                           
8
 Tạ Ngọc Tấn: Truyền thông đại chúng, Nxb CTQG, 2004, tr.8. 
9 Nguyễn Văn Dững: Truyền thông: Lý thuyết và kỹ năng cơ bản, Nxb LLCT, H. 2006, tr.12. 
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giữa con ngƣời với con ngƣời với mục đích đạt đƣợc sự hiểu biết, nâng cao nhận 

thức, hình thành thái độ và thay đổi hành vi của con ngƣời. 

Xét về phƣơng thức, có hai loại truyền thông: truyền thông gián tiếp và 

truyền thông trực tiếp. Truyền thông gián tiếp là thông tin được trao truyền 

thông qua người khác (trung gian) hoặc các phương tiện là TTĐC- phổ biến cho 

đông đảo công chúng, không phân biệt giai cấp, trình độ, giới tính, thời gian, 

không gian... Truyền thông trực tiếp là việc phổ biến, trao đổi thông tin trực tiếp 

giữa người với người, không qua một trung gian nào khác. 

Truyền thông là quá trình diễn ra theo trình tự thời gian trong đó bắt buộc 

phải có các yếu tố: nguồn phát (yếu tố mang thông tin tiềm năng và khởi xƣớng 

quá trình truyền thông), thông điệp (nội dung thông tin đƣợc trao đổi từ nguồn 

phát đến đối tƣợng tiếp nhận, kênh (sự thống nhất của phƣơng tiện, con đƣờng, 

cách thức chuyền tải thông điệp từ nguồn phát đến đối tƣợng tiếp nhận), đối 

tƣợng tiếp nhận (cá thể hay tập thể ngƣời tiếp nhận thông điệp trong quá trình 

truyền thông)
10

. 

Truyền thông còn đƣợc chia thành truyền thông chính thống (hay chính 

thức) và truyền thông phi chính thống (hay truyền thông dân gian). Truyền thông 

chính thống thƣờng có nội dung về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…, đƣợc 

thể hiện qua các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, bài phát biểu, bài viết, bản tin 

trên các phƣơng tiện TTĐC; có khi là các cuộc truyền đạt, trao đổi, thảo luận 

trong nhóm… Chủ thể truyền đạt thông tin là tổ chức, ngƣời có quyền chức hay 

vị thế trong một tổ chức, còn đối tƣợng tiếp nhận là cá nhân và tổ chức phụ 

thuộc hoặc có mối quan hệ công việc. Truyền thông chính thống có những lợi 

thế về nguồn lực đầu tƣ cho hệ thống hạ tầng, phƣơng tiện, kỹ thuật, nguồn nhân 

lực… Truyền thông phi chính thống là trao đổi, truyền bá thông tin giữa các cá 

nhân, nhóm xã hội trong các cộng đồng cƣ dân, có khi chỉ là một câu nói 

chuyện, tin “miệng” từ một hoặc một vài ngƣời. Truyền thông nội cá nhân là 

quá trình truyền thông diễn ra thƣờng xuyên, liên tục trong mỗi cá nhân do tác 

động từ bên ngoài (nghe giảng, đọc báo, xem truyền hình...). Truyền thông liên 

cá nhân là cá nhân tham gia tổ chức, thực hiện việc trao đổi thông tin, suy nghĩ, 

tình cảm..., tạo ra sự hiểu biết và những ảnh hƣởng lẫn nhau về nhận thức, thái 

độ, hành vi. Truyền thông nhóm là khi đƣợc thực hiện và tạo ảnh hƣởng trong 

phạm vi từng nhóm nhỏ hoặc nhóm xã hội cụ thể (giữa các nhóm và trong nội 

bộ nhóm)
11

. 
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 Tạ Ngọc Tấn: Truyền thông đại chúng, Nxb CTQG, H., 2001, tr.8-9. 
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Cần phân biệt truyền thông với tuyên truyền. Tuyên truyền là “giải thích 

rộng rãi để thuyết phục mọi ngƣời tán thành, ủng hộ, làm theo”
12

; “là đem một việc 

gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”
13

; nhấn mạnh mục đích thuyết 

phục, nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của đối tƣợng. Tuyên truyền là 

một dạng thức đặc thù của truyền thông, mặc dù cùng hƣớng tới mục đích theo 

đuổi của chủ thể, nhƣng có đặc điểm khác nhau. Nếu truyền thông đề cao công 

chúng, tương tác bình đẳng, coi trọng sự chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt, gia tăng 

tƣơng đồng, giảm dần khác biệt; là mô hình truyền thông hai chiều, đa chiều; thì 

tuyên truyền đề cao chủ thể, coi trọng tính áp đặt, một chiều, đề cao sự chấp 

hành, có tính bắt buộc; tiến tới tƣơng đồng, đồng nhất, xóa bỏ sự khác biệt; là 

mô hình truyền thông một chiều. Tuyên truyền thƣờng gắn với mục đích chính 

trị, truyền thông đƣợc dùng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 

hội
14

.   

* Một số lý thuyết truyền thông 

- Thứ nhất, lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự
15

: Các cơ quan BCTT 

có khả năng “lựa chọn” vấn đề hoặc nội dung mà họ coi là quan trọng để cung 

cấp cho công chúng. Nếu một tin tức nào đó đƣợc nhắc tới thƣờng xuyên, liên 

tục và nổi bật, công chúng sẽ nhớ tới và coi nó quan trọng hơn những thông tin 

khác. Nhà nƣớc nên tận dụng lợi thế và vai trò của TTĐC để sắp đặt “chƣơng 

trình nghị sự” cho công chúng và thu hút sự chú ý của công chúng tới các vấn đề 

quan trọng mà nhà nƣớc muốn công chúng quan tâm. Theo lý thuyết này, các cơ 

quan BCTT phát hiện và gợi mở vấn đề để thu hút sự quan tâm của công chúng 

DTTS, nhất là các chính sách, dự án mới chuẩn bị hoặc đang thực hiện ở vùng 

DTTS. 

- Thứ hai, lý thuyết truyền thông phát triển: Dùng truyền thông để thúc 

đẩy phát triển; đem lại cho cộng đồng những thông tin mà họ có thể sử dụng để 

làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc điểm chính của truyền thông phát triển là: 

1) nhấn mạnh vào việc nhận đƣợc sự tham gia và nhắm vào các đối tƣợng công 

chúng mục tiêu khi thiết kế chiến lƣợc truyền thông; 2) tập trung vào việc thay 

đổi suy nghĩ hoặc hành vi theo các phƣơng thức xác thực, có thể đo lƣờng đƣợc; 

3) thúc đẩy sự phát triển về mặt xã hội quan tâm tới bối cảnh của cá nhân và xã 

hội đó
16

. Truyền thông phát triển đề cao vai trò chủ động tham gia của người 
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 Theo Từ điển tiếng Việt  tr.1068. 
13 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H., 2002, T. 5, tr.162 
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 Nguyễn Văn Dững (2017),  Lý thuyết truyền thông, Đề tài cấp cơ sở, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tr.7. 
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 Ra đời năm 1972, do Maxwell Mccombs và Shaw khởi xƣớng. 
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 Đặng Thị Thu Hƣơng (Chủ biên), Truyền thông phát triển, truyền thông dân tộc, những vấn đề lý luận và thực 
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dân vào quá trình truyền thông, qua đó thúc đẩy quá trình ngƣời dân hợp tác và 

hành động tập thể. Yêu cầu các nguồn lực, cƣờng độ và khoảng thời gian lớn 

trong khi những yêu cầu này khó đáp ứng đầy đủ nhƣng lại rất cần thiết ở vùng 

DTTS. Các chủ thể truyền thông cần phối hợp với nhau để tổ chức các sự kiện 

lớn, thu hút đông đảo ngƣời dân trong vùng tham gia vào quá trình truyền thông- 

họ vừa là đối tƣợng, vừa là chủ thể. Ở vùng DTTS, nên đẩy mạnh tổ chức các lễ 

hội, tết truyền thống để thu hút bà con tham gia, trong đó lồng ghép các phƣơng 

pháp truyền thông: pano, áp phích, kịch, sân khấu, loa truyền thanh… 

- Thứ ba, lý thuyết thâm nhập xã hội
17

: Mỗi cá nhân đều có nhu cầu thâm 

nhập vào ngƣời khác, cộng đồng khác. Muốn phát triển các mối quan hệ của 

mình với ngƣời khác trong cộng đồng xã hội thì cần phải tăng tiết lộ bản thân, 

tăng cƣờng chia sẻ thông tin cá nhân với ngƣời khác để tìm đƣợc sự hiểu biết 

chung. Áp dụng lý thuyết này sẽ thúc đẩy nhu cầu truyền thông giữa các cá nhân 

trong cộng đồng DTTS. Nó giúp cho ngƣời làm truyền thông hiểu đƣợc đối 

tƣợng mình cần truyền thông trong cộng động đó, hiểu đƣợc mong muốn và nhu 

cầu đƣợc chia sẻ của mỗi cá nhân, biết cách khơi dậy hoặc thúc đẩy mong muốn 

hay khả năng thâm nhập vào ngƣời khác và vào cộng đồng xã hội của ngƣời 

DTTS. Chủ thể truyền thông phải biết tiếng DTTS, sống cùng họ, hƣớng dẫn, 

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho họ tất yếu sẽ đƣợc họ tin tƣởng và nghe theo, 

làm theo. 

* Một số mô hình truyền thông 

      Thứ nhất, mô hình truyền thông của Shanon và Weave (năm 1949) gồm các 

yếu tố: 1) Nguồn phát (Information source): Là yếu tố mang thông tin tiềm năng 

và khởi xƣớng quá trình truyền thông; 2) Thông điệp (massage): Là nội dung 

thông tin đƣợc trao đổi từ nguồn phát tới đối tƣợng tiếp nhận; 3) Kênh truyền 

thông (transmitter): Là phƣơng tiện, con đƣờng cách thức truyền tải thông điệp 

từ nguồn phát tới đối tƣợng tiếp nhận; 4) Nhiễu (noise): Là yếu tố gây ra sự sai 

lệch thông tin không đƣợc dự tính trƣớc trong quá trình truyền thông (tiếng ồn, 

tin đồn, các yếu tố kĩ thuật, yếu tố tâm lí, kĩ thuật…); 5) Đối tượng tiếp nhận 

(receiver): Là các cá nhân hay nhóm ngƣời tiếp nhận thông điệp trong quá trình  

truyền thông. Hiệu quả của truyền thông đƣợc xem xét trên cơ sở những biến đổi 

về nhận thức, thái độ và hành vi của đối tƣợng tiếp nhận cùng những hiệu ứng 

xã hội do truyền thông mang lại
18

. Trong quá trình truyền thông, nguồn phát và 
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 Do Irwin Altman và Dalmas Taylor khởi xƣớng năm 1973, với cuốn Sự xâm nhập xã hội: Sự phát triển của 

các mối quan hệ giữa các cá nhân, New York: Holt. 
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 Theo Vũ Thu Hồng, Trần Thị Hòa: Lý thuyết truyền thông, Nxb Thông tin truyền thông, 2008. 
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đối tƣợng tiếp nhận có thể đổi chỗ cho nhau, tƣơng tác và đan xen vào nhau
19

. 

Nhà truyền thông ở vùng DTTS phải nắm chắc mô hình này để đạt hiệu quả 

truyền thông cao 

- Mô hình truyền thông hai bước (đa bậc). Mô hình này tác động đến 

chúng ta thông qua cái mạng lƣới quan hệ xã hội vốn có
20

.  

Sơ đồ 1: Mô hình truyền thông hai bước 

 

 

Lý thuyết truyền thông hai bƣớc
21

 bao gồm: Bước 1: thông tin từ các 

nguồn sẽ truyền tải đến "thủ lĩnh thông tin", hay ngƣời "gác cổng" thông tin. Đó 

là những ngƣời am hiểu, có năng lực, trình độ, uy tín hay ngƣời am hiểu các 

thành viên trong nhóm, có khả năng ảnh hƣởng đến ngƣời khác. Bước 2: Thông 

tin đƣợc truyền tải từ “thủ lĩnh thông tin” đến công chúng bằng những thông 

điệp cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu và đã đƣợc chắt lọc. Ngƣời “hƣớng dẫn dƣ luận” là 

những ngƣời là có uy tín trong các nhóm xã hội, có nhiều kiến thức và hiểu biết 

do thƣờng xuyên tiếp cận thông tin mới từ TTĐC và thƣờng đƣợc những ngƣời 

khác trong nhóm hỏi ý kiến. Quá trình truyền thông không phải lúc nào cũng đi 

theo con đƣờng “từ trên xuống dƣới", mà thông thƣờng là đi theo qui luật “ngang 

hàng”, ngƣời dân thƣờng tìm hiểu thông tin về một vấn đề nào đó với những 

ngƣời cùng môi trƣờng xã hội, ít khi hỏi những ngƣời có vị thế xã hội cao hơn. 

Nói cách khác, hiệu quả, tác động của TTĐC thƣờng chỉ diễn ra một cách trọn 

vẹn khi đƣợc tiếp nối bởi các quá trình truyền thông liên cá nhân, nghĩa là 

thông qua các mối quan hệ trong các nhóm và môi trƣờng cụ thể. Ở các vùng 

DTTS, già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín là những nhà truyền thông hiệu quả, cần 
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 Trần Hữu Quang, Xã hội học Truyền thông đại chúng, Đại học Mở bán công Tp.Hồ Chí Minh, 2008. 
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cung cấp thông tin thƣờng xuyên cho họ để sau đó họ truyền đạt lại cho ngƣời dân. 

Đây là phƣơng pháp phổ biến và có tác dụng tích cực trong cộng đồng. 

- Mô hình truyền thông hiệu quả phát triển vùng nông thôn
22

: Để đạt hiệu 

quả, cần chú ý các hoạt động sau: 1) Chính phủ phải luôn chủ động và truyền đi 

các thông điệp truyền thông; 2) Chính phủ nên tham khảo và vận động công 

chúng mục tiêu để cùng nhau lý giải thông điệp truyền thông hoặc chủ đề; 3) Cả 

hai bên cùng chia sẻ một cách bình đẳng những quan điểm chung về thông điệp 

truyền thông; 4) Cả hai bên thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về những điều họ cần 

chia sẻ để đạt đƣợc mục tiêu của thông điệp; đồng thời đóng vai trò là những 

nhà truyền thông trong việc thiết lập nên thông điệp; 5) Thông điệp sau đó sẽ 

đƣợc cả hai bên thấu hiểu, cùng nhau hành động để thực hiện các mục tiêu đặt 

ra; khi gặp khó khăn, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết; 6) Không còn những ngờ 

vực giữa ngƣời DTTS và Chính phủ nữa, vì họ đã xây dựng đƣợc sự tin tƣởng 

với nhau. Họ phối hợp cùng nhau để phát triển vì họ biết Chính phủ luôn cố 

gắng hỗ trợ nâng cao chất lƣợng đời sống cho họ. Mô hình này đƣợc áp dụng 

rộng rãi trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở vùng DTTS Việt Nam nhiều 

năm qua. 

1.2.1.2.  Các phương tiện truyền thông  

Các phƣơng tiện truyền thông (media) là những phương thức cụ thể mà 

các chủ thể truyền thông truyền tải những thông điệp (nội dung) đến đối tượng 

truyền thông. Phƣơng tiện truyền thông cũng đƣợc hiểu nhƣ các kênh truyền 

thông qua đó tin tức, giải trí, giáo dục, dữ liệu hoặc tin nhắn quảng cáo đƣợc phổ 

biến.  

Các phƣơng tiện truyền đƣợc chia làm ba nhóm, gồm: 1) Truyền thông 

offline (ngoại tuyến) có khả năng tiếp cận trực tiếp với đối tƣợng mục tiêu; 2) 

Truyền thông online (trực tuyến) tiếp cận gián tiếp đối tƣợng mục tiêu, thƣờng 

đƣợc sử dụng ở giai đoạn lên kế hoạch phát triển các kênh truyền thông và triển 

khai nội dung; 3) PR (quan hệ công chúng) thiết lập và duy trì các mối quan hệ 

lâu dài với các đối tác.  

TTĐC (mass media) bao gồm các phƣơng tiện khác nhau để chuyển tải 

thông tin rộng rãi đến đông đảo công chúng. Một đặc tính quan trọng của TTĐC 
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là có khả năng truyền đạt nhiều thông điệp từ một nguồn đơn lẻ đến nhiều người 

khác nhau cùng một lúc
23

. 

Tựu chung lại, có thể phân loại phƣơng tiện truyền thông nhƣ sau: 

- Thứ nhất, các loại hình báo chí và Internet  

Báo in là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng 

phƣơng tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in, đƣợc xuất bản 

định kỳ. Trong các loại hình báo chí, thì báo in ra đời sớm nhất. Thế mạnh của 

báo in là giúp công chúng tìm hiểu kỹ về thông tin qua cách phân tích, lý giải 

những vấn đề phức tạp một cách hệ thống, sâu sắc và độ tin cậy cao. Hạn chế 

của nó là do tổ chức sản xuất với quy trình phức tạp nên phát hành sản phẩm 

chậm, trong khi nhu cầu của xã hội luôn đòi hỏi thông tin phải nhanh, nhạy.  

Phát thanh là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, đƣợc truyền 

dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. Đây là 

kênh thông tin rẻ tiền, phát miễn phí, đại đa số ngƣời dân đều có thể mua đƣợc 

radio. Hạn chế là ngƣời nghe dễ quên, nếu nghe không kịp thì thông tin bị trôi 

qua; do đặc tính dƣới dạng sóng điện từ nên khó có thể trình bày, phân tích vấn 

đề có tính phức tạp, nhất là số liệu chi tiết... Những hạn chế này có thể khắc 

phục đƣợc khi radio - internet ra đời. Nhƣ vậy, với việc phát triển của radio - 

internet, các phƣơng tiện kỹ thuật số tích hợp sẽ tạo điều kiện cho hoạt động 

phát thanh phát triển tốt hơn. 

Truyền hình là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp 

tiếng nói, âm thanh, chữ viết, đƣợc truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ 

thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. Thế mạnh của truyền hình là có tính hấp 

dẫn cao, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Hạn chế là ngƣời dùng phải mua máy 

thu hình. Chi phí cho sản xuất, phát sóng chƣơng trình luôn tốn kém và cồng 

kềnh về nhân sự. Ngƣời xem phải tập trung nhìn vào màn hình và bị động về 

thời gian. Tính tƣ liệu của truyền hình thấp, khó lƣu trữ thông tin, mặc dù các 

điều kiện về băng, đĩa hình đã hiện đại, rẻ hơn và đã đƣợc cải thiện nhờ kỹ thuật 

và công nghệ số.                                                                                                                                                                                                      

 Báo mạng điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm 

thanh, đƣợc truyền dẫn trên môi trƣờng mạng Internet, gồm có báo điện tử và 
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 Lƣu ý: thƣờng có sự nhầm lẫn giữa “media” và “communication”: media là PTTTĐC/công cụ hay một kênh 

truyền tải và lƣu trữ hoặc công cụ đƣợc sử dụng để lƣu trữ thông điệp truyền thông cho ngƣời nhận; là yếu tố 

trung gian có khả năng chứa đựng nội dung truyền thông; communication là truyền thông hay quá trình truyền 

tải/chia sẻ thông tin. 
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tạp chí điện tử
24

. Đây là loại hình báo chí đặc thù, tuy ra đời muộn nhƣng do hội 

tụ đƣợc nhiều ƣu điểm vƣợt trội nên phát triển rất mạnh mẽ. Thế mạnh của báo 

mạng điện tử là có khả năng kết nối, tìm kiếm và truyền tải dung lƣợng thông tin 

lớn, tốc độ truyền tải nhanh, linh hoạt, tạo ra nhiều tầng lớp thông tin không giới 

hạn; tạo khả năng giao lƣu trực tuyến, tƣơng tác nhiều chiều giữa đông đảo công 

chúng mà không cần qua khâu trung gian biên tập, sửa chữa. Nhờ tính đa 

phƣơng tiện nên thông tin có thể truyền tải qua nhiều hình thức khác nhau nhƣ 

chữ viết, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, audio, video... Hạn chế là quá nhiều nguồn 

tin, trong đó nhiều thông tin chƣa đƣợc kiểm định nên không đáng tin cậy, khó 

kiểm soát. 

Internet và MXH là phƣơng tiện truyền thông hiện đại mở ra bƣớc ngoặt 

trong giao tiếp xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình truyền thông, phổ biến kiến 

thức và giải trí trên toàn thế giới. Là phƣơng tiện có bƣớc phát triển nhanh và 

hiệu quả nhất trong lịch sử loài ngƣời, Internet giúp các tổ chức, cá nhân thực 

hiện quyền tự do biểu đạt, tự do hội tụ hoặc tự do liên kết, xoá bỏ biên giới và tƣ 

tƣởng kết nối mọi ngƣời với thế giới (thật và ảo). Do phản ánh đƣợc tính cá 

nhân, mang tính tức thời, tƣơng tác và có sức lôi cuốn trong xã hội hiện đại nên 

Internet nhanh chóng chinh phục thế giới, nhất là trong giới trẻ; là một thị 

trƣờng có tiềm năng phát triển lớn. Thông qua Internet, chủ thể truyền thông có 

thể gửi thƣ điện tử, đăng trên MXH (phổ biến là facebook, zalo, youtube, 

google…) tới khách thể truyền thông. Hiện nay, các cơ quan báo chí lớn đều có 

báo hoặc phiên bản báo mạng điện tử, kể cả các đài PT-TH. Hầu hết các cơ 

quan, tổ chức thuộc HTCT, tổ chức xã hội, trƣờng học, bệnh viện… đều thành 

lập cổng thông tin điện tử, hoặc trang thông tin điện tử, fanpage nhƣ là một kênh 

truyền thông của mình. 

MXH là kênh có số lƣợng sử dụng đông nhất, tiềm năng lớn; mọi ngƣời 

đều có thể truy cập, đọc và tham khảo ý kiến, việc thực hiện nhanh chóng và 

hiệu quả. Tuy nhiên, hạn chế của nó là nhiều thông tin không chính thống, tin 

xấu, tin giả không đƣợc thẩm định, kiểm chứng, làm giảm khả năng tiếp cận của 

ngƣời dùng. Kẻ xấu lợi dụng MXH để tuyên truyền thông tin phản động, chống 

đối chính quyền; bôi nhọ danh dự, uy tín tập thể, cá nhân. 
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- Thứ hai, các phương tiện truyền thông trực tiếp ở địa phương 

Truyền thông trực tiếp diễn ra ở cơ sở (bản làng, xã), là quá trình trao đổi 

thông tin trực tiếp giữa chủ thể với đối tƣợng thông qua các cách thức, biện pháp 

sau: chủ thể truyền thông thăm hộ gia đình, tƣ vấn trực tiếp, tổ chức, điều hành 

hoạt động thảo luận nhóm, tổ chức hội họp ở thôn (bản, phum, sóc); phát biểu ở 

hội thảo, hội nghị (VD, hội nghị phổ biến kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, 

phòng chống dịch bệnh…); tổ chức sự kiện văn hóa, văn nghệ. Trong đó, họp 

thôn bản ở nhà văn hóa, nhà rông, nhà cộng đồng là hình thức phổ biến nhất. 

Trƣởng thôn chủ trì, già làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín tham gia phát biểu sẽ 

thuyết phục bà con nhanh và hiệu quả. 

Ở vùng DTTS, bà con còn tiếp cận thông tin qua các phƣơng tiện: thư 

điện tử, pano, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động; tranh lật; bảng tin, bảng thông 

báo tại thôn bản; băng đĩa ghi hình, phim ảnh… Các phƣơng tiện này đƣợc sử 

dụng chủ yếu trong các sự kiện, hội họp, các ngày lễ lớn. Ở một số nơi, hòm thƣ 

tố giác cũng phát huy hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Các đội văn 

hóa thông tin lƣu động tổ chức các hoạt động văn hóa tại các xã, bản theo nhiệm 

vụ chính trị nhƣ chiếu phim, biểu diễn văn nghệ (múa, hát, kịch nói), triễn lãm, 

thi đấu thể thao, hội chợ…, thu hút sự quan tâm đặc biệt của ngƣời dân. Thông 

qua những bộ phim, chƣơng trình văn nghệ hay, các đội văn hóa thông tin kết 

hợp tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nƣớc
25

.  

Các tài liệu truyền thông trực quan nhƣ pano, áp phích, tranh, ảnh, tờ rơi, 

tờ gấp… đã đóng vai trò lớn trong việc truyền tải thông tin đến ngƣời dân vùng 

DTTS. Yêu cầu là việc chuẩn bị và sử dụng các phƣơng tiện truyền thông trực 

tiếp kỹ lƣỡng, cẩn thận hơn, chuyên nghiệp hơn. Nội dung các tờ rơi, áp phích 

phải dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, phù hợp trình độ dân trí, bản sắc văn 

hóa, phong tục, tập quán của từng vùng DTTS.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị quan trọng nhất phục vụ công tác truyền 

thông ở cơ sở là: nhà văn hóa, nhà công cộng, nhà rông, tủ sách, thƣ viện, hệ 

thống loa đài để truyền thanh, các trạm phát sóng FM, hệ thống mạng Internet 

và máy tính kết nối, máy thu hình, thu thanh… 
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 Ngoài ra, còn có truyền thông của các thế lực thù địch và lực lượng bất mãn chống đối: ở một số vùng DTTS 

(Tây Bắc), bà con ở các bản (ngƣời Mông) nghe đài Trung Quốc, đài phát thanh Lào, đài châu Á tự do (Radio 

Free Asia -RFA) rõ hơn Đài TNVN. Nội dung truyền thông tiếng Mông truyền đạo hấp dẫn nên đa số dùng đài 

nƣớc ngoài, ít nghe đài/chƣơng trình trong nƣớc. Nhiều phụ nữ, trẻ em ngƣời DTTS không nói đƣợc tiếng Việt. 

Ở Tây Nam bộ, bà con các phum/sóc thƣờng nghe bản tin thời sự, tin ngắn, âm nhạc, tạp chí, bình luận từ Đài 

phát thanh quốc tế Pháp (RFI) bằng tiếng Khmer. Truyền thông của ta yếu, các luận điệu xấu nƣớc ngoài (đài 

RFI) bà con lại nghe vì có tiếng dân tộc. 
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Tóm lại, khi sử dụng các phƣơng tiện truyền thông trực tiếp, việc trình 

bày đẹp, ấn tƣợng và làm nổi bật những từ quan trọng, hình minh họa dựa trên 

những nét văn hóa gần gũi với đồng bào sẽ giúp đồng bào hứng thú và dễ tiếp 

thu hơn. Với phƣơng tiện phát thanh, truyền hình, yêu cầu phải ngắn gọn, rõ 

ràng, truyền cảm, cùng với âm nhạc, hình ảnh dân tộc và ƣu tiên dùng tiếng 

DTTS, giúp đồng bào nhớ nhanh hơn, hứng thú hơn do đƣợc tác động đến nhiều 

giác quan cùng một lúc. Việc tận dụng kể chuyện, thơ ca, trò chơi dân gian của 

đồng bào để có cách thức thể hiện phù hợp cũng tạo hiệu quả truyền thông do 

gần gũi với tâm thức văn hóa và tâm lý tiếp nhận của họ. Đặc biệt, sự phát triển 

mạnh mẽ của KH-CN tác động ngày càng đa dạng, sâu sắc đến văn hóa nghe- 

nhìn và sự phát triển công cụ, phƣơng tiện truyền thông, kéo theo đó là sự biến 

đổi số lƣợng, đối tƣợng tiếp nhận, tâm lý, thói quen tiếp nhận và mức độ chịu 

ảnh hƣởng bởi truyền thông của công chúng nói chung, công chúng DTTS nói 

riêng. Ngày nay, ngày càng nhiều ngƣời DTTS, đặc biệt là lớp trẻ, đƣợc tiếp cận 

và sử dụng các phƣơng tiện truyền thông hiện đại, nhƣ máy tính, điện thoại 

thông minh, tivi, mạng internet...  

1.2.1.3. Vai trò của truyền thông trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 

Thứ nhất, cung cấp thông tin, nâng cao dân trí. Thông tin qua kênh 

truyền thông đƣợc giải thích, phân tích và bình luận một cách khách quan và cập 

nhật cho công chúng
26

. Các phƣơng tiện truyền thông hàng ngày chuyển tới 

công chúng những thông tin chứa đựng khối lƣợng tri thức to lớn về các vấn đề, 

các lĩnh vực hoạt động của con ngƣời; là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kỹ năng và 

kinh nghiệm phong phú nhằm nâng cao trình độ dân trí. Đó là giáo dục ý thức 

trách nhiệm công dân, giáo dục pháp luật, trao đổi kỹ năng sống,... cho cá nhân 

và cộng đồng; phổ biến kiến thức, các thành tựu khoa học mới, hƣớng dẫn áp 

dụng, chuyên giao công nghệ, tham gia cổ vũ, tổ chức thực hiện. 

Thứ hai, giáo dục chính trị - tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Truyền 

thông thƣờng xuyên thúc đẩy sự tăng cƣờng và phát triển ý thức tự giác của 

quần chúng bằng định hƣớng toàn diện trong thực tiễn, đƣợc thể hiện trong quá 

trình hình thành các thành tố của ý thức đại chúng, trong đó đặc biệt chú ý đến 

những nhiệm vụ phát triển và nâng cao tính tích cực của dƣ luận xã hội. Mục 

tiêu của truyền thông là nâng cao tính tự giác cho ngƣời dân, định hƣớng một 

cách rõ ràng, đúng đắn, giúp hình thành ý thức chính trị- xã hội cho nhân dân để 
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nhân dân nhận thức đúng về thế giới xung quanh, hiểu đƣợc vị trí và vai trò của 

mình, từ đó lựa chọn thái độ và hành vi cho phù hợp. Truyền thông có khả năng 

tác động mang tính rộng lớn, toàn diện, nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo dư luận 

xã hội, làm chuyển biến tư tưởng, tình cảm của nhân dân. Để nâng cao tính tự 

giác cho đối tƣợng công chúng, truyền thông phải định hƣớng cho họ một cách 

toàn diện và đúng đắn.  

Thứ ba, góp phần phát triển KT-XH của địa phương, đất nước. Những 

thông tin về thị trƣờng hàng hóa, thị trƣờng tài chính, thị trƣờng lao động, vật tƣ, 

thiết bị, thị trƣờng công nghệ… giúp cho những ngƣời sản xuất, kinh doanh cập 

nhật tình hình để đƣa ra những quyết định chính xác, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Truyền thông còn hƣớng dẫn thị trƣờng, hƣớng dẫn việc áp dụng khoa học - kỹ 

thuật và công nghệ mới, những mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất và 

kinh doanh. Truyền thông cũng góp phần tạo nên hiệu quả kinh tế lớn cho xã hội 

thông qua việc dự báo, cảnh báo những khó khăn, thách thức, tai họa cần phải 

vƣợt qua hay né tránh; phát hiện, đề xuất với Đảng, Nhà nƣớc những khó khăn, 

bất cập, vƣớng mắc cần tháo gỡ. Truyền thông hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng 

bá thƣơng hiệu, sản phẩm của địa phƣơng, thu hút ngƣời tiêu dùng biết và nâng 

cao việc tiêu thụ sản phẩm.  

Thứ tư, giải trí, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. 

Truyền thông là kênh truyền bá một cách sinh động nhất các giá trị văn hóa tinh 

thần nhằm nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ văn hóa, giải trí 

không ngừng gia tăng của xã hội; làm giàu, làm đẹp cho vốn văn hóa dân tộc, 

nhất là ngôn ngữ; là nơi giữ gìn và sáng tạo ra nhiều từ mới, thuật ngữ mới cả 

trong cách viết và cách thể hiện, trong việc chuẩn ngôn ngữ nói và viết. Truyền 

thông đăng tải các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, âm nhạc và các lĩnh 

vực khác; qua đó công chúng có thể tiếp nhận nhiều tri thức văn hóa đa dạng, 

phong phú của các dân tộc khác để làm giàu cho văn hóa dân tộc mình; góp 

phần phổ biến giá trị văn hóa, làm cho mọi ngƣời ngày càng hiểu nhau, xích lại 

gần nhau, chia sẻ tâm tƣ, tình cảm, cùng học tập và cùng tiến bộ trong cuộc 

sống. 

Thứ năm, xây dựng không gian công cộng, thúc đẩy dân chủ và phát 

triển. Các cấu trúc truyền thông sẽ “kết nối công dân, xã hội dân sự, giới truyền 

thông và chính phủ để tạo khuôn khổ đối thoại quốc gia, mà qua đó công luận 
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đƣợc hình thành”.
27

 Những cấu trúc này đƣợc coi là thành tố cơ bản trong việc 

xây dựng xã hội dân chủ bền vững. Chúng cũng củng cố những mạng lƣới chính 

thức và phi chính thức giữa các cá nhân, nhóm, thiết chế và tổ chức nhằm đẩy 

mạnh tranh luận công khai và xây dựng vốn xã hội. Các nghiên cứu thực nghiệm 

đã chứng minh sự liên hệ mật thiết giữa khả năng tiếp cận TTĐC và tiếp cận xã 

hội với vốn xã hội cao
28

. Sự thâm nhập mạnh mẽ của TTĐC góp phần làm giảm 

nạn tham nhũng, giúp xóa đói giảm nghèo. Các quốc gia có truyền thông phát 

triển sẽ chủ động bảo vệ các công dân yếu thế. Truyền thông khuyến khích sự 

tham gia của ngƣời dân trong việc hợp thức hóa các tiến trình dân chủ. Truyền 

thông ở cấp cơ sở đã trao sức mạnh để ngƣời dân vận động thay đổi chính sách 

trong chính cộng đồng của họ. 

Thứ sáu, tham gia quản trị xã hội và thúc đẩy phát triển xã hội. Truyền 

thông thực hiện vai trò quản trị xã hội bằng việc cung cấp và duy trì dòng thông 

tin tuần hoàn trong cơ thể xã hội theo cả 2 chiều, bảo đảm cho các quyết định 

quản lý đƣợc thông suốt và thực thi. Một mặt, với khả năng nhanh chóng, chính 

xác và rộng khắp, truyền thông có ƣu thế tuyệt đối trong việc chuyển đến ngƣời 

dân những quyết định của Chính phủ. Mặt khác, truyền thông phản ánh thực 

trạng đời sống ngƣời dân một cách chính xác và kịp thời tới Chính phủ, giúp 

chính quyền có thêm những nguồn thông tin để soạn thảo và tổ chức thực hiện 

các quyết định quản lý. Truyền thông có vai trò thiết yếu trong việc kết nối Nhà 

nƣớc với xã hội, góp phần lớn vào sự phát triển của năng lực, trách nhiệm giải 

trình và khả năng phản ứng của Nhà nƣớc. 

Thứ bảy, thúc đẩy “dịch vụ công cộng tốt hơn”. Việc tiếp cận và sử dụng 

thông tin là điều kiện tiên quyết của bất cứ hình thức giải trình trách nhiệm xã 

hội nào. “Việc tăng cƣờng nhu cầu công dân với quản trị tốt và khả năng cung 

cấp dịch vụ tốt hơn – tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về phát triển – phụ 

thuộc phần lớn vào khả năng khai thông những dòng chảy thông tin và truyền 

thông”
29

. Nhiều sáng kiến đã sử dụng thành công khả năng tiếp cận thông tin để 

giúp công dân đóng góp ý kiến cho cơ chế quản trị tốt và dịch vụ công cộng. 

BCTT cung cấp thông tin cho những ngƣời sử dụng dịch vụ công để đấu tranh 

chống tham nhũng và biển thủ công quỹ, giúp cải thiện sự minh bạch của Chính 

phủ và chính quyền địa phƣơng. 

                                                           
27

 CommGAP; 2007. 
28

 Panos, 2007. 
29

 BBC World Service Trust, 2010 
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Thứ tám, là một lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh là vai trò vốn có của 

truyền thông. Nguồn thu của truyền thông là: doanh số bán báo; quảng cáo; các 

loại hình dịch vụ có thể. Nguồn chi là: cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; 

nhân công (tiền lƣơng, nhuận bút); các chi phí cho quá trình sản xuất... Hiệu quả 

kinh doanh của truyền thông phụ thuộc vào chỉ số phát hành, các loại hình dịch 

vụ do cơ quan truyền thông tổ chức. Do đó, các cơ quan truyền thông cần gia 

tăng số lƣợng và chất lƣợng thông tin, nâng cao tính tƣ tƣởng, sự hấp dẫn của 

các tác phẩm báo chí.  

1.2.2. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc Việt Nam về truyền 

thông ở vùng dân tộc thiểu số 

1.2.2.1. Trong thời kỳ 1986-2000 

Đảng và Nhà nƣớc xác định công tác truyền thông phục vụ vùng DTTS có 

vai trò vô cùng quan trọng, và đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị và văn bản 

về vấn đề này. Quyết định 72/QĐ-HĐBT ngày 13/3/1990 "Về một số chủ 

trương, chính sách cụ thể phát triển KT-XH miền núi" yêu cầu: Giúp đỡ các 

tỉnh, các huyện miền núi kinh phí xây dựng các trạm tiếp sóng Đài TNVN, Đài 

Truyền hình Trung ƣơng. Các địa phƣơng cần có kế hoạch tăng thêm các buổi 

phát thanh sóng ngắn, nhất là các buổi phát thanh bằng tiếng dân tộc, đồng thời 

chú trọng cải tiến và nâng cao chất lƣợng các chƣơng trình phát thanh, truyền 

hình địa phƣơng cho phù hợp với yêu cầu và truyền thống của đồng bào dân tộc; 

Tổ chức sản xuất và bán rộng rãi các loại đài, loa thông dụng, cung ứng đủ pin 

cho nhân dân miền núi; Nhà nƣớc sẽ tăng kinh phí cho việc khai thác các hoạt 

động văn hóa cổ truyền của các dân tộc ít ngƣời, khôi phục, và phát triển các đội 

văn nghệ nghiệp dƣ, đội chiếu bóng lƣu động (từng bƣớc trang bị video và băng 

ghi hình) có thuyết minh bằng tiếng dân tộc và tiếng phổ thông; Các tỉnh cần cải 

tiến để nâng cao chất lƣợng về nội dung và hình thức báo địa phƣơng, bản tin để 

phục vụ có hiệu quả đến từng bản. Các đài địa phƣơng chú trọng việc giới thiệu 

các cá nhân, hộ gia đình, bản làng về cách làm ăn giỏi, xây dựng nông thôn mới 

ở trong vùng để đồng bào học tập… 

Bắt đầu từ năm 1991, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định về cấp 

phát miễn phí 5 ấn phẩm báo in cho các địa phƣơng thuộc vùng miền núi, vùng 

đặc biệt khó khăn.  

Với Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 31/3/1992 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
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quả công tác báo chí, xuất bản”, vấn đề củng cố và tăng cƣờng sách, báo cho 

vùng DTTS&MN lần đầu tiên đƣợc đề cập đến.  

Ngày 17/10/1997, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW “Về 

tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí”, trong đó 

nhấn mạnh: Tổ chức lại hệ thống phát hành báo chí, đảm bảo sách, báo đến với 

ngƣời đọc, ngƣời xem, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải 

đảo. 

Năm 1998, trong Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa VIII, Đảng ta chỉ rõ: Bảo 

tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết các DTTS. Đi đôi với việc sử dụng ngôn 

ngữ, chữ viết phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào DTTS học tập, 

hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình… Nghị 

quyết Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: Ngoài tiếng phố thông, các 

dân tộc có chữ viết riêng đƣợc khuyến khích học chữ dân tộc… dùng tiếng dân 

tộc và chữ viết của các dân tộc có chữ viết trên các phƣơng tiện TTĐC ở vùng 

đồng bào dân tộc… 

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg, ngày 3/12/1998 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc “Đẩy mạnh công tác văn hóa-thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các 

DTTS” yêu cầu “các cơ quan TTĐC cần cải tiến nội dung, hình thức tuyên 

truyền đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc sao cho phù hợp 

với đặc điểm và điều kiện của từng vùng; chú trọng tuyên truyền vốn văn hóa, 

nghệ thuật các dân tộc, các điển hình làm ăn giỏi, vận động giữ gìn, bảo vệ môi 

trƣờng thiên nhiên, môi trƣờng văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội...”. 

1.2.2.1. Trong thời kỳ 2001-2020 

Thời kỳ này, Đảng và Nhà nƣớc ban hành nhiều văn bản lãnh đạo và quản 

lý, thúc đẩy công tác truyền thông ở vùng DTTS. Điển hình là: Quyết định số 

1637/QĐ - TTg ngày 31/12/2001 về việc cấp một số loại báo, tạp chí của 17 tòa 

soạn báo được Chính phủ cấp kinh phí xuất bản để phát hành không thu tiền đối 

với đồng bào DTTS&MN; Công văn số 441/VHTT-BC hƣớng dẫn thực hiện 

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về nội dung các báo, tạp 

chí cho vùng DTTS; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính 

phủ quy định việc thực hiện Luật Báo chí. Trong đó nhấn mạnh: Ngoài các chế 

độ ƣu đãi về thuế, ƣu đãi về phí đối với hoạt động xuất bản, phát hành báo chí, 

các cơ quan báo chí của các tổ chức chính trị, báo chí phục vụ thiếu nhi, phục vụ 

đồng bào miền núi, hải đảo, đồng bào các DTTS, báo chí đối ngoại và khoa học 

kỹ thuật đƣợc Nhà nƣớc xem xét để tài trợ hàng năm. 
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Quyết định 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 về Chính sách ưu đãi 

hưởng thụ văn hóa quy định: nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và 

vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS, ngƣời có công với cách mạng, ngƣời 

thuộc diện chính sách xã hội  đƣợc hƣởng các ƣu đãi về văn hóa, nhƣ đƣợc tổ 

chức xem các chƣơng trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật miễn phí, hoặc mức giá 

ƣu đãi có trợ cấp của Nhà nƣớc. Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ ngày 20/7/2006 thay thế Quyết định 1637 với nội dung “cấp một số loại 

báo, tạp chí cho vùng DTTS &MN, vùng đặc biệt khó khăn”, theo đó 24 ấn 

phẩm của 17 tòa soạn báo đƣợc Chính phủ cấp kinh phí xuất bản, để phát hành 

không thu tiền cho đồng bào DTTS&MN. Quyết định 06/2007/QĐ-UBDT ngày 

12/1/2007 của Ủy ban Dân tộc về chiến lƣợc truyền thông cho Chƣơng trình 135 

đã có tác dụng nhất định trên thực tế.  

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 1/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận và 

báo chí trước yêu cầu mới đã đƣa ra nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới, tăng cƣờng 

sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nƣớc đối với hoạt 

động báo chí; Coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo 

chí; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống báo chí; Đổi 

mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dƣỡng phẩm chất 

chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội 

ngũ những ngƣời làm báo; Có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, bổ sung cán bộ có 

đủ phẩm chất, năng lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật để các báo, 

đài, tạp chí chủ lực đổi mới, nâng cao chất lƣợng về nội dung, hình thức, tăng 

tính thuyết phục, tính hấp dẫn, lƣợng phát hành, phạm vi phủ sóng. 

Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 20/7/2010 của Chính phủ về dạy và học 

tiếng dân tộc ở các trường học; Chỉ thị 525/CT-TTg ngày 30/3/2011 về “Một số 

chủ trương, biện pháp tiếp tục phát triển KT- XH miền núi" đề ra một số biện 

pháp về công tác thông tin, tuyên truyền tới đồng bào DTTS&MN nhƣ: Tiếp tục 

phát triển phát thanh và truyền hình ở miền núi và vùng dân tộc; phát triển các 

đội thông tin lƣu động ở các xã vùng cao, vùng sâu; tiếp tục thực hiện việc cấp 

không báo Nhi đồng và báo Thiếu niên Tiền phong cho học sinh các trƣờng phổ 

thông miền núi….  

Tại Đại hội XI, định hƣớng của Đảng về công tác thông tin trong Chiến lược 

phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 là: Nâng cao chất lƣợng hệ thống thông tin, 

báo chí, Internet, xuất bản. Đảm bảo quyền đƣợc thông tin và cơ hội tiếp cận thông 

tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục 
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đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn 

hóa, thông tin, hình thành thị trƣờng văn hóa lành mạnh. Đấu tranh chống các biểu 

hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, tác động tiêu cực của các sản phẩm 

văn hóa thông tin đồi trụy, kích động bạo lực. 

Trong Nghị định 05/CP năm 2011 về công tác dân tộc, trong Điều 17 

“Chính sách thông tin - truyền thông” ghi rõ: 1. Đầu tƣ phát triển thông tin - 

truyền thông vùng DTTS, cung cấp một số phƣơng tiện thiết yếu nhằm đảm bảo 

quyền tiếp cận và hƣởng thụ thông tin; 2. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin 

tình hình dân tộc và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; Xây dựng hệ thống 

chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân tộc; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định 

kỳ, đột xuất về tình hình KT-XH, an ninh, quốc phòng, thiên tai, lũ lụt ở vùng 

DTTS; 3. Áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng và tổ chức thực hiện trong hệ 

thống cơ quan công tác dân tộc; 4. Tăng cƣờng và nâng cao chất lƣợng sử dụng 

ngôn ngữ dân tộc trên các phƣơng tiện TTĐC; 5. Bộ Thông tin và Truyền thông 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành nội dung Điều này. 

Quyết định 2472/QĐ-TTg, ngày 28/12/2011 và Quyết định 1977/QĐ - 

TTg ngày 30/10/2013 đã sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 về việc cấp 

một số sản phẩm thông tin báo, tạp chí cho vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn 

giai đoạn 2012 - 2015.   

Quyết định 1212/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 5/9/2012, về 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015, trong đó có dự án “Tăng cường nội 

dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo”. Mục tiêu của dự án là: Tăng cƣờng đƣa nội dung thông tin tuyên 

truyền nhằm phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc; 

cung cấp, giới thiệu các kinh nghiệm, các gƣơng điển hình tiên tiến trong sản 

xuất, hoạt động xã hội, phổ biến kiến thức về các tiến bộ khoa học, kỹ thuật 

trong các hoạt động sản xuất; giới thiệu, phổ biến các thông tin về bảo tồn văn 

hóa phục vụ đồng bào các dân tộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo thông qua các chƣơng trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm 

thông tin truyền thông, xuất bản phẩm. 

 Nghị quyết Đại hội Đảng XII (2016) nhấn mạnh phƣơng hƣớng: Làm tốt 

công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Các cơ quan truyền thông phải thực 

hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tƣợng phục vụ, nâng cao tính tƣ tƣởng, nhân 
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văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây 

dựng văn hóa và con ngƣời Việt Nam. Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí 

đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác 

quản lý các loại hình thông tin trên Internet để định hƣớng tƣ tƣởng và thẩm mỹ 

cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên.  

Bắt đầu từ năm 2015, chính sách cấp phát miễn phí các ấn phẩm báo chí 

cho vùng DTTS&MN đƣợc Chính phủ quyết định theo từng năm, bảo đảm rà 

soát, nâng cao chất lƣợng các ấn phẩm thực hiện nhiệm vụ mục đích nâng cao 

dân trí, mỗi năm danh sách các tờ báo đƣợc lựa chọn có thể khác nhau, tùy thuộc 

vào chất lƣợng phục vụ đồng bào. Năm 2016, Luật Báo chí (mới) đƣợc Quốc 

hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý mới cho Chính phủ quản lý, điều hành lĩnh vực 

BCTT. Từ đó đến nay, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành 41 văn 

bản đề cập đến việc ƣu tiên phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, trong đó có 15 

đề án, chính sách dân tộc. Tiêu biểu là: Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 

của Thủ tƣớng Chính phủ Về việc cấp một số ấn phẩm, tạp chí cho vùng 

DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016; Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 

16/01/2017; Quyết định 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về Phê duyệt Đề án "Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS&MN, vùng đặc 

biệt khó khăn, biên giới"; Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ 

tƣớng Chính phủ: Về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng 

DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2017-2018, theo đó có 18 ấn 

phẩm đƣợc chọn phục vụ đồng bào. 

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2017 - 2021”, trong đó ghi rõ: 

Phấn đấu đến năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm 

công tác dân tộc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng đƣợc phổ biến, giáo dục pháp 

luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội 

dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Trên 80% đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức đƣợc giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền 

vận động đồng bào vùng DTTS&MN. Trên 70% đồng bào vùng DTTS&MN 

đƣợc phổ biến giáo dục pháp luật. Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền 

thông xây dựng, duy trì chƣơng trình, chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, 
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giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách 

dân tộc để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS&MN.  

Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định 45/QĐ-TTg ngay 9/1/2019 Về 

việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó 

khăn" giai đoạn 2019 - 2021, theo đó xác định danh sách 18 ấn phẩm cấp miễn 

phí cho vùng DTTS và các xã đặc biệt khó khăn; Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 

12/4/2019 về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS 

phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam 

giai đoạn 2019-2025”.  

Ngày 21/2/2019, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Đề án số 219/QĐ-TTg 

Về hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021, theo 

đó, nhiệm vụ là: Bồi dƣỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Đối tƣợng đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn: Cán bộ 

làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác tôn giáo; phóng viên, biên tập viên 

của các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, biên 

giới, ngƣời có uy tín, trƣởng thôn, bản vùng DTTS&MN; cán bộ làm công tác 

thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo; hƣớng dẫn viên du lịch. Thực hiện Đề án 

này, các cơ quan truyền thông trung ƣơng và các tỉnh vùng DTTS đều tăng 

cƣờng đƣa tin và tuyên truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo.  

Nhƣ vậy, có thể thấy công tác thông tin nói chung và thông tin phục vụ 

đồng bào DTTS nói riêng luôn đƣợc sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc, các cơ 

quan BCTT và sự hƣởng ứng của đông đảo nhân dân. Các chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc trong lĩnh vực này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho đồng bào DTTS, giúp bà con nắm bắt kịp thời chủ trƣơng, chính sách 

của Nhà nƣớc, thay đổi nhận thức, nâng cao dân trí và trình độ sản xuất của bà 

con. Đáng chú ý, việc cấp miễn phí một số loại sản phẩm thông tin báo, tạp chí, 

đài cho đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn đã giúp bà con thêm cơ hội tiếp 

cận thông tin, nắm đƣợc chủ trƣơng, chính sách mới; biết đƣợc nhiều cách làm 

hay trong phát triển kinh tế; giúp bà con biết cách bảo vệ, giữ gìn sức khỏe, từ 

bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh; từng bƣớc áp dụng tiến bộ 

khoa học-kỹ thuật vào cuộc sống, đƣa các giống lúa, ngô mới, giống cây ăn quả 

có năng suất cao vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống gia đình.  

1.2.3. Các yếu tố của truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số 

1.2.3.1. Mục tiêu, nguyên tắc truyền thông 
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Mục tiêu của truyền thông ở vùng DTTS là nâng cao nhận thức, giúp đồng 

bào DTTS hiểu và tin tƣởng vào chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc; 

chính sách dân tộc, góp phần hỗ trợ, cải thiện môi trƣờng sống, tăng khả năng 

tiếp cận của ngƣời dân tới các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời nâng cao dân trí, 

hiểu biết pháp luật, từ đó có thái độ tích cực, thúc đẩy các hoạt động phát triển 

KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Cụ thể: 

- Thứ nhất, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đồng 

bào vùng DTTS về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Góp phần tạo 

sự thống nhất tƣ tƣởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức 

mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn 

trọng giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; tích cực tham gia vào cuộc đấu 

tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Công tác truyền thông 

phải góp phần làm thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên và đồng 

bào, đƣợc biểu hiện ở những việc làm cụ thể và phải tuân thủ đúng đƣờng lối, 

chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc. 

- Thứ hai, phổ biến các mô hình, kiến thức, kỹ năng phát triển KT-XH 

vùng DTTS. Giải thích chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, tín 

dụng ƣu đãi, đào tạo nghề; phổ biến thông tin kinh tế, khoa học kỹ thuật và mô 

hình sản xuất tốt, vận động đƣa giống mới có năng suất, chất lƣợng cao vào sản 

xuất, chế biến theo hƣớng sản phẩm hàng hóa, hƣớng dẫn cách chăm sóc vật 

nuôi, cây trồng phù hợp với từng vùng, miền; giới thiệu các mô hình sản xuất 

trang trại hiệu quả giúp cho ngƣời dân tự xoá đói, giảm nghèo; giúp đồng bào 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng. 

- Thứ ba, góp phần bồi dưỡng tư tưởng, tri thức, đạo đức, văn hóa dân 

tộc, phát huy quyền làm chủ, tăng cường niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa 

đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

tốt đẹp của các dân tộc; định hƣớng tƣ tƣởng đúng đắn cho đồng bào các dân tộc; 

góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con ngƣời mới XHCN ở vùng DTTS; 

hƣớng dẫn, cổ vũ, động viên đồng bào sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 

luật; khơi dậy ý chí quyết tâm, thúc đẩy đồng bào tự giác vƣơn lên thoát nghèo, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”.  

- Thứ tư, hướng dẫn, cổ vũ, động viên cán bộ và người dân vùng DTTS  

thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhƣ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về 

giảm nghèo bền vững, Chƣơng trình Xây dựng nông thôn mới, Chƣơng trình 
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135, các chính sách đặc thù, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nƣớc sinh hoạt, hỗ trợ đời 

sống, hƣớng dẫn sản xuất kinh doanh. Truyền thông đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

trong vùng DTTS; góp phần nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc ở vùng DTTS, 

động viên mọi ngƣời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ; cung 

cấp kiến thức khoa học, thực tiễn để sử dụng một cách đúng đắn trong quá trình 

lao động sản xuất, tác động trực tiếp đến tình cảm, thái độ của đồng bào DTTS 

đối với các chính sách dân tộc. 

- Thứ năm, góp phần đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, 

thù địch. Phân tích, giải thích cho đồng bào hiểu sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nƣớc trong đầu tƣ toàn diện phát triển KT-XH; xoá đói, giảm nghèo đảm bảo an 

sinh xã hội vùng DTTS. Kêu gọi bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời 

vạch mặt âm mƣu, thủ đoạn của kẻ xấu, tích cực đấu tranh chống lại các quan 

điểm sai trái, thù địch, những diễn biến, thủ đoạn mới của chiến lƣợc “diễn biến 

hòa bình”. 

Để đạt những mục đích nêu trên, công tác truyền thông ở vùng DTTS cần 

thực hiện các nguyên tắc sau: 

- Thứ nhất, tuân thủ tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính chân thực, 

tính chiến đấu, tính phổ thông đại chúng. Công tác truyền thông phải gắn với việc 

xem xét lý giải mọi hiện tƣợng, sự kiện, tập quán đời sống của đồng bào DTTS 

phải dựa trên lập trƣờng quan điểm của Đảng, vì lợi ích của đồng bào DTTS; phải 

phân tích đánh giá tìm ra mối liên hệ giữa các hiện tƣợng và lý giải đúng bản chất 

sự việc, hiện tƣợng trên cơ sở khoa học; phải gắn với thực tiễn, tham gia giải 

quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Thông tin một cách đúng đắn, khách quan 

những kết quả thực tiễn, cả thành tựu và hạn chế trong ban hành và thực hiện 

chính sách cho vùng DTTS. Phân tích, phản ánh sự vật và hiện tƣợng đúng bản 

chất của nó; những lúc khó khăn cần nói rõ cho đồng bào DTTS hiểu, giải thích rõ 

bản chất của những khó khăn đó, chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục. Trƣớc 

mỗi sự kiện, hiện tƣợng cần phân biệt đúng - sai, phải - trái, biểu dƣơng hoặc phê 

phán kịp thời. Cách nói, cách làm trong truyền thông phải bám sát từng đối tƣợng 

để có phƣơng pháp phù hợp. Ngôn ngữ truyền thông phải đơn giản, ngắn gọn, dễ 

hiểu. 

- Thứ hai, tôn trọng sự đa dạng và khác biệt của các dân tộc. Nhà 

báo/ngƣời làm truyền thông phải tôn trọng sự đa dạng và khác biệt trong lối 

sống và văn hóa của mỗi dân tộc, tránh tƣ tƣởng định kiến, vị chủng, coi văn hóa 

của dân tộc đa số cao hơn văn hóa các DTTS. Thừa nhận sự tồn tại khác biệt về 
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ngôn ngữ, lối sống, hoạt động kinh tế, thực hành tôn giáo tín ngƣỡng, hệ giá trị, 

cấu trúc xã hội, phƣơng tiện và cách thức truyền thông, mức độ hòa nhập vào 

nền KT-XH của mỗi nền văn hóa, và cả nhu cầu và mong muốn của những con 

ngƣời trong các cộng đồng đó. Mỗi dân tộc, địa phƣơng có quan niệm về văn 

hóa, lối sống, về "phát triển" hay "tiến bộ" khác nhau, vì vậy ngƣời làm truyền 

thông không đƣợc áp đặt quan điểm và hệ giá trị của mình khi diễn giải các sự 

kiện, việc làm ở vùng DTTS. Hãy thừa nhận và chia sẻ với những giá trị khác 

mình và cố gắng đạt đƣợc sự thấu hiểu (không nhất thiết là đồng ý hay cổ súy) 

đối với các nền văn hóa của đồng bào DTTS. 

- Thứ ba, tiếp cận tổng thể, vì lợi ích của đồng bào DTTS và lợi ích của 

đất nước. Xem xét các vấn đề của vùng DTTS trong bối cảnh rộng, có tính đến 

các yếu tố KT-XH chứ không chỉ tập trung vào góc độ một dân tộc nào đó. Các 

vấn đề thƣờng đƣợc phản ánh trên BCTT không chỉ là vấn đề nội sinh, mà phải 

đƣợc phân tích từ phía các chính sách phát triển, khả năng tiếp cận chính sách, 

trách nhiệm của các tổ chức xã hội với ngƣời dân... Cần quan tâm đến nội lực 

phát triển, khả năng thích ứng và hội nhập của các DTTS, đặc biệt là kho tàng 

kiến thức bản địa vô cùng phong phú của họ. Truyền thông phải phân tích, chứng 

minh những giá trị riêng của các DTTS, để huy động sức mạnh và kiến thức lâu đời 

mà họ tích lũy đƣợc. Thực hiện minh bạch thông tin, từ khâu lấy tin, sản xuất tin, 

đƣa tin đến tiếp nhận phản hồi từ ngƣời dân. Tăng cƣờng tính phản biện xã hội 

đối với các chƣơng trình, dự án đã và đang triển khai ở vùng DTTS, tránh thông 

tin một chiều, phiến diện và bỏ qua ý nguyện ngƣời dân. 

- Thứ tư, tôn trọng và tạo điều kiện để người DTTS tham gia vào công tác 

truyền thông. Cân nhắc khi sử dụng ngôn từ, khái niệm và hình ảnh liên quan 

đến ngƣời các DTTS, tránh tạo ra chân dung ngƣời DTTS theo các khuôn mẫu 

tiêu cực, làm phƣơng hại đến lòng tự tôn của họ và sự ủng hộ của xã hội đối với 

họ. Đƣa tiếng nói của họ đến với công luận và xã hội thay vì quy kết và phán xét 

từ một phía. Khuyến khích và tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời DTTS vào việc 

"làm báo", đƣa tin, bài trên các mạng lƣới truyền thông về chính cộng đồng của 

họ. Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng ngƣời DTTS về kiến thức và kỹ năng truyền 

thông để họ không chỉ chủ động truyền thông trong cộng đồng, mà còn là cộng 

tác viên của các cơ quan BCTT. 

- Thứ năm, tôn trọng và chú trọng nghiên cứu tâm lý công chúng. Thận 

trọng khi viết tên gọi của từng dân tộc, từ cách phiên âm đến việc sử dụng các 

tên gọi có tính địa phƣơng. Không sử dụng các tên gọi phiếm xƣng, đƣợc cho là 
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có tính miệt thị dân tộc. Cần sử dụng tên gọi chính thức của các DTTS Việt 

Nam trong các bài viết. Cần nghiên cứu kỹ cả công chúng mục tiêu và công 

chúng ƣu tiên. Tìm hiểu tâm lý công chúng bao gồm tìm hiểu về tâm tƣ, tình 

cảm, mong muốn của độc giả, độ tuổi của độc giả, những mối quan tâm của họ 

là gì... từ đó đổi mới đề tài, cách thức tiếp cận đề tài, cách xử lý thông tin, cách 

truyền đạt thông tin sao cho phù hợp.  

Tóm lại, truyền thông có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng quyền 

thông tin thích hợp, quyền đƣợc tham gia phát biêu ý kiến trên các TTĐC của 

công chúng nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. Là nhóm đối tƣợng công 

chúng chuyên biệt, các DTTS Việt Nam có đặc điểm riêng về kinh tế, văn hoá, 

năng lực, tâm lý tiếp nhận. Chính vì vậy, các nhà truyền thông phải nhận thức rõ 

trách nhiệm của mình khi tham gia truyền thông, hiểu rõ những mục đích và 

nguyên tắc truyền thông ở vùng DTTS để nâng cao chất lƣợng công tác của 

mình.  

1.2.3.2. Các chủ thể truyền thông  

Đảng ta xác định, công tác dân tộc nói chung và công tác truyền thông ở 

vùng DTTS nói riêng là nhiệm vụ của cả HTCT và mọi ngƣời dân. Chủ thể 

truyền thông ở vùng DTTS bao gồm: HTCT các cấp, các cơ quan BCTT, các tổ 

chức xã hội, tổ chức phi chính phủ (NGO), đội ngũ truyền thông trực tiếp tại cơ 

sở. 

- Thứ nhất, HTCT cấp Trung ương 

Đảng ta thƣờng xuyên quan tâm đến công tác dân tộc và truyền thông 

vùng DTTS. Tất cả các nghị quyết Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới đều nhấn mạnh 

tâm quan trọng của công tác dân tộc, công tác BCTT, chỉ đạo việc cung cấp 

thông tin cho đồng bào DTTS. Nhiều Hội nghị Trung ƣơng Đảng cũng bàn sâu 

về vấn đề này và ban hành nghị quyết về công tác truyền thông cho vùng DTTS. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ cũng đã ban hành các chỉ thị, kết luận chỉ đạo thực hiện 

công tác truyền thông cho vùng DTTS. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp 

với các Bộ, Ban, Ngành trong định hƣớng tƣ tƣởng, chỉ đạo và hƣớng dẫn truyền 

thông cho vùng DTTS; góp phần giải quyết nhanh các vấn đề búc xúc của ngƣời 

dân có liên quan đến vấn đề dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia thực 

hiện các nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc; tăng cƣờng truyền thông giúp 

cán bộ, công chức, ngƣời dân vùng DTTS… nâng cao nhận thức về các chủ 

trƣơng, chính sách về công tác dân tộc; đề cao cảnh giác trƣớc những âm mƣu, 

thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Chỉ đạo, định hƣớng các 
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cơ quan BCTT cả nƣớc đƣa tin về vùng DTTS. Cụ thể: 1) Xây dựng đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên đủ tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 

đức, chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục, nhạy bén trong 

nắm bắt tƣ tƣởng, dƣ luận xã hội, thực tế tiến hành công tác truyền thông ở vùng 

DTTS; 2) Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm/phòng tham mƣu công tác 

tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy 

thuộc vùng DTTS; 3) Nâng cao chất lƣợng các loại hình cung cấp thông tin định 

hƣớng (hội nghị báo cáo viên, các ấn phẩm, tài liệu); 4) Tăng cƣờng kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. 

Ban Dân vận Trung ương chủ trì và tham gia phối hợp nghiên cứu, tham mƣu, 

đề xuất chủ trƣơng, chính sách về công tác dân vận của Đảng
30

, trong đó có 

công tác dân tộc; Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình 

hình nhân dân vùng DTTS để báo cáo và tham mƣu cho Bộ Chính trị, Ban Bí 

thƣ; chỉ đạo công tác truyền thông ở vùng DTTS thông qua đội ngũ cán bộ của 

HTCT các cấp, nhất là các tổ chức chính trị- xã hội, các tầng lớp nhân dân, đặc 

biệt là truyền thông trực tiếp ở cơ sở. 

Quốc hội thông qua các văn bản luật, nghị quyết và văn bản khác nhằm 

thực hiện chính sách dân tộc, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, 

phát triển KT-XH các vùng DTTS, công tác thông tin, truyền thông cho đồng 

bào DTTS. Chính phủ ban hành Quyết định, Nghị định về công tác dân tộc nói 

chung, công tác truyền thông ở vùng DTTS nói riêng. Những văn bản này đƣợc 

giao cho các Bộ, ngành, chính quyền địa phƣơng phối hợp thực hiện. Tất cả các 

bộ, ngành đều có chức năng quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực, chuyên môn nhất 

định và đều tham gia công tác truyền thông ở vùng DTTS. Ủy ban Dân tộc có 

chức năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện đƣờng lối, chính 

sách của Đảng, Nhà nƣớc, phát huy những phong tục, tập quán và truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc; tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin, tình hình tƣ 

tƣởng, mức độ hiểu biết chính sách, pháp luật ở vùng DTTS; phối hợp với các 

Bộ, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án truyền 

thông, đƣa thông tin về cơ sở vùng DTTS. Chủ quản các cơ quan BCTT chuyên 

phản ánh về đồng bào DTTS: Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Cổng 

thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc, Nhà xuất bản Dân tộc… Chỉ đạo đội ngũ cán 

bộ, nhân viên Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc ở các tỉnh, huyện theo ngành dọc tích 

                                                           
30

 Bao gồm: công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác vận động các 

giai cấp, các tầng lớp nhân dân và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. 
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cực tham gia truyền thông ở vùng DTTS. Là đầu mối phối hợp với các cơ quan 

BCTT định hƣớng nội dung thông tin, đặt hàng viết bài về DTTS trong từng thời 

điểm khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế. Bộ Thông tin và Truyền thông 

thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về BCTT, tổ chức và quản lý thông tin về 

vùng DTTS; cấp, thu hồi thẻ nhà báo nếu vi phạm pháp luật và các quy định về 

DTTS; Quản lý nội dung, chất lƣợng và giá dịch vụ phát thanh, truyền hình, 

mạng Internet; Hƣớng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, 

kế hoạch về hoạt động thông tin, truyền thông ở cơ sở; Hƣớng dẫn việc xây 

dựng và hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh cấp xã, thôn; 

bản tin thông tin cơ sở, tài liệu phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, thông tin trực 

tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên; bảng tin công cộng và các hình thức 

hoạt động thông tin cơ sở khác và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện, nhất là vùng DTTS. Các Bộ: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Công an, Tư pháp… chỉ 

đạo, hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung truyền thông về chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc thông qua đội ngũ cán 

bộ, nhân viên ngành dọc của mình và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở 

vùng DTTS; tổ chức lồng ghép truyền thông cho ngƣời dân trong quá trình thực 

hiện các chƣơng trình, đề án. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị- xã hội 

các cấp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân vùng DTTS xây dựng khối 

đại đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, 

giải quyết các vấn đề xã hội, tham gia với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức vận 

động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hƣớng dẫn các tầng lớp nhân dân duy 

trì và thực hiện luật tục tốt đẹp, xây dựng hƣơng ƣớc, quy ƣớc về nếp sống tự 

quản ở làng, bản, phum, sóc phù hợp với pháp luật. 

 - Thứ hai, các cơ quan BCTT Trung ương  

Hiện nay, tất cả các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức xã hội ở Trung ƣơng đều 

có co quan BCTT với mức độ khác nhau, từ báo in, báo mạng điện tử, tạp chí, 

kênh truyền hình, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin… Theo 

số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cuối năm 2019 cả nƣớc có 815 cơ 

quan báo in với 1.084 sản phẩm thông tin báo chí (trong đó các cơ quan Trung 

ƣơng có 85 báo, 490 tạp chí; địa phƣơng có 113 báo, 127 tạp chí); 67 đài phát 

thanh, truyền hình Trung ƣơng và địa phƣơng (trong đó có 02 đài quốc gia, 01 

đài truyền hình kỹ thuật số, 64 đài phát thanh, truyền hình địa phƣơng); 75 báo 
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và tạp chí điện tử; 1.110 trang thông tin điện tử và 382 MXH trực tuyến. Các cơ 

quan báo chí lớn, trực thuộc Chính phủ đều có ấn phẩm phục vụ vùng DTTS
31

. 

Với 268 kênh đƣợc cấp phép, các đài PT-TH đang nâng cấp, sản xuất 

chƣơng trình bằng công nghệ chuẩn HD. Có 12,5 triệu thuê bao của dịch vụ 

truyền hình trả tiền, doanh thu 12.000 tỷ đồng
32

; 6 kênh truyền hình hoạt động 

không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng (Đài TNVN (VOV TV), Công an 

nhân dân (ANTV), Thông tấn (Vnews), Quốc phòng, Quốc hội, Nhân dân); 78 

kênh phát thanh, trong đó có phát thanh tiếng DTTS (VOV4), phát thanh đối 

ngoại (VOV5); 9 kênh phát thanh qua truyền hình cáp, Internet, vệ tinh; 106 

kênh truyền hình trong nƣớc; 91 kênh truyền hình trên cáp, Internet, vệ tinh, 

trong đó có 58 kênh nƣớc ngoài
33

. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc, các cơ quan BCTT đã chú 

trọng công tác truyền thông cho vùng DTTS. Tất cả các loại hình báo chí Trung 

ƣơng và các địa phƣơng ở vùng DTTS đều dành thời lƣợng, chƣơng trình phát 

sóng nhiều hơn về cuộc sống ngƣời dân, sự phát triển và sắc màu văn hóa vùng 

DTTS. Đáng chú ý, một số cơ quan báo chí nhƣ Khoa học và Đời sống, Sức 

khoẻ và Đời sống, Công thương, Kinh tế Nông thôn, Thiếu niên Tiền phong, 

Tuổi trẻ thủ đô… đã xây dựng chuyên mục riêng về vùng DTTS và hàng tuần 

đều có chuyên đề về các DTTS.  

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) từ khi thành lập đến nay luôn xác định 

nội dung thông tin hƣớng tới đồng bào các DTTS là một trong những đề tài quan 

trọng. Có hơn 10 đơn vị trực tiếp đƣa thông tin bằng các loại hình khác nhau (tin 

viết, ảnh, truyền hình), xây dựng các chuyên mục về chủ đề này, trong đó báo 

Tin Tức và Báo ảnh Dân tộc & Miền núi đƣợc Chính phủ chọn cấp phát miễn 

phí cho đồng bào vùng DTTS&MN từ năm 1991. Từ năm 2010, TTXVN đã xây 

dựng và duy trì chuyên trang Dân tộc và Miền núi trên trang 9 báo Tin tức. Từ 

tháng 7/2012, chính thức ra mắt Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ đầu tiên 

bằng chữ viết của 5 dân tộc (Khmer, Ba Na, Jrai, Ê Đê, Chăm); từ tháng 4/2013, 

thêm 3 sản phẩm chữ viết Mông, Kơ Ho, Mnông, số lƣợng 50.000 cuốn/kỳ, phát 

hành tại hơn 40 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung 

Bộ. Từ năm 2013, báo Tin tức cuối tuần đã xây dựng Chuyên đề “Tây Bắc, Tây 

Nguyên, Tây Nam Bộ”. Đây là một trong những kênh thông tin định hƣớng 
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 Bộ Thông tin và Truyền thông: Báo cáo tại Hội nghị báo chí toàn quốc, năm 2019. 
32

 Số liệu Bộ Thông tin – Truyền thông năm 2019. 
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 Báo điện tử VTV.New, 2020. 
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chính thống; là diễn đàn của cán bộ và nhân dân các DTTS&MN. Mặt khác, 

trang điện tử www.baotintuc.vn đã xây dựng và duy trì mục Dân tộc với đối 

tƣợng độc giả là cán bộ trong HTCT, là ngƣời có uy tín trong cộng đồng thuộc 

vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Kênh truyền hình Thông 

tấn cũng thƣờng xuyên phát tin, bài về vùng DTTS trong các chƣơng trình, 

chuyên mục khác nhau. 

 Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) trong bối cảnh còn một nhóm ngƣời 

DTTS không biết đọc, biết viết, lại cƣ trú ở các vùng sâu, vùng xa, sách báo 

thƣờng đến chậm, đã phát huy vai trò cung cấp thông tin kịp thời cho họ. Ngoài 

phát tiếng Việt cho đại chúng, từ năm 1956, Đài TNVN bắt đầu phát thanh bằng 

6 thứ tiếng DTTS. Năm 1993, Ban biên tập các chương trình phát thanh dân tộc 

ra đời. Năm 2004, thành lập Hệ phát thanh tiếng dân tộc là VOV4. Hiện nay, 

VOV4 là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chƣơng trình phát thanh tiếng 

DTTS, sản xuất các chƣơng trình phát thanh về các vấn đề dân tộc, miền núi 

bằng tiếng Việt và sản xuất 30% tin bài cho 12 chƣơng trình tiếng DTTS (Mông, 

Dao, Thái, Ê Đê, Jơ Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Kơ Ho, Chăm, Khmer, Mnông, Cơ 

Tu; tổng thời lƣợng phát sóng gần 30 giờ/ngày. Ngoài ra, Đài TNVN còn có 4 

chƣơng trình chuyên đề về DTTS, phát bằng tiếng Việt là: "Dân tộc và Phát 

triển" và "Các dân tộc Việt Nam trên đƣờng hội nhập" (VOV1), "Sắc màu dân 

tộc Việt Nam" và "Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam" (VOV2). Các cơ quan 

thƣờng trú của Đài ở các tỉnh có đông ngƣời DTTS tổ chức xây dựng các 

chƣơng trình phản ánh đời sống đồng bào gửi về phát trên các kênh khác nhau. 

Kể từ năm 2015, khi sáp nhập vào Đài TNVN, các kênh truyền hình VTC cùng 

với kênh VOV, báo mạng điện tử của Đài vẫn thƣờng xuyên đƣa tin, bài chuyên 

biệt về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có vùng DTTS.  

Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) có vai trò to lớn trong cung cấp thông 

tin và tuyên truyền chính sách cho vùng DTTS. Đây là kênh thông tin dƣợc đồng 

bào ƣa thích nhất. Kênh VTV2 có nhiều chƣơng trình hƣớng dẫn bà con phát 

triển sản xuất nông nghiệp; từ năm 2005 có chƣơng trình Bạn của nhà nông. 

Chƣơng trình Tạp chí Khoa học nông nghiệp, Cùng nông dân bàn cách làm 

giàu, Sắc màu văn hóa… đã và đang cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho bà 

con. Các kênh VTV1, VTV3 cũng có nhiều chƣơng trình đề cập đến các vấn đề 

đời sống vùng DTTS, nhƣ Tạp chí Truyền hình dân tộc trên VTV1, Lục lạc vàng 

trên VTV3... Từ tháng 2/2002, Đài THVN phát sóng thử nghiệm truyền hình 

tiếng DTTS qua vệ tinh (chƣơng trình VTV5), thời lƣợng 4giờ/ngày, gồm 10 thứ 
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tiếng (Mông, Khmer, Ê Đê, Chăm, J‟Rai, Kơ Ho, Ba Na, Xê Đăng, Stiêng, 

Răc Lây). Đầu năm 2003, Chƣơng trình Truyền hình tiếng dân tộc chính 

thức trở thành một ban riêng, lấy tên là Ban Truyền hình tiếng dân tộc. Từ tháng 

3/2003, tất cả các chƣơng trình phát sóng trên kênh VTV5 có phụ đề tiếng Việt, 

giúp bà con hiểu rõ hơn những nội dung chính. Từ tháng 1/2004, kênh VTV5 

đƣợc tách hẳn thành một kênh độc lập, đánh dấu bƣớc phát triển mới của Ban. 

Thời lƣợng chƣơng trình tăng gấp đôi, từ 4 giờ/ngày lên 8 giờ/ngày, phát sóng 

bằng 11 thứ tiếng.  

Báo Nhân dân là một trong số các báo đầu tiên đƣợc chọn cấp cho vùng 

DTTS&MN. Trang chuyên đề Dân tộc - Miền núi của Báo cung cấp thông tin đa 

dạng, phong phú cho đồng bào. Báo mạng điện tử và Kênh truyền hình Nhân 

dân cũng có các chuyên mục về đồng bào DTTS&MN. 

Ủy ban Dân tộc có nhiều ấn phẩm BCTT chuyên phục vụ nhu cầu của 

đồng bào DTTS, tiêu biểu là Báo Dân tộc và Phát triển và Tạp chí Dân tộc, có 

cả bản in và báo mạng điện tử.  

Ngoài ra, còn khá nhiều tờ báo thực hiện theo Quyết định 2472/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ, có chuyên đề DTTS&MN nhƣ Sức khỏe & Đời sống, 

Tiền phong, Nông thôn ngày nay, Khoa học và Đời sống, Công nghiệp Việt 

Nam, Đại đoàn kết…  với những thông tin thiết thực, gần gũi với bà con. 

 - Thứ ba, các cơ quan thuộc HTCT địa phương 

 Ở các địa phương vùng DTTS, chủ thể lãnh đạo công tác truyền thông là các 

cấp uỷ đảng; chủ thể quản lý, thực hiện là chính quyền các cấp và đội ngũ cán 

bộ truyền thông. Các cấp ủy có vai trò lãnh đạo công tác truyền thông thông qua 

việc ban hành các chủ trƣơng, nghị quyết; nhất là thông qua công tác tổ chức - 

cán bộ, bố trí, sắp xếp bộ máy, đội ngũ nhân sự làm truyền thông. Ban Tuyên 

giáo cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan trực tiếp chỉ đạo các hoạt động truyền thông 

trên địa bàn, từ họp giao ban BCTT hàng tháng, định hƣớng nội dung trong từng 

thời kỳ; nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên và 

đồng bào DTTS trong vùng; những thủ đoạn, âm mƣu của các thế lực thù địch 

chống phá Đảng, Nhà nƣớc trên lĩnh vực tƣ tƣởng, văn hoá; dự báo những diễn 

biến và xu hƣớng tƣ tƣởng có thể xảy ra; nghiên cứu, tổng hợp đánh giá quá 

trình truyền thông, triển khai chính sách cho đồng bào DTTS để kịp thời báo 

cáo cấp ủy; tổ chức mạng lƣới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ 

sở; hƣớng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin trên BCTT địa phƣơng. 
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Chính quyền địa phương (HĐND, UBND tỉnh), Sở Thông tin- Truyền 

thông, Ban Dân tộc, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn… và các cơ quan tƣơng ứng ở cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm 

thực hiện công tác truyền thông, vận động đồng bào ủng hộ chính quyền để thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; đồng thời có trách nhiệm quản lý hoạt động 

truyền thông, đảm bảo các cơ quan BCTT địa phƣơng thực hiện đúng tôn chỉ, 

mục đích; đồng thời trực tiếp tham gia truyền thông cho đồng bào DTTS. 

UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế 

hoạch thực hiện các chƣơng trình, đề án truyền thông của Chính phủ phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của địa phƣơng; tổ chức lồng ghép với các chƣơng trình, 

đề án liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn.  

Các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội các cấp địa phƣơng có trách 

nhiệm tham gia công tác truyền thông ở vùng DTTS, cả gián tiếp và trực tiếp. 

Lực lƣợng nòng cốt thực hiện truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS là đội 

ngũ cán bộ của HTCT cấp xã, từ cấp ủy cho đến chính quyền, các đoàn thể nhân 

dân, mỗi ngƣời đều có trách nhiệm truyền thông trong các cuộc họp, tham dự 

các sự kiện, thăm gia đình. Họ là những ngƣời có quyền trên các lĩnh vực cụ thể, 

có uy tín trong cộng đồng nên khi thực hiện nhiệm vụ truyền thông sẽ đƣợc 

đồng bào chú ý lắng nghe. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là hạt nhân tham gia công tác 

truyền thông, phối hợp với các chủ thể khác xác định trọng tâm nội dung thông 

tin trong từng tháng. Đây là những ngƣời đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng thƣờng xuyên 

về kiến thức và kỹ năng truyền thông, nắm chắc đƣờng lối, chính sách nên là lực 

lƣợng chủ động tổ chức các hoạt động truyền thông ở cơ sở. Đội ngũ công an, 

bộ đội biên phòng là lực lƣợng bám sát cơ sở và thƣờng xuyên tiếp xúc với bà 

con DTTS, có vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông, nhất là giải thích, 

phản bác lại thông tin xuyên tạc, phòng chống tội phạm. Lực lƣợng này thƣờng 

đƣợc bồi dƣỡng kiến thức, văn hóa, ngôn ngữ, hiểu đƣợc phong tục tập quán 

DTTS, bảo vệ an ninh, trật tự bản làng, nên đƣợc hầu hết bà con tin tƣởng, nghe 

theo, làm theo. Đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế là những chủ thể lồng ghép các 

nội dung truyền thông chính sách, giải thích các vấn đề xã hội, văn hóa vào các 

chƣơng trình, bài giảng trên lớp và ngoại khóa cho học sinh, sinh viên và trong 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho ngƣời 

dân. Ngƣời làm truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS cần phải có các kỹ năng, 

kiến thức cơ bản là: văn hóa, phong tục tập quán của ngƣời dân tộc; nội dung, 
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nghiệp vụ truyền thông; hiểu biết chính trị, pháp luật; nói rõ ràng, chính xác, 

diễn đạt có sức thuyết phục với ngƣời dân tộc; có kỹ năng giao tiếp và làm việc 

với cộng đồng DTTS; ứng xử đúng đắn, khéo léo trƣớc mọi tình huống nảy sinh 

khi tác nghiệp; sử dụng thành thạo internet, MXH. 

 - Thứ tư, hệ thống BCTT địa phương 

 Hệ thống BCTT địa phương vùng DTTS: Báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, tạp chí, 

đài phát thanh (truyền hình) huyện, đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn, 

bản… đều là những chủ thể tích cực tham gia hoạt động truyền thông ở vùng 

DTTS. Báo tỉnh (báo in và báo mạng điện tử), đài PT-TH tỉnh ở vùng DTTS sử 

dụng cả tiếng Việt và tiếng DTTS tuyên truyền đƣờng lối, chính sách dân tộc 

của Đảng, Nhà nƣớc, các chƣơng trình, dự án đang đầu tƣ ở địa phƣơng; vận 

động đồng bào tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, 

nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững; phổ biến các quy định pháp luật 

gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào DTTS. Đài truyền thanh-truyền hình 

(Đài truyền thanh) huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ sản xuất và 

phát sóng các chƣơng trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân 

tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh. Đài truyền 

thanh cấp xã có nhiệm vụ tiếp sóng, phát lại các chƣơng trình của Đài TNVN và 

đài tỉnh, huyện; đồng thời sản xuất các chƣơng trình phát thanh bằng tiếng Việt, 

tiếng DTTS để phát sóng trên hệ thống truyền dẫn phát thanh. Ngoài ra ở các địa 

phƣơng còn có các cơ quan văn hoá, văn nghệ có trách nhiệm lồng ghép truyền 

thông chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc trong các chƣơng trình văn 

hóa, văn nghệ. 

- Thứ năm, các chủ thể truyền thống từ cộng đồng DTTS  

Các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những ngƣời am hiểu phong 

tục, tập quán địa phƣơng, trực tiếp giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu các nội 

dung truyền thông cho bà con DTTS. Già làng, người uy tín không chỉ là kho tri 

thức vô cùng uyên thâm, là chỗ dựa tinh thần cho cả dân làng mà còn là kênh 

truyền thông hữu ích, trở thành cầu nối giữa nhà nước và dân làng. Già làng 

thƣờng là ngƣời lớn tuổi trong làng song tuổi tác không phải là yếu tố quyết 

định, mà điều quan trọng nhất là uy tín và tầm hiểu biết. Họ có uy tín bởi vì họ 

có tài đức, là kho kinh nghiệm vô cùng quý báu trong việc ứng xử với thiên 

nhiên và con ngƣời. Về mặt tâm linh, già làng chính là sứ giả của Giàng (trời), 

để chuyển tải những ý đồ của bậc thần linh xuống dân làng. Thông thƣờng, cán 

bộ xã kết hợp với các già làng, trƣởng bản tổ chức các buổi họp thôn, bản và phổ 
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biến thông tin rất hiệu quả. Ở mỗi vùng DTTS có những ngƣời (chức danh) 

đƣợc ngƣời dân rất tin tƣởng, kính trọng: ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc là thầy 

mo, thầy cúng, trưởng họ; ở Tây Nguyên là già làng; ở Tây Nam Bộ là nhà sư; 

đối với vùng có đạo Thiên chúa, Tin lành, đạo Hồi là các cha đạo, cha xứ, mục 

sư. Nếu chính quyền phối hợp với họ để kết hợp, lồng ghép, đẩy mạnh truyền 

thông cho đồng bào thì sẽ đạt hiệu quả cao.  

Vận dụng mô hình truyền thông hai bước, cán bộ truyền thông cần tìm 

hiểu kỹ, chọn lựa đúng ngƣời có uy tín thực sự trong cộng đồng, biết tên, tuổi, 

hoàn cảnh gia đình, học vấn, sở trƣờng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt đầu tiên. 

Nên gợi chuyện, tạo cơ hội để ngƣời có uy tín thể hiện bản thân, những thành 

công, hiểu biết của họ. Khi nói chuyện phải khiêm nhƣờng, cầu thị từ cách xƣng 

hô, ứng xử, hành vi, đề cao, trân trọng, học hỏi những tri thức của họ, tránh tỏ ra 

cái gì cũng biết, dạy khôn ngƣời khác. Đặc biệt cần tìm hiểu đặc điểm tâm lý 

dân tộc, có dân tộc cần thẳng thắn (H‟Mông), nhƣng có dân tộc phải nói khéo 

(Dao). Thƣờng thì thông điệp dễ đƣợc ngƣời dân tộc đón nhận khi nó liên quan 

trực tiếp đến quyền lợi của bản thân họ, vì vậy phải phân tích cho họ tự nhận 

thấy, làm việc đó đem lại quyền lợi cho cá nhân và cho chính cộng đồng mình. 

Đồng bào DTTS cũng chính là chủ thể truyền thông. Thông qua các cuộc 

nói chuyện, trao đổi trong gia đình, nhóm bạn bè, hàng xóm, dòng họ, nhiều 

thông tin đƣợc thảo luận, giải thích và đƣợc tiếp thu một cách tự nhiên. Trong 

trƣờng hợp này, họ vừa là chủ thể, vừa là khách thể truyền thông. 

Cần nhấn mạnh rằng, các chủ thể truyền thông trực tiếp là những ngƣời 

tiếp nhận đƣợc ý kiến phản hồi rõ nhất từ phía bà con DTTS. Thông qua tiếp xúc 

trực tiếp, mọi ý kiến, câu hỏi đều đƣợc tiếp thu, mọi nguyện vọng của bà con 

đều đƣợc đội ngũ cán bộ truyền thông trực tiếp xử lý hoặc chuyển lên cấp trên 

có thẩm quyền giải đáp. Đây là ƣu thế nổi bật của các chủ thể truyền thông trực 

tiếp. 

- Thứ sáu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO), các thế lực thù địch, 

tổ chức phản động ở nước ngoài, tổ chức tôn giáo trái phép 

Hiện nay, ở nƣớc ta có trên 300 NGO hoạt động với nhiều mục đích khác 

nhau, từ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng… Trong 

chƣơng trình hoạt động của họ, bao giờ khâu truyền thông, giải thích mục đích, 

ý nghĩa của chƣơng trình, dự án mà họ thực hiện cũng đƣợc quan tâm. Vùng 

DTTS với trình độ phát triển KT-XH thấp, dân trí không cao, giao thông khó 

khăn nên trở thành địa bàn hƣớng tới của các NGO có mục đích từ thiện, nhân 
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đạo. Phải khẳng định rằng, đa số các NGO hoạt động đúng mục đích, mang lại 

nhiều lợi ích thiết thực cho bà con vùng DTTS. Tuy nhiên, cũng có một số tổ 

chức lợi dụng danh nghĩa từ thiện, thâm nhập vào vùng DTTS để tổ chức tuyên 

truyền chống phá chính quyền, kích động gây mâu thuẫn giữa ngƣời DTTS với 

ngƣời Kinh. 

Hiện nay có hàng trăm đài phát thanh của các tổ chức phản động, lực 

lượng người Việt lưu vong ở nƣớc ngoài (nhất là từ Philippin, Thái Lan, Mỹ) 

phát bằng các thứ tiếng DTTS, hoạt động mạnh nhất là các đài: Châu Á tự do 

(Radio Free Asia -RFA) bằng tiếng H‟Mông, Đài Phát thanh quốc tế Pháp (RFI) 

bằng tiếng Khmer.. Chúng còn tổ chức in các tài liệu, tờ rơi, sao băng đĩa, ảnh, 

sách báo phát cho đồng bào. Một số ngƣời còn trực tiếp vào bản DTTS truyền 

đạo trái phép. Chúng tổ chức các sự kiện, mời các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí 

thức ngƣời DTTS ở nƣớc ngoài phát biểu, viết bài trên đài PT-TH và MXH 

chống phá chế độ XHCN, vu khống, kích động đồng bào về những hạn chế, yếu 

kém của HTCT các cấp.  

Trong những năm gần đây, bên cạnh những tổ chức tôn giáo hoạt động 

chính thức, có một số tổ chức tôn giáo hoạt động trái phép nhƣ: Tin Lành Đề ga 

ở Tây Nguyên; Thìn Hùng, Vàng Chứ ở Tây Bắc, Hội thánh của Đức Chúa trời 

mẹ ở các tỉnh miền núi phía Bắc… Họ đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng 

bào DTTS để tuyên truyền bà con đi theo đạo, thậm chí từ bỏ thuần phong, mỹ 

tục dân tộc, đập phá bàn thờ tổ tiên; gây tƣ tƣởng hoang mang, dao động trong 

đồng bào, làm mất an ninh trật tự ở vùng DTTS. 

Tóm lại, trong giai đoạn toàn cầu hóa thông tin hiện nay, xuất hiện rất 

nhiều chủ thể, phƣơng tiện (kênh) thông tin, cả chính thống và không chính 

thống, cả những thông tin lành mạnh, giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề của 

đời sống xã hội, phát triển KT-XH và cả những thông tin xấu, độc hại, tuyên 

truyền những quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc về tƣ tƣởng, đạo đức, lối 

sống; mà vùng DTTS là vùng trọng điểm tấn công bằng truyền thông của các thế 

lực thù địch. Vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta chủ trƣơng huy động mọi lực lƣợng 

trong HTCT và xã hội tích cực tham gia truyền thông ở vùng DTTS, nhất là 

truyền thông cơ sở, để cuối năm 2020 có trên 90% đồng bào DTTS&MN đƣợc 

tuyên truyền vận động; 100% tuyên truyền viên, cộng tác viên đƣợc tập huấn, 

bồi dƣỡng; trên 80% số huyện đƣợc thụ hƣởng; 100% cán bộ, công chức làm 
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công tác dân tộc đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực quản lý và tuyên 

truyền, vận động
34

. 

1.2.3.4. Khách thể truyền thông 

Khách thể truyền thông là đông đảo đồng bào sinh sống ở vùng DTTS, 

bao gồm ngƣời DTTS và ngƣời Kinh. Trong quá trình sinh sống, nhiều ngƣời 

DTTS đã tiếp cận và làm quen với lối sống, cách làm kinh tế của ngƣời Kinh và 

tham khảo đƣợc nhiều kỹ thuật, tri thức, lối sống mới: kỹ thuật canh tác lúa, 

ngô, khoai, cây công nghiệp, trồng và khai thác rừng; tính cần cù, chịu khó, tiết 

kiệm, chi tiêu có kế hoạch. Nhiều gia đình DTTS chăm chỉ, chịu khó làm ăn, 

vƣơn lên làm giàu nhờ thông tin đƣợc BCTT phổ biến và sự hƣớng dẫn trực tiếp 

của cán bộ truyền thông. Họ thƣờng xuyên chịu tác động của các luồng thông tin 

khác nhau, chính thốn và không chính thống, kể cả những thông tin sai trái, 

xuyên tạc từ các thế lực thù địch, lực lƣợng bất mãn.  

Một đặc điểm khá nổi trội trong vùng DTTS là tính gắn kết cộng đồng và 

vai trò dẫn dắt, hƣớng dẫn, thuyết phục của những ngƣời có uy tín, nhƣ già làng, 

trƣởng họ, thầy mo, thầy cúng, nhà sƣ… Vì vậy, phải quan tâm, phối hợp với 

nhóm khách thể đặc biệt này để chuyển họ thành chủ thể truyền thông – phổ 

biến lại thông tin cho mọi ngƣời trong buôn, làng bằng ngôn ngữ của cộng đồng 

Tuy nhiên, với tƣ cách là khách thể truyền thông, ngƣời DTTS cũng có 

những hạn chế trong tiếp nhận thông tin: Khó tiếp cận, do phần lớn họ cƣ trú 

phân tán ở vùng núi cao, xen kẽ nhau, không tập trung tại một địa bàn cụ thể; 

Họ ít thể hiện nhu cầu tiếp nhận sản phẩm truyền thông, xem truyền hình, nghe 

đài, đọc báo chủ yếu để giải trí; Do học vấn thấp nên hạn chế về năng lực tiếp 

nhận thông tin (21,8% ngƣời DTTS chƣa biết đọc, viết tiếng Việt
35

); Một số 

ngƣời còn rụt rè, ngại giao tiếp với ngƣời lạ, thiếu tin tƣởng vào lợi ích do 

truyền thông mang lại; Hầu hết chƣa có thói quen đọc sách báo, nghe đài… Vì 

vậy, để đạt đƣợc hiệu quả trong truyền thông ở vùng DTTS, chủ thể phải nắm 

chắc những điều kiện thuận lợi và những khó khăn nêu trên để có phƣơng pháp 

tiếp cận khách thể phù hợp. Quan trọng nhất là phải có kiến thức, kỹ năng truyền 

thông cơ bản, phải am hiểu văn hóa, phong tục tập quán của DTTS, từ đó có kỹ 

năng trong giao tiếp và làm việc, chú ý lắng nghe và truyền tải thông điệp tới 

khách thể - ngƣời DTTS.  

                                                           
34 Số liệu của Ủy ban Dân tộc, năm 2017. 
35

 Theo số liệu thống kê đƣợc Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc công bố vào ngày 26/4/2017 

tại hội thảo “Thúc đẩy phát triển DTTS- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
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1.2.3.5. Nội dung truyền thông  

 Thứ nhất, về chính trị 

- Về chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc, nhất là chính sách đối với vùng DTTS, 

nội dung Hiến pháp, pháp luật, các văn bản pháp quy liên quan đến cuộc sống 

ngƣời DTTS; 

- Về xây dựng HTCT và đội ngũ cán bộ ngƣời DTTS các cấp; Quy chế 

thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền con ngƣời, quyền công dân; về đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; 

- Về hình ảnh ngƣời DTTS, về đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ dân tộc, 

tôn giáo trong vùng DTTS. 

 Thứ hai, về kinh tế 

 - Về kết quả phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, kinh tế tri 

thức; tiến trình CNH, HĐH; chính sách kinh tế ở vùng DTTS; thực trạng chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế vùng DTTS; các mô hình phát triển kinh tế: chăn nuôi, trồng 

trọt, phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; 

 - Về thế mạnh, tiềm năng của vùng DTTS để kêu gọi các nhà đầu tƣ (công 

nghiệp, du lịch...); về hỗ trợ, bố trí đất sản xuất, đất ở cho đồng bào; định canh, 

định cƣ, cho vay vốn; về những tấm gƣơng làm kinh tế giỏi trong vùng DTTS; 

kỹ thuật, kỹ năng sản xuất, kinh doanh… 

 Thứ ba, về văn hóa 

- Về giá trị, vai trò của văn hóa truyền thống DTTS; bảo tồn và phát huy 

giá trị các công trình văn hóa, tiếng nói, chữ viết, nhạc, văn học dân gian, lễ hội, 

thể thao dân tộc… 

- Về giao lƣu văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa từ bên ngoài, đấu tranh 

chống các hiện tƣợng phản văn hóa. 

Thứ tư, về xã hội 

- Về dân số và kế hoạch hóa gia đình; việc làm, an sinh xã hội ở vùng 

DTTS; về giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng;  

- Về xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xóa 

bỏ hủ tục lạc hậu; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nêu gƣơng ngƣời tốt, 

việc tốt, các điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS. 

  Thứ năm, về KH-CN và bảo vệ môi trường 

- Về áp dụng thành tựu KH - CN vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống; 
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- Về xây dựng, bố trí khu dân cƣ hợp lý, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh; nâng 

cao ý thức bảo vệ rừng, nguồn nƣớc; chấm dứt phát nƣơng, đốt rẫy; không tham 

gia khai thác tài nguyên, khoáng sản bất hợp pháp; cách phòng, tránh thiên tai. 

Thứ sáu, truyền thông về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã 

hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch 

- Về bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 

- Về bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm 

sai trái, thù địch 

1.2.3.6. Phương thức truyền thông  

 * Truyền thông qua báo chí và Internet 

 Thứ nhất, truyền thông qua các loại hình báo chí và hệ thống đài truyền 

thanh. Hiện nay, báo chí vẫn là phƣơng thức truyền thông quan trọng nhất ở 

vùng DTTS. Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách giúp bà con DTTS tiếp cận 

với thông tin báo chí: cấp phát báo in và radio miễn phí ở một số vùng, lắp đặt 

các trạm phát thanh, phát sóng truyền hình, mạng Internet đến phần lớn các 

vùng. Hầu hết ngƣời dân ở vùng DTTS có điều kiện tiếp cận với báo in, hoặc 

đọc sách, báo, nghe đài, xem tivi, đọc báo mạng điện tử trên máy tính hoặc điện 

thoại thông minh. Hệ thống đài truyền thanh bao gồm đài huyện phát sóng ngắn; 

đài xã, thôn vừa tiếp dẫn sóng đài Trung ƣơng, đài tỉnh, đài huyện, còn có 

chƣơng trình riêng. Loa truyền thanh phát vào buổi sáng sớm, buổi trƣa và chiều 

tối, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho bà con.  

Thứ hai, truyền thông qua Internet và MXH: Internet là phƣơng tiện 

truyền thông hiện đại, ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi ở vùng DTTS. Thông 

qua Internet, ngƣời dân đọc báo mạng điện tử, cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử của các tổ chức, cơ quan, viện nghiên cứu… nhanh chóng và 

dễ dàng. Thư điện tử (email) là kênh truyền thông nhanh chóng, hiệu quả, dễ 

dàng tiếp cận tin tức đối với ngƣời đọc. Vƣợt lên các kênh truyền thông truyền 

thống cũng nhƣ hiện đại, email đã và đang là phƣơng tiện lựa chọn của mọi tổ 

chức, cá nhân. Hầu hết các ban, bộ, ngành trung ƣơng có cổng thông tin điện từ, 

cung cấp nhiều thông tin liên quan đến vùng DTTS. Nhiều tổ chức, cơ quan, 

viện nghiên cứu, trƣờng học có trang thông tin điện tử (Website), ngoài những 

thong tin mang tính nội bộ, quảng bá thƣơng hiệu của đơn vị/tổ chức mình, còn 

đăng tải nhiều nội dung hữu ích cho vùng DTTS. Các trang MXH nhƣ facebook, 

zalo, google, youtube… cũng đƣợc ngƣời dân vùng DTTS sử dụng rộng rãi, nhất 

là ở các khu trung tâm hành chính tỉnh, huyện, xã. Giới trẻ đã tiếp cận MXH 



 78 

nhanh chóng và ngày càng sử dụng nhiều hơn để thu thập thông tin từ BCTT và 

các thông tin không chính thống từ các nguồn khác nhau. Blog là một kênh 

thông tin dành cho những tâm sự cá nhân và để cân bằng quyền lực của báo chí, 

tuy nhiên chƣa đƣợc dùng nhiều ở vùng DTTS. 

Truyền thông qua các phƣơng thức nêu trên có ƣu điểm là đƣa thông tin 

đến đông đảo ngƣời DTTS trên diện rộng, thông tin nhanh, tạo đƣợc dƣ luận và 

tác động dây chuyền làm chuyển đổi thái độ và hành vi ngƣời dân. Tuy nhiên, 

do ngƣời phát tin không trực tiếp quan sát đƣợc thái độ của ngƣời nhận tin nên 

không thể điều chỉnh phƣơng pháp, nội dung cho phù hợp. Do thông tin một 

chiều, khó thu nhận hồi báo từ phía công chúng nên khó đánh giá đƣợc hiệu quả, 

tác động truyền thông. Khi ngƣời nghe không hiểu, không nghe rõ cũng không 

thể xem lại, hỏi lại. Truyền thông gián tiếp cũng đòi hỏi phải có các trang thiết 

bị, trong khi nhiều hộ dân vùng DTTS còn nghèo, một số làng, bản chƣa đƣợc 

phủ sóng truyền hình, mạng Internet
36

. 

* Truyền thông ở cơ sở 

Thứ nhất, tuyên truyền miệng. Là cung cấp thông tin, thuyết phục ngƣời 

nghe một cách trực tiếp thông qua lời nói. Công tác tuyên truyền miệng đƣợc 

tiến hành bởi các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ HTCT cơ sở, kể cả 

một số già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín ở vùng DTTS. 

Thứ hai, truyền thông thông qua các cuộc họp (thôn, bản, đoàn thể). Tại 

đây, cán bộ truyền thông trực tiếp phổ biến, tƣ vấn cho bà con; nắm bắt ngay 

đƣợc phản hồi từ ngƣời nghe. Thông thƣờng, cán bộ xã, thôn kết hợp với các già 

làng, trƣởng bản tổ chức các buổi họp. Đội ngũ công an, bộ đội biên phòng là 

lực lƣợng bám sát cơ sở cũng thƣờng xuyên tổ chức họp dân để phổ biến thông 

tin mới. 

Thứ ba, hội nghị, hội thảo, thảo luận nhóm, thăm hộ gia đình và tư vấn 

trực tiếp. Tại các hội nghị, hội thảo, cán bộ trực tiếp phổ biến cho bà con về 

phƣơng thức phát triển kinh tế, vật nuôi cây trồng, bảo vệ sức khỏe, kế hoạch 

hóa gia đình, mô hình kinh tế mới… Mọi câu hỏi, thắc mắc đƣợc giải đáp ngay. 

Phƣơng pháp này giúp ngƣời dân có thêm kỹ năng mới; kiểm tra việc thực hiện 

các cam kết trƣớc đó; thu thập các thông tin cần thiết cho nội dung cần truyền 

thông; tìm hiểu các hành vi ứng xử của các thành viên trong gia đình liên quan 

đến vấn đề truyền thông. Chủ thể truyền thông cần chú ý tôn trọng các quy tắc 

                                                           
36 Đài Tiếng nói Việt Nam, Sổ tay truyền thông dân tộc, Hà Nội, 2015, tr.36. 
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xã giao của gia đình, tuân thủ những kiêng kị theo tập quán của từng dân tộc; tạo 

không khí cởi mở, vui vẻ, tránh phê bình, chỉ trích. Để thăm hộ kết hợp truyền 

thông thành công, cần thu thập thông tin về gia đình: dân tộc gì, phong tục tập 

quán, số ngƣời, tên các thành viên, tuổi, nghề nghiệp; hẹn và thông báo trƣớc 

thời gian đến thăm, chọn thời gian thuận lợi để các thành viên có mặt tại nhà; 

chuẩn bị kỹ nội dung cần truyền thông. Có thể mang theo tài liệu và phƣơng tiện 

cần thiết nhƣ tranh ảnh, băng âm thanh, băng hình, tờ rơi. 

 Thứ tư, tổ chức các sự kiện, truyền thông lưu động, biểu diễn nghệ thuật, 

bảng tin, khẩu hiệu, pa no, ap phích, tờ rơi, tranh cổ động, ảnh...  

Bà con DTTS rất thích lễ hội, ca nhạc, múa hát, vì vậy cán bộ truyền 

thông nên tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm, thông qua 

đó lồng ghép các nội dung truyền thông trên pano, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ 

rơi, sách báo, phát thanh trên loa, đài, các tiểu phẩm kịch. Ngoài ra, ở vùng 

DTTS, việc duy trì các đội văn hóa thông tin lƣu động, chiếu phim cấp huyện, 

thƣờng xuyên đi đến các xã, bản, vùng dân cƣ để tổ chức các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật cũng có tác dụng tốt. Hình ảnh đẹp, âm thanh sống động sẽ gây ấn 

tƣợng mạnh đến ngƣời DTTS, nhất là các băng, đĩa hình. Bộ tài liệu nhƣ trò 

chơi, tranh vẽ cần dựa trên những nét văn hóa gần gũi trong cuộc sống hàng 

ngày của họ. Nếu chuyển tải thông điệp qua phát thanh, truyền thanh thì cần 

ngắn gọn, rõ ràng, truyền cảm, lồng âm nhạc dân tộc. Dùng tiếng DTTS là ƣu 

tiên số một (nếu truyền thông cho từng dân tộc). Nên tận dụng truyện, thơ ca, trò 

chơi dân gian, đặt hàng nghệ nhân ngƣời DTTS sáng tác kịch, thơ, tấu hài theo 

chủ đề truyền thông.  

Thứ năm, truyền thông qua thư viện, tủ sách, điểm bưu điện, nhà văn hóa. 

Hiện nay ở hầu hết các xã vùng DTTS có thƣ viện hoặc tủ sách, nơi lƣu giữ 

nhiều sách, báo, tạp chí, phục vụ nhu cầu đọc của bà con, nhất là tài liệu liên 

quan đến pháp luật, vật nuôi, cây trồng. Các điểm bƣu điện cũng trở thành điểm 

văn hóa vì ở đó nơi truyền phát thông tin, phát sóng, mua bán sách, báo, tạp chí. 

Nhà văn hóa, nhà cộng đồng là nơi sinh hoạt tập thể của bà con một bản hoặc 

một số bản, nơi trao đổi, thảo luận về những vấn đề bà con quan tâm. Do hiệu 

quả đáng kể của những phƣơng thức này nên các địa phƣơng đầu tƣ xây dựng 

các nhà văn hóa, thƣ viện, điểm bƣu điện để phục vụ nhu cầu tinh thần cho đồng 

bào vùng DTTS. 

Ƣu điểm của các phƣơng thức truyền thông ở cơ sở là chủ thể tiếp xúc 

trực tiếp với khách thể, tƣơng tác trao đổi nhanh chóng, qua quan sát thái độ, 
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hành vi có thể hiểu đƣợc tình cảm, nhận thức, thái độ của ngƣời nghe, từ đó điều 

chỉnh phƣơng pháp và đánh giá đƣợc hiệu quả truyền thông. Hạn chế là, số 

lƣợng ngƣời nghe ít, tốn kém, mất nhiều thời gian, công sức; phụ thuộc vào trình 

độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ truyền thông; tác động trong 

nhóm nhỏ, khó tạo đƣợc dƣ luận và tác động dây chuyền làm chuyển đổi thái độ 

của ngƣời dân. 

1.3. HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU 

SỐ  

1.3.1. Truyền thông làm thay đổi nhận thức, tình cảm, niềm tin và hành vi 

của ngƣời dân  

 Hoạt động truyền thông góp phần đổi mới nhận thức, tạo ra niềm tin của 

công chúng. Niềm tin đối với các chủ thể truyền thông, các sản phẩm BCTT là 

kết quả của việc tiếp thu thông tin cá nhân, hình thành từ sự tin tƣởng vào những 

phản ánh, phân tích và đánh giá, đề xuất, kiến nghị và kết luận của BCTT từ 

những bằng chứng xác thực của thực tiễn. Hiệu quả của công tác truyền thông 

được xác định bằng những kết quả thu được sau quá trình truyền thông, từ khâu 

nguồn thông tin- kênh phát thông tin- đến đối tƣợng tiếp nhận thông tin. Kết quả 

đó có tƣơng ứng với nguồn lực (bao gồm nguồn nhân lực, kinh phí, phƣơng tiện, 

thời gian vật chất của các chủ thể truyền thông) bỏ ra hay không. Tuy nhiên, 

không phải lúc nào cũng có thể đo đếm đƣợc tác động, hiệu quả truyền thông. 

Tùy từng trƣờng hợp cụ thể, vấn đề cụ thể, có thể đánh giá ngay đƣợc hiệu quả 

truyền thông (ví dụ, sau một vài tháng triển khai truyền thông, bà con không đốt 

rừng làm rẫy nữa, không uống nƣớc lã, ăn sống nữa; trẻ em cắp sách đến trƣờng 

để xóa nạn mù chữ…), nhƣng có những việc phải sau nhiều năm mới nhận thấy 

sự thay đổi tích cực của bà con (xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thói quen 

uống rƣợu, ăn uống linh đình dịp lễ, tết; biết tiết kiệm, chi tiêu, tổ chức cuộc 

sống gia đình có kế hoạch...) 

Để đạt đƣợc hiệu quả cao, chủ thể truyền thông phải chuẩn bị thật kỹ các 

điều kiện, công cụ để áp dụng các phƣơng thức phù hợp với từng đối tƣợng 

truyền thông. Điều này phụ thuộc vào trình độ năng lực của chủ thể truyền 

thông. Ví dụ, đối với đồng bào DTTS, phƣơng pháp thâm nhập xã hội, “cùng ăn 

cùng ở, cùng làm” với bà con thì gây đƣợc cảm tình, đƣợc dân quý, thì dân sẽ tin 

và làm theo, sẽ đạt hiệu quả cao. Ngƣợc lại, xây nhà văn hóa to, đẹp, nhƣng rồi 

để đó, không quan tâm duy trì hoạt động, thiếu ngƣời phụ trách, thì nhà đó lại 

đóng cửa không giúp gì đƣợc đồng bào; các sự kiện, lễ hội tổ chức linh đình, tốn 
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kém nhƣng không biết cách lồng ghép nội dung truyền thông thì cũng ít tác 

dụng; tài liệu in, quảng cáo, tờ rơi in nhiều, đẹp mắt, nhƣng lại phát cho những 

ngƣời không biết chữ thì cũng vô ích; hàng chục tờ báo in miễn phí cấp phát cho 

đồng bào nhƣng đến quá chậm, khi nhận đƣợc thì đã lạc hậu về thông tin; hoặc 

chỉ chuyển đến ủy ban xã, bó thành từng tập ở đó, không đƣợc chuyển đến 

những ngƣời cần đọc… Nhƣ vậy, để nâng cao hiệu quả truyền thông, các chủ 

thể, nhất là các cơ quan quản lý cần nghiên cứu thật kỹ nhu cầu, điều kiện, năng 

lực của công chúng DTTS để xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp, để đạt 

mục đích là nâng cao nhận thức, tình cảm, ý thức ngƣời dân, tạo thành động lực 

phát triển KT-XH, bảo vệ lợi ích cộng đồng và đất nƣớc. 

        Tác động truyền thông được đo bằng sự thay đổi tích cực của công chúng 

sau khi tiếp nhận thông tin, giúp họ thay đổi nhận thức, chuyển biến tình cảm, 

tăng thêm niềm tin và chuyển thành hành vi cụ thể trong cuộc sống. Khi có niềm 

tin, đồng bào sẽ chuyển thành hành vi ứng xử trong đời sống hàng ngày, vào lao 

động sản xuất. Khi ứng xử của công chúng đƣợc lặp đi lặp lại sẽ thành nề nếp, 

tập quán cuối cùng trở thành những chuẩn mực của xã hội. Tuy nhiên, nếu 

truyền thông tốt hoặc nội dung, mục đích truyền thông xấu sẽ có tác động tiêu 

cực.  

        Hiệu quả, tác động truyền thông còn đƣợc xác định ở mức độ tác động đến 

các nhóm đối tƣợng lớn nhƣ sau: Đối với Nhà nước, truyền thông giúp các cơ 

quan nhà nƣớc đƣa thông tin đến về các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, luật 

pháp đến với dân chúng, thuyết phục công chúng thay đổi về nhận thức và hành 

xử đúng pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan nhà nƣớc sử dụng truyền thông thăm 

dò dƣ luận xã hội trƣớc khi ban hành các văn bản pháp lý; qua đó điều chính các 

chính sách quản lý của mình và tạo ra sự đồng thuận cao trong dân chúng. 

Truyền thông làm cho Chính phủ, những ngƣời thừa hành pháp luật đƣợc trong 

sạch và minh bạch hơn, thông qua các ý kiến phản biện của ngƣời dân qua 

TTĐC. Đối với công chúng, truyền thông giúp cho ngƣời dân cập nhật thông tin 

về tất cả các lĩnh vực mà họ quan tâm, nâng cao tri thức, hiểu biết về cuộc sống 

xã hội, giúp giải trí, hƣởng thụ giá trị văn hóa, thể thao; biết phân biệt và ủng hộ 

cái đẹp và bài trừ cái xấu; tạo ra các xu hƣớng về lối sống, văn hóa, thời trang… 

Ngoài ra truyền thông còn giúp cho ngƣời dân phản hồi, nói lên tiếng nói, bảo vệ 

các quyền và lợi ích chính đáng của mình.  
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1.3.2. Truyền thông thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  

       Nhờ có truyền thông mà các doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm và 

dịch vụ, giúp cho ngƣời mua nhận biết và sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Truyền 

thông cũng tạo ra nhu cầu tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ, giúp các công ty tạo 

ra công ăn việc làm cho nhiều ngƣời, giúp kinh tế phát triển. Bản thân truyền 

thông cũng là một ngành kinh tế quan trọng của một quốc gia, giải quyết công 

ăn việc làm và tạo ra giá trị cho nền kinh tế. 

       Truyền thông có tác dụng động viên, cổ vũ đồng bào các DTTS vươn lên 

phát triển KT-XH. Những thông tin từ các phƣơng tiện TTĐC, từ cán bộ, già 

làng, trƣởng bản nhƣ: kiến thức khoa học - kĩ thuật có thể áp dụng vào sản xuất; 

mô hình sản xuất, kinh doanh hay cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế giúp 

đồng bào nghiên cứu, thử nghiệm, rồi phát triển rộng rãi, đầu tƣ thâm canh, đƣa 

các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, 

chăn nuôi, giúp bà con xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Các đợt tuyên 

truyền về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới cũng đƣợc bà con 

DTTS đón nhận nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc; 

chính sách khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề... Truyền thông về ngƣời tốt, 

việc tốt trong lao động sản xuất, nêu gƣơng sáng khởi nghiệp ở vùng DTTS sẽ 

khơi dậy trong mỗi ngƣời dân xóa bỏ mặc cảm, ý thức tự giác, tự lực tự cƣờng, 

phấn đấu vƣơn lên, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày một văn minh, tiến bộ. 

Để thu hút sự chú ý của bà con, nhà truyền thông phải giải thích rõ mục đích tốt 

đẹp của chính sách, dự án, những lợi ích mà bà con đƣợc hƣởng, từ đó họ mới 

nhiệt tình ủng hộ, tham gia, qua đó đạt hiệu quả truyền thông. Ví dụ, muốn thoát 

nghèo bền vững thì sự giúp đỡ của Nhà nƣớc là chƣa đủ, bà con cần phải nỗ lực 

tự vƣơn lên thoát nghèo…
37

. Tác động, hiệu quả truyền thông về kinh tế chủ yếu 

đƣợc đánh giá thông qua việc chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, thay đổi tập quán, 

mô hình sản xuất, năng suất lao động, thu nhập của đồng bào các DTTS.  

1.3.3. Truyền thông giúp giữ vững ổn định chính trị, phát triển văn hóa, 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng, tăng cƣờng khối đại đoàn kết dân tộc 

       Hiệu quả chính trị lớn nhất của truyền thông là giữ vững đƣợc sự ổn định 

chính trị vùng DTTS. Thông qua các phƣơng tiện truyền thông, đồng bào DTTS 

hiểu rõ, tin theo và tích cực thực hiện chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nƣớc, tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, nhƣ xây dựng và 

                                                           
37
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bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia bầu cử, giám sát hoạt động của đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, chống quan liêu tham nhũng. Đồng thời, bà con không nghe theo, 

mà đấu tranh chống những quan điểm, luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu và các 

thế lực thù địch; ngƣời dân đủ sức “miễn dịch” và có khả năng “tự đề kháng” 

cao trƣớc mọi âm mƣu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động ly khai, bảo vệ khối đại 

đoàn kết dân tộc... Hiệu quả truyền thông còn đƣợc đo bằng ý thức tự giác của 

đồng bào, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thông qua truyền 

thông, ngƣời dân hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

nhƣ tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, các di tích lịch sử văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc, công cụ sản xuất, tôn giáo, tín ngƣỡng, 

phong tục tập quán, văn hóa, nghệ thuật... Truyền thông có tác dụng thay đổi tƣ 

duy, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng sống, bảo vệ rừng, nguồn nƣớc cộng 

đồng, vệ sinh nhà ở, xóm làng. 

       Thông qua các tác phẩm BCTT, bà con DTTS biết đến các tấm gƣơng già 

làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín trong cả nƣớc, cố gắng học tập, noi theo, cống 

hiến hết mình vì cộng đồng, quốc gia; dần dần xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống 

mới, mô hình phát triển mới, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết, tích cực tham 

gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Tóm lại, truyền thông có hiệu quả và tác động to lớn đến ngƣời dân vùng 

DTTS, giúp họ hiểu đƣợc vai trò, vị trí của mình trong công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, sự quan tâm của cả nƣớc, từ đó nhận thức đƣợc trách nhiệm của 

mình, có tƣ duy tích cực hơn, ý thức chính trị- xã hội cao hơn, quyết tâm học 

hỏi, áp dụng thành tựu KH-CN, kinh nghiệm hay để phát triển KT-XH, giữ gìn 

và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, 

hạnh phúc; giúp “chuyển hóa sự bất mãn của công chúng thành sự tham gia tích 

cực hơn vào việc xây dựng chính sách công”
38

. 

1.4. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƢỚC VỀ TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG DÂN 

TỘC THIỂU SỐ VÀ GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

1.4.1. Kinh nghiệm Mỹ  

 Ngƣời Mỹ quan niệm DTTS chính là những ngƣời nhập cƣ và ngƣời da 

đỏ bản địa, nghĩa là ngƣời da trắng là dân tộc đa số, còn tất cả các dân tộc khác 

là DTTS. Mỹ cũng là cƣờng quốc truyền thông lớn nhất thế giới với đầy đủ các 

loại hình, các tập đoàn xuyên quốc gia, có tác động lớn đến thông tin quốc tế. 
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Trong đó, hệ thống phƣơng tiện truyền thông dành cho các nhóm ngƣời DTTS 

rất đa dạng. Luật liên bang và tiểu bang ở Mỹ bắt buộc hầu hết các tài liệu của 

Chính phủ phải đƣợc xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, 

Chính phủ Mỹ không có cơ quan chuyên trách truyền thông nói chung, truyền 

thông phục vụ ngƣời DTTS nói riêng. 

Theo số liệu năm 2017, Mỹ có hơn 3.000 tổ chức truyền thông dành cho các 

cộng đồng DTTS với 54 ngôn ngữ phục vụ 58 DTTS với 7 loại hình truyền 

thông. Năm 2016, có 1.527 phƣơng tiện TTĐC dành cho DTTS, trong đó 94% là 

tiếng Anh hoặc song ngữ; nhóm gốc Phi 30%, gốc Á 16%, gốc Latinh 9%, da đỏ 

9%. Trong đó, nhiều nhất là ấn phẩm báo in (62%), sau là tạp chí (16%), radio 

(17%), TV (4%). Ngoài ra, có 80% ấn phẩm vừa in vừa online. Đồng thời, ấn 

phẩm tồn tại ở cả 2 định dạng (online và offline) cho thấy sự chuyển dịch thành 

công sang xu hƣớng online với các phƣơng tiện có khởi nguồn từ bản in. Trong 

khi đa số các ấn phẩm hƣớng tới tất cả khán giả (95%), thì có một nhóm (7%) 

hƣớng tới ngƣời trẻ, và 2% hƣớng tới cả ngƣời gốc Phi và gốc Á.  

Bản in điện tử (e-paper) là một tính năng khác mà các bản online cung cấp, 

và có khoảng 20% ấn phẩm truyền thông cung cấp dịch vụ này. Sự xuất hiện của 

các tờ báo trên MXH (facebook, twitter, Instagram, Google plus, LinkedIn, 

Pinterest.) khá nhiều, hơn 70%; trong đó của nhóm Mỹ Latinh là 90%; châu Á 

68%, nhóm gốc da đỏ 49%. 

 Ngƣời DTTS tiếp nhận thông tin nhiều nhất qua TV và radio. Họ quan tâm 

thông tin về chính sách, đời sống KT-XH địa phƣơng, của đất nƣớc, nhất là về 

KH-CN, sau đó là kinh doanh, giải trí, thể thao. Trong số các thông tin khoa 

học, các DTTS tại Mỹ quan tâm nhiều nhất tới các thông tin về sức khỏe và 

thuốc men (70%); thực phẩm và dinh dƣỡng (61%); công nghệ (57%); năng 

lƣợng và môi trƣờng (50%). Bên cạnh đó, báo lá cải cũng là một nhu cầu thông 

tin thiết yếu, để “giết thời gian” khi đi tàu điện ngầm hay xe buýt. Mỹ có tổng 

cộng 51 tờ báo dạng lá cải, xuất nhiều nhất ở New York, Boston, Topeka, 

Kansas. 

Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy, có gần 60 triệu ngƣời DTTS Mỹ tiếp 

nhận thông tin thƣờng xuyên từ các kênh dành cho ngƣời DTTS nhƣ truyền 

hình, phát thanh, báo in hay các trang web, nhiều nhất là tiếng Tây Ban Nha, 

Trung Quốc. 

 Truyền thông dành cho ngƣời DTTS là những loại hình truyền thông đặc 

biệt đa dạng tại Mỹ đƣợc sản xuất dành riêng cho các cộng đồng. Nội dung có 
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thể tập trung vào cuộc sống của một cộng đồng DTTS cụ thể với những hoạt 

động, sự kiện, con ngƣời của cộng đồng; thông tin về chính sách mới, tình hình 

chính trị, kinh tế, xã hội Mỹ, về quê hƣơng gốc của ngƣời DTTS
39

. Nhà nước 

Mỹ không có chính sách tài trợ cho phương tiện truyền thông phục vụ DTTS. Tất 

cả các phƣơng tiện này đều thuộc sở hữu tƣ nhân. Đa số các tờ báo đều được 

phát miễn phí, hoạt động dựa trên nguồn thu từ quảng cáo và có đóng thuế cho 

nhà nƣớc, hoặc đƣợc tài trợ.  

Vai trò của truyền thông đối với DTTS là rất rõ ràng, nhƣng vẫn có một số 

cản trở. Ngƣời DTTS ít có thông tin về quốc gia gốc và về dân tộc mình ở Mỹ. 

Do rào cản ngôn ngữ hoặc trình độ giáo dục thấp, một số ngƣời nhập cƣ tìm đến 

đài phát thanh hoặc các tổ chức địa phƣờng. Do đó, với các tổ chức, chính quyền 

ở địa phương có thể là nguồn thông tin thay thế quan trọng trong hệ thống 

truyền thông của ngƣời DTTS.   

Đánh giá chung: 1) Truyền thông cho DTTS ở Mỹ với sự phát triển đa dạng 

các loại hình nhắm đến mọi nhóm DTTS, có xu hƣớng chuyển chuyển dịch từ 

báo in sang báo mạng điện tử, truyền thông xã hội, nghĩa là tập trung phục vụ 

ngƣời trẻ. Truyền thông đã thể hiện đƣợc nhiều chức năng, cung cấp thông tin, 

giải trí và đặc biệt là đem lại tiếng nói cho ngƣời DTTS, giúp họ hội nhập với xã 

hội mới, cho họ biết quyền của mình và phải làm gì nếu gặp những tình huống 

gây phân biệt đối xử. 2) Truyền thông đã tập trung phản ánh những sự kiện, vấn 

đề đang xảy ra ở xung quanh nhằm tạo cho sự thân thuộc gắn kết, qua đó giúp 

cộng đồng DTTS đoàn kết với nhau hơn. 3) Các nhà truyền thông đã thực hiện 

khảo sát hệ sinh thái thông tin của cộng đồng thiểu số theo nhiều mục đích (về 

những gì đang diễn ra, về sức khỏe, về chính sách cho cộng đồng mình…) trƣớc 

khi tiến hành các biện pháp tác động đến các kênh truyền thông để đạt hiệu quả. 

4) Sự kết hợp giữa kênh truyền thông trực tiếp (liên cá nhân) (nhƣ cấp trƣởng 

cộng đồng, cán bộ chính quyền địa phƣơng, cán bộ y tế, tổ chức xã hội khác) với 

TTĐC cho cộng đồng thiểu số cho hiệu quả cao hơn. 5) Đối với nội dung truyền 

thông liên quan đến thay đổi hành vi, cần cụ thể và phù hợp với điều kiện sinh 

hoạt của từng cộng đồng thiểu số. Nhƣ thông tin dịch vụ sức khỏe tại địa 

phƣơng phải cụ thể đến địa điểm gần nơi cƣ trú, những khu vực phù hợp, thuận 
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tiện nhất đối cộng đồng thiểu số. Ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng đối với 

truyền thông cho DTTS, nếu họ không hiểu đƣợc nội dung thì không thể có hiệu 

quả. 

1.4.2. Kinh nghiệm Áo 

Áo là quốc gia Trung Âu, dân số 9,5 triệu ngƣời. Ngƣời Áo là dân tộc đa 

số, chiếm gần 90% tổng dân số. Các DTTS bao gồm ngƣời Đức, Pháp, Nga, 

Hung, Ba Lan, Bungari. Cuối thế kỷ XX, số ngƣời nhập cƣ đến Áo khá đông từ 

các nƣớc cộng hòa thuộc Nam Tƣ (cũ), Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Bắc Phi, Syria, 

Hoa, Thái Lan…, sống rải rác ở các tiểu bang, đông nhất là thủ đô Viên. Áo là 

một trong những nƣớc triển khai ứng dụng công nghệ 4G và 5G sớm nhất châu 

Âu; đồng thời trở thành quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu thế 

giới. 

Đài Truyền hình quốc gia Áo (ORF) là đại truyền hình lớn nhất nƣớc Áo, 

chiếm thị phần 32%. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đối thủ trong EU 

(đặc biệt là Đức) về truyền hình và các đối thủ trong mảng online, Đài ORF đã 

có những chính sách và hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo chất lƣợng nguồn thông 

tin, đầu tƣ và liên tục đổi mới cơ sở hạ tầng để có thể cung cấp các chƣơng trình 

có chất lƣợng cho khán giả. Wienner Zeitung là tờ báo lâu đời nhất nƣớc Áo (từ 

năm 1703), và hiện nay vẫn là tờ báo đƣợc Chính phủ đặt hàng truyền thông 

nhiều nhất.  

Ở thủ đô Viên có một đài truyền hình rất đặc biệt dành cho các nhóm 

thiểu số- Đài truyền hình Cộng đồng (OKTO). Năm 2005, OKTO đƣợc thành 

lập. Đây là đài tƣ nhân nhƣng sử dụng ngân sách công và phục vụ lợi ích cộng 

đồng, về bản chất là đài cộng đồng. Trong tiếng Hi Lạp, OKTO nghĩa là số 8, 

các chƣơng trình của Đài cũng phát trên Kênh 8 hệ cáp quốc gia.  

Đài OKTO không có phóng viên, không quay phim và không biên tập 

chính thức. Số nhân viên làm việc thƣờng xuyên ở OKTO chỉ có 21 ngƣời. Cộng 

đồng vừa là tác giả, vừa là khán giả. OKTO tạo ra cơ hội làm truyền hình, mở 

cửa chào đón tất cả mọi ngƣời nói tiếng nói của mình, thể hiện ý tƣởng, đƣợc 

hƣớng dẫn và sử dụng các thiết bị kỹ thuật miễn phí để sản xuất chƣơng trình. 

Ƣu tiên cho các nhóm DTTS, kể cả những ngƣời mới nhập cƣ. Mỗi ngày, 

OKTO phát mới từ 2 - 4 giờ, sáu đó phát lại nhiều lần. Đài khuyến khích và tạo 

cơ hội cho mọi ngƣời sáng tạo, tạo sự khác biệt. Ai có ý tƣởng tốt, Đài sẽ tạo 

mọi điều kiện để ngƣời đó đƣợc tự do sáng tạo, sản xuất chƣơng trình. Mỗi năm, 

OKTO mở hàng chục khóa đào tạo, hƣớng dẫn để công chúng, những ngƣời dân 



 87 

bình thƣờng, có thể tự sản xuất đƣợc chƣơng trình truyền hình của mình. Công 

chúng đƣợc đào tạo, hƣớng dẫn về kỹ thuật, công nghệ, cách thực hiện một tác 

phẩm truyền hình miễn phí và cũng không đƣợc trả thù lao cho những tác phẩm 

của mình, kể cả khi đƣợc công chiếu trên tivi. OKTO tạo cơ hội, giúp một ngƣời 

bình thƣờng, có chút năng khiếu báo chí, từng bƣớc trở thành “nhà báo” và đƣa 

sản phẩm của họ đến đông đảo công chúng. Khoảng 400-500 ngƣời là cộng tác 

viên thƣờng xuyên của OKTO. Vì ý tƣởng, nội dung và chƣơng trình do chính 

ngƣời dân xây dựng, tác nghiệp trên thực tiễn, phản ánh những vấn đề đang đặt 

ra trong chính cộng đồng mình, cuộc sống của mình, nhất là đối với những 

nhóm ngƣời yếu thế, có nhiều nét khác biệt so với những chƣơng trình chuyên 

nghiệp, nên đƣợc đông đảo công chúng ở Áo và một số nƣớc châu Âu theo dõi.  

OKTO tôn trọng tính đa văn hoá nên sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau 

nhƣ Anh, Pháp, Trung Quốc... Thông tin của OKTO rất đa dạng, bao quát mọi 

lĩnh vực của đời sống nhƣ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với các chƣơng 

trình tin tức, phóng sự, phim truyện, diễn đàn, tọa đàm... Những chƣơng trình 

phản ánh cuộc sống đời thƣờng, những nét độc đáo trong văn hóa, nghệ thuật, lễ 

hội truyền thống, những điệu múa, bài hát, ẩm thực, trang phục…; những khó 

khăn, bất hạnh của các DTTS đã đƣợc OKTO quảng bá, giới thiệu cho đông đảo 

công chúng, để ngƣời dân nƣớc Áo chia sẻ, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ. Đây 

là một trong những phƣơng pháp tốt nhất chia sẻ, tăng cƣờng sự hiểu biết giữa 

các dân tộc, làm giảm bớt mâu thuẫn và xung đột xã hội, qua đó giữ vững ổn 

định chính trị- xã hội. Trung bình, lƣợng khán giả của Đài dao động từ 10-20 

nghìn ngƣời/năm, so với gần 8 triệu dân của Áo thì đây không phải là con số 

nhỏ. 

Vì đây là đài cộng đồng, tạo điều kiện cho những ngƣời đam mê truyền 

hình nhƣng không có điều kiện thử nghiệm năng lực của mình. Khá nhiều ngƣời 

từ đây trƣởng thành và trở thành nhà báo chuyên nghiệp, chuyển sang làm việc ở 

các cơ quan BCTT khác. Và các thế hệ làm truyền hình không chuyên khác lại 

tiếp tục đƣợc thử nghiệp tại đây. Mỗi năm OKTO nhận đƣợc khoảng 1,5 triệu 

euro, trong đó 1 triệu euro từ chính quyền thành phố Viên, 400-500 euro từ 

Chính phủ. Đây là số tiền rất nhỏ để duy trì đài truyền hình, phần lớn dùng để 

mua sắm trang thiết bị và tổ chức các lớp tập huấn cho công chúng. Đài OKTO 

hoạt động phi lợi nhuận, không có quảng cáo. Mục đích của OKTO là vì cộng 

đồng, không muốn công chúng bị ngắt quãng khi đang xem những chƣơng trình 

hay. Không chỉ OKTO mà ngày càng nhiều cơ quan báo chí nhận ra rằng, không 
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nên thu hút quảng cáo bằng mọi cách. Bền vững nhất là tập trung vào các chủ đề 

mà xã hội quan tâm, tăng sự hấp dẫn của nội dung, khi đó sẽ thu hút đƣợc công 

chúng. 

Mô hình đài truyền hình cộng đồng đang tiếp tục đƣợc thử nghiệm và 

nhân rộng tại nhiều nƣớc có nền báo chí phát triển (Đức, Thụy Điển). Khi MXH 

bùng nổ, ai cũng có cơ hội trở thành nhà báo thì việc ra đời một đài truyền hình 

cộng đồng nhƣ OKTO đã đáp ứng đƣợc nhu cầu thử nghiệm, đồng thời có điều 

kiện “nói lên những vấn đề của cộng đồng mình”. Chính vì vậy, OKTO trở 

thành đài truyền hình yêu thích ở Áo. 

1.4.3. Kinh nghiệm Trung Quốc 

Trung Quốc có 56 dân tộc, trong đó ngƣời Hoa (Hán) lớn nhất, chiếm hơn 

90% tổng dân số cả nƣớc (gần 1,24 tỷ ngƣời). 55 DTTS cƣ trú rải rác ở các 

vùng: Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, Nam và Tây Nam. Căn cứ vào đặc điểm các 

DTTS, Trung Quốc thành lập 5 khu tự trị, trong đó có các DTTS nòng cốt ở mỗi 

khu. Các khu này có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, là địa bàn 

phức tạp, nơi hay xảy ra các điểm nóng chính trị- xã hội, liên quan đến vấn đề 

độc lập chủ quyền, ly khai của một số nhóm ngƣời DTTS; vấn đề dân tộc, tôn 

giáo khá phức tạp, nhất là các thế lực phƣơng Tây thƣờng xuyên chỉ trích Chính 

phủ Trung Quốc trong quan hệ với các DTTS, điển hình là khu Tân Cƣơng, Tây 

Tạng, Ninh Hạ. Cho nên Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông 

cho ngƣời dân các vùng DTTS, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để ổn định chính 

trị đất nƣớc, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia,. 

Trung Quốc có đầy đủ các loại hình báo chí. Các cơ quan truyền thông 

nhà nƣớc đều hƣớng tới mọi đối tƣợng công chúng trên khắp các vùng DTTS. 

Năm 2013, Trung Quốc đại lục xuất bản 1915 loại báo giấy, với 48,24 tỷ bản. 

Truyền hình, phát thanh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng, đã phủ sóng đến 

98% dân số. Internet đã đƣợc ứng dụng rộng rãi.  

  Đảng, Nhà nƣớc Trung Quốc rất quan tâm đến truyền thông cho vùng 

DTTS, vì trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài, nhân dân các DTTS đã có 

những đóng góp to lớn vào phát triển KT-XH, tạo nên những nét văn hóa dân 

tộc đặc sắc, đa sắc; chủ trƣơng bảo vệ, phát triển văn hóa DTTS, tăng cƣờng 

dịch, phát sóng và xuất bản báo Đảng, chƣơng trình phát thanh, truyền hình, 

phim, ảnh, ấn phẩm bằng tiếng DTTS.  

     Chính quyền đầu tƣ đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng truyền 

thông công cộng vùng DTTS, nhất là phát thanh, truyền hình liên thôn, trạm văn 
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hóa tổng hợp ở thị trấn, phòng văn hóa ở thôn, rạp chiếu phim nông thôn, phòng 

đọc sách thôn xóm... đảm bảo hoạt động hiệu quả của các công trình văn hóa- 

truyền thông cơ sở. Tăng cƣờng xây dựng thƣ viện cấp khu, huyện, trung tâm 

văn hóa và các cơ sở khác ở vùng DTTS. Hỗ trợ xây dựng các bảo tàng 

DTTS. Các vùng có diện tích lớn, dân cƣ thƣa thớt sẽ đƣợc trang bị xe phục vụ 

truyền thông lƣu động và các thiết bị liên quan nhằm cung cấp thông tin và sản 

phẩm truyền thông. Đẩy mạnh ứng dụng, phổ biến các phƣơng tiện công nghệ 

truyền thông hiện đại, nhƣ công nghệ số, công nghệ mạng để hình thành mạng 

lƣới dịch vụ truyền thông công cộng thiết yếu, tiện lợi và hiệu quả. Tăng cƣờng 

cung cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thông công cộng cho DTTS. Phát triển 

phong phú các ấn phẩm BCTT cho đồng bào. Hỗ trợ các phƣơng tiện truyền 

thông dân tộc, xây dựng trang thông tin điện tử tiếng DTTS và các phƣơng tiện 

truyền thông mới. Nâng cao năng lực thông tin và truyền thông, mở rộng phạm 

vi và hiệu quả phục vụ. Tổ chức dịch và xuất bản tiếng DTTS, tăng dần số lƣợng 

sách, báo song ngữ. Các chƣơng trình PT-TH bằng tiếng DTTS thƣờng xuyên 

đổi mới nội dung, hình thức và tăng thêm thời lƣợng phát sóng. Thực hiện cung 

cấp các ấn phẩm sách, báo và các sản phẩm nghe nhìn miễn phí có tác dụng 

tuyên truyền đƣờng lối, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc cho bà con vùng DTTS. 

Các ấn phẩm BCTT rất coi trọng nhiệm vụ truyền bá hệ giá trị cốt lõi XHCN, 

phổ cập tri thức khoa học, văn hóa và công nghệ cho đồng bào.  

     Tăng cƣờng kế thừa và đổi mới truyền thông KT-XH và văn hóa các 

DTTS, các phƣơng tiện truyền thông phản ánh những thành tựu phát triển của 

vùng DTTS trong sự nghiệp cải cách, mở cửa; tiến hành điều tra, đăng ký và bảo 

vệ các di sản văn hóa quan trọng của các DTTS đang có nguy cơ mai một; hỗ trợ 

công tác sƣu tầm, lƣu giữ, phân loại, dịch thuật, xuất bản các thƣ tịch cổ của các 

DTTS; tăng cƣờng khai thác và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, bảo vệ hệ sinh 

thái truyền thông DTTS. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phƣơng pháp hiện 

đại trong phát triển truyền thông ở vùng DTTS. 

Bên cạnh các cơ quan BCTT Trung ƣơng có các chuyên mục, chuyên san 

về các vùng DTTS, tất cả các tỉnh thuộc các vùng DTTS đều có các ấn phẩm 

truyền thông: báo in, báo mạng điện tử, truyền hình, phát thanh, cổng thông tin 

điện tử... bằng tiếng các DTTS. Hay nói cách khác, cấp tỉnh giữ vai trò chủ đạo 

trong công tác truyền thông cho các DTTS trên địa bàn. Vì ở mỗi vùng, các dân 

tộc có trình độ phát triển KT-XH, văn hóa, tập quán khác nhau, nên có những 

phƣơng thức truyền thông phù hợp. Mỗi làng, bản ở vùng DTTS đều có nhà văn 
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hóa rất lớn, nơi thƣờng xuyên tổ chức các sự kiện, các cuộc họp quan trọng của 

cộng đồng. Trong đó có nhiều phƣơng tiện truyền thông (tivi, máy tính, thƣ 

viện, phòng đọc, phòng thảo luận nhóm...), ngƣời dân dễ dàng tiếp cận thông tin. 

Các chủ thể truyền thông trực tiếp (cán bộ HTCT xã, trƣởng thôn, cán bộ các 

hội, đoàn thể, đảng viên) có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến chủ trƣơng, 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nƣớc cho cƣ dân trong làng, bản. 

1.4.4. Kinh nghiệm Ấn Độ 

 Ấn Độ là một nƣớc liên bang gồm 29 bang và vùng lãnh thổ, dân số hơn 1,2 

tỷ ngƣời; có 573 DTTS, chiếm 8,6% (khoảng 104 triệu ngƣời) tổng dân số, số 

lƣợng ngƣời DTTS lớn nhất thế giới. Một số bang khu vực Đông Bắc có 90% 

dân số là ngƣời DTTS. Những DTTS đông ngƣời nhất lại sống ở miền Trung. 

Ngƣời DTTS Ấn Độ chủ yếu theo Hindu giáo, Hồi giáo, một số theo tín ngƣỡng 

khác (Cơ đốc, đạo Phật,…). Phần lớn họ sống tại những ngôi làng hay bản hẻo 

lánh, điều kiện KT-XH khó khăn, chỉ một tỷ lệ nhỏ sống ở những ngôi làng 

mang tính định cƣ hay ở các thành phố hoặc thị trấn. Sự tăng trƣởng toàn diện 

của Ấn Độ chƣa tạo ra những phát triển cho ngƣời DTTS. 

 Báo chí Ấn Độ ra đời từ rất sớm, từ cuối thế kỷ XVIII, chủ yếu do tƣ nhân 

sở hữu và là nền báo chí độc lập trong suốt chiều dài lịch sử. Hiện nay, Ấn 

Độ có tất cả các loại hình BCTT, công nghệ thông tin rất phát triển. Ngày 

16/11/2006, Chính phủ Ấn Độ đã công bố chính sách phát thanh cộng đồng 

DTTS cho phép các trung tâm nông nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức xã hội 

dân sự đƣợc xin giấy phép phát sóng FM tại cộng đồng. Bên cạnh đó, ngƣời 

DTTS dễ dàng tiếp cận phần lớn các tờ báo, tạp chí và các phƣơng tiện truyền 

thông khác trên Internet. 

 Trong Chính phủ, Bộ Các vấn đề DTTS có trách nhiệm đảm bảo cách tiếp 

cận tập trung đối với các vấn đề liên quan tới các cộng đồng theo tôn giáo thiểu 

số; xây dựng chính sách và kế hoạch tổng thể, phối hợp, đào tạo và đánh giá 

khuôn khổ quản lý và các chƣơng trình phát triển vì lợi ích của các DTTS. Tuy 

nhiên, theo đánh giá của Liên hợp quốc, ngƣời DTTS ở Ấn Độ ít đƣợc học hành 

và chăm sóc về y tế, ít đƣợc quan tâm về các khía cạnh KT-XH tính theo chỉ số 

phát triển con ngƣời (HDI). 

 Về báo chí dành cho ngƣời DTTS, trong năm 2011, tờ báo Johar Sahiya 

xuất bản bằng tiếng Nagpuri và Disom Khobor bằng tiếng Santali đều tập trung 

vào các vấn đề đƣơng đại của ngƣời DTTS, nâng cao nhận thức và tinh thần 

đoàn kết cộng đồng để mang lại công bằng về kinh tế, chính trị và xã hội. Ngoài 
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ra, còn có một số tờ báo và tạp chí cũng đƣợc xuất bản bằng tiếng Sadri, Kharia, 

Kurukh và Santali. Tuy nhiên, nhiều tờ báo của ngƣời DTTS đang phải đối mặt 

với vô vàn khó khăn nhƣ thiếu mạng lƣới phân phối, các cơ sở hạ tầng tiếp thị 

nghèo nàn, nguồn lực tài chính hạn chế. Một số tờ báo đã phải đóng cửa. Ngoài 

ra, một số NGO thƣờng xuất bản các tài liệu về những vấn đề của ngƣời DTTS 

nhƣ một phần của những can dự và hoạt động dựa trên cộng đồng của họ. Đó là 

những tổ chức hoạt động vì quyền của ngƣời DTTS và những ngƣời dân bị đặt 

ra lề xã hội, xuất bản các sản phẩm ở dạng in và trên trang web. Hai tờ báo lớn 

Disom Khobor và Johar Sahiya cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài 

chính, thƣờng phải kêu gọi độc giả ủng hộ. Các tờ báo này thƣờng truyền tải nội 

dung phản ánh cuộc sống ngƣời DTTS ở Ấn Độ, tổ chức các phong trào xã hội, 

biểu tình tập thể đòi hợp pháp hóa quyền ngôn ngữ của họ cùng với các vấn đề 

xã hội-chính trị khác và nhân quyền. 

 Tính đến nay, ở Ấn Độ, chưa có đài phát thanh hay kênh truyền hình nào 

dành cho người DTTS ở cấp độ quốc gia hay khu vực. Ở một số vùng, có một số 

ít đài PT-TH phát sóng các chƣơng trình về hoạt động văn hóa của ngƣời DTTS. 

Ngoài ra, một số tổ chức và cá nhân truyền thông các vấn đề/chƣơng trình của 

ngƣời DTTS trên Internet. Ở một số vùng DTTS, đài phát thanh cộng đồng 

đóng vai trò quan trọng trong phản ánh những vấn đề nổi cộm của ngƣời DTTS. 

Những đài này có ngƣời DTTS tham gia, họ lên tiếng về những vấn đề của cộng 

đồng mình, nhƣ văn hóa, lễ hội, sự kiện và hình thức nghệ thuật địa phƣơng, về 

giáo dục trẻ em, cơ hội việc làm, tác hại của rƣợu, của hồi môn, kế hoạch hóa 

gia đình, nhận thức về sức khỏe, nguồn nƣớc và tài nguyên thiên nhiên, môi 

trƣờng, kiến thức bản địa (nhƣ cây thuốc và các quy trình chế biến), tập quán 

làm nông, các mặt hàng thiết yếu địa phƣơng… nên hấp dẫn và thu hút đƣợc 

lƣợng lớn khán giả trong vùng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, các đài này 

còn mang nặng tính hành chính. 

 Trong những năm gần đây, những ngƣời DTTS ở Ấn Độ đang sử dụng các 

nền tảng trực tuyến dựa trên giọng nói như CGnet Swara và Avaaj Otalo để thảo 

luận và thu hút sự chú ý đối với những vấn đề của họ. CGnet Swara tạo điều 

kiện cho những ngƣời dân tộc không biết chữ hoặc biết chữ ít để gọi, ghi âm và 

đăng tải tiếng nói của họ (cụ thể là các file ghi âm) bằng ngôn ngữ địa phƣơng; 

một lƣợng khán giả lớn hơn có thể tiếp cận, đọc và chia sẻ phần này thông qua 

Internet, qua các trang web và MXH. Liên lạc dựa trên giọng nói đã giúp ích cho 

các cộng đồng DTTS, đặc biệt là trong trƣờng hợp sử dụng ngôn ngữ của họ, 
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vốn là ngôn ngữ không có chữ viết. CGnet Swara sử dụng 5 ngôn ngữ DTTS để 

đăng tải các thông điệp bằng dạng thức văn bản và âm thanh trong các không 

gian truyền thông xã hội. Ngƣời DTTS nêu vấn đề quyền đất đai, những tội ác 

đối với họ, nguồn nƣớc và việc không thừa nhận ngƣời DTTS của chính 

quyền… Ngày càng có nhiều cộng đồng và tổ chức ngƣời DTTS có các trang 

Facebook và Twitter, kênh YouTube của riêng mình. Những nguồn này đƣợc sử 

dụng để chia sẻ tin tức và suy nghĩ của họ về cuộc sống và các vấn đề đƣơng 

thời.  

 Cách phổ biến thông tin truyền thống vẫn tồn tại ở những ngôi làng xa xôi 

hẻo lánh mặc dù thƣờng chậm. Quan chức chính quyền và các NGO là các 

nguồn thông tin chính cho những ngƣời dân trong làng. Hơn 50% thông tin đến 

với ngƣời DTTS thông qua cuộc họp hàng tháng của Hội đồng làng và ngƣời 

dân. Tại đây, những ngƣời đƣợc dân bầu sẽ phổ biến về những chính sách, cơ 

chế khác nhau của chính phủ. Một quan chức phụ trách phát triển của khu vực sẽ 

tới thăm làng và phổ biến về những chính sách mới, giải thích ngƣời dân trong 

làng sẽ đƣợc hƣởng lợi gì từ những chính sách này. 

 Nhƣ vậy, mặc dù Ấn Độ có nhiều kênh thông tin đến ngƣời DTTS, nhưng 

do tỷ lệ người mù chữ cao, nên hữu hiệu nhất vẫn là đài phát thanh, truyền hình 

hoặc MXH (nhất là dạng video hoặc âm thanh). Việc truyền thông cho các vùng 

DTTS xa xôi, hẻo lánh còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, với số lƣợng dân số lớn, thì 

công tác truyền thông tới từng DTTS của Chính phủ và các bang không dễ thực 

hiện, nhất là còn một bộ phận ngƣời dân thuộc tầng lớp đói nghèo cùng cực của 

xã hội (khoảng 160 triệu ngƣời). 

1.4.5. Kinh nghiệm Malaysia 

Malaysia có gần 32 triệu dân (năm 2018) nhƣng chỉ có hơn 50% là ngƣời 

gốc Mã lai, 34% gốc Hoa, 8% gốc Ấn Độ, và các dân tộc bản địa Orang Asli 

(“cƣ dân đầu tiên”). Malaisia cũng có nhiều tôn giáo nhƣ đạo Hồi, đạo Phật, Ấn 

Độ giáo, Thiên chúa giáo, mặc dù Hiến pháp quy định Hồi giáo là quốc giáo. Sự 

đa dạng về văn hóa, tôn giáo là yếu tố hết sức nhạy cảm, mỗi dân tộc có lối sống 

riêng đã đƣợc định hình bởi hoàn cảnh lịch sử, nên dễ dẫn đến nảy sinh các vấn 

đề xã hội, các mâu thuẫn và xung đột. Năm 1967, Chính phủ quyết định lấy 

tiếng Melayu là ngôn ngữ chính thức thứ nhất - ngôn ngữ quốc gia; tiếng Anh là 

ngôn ngữ chính thức thứ hai, sử dụng ở các cơ quan nhà nƣớc, lĩnh vực pháp 

luật, tài chính, khoa học. Nhà nƣớc chủ trƣơng văn học Malaysia phải viết bằng 

chữ Melayu và về bối cảnh Malaysia.  
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Tờ báo đầu tiên xuất hiện ở Malaysia vào tháng 3/1806 là báo tiếng Anh 

Prince of Wales Island Gazette. Sau này nền báo chí phát triển mạnh mẽ, nhƣng 

chủ yếu dành cho giới tƣ bản, kinh doanh. Để thực hiện ý thức của cộng đồng 

ngƣời lai Âu - Á, tờ Malayan Tribune (Diễn đàn của ngƣời Malaysia) ra đời 

năm 1915 và cạnh tranh mạnh mẽ với tờ Straits Times (Thời báo Eo biển). Các 

tờ báo của cộng đồng ngƣời Hoa, ngƣời Ấn Độ và ngƣời Malay đã lần lƣợt ra 

đời, thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận và bênh vực cho quyền lợi của cộng 

đồng mình. 

Theo số liệu điều tra mới đây, có khoảng 25,8% ngƣời trƣởng thành đọc 

báo tiếng Malayu, 17,8% - tiếng Hoa, 14,1% - tiếng Anh, chỉ có 2% - tiếng 

Tamil. Hiện nay, Malaysia có 41 tờ báo ngày, trong đó có 17 tờ tiếng Hoa, 14 tờ 

tiếng Anh, 9 tờ tiếng Malayu và 3 tờ tiếng Tamil. Số lƣợng phát hành lớn nhất 

vẫn là các tờ báo bằng tiếng Malayu, kế đến là các tờ báo tiếng Anh và tiếng 

Hoa. Chính phủ có ba yêu cầu đối với báo chí: Tránh đề cập hay khơi gợi những 

vấn đề có thể gây kích động đến tình cảm các dân tộc; Thận trọng khi phản ánh 

các vấn đề liên quan đến tôn giáo; Báo chí phải tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ về mặt địa lý quốc gia. 

BCTT có sức mạnh to lớn trong hoạt động định hƣớng tƣ tƣởng, vì vậy 

nếu các dân tộc có sự hiềm khích hoặc xung đột với nhau, thì một trong những 

ngòi nổ của sự xung đột sẽ khởi đầu từ báo chí. Bởi vậy, Chính phủ đã đƣa ra 

nguyên tắc đối với BCTT: khi phản ánh một sự kiện, hiện tƣợng, vấn đề trong 

xã hội, nhà báo phải nhìn nhận nó thông qua lăng kính quốc gia dân tộc, chứ 

không theo quan điểm sắc tộc vị kỷ hay theo tinh thần cục bộ địa phƣơng. 

Hiến pháp Malaysia quy định đảm bảo quyền tự do ngôn luận nhƣng phải 

“nằm trong phạm vi mà các điều luật quy định”. Luật An ninh quốc gia (1960) 

quy định rõ: “Chính quyền đƣợc phép ngăn cấm việc in ấn, xuất bản, lƣu hành, 

sở hữu bất kỳ tài liệu hay xuất bản phẩm nào có nội dung kích động bạo lực, có 

ý định hay có khả năng dẫn tới sự phá vỡ hòa bình, hay khuyến khích sự thù 

địch giữa các sắc tộc hay các tầng lớp dân cƣ khác nhau”. Luật về tội xúi giục 

nổi loạn quy định: Một người có thể bị phạt tù hay phạt tiền nếu có một hành 

động, một phát ngôn, từ ngữ, hay xuất bản phẩm có khuynh hướng xúi giục nổi 

loạn, như thúc đẩy tư tưởng đối nghịch hay thù ghét giữa các dân tộc, hay các 

tầng lớp dân cư khác nhau của Malaysia. Ngày nay, một trong những vai trò 

quan trọng mà Chính phủ giao cho BCTT là phải thể hiện đƣợc tinh thần dân 
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tộc, xây dựng khối đoàn kết toàn dân và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của 

quốc gia. 

1.4.6. Một số gợi mở và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

* Một số gợi mở 

 Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm các nƣớc trên thế giới, truyền thông 

ở vùng DTTS Việt Nam cần thực hiện các chức năng: 1) Kết nối: gắn kết với 

nhau, đoàn kết với nhau trƣớc hết vì nhằm gia tăng sức mạnh của dân tộc mình 

bất kể ở phạm vi địa phƣơng hay phạm vi toàn quốc; 2) Biểu tượng: gìn giữ các 

giá trị văn hóa vật chất và tinh thần nhƣ ngôn ngữ, phong tục tập quán nhằm 

đảm bảo sự đa dạng văn hóa của dân tộc Việt Nam; 3) Định hướng: giúp ngƣời 

DTTS hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của dân tộc mình đã đƣợc xác nhận bằng 

những chính sách của Nhà nƣớc; cung cấp thông tin về chính trị, kinh tế, dịch vụ 

y tế, giáo dục, việc làm... giúp họ đảm bảo tốt cuộc sống tại nơi cƣ trú, hiểu biết 

về các chuẩn mực xã hội, hội nhập cuộc sống hiện đại. 

Về nội dung, truyền thông ở vùng DTTS Việt Nam cần tập trung vào những vấn 

đề sau: 1) Cung cấp thông tin về các sự kiện diễn ra xung quanh cộng đồng 

DTTS, và những vấn đề mà họ đang quan tâm; 2) Truyền thông về những tấm 

gƣơng tiêu biểu, ngƣời tốt việc tốt của ngƣời DTTS trong các lĩnh vực, từ chính 

trị gia, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân…; 3) Những chủ trƣơng, 

chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến cộng đồng DTTS; 4) Những 

thông tin cung cấp địa chỉ các dịch vụ xã hội nhƣ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, 

việc làm cần sát với thực tiễn và thuận tiện với ngƣời thiểu số tại địa phƣơng; 5) 

Thông tin về thực hiện quyền của cộng đồng thiểu số, lên án những hành vi coi 

thƣờng, miệt thị ngƣời DTTS; 6) Thông tin về giữ gìn và phát triển giá trị văn 

hóa truyền thống, đặc biệt ngôn ngữ DTTS và những chuẩn mực văn hóa, hành 

vi ở cộng đồng ngƣời Kinh cho quá trình hội nhập; 7) Các chƣơng trình giải trí 

bằng tiếng DTTS (âm nhạc, sân khấu, phim ảnh, trò chơi truyền hình…).  

Về phương thức, cần khảo sát hệ sinh thái thông tin ở vùng DTTS theo nhiều 

mục đích (về những sự kiện, về sức khỏe, về chính sách cho cộng đồng, giải 

trí…) trƣớc khi truyền thông. Trên cơ sở đó, đƣa ra các tác động đến các kênh 

truyền thông khác nhau, kết hợp giữa các kênh gián tiếp với các kênh trực tiếp. 

Tăng cƣờng phát thanh và truyền hình bằng tiếng DTTS (dành cho ngƣời không 

biết tiếng Việt). Tiếp tục sử dụng các phƣơng tiện in ấn nhƣ báo in, sách, tờ rơi 

dành cho những ngƣời biết chữ Việt, họ có thể đọc lại cho những không biết chữ 

nghe. Tăng cƣờng sử dụng MXH trong truyền thông (trên điện thoại di động và 

máy tính) cho giới trẻ. 

 * Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

 Ở Mỹ và các nƣớc phƣơng Tây, hầu hết các cơ quan BCTT dành cho ngƣời 

DTTS do chính ngƣời DTTS tự thành lập, điều hành và sản xuất, nên họ hiểu rõ 

những vấn đề mà đồng bào họ đang mong chờ. Vì vậy, các cơ quan BCTT Việt 

Nam cần tăng cường tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, cộng tác 

viên người DTTS trực tiếp tham gia quản lý, và sản xuất nội dung cho các sản 



 95 

phẩm truyền thông phục vụ DTTS. Khảo sát toàn diện về nhu cầu thông tin của 

đồng bào DTTS để sản xuất nội dung của truyền thông đa dạng, phong phú hơn. 

Tăng cƣờng thông tin kinh tế thƣơng mại, giúp các doanh nghiệp nắm bắt đƣợc 

nhu cầu của đồng bào DTTS để xây dựng kế hoạch đầu tƣ, đồng thời cơ sở kinh 

doanh vừa và nhỏ của ngƣời DTTS có cơ hội mở rộng. Chú trọng các thông tin y 

tế, KH-CN thiết thực đối với ngƣời dân vùng DTTS. Tăng cƣờng đƣa tin trên 

báo chí về cuộc sống ngƣời dân vùng DTTS để thu hút họ xem nhiều hơn. 

 Việc khai thác thông tin từ Trung ƣơng và địa phƣơng chƣa đƣợc truyền tải 

trọn vẹn tới nhiều ngƣời DTTS ở Ấn Độ là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng 

bất ổn trong xã hội, khi những kẻ muốn kích động bạo lực tôn giáo thƣờng bóp 

méo thông tin để gây ra những cuộc bạo loạn. Điều này cho thấy truyền thông 

Ấn Độ chƣa phản ánh đầy đủ, đa dạng, sinh động về tình hình KT-XH vùng 

DTTS, chƣa hỗ trợ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, mặt tích 

cực là với công nghệ phần mềm phát triển, họ tận dụng rất tốt MXH nhƣ 

Facebook, Twitter, sử dụng ngôn ngữ của ngƣời DTTS để truyền thông thông 

qua các chƣơng trình ca múa nhạc dân gian và phim ảnh (ngƣời dân Ấn Độ vốn 

rất mê ca hát và phim ảnh). Và từ những kinh nghiệm ở Ấn Độ thì điều cần thực 

hiện là: Nâng cao dân trí, tăng cường công tác giáo dục để nhiều người DTTS 

có thể đọc thông viết thạo, thuận lợi tiếp cận chính sách, pháp luật. Nên có thêm 

nhiều chương trình truyền thông hơn dành cho người DTTS, nhƣ hƣớng dẫn lao 

động, sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy việc tặng hoặc 

khuyến mãi khi mau các thiết bị thông tin điện tử (tivi, đài, điện thoại, v.v…) để 

họ tiếp cận nhiều hơn với TTĐC. 

 Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và từ kinh nghiệm của 

Trung Quốc, Áo, phải đẩy mạnh áp dụng thành tựu công nghệ thông tin cho 

người DTTS. Cần đẩy mạnh các chương trình truyền thông trên các trang web 

và các ứng dụng công nghệ mới hƣớng tới ngƣời DTTS để tạo điều kiện thuận 

lợi cho truyền thông chính sách. Cơ quan phụ trách phối hợp thông tin cần phải 

thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động đưa tin, chống tin xấu, tin giả trên MXH 

vì nếu không đƣợc kiểm soát thì sẽ dễ gây ra những rối loạn trong xã hội; tăng 

cƣờng giám sát công tác phát hành để đảm bảo các ấn phẩm truyền thông đến 

đƣợc tận tay ngƣời DTTS.  

 Cần tham khảo kinh nghiệm Áo và Ấn Độ trong việc phát huy vai trò của 

chính người DTTS trong xây dựng và phát sóng các chương trình truyền thông 

về cuộc sống của chính họ. Nhà nƣớc cần đâu từ xây dựng những cơ quan 



 96 

truyền thông hỗ trợ ngƣời DTTS, hƣớng dẫn họ quay phim, chụp ảnh, dựng kịch 

bản truyền hình, phát thanh để xây dựng chƣơng trình truyền thông và phát trên 

các kênh. Đây cũng là cơ hội phát ngôn của chính ngƣời DTTS, qua đó tác động 

vào nhận thức của công chúng, tạo sự cảm thông, chia sẻ và đồng thuận xã hội. 

 Từ kinh nghiệm Trung Quốc, cần tăng cƣờng đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng và 

nguồn lực cho các chủ thể và cơ sở vật chất ở thôn, bản để truyền thông trực tiếp 

đạt hiệu quả cao. Đầu tư nhiều hơn cho truyền thông cấp tỉnh, vì mỗi tỉnh có các 

DTTS đặc thù trên địa bàn, việc truyền thông sẽ cụ thể, sát thực với từng dân 

tộc; không nên thực hiện đại trà một mô hình truyền thông cho tất cả các vùng 

DTTS trên cả nƣớc. 

**************** 

 Như vậy, truyền thông có vai trò rất quan trọng, giúp kết nối ngƣời DTTS từ 

các vùng sâu, vùng xa với các dân tộc khác trên cả nƣớc và thế giới, nâng cao 

nhận thức của ngƣời DTTS về quyền lợi và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Hiện nay chúng ta có một lực lƣợng hùng hậu tham gia công tác truyền 

thông, cả gián tiếp và trực tiếp, cả trung ƣơng và địa phƣơng. Đây là công việc 

không chỉ của các cơ quan BCTT, mà của cả HTCT và từng ngƣời dân, vì đồng 

bào vùng DTTS là nhóm công chúng rất đặc thù, đòi hỏi phải có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các chủ thể. Nội dung truyền thông đòi hỏi phải chính xác, đầy đủ, 

phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phƣơng thức truyền thông cần đa dạng, 

phong phú, phù hợp với điều kiện kinh tế và trình độ nhận thức của từng dân 

tộc. Kinh nghiệm truyền thông cho đồng bào DTTS của các nƣớc có giá trị tham 

khảo trong xây dựng chính sách và triển khai các hoạt động truyền thông ở Việt 

Nam, nhất là trong thời kỳ bùng nổ thông tin nhƣ hiện nay. 



 97 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  

 

2.1. THỰC TRẠNG NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG  

2.1.1. Truyền thông về chính trị 

Giai đoạn từ năm 1986-2000 

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định công tác truyền thông phục vụ 

vùng DTTS có vai trò vô cùng quan trọng, và đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ 

thị, quyết định, nghị định chỉ đạo, hƣớng dẫn về vấn đề này. Xuất hiện nhiều bài 

báo, chƣơng trình bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh chống 

tƣ tƣởng sai trái, thù địch trên báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, VTV, VOV... 

Nội dung Đại hội VI, VII, VIII và một số nghị quyết Trung ƣơng liên quan đến 

đồng bào vùng DTTS cũng đƣợc các cơ quan BCTT đăng tải rộng rãi, với hình 

thức rút gọn hoặc phân tích từng chủ đề cụ thể. 

Trong giai đoạn 1986-2000, đất nƣớc ta có nhiều sự kiện tác động mạnh 

mẽ đến các vùng DTTS và công tác truyền thông. Năm 1989, Việt Nam rút quân 

tình nguyện khỏi Campuchia, bà con ngƣời Khmer và các DTTS khác ở vùng 

Tây Nam Bộ và Tây Nguyên dần ổn định cuộc sống và thiết lập quan hệ hữu 

nghị với ngƣời dân Campuchia. Ở vùng biên giới phía Bắc, từ khi Việt Nam và 

Trung Quốc tuyên bố bình thƣờng hóa quan hệ hai bên vào năm 1990 và đấy 

mạnh quan hệ hợp tác, khu vực biên giới đã ổn định trở lại và phát triển KT-XH 

mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ năm 1986-1995, đất nƣớc ta còn nhiều khó khăn, các 

thế lực thù địch tiếp tục bao vây, cấm vận, tấn công mạnh mẽ nƣớc ta thông qua 

chiến lƣợc “diễn biến hòa bình”; đặc biệt sau khi Liên Xô và các nƣớc XHCN ở 

Đông Âu sụp đổ, nhiều ngƣời trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, 

dao động, mất niềm tin vào sự nghiệp xây dựng CNXH; đời sống của nhân dân 

ta còn thiếu thốn, tình trạng đói nghèo còn khá phổ biến ở các vùng DTTS&MN. 

Năm 1996, nƣớc ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng KT-XH, bƣớc vào thời kỳ 

CNH, HĐH, các vùng DTTS có những bƣớc chuyển mạnh mẽ. Từ năm 1990, 

thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (1989) về một số chủ 

trương, chính sách lớn phát triển KT-XH miền núi, Đảng và Nhà nƣớc ban hành 

nhiều chính sách phát triển toàn diện vùng DTTS. Hàng loạt dự án, đề án, kế 

hoạch, Quyết định đƣợc triển khai nhằm tháo gỡ những khó khăn cho đồng bào 

DTTS về phát triển KT-XH nhƣ đất đai, định canh định cƣ, hỗ trợ tiêu thụ sản 
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phẩm, phát triển làng nghề, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, mở rộng mạng 

lƣới thông tin liên lạc, cấp phát báo chí miễn phí... Công tác truyền thông thời 

kỳ này tập trung phản ánh cuộc sống của đồng bào vùng DTTS, bên cạnh việc 

giới thiệu những thành tựu phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, mô hình làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp... còn dành thời lƣợng lớn để tuyên truyền, giải thích 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về vấn đề dân tộc, vì các thế lực 

thù địch hoạt động rất mạnh, ở một số vùng DTTS xảy ra những điểm nóng 

chính trị- xã hội, một số ngƣời vẫn vƣợt biên trái phép hoặc tham gia các tổ chức 

phản động hoạt động chống phá chế độ...  

BCTT tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và 

Campuchia, giải thích rõ nguồn gốc và lịch sử hình thành vùng đất Nam Bộ, 

vùng đất Tây Nguyên, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam. Xuất hiện nhiều bài viết về những tấm gƣơng đấu tranh 

chống truyền đạo trái phép, bảo vệ biên giới chống các lực lƣợng phản động; 

củng cố mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa các dân tộc trên tinh thần đoàn kết, 

bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng làm chủ tập thể. Kiên quyết chống những biểu thị 

tƣ tƣởng “dân tộc lớn” và “dân tộc hẹp hòi”.  

BCTT cũng đăng nhiều bài viết định hƣớng việc thực hiện chủ trƣơng của 

Đảng về lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác báo 

chí, xuất bản từ đó Chính phủ xây dựng và ban hành chính sách cấp phát báo chí 

in miễn phí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn. Vào những năm 

1997-2000, BCTT đã đăng tải nhiều bài báo, chƣơng trình phát thanh, truyền 

hình về những thành tựu to lớn mà nhân dân vùng DTTS đạt đƣợc về các biện 

pháp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về xây dựng HTCT cơ sở vùng 

DTTS, nhất là từ khi có Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở (1998); những tấm 

gƣơng bảo vệ chính quyền, củng cố đoàn kết giữa các DTTS, giữ vững độc lập, 

chủ quyền quốc gia; việc chăm lo đời sống tinh thần của bà con, nâng cao niềm 

tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nƣớc. 

BCTT cũng đăng tải nhiều bài bình luận, phân tích chủ trƣơng của Nhà 

nƣớc mở rộng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ vùng DTTS, nhƣ khôi 

phục các lớp dành riêng cho cán bộ miền núi ở trƣờng đảng, trƣờng hành chính, 

các trƣờng đoàn thể quần chúng ở Trung ƣơng và địa phƣơng, có chế độ thỏa 

đáng đối với học viên các lớp nói trên. Bổ sung chính sách, chế độ đối với cán 

bộ ngƣời DTTS, ngƣời miền xuôi công tác ở địa bàn vùng DTTS&MN. 
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Báo chí cũng phản biện, phê phán một số chủ trƣơng, kế hoạch, dự án hỗ 

trợ cho vùng DTTS&MN nhƣng do thiếu khảo sát thực tế nên khó thực hiện, 

hiệu quả thấp, nhƣ chƣơng trình định canh định cƣ, chƣơng trình trồng rừng, hỗ 

trợ đất sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho đồng bào vùng DTTS, chƣơng 

trình hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn (135)... 

Nhìn chung, các cơ quan truyền thông đƣợc quán triệt truyền thông ở 

vùng DTTS với mục tiêu tăng cƣờng đƣa nội dung thông tin tuyên truyền nhằm 

phổ biến chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; cung cấp, giới thiệu 

các kinh nghiệm, các gƣơng điển hình tiên tiến trong sản xuất, hoạt động xã hội, 

phổ biến kiến thức về các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong các hoạt động sản 

xuất; giới thiệu, phổ biến các thông tin về bảo tồn văn hóa phục vụ đồng bào. 

Giai đoạn 2001-2020 

Giai đoạn này, công tác truyền thông ở vùng DTTS đƣợc triển khai đồng 

bộ, bà bản hơn trƣớc. Nhà nƣớc đã đầu tƣ, nâng cấp cơ sở hạ tầng truyền thông 

ở tất cả các vùng: phủ sóng phát thanh, truyền hình, sau đó là mạng Internet đến 

tất cả các huyện, hầu hết các xã. Đại đa số ngƣời dân vùng DTTS đƣợc tiếp nhận 

thông tin từ các phƣơng tiện truyền thông chính thống. Nhờ thông tin cập nhật, 

chính xác nên bà con vùng DTTS yên tâm làm ăn, tin tƣởng vào chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Nội dung thông tin trên các loại hình BCTT 

ngày càng đa dạng, phong phú, phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống chính trị 

đất nƣớc. Theo kết quả điều tra xã hội học (khảo sát 2.000 ngƣời dân vùng 

DTTS), trong số các nội dung thông tin tiếp nhận từ TTĐC, đồng bào DTTS 

quan tâm nhất là thông tin về chính trị, trong đó nội dung chính trị trong nƣớc 

đạt tỉ lệ cao nhất (55,3%); an ninh quốc phòng xếp thứ hai (43,3%); tiếp đến là 

nội dung các vấn đề xã hội (38,2%), tổng hợp, chính trị quốc tế (30,8%)... (Xem 

biểu đồ 1). 
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Biểu đồ 1: Loại nội dung thông tin thường tiếp nhận từ TTĐC 

 

Trong truyền thông trực tiếp, thông tin chính trị (công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội…) vẫn là nội dung đƣợc ƣu tiên 

cung cấp cho bà con DTTS. Điều này chứng tỏ bà con DTTS quan tâm nhất đến 

chƣơng trình thời sự, các vấn đề chính trị trong nƣớc (Xem biểu đồ 2).. 

Biểu đồ 2: Các chủ đề nội dung thông tin từ truyền thông trực tiếp 

 

Trong các nội dung thông tin về chính trị, các chủ thể truyền thông đã 

phản ánh đến bà con vùng DTTS những nội dung chính sau:  

Thứ nhất, truyền thông về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đối với vùng 

DTTS. 
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Do đặc điểm dân trí và tâm lý, ngƣời DTTS thích tiếp thu những thông tin 

cụ thể, ngắn gọn, vì vậy những tri thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng đã đƣợc thể hiện 

thông qua những bài báo, chƣơng trình PT-TH diễn đạt dễ hiểu, có ví dụ chứng 

minh cụ thể. Những bài vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

vào thực tiễn đƣợc bà con đón nhận nhiều hơn. Trong đó những bài viết về tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh đƣợc công 

chúng DTTS đón xem/đọc nhiều nhất, và lan tỏa nhanh nhất.  

Những bài viết về vận dụng tƣ tƣởng V.I.Lênin về vấn đề dân tộc phù hợp 

với thực tiễn Việt Nam, khẳng định quan điểm của Đảng Các dân tộc bình đẳng, 

đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển  trong xây dựng đƣờng lối, chính 

sách dân tộc. Các phƣơng tiện BCTT đã đƣa tin sâu, rộng về diễn biến, những 

mô hình học tập sáng tạo và kết quả về cuộc vận động học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; mở chuyên mục Bác Hồ với đồng bào dân tộc, 

trong đó đăng nhiều bài viết, thƣ, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

đồng bào DTTS, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, nhất là ngƣời 

DTTS. Các báo cũng nêu nhiều tấm gƣơng ngƣời DTTS học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

BCTT phổ biến rộng rãi các nghị quyết, chỉ thị của Đại hội Đảng, Ban 

chấp hành Trung ƣơng, Ban Bí thƣ về các vấn đề của đời sống xã hội, nhất là về 

phát triển KT-XH vùng DTTS, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phổ 

biến rộng rãi quy định của Hiến pháp về phát triển dân tộc: “Nhà nƣớc thực hiện 

chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các DTTS phát huy nội lực, 

cùng phát triển với đất nƣớc”
40

. Áp dụng lý thuyết truyền thông “Chƣơng trình 

nghị sự”, các loại hình BCTT phối hợp tập trung phản ánh, phân tích chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc về đầu tƣ phát triển KT-XH vùng DTTS; thƣờng xuyên 

đƣa tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành địa 

phƣơng, của Uỷ ban Dân tộc; những kết quả thực hiện chiến lƣợc công tác dân 

tộc, các chƣơng trình, đề án, dự án, chính sách cho vùng DTTS, về tình hình an 

ninh quốc phòng; phản ánh chân thực, khách quan các vấn đề đang diễn ra trong 

đời sống xã hội, đồng thời truyền tải, tiếp nhận và phản hồi ý kiến công chúng 

với các cơ quan chức năng, qua đó thu hút đƣợc sự quan tâm rộng rãi của công 

chúng trên cả nƣớc, và cả nƣớc hiểu rõ hơn và giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với 

ngƣời dân vùng DTTS. Theo thông tin BCTT, liên quan đến vùng DTTS, đến 

cuối năm 2019, Quốc hội đã ban hành 108 luật, hơn 30 nghị quyết; Chính phủ 

                                                           
40

 Hiến pháp năm 2013. 
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và các bộ, ngành có 118 văn bản, trong đó có 54 chính sách, đề án
41

… Chỉ riêng 

từ 2003 - 2013, Quốc hội đã ban hành 38 luật, Chính phủ có 160 văn bản (14 

nghị định, 40 quyết định, 27 văn bản phê duyệt đề án; 51 văn bản và 26 thông tƣ 

liên tịch) về phát triển toàn diện KT-XH các vùng DTTS
42

. Trong đó, có các 

nghị định, quyết định chuyên đề cho phát triển từng vùng (Tây Bắc, Tây 

Nguyên, Tây Nam Bộ), từng dân tộc (Hoa, Khmer, H‟Mông, Thái…). Điều này 

thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nƣớc đối với các vùng DTTS.

  

Những năm gần đây, TTĐC tập trung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 

2085/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 31/10/2016 về Phê duyệt chính 

sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2020. 

Mục tiêu của chính sách là: Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức 

xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bƣớc cải thiện và nâng cao điều kiện sống 

cho hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; giảm dần chênh lệch 

trong phát triển giữa vùng trong cả nƣớc. TTĐC tích cực hƣớng dẫn, khuyến 

khích, động viên ngƣời DTTS thực hiện đúng chủ trƣơng, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nƣớc. VTV5 dành các khung giờ cố định thuận tiện cho các 

nhóm DTTS. Ví dụ, chƣơng trình tiếng H‟Mông đƣợc phát sóng vào 5h30 – 6h 

và 13h30 – 14h các ngày thứ 3, 4, 5, 6. Truyền thông pháp luật là nội dung đƣợc 

các cơ quan BCTT thực hiện tích cực, nhằm hình thành ý thức tôn trọng pháp 

luật, thuyết phục ngƣời DTTS tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò và hiệu lực 

của pháp luật trong cuộc sống. Một trƣởng thôn cho biết: “Các hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất có ý nghĩa đối với đồng bào DTTS. Đƣợc 

tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật nên nhiều năm qua trong thôn không 

còn tình trạng thanh niên uống rƣợu say xỉn gây mất an ninh trật tự, mất an toàn 

giao thông...” (PVS). 

Các chủ thể truyền thông vận động đồng bào DTTS tự giác tham gia bảo vệ 

khối đại đoàn kết dân tộc, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển KT-

XH, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, thực 

hiện tốt các Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia (Giảm nghèo bền vững; Xây dựng 

nông thôn mới, Chƣơng trình 135) và các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 

KT-XH vùng DTTS.  

                                                           
41

 Số liệu của Ủy ban Dân tộc, 2019. 
42

Ủy ban Dân tộc: Báo cáo đánh giá và triển khai chính sách vùng dân tộc,  năm 2013. Dẫn lại: Phùng Hữu Phú, 

Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Viết Thông: Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, NXB. CTQG, Hà Nội, tr. 495,496 
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Khi truyền thông những nội dung chính sách, các chủ thể địa phƣơng 

thƣờng dùng lý thuyết thâm nhập xã hội hoặc mô hình truyền thông 2 bước để 

triển khai. Đó là phổ biến kỹ nội dung, hƣớng dẫn phƣơng pháp truyền thông 

cho cán bộ xã hoặc báo cáo viên, tuyên truyền viên, già làng, ngƣời uy tín sau đó 

những ngƣời này sẽ phổ biến, giải thích cho bà con; hoặc cán bộ truyền thông 

đến từng làng, bản để truyền thông và nắm tình hình để có biện pháp truyền 

thông thích hợp, mang lại hiệu quả cao hơn 

Thứ hai, truyền thông về xây dựng HTCT các cấp; xây dựng đội ngũ cán 

bộ người DTTS; dân chủ ở cơ sở; quyền con người, quyền công dân; đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

TTĐC phản ánh thành tựu đổi mới về chính trị, nhất là nội dung về xây 

dựng HTCT trong sạch, vững mạnh; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng 

chính quyền, cải cách hành chính, đổi mới hoạt động của các đoàn thể nhân dân. 

Đó là tuyên truyền về vai trò của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo công tác dân 

tộc. Đồng bào các dân tộc luôn nhận đƣợc sự động viên, chia sẻ, chăm lo cả về 

vật chất và tinh thần từ các tổ chức đảng; đƣợc chính quyền tôn trọng, tƣơng trợ 

lúc khó khăn do giáp hạt, sâu bệnh, mất mùa, thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Qua sự 

chỉ đạo, vận động trực tiếp của cán bộ HTCT cơ sở mà nhiều hộ gia đình DTTS 

tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng. TTĐC cũng đẩy mạnh tuyên 

truyền về tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ 

cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, khẳng định họ là chỗ dựa vững chắc cho đồng 

bào DTTS. Nhiều bài báo khẳng định: Dân chủ và phát huy dân chủ trong sinh 

hoạt của các cấp ủy đảng vùng DTTS đƣợc triển khai sâu rộng đi liền với đề cao 

trách nhiệm đảng viên cấp ủy, giữ vững kỷ luật, kỷ cƣơng, thực hiện nguyên tắc 

tập trung dân chủ trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong các tổ chức. 

Mỗi đảng viên cấp ủy luôn gƣơng mẫu về mọi mặt, là tấm gƣơng về đạo đức, có 

lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tƣ, tất cả vì lợi ích, cuộc sống đồng 

bào. Nhờ đó đã hạn chế những biểu hiện xấu nhƣ đố kỵ, ích kỷ, thiếu tôn trọng 

nhau trong nội bộ, đồng thời là cơ sở để đấu tranh ngăn chặn các hiện tƣợng độc 

đoán, chuyên quyền, góp phần xây dựng HTCT cơ sở vùng DTTS luôn vững 

mạnh. 

TTĐC tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở vùng 

DTTS; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, từ công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đến tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, chú trọng công tác phát triển 

đảng viên là người DTTS... Báo chí phản ánh nhiều vụ việc tiêu cực trong công 
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tác cán bộ, tham nhũng chính sách, vi phạm pháp luật ở các vùng DTTS
43

. Báo 

chí cũng phản ánh sự mất cân đối về đội ngũ cán bộ ngƣời DTTS
44

, số cán bộ, 

công chức, viên chức là ngƣời DTTS chủ yếu tập trung tại các đơn vị sự nghiệp, 

còn ít trong cơ quan hành chính. Nhiều cử nhân ngƣời DTTS khi trở về địa 

phƣơng không đƣợc tuyển dụng. Công tác phát triển đảng viên ở vùng DTTS 

cũng gặp nhiều khó khăn.  

Kết quả điều tra thực tiễn cho thấy, trong các thông tin về chính trị, tỉ lệ 

tiếp cận “phổ biến chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc” đạt cao nhất, 

chiếm 53,8%; thứ hai là thông tin về truyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, chiếm 47,8%; thấp nhất là thông tin về “vị trí, quan hệ của 

Việt Nam trên thế giới”, chỉ chiếm 17,8%. Điều này cho thấy, bà con quan tâm 

nhiều hơn đến những vấn đề tác động trực tiếp đến cuộc sống của mình, ít quan 

tâm hơn đến các vấn đề bên ngoài (thế giới) (Xem biểu đồ 3). 

Biểu đồ 3: Các thông tin về chủ đề chính trị 

 

Thứ ba, truyền thông về hình ảnh người DTTS, về đại đoàn kết dân tộc, 

mối quan hệ dân tộc, vấn đề tôn giáo trong vùng DTTS. 

Ở Việt Nam, các DTTS trƣớc đây thƣờng đƣợc biết đến với các danh 

xƣng dùng chung nhƣ “ngƣời Thƣợng”, “ngƣời Thổ”, coi họ là ngƣời có trình 

độ phát triển thấp hơn, với lối sống có phần kỳ dị, lạ thƣờng. Trong chế độ mới, 

                                                           
43

 Vụ bổ nhiệm thần tốc ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ năm 2017.. 
44

 Ở Tây Nguyên, các DTTS chiếm khoảng 36,3% dân số toàn vùng với 5,6 triệu ngƣời, song trong nhiệm kỳ 

2015-2020, cán bộ là ngƣời DTTS ở cấp huyện chƣa đến 17%; cấp ủy các tỉnh là 10,9%; lãnh đạo sở, ban, ngành 

12,4% 
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BCTT tuyên truyền, phản ánh những nét đặc trƣng của 54 dân tộc, thể hiện sự 

tôn trọng các dân tộc đang cƣ trú trên lãnh thổ Việt Nam. Các phƣơng tiện 

truyền thông cũng tập trung phản ánh các mối quan hệ trong vùng DTTS: trong 

nội bộ từng dân tộc, giữa các dân tộc anh em với nhau; quan hệ dân tộc xuyên 

quốc gia, giữa dân tộc đa số với các DTTS, giữa các dân tộc với cộng đồng dân 

tộc - quốc gia. Nhìn chung các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau. 

TTĐC đã phản ánh rõ nét các mối quan hệ giữa các dân tộc và đƣa ra những giải 

pháp kiến nghị phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn tồn 

tại những sai phạm trong hoạt động BCTT về DTTS. Năm 2014, VTV3, Đài 

THVN bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 15 triệu đồng do phát sóng 

chƣơng trình bán kết Nhân tố bí ẩn (X-Factor) vì đã để xảy ra sai phạm trong sử 

dụng hình ảnh của ngƣời DTTS. Cụ thể, Ban nhạc F-Band đã dùng khăn piêu 

đội đầu của đồng bào Thái để đóng khố cho các diễn viên chính trong tiết mục 

Mash up các ca khúc Tây Nguyên.    

Trong những bài viết phản ánh về quan hệ giữa dân tộc Kinh với các 

DTTS, nếu nhƣ trƣớc năm 1986 có xu hƣớng tìm hiểu sự hòa hợp, gắn kết thì từ 

năm 1986, nhất là từ năm 2000 đến nay, còn có thêm việc xem xét những bất 

đồng để tìm giải pháp phù hợp giải quyết. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những 

bài viết về mối quan hệ gắn bó, đoàn kết của ngƣời Kinh với ngƣời DTTS ngày 

càng nhiều hơn. 

Các cơ quan BCTT đã tích cực tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn 

giáo của Đảng và Nhà nƣớc, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngƣỡng, tôn 

giáo chống chính quyền ở vùng DTTS. Trong những năm gần đây, số lƣợng 

ngƣời DTTS theo tôn giáo vẫn tăng. BCTT đƣa tin, ở Tây Bắc, năm 2005 có hơn 

100 nghìn ngƣời Mông, Dao theo đạo Tin Lành, 38 nghìn ngƣời theo Công giáo. 

Ở Tây Nguyên, năm 2004 có gần 400 nghìn ngƣời DTTS theo Tin Lành
45

, Công 

giáo có 256.910 ngƣời, đạo Phật có 20 nghìn, đạo Cao Đài có 1 nghìn ngƣời. 

Đến năm 2020, số lƣợng ngƣời DTTS theo các tôn giáo này đều tăng. Ở Tây 

Nam Bộ, năm 2005, có hơn 1 triệu tín đồ ngƣời Khmer với 8.490 sƣ và 433 

chùa. Thời gian gần đây, Công giáo và Tin Lành cũng tiến hành hoạt động 

truyền giáo trong đồng bào Khmer, đã thu hút đƣợc hơn 1 nghìn ngƣời theo. Ở 

vùng Duyên hải miền Trung có gần 40 nghìn ngƣời Chăm theo Hồi giáo.  

                                                           
45

 Số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, 2005. 
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Những hoạt động truyền giáo do các tổ chức tôn giáo trong nƣớc triển 

khai, đồng thời có sự hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo quốc tế. Ngƣời H‟Mông, 

Dao lúc đầu tiếp thu đạo Tin Lành từ bên ngoài (Philippin, Hồng Kông, Thái 

Lan, Lào, Trung Quốc) qua các phƣơng tiện nhƣ: đài phát thanh, băng đĩa, Kinh 

Thánh - gọi là truyền giáo gián tiếp, sau đó mới đƣợc hỗ trợ từ các tổ chức tôn 

giáo trong nƣớc. Việc truyền đạo và theo đạo Tin Lành, Công giáo ở vùng Tây 

Bắc, Tây Nguyên đã gây ra những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực về xã hội. 

Những yếu tố tích cực về đạo đức, lối sống, văn hóa nhƣ việc xoá bỏ những hủ 

tục lạc hậu trong ma chay, cƣới xin, thực hiện hôn nhân một vợ một chồng, 

không uống rƣợu, không hút thuốc, tuân thủ pháp luật,... ngày càng tăng, hình 

thành một không gian văn hóa mới trong vùng DTTS ở Tây Nguyên và Tây Bắc. 

Tuy nhiên, những yếu tố tiêu cực cũng cho thấy mức độ báo động về niềm tin 

của ngƣời DTTS. 

Báo chí đƣa tin: Hiện nay, trong các gia đình ngƣời Mông theo đạo Tin Lành, quan hệ giữa 

vợ chồng bình đẳng hơn, phụ nữ phần nào đã khẳng định đƣợc vị trí của mình, đƣợc tham 

gia quyết định các công việc của gia đình và cộng đồng. Nhƣng bên cạnh đó, mối quan hệ 

dòng họ, làng bản, cộng đồng lại đang bị biến đổi theo chiều hƣớng tiêu cực. Dòng họ không 

còn là sợi dây liên kết giữa các thành viên; vai trò của trƣởng họ, già làng, trƣởng bản bị suy 

giảm nghiêm trọng, thay vào đó là vị trí của mục sƣ, trƣởng nhóm Tin Lành. Kết quả khảo 

sát cho thấy, trả lời câu hỏi: Ngƣời quan trọng nhất trong làng/bản là ai? 81% ngƣời Mông 

theo Tin Lành cho rằng đó là mục sƣ, 9,6% cho đó là già làng và 9,4% cho đó là trƣởng bản. 

Với câu hỏi: Khi có việc quan trọng ông (bà) thƣờng hỏi ý kiến của ai? 14,5% hỏi ý kiến 

ngƣời thân trong gia đình, 3,0% hỏi ý kiến già làng, 3,1% hỏi ý kiến thày cúng, 70% hỏi ý 

kiến Trƣởng điểm nhóm Tin Lành, 4,2% hỏi ý kiến cán bộ địa phƣơng và 5,1% hỏi ý kiến 

của ngƣời đồng đạo (Tuyengiao.vn, 1/2019). 

Truyền thông về quyền tự do tôn giáo, tín ngƣỡng đến từng ngƣời dân, hộ 

dân là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân 

tộc trong quá trình xây dựng đất nƣớc giàu mạnh. BCTT khẳng định quan điểm 

của Đảng và Chính phủ là chấp nhận sự khác biệt giữa các dân tộc, không trái 

với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ định kiến, mặc cảm giữa các dân tộc. 

Nhiều tôn giáo và tín ngƣỡng thờ cúng vốn một thời mai một, thì nay đã đƣợc 

khôi phục thực sự, là cơ sở để ngƣời dân tin tƣởng hơn vào chính sách dân tộc, 

tôn giáo của Đảng.  

2.1.2. Truyền thông về kinh tế 

 Giai đoạn 1986-2000 

 Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, sau đó là Quyết định 
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72/QĐ-HĐBT ngày 13/3/1990 "Về một số chủ trƣơng, chính sách cụ thể phát 

triển KT-XH miền núi", BCTT tích cực đƣa tin về vùng DTTS hơn. Các bài viết, 

chƣơng trình tập trung viết bài nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và 

những đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của các vùng DTTS; nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc tƣơng trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa miền đồng bằng với miền 

núi; liên kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế ở miền núi với miền xuôi; tổ chức 

nghiên cứu một cách toàn diện, tổng thể các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng DTTS. Phê phán quan điểm nặng về xây 

dựng các cơ sở quốc doanh quy mô lớn, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa nông 

nghiệp một cách máy móc, rập khuôn theo mô hình của đồng bằng, không chú ý 

yếu tố trình độ sản xuất và điều kiện xã hội ở miền núi. Cách làm đó đã kìm hãm 

sản xuất phát triển và gây ra nhiều hậu quả xấu về kinh tế, xã hội và chính trị.  

BCTT tập trung phổ biến nội dung Nghị định số 20/1998 NĐ-CP về hỗ 

trợ vốn cho doanh nghiệp thƣơng nghiệp Nhà nƣớc hoạt động ở vùng 

DTTS&MN, chính sách trợ cƣớc, trợ giá thu mua nông sản, lâm sản và bán các 

hàng hóa thiết yếu cho đồng bào các dân tộc; việc thực hiện Quyết định 

135/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt 

khó khăn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; Chƣơng trình 134/2004/QĐ-TTg về hỗ 

trợ đất sản xuất, nhà ở và các nhu cầu thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho 

đồng bào nghèo thuộc DTTS...  

Trong công tác truyền thông ở vùng DTTS, các cơ quan BCTT Trung 

ƣơng và địa phƣơng đều thống nhất nhận thức, việc phát triển KT-XH phải quán 

triệt phƣơng châm "Trung ƣơng và địa phƣơng cùng làm, Nhà nƣớc và nhân dân 

cùng làm". Đẩy mạnh công tác vận động, giải thích cho đồng bào khắc phục tƣ 

tƣởng chờ đợi, ỷ lại vào ngân sách Trung ƣơng, xem nhẹ nỗ lực của địa phƣơng. 

BCTT kiến nghị các chính quyền địa phƣơng điều chỉnh lại quan hệ sản xuất ở 

vùng DTTS cho phù hợp với tính chất và trình độ của lực lƣợng sản xuất, thật sự 

tôn trọng quyền tự quyết định của nhân dân trong việc lựa chọn các hình thức 

kinh tế và cơ chế quản lý thích hợp, lấy hiệu quả làm tiêu chuẩn hàng đầu, nhất 

thiết không hình thức, máy móc, rập khuôn, áp đặt. Phát triển miền núi toàn diện 

cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó trọng tâm 

là phát triển KT-XH gắn với thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng. Quan 

tâm đúng mức đến việc giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống vật chất 

và văn hóa của nhân dân. Coi trọng đào tạo cán bộ ngƣời DTTS; tôn trọng và 

phát huy những phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân 
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tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng DTTS về ý thức và nghĩa vụ bảo 

vệ quốc phòng, an ninh, đồng thời củng cố nhận thức trong nhân dân cả nƣớc, 

coi giữ gìn biên cƣơng của Tổ quốc, bảo vệ vùng DTTS&MN là việc chung của 

cả nƣớc, trƣớc hết là việc thiết thân của nhân dân miền núi. Đội ngũ cán bộ, 

chiến sĩ quân đội, an ninh bảo vệ miền núi chủ yếu phải tuyển chọn từ thanh 

niên ở vùng DTTS để đào tạo. 

BCTT cũng phản ánh thực trạng xây dựng cơ cấu kinh tế vùng 

DTTS&MN theo hƣớng phát triển kinh tế hàng hóa, liên kết chặt chẽ với các 

tỉnh đồng bằng, ra sức phát huy thế mạnh của từng vùng, trƣớc hết về nông 

nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp và kết cấu hạ tầng, thƣơng nghiệp và dịch vụ. 

Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế mở rộng các hoạt động dịch vụ phục 

vụ sản xuất và đời sống, kể cả kinh tế, văn hóa, y tế... theo pháp luật. Đƣa nhanh 

tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào miền núi, mở rộng các hình thức hợp tác kinh tế 

đối ngoại. Có chính sách ƣu đãi, cởi mở nhằm thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài để mở 

mang kinh tế miền núi, cả về nông nghiệp, lâm nghiệp cũng nhƣ công nghiệp 

khai khoáng, công nghiệp chế biến, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, kết cấu 

hạ tầng, thƣơng nghiệp và dịch vụ. Đầu tƣ phát triển du lịch và dịch vụ du lịch ở 

miền núi. Tu bổ và xây dựng thêm các khu du lịch, điểm du lịch nhƣ Điện Biên, 

Trƣờng Sơn, Tam Đảo, Đà Lạt... để thu hút khác du lịch trong nƣớc và từ nƣớc 

ngoài. 

 BCTT cũng kiến nghị đổi mới các chính sách KT-XH đối với vùng DTTS. 

Trƣớc hết, điều chỉnh chính sách thuế nông nghiệp, thuế tiểu, thủ công nghiệp, 

thuế lƣu thông hàng hóa, nhằm khuyến khích phát triển kinh tế hàng hóa ở vùng 

DTTS. Khuyến khích việc hình thành các trung tâm công nghiệp - thƣơng mại - 

dịch vụ tại các thị trấn, thị tứ, các trục giao thông ở vùng DTTS. Đầu tƣ xây 

dựng và cải tạo các chợ ở miền núi, để chợ thật sự trở thành các tụ điểm kinh tế, 

văn hóa, thƣơng mại, giao dịch. 

 Giai đoạn 2001-2020 

 Truyền thông về kinh tế tập trung vào các nội dung sau: 

 Thứ nhất, về chủ trương và tiến trình xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN, kinh tế tri thức; đẩy mạnh CNH, HĐH... Truyền thông đến vùng 

DTTS để làm rõ bản chất của quá trình kinh tế đang diễn ra, đồng thời chỉ ra 

thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn trong qua trình phát triển, khơi dậy 

mọi tiềm năng của vùng DTTS để phát triển kinh tế. Trong thời kỳ đổi mới, với 

những thành tựu phát triển kinh tế thị trƣờng, TTĐC đã phản ánh đầy đủ quá 



 109 

trình hình thành và các giai đoạn phát triển, những khó khăn, thách thức của nó. 

Nhiều bài viết đã hƣớng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi vật nuôi, cây 

trồng theo hƣớng sản xuất hàng hóa, những tấm gƣơng ngƣời DTTS thành công 

trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các mô hình kinh tế mới. TTĐC cũng 

phản ánh về chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về bảo vệ lợi ích của ngƣời dân, 

ngƣời yếu thế, trong đó có đồng bào DTTS trong quá trình phát triển; về chủ 

trƣơng xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, áp dụng mạnh mẽ thành tựu 

KH-CN vào sản xuất, kinh doanh; về quá trình CNH, HĐH, nhất là ở vùng nông 

thôn, vùng DTTS. 

 Thứ hai, về chính sách kinh tế ở vùng DTTS; chủ trương định canh định cư, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phát huy thế mạnh 

của địa phương, hỗ trợ sản xuất. TTĐC đang quan tâm đặc biệt đến các đề án 

phát triển kinh tế, đặc biệt là các chính sách phát triển vùng DTTS. VTV5 dành 

các khung giờ riêng cho vấn đề này, trong đó “Bản tin thị trƣờng” phát sóng vào 

18h25 mỗi ngày (thời lƣợng 10 phút); “Thông tin chính sách và pháp luật” vào 

20h45 đến 21h thứ 3, 5, 7;  “Sinh ra từ làng” phát lúc 16h – 16h30 thứ 6 hàng 

tuần; “Ngƣời nông dân hiện đại” phát vào 9h45 thứ 7 hàng tuần (thời lƣợng 45 

phút),… TTĐC đã thông tin rộng rãi về Chƣơng trình phát triển KT-XH và thực 

hiện giảm nghèo nhanh, bền vững cho vùng DTTS qua 4 giai đoạn: 1998 - 2000 

(Quyết định 133); 2001 - 2005 (Quyết định 143); 2006 - 2010 (Quyết định 20), 

2012 - 2015 (Quyết định 1489/2012/QĐ-TTg). Cụ thể: 

- Truyền thông về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, 

nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, có đời sống khó 

khăn. Chẳng hạn nhƣ về nhà ở một số địa phƣơng đã đạt tỷ lệ cao và bảo đảm cả 

về số lƣợng, chất lƣợng về nhà ở đủ các tiêu chuẩn 3 cứng: nền cứng, vách cứng 

và mái cứng nhƣ Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú 

Thọ... Trong khi đó, một số địa phƣơng nhƣ Tuyên Quang, Quảng Nam lại quan 

tâm về cấu trúc, diện tích nhà ở để sao cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt và 

phong tục tập quán của đồng bào. Phản ánh nỗ lực của Chính phủ và chính 

quyền các địa phƣơng trong việc hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH, xóa 

đói giảm nghèo.  

- Truyền thông thực hiện chính sách Hỗ trợ di dân thực hiện định canh 

định cư theo Quyết định số 33/2007/ QĐ-TTg và Quyết định 1342/2009/QĐ-

TTg. Năm 2010, các dự án định canh định cƣ đƣợc triển khai ở 35 tỉnh với 

nguồn vốn từ ngân sách trung ƣơng cấp là 260 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn sự 
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nghiệp là 100 tỷ và nguồn vốn đầu tƣ phát triển là 160 tỷ, tập trung giúp ngƣời 

dân hỗ trợ di chuyển, san gạt nền nhà, làm nhà, san gạt mặt bằng, khai hoang, 

mua lƣơng thực. Trong quá trình thực hiện các địa phƣơng đã chủ động lồng 

ghép các chƣơng trình, dự án khác để thực hiện.  

- Truyền thông về kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng và trung tâm cụm xã: 

Trong 5 năm 2001 - 2005, bằng nguồn vốn Chƣơng trình 135 lồng ghép với các 

chƣơng trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn, sau 6 năm (1999 - 2004) các địa 

phƣơng đã xây dựng trên 20.000 công trình giao thông, thủy lợi, trƣờng học, cấp 

nƣớc sinh hoạt, điện, 487 trạm xá, chợ, khai hoang.  

 TTĐC dẫn số liệu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (trƣớc đây), theo đó các 

tỉnh Tây Nguyên có 722 đơn vị hành chính cấp xã (77 phƣờng, 47 thị trấn, 598 

xã), với 7.768 điểm dân cƣ (thôn, buôn, làng, bon, tổ dân phố), trong đó có 

2.764 thôn, buôn, bon, làng có đông ngƣời DTTS. Thông qua các chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia, cơ sở vật chất và hạ tầng vùng miền núi đã có bƣớc phát 

triển, tạo điều kiện cho KT-XH vùng núi ngày càng phát triển; đồng bào các tộc 

ngƣời từng bƣớc chuyển sang sản xuất hàng hóa.  

 Thứ ba, về các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng DTTS. 

 - Về mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả cao. Trong những năm gần đây, 

khi kinh tế thị trƣờng phát triển mạnh mẽ, các thành tựu KH-CN nghệ đƣợc phổ 

biến rộng rãi trong vùng DTTS, nhất là về chăn nuôi, trồng trọt, đã xuất hiện 

nhiều mô hình sản xuất mới, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. Theo kết quả điều tra 

xã hội học, các chủ thể truyền thông trực tiếp rất chú ý cung cấp thông tin về sản 

xuất nông nghiệp cho bà con DTTS, nhất là vật nuôi, con giống (59%), cây 

trồng, nông vụ (50,5%), dịch bệnh và cách phòng tránh (44,7%)… Đáng tiếc là 

thông tin về thành tựu KH-CN ít đƣợc quan tâm nhất (Xem biểu đồ 4). 
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Biểu đồ 4: Nội dung thông tin về kinh tế sản xuất nông nghiệp 

 

 - Về mô hình phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, có khá nhiều bài 

viết, nhất là từ khi có chủ trương của Trung ương về khôi phục và đào tạo làng 

nghề truyền thống. BCTT đƣa tin về chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc đối với 

việc phục hồi các làng nghề truyền thống (mây tre đan ở Tây Nguyên, rèn của 

ngƣời H‟Mông ở Tây Bắc, thổ cẩm của ngƣời Thái, Mƣờng…). Khi chƣơng 

trình “Mỗi xã một sản phẩm” đƣợc triển khai trên toàn quốc, nhiều làng nghề ở 

vùng DTTS đƣợc khôi phục và phát triển thêm các ngành, nghề mới. 

 Thông tin về kinh tế trên BCTT Quảng Ninh có thể chia ra làm các nhóm vấn đề chính nhƣ: 

Giới thiệu cho đồng bào về chủ trƣơng chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, của tỉnh; về các 

nguồn hỗ trợ, đầu tƣ cho bà con phát triển kinh tế; phổ biến kiến thức, cách làm, mô hình hay 

trong nuôi trồng và phát triển kinh tế; giới thiệu các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp phát 

triển kinh tế. Ví dụ: Anh Triệu Văn Tuấn (dân tộc Dao ở huyện Ba Chẽ) thoát nghèo nhờ mô 

hình làm kinh tế vƣờn rừng, là tấm gƣơng tiêu biểu cho phong trào viết đơn xin ra khỏi hộ 

nghèo; hay chàng thanh niên Dƣờng Cắm Hếnh (dân tộc Dao ở huyện Bình Liêu) đã phát 

triển kinh tế gia đình từ việc nuôi cá tầm, cá hồi. (PVS nhà báo Quảng Ninh). 

 Thứ tư, về thế mạnh, tiềm năng của địa phương vùng DTTS để kêu gọi các 

nhà đầu tư. Nội dung này đã đƣợc chỉ đạo tăng cƣờng đƣa tin, nhƣng trên thực 

tế số lƣợng bài chƣa nhiều, chƣa đạt hiệu quả rõ nét, chƣa tạo ra bƣớc phát triển 

đột phá. Gần đây các báo địa phƣơng nhƣ Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Kiên 

Giang, Long An... đã tăng cƣờng giới thiệu về cảnh quan, danh lam, thắng cảnh 

địa phƣơng, hƣớng dẫn đầu tƣ du lịch, bƣớc đầu thu hút đƣợc một số tập đoàn, 

công ty du lịch. 
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2.1.3. Truyền thông về văn hóa 

Giai đoạn 1986-2000 

 Thời kỳ đầu đổi mới, BCTT chủ yếu phản ánh các phong tục tập quán, lễ 

hội của ngƣời DTTS, những công trình kiến trúc độc đáo của các dân tộc nhƣ 

tháp Chăm, nhà rông Tây Nguyên, nhà dài Cơ Ho, Xtieng, Ba Na... , nhà sàn 

Mông, Thái... đã đƣợc giới thiệu rộng rãi trên truyền hình. Các điệu múa xòe, 

nhảy sạp của các dân tộc Tây Bắc, những nhạc cụ độc đáo nhƣ đàn tính của 

ngƣời Tày, Nùng, khèn của ngƣời Mông, đàn đá Tây Nguyên... đƣợc BCTT phổ 

biến, làm phong phú hơn đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam. Khá nhiều bài 

báo thời kỳ này động viên, khuyến khích bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ 

viết các DTTS, động viên ngƣời dân nghiên cứu kỹ chủ trƣơng của Đảng về vừa 

học tập, sử dụng thành thao tiếng Việt, vừa bố trí, động viên con em họ học 

tiếng phố thông, các dân tộc có chữ viết riêng đƣợc khuyến khích học và phát 

trên các phƣơng tiện TTĐC… 

Khi Trung ƣơng ban hành Nghị quyết 5 khóa VIII (1998) về xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, BCTT tuyên 

truyền về xây dựng đời sống văn hóa các DTTS với phƣơng châm bảo vệ bản 

sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, mở rộng 

mạng lƣới thông tin ở vùng DTTS.   

Giai đoạn 2001-2020 

Trong giai đoạn này, nội dung truyền thông về văn hóa tập trung vào các 

chủ đề sau đây: 

Thứ nhất, về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.  

BCTT tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di 

sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các DTTS (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ 

hội, ẩm thực...), gắn với phát triển du lịch. Khoảng 25% thời lƣợng các chƣơng 

trình về văn hoá trên báo chí tỉnh là chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc về bảo tồn văn hóa các DTTS, về phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn. 

Ví dụ, báo chí Thái Nguyên đăng nhiều tin, bài về di sản văn hóa phi vật thể cấp 

quốc gia, gồm: Nhảy Tắc xình của dân tộc Sán Chay; múa rối cạn của ngƣời Tày 

ở Định Hóa; Lễ hội lồng tồng ATK Định Hóa, nghệ thuật biểu diễn khèn Mông 

ở Đồng Hỷ…  

Theo phản ánh của BCTT, từ năm 2006, các tỉnh Tây Nguyên đã có những chủ 

trƣơng xây dựng thành các đề án phát triển văn hóa DTTS, đặt ra một chƣơng trình 

nghiên cứu tập trung, lâu dài, cụ thể gồm ba nhóm việc: 1) Sƣu tầm và nghiên cứu; 
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2) Bảo tồn và phát huy; 3) Truyền dạy và quảng bá. Xây dựng chƣơng trình hành 

động cho từng giai đoạn cụ thể về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng 

phù hợp với tiềm lực, vật lực và nhân lực của tỉnh. Từ sau khi đƣợc UNESCO 

công nhận là di sản phi vật thể truyền khẩu của nhân loại, những giá trị văn hóa 

cồng chiêng sau một thời gian bị quên lãng đã đƣợc nhận thức lại trong các sinh 

hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, ngƣời dân chƣa 

thực sự chú ý đến việc phát huy, bảo vệ những giá trị tinh thần đã làm nên chiếc 

chiêng quý, thành một chiếc chiêng có "hồn chiêng" - có nghĩa là chƣa phát huy hết 

đƣợc sức mạnh, giá trị văn hóa của chiêng trong đời sống hiện tại của cộng đồng. 

BCTT cũng phản ánh tính đa dạng văn hóa của các DTTS vùng miền núi 

của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cộng đồng các DTTS bản địa nơi đây đã tạo nên 

những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể: nhà dài, nhà rông/gƣơl, nhà 

mồ, nhà kho đựng lúa; gùi, trang phục giữa nam và nữ, cơm ống, cháo thập cẩm, 

cà lèng, bánh A quát, bánh Đệp peng, buah (rƣợu cần), aveat (rƣợu mía), tuvak 

(rƣợu đoác), pardin (rƣợu đùng đình), các thể loại ca dao, câu đố, đồng dao, sử 

thi, truyện cổ tích, tục ngữ… cần phải bảo vệ. Vì vậy, các nhà truyền thông đã 

tăng cƣờng giải thích, giáo dục củng cố niềm tự hào, tự tôn, khơi gợi năng lực 

nội sinh trong sự nghiệp bảo tồn văn hóa ngay từ trong cộng đồng.  

Thứ hai, về xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, gia đình văn 

hóa. 

 Đây là nội dung mới đƣợc BCTT phản ánh đậm nét trong đầu thế kỷ XXI, 

khi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trên cả nƣớc, 

nhất là ở vùng DTTS. Giáo dục thói quen đọc sách, báo, nghe đài tiếp nhận 

thông tin bổ ích, chính thống cũng là nội dung đƣợc TTĐC quan tâm. Truyền 

thông về đạo đức và lối sống văn hóa của cộng đồng DTTS đƣợc quan tâm 

nhiều hơn, nhất là truyền thông trực tiếp. Hiệu quả của việc truyền thông những 

điển hình tiên tiến trong đạo đức, lối sống sẽ nêu gƣơng và lôi cuốn, cổ vũ xã 

hội noi theo, qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng DTTS.  

Truyền thông công tác quản lý và khai thác di sản văn hóa các DTTS trong thời 

kỳ hội nhập. Với vốn di sản văn hóa phong phú, đa dạng thì công tác quản lý và 

khai thác di sản văn hóa các DTTS ở nƣớc ta đã đƣợc BCTT phản ánh rõ nét.  

Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, có 153 đội văn nghệ dân gian DTTS thƣờng xuyên biểu diễn nghệ thuật. 

Các chuyên gia đã sƣu tầm và xuất bản nhiều công trình văn học dân gian của ngƣời Tà Ôi, Pa 

Cô và Cơ Tu. Chính quyền địa phƣơng các huyện Nam Đông và A Lƣới luôn phối hợp với Đài 

Truyền hình Việt Nam; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế; Đài PT-TH tỉnh Thừa Thiên 
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Huế; Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều chƣơng trình văn hóa trên sóng 

truyền hình nhƣ: Dƣ âm tình rừng; Nét độc đáo trên trang phục truyền thống ở vùng cao A Lƣới. 

Từ năm 2008, định kỳ mỗi tháng có 2 chƣơng trình truyền hình tiếng Pa Cô, 2 chƣơng trình 

tiếng Cơ Tu trên sóng truyền hình tỉnh (TRT) và 2 chƣơng trình truyền thanh tiếng Pa Cô 

phát sóng ở địa bàn huyện A Lƣới, 2 chƣơng trình truyền thanh tiếng Cơtu phát sóng ở địa 

bàn huyện Nam Đông. Qua đó, đồng bào dân tộc ngày càng hiểu rõ hơn các chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nhất là những chủ trƣơng, chính sách liên quan 

trực tiếp đến đồng bào các DTTS. Ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào đƣợc nâng lên 

rõ rệt. (Báo Thừa Thiên Huế 2/2019) 

Truyền thông các hoạt động văn hóa, những giá trị truyền thống của các 

DTTS như phong tục tập quán, lễ hội và trang phục truyền thống, các điệu dân 

ca, dân vũ... So với các lĩnh vực khác, qua số lƣợng tin bài cho thấy thông tin về 

văn hóa trên BCTT là nội dung đƣợc quan tâm chú trọng, tạo nên một bức tranh 

đa màu sắc về văn hóa các DTTS. Nội dung truyền thông đã phân tích chiều sâu 

văn hóa, phản ánh các phong tục và lễ hội truyền thống tốt đẹp, qua đó khơi gợi 

lòng tự hào, tự tôn, phát huy bản sắc văn hóa, động viên đồng bào thực hiện 

đúng đƣờng lối, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, đấu tranh chống các tệ nạn xã 

hội, hủ tục lạc hậu…  

VTV5 cũng có các khung giờ dành riêng cho văn hoá, ví dụ: Nẻo về nguồn 

cội phát sóng lúc 2h45p – 3h thứ 3, 4, 5, 6, 7 trong tuần; Atlas miền Trung phát 

lúc 4h – 4h30p thứ 3 hàng tuần; Khám phá Việt Nam phát vào 5h15 - 5h30 thứ 

3, 4, 5, 6 và 17h45 - 18h thứ 3 hàng tuần; Trang văn hoá phát lúc 21h15p – 

21h25p hàng ngày; Sắc màu các dân tộc phát vào 21h30-22h hàng ngày; Hành 

trình khám phá phát vào 9h45 - 10h thứ 4, 6 hàng tuần; Hành trình di sản phát 

lúc 3h45 - 4h30 thứ 6… Báo Yên Bái điện tử xây dựng mục “Khám phá vẻ đẹp 

Yên Bái” với những bài viết về văn hóa, du lịch, ẩm thực ở địa phƣơng, trong đó 

cũng có khá nhiều bài viết về những nét văn hóa đặc sắc của các DTTS, qua đó 

thúc đẩy sự phát triển du lịch, và cũng thể hiện sự quan tâm của ngƣời làm 

truyền thông đến công tác quảng bá văn hóa các DTTS. Báo chí Thái Nguyên 

cũng có nhiều phóng sự, bài viết liên giới thiệu nét đặc sắc về trang phục truyền 

thống của các dân tộc khác nhau nhƣ trang phục cô dâu ngƣời Dao đỏ, trang 

phục trong dịp Tết của ngƣời Cao Lan... Đáng chú ý là Chƣơng trình giao lƣu: 

Giữ gìn bản sắc dân tộc để bảo tồn văn hóa dân tộc phát trên sóng truyền hình 

của Đài PT-TH Thái Nguyên.  

Truyền thông cũng góp phần phát hiện, tôn vinh cá nhân, tập thể tham gia 

vào công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc, những ngƣời đang lƣu giữ những loại 
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hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; phản ánh việc xã hội hóa hoạt 

động bảo tồn văn hóa, di sản văn hóa, khuyến khích sự tham gia của cả cộng 

đồng. Bên cạnh đó, báo chí cũng thông tin những mặt trái, những nguy cơ hủy 

hoại di sản văn hóa của các DTTS, kêu gọi cộng đồng bảo vệ, giữ gìn các di sản 

văn hóa, bảo vệ môi trƣờng, cảnh quan...  

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, ngƣời DTTS khi tiếp cận các phƣơng 

tiện truyền thông trực tiếp quan tâm nhất đến sinh hoạt văn hóa tộc ngƣời 

(55,9%), sau đó là ca ngợi các giá trị văn hóa, tinh thần (46,5%), lƣu giữ kế tục, 

sử dụng và truyền dạy văn hóa truyền thống (45,7%), giới thiệu, quản bá du lịch 

văn hóa (25,3%), phê phán các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan (24,7%)… Nghĩa 

là họ rất chú ý đến hoạt động văn hóa trong cộng đồng, ngƣời dân vừa biểu diễn 

vừa thƣởng thức nghệ thuật dân gian (Xem biểu đồ 5). 

Biểu đồ 5:  Nội dung thông tin về văn hóa 

 

2.1.4. Truyền thông về xã hội 

Giai đoạn 1986-2000 

Trong giai đoạn này, các phƣơng tiện truyền thông tập trung phản ánh các 

vấn đề: dân số, sinh đẻ có kế hoạch; phòng chống dịch bệnh; xóa bỏ hủ tục, ăn ở 

văn minh,  không đốt rừng, khai thác rừng bừa bãi; đấu tranh với các tệ nạn xã 

hội, nhất là ma túy, xóa bỏ thói quen trồng cây thuốc phiện; tệ tảo hôn, hôn nhân 

cận huyết…  

BCTT đề xuất giải pháp cho việc đổi mới chính sách giáo dục, đào tạo, 

bồi dƣỡng cán bộ và chế độ đãi ngộ cán bộ miền núi, BCTT mong muốn tăng 

thêm vốn đầu tƣ cho việc xây dựng các trƣờng, lớp, đào tạo giáo viên phổ thông, 

bảo đảm đủ giáo viên và chỗ học cho con em các dân tộc. Đề nghị tổ chức lại hệ 
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thống trƣờng phổ thông cơ sở, trƣớc hết là ở những xã vùng cao, kể cả các lớp 

dân lập ở thôn, bản hoặc liên gia đình. Phản ánh tinh thần ham học, vƣợt khó 

của học sinh vùng DTTS, phấn đấu phổ cập cấp I cho thanh thiếu niên theo 

chƣơng trình phù hợp; miễn học phí cho học sinh là con em các dân tộc miền núi 

và con em các gia đình miền xuôi lên lập nghiệp ở miền núi mà có nhiều khó 

khăn. Chú ý giải quyết tốt nhu cầu của một số dân tộc về học chữ dân tộc mình. 

BCTT trên cơ sở bám sát thực tiễn vùng DTTS đã phản ánh và kiến nghị 

tăng mức đầu tƣ cho hệ thống y tế miền núi, bảo đảm cung ứng đủ thuốc thông 

thƣờng và thuốc phòng chống dịch bệnh. Đề nghị Chính phủ có chính sách ƣu 

đãi trong việc cung ứng một số mặt hàng thiết yếu đối với đời sống của nhân dân 

các dân tộc nhƣ muối ăn, dầu thắp sáng, thuốc chữa bệnh, giấy học sinh, dịch vụ 

văn hóa, văn nghệ... Đặc biệt, BCTT có loạt bài về tăng cƣờng các phƣơng tiện 

TTĐC, kể cả các phƣơng tiện hiện đại nhƣ máy thu thanh cát-sét, máy thu hình, 

băng ghi hình, để cải tiến và nâng cao các chƣơng trình phát thanh, truyền hình 

ở địa phƣơng, phổ biến các văn hóa phẩm và tài liệu có nội dung thiết thực, phù 

hợp với yêu cầu và truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chú trọng sử dụng 

ngôn ngữ dân tộc trong công tác thông tin tuyên truyền. 

Giai đoạn 2001-2020 

Giai đoạn này, các phƣơng tiện truyền thông tập trung vào các nội dung 

sau: 

Thứ nhất, truyền thông về dân số, sinh đẻ có kế hoạch, xóa bỏ tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết. 

Hầu hết các DTTS có thói quen đẻ nhiều con, coi con cái nhƣ tài sản 

trong nhà, nhiều con là biểu hiện của hạnh phúc. Vì vậy, các nhà truyền thông 

trực tiếp đã thƣờng xuyên giải thích, vận động bà con sinh để có kế hoạch, đẻ 2 

con để nuôi dạy cho tốt. Nhiều kênh TTĐC mở chuyên mục về chủ đề này. 

Ngoài ra, cán bộ chính quyền, đoàn thể cũng rất tích cực tổ chức các cuộc gặp 

gỡ, tọa đàm để giải thích cho bà con rõ hơn. Kết quả là hiện nay, số gia đình có 

đông con giảm hẳn, chất lƣợng dân số đƣợc nâng cao. 

Đội ngũ cán bộ, viên chức dân số và cộng tác viên dân số là ngƣời đồng 

bào DTTS đồng đẳng với địa bàn dân cƣ mình phụ trách là vốn quý của ngành 

dân số. Họ là các nhà truyền thông hiệu quả. Một viên chức dân số xã Tả Phìn, 

Sa Pa, Lào Cai cho biết: “Có lúc tôi phải bỏ tiền túi ra chiêu đãi bà con ăn phở 

khi thấy họ đi bộ 7km từ nhà ra trạm y tế để đặt vòng tránh thai. Bà con đi đặt 

vòng nhiều thì tiền lƣơng của tôi cứ đều đặn bỏ ra 20 ngàn cho mỗi ngƣời. Đó là 
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chút ít động viên mà thôi, nhƣng nếu không động viên, vận động thì không gia 

đình nào quan tâm đâu” (PVS). Ngoài việc phải đi khắp các thôn bản thực hiện 

nhiều mô hình truyền thông dân số, cán bộ truyền thông phải nghĩ ra vài “mẹo” 

để ngƣời dân tới nghe giải thích, chịu đi khám bệnh định kỳ, sinh đẻ ở trạm y tế. 

Trong nhiều năm, BCTT liên tục đƣa tin về tác hại, hậu quả của tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết; làm tăng nguy cơ suy dinh dƣỡng, tăng tỷ lệ tử vong ở 

trẻ em và bà mẹ. Hôn nhân cận huyết còn gây ra những hậu quả nặng nề hơn do 

trẻ em sinh ra mắc những căn bệnh nhƣ dị tật, tan máu bẩm sinh,… Tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của nghèo đói, 

thất học và suy giảm chất lƣợng cuộc sống. 

Thứ hai, truyền thông về vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã 

hội ở vùng DTTS. 

TTĐC phản ánh thành tựu xóa đói, giảm nghèo ở vùng DTTS, coi đây là 

một trong những chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta nhằm thực hiện các 

quyền cơ bản của con ngƣời, thực hiện quyền bình đẳng và công bằng xã hội. 

Trong quá trình đổi mới đất nƣớc, Việt Nam đã có những nỗ lực to lớn trong 

việc đầu tƣ nguồn lực và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm thực hiện an sinh xã 

hội, chăm lo cải thiện cuộc sống các DTTS.  

Các phƣơng tiện truyền thông đã phản ánh việc thực hiện Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo ở các vùng DTTS, theo đó, ngân sách 

Nhà nƣớc đã đầu tƣ, hỗ trợ nguồn lực lớn, chẳng hạn nhƣ chỉ tính giai 

đoạn 2005 - 2012, ngân sách đã lên tới 3.304 tỷ đồng (trong đó 2005 là 647 tỷ, 

2006 - 2010 là 1,874 tỷ, 2011 là 383 tỷ và năm 2012 là 399 tỷ). Theo báo cáo 

trong Hội nghị toàn quốc sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình - mục tiêu Quốc 

gia xoá đói giảm nghèo và việc làm, giai đoạn 2001 – 2005, tốc độ giảm nghèo 

khá nhanh, đến cuối năm 2003, cả nƣớc giảm đƣợc 93,4 vạn hộ nghèo; giai đoạn 

2006 - 2010: tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể (9,45%/kế hoạch dƣới 10%); thu nhập 

của nhóm hộ nghèo tăng; số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 

hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (57,51%/kế hoạch 50%); số hộ 

nghèo vay vốn tín dụng tăng (6,8 triệu hộ/kế hoạch 6,2 triệu lƣợt hộ); giai đoạn 

2006 - 2010, Chƣơng trình đã hỗ trợ đƣợc 5 lƣợt hộ nghèo đƣợc vay vốn tín 

dụng ƣu đãi với mức vay bình quân 7 - 8 triệu đồng/lƣợt/hộ, triển khai 30.000 

lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, 52 triệu lƣợt ngƣời nghèo đƣợc cấp bảo hiểm 

y tế, 8 triệu lƣợt học sinh nghèo đƣợc miễn giảm học phí, 2,8 lƣợt học sinh 

nghèo đƣợc hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
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cho 140.000 lƣợt cán bộ giảm nghèo cơ sở, đầu tƣ 2.000 công trình tại các xã 

đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; có khoảng 400 hộ nghèo 

đƣợc hỗ trợ nhà ở và đã có 17 tỉnh, thành phố, 306 quận, huyện và 5.931 xã, 

phƣờng, thị trấn hoàn thành chƣơng trình xóa nhà dột nát cho ngƣời nghèo...
46

 

Thứ ba, truyền thông về phát triển giáo dục và đào tạo. 

    Phải khẳng định rằng, lĩnh vực giáo dục thu hút sự quan tâm đặc biệt của 

BCTT, nhất là giáo dục phổ thông (gần 30% tổng số bài viết). Hình ảnh học sinh 

vùng DTTS chủ yếu đƣợc khắc họa theo hai hƣớng đối nghịch: bỏ học hoặc là 

tấm gƣơng trong học tập. Trên 32% bài viết đề cập đến vấn đề bỏ học với hàng 

loạt nguyên nhân: không tiếp thu đƣợc bài, gia đình không cho đi học, phải lao 

động sản xuất/trông em, kinh tế khó khăn, kết hôn sớm; “đi học thì lấy ai làm 

nƣơng, cái bụng cần ăn lúa, ăn gạo chứ cần gì ăn chữ”. Có gần 27% các bài viết 

ca ngợi những tấm gƣơng hiếu học mà nguyên nhân cũng phần nhiều là chủ 

quan – do bản thân học sinh phấn đấu và do gia đình động viên, hỗ trợ; vai trò 

của giáo viên, chính quyền và đoàn thể tƣơng đối mờ nhạt. Tuy nhiên, theo kết 

quả nghiên cứu thực tế do Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc tiến hành tại Việt 

Nam năm 2010, những nguyên nhân khiến trẻ em DTTS bỏ học là: học phí đắt, 

chi phí cơ hội cao (do các em phải lao động giúp gia đình), bài giảng khó hiểu, 

đường đến trường xa. Từ những năm học đầu tiên trẻ em đã không đƣợc học 

bằng ngôn ngữ mẹ đẻ nên cngx  khó tiếp thu bài giảng. Từ năm 2014, TTĐC đã 

đƣa tin phản ánh những thành tích rất to lớn mà các vùng DTTS đã đạt đƣợc: 

100% số xã đã có nhà mẫu giáo; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trƣờng đạt 90 - 

95%; 99,5% số xã có trƣờng tiểu học, 93,2% số xã có trƣờng trung học cơ sở, 

12,9% số xã có trƣờng trung học phổ thông. Đến 2019, tất cả các tỉnh đều phổ 

cập giáo dục tiểu học, tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi là 98,13%; đi học trung 

học cơ sở đúng độ tuổi là 87,32%. Một số học sinh nghỉ học và chất lƣợng giáo 

dục chƣa cao là do: dân trí thấp, kinh tế khó khăn; thiếu trƣờng lớp, đội ngũ giáo 

viên thiếu ổn định, nhiều giáo viên bỏ nghề vì hợp đồng ngắn hạn và lƣơng thấp; 

địa phƣơng chƣa quan tâm; trẻ yếu tiếng Việt, giáo viên không biết tiếng DTTS. 

Nhà nƣớc đã quan tâm đầu tƣ nhiều chƣơng trình, dự án, đề án cho giáo dục, đào 

tạo ở vùng DTTS&MN, giai đoạn 2011-2019 đạt khoảng 462.791 tỷ đồng, 

nhƣng chỉ đáp ứng một phần sự thiếu hụt trƣờng lớp. Dạy học tiếng DTTS đã 

đƣợc quan tâm. Từ năm 2011 đến 2020, tiếng DTTS đƣợc thực hiện chính thức 
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trong trƣờng phổ thông với tiếng Mông, Ê Đê, Jrai, Ba Na, Chăm, Khmer, ở 22 

tỉnh/thành phố, góp phần quan trọng trong việc huy động học sinh đến trƣờng, 

hỗ trợ nâng cao năng lực ngôn ngữ, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ và phát huy 

các giá trị văn hóa, ngôn ngữ DTTS
47

. 

Công tác truyền thông đã giúp chính quyền địa phƣơng nâng cao nhận 

thức về phát triển giáo dục; quan tâm việc đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

phù hợp với tình hình thực tế; thƣờng xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với học sinh, sinh viên ngƣời DTTS; làm tốt công tác quy hoạch 

nguồn nhân lực, có chính sách ƣu tiên xét tuyển học cử tuyển và đảm bảo bố trí 

việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp. 

Theo các nhà truyền thông, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đƣợc 

xác định có vị trí mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục vùng DTTS, trong tạo 

nguồn cán bộ là ngƣời DTTS. Năm học 2018-2019, toàn quốc có 316 trƣờng 

phổ thông dân tộc nội trú ở 49 tỉnh/thành phố với tổng số 109.245 học sinh nội 

trú (Tăng 22 trƣờng, 28.413 học sinh so với năm học 2011-2012); 1.097 trƣờng 

phổ thông dân tộc bán trú ở 28 tỉnh/thành phố với quy mô 185.671 học sinh
48

. 

Thứ tư, truyền thông về y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân. 

Về hệ thống y tế, các phƣơng tiện truyền thông phản ánh: 100% số xã ở 

miền núi, vùng DTTS đã có trạm y tế. Việc khám, chữa bệnh cho ngƣời nghèo 

vùng sâu, vùng xa đƣợc quan tâm hơn: gần 100% số xã có cán bộ y tế trực; 

93,5% số xã có trạm y tế; hơn 95% trẻ em đƣợc tiêm chủng. Các loại bệnh dịch 

cơ bản đƣợc ngăn chặn và từng bƣớc đẩy lùi. Mạng lƣới y tế phát triển nhanh, 

hệ thống bệnh viện tỉnh, huyện và trạm y tế xã đƣợc quan tâm đầu tƣ, 99,39% xã 

có trạm y tế, 77,8% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đến năm 2011, có 94,2% số 

thôn đã có cán bộ y tế. Tuy nhiên, hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cùng với 

đội ngũ cán bộ y tế vùng miền núi còn thiếu và yếu nhiều mặt, chƣa đảm bảo về 

quy mô cũng nhƣ khả năng khám chữa bệnh, nhất là những loại bệnh khó. Tỷ lệ 

trạm y tế cơ sở (xã, phƣờng) có bác sĩ ở các vùng miền núi đặc biệt thấp: vùng 

Tây Bắc mới đạt 37,4%, Tây Nguyên 46,3%; tại 61 huyện nghèo nhất nƣớc, tỷ 

lệ trạm y tế cơ sở có bác sĩ mới đạt 34,5% (trên toàn quốc tính chung mới đạt 

65,9%). Nhiều DTTS đang gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe do hệ thống y 

tế cơ sở không bảo đảm, tỉ lệ tử vong cao; nguy cơ suy thoái giống nòi do quan 
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hệ cận huyết, dẫn đến chất lƣợng dân số thấp, sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều đang 

đe dọa sự phát triển một cách bền vững... Ở các vùng DTTS&MN, tỷ lệ tử vong 

mẹ thƣờng cao hơn rất nhiều so với khu vực đô thị - đồng bằng. Nhu cầu khám 

chữa bệnh của ngƣời DTTS rất lớn nhƣng khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch 

vụ y tế của họ còn rất hạn chế. Khá nhiều bài báo truyền thông về thực hiện 

chƣơng trình chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS, nhƣ đầu tƣ 

xây dựng các cơ sở y tế, tạo nguồn nhân lực cán bộ y tế, hƣớng dẫn đồng bào 

tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phòng ngừa các loại dịch bệnh. 

Từ 05/02/2020 đến 27/3/2020: 19 báo, tạp chí đã đăng 385 bài viết về tình hình dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những tác động, ảnh hƣởng của dịch đến 

đời sống xã hội. 

Từ 14/01/2020 đến 27/3/2020: đã phát 998 bài trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam bằng 12 

tiếng dân tộc về các thông tin liên quan đến dịch bệnh, hƣớng dẫn cách phòng, chống dịch, 

các quy định về cách ly, theo dõi đối với các đối tƣợng nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch. Từ 

06/01/2020 đến 19/02/2020: Kênh Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) của Đài Truyền hình 

Việt Nam đã phát sóng 217 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống, dập dịch Covid-

19
49

. 

Các cơ quan truyền thông tuyên truyền đấu tranh xóa bỏ phong tục tập 

quán lạc hậu, sống ngăn nắp, sạch sẽ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ðồng bào ở nhiều bản, làng, nhất là vùng sâu, 

vùng xa vẫn giữ cách nghĩ, nếp sống tuy không phải là hủ tục, nhƣng không phù 

hợp cuộc sống thời nay, đó là thói quen sử dụng nhà vệ sinh, nhà tắm ngoài trời; 

ít trồng rau xanh trong khi đất rừng rộng; thói quen uống nhiều rƣợu làm bê trễ 

sản xuất; tục tôn thờ đạo giáo ngoại nhập tăng lên ở một số vùng cao. 

Kết quả điều tra xã hội học đối với đối tƣợng là đồng bào ở vùng DTTS 

cho thấy, trong các thông tin về xã hội mà bà con tiếp nhận trực tiếp, thông tin 

về vấn đề nghèo đói đạt tỉ lệ cao nhất, chiếm 57,5%; tiếp đến là vấn đề việc làm, 

dạy nghề, đạt 47,4%. Vấn đề y tế, sức khỏe đạt 41,4% và vấn đề môi trƣờng, tài 

nguyên có tỉ lệ tiếp cận thấp nhất, chỉ chiếm 3,3% (Xem biểu đồ 6). 
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Biểu đồ 6. Tiếp cận các thông tin về chủ đề xã hội 

 

2.1.5. Truyền thông về khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trƣờng 

Giai đoạn 1986-2000 

Giai đoạn đầu đổi mới, vấn đề KH-CN và bảo vệ môi trƣờng ở vùng 

DTTS chƣa đƣợc BCTT quan tâm đúng mức, mặc dù đã đƣợc phản ánh đầy đủ 

trên các phƣơng tiện truyền thông. Các thành tựu KH-CN trên thế giới và Việt 

Nam đƣợc giới thiệu rộng rãi, nhất là kỹ thuật bảo quản và chế biến nông sản ở 

vùng DTTS. Truyền thông tập trung tuyên truyền, giải thích tác hại của chặt phá 

rừng làm nƣơng rẫy, phê phán nạn chặt phá rừng; giới thiệu, cổ vũ những mô 

hình trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả (cam, táo, nhãn, vải, xoài, cà 

phê, cao su, hồ tiêu…) ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Vấn đề 

biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cũng đã đƣợc đề cập ở các báo trung ƣơng và 

các tỉnh Nam Bộ, tuy nhiên số lƣợng chƣa nhiều. 

Về vấn đề môi trƣờng, càng về sau, tần suất bài viết càng nhiều hơn. 

Trong những năm 1986-1995, đời sống của ngƣời dân vùng DTTS còn khó 

khăn, hiện tƣợng di dân tự do và đi liền với đó là tình trạng đốt rừng làm rẫy khá 

phổ biến, hiện tƣợng chặt phá rừng vẫn không còn nhiều, vì vậy BCTT và các 

nhà truyền thông cơ sở đã tích cực viết và vận động bà con nâng cao ý thức bảo 

vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm rừng, làm cháy rừng và 

khai thác gỗ trái phép. Nhiều vụ việc chặt phá rừng bị báo chí phanh phui và đƣa 

lên công luận, điển hình là ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận, Kon Tum, Đắc Lắc, 

Gia lai…). Đây cũng là căn cứ để Nhà nƣớc đua ra các giải pháp đóng cửa rừng, 

bảo vệ rừng và xây dựng đề án trồng rừng.  

Giai đoạn 2001 – 2020 
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* Truyền thông về KH-CN: 

Trong những năm 2001-2010, BCTT đua nhiều tin bài về những thành 

tích áp dụng thành tựu KH-CN ở vùng DTTS, nhất là phát triển cây công 

nghiệp, cây ăn quả. Với sự phát triển của giao thông vận tải, các vùng DTTS 

đang từng bƣớc thoát khỏi thế “ốc đảo”, ngày càng xuất hiện nhiều hơn các mô 

hình ứng dụng KH- CN, từ đó nâng cao thu nhập, góp phần làm thay đổi tập 

quán canh tác của ngƣời dân các DTTS. 

Từ năm 2012 đến 2020, Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ 

phối hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tuyên truyền, vận động, hỗ 

trợ đồng bào DTTS cả nƣớc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 

nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp phần thực hiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn...; phối hợp chặt chẽ 

trong hoạt động thông tin KH-CN và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

ngƣời dân. Tuyên truyền cho đồng bào các DTTS nắm bắt được những thông tin, 

khoa học, kỹ thuật áp dụng cho sản xuất, chăn nuôi, cây trồng, thúc đẩy sự phát 

triển KT-XH.  

BCTT cũng phản ánh những khó khăn của đồng bào khi tiếp cận với tiến 

bộ KH-CN nhƣ, chƣa cập nhật quy trình công nghệ mới, giống nào có giá trị 

kinh tế cao hơn; hoặc không biết mua ở đâu? Hợp tác với ai? Ai bảo đảm chất 

lƣợng và thậm chí bao tiêu sản phẩm cho họ… Khi triển khai các mô hình, 

ngƣời dân thƣờng rất khó thay đổi thói quen sản xuất cũ với việc tiếp nhận quy 

trình công nghệ mới. Công tác truyền thông về KH-CN đã thực sự góp phần làm 

thay đổi bộ mặt vùng DTTS, góp phần thay đổi tập quán sản xuất, sinh hoạt và 

cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Đến nay, hầu hết đồng bào 

DTTS đã biết sử dụng giống mới, kỹ thuật canh tác tiến bộ, góp phần làm tăng 

năng suất cây trồng gấp 2 đến 3 lần so với trƣớc đây; qua đó, đƣa tốc độ tăng 

trƣởng của nhiều vùng đạt trên 10%/năm; giảm 4-5% hộ nghèo/năm; tạo nên các 

vùng sản xuất hàng hoá tập trung nhƣ cà phê, chè, mía, lúa, các loại cây ăn 

quả,… chất lƣợng cao. Trên cùng một diện tích canh tác, nhờ áp dụng KH-CN, 

thu nhập của ngƣời dân tăng lên đáng kể. Nhƣ ở Trà Lĩnh (Cao Bằng), nếu nhƣ 

năm 2010, một ha cam chỉ cho thu nhập khoảng 18 triệu đồng thì hiện nay cho 

thu nhập trên 30 triệu đồng. Theo số liệu của Bộ KH-CN, tính đến năm 2017, tại 

61 tỉnh, thành phố có đồng bào DTTS sinh sống đã thực hiện chuyển giao 2.364 



 123 

lƣợt công nghệ và xây dựng đƣợc 1.042 mô hình sản xuất ứng dụng KH-CN vào 

sản xuất, góp phần phát triển KT-XH của địa phƣơng
50

. 

     Truyền thông về thành tựu KH-CN và ứng dụng vào phát triển kinh tế ở 

các vùng DTTS đạt đƣợc kết quả bƣớc đầu, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó 

khăn, nhƣng bà con đã nhìn tận mắt lợi ích mà khoa học mang lại, và tin tƣởng 

vào chính sách phát triển KT-XH do Nhà nƣớc ban hành. Thông qua công tác 

truyền thông, trong những năm gần đây, nhiều ngƣời DTTS đã mạnh dạn khai 

thác tiềm năng, thế mạnh của miền núi, ứng dụng KH-CN, tổ chức sản xuất với 

quy mô lớn hơn, tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng. 

* Truyền thông về bảo vệ môi trường: 

 Có thể nói, chƣa bao giờ các vấn đề môi trƣờng ở vùng DTTS đƣợc công 

luận quan tâm đặc biệt nhƣ những năm gần đây, không có ngày nào là không có 

tin tức về môi trƣờng. Tuy nhiên, những tin phản ánh về điểm nóng, về ô nhiễm 

luôn lấn át những tin về mô hình làm tốt, làm đƣợc của công tác bảo vệ môi 

trƣờng, những giải pháp bảo vệ môi trƣờng hiệu quả. Các cơ quan BCTT đã 

nhận diện, chọn lựa đúng vấn đề “nóng” hiện nay để phản ánh; sử dụng chuyên 

gia để giải đáp hoặc trực tiếp viết bài; đặc biệt các chuyên gia cần tham gia trực 

tiếp vào quá trình tác nghiệp cùng với phóng viên… 

Trong thời kỳ này, các cơ quan truyền thông chỉ rõ, quá trình phát triển 

kinh tế ở Việt Nam mới quan tâm đến bề rộng, khai thác tài nguyên là chính; 

chƣa quan tâm đúng mức bề sâu, chƣa đầu tƣ KH-CN cho khâu chế biến để 

nâng cao giá trị sản phẩm, nên hiệu quả kinh tế chƣa cao. Việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, từ khâu khai thác, chế biến, cũng nhƣ xử lý chất thải phần lớn chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu sinh thái, đã thải ra quá nhiều chất độc hại cho môi 

trƣờng. Rừng bị khai thác một cách cạn kiệt, môi trƣờng bị suy thoái nghiêm 

trọng. 

Từ thông tin báo chí, Nhà nƣớc đã nghiên cứu và ban hành nhiều chính 

sách bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ rừng giúp bà con DTTS phát triển sản xuất: 

Chính sách phát triển lâm nghiệp, phát triển nghề rừng; Chƣơng trình 135, 

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nƣớc sinh hoạt cho đồng bào 

DTTS nghèo, Chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn vay vốn phát 

triển sản xuất; Chính sách định canh, định cƣ; chính sách quy tụ, bố trí và ổn 
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định dân cƣ; chính sách phát triển khai thác và chế biến khoáng sản; Chính sách 

đầu tƣ phát triển thủy điện... 

Trong những năm qua, không chỉ các cơ quan BCTT, mà cán bộ địa 

phƣơng vùng DTTS đã tích cực tuyên truyền trong đồng bào về nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trƣờng sống, hạn chế khai thác rừng. Cụ thể, hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức trong vùng DTTS về bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc 

các cấp, ngành, địa phƣơng quan tâm và đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng, 

góp phần nâng cao nhận thức của ngƣời dân vùng DTTS về bảo vệ môi trƣờng. 

Các sự kiện lớn về môi trƣờng nhƣ Giờ Trái đất, Ngày Trái đất (22/4), Ngày 

Môi trƣờng thế giới (5/6); Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn... đều đƣợc các cơ quan báo chí truyền tải thông điệp 

đến ngƣời dân. Đài THVN đã xây dựng những chƣơng trình thiết thực đối với 

đồng bào, trong đó có những nội dung: 

Thứ nhất, truyền thông về xây dựng, bố trí nhà cửa, bếp, nhà vệ sinh, khu 

chăn nuôi gia súc sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh; xóa bỏ thói quen nhốt gia súc dƣới 

gầm nhà hoặc gần nhà, không thả rông gia súc dẫn đến xả phân bừa bãi, thƣờng 

xuyên quét dọn nhà ở, đƣờng xá… để phòng chống dịch bệnh. 

Thứ hai, truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ rừng- không gian sinh tồn 

của nhiều DTTS, nhất là vùng Tây Bắc, Tây Nguyên; chấm dứt phát nƣơng, đốt 

rẫy, du canh du cƣ, khai thác rừng bừa bãi; không săn bắn thú hoang dã; tích cực 

trồng rừng, trông cây công nghiệp, cây ăn quả, rau trên đất rừng… 

Thứ ba, truyền thông không tham gia khai thác tài nguyên, khoáng sản bất 

hợp pháp; 

Thứ tư, truyền thông bảo vệ nguồn nƣớc (sông, suối, nƣớc ngầm), không 

xả rác bừa bãi; không sử dụng hóa chất trong trồng rau, quả, chăn nuôi (thuốc 

trừ sâu, trừ bệnh, thuốc trừ cỏ dại, cám tăng trọng…); không dùng đồ nhựa. 

Thứ năm, truyền thông về các hoạt động hỗ trợ phòng, chống thiên tai và 

ứng cứu ngƣời dân ở vùng bị thiên tai, lũ lụt trên các địa bàn vùng DTTS, nhất 

là ở miền núi
51

. 

Bên cạnh đó, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

cộng đồng DTTS cũng đƣợc tổ chức thông qua các tƣ liệu, tranh ảnh, chiến dịch 

TTĐC, các cuộc thi sáng tác, viết, vẽ, tìm hiểu pháp luật về môi trƣờng, các 

cuộc vận động bà con DTTS tham gia bảo vệ môi trƣờng... Năm 2015, các 
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phong trào, hoạt động có ý nghĩa về bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc tổ chức, huy 

động đông đảo nhân dân tham gia nhƣ: Cuộc thi Sáng tác ảnh về môi trƣờng; 

Ngày hội tái chế chất thải hƣởng ứng Giờ Trái đất năm 2015; Hội thi tuyên 

truyền về nƣớc sạch, vệ sinh môi trƣờng và thu gom, phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn. 

      Kết quả khảo sát thực tế ở tỉnh Yên Bái cho thấy, công tác truyền thông đã góp phần 

quan trọng giúp thay đổi nhận thức, hành vi của đồng bào DTTS trên địa bàn. Hiện nay, tỷ lệ 

ngƣời dân nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh lên trên 67%, tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu và 

giếng nƣớc hợp vệ sinh đạt trên 94%, đồng bào DTTS cơ bản đã có ý thức giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng sống. 

      Ông Hoàng Văn Th, thôn Công Nghiệp, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết: “Gia đình 

tôi thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Vừa qua, tôi đƣợc chính 

quyền tuyên truyền, vận động và hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Sau các buổi tập huấn kiến 

thức vệ sinh và nƣớc sạch, về nhà, tôi đã truyền đạt lại cho ngƣời thân trong gia đình. Hiện 

nay, các thành viên trong gia đình tôi đã không còn hứng nƣớc mƣa để ăn và đều có thói 

quen rửa tay bằng xà phòng ở các thời điểm quan trọng nhƣ sau khi đi vệ sinh, trƣớc khi ăn, 

trƣớc khi chế biến thức ăn” (Tọa đàm tại Nghĩa Lộ, 2018). 

Như vậy, nội dung truyền thông về xã hội, giáo dục, y tế, dân số, môi 

trường cho ngƣời DTTS có nhiều tiến bộ, luôn chiếm tỷ lệ cao trên BCTT và thu 

hút đƣợc sự quan tâm của công chúng. Nhờ truyền thông tốt mà nhận thức, hành 

vi của ngƣời dân vùng DTTS dần thay đổi, chất lƣợng dân số đã từng bƣớc đƣợc 

nâng lên, tỷ lệ mù chữ ở vùng sâu vùng xa giảm, vấn đề y tế, chăm sóc sức khỏe 

cải thiện, các tập quán, thói quen lạc hậu làm ảnh hƣởng xấu tới môi trƣờng 

sống nhƣ: chăn nuôi gia súc thả rông, nuôi nhốt gia súc gần nhà ở và dƣới gầm 

nhà sàn, hố xí tạm bợ gần nhà... giảm dần.   

2.1.6. Truyền thông về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 

đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch 

* Truyền thông về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 

Hiện nay, nƣớc ta có đƣờng biên giới trên đất liền dài hơn 4.924,025km 

và chiều dài bờ biển 3.260km. Khu vực biên giới gồm 1.109 xã, phƣờng, thị 

trấn, 235 huyện, thị thuộc 44 tỉnh, thành phố, dân số khoảng 2,3 triệu hộ, 9,5 

triệu nhân khẩu, đồng bào DTTS chiếm khoảng 15% với 51 thành phần dân tộc. 

Nhiệm vụ của TTĐC là tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao ý thức công 

dân, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, biên giới, 

lãnh thổ quốc gia. Trong lĩnh vực này, các cơ quan quân đội, bộ đội biên phòng, 
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công an đã tích cực thực hiện nhiệm vụ truyền thông cho bà con DTTS vùng 

biên giới.  

Suốt từ năm 1986 đến nay, các nội dung về quốc phòng, an ninh luôn 

đƣợc các cơ quan báo chí lớn quốc gia đề cập. Nội dung phản ánh trên báo chí 

và truyền thông trực tiếp ở các tỉnh vùng DTTS biên giới nhƣ sau: 

- Đấu tranh, ngăn chặn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây rối ở vùng 

DTTS: Những năm qua, cán bộ HTCT cơ sở cùng bộ đội biên phòng, công an 

tập trung tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của 

Đảng, Nhà nƣớc; về âm mƣu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống 

phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch cho đồng bào DTTS ở khu 

vực biên giới; đồng thời tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng 

bào bằng các chƣơng trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển KT-XH, xóa 

đói giảm nghèo; phát huy vai trò của già làng, trƣởng bản, của ngƣời có uy tín 

trong đồng bào tham gia. Từ năm 2003 đến 2019, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức 

thực hiện 125 kế hoạch nghiệp vụ, xác lập 16 chuyên án đấu tranh, ngăn chặn 

hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Phát 

hiện, bắt giữ 197 đối tƣợng, thu giữ nhiều tài liệu, vô hiệu hóa 6 nhóm/112 đối 

tƣợng hoạt động thành lập “Nhà nƣớc Mông”; ngăn chặn 1.540 ngƣời, bắt 110 

vụ/850 đối tƣợng DTTS Tây Nguyên vƣợt biên; vô hiệu hóa 4 khung tổ chức, 6 

điểm nhóm/gần 200 đối tƣợng cầm đầu, cốt cán phục hồi tổ chức FULRO, đƣa 

480 đối tƣợng liên quan hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, buôn bán ma túy 

ra kiểm điểm trƣớc nhân dân
52

. 

- Tăng cƣờng quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân vùng 

biên giới”, bộ đội biên phòng thường xuyên quan tâm bám sát địa bàn xung yếu, 

vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tăng cƣờng cho mỗi xã biên giới đặc biệt khó 

khăn một cán bộ bộ đội biên phòng và lựa chọn các đồng chí đảng viên các tổ, 

đội công tác thuộc đồn biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản 

ở khu vực biên giới. Đội ngũ cán bộ tăng cƣờng có nhiệm vụ giúp địa phƣơng 

nắm bắt tình hình, tuyên truyền, giải thích cho bà con về xây dựng, củng cố 

HTCT cơ sở, phát triển KT-XH. Nhờ đó, bộ đội nắm tình hình địa bàn và vận 

động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phƣơng, thực hiện các phong trào 
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và mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc 

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Trên thực tế, các tỉnh thuộc vùng DTTS đã có nhiều mô hình truyền thông 

về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong 

vùng đã tăng cƣờng nắm bắt địa bàn, vận động, nâng cao nhận thức ngƣời dân, 

hƣởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để đẩy lùi tội phạm, 

gắn với phong trào “Dân vận khéo”, hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, xóa 

đói, giảm nghèo. Công an các tỉnh đã triển khai hiệu quả các mô hình đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, tăng cƣờng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, vận động 

để ngƣời dân hiểu rõ âm mƣu của các thế lực thù địch; thực hiện “4 cùng” với 

nhân dân và triển khai mô hình “3 quản, 2 tích cực”; tuyên truyền vận động 

ngƣời dân không xuất khẩu lao động trái phép, không nghe lời kẻ xấu, thông tin 

xấu; giao nộp vũ khí tự chế...  

Cùng với lực lƣợng chức năng, các cấp chính quyền cơ sở đã tích cực vận 

động người có uy tín trong đồng bào DTTS vào tham gia giữ gìn an ninh trật tụ 

tại địa phƣơng; bồi dƣỡng kiến thức nghiệp vụ, trình độ chính trị, hiểu biết xã 

hội, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho ngƣời có uy tín, coi đây là những “ngọn 

cờ” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  

Do bất cập về cơ sở hạ tầng cũng nhƣ ý thức của ngƣời dân khi tham gia 

giao thông, hiện nay tình trạng tai nạn giao thông tại địa bàn miền núi vẫn có 

những diễn biến phức tạp. Trƣớc tình hình đó, Công an các tỉnh đã tăng cƣờng 

thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng việc đổi mới về nội dung, 

hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đƣờng bộ cho đồng bào DTTS, khuyên 

nhủ bà con không uống rƣợu bia khi tham gia giao thông. Đoàn Thanh niên, Hội 

Phụ nữ cũng có nhiều cách thức tổ chức sôi nổi và lồng ghép các câu hỏi giao 

lƣu rất thực tế, phát các tờ rơi liên quan đến an toàn giao thông đối với đoàn 

viên, hội viên đồng thời có quà tặng sau mỗi câu trả lời đúng đã thu hút sự chú ý 

lắng nghe của bà con dân bản. Đồng thời, mỗi thanh niên DTTS đã biết đề cao 

cảnh giác, tuân thủ nghiêm pháp luật, đồng thời biết nhanh nhạy, nắm bắt, tự 

trang bị cho mình những kiến thức, hiểu rõ đƣợc những âm mƣu, thủ đoạn của 

các thế lực thù địch, không để những đối tƣợng xấu lợi dụng, lôi kéo dẫn tới sa 

ngã. 

- Các cơ quan BCTT cũng đăng tải nhiều bài về chủ đề bảo vệ quốc 

phòng, an ninh quốc gia vùng DTTS. Nhóm vấn đề an ninh, bảo vệ chính quyền 

và chống phá chính quyền là nhóm chủ đề đƣợc đề cập nhiều trên BCTT, nhất là 
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trên báo chí quân đội và công an, cho thấy vùng DTTS thƣờng đƣợc coi là nhạy 

cảm về chính trị hoặc là điểm nóng về ổn định chính trị. Nhóm chủ đề tệ nạn xã 

hội và phạm pháp cũng đƣợc đề cập ở mức độ thấp hơn.  

* Truyền thông đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch 

Từ sau khi đất nƣớc thống nhất và định hƣớng đi lên CNXH, các thế lực 

thù địch chƣa bao giờ ngừng nghỉ tấn công nƣớc ta bằng nhiều phƣơng tiện, thủ 

đoạn khác nhau. Một trong những nguy cơ mà đất nƣớc ta phải đối mặt là chiến 

lƣợc “diễn biến hòa bình”.  

Trong những năm 1986-2000, BCTT đƣa tin khá nhiều về các hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, những hoạt động “truyền lửa về quê hƣơng” 

của các tổ chức phản động, vạch trần âm mƣu, thủ đoạn của chiến lƣợc “diễn 

biến hòa bình” về tƣ tƣởng. Sau năm 1991, khi Liên Xô và các nƣớc XHCN ở 

Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù đích càng tăng cƣờng truyền thông các quan 

điểm sai trái vào Việt Nam thông qua TTĐC. Vì vậy, BCTT nƣớc ta đã có nhiều 

bài viết sắc bén trên báo in (Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, 

tạp chí Cộng sản, Quốc phòng toàn dân…), phát thanh, truyền hình để phản bác 

các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh và đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam. 

Trên các báo Nhân dân và Quân đội nhân dân thƣờng xuyên xuất hiện 

những bài xã luận, những bài phân tích sắc bén vạch trần âm mƣu, thủ đoạn của 

các thế lực thù địch, những phƣơng thức tấn công mới của “diễn biến hòa bình” 

đối với các nƣớc XHCN nói chung, Việt Nam nói riêng. Đài THVN và đài 

TNVN phát sóng các tin, bài về hoạt động của các tổ chức phản động lƣu vong, 

hoạt động của lực lƣợng Fulro, những kẻ xấu lôi kéo đồng bào DTTS Tây 

Nguyên vƣợt biên trái phép, phản bác những thông tin thất thiệt về đời sống khó 

khăn của vùng DTTS, mối quan hệ giữa ngƣời Kinh và ngƣời DTTS, tình trạng 

đói nghèo, mất đất sản xuất của ngƣời DTTS, đòi “trả đất cho ngƣời Thƣợng”, 

“thành lập quốc gia riêng cho ngƣời Thƣợng, ngƣời  Khmer Crom, ngƣời 

Mông”; vạch trần quan điểm thù địch của Fulro, Tổ chức Quỹ ngƣời Thƣợng 

(một tổ chức tự xƣng là chính phủ lƣu vong của ngƣời Tây Nguyên), tổ chức 

khủng bố Việt Tân.  

BCTT nƣớc ta đăng nhiều bài chống các quan điểm thù địch kích động 

đồng bào vùng DTTS, chống âm mƣu ly khai ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam 

Bộ; phản bác các quan điểm vu cáo, bóp méo tình hình dân tộc, tôn giáo, dân 

chủ, nhân quyền ở vùng DTTS, kích động đồng bào chống đối chính quyền; vận 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_T%C3%A2n
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động bà con đấu tranh chống tà đạo nhằm “tôn giáo hóa” các vùng DTTS; vạch 

trần âm mƣu lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, đầu tƣ phát triển để xâm 

nhập vùng DTTS và tuyên truyền chống phá, gây mất ổn định, tạo cớ can thiệp; 

giải thích cho đồng bào rõ về lịch sử, chống âm mƣu xuyên tạc những vấn đề 

lịch sử để lại để chia rẽ đồng bào DTTS với ngƣời Kinh…. Các chủ thể truyền 

thông cũng sử dụng rộng rãi các phƣơng tiện truyền thông hiện đại, nhƣ lập 

fanpege, nhóm zalo, triệt để sử dụng internet và MXH để viết bài, đăng thông tin 

mới, chính thống, lan tỏa tin tốt, lấn át tin xấu trên MXH, bƣớc đầu làm thất bại 

âm mƣu tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào DTTS, xuyên tạc chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta
53

. 

Sau khi xảy ra các sự kiện một nhóm ngƣời dân vùng Tây Nguyên và Tây 

Bắc nổi dậy chống chính quyền, đòi lập nhà nƣớc riêng vào năm 2001 và 2004, 

BCTT nƣớc ta tập trung vạch trần âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi 

dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số ngƣời dân để gây rối xã hội, chống phá chính 

quyền. Đội ngũ bộ đội biên phòng, công an, giáo viên, già làng, trƣởng bản và 

báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng đã đến từng nhà để giải thích, vận đông bà 

con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, không nghe theo và tin theo luận 

điệu sai trái. Nhờ có sự vào cuộc kịp thời của các lực lƣợng truyền thông, nên đa 

số đồng bào DTTS hiểu rõ, nhận ra đƣợc bản chất phản động của các tổ chức thù 

địch, không tham gia các hoạt động bất hợp pháp do kẻ xấu tổ chức nữa. 

Trong những năm gầy đây, nhất là khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 

35 về bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (2019) 

thì lực lƣợng tham gia đấu tranh ngày càng đông đảo, trong đó có ngƣời dân 

vùng DTTS. Mặc dù các vấn đề dân tộc, tôn giáo vẫn bị các thế lực thù địch lợi 

dụng tuyên truyền công kích, nhƣng không còn gay gắt nhƣ trƣớc (vì thành tựu 

xóa đói, giảm nghèo ở vùng DTTS đạt đƣợc nhiều tiến bộ). 

Theo kết quả khảo sát thực trạng truyền thông trực tiếp vùng DTTS, 

ngƣời DTTS rất quan tâm đến thông tin về phòng chống tệ nạn xã hội (vì liên 

quan trực tiếp đến cuộc sống của họ), đến chủ quyền biên giới, hải đảo; sau đó là 

về phòng chống buôn bán, sử dụng ma túy; chống bắt cóc, buôn bán phụ nữ và 

trẻ em… Bên cạnh những vấn đề thiết thực đến cuộc sống thƣờng ngày, họ còn 

có ý thức chính trị khá cao, quan tâm đến vấn đề của quốc gia- dân tộc. Trong 

các thông tin về chủ đề an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tỉ lệ tiếp cận 
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 Trần Quang Phƣơng (2019), Đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở 

Tây Nguyên, T/c Quốc phòng toàn dân, số 7. 



 130 

thông tin về phòng chống tệ nạn xã hội đạt cao nhất, chiếm 62,3%; tiếp cận 

thông tin về chủ quyền biên giới, hải đảo đạt tỉ lệ cao thứ hai, là 42%; thông tin 

về các xung đột vũ trang có tỉ lệ tiếp cận thấp nhất, chỉ chiếm 9,9% (Xem biểu 

đồ 7). 

Biểu đồ 7. Tiếp cận thông tin về an ninh- quốc phòng 

 

Kết quả khảo sát những ngƣời làm truyền thông cơ sở cho số liệu nhƣ sau: 

Tỉ lệ nội dung đƣợc cung cấp là “chính sách dân tộc, chính sách cho vùng 

DTTS” đạt cao nhất, chiếm 66,5%; thứ hai là “thông tin chính trị, kinh tế, xã hội 

nói chung”, chiếm 50,7%; nội dung “chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại” 

chiếm tỉ lệ cung cấp thông tin thấp nhất, chỉ chiếm 18,2% (xem bảng 1). 

Bảng 1. Nội dung thông tin cung cấp cho vùng DTTS 

STT Những nội dung đƣợc cung cấp cho ngƣời DTTS tại 

các buổi truyền thông trực tiếp 
Có Không 

1. 1 Thông tin chính trị, kinh tế, xã hội nói chung 50,7 49,3 

2. 2 Chính sách dân tộc, chính sách cho  vùng DTTS 66,5 33,5 

3. 3 Quan hệ cộng đồng, tinh thần đoàn kết 36,9 63,1 

4. 4 Giới thiệu học nghề, định hƣớng nghề nghiệp 40,4 59,6 

5. 5 Cách làm nông, lâm, ngƣ nghiệp 31,0 69,0 

6. 6 Cách chăm sóc sức khỏe ngƣời 37,9 62,1 

7. 7 Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 34,0 66,0 

8. 8 Bình đẳng giới 33,0 67,0 

9. 9 Tín ngƣỡng, tôn giáo 23,2 76,8 

10 Tình yêu, hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình 40,4 59,6 
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10. 11 Xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng 25,1 74,9 

11. 12 Khai thác, bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên 25,6 74,4 

12. 13 Phòng chống tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu 24,1 75,9 

13. 14 An ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo 35,0 65,0 

14. 15 Trật tự xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm 39,9 60,1 

15. 16 Chồng bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em 29,1 70,9 

16. 17 Chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại 18,2 81,8 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, đồng bào DTTS đánh giá về chất lƣợng 

nội dung các chƣơng trình PT-TH địa phƣơng nhƣ sau: Tiêu chí “truyền tải chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc đến ngƣời dân” đạt cao 

nhất (3,95/5 điểm); “Khích lệ, cổ vũ ngƣời dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa của dân tộc mình” đạt chất lƣợng cao thứ hai (3,89 điểm); tiếp đến là “thông 

tin khách quan, có độ tin cậy” và “thông tin mang tính thời sự, cập nhật” với số 

điểm lần lƣợt là 3,87 và 3,86 điểm. Tiêu chí “phản ánh đƣợc những vấn đề 

ngƣời DTTS quan tâm” đƣợc đánh giá thấp nhất, chỉ đạt 3,58 điểm (Xem biểu đồ 

8).  

Biểu đồ 8: Chất lượng nội dung các chương trình PT-TH vùng DTTS 

 

2.1.7. Nội dung truyền thông của các tổ chức phi chính phủ 

 * Nội dung truyền thông của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

(NGO) 

Kể từ năm 1996, cùng với sự phát triển nhanh chóng về số lƣợng, các 

NGO đã trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển KT-XH các vùng DTTS ở 

Việt Nam. Nếu năm 1996, ở Việt Nam có 400 NGO thì hiện nay có trên 1.100 tổ 
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chức. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài giải ngân cho Việt Nam từ 

năm 1996 đến 2017 đạt trên 4,1 tỷ USD
54

. Hoạt động viện trợ của các NGO 

đƣợc triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và trên các 

lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung và các lĩnh vực mà Việt Nam còn gặp 

nhiều khó khăn và có nhu cầu nhƣ: Y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, 

phát triển KT-XH; đồng thời góp phần giới thiệu những phƣơng pháp tiếp cận 

bền vững, có hiệu quả, nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng. Các chƣơng 

trình dự án đã góp phần thực hiện các mục tiêu ƣu tiên của Chính phủ trong xóa 

đói giảm nghèo và phát triển, từng bƣớc giúp ngƣời dân thoát nghèo, nâng cao 

thu nhập ở các vùng DTTS. 

Các NGO lớn hoạt động trong các vùng DTTS Việt Nam là: Tổ chức 

Lƣơng thực thế giới, Quỹ dân số Liên hợp quốc, Quỹ châu Á, Quỹ nhi đồng 

Liên hợp quốc, Tổ chức y tế thế giới, Chƣơng trình lƣơng thực thế giới, Quỹ 

quốc tế bảo vệ thiên nhiên, KOICA (Hàn Quốc)… Các NGO thƣờng cho rằng, 

nguyên nhân nghèo đói ở vùng DTTS là do: Bị cách biệt về địa lý và hạn chế 

trong tiếp cận thị trƣờng; Bị cô lập về mặt xã hội, văn hóa và ngôn ngữ; Hạn chế 

trong tiếp cận đất đai có chất lƣợng; Tỷ lệ di cƣ khỏi nơi sinh sống thấp, và trình 

độ học vấn thấp. Cho nên, khi hoạt động ở vùng DTTS Việt Nam, các NGO đẩy 

mạnh hoạt động truyền thông. Trƣớc hết, các NGO giới thiệu về tổ chức mình, 

mục đích, ý nghĩa, nội dung, phƣơng thức tiến hành các dự án, kế hoạch ở các 

địa phƣơng. Họ cử ngƣời xuống từng làng bản để khảo sát nguyện vọng, trao đổi 

với ngƣời dân về những việc cần phải làm, không qua các khâu trung gian (nhƣ 

chính quyền, đoàn thể). Khá nhiều dự án do NGO tài trợ đạt hiệu quả cao ở các 

vùng DTTS, nhƣ cải tiến kỹ thuật canh tác lúa nƣớc (tiết kiệm nƣớc), hỗ trợ duy 

trình, bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống (dệt may, đan 

lát, rèn..), phát triển giáo dục, y tế cộng đồng ở các vùng Tây Bắc, Đông Bắc… 

 NGO chủ yếu làm việc với ngƣời dân, với cộng đồng, thƣờng áp dụng lý 

thuyết thâm nhập xã hội, chia sẻ thông tin, đi đến tận nơi để hoạt động theo mục 

đích, kết hợp truyền thông trong vùng DTTS. Họ mời các nhà khoa học, tổ chức 

trọa đàm, viết báo, đƣa ra những kiến nghị đối với chính quyền. Họ mong muốn 

tác động vào nhận thức, nâng cao ý thức ngƣời dân trong phát triển sản xuất, 

chuyển đổi phƣơng thức canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đào 
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tạo nghề… để phát triển bền vững. Phƣơng thức truyền thông của họ chủ yếu là 

phát tờ rơi, in sách, tài liệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm, và gặp gỡ trực tiếp.. 

Tuy nhiên, đánh giá về mức độ tiếp cận truyền thông của ngƣời nƣớc 

ngoài/tổ chức quốc tế, số ngƣời DTTS tiếp cận với các NGO là không cao, 

76,9% số ngƣời đƣợc hỏi hầu nhƣ chƣa tiếp cận; trong đó, nhóm Nam đảo có tỉ 

lệ cao nhất, chiếm đến 94,9%; tiếp theo là nhóm Môn – Khmer; thấp nhất là 

nhóm Tày – Thái, chiếm 67,2% (Bảng 2).   

Bảng 2.  Mức độ truyền thông của các tổ chức quốc tế ở vùng DTTS 

STT Nhóm dân tộc 

Truyền thông của ngƣời nƣớc ngoài/tổ chức quốc tế 

Hầu như 

không 

Vài 

lần/năm 

vài 

lần/tháng 

vài 

lần/tuần 

Hàng 

ngày 

 Dữ liệu chung 76.9 11.1 7.0 3.5 1.6 

1 Nhóm Nam đảo 94.9 1.0 2.0 2.0 0.0 

2 Nhóm Môn – Khmer 77.8 12.5 5.4 1.6 2.7 

3 Nhóm Mông - Dao 75.5 13.2 9.4 1.9 0.0 

4 Nhóm Việt - Mƣờng 69.9 10.8 9.7 7.5 2.2 

5 Nhóm Tày - Thái 67.2 15.3 10.7 6.1 0.8 

 * Nội dung truyền thông của các thế lực thù địch  

Trong những năm gần đây, tình hình an ninh, trật tự vùng DTTS tiềm ẩn 

nhiều vấn đề phức tạp. Các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện những âm 

mƣu, thủ đoạn chiến lƣợc “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, chúng lợi 

dụng vấn đề “tự do tín ngƣỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để chia rẽ khối 

đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Thủ đoạn hoạt động chính của chúng là tung 

tin thất thiệt, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nƣớc ta về vấn đề tự do tín 

ngƣỡng, tôn giáo, vu cáo chính quyền các cấp phân biệt đối xử với đồng bào 

DTTS. Chúng ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối tƣợng có hận thù với cách mạng, tàn 

quân của các tổ chức phản động trƣớc đây nhƣ Fulro, ngụy quân, ngụy quyền và 

các phần tử bất mãn. Một mặt, chúng tìm cách tập hợp những ngƣời có thành 

tích “bất hảo”, có tiềm năng hợp tác với phƣơng Tây để tạo dựng ngọn cờ, tập 

hợp lực lƣợng chống đối. Mặt khác, chúng lợi dụng những khó khăn về đời sống 

và trình độ dân trí còn có những mặt hạn chế của đồng bào theo đạo, những yếu 

kém trong bộ máy chính quyền địa phƣơng, cơ sở ở một số nơi để kích động, 
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chia rẽ, nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng, chính quyền, chế độ 

XHCN.  

Gần đây, các thế lực thù địch ráo riết tuyên truyền kích động đồng bào 

DTTS trong nƣớc đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nƣớc 

Khmer Crôm”; “Nhà nƣớc Tin Lành Đề Ga”, “Vƣơng quốc Chăm”, “Vƣơng 

quốc Mông”, hƣớng tới ly khai, tự trị, độc lập. Chúng tìm mọi cách để xây dựng, 

nuôi dƣỡng các tổ chức phản động ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; tập hợp, tài 

trợ, chỉ đạo lực lƣợng phản động trong các dân tộc chống phá cách mạng Việt 

Nam.  

Các tổ chức phản động lưu vong tiếp tục sử dụng đài phát tiếng DTTS, 

Internet để tuyên truyền, kích động tƣ tƣởng ly khai, tự trị và liên kết với các thế 

lực chống Việt Nam; gia tăng hoạt động tác động vào nội địa ta, móc nối, xây 

dựng cơ sở, hình thành tổ chức ở bên trong và chỉ đạo số này tiếp tục tuyên 

truyền, phát triển lực lƣợng, tìm mua vũ khí, đƣa ngƣời từ Việt Nam sang Lào 

tham gia hoạt động chống phá,…   

 Chúng đã và đang triệt để lợi dụng các vấn đề về DTTS, "chủng tộc", 

"sắc tộc", "dân tộc bản địa" để tuyên truyền chống phá Việt Nam. Chúng tuyên 

truyền lợi dụng "quyền dân tộc tự quyết" của ngƣời bản địa để hình thành các 

vùng đất tự trị trong lòng đất nƣớc Việt Nam. Biểu hiện cụ thể qua các chiến 

dịch tấn công của chúng là Tây Nguyên năm 2001 và năm 2004, Mƣờng Nhé, 

Điện Biên năm 2011. Trên thực tế, thời gian qua, cùng với sự phát triển của các 

phƣơng tiện TTĐC và Internet, số lƣợng thông tin xuyên tạc nhắm đến các đối 

tƣợng là đồng bào DTTS ở Việt Nam đã gia tăng đáng kể. Các đài phát thanh 

nhƣ VOKK (Khmer Campuchia Crôm), RFA (Châu Á tự do), Đề Ga, đƣợc tài 

trợ bởi các thế lực thù địch, thƣờng xuyên phát các chƣơng trình hƣớng tới đồng 

bào DTTS, xuyên tạc lịch sử, công kích chính quyền cách mạng. Chúng chuyển 

báo, tạp chí, phát tán các tài liệu phản động bằng tiếng dân tộc, băng đĩa có nội 

dung xấu, độc, “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, tuyên truyền về một 

cuộc sống giàu sang... xây dựng ảo tƣởng, khoét sâu tâm lý ly khai, kích động tƣ 

tƣởng đòi “tự trị”, “ly khai” “chia nhỏ”, “xé lẻ” dân tộc Việt Nam
55

. Ngoài ra, có 

4 kênh quốc tế phát bằng tiếng Việt với những nội dung nhạy cảm, trong nhiều 

trƣờng hợp cố tính xuyên tạc tình hình Việt Nam: BBC (Vietnamese and 
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 Trần Ngọc Ngân, Đỗ Văn Kiên, 2016, Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết 

dân tộc ở nước ta hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, trang 19 
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English); Chinese Central Radio (Vietnamese and Chinese), RFI (Vietnamese 

and French); VOA (Vietnamese and English). 

Các thế lực thù địch sử dụng nhiều chiến thuật về thông tin nhằm thao 

túng dƣ luận và những quan điểm sai lệch đối với vùng DTTS dựa trên các 

phƣơng tiện tiếp cận thuận lợi nhất. Ví dụ, chúng đánh tráo và đồng nhất khái 

niệm quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia - dân tộc với quyền của các 

DTTS để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm làm cho đồng bào các dân tộc ngộ nhận 

rằng, quyền dân tộc tự quyết là quyền của riêng đồng bào các DTTS
56

. Các nội 

dung trên MXH với nhiều âm mƣu chống phá vai trò lãnh đạo tuyệt đối của 

Đảng với nhiều “lý sự” trắng trợn hòng lôi kéo những ngƣời thiếu hiểu biết, bất 

mãn ngộ nhận tin theo, đòi “đa nguyên, đa đảng” dƣới nhiều hình thức và mức 

độ khác nhau. Nhiều thành phần tỏ ra “khách quan”, “bảo vệ quyền lợi chính 

đáng” của ngƣời dân, “bênh vực dân” nên làm cho không ít ngƣời ngộ nhận tin 

theo
57

. Một số Facebookers và tài khoản ẩn danh luôn nuôi dƣỡng những chuyên 

mục, nội dung sai lệch nhƣ “có nhiều đảng cạnh tranh mới là dân chủ”, “nhân 

quyền”, “tự do tôn giáo”… 

Để thực hiện âm mƣu chống phá Việt Nam, các tổ chức phản động nhƣ 

“Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”… gia 

tăng các hoạt động truyền thông ở vùng DTTS bằng nhiều phƣơng thức nhằm 

kích động hận thù dân tộc, chống đối chính quyền, đòi ly khai. Việt Tân tuyển 

mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, 

phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin, đƣa ngƣời ra nƣớc ngoài đào 

tạo, tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo trực tuyến về phƣơng thức hoạt động 

khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet hƣớng dẫn cách chế tạo bom 

xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… Thực tế ta đã bắt, xử lý 

một số đối tƣợng là thành viên Việt Tân phạm tội khủng bố nhƣ Nguyễn Quốc 

Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trƣơng Leon… 

Thủ đoạn hoạt động của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam 

lâm thời” do Đào Minh Quân thành lập là triệt để lợi dụng các ứng dụng, tiện 

ích của MXH để tạo lập, duy trì các trang web, blog, địa chỉ email nhằm tuyên 

truyền, lôi kéo ngƣời tham gia tổ chức chống phá Nhà nƣớc Việt Nam. Triều đại 
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Việt là tổ chức phản động đứng ra thành lập các quân khu, nhóm vũ trang, hoạt 

động với phƣơng châm “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch”, “cƣớp sạch”, lấy cờ 

ngũ sắc làm quốc kỳ, thành lập các căn cứ tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào-

Campuchia để tuyên truyền kích động ngƣời dân xuống đƣờng biểu tình, bạo 

loạn nhằm lật đổ chính quyền, chuyển vũ khí, vật liệu nổ vào phá hoại trong 

nƣớc; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nƣớc mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn 

hoạt động khủng bố phá hoại.  

Tuyên truyền đấu tranh chống âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch 

là nhiệm vụ thƣờng xuyên của HTCT các cấp ở vùng DTTS. Cần truyền thông 

để mỗi ngƣời dân vùng DTTS nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời kích 

động, xúi giục của chúng gây mất ổn định chính trị xã hội, vi phạm pháp luật 

Việt Nam. 

 Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục xây dựng các tổ chức phản động 

hƣớng về các vùng DTTS Việt Nam, nhƣ: "Mặt trận Giải phóng Khmer Crôm", 

"Mặt trận Chăm", "Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các chủng tộc bị áp bức 

(FULRO)... Đồng thời, các tổ chức phản động ở nƣớc ngoài nhƣ "Hội ngƣời 

Mông quốc tế", "Liên hiệp ngƣời Mông tự trị", "Văn phòng Chăm quốc tế", 

"Liên minh ngƣời Chăm tị nạn", "Hội ngƣời Khmer Crôm"... vừa tập hợp, phát 

triển lực lƣợng là ngƣời DTTS, vừa hỗ trợ móc nối phát triển lực lƣợng ở vùng 

DTTS trong nƣớc nhằm gây áp lực chống phá cách mạng nƣớc ta. Mấy năm gần 

đây, mặc dù đã bị ta truy quét nhiều lần, các tổ chức này vẫn tồn tại, ngoan cố 

chống phá cách mạng và đã gây nhiều tội ác với đồng bào Tây Nguyên, Tây 

Nam Bộ. 

Những tháng đầu năm 2020, cả thế giới, trong đó có Việt Nam đang căng 

mình để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, loại trừ đại dịch Covid-19, bảo đảm ổn 

định cuộc sống của ngƣời dân. Thế nhƣng, các thế lực thù địch lại bất chấp đạo 

lý, tìm mọi cách tung tin bịa đặt về nguồn gốc, tiến triển, phƣơng thức phòng, 

chống và chữa trị virus corona chủng mới. Theo thống kê của cơ quan chức 

năng Bộ Công an, từ khi xuất hiện dịch bệnh (1/2020) đến 3/2020, trên không 

gian mạng đã có gần 300.000 tin, bài; gần 600.000 video clip, trong đó có rất 

nhiều nội dung chƣa đƣợc kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật. Những tin giả này, 

có hệ lụy rất lớn, tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, làm cho ngƣời dân, nhất là 

vùng DTTS, hoang mang, lo lắng, rối loạn; đình trệ hệ thống sản xuất, lƣu thông 

hàng hóa, tạo điều kiện cho những kẻ “buôn gian, bán lận”, đầu cơ, tích trữ, 

kiếm lời bất chính. Đặc biệt, nhiều tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài 
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nƣớc
1
 đã liên kết, chi hàng chục ngàn USD để chạy quảng cáo trên Facebook 

với các nội dung xuyên tạc, đƣa tin sai sự thật. Bên cạnh đó, họ còn tập trung 

công kích tình hình đảm bảo quyền con ngƣời, quyền công dân ở vùng DTTS, 

thành tựu KT-XH đất nƣớc, quan hệ đối ngoại, việc ký kết các hiệp định kinh tế 

giữa Việt Nam với các nƣớc, các nền kinh kế và đại hội đảng các cấp tiến tới 

Đại hội XIII của Đảng….  

Bên cạnh hoạt động truyền thông của các tổ chức phản động nƣớc ngoài, 

còn có sự tiếp tay của các phần tử bất mãn trong nƣớc phổ biến thông tin sai trái, 

hƣớng tới vùng DTTS. Sự bùng phát của tin giả, tin xuyên tạc cũng một phần do 

chính những ngƣời bất mãn, ngƣời thiếu hiểu biết tiếp cận thông tin, tham 

gia MXH. Do nhận thức hạn chế, thiếu kiến thức và kinh nghiệm cần thiết nên 

không ít ngƣời DTTS không biết thông tin mình tiếp cận là đúng hay sai, có cơ 

sở khoa học hay không, tác động, ảnh hƣởng đến ngƣời khác, đến xã hội nhƣ thế 

nào nên đã đăng tải, chia sẻ, bình luận một cách tùy tiện, vô trách nhiệm...  

Đối với vùng Tây Nam Bộ, vấn đề dân tộc và tôn giáo thƣờng hoà quyện vào nhau gắn chặt 

với Phật giáo Nam Tông. Trong nhiều năm qua, vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền và tự 

do tôn giáo đang đƣợc các thế lực thù địch sử dụng hòng kích động, lôi kéo các phần tử bất 

đồng chính kiến, gây mất ổn định chính trị. Các ngành chức năng đã phát hiện 18 tổ chức, 

hội nhóm phản động kích động vấn đề vùng đất Khmer Nam bộ, cụ thể là: Ở Campuchia có 

“Cộng đồng Khmer Kampuchia Krôm – KKKC”; “Hội sƣ sãi Khmer Kampuchia Krôm”; 

“Hội bảo vệ nhân quyền Khmer Kampuchia Krôm – KKKHRA”; “Liên minh tăng sinh, 

sinh viên Khmer Kampuchia Krôm – KKKUBS”; “Tổ chức Hội ái hữu Khmer Kampuchia 

Krôm – KKKA”. Ở Mỹ có “Liên đoàn Khmer Kampuchia Krôm – KKF; “Mặt trận giải 

phóng dân tộc Khmer Kampuchia Krôm – KKNLF”. Ở Australia có “Hội sƣ sãi Khmer 

Kampuchia Krôm thế giới – KKBMA”… Các tổ chức phản động này gia tăng hoạt động 

chống phá cách mạng nƣớc ta, đƣa ra nhiều chủ trƣơng, lộ trình hƣớng về Tổ quốc, lập kế 

hoạch nổi dậy của ngƣời Khmer và đề ra tôn chỉ, mục đích đấu tranh để giành độc lập cho 

đất nƣớc Kampuchia Krôm, đặc biệt kích động tƣ tƣởng ly khai, tự trị theo kiểu Kosovô và 

Đông Timo. Chúng gia tăng hoạt động chống phá trên cơ sở lợi dụng 4 vấn đề: dân tộc, tôn 

giáo, lịch sử vùng đất Nam bộ, biên giới Việt Nam – Campuchia. Chúng đã đẩy mạnh hoạt 

động tuyên truyền, kích động tƣ tƣởng ly khai, tự trị trong đồng bào Khmer. Thông qua 

mạng Internet, báo, đài VOKK, RFA, VOA, tạp chí KKF, Vivid, Khmerland… chúng đẩy 

mạnh tuyên truyền vào vùng Nam bộ. Đặc biệt chúng đã lợi dụng Tuyên bố về quyền của 

người dân tộc bản địa của Liên hiệp quốc (13/9/2007) để tuyên truyền tƣ tƣởng tự trị coi 

đây là cột mốc lịch sử, căn cứ pháp lý để ngƣời Khmer Krôm đứng lên giành độc lập, 

xuyên tạc lịch sử vùng đất Tây Nam bộ, tán phát bản đồ “đất nƣớc KKK”. Đồng thời chúng 

còn phát hành sách “Con đƣờng tìm quyền tự quyết cho ngƣời Khmer Krôm” do 

M.Busdachin, Tổng thƣ ký của UNPO làm chủ biên. Đây là tài liệu tuyên truyền nhiệm vụ, 
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đƣờng lối hoạt động của chúng trên các diễn đàn quốc tế và chúng còn thuê một số đài phát 

thanh địa phƣơng của Campuchia tuyên truyền. Hằng năm, các tổ chức phản động Khmer 

đã thƣờng xuyên lợi dụng các diễn đàn quốc tế, các sự kiện Ngày nhân quyền quốc tế (ngày 

10 tháng 12 hàng năm); diễn đàn thƣờng niên của Liên hiệp quốc về quyền của ngƣời dân 

tộc bản địa… để tuyên truyền “Ngày lễ mất đất - ngày 4/6 hàng năm”, công khai hóa, quốc 

tế hóa vấn đề Khmer Krôm để chống phá khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Tây Nam 

bộ, phô trƣơng thanh thế, tranh thủ sự ủng hộ của một số nƣớc và một số tổ chức quốc tế. 

(Tài liệu của Cục An ninh nội địa, Bộ Công an). 
 

 * Nội dung truyền thông của các tổ chức tôn giáo 

     Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều tôn giáo đang hoạt động: Phật giáo, Công 

giáo, Đạo Tin Lành, Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tứ ân hiếu 

nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hƣơng, Tịnh độ cƣ sĩ Phật hội, Baha‟I, Giáo hội Phật đƣờng 

Nam tông Minh sƣ đạo, Minh lý đạo Tam tông miếu, Bà la môn... Tuy nhiên, 

trong nhiều năm gần đây, một số tôn giáo phát triển mạnh mẽ ở vùng DTTS nhƣ 

Công giáo, Tin Lành (ở Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc), Phật Giáo Nam 

Tông ở miền Tây Nam Bộ...  

 Đồng bào vùng DTTS có truyền thống tín ngƣỡng nguyên thủy đa thần với 

quan niệm vạn vật hữu linh hoặc thờ cúng tổ tiên. Khi các tôn giáo bên ngoài 

thâm nhập vào hình thành nên các cộng đồng tôn giáo, nhƣ: cộng đồng Khmer 

theo Phật giáo Nam tông với trên 1 triệu tín đồ và 433 ngôi chùa; cộng đồng 

Chăm với gần 100 nghìn ngƣời theo Hồi giáo; cộng đồng các DTTS ở Tây 

Nguyên theo Công giáo với gần 300 nghìn ngƣời và gần 400 nghìn ngƣời theo 

đạo Tin Lành; cộng đồng DTTS ở Tây Bắc theo Công giáo có khoảng 38 nghìn 

ngƣời; khoảng 20 năm trở lại đây có đến trên 100 nghìn ngƣời Mông theo Tin 

Lành (dƣới tên gọi Vàng Chứ) và hơn 10 nghìn ngƣời Dao theo Tin Lành (dƣới 

tên gọi Thìn Hùng),...
58

 Nhìn chung, đồng bào theo tôn giáo chấp hành tốt pháp 

luật, tập trung chăm lo xây dựng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, các thế lực thù 

địch lợi dụng hoạt động tôn giáo để lôi kéo, tập hợp lực lượng, hình thành các 

khung chính quyền ngầm núp dưới vỏ bọc tôn giáo để chống phá cách mạng 

nước ta. Chúng tăng cƣờng thực hiện “đạo hoá” DTTS, nhất là truyền đạo Tin 

Lành với nhiều hình thức khác nhau nhằm tiến tới chuyển hoá ý thức hệ tƣ 

tƣởng của đồng bào từ lòng tin theo Đảng, theo cách mạng sang lòng tin vào 

đấng Cứu thế (Chúa Trời, Vàng Chứ), làm thay đổi nếp sống văn hoá truyền 

thống bằng thứ văn hoá xa lạ, trên cơ sở đó dùng thần quyền để lừa bịp và tập 

hợp lực lƣợng, hình thành các nhóm phản động dƣới vỏ bọc tôn giáo, chuẩn bị 

nguồn lực bên trong, khi hội đủ điều kiện thì kích động đồng bào các dân tộc 
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gây bạo loạn, tạo cớ can thiệp
59

.  

Đến nay, trên 50% dân số các DTTS Tây Nguyên tại chỗ theo Công giáo 

mới và Tin Lành, tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, khó quản lý và khó kiểm soát 

về an ninh chính trị. Đồng thời, việc xuất hiện một số tổ chức phản động, tiêu 

biểu là đạo Hà Mòn và Tin Lành Đề Ga, đã và đang tác động tiêu cực đến an 

ninh vùng Tây Nguyên. Sự hình thành các “đạo lạ”, “tà đạo” luôn gắn liền với 

âm mƣu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, đội lốt tôn giáo để hoạt động 

chính trị, tạo ra không ít những xáo trộn phức tạp, tác động lớn đến nhiều mặt 

của xã hội
60

.  

Các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều phƣơng pháp để thu thập thông tin, 

truyền thông vào vùng DTTS: thông qua đài phát thanh, video, làm clip chuyển 

tải qua MXH, gửi băng, đĩa, phim ảnh, sách báo, tờ rơi… Một số tổ chức tôn 

giáo đến truyền đạo trái phép, gây hoang mang, dao động trong đồng bào; thậm 

chí kích động ngƣời dân chống đối lại chính quyền, hoặc gây mất đoàn kết giữa 

ngƣời Kinh với ngƣời DTTS địa phƣơng, giữa ngƣời DTTS tại chỗ với ngƣời 

DTTS mới di cƣ đến. 

 Hiện nay, khá nhiều đài phát thanh từ nƣớc ngoài phát bằng tiếng Mông, 

Thái, Khmer, Chăm… hƣớng về Việt Nam, gây kích động tâm lý đồng bào. Ví 

dụ, Đài Nguồn sống từ Philippin, phát bằng tiếng Việt và 22 chƣơng trình 

DTTS. Ở Mỹ có Đài Tiếng nói Khme Crôm, Đài Chân lý châu Á tập trung 

truyền đạo bằng tiếng Mông. Các thế lực thù địch tuyên truyền về đạo Vàng 

Chứ, coi đây là vị vua tài giỏi của ngƣời Mông, giáng trần cứu thế, cứu ngƣời 

Mông ra khỏi tình cảnh khó khăn, khổ cực; tuyên truyền ngƣời DTTS theo đạo 

Tin Lành, sau đó họ lại mong muốn có các nhà truyền giáo. Đặc biệt, hội ngƣời 

Mông ở Mỹ, Pháp có đài phát thanh, có báo riêng, trang thông tin điện tử đẩy 

mạnh tuyên truyền văn hóa Mông, kêu gọi đoàn kết ngƣời Mông trên toàn thế 

giới, kêu gọi thành lập nhà nƣớc “vƣơng quốc Mông tự trị. Điển hình là vụ nổi 

dậy của gần 10 nghìn ngƣời Mông ở huyện Mƣờng Nhé, Điện Biên vào tháng 

5/2011, đã gây rối về an ninh chính trị, đòi thành lập nhà nƣớc riêng, đã thành 

lập Nội các chủ chốt. Tài liệu thu giữ đƣợc rất lớn, chủ yếu kêu gọi ngƣời Mông 

tự trị. Tóm lại, chúng gây kích động tƣ tƣởng hận thù dân tộc với ngƣời Kinh, 

vu cáo ngƣời Kinh xâm chiếm, cƣớp đất của ngƣời DTTS, phá vỡ sự bình yên 

của ngƣời dân, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Chúng còn dùng nhiều thủ đoạn, kể cả mua chuộc, dụ dỗ đội ngũ cán bộ 
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cơ sở, ngƣời uy tín, già làng, trƣởng họ vùng DTTS. Dƣới tác động đó, khá 

nhiều ngƣời đã nhẹ dạ cả tin nghe theo, từng di cƣ, chạy vào rừng lập hội, chạy 

sang Campuchia để vƣợt biên sang các nƣớc thứ ba, gây rối vùng biên giới. 

2.2. THỰC TRẠNG PHƢƠNG THỨC, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG  

2.2.1. Truyền thông qua truyền thông đại chúng ở Trung ƣơng 

Giai đoạn 1986-2000 

Do điều kiện kinh tế nƣớc ta còn nhiều khó khăn, các phƣơng tiện truyền 

thông và các cơ quan báo chí còn ít, cho nên việc phục vụ nhu cầu thông tin cho 

bà con vùng DTTS còn hạn chế. Trƣớc năm 1991, báo in phục vụ bà con thời kỳ 

đầu chủ yếu là báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, báo tỉnh; Đài THVN và Đài 

TNVN đã có chuyên mục dành cho DTTS&MN, tuy nhiên, số bài và thời lƣợng 

chƣơng trình chƣa nhiều và chƣa phong phú. Từ năm 1991, thực hiện Quyết 

định của Thủ tƣớng Chính phủ, 5 ấn phẩm báo in đã đƣợc cấp phát miễn phí cho 

các địa phƣơng thuộc vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Ngƣời DTTS có 

thêm cơ hội để đọc báo, nghe đài, tiếp cận nhiều thông tin bổ ích. Từ năm 1998, 

thực hiện chủ trƣơng đẩy mạnh công tác văn hóa-thông tin ở miền núi và vùng 

đồng bào các DTTS, số lƣợng báo in phục vụ đồng bào tăng lên, một số vùng 

đƣợc cấp phát radio miễn phí, sóng phát thanh và truyền hình đã phủ sóng phần 

lớn các vùng DTTS, đa số bà con đã có điều kiện xem tivi, nghe đài. 

Tuy nhiên, thời kỳ này, công tác truyền thông trực tiếp chƣa đƣợc chú ý 

đúng mức, chủ yếu dựa vào cán bộ HTCT địa phƣơng; còn ít vận động những 

ngƣời có uy tín trong thiết chế cổ truyền của cộng đồng tham gia công tác truyền 

thông. Do thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhất là nhà văn hóa, thƣ viện... nên các 

hoạt động tập thể gặp nhiều khó khăn. 

Giai đoạn 2001-2020 

Với sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN, xuất hiện nhiều phƣơng tiện 

truyền thông mới, theo đó cũng đa dạng hóa các phƣơng thức truyền thông cho 

đồng bào vùng DTTS. Đến đầu năm 2019, cả nƣớc ta có 844 cơ quan báo chí in 

với 184 báo in, 660 tạp chí, 67 đài phát thanh, truyền hình, 24 cơ quan báo chí 

điện tử độc lập; 19.000 nhà báo đƣợc cấp thẻ nhà báo; 23.893 Hội viên Hội Nhà 

báo; có 189 trang thông tin điện tử tổng hợp đƣợc cấp cho các cơ quan báo chí 

in, phát thanh, truyền hình
61

.  

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, trong các phƣơng tiện TTĐC, truyền 

hình đƣợc đánh giá có mức độ sử dụng cao nhất, đạt 3,53/4 điểm; Internet cao 

thứ hai, đạt 2,95 điểm; loa truyền thanh địa phƣơng thứ ba, 2,57 điểm; báo mạng 
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điện tử 2,09 điểm; mức độ sử dụng thấp nhất là báo/tạp chí in (1,63 điểm) và đài 

radio (1,52 điểm) (Xem Bảng 3). 

Bảng 3. Mức độ sử dụng các loại hình TTĐC 

STT Mức độ sử dụng các loại hình TTĐC 
Đánh giá theo thang 

điểm 0 - 4 

1 Truyền hình 3.53 

5 Mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube…) 2.95 

6  Loa truyền thanh địa phƣơng 2.57 

4 Báo mạng điện tử 2.09 

3 Báo/ tạp chí in 1.63 

2 Đài radio 1.52 

So sánh giữa các nhóm DTTS, kết quả điều tra xã hội học cho thấy: Mức 

độ sử dụng đài /radio hàng ngày đạt tỉ lệ thấp, chỉ chiếm 16,1%, trong đó giữa 

các nhóm DTTS có sự chênh lệch, nhƣng không nhiều, chỉ khoảng 10% giữa 

nhóm cao nhất (Môn – Khmer 19% và Việt - Mƣờng 18,6%) và nhóm thấp nhất 

(Tày – Thái, chỉ 8,5%). 

Về cấp độ sản phẩm TTĐC thường tiếp cận, truyền hình Trung ƣơng đƣợc 

đồng bào DTTS tiếp cận nhiều nhất, chiếm 42,3%; tiếp theo là Đài PTTH tỉnh 

nhà và đài truyền thanh xã nhà, chiếm 34,9%, và 32,1%. Đài nƣớc ngoài, quốc 

tế có tỉ lệ tiếp cận thấp nhất, là 2,5% (Xem biểu đồ 9). 

Biểu đồ 9. Cấp độ sản phẩm TTĐC thường tiếp cận 

 

* Truyền thông qua báo in và báo mạng điện tử 

Trong bối cảnh phát triển báo chí đa phƣơng tiện, hầu hết các cơ quan báo 

in đều có phiên bản điện tử, cho nên hầu hết các bài viết trên báo in đều đƣợc 

chuyển tải, phổ biến trên báo mạng điện tử, là kênh có nhiều ƣu thế về mức độ 

nhanh chóng, lan truyền rộng. Hiện nay các vùng DTTS đều có Internet nên việc 
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đọc báo mạng điện tử trở nên quen thuộc và thu hút khá đông giới trẻ tham gia. 

Cả nƣớc có gần 100 báo in, báo mạng điện tử và hơn 200 trang thông tin điện tử 

thƣờng xuyên đăng tải thông tin về vùng DTTS. 

Trong giai đoạn này, Chính phủ tiếp tục cấp phát miễn phí một số ấn phẩm 

báo, tạp chí nhằm tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng 

DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn
62

. Từ năm 2001-2006, cấp 5 ấn phẩm; từ 

năm 2006- 20 ấn phẩm; từ năm 2017- 18 ấn phẩm (Theo Quyết định 59/QĐ-

TTg)
63

. Hiện nay, các chuyên trang, chuyên đề của các báo và tạp chí dành cho 

đồng bào DTTS phát hành định kỳ 1 kỳ/tuần hoặc 1 kỳ/tháng; riêng báo Dân tộc 

và Phát triển phát hành 4 kỳ/tuần. Các báo miễn phí phát đến các xã, riêng tờ 

Dân tộc và Phát triển đến tận các thôn, bản. Thủ tƣớng Chính phủ giao cho Bộ 

Thông tin- Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan 

liên quan quản lý chất lƣợng nội dung, hình thức ấn phẩm báo chí phục vụ đồng 

bào, giám sát các cơ quan báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, đúng quy định; 

kiểm tra việc vận chuyển, phát hành các ấn phẩm báo chí kịp thời, đúng địa chỉ. 

Tại các địa phƣơng, UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện cấp không 

thu tiền một số ấn phẩm báo chí địa phƣơng, đồng thời quy định cụ thể vai trò 

trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện 

chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt 

khó khăn. 

Hiện nay, tất cả các đối tƣợng theo quy định thuộc vùng DTTS&MN, từ 

các trƣờng, lớp, các xã, thôn bản cho đến các đồn biên phòng, các cơ quan 

huyện, tỉnh đều đƣợc cấp phát một số loại báo, tạp chí trong danh mục. Từ năm 

2016-2018, đã chuyển phát 18 loại ấn phẩm báo, tạp chí với số lƣợng hơn 50 

triệu tờ qua 16.000 điểm giao dịch mạng lƣới bƣu chính (trong đó khoảng 7.640 

điểm bƣu điện văn hóa xã). Riêng năm 2017 đã cấp phát trên 38 triệu xuất bản 

phẩm của 19 loại ấn phẩm báo, tạp chí với giá trị hơn 170 tỷ đồng. Đó là chƣa 

kể đến các ấn phẩm báo chí địa phƣơng phục vụ trực tiếp đồng bào tại các địa 

bàn. Tổng sản lƣợng chuyển phát 9 tháng năm 2019 là gần 10 triệu ấn phẩm 
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. Nhìn chung, 19 ấn phẩm báo in, tạp chí trong danh mục 

đƣợc chọn đã góp phần định hƣớng và cung cấp thông tin tuyên truyền về công 

tác dân tộc, chính sách dân tộc theo từng chủ đề đối với các báo, tạp chí. Nội 

dung tuyên truyền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc và 

kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở vùng DTTS&MN; thông tin về các hoạt 

động của lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy 

ban Dân tộc, của các Bộ, ngành về công tác dân tộc… 

Cuối năm 2019, Ủy ban Dân tộc đã đề nghị các báo, tạp chí cần tập trung 

tuyên truyền các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nƣớc; kết 

quả thực hiện các chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phát 

triển kinh tế; về diễn biến Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh năm 2019, 

tuyên truyền tấm gƣơng tiêu biểu về dự Đại hội… Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, 

tăng cƣờng tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS&MN, 

vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thực hiện từ năm 2021; Đề án Phân vùng 

DTTS&MN; tuyên truyền giám sát điều tra 53 DTTS năm 2019… 

Ban biên tập các báo, tạp chí trong danh mục đã có nhiều phƣơng pháp làm 

báo mới, phù hợp với đối tƣợng đặc thù là đồng bào DTTS. Đã cố gắng thực 

hiện cách viết, biên tập ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, phù hợp 

trình độ dân trí, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của từng dân tộc, từng 

vùng DTTS khác nhau; tranh, ảnh rõ chủ đề, bố cục chặt chẽ, hình ảnh không 

mờ nhòe, chú thích đủ các yếu tố thông tin cần thiết. Về hình thức, trình bày hấp 

dẫn hơn; chữ to, kết hợp ảnh đẹp, nét, đúng khuôn khổ, số trang màu, loại giấy 

đã đƣợc quy định. Thông tin cung cấp trên các báo, tạp chí phong phú, đa dạng, 

tin cậy và đƣợc kiểm định kỹ trƣớc khi phát hành, vừa có tính lƣu giữ lâu dài để 

nghiên cứu, tra cứu, khai thác vừa nâng cao văn hóa đọc cho đồng bào.  

Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chính sách về phát triển truyền 

thông ở vùng DTTS, chẳng hạn: Quyết định 1212/QĐ-TTg, của Thủ tƣớng 

Chính phủ, ngày 5/9/2012, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông 

tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-

2015; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Chƣơng trình hành động thực hiện Chiến lƣợc công tác dân tộc đến 

năm 2020; Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tƣớng chính 
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phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2017 - 2021”.  

Để phục vụ nhiệm vụ chính trị nêu trên, nhiều báo in, báo mạng điện tử mở 

các chuyên trang, chuyên đề, phụ trƣơng Dân tộc và miền núi, phản ánh mọi mặt 

hoạt động, đời sống của đồng bào DTTS. Riêng hệ thống báo chí của các cơ 

quan, bộ ngành ở Trung ƣơng có hơn 20 loại ấn phẩm chuyên đề phục vụ riêng 

đối tƣợng này. Các cơ quan báo chí lớn đều có các ấn phẩm, các chƣơng trình 

phát thanh, chƣơng trình truyền hình riêng cho đồng bào vùng DTTS. 

Các báo in không chỉ tuyên truyền chính sách, mà còn là tài liệu lƣu trữ 

lâu dài để phổ biến cho bà con. Nhiều bài báo hay đƣợc đọc trên loa truyền 

thanh thôn bản, các cuộc họp, dán trên tƣờng nhà văn hóa… để nhiều ngƣời 

đƣợc nghe, đọc hơn.  

Hiện nay, TTXVN có hơn 100 nhà báo thƣờng trú tại các tỉnh, hàng trăm lƣợt cán bộ, phóng 

viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia sản xuất thông tin về vùng DTTS với 11 

song ngữ đang phát hành. Báo Tin tức có các sản phẩm: Báo Tin tức ra hàng ngày, Báo Tin 

tức cuối tuần; trang tin điện tử WWW. baotintuc.vn (sau đó là báo mạng điện tử 

baotintuc.vn) với thông tin cập nhật, thu hút độc giả từ hơn 100 quốc gia với hàng trăm 

nghìn bạn đọc trong và ngoài nƣớc; Chuyên đề DTTS&MN là ấn phẩm đƣợc cấp phát miễn 

phí trên 22.000 tờ/ngày. Chuyên đề gồm 48 trang, có nội dung và hình thức phù hợp với 

trình độ dân trí, bản sắc văn hoá và phong tục tập quán của đồng bào. Từ năm 2013, đã có 

chuyên đề “Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ” trên Báo Tin tức cuối tuần và baotintuc.vn. 

Số lƣợng các chuyên đề phân rải đều cho cả ba khu vực, kết hợp một cách uyển chuyển với 

chuyên trang về văn hóa dân tộc, mang đến những món ăn tinh thần hấp dẫn, thiết thực cho 

bà con vùng DTTS. Các chuyên đề này không chỉ là diễn đàn của cán bộ và nhân dân 3 khu 

vực; là cầu nối giữa lãnh đạo các Ban chỉ đạo với các địa phƣơng và nhân dân, giữa nhân dân 

và Chính phủ; là kênh thông tin chuyển tải sự chỉ đạo của lãnh đạo các Ban chỉ đạo trên đến 

cơ sở. 

Trang tin điện tử www.baotintuc.vn đã mở và duy trì mục Dân tộc dành cho độc giả là bà 

con DTTS và những ngƣời đang thực hiện chính sách dân tộc. Hàng năm chuyên mục này đã 

đăng tải hàng nghìn tin, bài, chùm ảnh, hƣớng dẫn khoa học. Các tin bài đều có lƣợng truy 

cập khá cao. Nội dung các chuyên mục phản ánh đời sống của đồng bào trên mọi lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, văn hoá, tôn giáo, giáo dục, y tế… Về hình thức, các tin bài đều đƣợc trình 

bày hấp dẫn, bắt mắt. Tin nào cũng có ít nhất một ảnh kèm theo. Do lợi thế báo mạng, trang 

điện tử còn đƣa đƣợc nhiều album ảnh. 

Từ năm 2017, trong bối cảnh lƣợng độc giả mua báo in sụt giảm, Báo Tin tức quyết định 

dừng phát hành tờ Tin tức hàng ngày để tập trung nâng cao chất lƣợng trang thông tin điện 

tử, tờ Tuần Tin tức và Chuyên đề Dân tộc và Miền núi. Do số kỳ phát hành và đối tƣợng thụ 

hƣởng các ấn phẩm trên đƣợc điều chỉnh lại theo quyết định của Chính phủ, hiện nay báo Tin 

http://www.baotintuc.vn/
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tức duy trì phát hành 01 kỳ/tuần tờ Tuần Tin tức và Chuyên đề DTTS&MN (thay vì 05 

kỳ/tuần nhƣ trƣớc đây) nên tổng lƣợng phát hành của báo Tin tức trong năm 2018 là gần 

2.268.000 tờ, tƣơng đƣơng năm 2017. Chuyên đề Dân tộc và Miền núi đƣợc phát hành rộng 

rãi, đƣợc bà con đánh giá cao bới tính thiết thực, gần gũi và sinh động, phù hợp với ngôn 

ngữ và trình độ nhận thức của đồng bào. 

Báo Tin tức đang xây dựng giao diện mới cho trang Website, trong đó chuyên mục Dân tộc 

sẽ đƣợc chú trọng thiết kế nổi bật và trung tâm, chỉ sau các chuyên mục Thời sự và chuyên 

mục Thế giới, vốn là thế mạnh của TTXVN. Chuyên đề Tây Bắc-Tây Nguyên-Tây Nam Bộ 

tiếp tục đƣợc duy trì, dù Ban chỉ đạo các vùng này đã giải thể. Nhìn chung, thông tin về vùng 

DTTS trên Bản tin Trong nước của TTXVN ngày càng đƣợc tăng cƣờng, với nguồn thông 

tin phong phú, đa dạng, đúng định hƣớng (kết quả tổng hợp PVS của Đề tài, 2019). 

Do đặc thù của báo Nhân dân là thông tin đa phƣơng tiện nên các tin, bài 

về tình hình phát triển KT-XH các vùng DTTS trên chuyên mục Dân tộc và 

Miền núi cũng đƣợc chú trọng, thể hiện bằng hình thức đa phƣơng tiện. Báo 

mạng điện tử Nhân dân đã tích hợp chức năng nghe, nhìn, có hệ thống thƣ viện 

ảnh, video… Các video phản ánh về đời sống vùng DTTS có chất lƣợng khá 

cao, đƣợc thực hiện công phu, sinh động. Để đáp ứng nhu cầu công chúng đặc 

thù là bà con DTTS, các bài viết thƣờng có ảnh. Ngoài ra, báo Nhân Dân điện tử 

sử dụng tƣơng đối phong phú, linh hoạt các thể loại trong việc phản ánh thông 

tin về vùng DTTS.  

Hiện nay báo Dân tộc và Phát triển đã xuất bản và phát hành 4 kỳ/tuần, 

theo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, 

cân đối vùng miền, thành phần dân tộc; vừa mang đậm bản sắc của đồng bào các 

DTTS, lại vừa mang tính hiện đại và hội nhập. Với việc xuất bản bản điện tử, 

Báo tiến tới xây dựng cơ quan truyền thông đa phƣơng tiện; có nhiều chuyên 

mục, chuyên trang phản ánh các lĩnh vực hoạt động của đồng bào các DTTS, từ 

Thời sự, Dân tộc và Miền núi, Pháp luật, Khoa học công nghệ, Văn hóa, Giáo 

dục, Sức khỏe… Đây là tờ báo có nhiều thông tin và số lƣợng phát hành lớn 

nhất về vùng DTTS. 

Tạp chí Dân tộc và Thời đại xuất bản định kỳ 2 tháng/số, vì vậy 6 tháng 

đầu năm 2019, tạp chí có 3 số, trong đó có 30/58 bài về ngƣời DTTS, 

chiếm 51,7%. Riêng số tháng 1 và 2 có nhiều bài đăng nhất (19 bài), các tháng 

còn lại lần lƣợt: tháng 3 và 4 có 6 bài, tháng 5 và 6 có 5 bài. Lý do tháng 1 có 

nhiều bài đăng nhất vì đây là giai đoạn đầu năm, có nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa 

diễn ra tại vùng đồng bào DTTS hay đây là dịp đặc biệt để viết về kết quả đạt 

đƣợc tại vùng khó khăn đã vƣơn lên, phát triển về kinh tế. 
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Báo Văn hóa đã sử dụng khá linh hoạt các thể loại báo chí để phản ánh về 

những vấn đề của vùng DTTS nhƣ tin, bài phản ánh, phóng sự. Các tin, bài cũng 

có nhiều đổi mới về cách trình bày, các bài viết đều có ảnh bổ sung, minh họa. 

Đặc biệt, báo Văn hóa điện tử đã quan tâm, sử dụng khá nhiều hình thức giúp 

tăng cƣờng sự tƣơng tác của bạn đọc với tác phẩm, với tòa soạn. Đó là các chức 

năng Lƣu site, Trao đổi thảo luận, gửi email.  

Báo Đầu tư và báo Tài Nguyên và Môi trường cũng có nhiều tin bài phản 

ánh tình hình đời sống các vùng DTTS trên cả nƣớc, đƣợc bà con đánh giá cao. 

Ƣu điểm nổi bật của các báo, nhất là báo điện tử là việc sử dụng ảnh. Trong các 

bài viết, báo đều có sử dụng ảnh và chú thích rõ ràng. Các ảnh của 2 trang này 

đều đảm bảo chất lƣợng cao, ảnh to và bố trí ảnh linh hoạt trong bài viết. Đặc 

biệt, trang thông tin điện tử Tài Nguyên và Môi trƣờng còn có những video khá 

hấp dẫn, cung cấp thông tin về tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên phục vụ sản xuất. 

Không chỉ các báo có tên trong danh mục cấp phát miễn phí cho vùng 

DTTS&MN, nhiều cơ quan báo chí khác cũng thƣờng xuyên đƣa tin, bài về 

vùng DTTS trên các ấn phẩm in và điện tử của mình. Báo Quân đội nhân dân, 

Công an nhân dân thƣờng đƣa tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, 

đấu tranh chống các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng; Báo 

Dân vận truyền thông về công tác vận động quần chúng, tạp chí Cộng sản, 

Tuyên giáo, Mặt trận, Lý luận chính trị…. có những bài nghiên cứu chuyên sâu 

về công tác dân tộc, chính sách dân tộc… Các báo tỉnh, nhất là các tỉnh có đông 

đồng bào DTTS sinh sống thƣờng xuyên đƣa tin phản ánh các mặt hoạt động 

của đồng bào. 

Đối với báo mạng điện tử, Vietnamnet.vn, Vnexpres.vn, Dantri.vn, 

dangcongsan vietnam.org.vn… và các phiên bản điện tử của các báo in đƣợc 

công chúng DTTS đón xem ngày càng nhiều, nhất là thanh niên, cán bộ công 

chức ở các đô thị, nơi có sóng Internet. Do đời sống ngày càng phát triển, số 

ngƣời có máy tính và điện thoại thông minh ngày càng nhiều, nên số ngƣời xem 

báo mạng điện tử ngày càng tăng. 

Tại Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về 

“Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó 

khăn” giai đoạn 2019-2021, tổ chức ngày 13/6/2019, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc 

cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, 18 ấn phẩm trong danh mục báo cấp phát 

miễn phí đã đăng tải 1.200 tin, bài tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, 
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chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; 500 tin, bài nêu gƣơng ngƣời tốt, việc tốt; 

800 tin, bài giới thiệu mô hình khởi nghiệp thành công; 2.000 tin, bài về xóa đói 

giảm nghèo, phát triển kinh tế; 1.800 tin bài về giữ gìn và phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống...
65

. 

Tuy nhiên, kết quả điều tra xã hội học cho thấy, mức độ sử dụng báo/tạp 

chí in hàng ngày chiếm tỉ lệ thấp, chỉ 15,1%; trong đó có sự khác biệt khoảng 

30% giữa nhóm cao nhất (Việt - Mƣờng 35,3%) và nhóm thấp nhất (Mông - Dao 

3,6%); nhóm Môn- Khmer 15,7%, Tày – Thái 7,7%; Nam Đảo 4,6%. Do báo in 

đến chậm, thƣờng đến trụ sở UBND xã hoặc Bí thƣ chi bộ, Trƣởng thôn. Do bận 

rộn công việc và tâm lý ngại đọc nên cán bộ cơ sở cũng ít khi đọc báo; bà con 

nông dân lại càng không có điều kiện đọc. Báo in hiếm khi đƣợc đọc trong các 

buổi sinh hoạt chung; thỉnh thoảng đƣợc lựa chọn đọc trên loa truyền thanh. Với 

báo/tạp chí in, mức độ sử dụng hàng ngày đạt tỉ lệ thấp, chỉ chiếm 15,1%. Giữa 

các nhóm DTTS, có sự khác biệt, chênh lệch khoảng 30% giữa nhóm thấp nhất 

và nhóm cao nhất. Nhóm Việt - Mƣờng đạt tỉ lệ cao nhất, chiếm 35,3%, trong 

khi nhóm Mông – Dao chỉ chiếm khoảng 3,6%. 

Mức độ sử dụng báo/tạp chí in khi chia theo vùng thì Tây Nguyên và Tây 

Nam bộ có tỷ lệ cao hơn các vùng khác 34,1% và 28,8%. Các vùng còn lại tỷ lệ 

sử dụng dao động từ 8-11%, trong đó thấp nhất là Tây Bắc chiếm 8,3% (Xem 

bảng 4). 

Bảng 4. Mức độ sử dụng báo/ tạp chí in giữa các vùng DTTS 

STT Vùng DTTS 
Mức độ sử dụng loại hình TTĐC: Báo/tạp chí in 

Rất ít Vài lần/năm Vài lần/tháng Vài lần/tuần Hàng ngày 

 Dữ liệu chung 38.4 10.6 16.6 18.4 16.1 

1. 1 Đông Bắc Bộ 43.4 16.5 13.2 16.5 10.4 

2. 2 Tây Bắc 63.3 6.7 18.3 3.3 8.3 

3. 3 Tây Nguyên 7.3 2.4 29.3 26.8 34.1 

4. 4 Trung Bộ 45.4 10.1 16.4 17.0 11.0 

5. 5 Tây Nam Bộ 20.1 8.7 16.8 25.5 28.8 

Nhƣ vậy, trong số các phƣơng tiện TTĐC, báo in đƣợc bà con tiếp nhận 

nhiều thứ 3, tuy nhiên tỷ lệ thấp. 73% ngƣời đọc mong muốn báo đề cập về cách 
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http://www.cema.gov.vn/cac-bao-tap-chi-can-tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-doi-voi-su-phat-trien-vung-dan-toc-

thieu-so-va-mien-nui.htm. 

http://www.cema.gov.vn/cac-bao-tap-chi-can-tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-doi-voi-su-phat-trien-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.htm
http://www.cema.gov.vn/cac-bao-tap-chi-can-tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-doi-voi-su-phat-trien-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.htm
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thức sản xuất nông lâm nghiệp, y tế, giáo dục. Bƣu điện đã có nhiều cố gắng để 

chuyển phát nhanh đến đồng bào, tuy nhiên số lƣợng độc giả báo in vẫn còn 

khiêm tốn, chủ yếu cán bộ đọc, gần 70% số ngƣời dân đƣợc hỏi không đọc. Hiện 

nay, việc cấp báo miễn phí còn bất cập: chỉ về trung tâm xã, khó đến ngƣời dân. 

Do đƣờng xa nên báo thƣờng chậm, chủ yếu đến trụ sở UBND xã; có nơi chậm 

4-5 ngày, thông tin đã lạc hậu. Nhiều già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín tuổi cao, 

mắt kém lại không biết chữ, chủ yếu nhờ con cháu đọc, nên không thƣờng 

xuyên
66

. 80% báo chí miễn phí đƣợc cấp phát bởi hệ thống bƣu điện, trong đó 

80% phát ở vùng sâu vùng xa; 20% còn lại do các doanh nghiệp phát hành, còn 

nhiều bất cập
67

.  

Ngƣời dân sử dụng báo mạng điện tử ở vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ 

vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn các vùng khác, đạt tới 51,2 và 51,1%. Các vùng còn lại 

tỷ lệ sử dụng thấp hơn gần 20%, Đông Bắc Bộ và Trung Bộ chỉ đạt 28,5% và 

22,3%; duy nhất vùng Tây Bắc có tỷ lệ sử dụng chỉ 6,9% (Xem bảng 5). 

Bảng 5. Mức độ sử báo mạng điện tử giữa các vùng DTTS 

STT Vùng DTTS 
Mức độ sử dụng loại hình TTĐC: Báo mạng điện tử 

Rất ít Vài lần/năm Vài lần/tháng Vài lần/tuần Hàng ngày 

 Dữ liệu chung 34.9 4.2 10.9 19.1 31.0 

1. 1 Đông Bắc Bộ 27.9 8.4 7.3 27.9 28.5 

2. 2 Tây Bắc 53.4 0.0 15.5 24.1 6.9 

3. 3 Tây Nguyên 4.7 0.0 14.0 30.2 51.2 

4. 4 Trung Bộ 48.2 4.9 12.0 12.6 22.3 

5. 5 Tây Nam Bộ 20.3 1.1 10.4 17.0 51.1 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, báo VietNamnet.vn đăng 61 bài về ngƣời 

DTTS,  trong đó tháng 1 và tháng 6 có số lƣợng bài nhiều hơn cả, lý do vì tháng 

1 bắt đầu năm mới, có nhiều chính sách mới cần đƣợc phổ biến đến ngƣời dân; 

tháng 6 là thời điểm quan trọng về giáo dục, vì vậy thông tin cũng đƣợc cập nhật 

với tần suất cao. Các tháng còn lại lần lƣợt đƣợc thống kê ở biểu đồ sau:  

                                                           
66

 Kết quả khảo sát của Đề tài năm 2018. 
67

 Mấy năm gần đây, Nhà nƣớc cấp phát gần 40 triệu xuất bản phẩm của 19 loại ấn phẩm báo, tạp chí với giá trị 

hơn 170 tỷ đồng/năm, chƣa kể đến các ấn phẩm báo chí, các chƣơng trình phát thanh, truyền hình địa phƣơng 

phục vụ trực tiếp đồng bào DTTS tại các địa bàn.  
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Biểu đồ 10. Số bài đăng về người DTTS trên Vietnamnet 

 

Truyền thông qua ảnh báo chí: 

Do đặc thù công chúng DTTS trình độ thấp, nhiều ngƣời lớn tuổi không 

biết tiếng Việt, nên bà con thích xem ảnh báo chí vì đẹp, dễ xem, dễ hiểu. Do 

đó, so với các loại hình truyền thông khác, ảnh báo chí có ƣu thế nhất định. Các 

cơ quan BCTT khi đƣa tin, viết bài dành cho đồng bào DTTS thƣờng có ảnh 

đính kèm. Các bức ảnh sắc nét, màu sắc sặc sỡ thƣờng đƣợc bà con thích thú 

đón nhận và mang lại hiệu quả truyền thông rất tốt. 

Ở TTXVN, Ban Biên tập Ảnh dành sự quan tâm đặc biệt đến đề tài 

DTTS&MN. Ban thƣờng xuyên phối hợp với các cơ quan thƣờng trú, đồng thời 

cử phóng viên ảnh đi công tác tại các địa phƣơng để kịp thời phản ánh bằng hình 

ảnh các hoạt động phát triển sản xuất, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng... Đã 

thực hiện, biên tập và phát trên mạng dịch vụ hàng nghìn chủ đề với hàng vạn 

bức ảnh về các lĩnh vực ở vùng DTTS. 

Từ năm 1991, TTXVN là cơ quan đầu tiên có sản phẩm thông tin- ảnh 

chuyên phục vụ vùng DTTS; gồm tờ Bản tin Dân tộc và Miền núi và tờ Tin ảnh 

Dân tộc và Miền núi. Năm 2002, 2 tờ này đã sáp nhập, trở thành tờ Báo ảnh Dân 

tộc và Miền núi song ngữ. Tháng 7/2012, ra đời Báo ảnh Dân tộc và Miền núi 

song ngữ đầu tiên có chức năng truyền thông cho vùng DTTS&MN bằng các 

chữ viết DTTS. Ban đầu Báo xuất bản song ngữ, chữ Việt và 1 trong số 5 chữ 

viết của các dân tộc: Khmer, Ba Na, Jrai, Ê Đê, Chăm; từ tháng 4/2013, có thêm 

chữ Mông, Cơ Ho, Mnông; từ 1/2015, có thêm chữ Tày, Xê Đăng, Cơ Tu, nâng 

tổng số là 11 bản song ngữ. Báo này đƣợc phát hành rộng rãi, đến trên 5.000 xã, 

buôn, thôn, bản, phum sóc, chùa, nhà văn hóa, trƣờng học, đồn biên phòng ở 45 

tỉnh, thành phố trên cả nƣớc, số lƣợng hơn 75.000 bản/kỳ/tháng. Từ tháng 
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3/2015, Báo đã cho ra đời phiên bản điện tử bằng hai thứ tiếng Việt - Khmer và 

đã thu hút đƣợc số lƣợng truy cập bình quân khoảng 4.000 ngƣời/tuần đến từ 30 

quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Từ tháng 10/2019, đã xuất bản song 

ngữ Việt - Hoa. Riêng tại khu vực phía Bắc, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đang 

phát hành ấn phẩm song ngữ Việt - Mông và Việt - Tày, số lƣợng 25.000 

cuốn/tháng
68

. 

Đây là tờ báo ảnh song ngữ duy nhất của cả nƣớc có đối tƣợng phục vụ 

rộng khắp ở các vùng DTTS trên cả nƣớc. Xác định rõ đối tƣợng phục vụ là 

đồng bào DTTS, Báo ảnh luôn quán triệt nguyên tắc “dễ hiểu, dễ học và làm 

theo”, nên bài viết thƣờng ngắn gọn, ngôn ngữ đơn giản; sử dụng nhiều ảnh, tất 

cả là ảnh màu, trong đó coi trọng hình ảnh có nội dung và “bố cục” gần gũi với 

tâm lý, suy nghĩ của đồng bào DTTS. Hình thức trình bày rõ ràng về ý tƣởng, 

đẹp; dịch sát nghĩa, diễn giải ngắn gọn, đủ ý, tránh hiểu lầm, hiểu sai. Nhờ vậy, 

cho đến thời điểm này, nội dung biên dịch từ tiếng Việt sang các chữ DTTS 

chƣa có sai sót đáng kể, nhất là về định hƣớng chính trị. Báo đã cố gắng xây 

dựng nội dung sát với cuộc sống và tiếp nhận thông tin của đồng bào. Thông qua 

các phóng sự, bài viết ở các chuyên mục, Báo đã phản ánh, giải đáp về những 

vấn đề mà đồng bào DTTS quan tâm: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 

chăm lo tốt hơn cho đời sống đồng bào; hiệu quả của Chƣơng trình 135… trong 

các chuyên mục “Phóng sự chuyên đề”, “Chính sách với cuộc sống”, “Xóa đói 

giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Bạn của bà con”, “Kinh nghiệm làm 

ăn”… Ngoài ra, Báo ảnh cũng giới thiệu với đồng bào những địa danh nổi tiếng, 

đƣợc nhiều ngƣời biết đến trong chuyên mục “Đất nƣớc qua các vùng miền”, 

“Hà Nội xƣa và nay”; những phóng sự, bài viết giới thiệu về bản sắc văn hóa 

của các dân tộc ở mỗi vùng miền trong nƣớc và trên thế giới; những tấm gƣơng 

ngƣời tốt, việc tốt trong các chuyên mục “Văn hóa - Xã hội”, “Gƣơng sáng soi 

chung”; giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia qua chuyên mục “Biển đảo 

là quê hƣơng”, tìm hiểu pháp luật qua chuyên mục “Pháp luật và đời sống”... Có 

thể nói, báo ảnh Dân tộc và Miền núi là tờ báo đƣợc bà con DTTS yêu thích và 

sử dụng nhiều nhất.  
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 TTXVN: Nâng cao chất lượng thông tin Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, ngày 28/08/2019. 
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2.2.1.2. Truyền thông qua đài phát thanh và truyền hình Trung ương 

Đài phát thanh: 

Để phục vụ nhu cầu của đồng bào DTTS, ngay từ năm 1956, Đài TNVN 

thành lập Ban biên tập miền Nam, phụ trách phát sóng các chƣơng trình bằng 6 

thứ tiếng dân tộc vùng Tây Nguyên (Ba Na, Chơ Ro, Ê Đê, Gia Rai, Hrê, Xơ 

Đăng). Sau này, ở miền Bắc có Đài phát thanh khu tự trị Tây Bắc và Việt Bắc, 

phát bằng các thứ tiếng: Thái, Tày, Nùng, Mƣờng, Mông… Sau khi đất nƣớc 

thống nhất, Đài TNVN không phát bằng tiếng DTTS nữa. Nhƣng đến năm 1989, 

Đài lại phối hợp với một số đài địa phƣơng tổ chức chƣơng trình phát thanh 

bằng các thứ tiếng DTTS: Mông năm 1990; Khmer năm 1990, Ê Đê năm 1993, 

Gia Rai năm 1994, Ba Na năm 1995, Xê Đăng năm 1998… 

Năm 1993, tại Đài TNVN, Ban biên tập các chƣơng trình phát thanh tiếng 

dân tộc ra đời, đến năm 2010 phát triển thành Hệ tiếng DTTS VOV4. Hiện nay, 

VOV4 đang phát trên sóng quốc gia 12 thứ tiếng DTTS (miền Bắc có Mông, 

Thái, Dao; Miền Trung- Tây Nguyên có Ba Na, Cơ Ho, Ê Đê, Gia Rai, Xơ 

Đăng, Mnông, Cơ Tu; miền Nam có Chăm, Khmer), tổng thời lƣợng phát sóng 

30 giờ/ngày. Đồng thời Đài TNVN còn có 4 chƣơng trình tiếng Việt phục vụ bà 

con DTTS: Dân tộc và phát triển (VOV1), Các dân tộc Việt Nam trên đường 

hội nhập (VOV1), Sắc màu dân tộc Việt Nam (VOV2), Tìm hiểu các dân tộc 

Việt Nam (VOV2). Đài có các cơ quan thƣờng trú ở các vùng trên cả nƣớc, phụ 

trách quản lý và sản xuất các chƣơng trình tiếng DTTS trên địa bàn. Đài TNVN 

còn phát triển trang thông tin điện tử truyền tải trực tiếp và theo yêu cầu các 

chƣơng trình phát thanh của 12 tiếng DTTSc. Từ năm 2017, Đài thử nghiệm 

phát sóng FM kênh Phát thanh Dân tộc Quốc gia ở một số vùng miền núi cao, 

phủ sóng ở những nơi khó khăn về địa hình. Ngoài ra, VOV4 có các chƣơng 

trình đƣợc bà con DTTS yêu thích: “Thời sự tổng hợp tiếng H’Mông”, “Thời sự 

tổng hợp tiếng tiếng Thái”, “Thời sự tổng hợp tiếng Dao”… mỗi chƣơng trình 

phát 30‟.  

Kết quả khảo sát thực tế nhƣ sau: 

Mức độ sử dụng radio: Công chúng Tây Nguyên là vùng chiếm tỷ lệ sử 

dụng hàng ngày cao nhất với 41,2%. Các khu vực còn lại nhìn chung có tỷ lệ sử 

dụng tƣơng đối thấp: Trung Bộ và Tây Nam Bộ là 17,4% và 17,7%; Tây Bắc 

thấp nhất, chỉ chiếm 8,8%. 
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Bảng 6. Mức độ sử dụng radio giữa các vùng DTTS 

STT Vùng DTTS 
Mức độ sử dụng loại hình TTĐC: đài - radio 

Rất ít Vài lần/năm Vài lần/tháng Vài lần/tuần Hàng ngày 

 Dữ liệu chung 41.9 12.0 14.6 15.1 16.4 

1. 1 Đông Bắc Bộ 37.5 18.5 13.6 19.0 11.4 

2 Tây Bắc 70.2 8.8 8.8 3.5 8.8 

3 Tây Nguyên 11.8 0.0 17.6 29.4 41.2 

4 Tây Nam Bộ 42,3 12,5 15,2 16,4 17,7 

Đài truyền hình: 

Truyền hình là kênh thông tin bà con DTTS xem nhiều nhất so với các 

loại hình báo chí khác. Đài THVN đã xây dựng chƣơng trình dành cho công 

chúng vùng nông thôn, trong đó có đồng bào DTTS. Trên kênh VTV2, chƣơng 

trình Bạn của nhà nông (từ 2005) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con 

DTTS vì nội dung rất hữu ích đối với họ: phổ biến, hƣớng dẫn kiến thức trồng 

trọt, chăn nuôi, mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; Chƣơng trình Tạp chí 

Khoa học nông nghiệp đã chia sẻ kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ 

nuôi trồng, bảo quản, chế biến… nông sản; Chƣơng trình Cùng nông dân bàn 

cách làm giàu khá hấp dẫn, do hình thức tọa đàm giữa các nhà khoa học, nhà 

quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà nông về cách phát triển sàn xuất, ứng dụng tiến 

bộ khoa học, liên kết giữa các “nhà” để nâng cao năng suất lao động, phát triển 

các ngành nghề nông nghiệp, sản xuất kinh doanh nông sản. 

Kênh VTV1 không chỉ tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, Nhà nƣớc, những thành tựu và thách thức của sự nghiệp đổi mới, mà còn 

xây dựng chƣơng trình dành cho bà con nông dân, đồng bào DTTS. Đó là 

chƣơng trình Nông thôn ngày nay, chuyên mục Nhà nông làm giàu trong 

chƣơng trình Chào buổi sáng, đƣợc đông đảo bà con phấn khởi đón xem và tham 

khảo kinh nghiệm. Chƣơng trình Lục lạc vàng tồn tại từ năm 2011 đến năm 

2017 cũng đã động viên khuyến khích các hộ nông dân nghèo vƣơn lên. 

Trên kênh VTV3 cũng có những chƣơng trình giải trí lồng ghép giới thiệu 

bản sắc văn hóa các DTTS, bức tranh nông thôn mới với đời sống tinh thần 

phong phú, đa dạng, nhân văn. Đó là chƣơng trình Làng vui chơi, làng ca hát; 

Tre xanh; Làng Việt… 

Xác định rõ đồng bào DTTS là nhóm công chúng đặc biệt, với nhu cầu, sở 

thích, trình độ nhận thức hạn chế, từ năm 1995, Đài THVN đã xây dựng chƣơng 

trình truyền hình phát bằng tiếng DTTS, triển khai dự án “Đưa truyền hình về 
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vùng núi, vùng cao, biên giới và hải đảo” với quyết tâm khắc phục khó khăn về 

địa bàn, kỹ thuật, kinh phí, lắp đặt đƣợc 180 điểm xem truyền hình TVRO ở các 

vùng miền núi, cấp hơn 36.000 máy thu hình cho gần 4.000 xã đặc biệt khó 

khăn, xây dựng các trạm phát lại truyền hình với công suất phù hợp với từng 

điểm dân cƣ, để bà con ở những vùng cao, vùng lõm (sóng) vẫn có thể xem 

đƣợc truyền hình
69

. 

Thực hiện Chương trình Phủ sóng truyền hình vùng lòm thuộc vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo, Đài THVN đã xây dựng gần 300 trạm phát lại truyền hình cho 

43 tỉnh, cấp hàng nghìn máy thu hình cho bà con. Năm 2008, với việc phóng vệ 

tinh VINASAT-1 lên vũ trụ, toàn bộ lãnh thổ nƣớc ta đƣợc phủ sóng phát thanh 

và truyền hình, tất cả các chƣơng trình của VTV, VTC đƣợc thu miễn phí. Tuy 

nhiên, khi trên thị trƣờng xuất hiện các thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp 

giá rẻ với chất lƣợng hình ảnh, âm thanh tốt hơn, nên các chƣơng trình phát lại 

của trạm truyền hình cơ sở không còn thu hút đƣợc sự quan tâm của bà con nhƣ 

trƣớc. Cùng với nguồn kinh phí hạn chế, chế độ sửa chữa, bảo trì bất cập nên 

một số trạm đã ngừng hoạt động. 

Năm 2002, Kênh truyền hình Tiếng dân tộc - VTV5 ra đời, đến năm 2004 

lại tách ra thành kênh độc lập, tổ chức sản xuất các chƣơng trình, chuyên mục 

dành cho đồng bào DTTS. Ngoài phát bằng các tiếng DTTS, VTV5 còn xây 

dựng chƣơng trình Tạp chí Truyền hình dân tộc phát trên kênh VTV1, chƣơng 

trình Sắc màu văn hóa trên kênh VTV2; một số chƣơng trình đƣợc phát lại trên 

kênh VTV4. Hiện nay, VTV5 đã phát sóng chƣơng trình bằng 22 thứ tiếng 

DTTS, đồng thời còn phối hợp với 41 Đài PT-TH tỉnh/thành phố, 4 trung tâm 

khu vực của Đài THVN và Điện ảnh Biên phòng sản xuất các chƣơng trình bằng 

tiếng DTTS
70

. VTV5 cũng đã thu thập thông tin từ các kênh khác của Đài 

THVN và các đài PT-TH địa phƣơng để xây dựng chƣơng trình cho đồng bào 

DTTS, biên tập và dịch những chƣơng trình đề cập đến vùng DTTS để phát lại 

trên VTV5. Các chƣơng trình của VTV5 thu hút đƣợc đông đảo ngƣời xem, 

thông qua đó giúp ngƣời DTTS cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về các 

vấn đề chính trị- xã hội, kinh tế thị trƣờng, văn hóa, các vấn đề nổi bật trong 

nƣớc và thế giới. 

                                                           
69

 Phó Giám đốc Đài THVN, PVS, 2019. 
70

 Riêng kênh VTV5 Tây Nguyên phát 24 giờ bằng 10 thứ 

tiếng:ÊĐê, BaNa, GiaRai, M‟Nông, K‟Ho, GiẻTriêng, Xơ Đăng, ChuRu, Raglai và  Chăm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ba_Na
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gia_Rai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%27N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Ho
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%E1%BA%BB_Tri%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%A1_%C4%90%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Chu_Ru
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ra_Glai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C4%83m
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Hiện nay, các chƣơng trình trên kênh VTV5 đƣợc phát sóng 24h/ngày, 

trung bình 32 chƣơng trình/ngày; mỗi chƣơng trình phát từ 5 - 90 phút. Mỗi 

ngày có 3 chƣơng trình tiếng DTTS, còn lại là các chƣơng trình nói tiếng phổ 

thông, trong đó có chƣơng trình đƣợc sản xuất riêng cho công chúng DTTS (Sắc 

màu các dân tộc, VTV5 kết nối...); có chƣơng trình phát chung với các kênh 

khác của VTV (Phim truyện, Sinh ra từ làng...). Tuy nhiên, để đồng bào không 

bị bỏ lỡ nhiều chƣơng trình hay, nên một số chƣơng trình đƣợc phát đi phát lại 

nhiều lần. Mỗi ngày có nhiều chƣơng trình tiếng DTTS phát mới và đƣợc phát 

lại ở nhiều khung giờ trong ngày, tiêu biểu là: “chương trình tiếng H’Mông”, 

“chương trình tiếng Dao”, “chương trình tiếng Thái”, “chương trình tiếng 

Mường”…  

VTV5 cũng có các khung giờ dành riêng cho văn hoá, ví dụ: “Nẻo về 

nguồn cội” phát sóng lúc 2h45p - 3h thứ 3, 4, 5, 6, 7 trong tuần; “Atlas miền 

Trung” phát lúc 4h – 4h30p thứ 3 hàng tuần; “Khám phá Việt Nam” phát vào 

5h15 - 5h30 thứ 3, 4, 5, 6 và 17h45 - 18h thứ 3 hàng tuần; “Trang văn hoá” 

phát lúc 21h15p – 21h25p hàng ngày; “Sắc màu các dân tộc” phát vào 21h30-

22h hàng ngày; “Hành trình khám phá” phát vào 9h45 - 10h thứ 4, 6 hàng 

tuần; “Hành trình di sản” phát lúc 3h45 - 4h30 thứ 6, “Nét đẹp dân gian”,“Dân 

tộc và phát triển”… và hàng trăm đầu mục chƣơng trình.  

Trung tâm Truyền hình Thông tấn đã truyền tải các thông tin thời sự, 

phóng sự, chuyên đề về đồng bào DTTS trong các chƣơng trình tổng hợp, với số 

lƣợng, thời lƣợng và chất lƣợng không ngừng đƣợc tăng lên. Ngoài ra, Kênh này 

còn duy trì và phát triển chuyên mục “Biên giới, biển đảo quê hương” phát tối 

thứ Tƣ hàng tuần. Những thông tin cập nhật về ba vùng DTTS chiến lƣợc (Tây 

Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) giúp Truyền hình Thông tấn phát huy tốt vai 

trò của một trong 10 kênh thiết yếu quốc gia. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực và 

kinh phí có hạn nên đến nay, Truyền hình Thông tấn vẫn chưa có bản tin bằng 

tiếng DTTS hoặc phụ đề bằng tiếng DTTS. 

Ngoài ra, các kênh truyền hình VOV, VTC, ANTV, Quốc hội, Nhân dân, 

Quốc phòng… cũng thƣờng xuyên có những phóng sự, tin, bài đề cập đến 

những vấn đề của vùng DTTS, phát trong các chƣơng trình thời sự, văn hóa, giải 

trí.  

Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ sử dụng truyền hình giữa các vùng 

DTTS có sự chênh lệch nhất định. Cao nhất là Tây Nguyên với 90,6%, tiếp theo 
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là Trung Bộ chiếm 83,5%, Tây Nam Bộ và Tây Bắc lần lƣợt là 79% và 60,9%. 

Xếp cuối cùng là Đông Bắc chỉ chiếm 51,3% (Xem bảng 7). 

Bảng 7. Mức độ sử dụng truyền hình giữa các vùng DTTS 

ST

T 
Vùng DTTS 

Mức độ sử dụng loại hình TTĐC: Truyền hình 

Rất ít Vài lần/năm Vài lần/tháng Vài lần/tuần Hàng ngày 

 
Dữ liệu 

chung 
3.5 3.2 4.8 13.6 74.9 

1 Đông Bắc Bộ 10.7 8.6 9.6 19.8 51.3 

2 Tây Bắc 7.2 2.9 7.2 21.7 60.9 

3 Tây Nguyên 1.6 0.0 4.7 3.1 90.6 

4 Trung Bộ 0.7 1.7 2.7 11.2 83.5 

5 Tây Nam Bộ 1.7 2.2 3.9 13.1 79.0 

Trong những năm qua, chƣơng trình phủ sóng phát thanh, truyền hình 

đƣợc thực hiện với các Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015; Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; dự án “Nâng cao khả năng sử dụng 

máy tính và khả năng truy cập Internet công cộng tại Việt Nam”; đề án số hóa 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất... đã tạo cơ hội cho đồng bào các 

DTTS tiếp cận với các dịch vụ bƣu chính, viễn thông và Internet, công nghệ 

thông tin, phát thanh, truyền hình. Đến nay, đã có trên 95% xã đƣợc phủ sóng 

phát thanh, truyền hình; mạng điện thoại di động đã phủ sóng khắp địa bàn miền 

núi; có hơn 16.000 điểm giao dịch bƣu chính viễn thông, đảm bảo thông tin liên 

lạc thông suốt. Đài THVN và TNVN đã dành những dung lƣợng nhất định để 

truyền thông về DTTS, từ phản ánh đời sống KT-XH đến văn hóa truyền thống. 

Ngoài việc đƣợc truyền thông riêng lẻ, rải rác trong các bản tin thời sự, các 

chƣơng trình chuyên đề của kênh VTV1, VTV2, VTV3, VOV1, VOV2, VTC1, 

VTC16, VOVTV… đã đƣợc phản ánh thƣờng xuyên, sâu đậm ở kênh truyền 

hình chuyên biệt về DTTS là VTV5 và VOV4.  

Các kênh truyền hình của hai đài quốc gia VTV, VOV đã có nhiều nỗ lực 

trong việc truyền thông cho vùng DTTS. VTV5, VOV4 đều phát sóng 24/7 (24 

giờ hàng ngày, 7 ngày trong tuần), trong đó các chƣơng trình chuyên 

tiếng DTTS (có phụ đề tiếng Việt) đƣợc đông đảo bà con đón nhận. Nhƣ vậy, có 

2 dạng chƣơng trình về đồng bào DTTS đƣợc sản xuất và phát trên VTV và 

VOV: 1) Chƣơng trình phát bằng tiếng Việt do phóng viên của đài sản xuất; 2) 

Chƣơng trình phát bằng tiếng DTTS, do các phóng viên của đài thực hiện bằng 

tiếng Việt, sau đó đƣợc dịch ra tiếng DTTS; hoặc do phóng viên đài PT-TH địa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
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phƣơng thực hiện, dịch và chuyển phát sóng. Hiện nay, ở Đài THVN, chỉ có 5 

phóng viên thành thạo tiếng dân tộc (Mƣờng, Thái, Cơ Ho…), đƣợc biệt phái từ 

các đài địa phƣơng về và chủ yếu là dịch nội dung từ tiếng Việt sang tiếng 

DTTS, làm ngƣời dẫn chƣơng trình.  

2.2.2. Truyền thông qua hệ thống báo chí – truyền thông địa phƣơng 

Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng đều có 1 báo in 

(và phiên bản điện tử), 1 đài PT-TH (riêng Tp. Hồ Chí Minh có 2 đài), vừa phát 

thanh, vừa phát hình; 1 tạp chí (văn học- nghệ thuật), một số tỉnh có báo ảnh. 

Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các ban, sở, ngành… đều có cổng thông tin điện tử 

hoặc trang thông tin điện tử (Website). Một số tỉnh có nhà xuất bản in sách, lịch, 

tờ rơi, áp phích… Cấp huyện có đài truyền thanh, một số nơi có đài truyền 

thanh- truyền hình; cấp xã có đài truyền thanh, ở các thôn, bản có hệ thống loa 

truyền thanh. Các cơ quan huyện, trƣờng học, bệnh viện, chính quyền xã đều có 

trang thông tin điện tử. Nhƣ vậy, ở các địa phƣơng hệ thống BCTT rất hùng 

hậu, phản ánh mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội, đáp ứng tƣơng đối đầy đủ 

nhu cầu thông tin của các nhóm công chúng. Trong đó, đài PT-TH và báo in tỉnh 

giữ vai trò chủ đạo trong định hƣớng và cung cấp thông tin cho bà con. Ở các 

vùng DTTS, hầu hết các đài PT-TH tỉnh, báo in, báo mạng điện tử, trang thông 

tin điện tử đã phát bằng tiếng/chữ DTTS địa phƣơng, thu hút đƣợc lƣợng độc giả 

lớn. Ví dụ: Đài Lai Châu, Sơn La dành thời lƣợng phát bằng tiếng Thái; Đài Hòa 

Bình phát bằng tiếng Mƣờng; Đài Hà Giang phát bằng tiếng Mông, Dao; Đài 

Cao Bằng, Lạng Sơn phát bằng tiếng Tày; Nùng; Đài Ninh Thuận phát bằng 

tiếng Chăm; Đài Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang phát bằng tiếng Khmer… 

Cùng với sự phát triển của công nghệ số, nhiều đài đã mua sắm thiết bị kỹ thuật 

hiện đại, nâng cao chất lƣợng hình ảnh, âm thanh, phát HD và đổi mới các 

chƣơng trình, chuyên mục, phù hợp với nhu cầu, sở thích của công chúng ngƣời 

DTTS. 

Ngoài ra, các cơ quan báo chí lớn của Trung ƣơng nhƣ TTXVN, Đài 

THVN, Đài TNVN, báo Nhân dân, kênh Truyền hình Quốc hội… đặt cơ quan 

thƣờng trú tại các tỉnh, đội ngũ phóng viên 3-5 ngƣời, vừa có thể làm đƣợc báo 

in, báo ảnh, báo truyền hình và điện tử. Tin tức của họ góp phần phản ánh rõ nét 

cuộc sống vùng DTTS trên các kênh Trung ƣơng, có sức lan tỏa ra cả nƣớc. Họ 

cũng thƣờng xuyên phối hợp với nhau và với phòng viên địa phƣơng trong tác 

nghiệp, chia sẻ thông tin để đảm bảo tính cập nhật, chính xác, có chiều sâu. Hầu 
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hết các báo in của các tỉnh thuộc vùng DTTS đều có các ấn phẩm phụ, nhất là báo 

ảnh dành riêng cho đồng bào DTTS trên địa bàn.  

Thực hiện Đề án số hóa “Truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất đến 

năm 2020”, hầu hết các đài địa phƣơng chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng từ 

công nghệ analog sang công nghệ số, nâng cao chất lƣợng chƣơng trình, phục vụ tốt 

hơn nhu cầu của bà con các vùng DTTS. Các hoạt động truyền hình trả tiền cũng mở 

rộng ở các vùng DTTS, nổi bật là các dịch vụ của Mobifone, Viettel, FPT, truyền 

hình cáp, số lƣợng thuê bao tăng nhanh. Các Sở Thông tin và Truyền thông có vai trò 

quan trọng trong triển khai xây dựng và trang bị cơ sở hạ tầng và các thiết bị máy 

móc để cung cấp dịch vụ truyền thông cho vùng DTTS, nhất là các vùng sâu, vùng 

xa. Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông Lào Cai cho biết: Với phƣơng châm 

“ngƣời dân ở đâu, thông tin ở đó”, tỉnh rất chú trọng phát triển thông tin trên không 

gian mạng với tất cả các loại hình báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, MXH nhƣ 

Facebook, Youtube, Zalo…”
71

. 

Về hình thức thể hiện trong các chƣơng trình PT-TH địa phƣơng ở vùng 

DTTS hiện nay (theo thang điểm 1 - 5), việc thể hiện các đặc điểm văn hóa của 

ngƣời DTTS đạt số điểm cao nhất (3,82); chất lƣợng âm thanh và sự phù hợp về 

ngôn ngữ diễn đạt đạt số điểm cao thứ hai (3,81); sự hợp lý về các chƣơng trình 

quảng cáo đạt tỉ lệ thấp nhất (3,51) (Xem biểu đồ 11). 

Biểu đồ  11. Hình thức thể hiện trong các chương trình PT-TH 

 

Về sự xuất hiện các hình ảnh gần gũi với người DTTS, kết quả điều tra xã 

hội học cho thấy: tỉ lệ đánh giá cao về chất lƣợng của sự xuất hiện các hình ảnh 

                                                           
71

 Phỏng vấn sâu Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông Lào Cai, Yên Bái, 2019. 
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gần gũi với ngƣời DTTS là công chúng ở vùng Nam Trung Bộ cao nhất 73,6%, 

tiếp đó là Tây Nam Bộ với 67,4%, thấp nhất là Tây Bắc chỉ chiếm 52,1% (Xem 

bảng 8). 

Bảng 8. Về sự xuất hiện hình ảnh gần gũi với người DTTS 

STT Vùng DTTS 
Mức độ đánh giá chất lƣợng 

Kém Thấp Trung bình Khá Tốt 

 Dữ liệu chung 2.5 8.6 22.2 43.9 22.9 

1. 1 Đông Bắc Bộ 4.4 8.8 25.8 42.3 18.7 

2. 2 Tây Bắc 7.2 17.4 23.2 39.1 13.0 

3. 3 Tây Nguyên 1.9 15.1 28.3 47.2 7.5 

4. 4 Nam Trung Bộ 1.3 7.3 17.8 46.6 27.0 

5. 5 Tây Nam Bộ 1.4 6.3 24.9 41.2 26.2 

Đánh giá về chất lượng các ấn phẩm báo in, tạp chí ảnh ở địa phương 

vùng DTTS (1-5 điểm), tiêu chí độ tin cậy về các thông tin, hình ảnh tuyên 

truyền đƣợc đánh giá cao nhất (3,79 điểm), thứ hai là mức độ gần gũi, gắn kết 

với ngƣời DTTS (3,75 điểm), tiếp theo là mức độ dễ hiểu của thông tin (3,71 

điểm), thấp nhất là tiêu chí sự thuận tiện cho ngƣời dân tiếp cận sản phẩm (chỉ 

đạt 3,57 điểm) (xem Biểu đồ 12). 

Biểu đồ 12: Chất lượng nội dung và hình thức các báo in và tạp chí ảnh 

 

         Hiện nay, 98% ngƣời dân ở các vùng DTTS có cơ hội xem truyền hình và 

nghe đài phát thanh; số lƣợng báo đƣợc đọc ở vùng DTTS đạt gần 300 triệu bản, 

bình quân 15 bản báo/ngƣời/năm. Tỷ lệ ngƣời thuê bao di động 140/100 dân, độ 

phủ sóng di động đạt 94%. Mặc dù vậy, ở các vùng miền núi, số hộ có tivi đạt 

trên 90%
72

. Từ năm 2012, các đài PTTH địa phƣơng đều phát sóng trên vệ tinh 

                                                           
72

 Số liệu của TTXVN năm 2018. 
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VINASAT, hầu hết các vùng sâu, vùng xa cũng bắt đƣợc sóng. Tuy nhiên, số hộ 

sử dụng truyền hình cáp chƣa nhiều, chỉ đạt 21%; gần 10% số hộ có máy tính 

kết nối internet; số lƣợng máy tính công cộng, ở trƣờng học, nhà văn hóa, công 

sở ngày càng tăng. 

Truyền hình là phƣơng tiện truyền thông đạt hiệu quả thứ hai (sau họp 

bản), thu hút tỷ lệ công chúng xem cao (VTV3 91%, VTV1 85%, VTV2 67%, 

VTV5 51%, đài địa phƣơng 55%). Mặc dù là kênh dành cho ngƣời DTTS, 

nhƣng VTV5 chƣa thu hút đƣợc nhiều ngƣời xem, do nội dung chƣa hấp dẫn, 

còn trùng lặp nhiều. Đài địa phƣơng do tín hiệu đƣờng truyền kém, chƣơng trình 

còn nghèo nàn, chất lƣợng chuyên môn chƣa cao, chủ yếu đƣa tin hoạt động của 

lãnh đạo tỉnh nên tỷ lệ ngƣời xem không cao. Hệ thống phát thanh phát triển 

rộng nhƣng chất lƣợng không đồng đều, hệ thống loa phát thanh thôn bản chƣa 

đƣợc duy tu, bảo dƣỡng thƣờng xuyên nên hay trục trặc, số xã có loa đến thôn 

chỉ đạt 69,2%, thấp hơn do với chỉ tiêu 75%. Thông tin đài chủ yếu một chiều, 

năng lực cán bộ truyền thanh yếu, chƣa khai thác hết ứng dụng truyền thanh phát 

sóng FM đặt tại các xã, thiếu cơ chế phối hợp giữa đài huyện và đài xã. 

Kết quả điều tra ở Quảng Ninh, Lạng Sơn cho thấy, trong 6 loại hình truyền thông 

gồm truyền hình, radio, báo/tạp chí, báo mạng điện tử, MXH và loa truyền thanh địa phƣơng 

thì truyền hình và MXH đƣợc ngƣời DTTS sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ tƣơng ứng là 65,6% 

và 50%. Báo mạng điện tử và loa truyền thanh có mức sử dụng bám sát nhau, với 16,7% và 

15,6%. Đài truyền hình là phƣơng tiện đầu tiên bà con mua sắm để phục vụ nhu cầu thông 

tin. Trong các chƣơng trình truyền hình, về sức khỏe, VTV5 có chƣơng trình “Nhịp cầu y tế” 

phát sóng lúc 20h40 – 20h45 thứ 7 hàng tuần, hƣớng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho ngƣời 

DTTS; về giải trí, VTV5 có nhiều chƣơng trình thu hút sự quan tâm của bà con nhƣ: “Vui 

sống mỗi ngày” phát vào 14h - 14h45 thứ 3, 4, 5, và 9h thứ 3, 4; “Ca nhạc” lúc 15h30 - 16h 

thứ 3, 4, 5, và 6h30 thứ 3, 4; “Thanh âm cuộc sống” phát lúc 8h30 – 9h; “Bản tin thể thao” 

vào 11h55 – 12h; “Giai điệu cuộc sống” vào 16h - 16h30 thứ 3; “Giai điệu kết nối” 16h30 - 

17h thứ 3; “Sống nhƣ những đóa hoa” vào lúc 4h - 4h30 thứ 4; “Mảnh ghép cuộc sống” vào 

10h - 10h30 thứ 7;… Các tin tức giải trí, các chƣơng trình giải trí trên truyền hình đã góp 

phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống tinh thân cho ngƣời dân cùng đồng bào DTTS. 

Điều đặc biệt chú ý là, có tới 69,8% ngƣời DTTS trả lời “Hầu nhƣ không sử dụng” báo/tạp 

chí, 59,4% không sử dụng radio, 58,3% không đọc báo mạng điện tử, 36,5% không nghe loa 

truyền thanh địa phƣơng (Xem bảng 9).  
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Bảng 9. Mức độ sử dụng các phƣơng tiện truyền thông Quảng Ninh 

Loại hình truyền thông đại 

chúng 
Rất ít 

Vài 

lần/năm 

Vài 

lần/tháng 

Vài 

lần/tuần 

Hàng 

ngày 
Tổng 

Truyền hình 13.5 1 9.4 10.4 65.6 100 

Đài radio 59.4 18.8 9.4 6.3 6.3 100 

Báo/tạp chí 69.8 16.7 4.2 4.2 5.2 100 

Báo mạng điện tử 58.3 8.3 5.2 11.5 16.7 100 

Mạng xã hội 34.4 1 4.2 10.4 50 100 

Loa truyền thanh địa phƣơng 36.5 9.4 15.6 22.9 15.6 100 

 

 Mức độ sử dụng các loại hình truyền thông gián tiếp của người DTTS 

Quảng Ninh từ tháng 1/2019 – tháng 6/2019 (tỷ lệ: %): Điều đặc biệt là tỷ lệ 

ngƣời dân tiếp cận với đài nƣớc ngoài cao nhất, chiếm 67,7% tổng số người 

được hỏi; tiếp đến là đài trung ƣơng với 46,9%; đài PT-TH tỉnh nhà là 33,3%, 

đài truyền thanh xã nhà là 32,3%. Nhóm 3 sản phẩm của cơ quan báo chí mà 

ngƣời DTTS tiếp cận ít nhất là: đài phát thanh trung ƣơng với 6,3%, báo in trung 

ƣơng là 6,3% và đài PT-TH tỉnh khác là 9.4%.  

Sự khác nhau trong tỷ lệ tiếp cận các sản phẩm báo chí của ngƣời DTTS 

trong kết quả điều tra nêu trên là điều mà chủ thể truyền thông cần đặc biệt quan 

tâm để điều chỉnh các chính sách truyền thông.  

Ngoài sự khác biệt khi tiếp cận về các loại hình, sản phẩm truyền thông, 

ngƣời DTTS còn khác nhau trong khung giờ tiếp cận với các phƣơng tiện 

TTĐC: thƣờng đọc báo/tạp chí in nhiều nhất vào chiều tối (từ 17.00 – 19.00 

giờ); xem truyền hình nhiều nhất vào Đầu buổi tối (từ 19.00 – 21.00 giờ), nghe 

đài/radio nhiều nhất vào Sáng sớm (từ 05.30 – 07.30 giờ), và lƣớt web/Facebook 

nhiều nhất vào Cuối buổi tối (từ 21.00 – 23.00 giờ). Các khung giờ mà ngƣời 

dân tiếp cận thƣờng vào sáng sớm, buổi trƣa và buổi tối, khi họ đƣợc nghỉ ngơi. 

Nhƣ vậy, có thể khẳng định, phần lớn ngƣời DTTS thƣờng sử dụng thời gian 

rảnh rỗi của mình để tiếp cận các phƣơng tiện TTĐC.  

Khi đƣợc hỏi lý do lựa chọn các loại hình TTĐC, đa số ngƣời DTTS cho là: Dễ đọc, 

nghe, xem (64,6%), Dễ nắm bắt (44,8%); Nhiều thông tin (38,5%); Tính giải trí cao (38,5%); 

một bộ phận rất nhỏ ngƣời dân quyết định lựa chọn là do Tính chính luận (4,2%); Thông tin 

sâu (6,3%); Có nhiều kênh chuyên biệt, chuyên trang theo sở thích (8,3%) (Xem biểu đồ 13).  
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Biểu đồ 13. Lý do lựa chọn các phương tiện TTĐC của người DTTS 

Quảng Ninh (theo tỷ lệ %) 

 

         Kết quả khảo sát ở Ninh Thuận cho biết, hầu hết các hộ DTTS đều có tivi, 

điện thoại thông minh và điện thoại di động; nhƣng máy tính chƣa phổ biến. Chỉ 

có 6,3% tổng số hộ nằm trong phạm vi nghe của loa truyền thanh. (Xem Biểu đồ 

14). 

Biểu đồ 14. Thiết bị nghe nhìn của hộ gia đình ở Ninh Thuận (%) 

 

Kết quả nghiên cứu trường hợp: các chương trình truyền hình tiếng Thái 

ở vùng Tây Bắc năm 2018-2019 cho thấy: 

- Về định hướng thông tin: góp phần nâng cao nhận thức chính trị tƣ 

tƣởng, giúp đồng bào hiểu rõ đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, tự 

mình vƣơn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, bảo tồn và phát huy 

truyền thống dân tộc. Qua khảo sát các tin bài trong chƣơng trình truyền hình 
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tiếng Thái của các đài PT-TH Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, trên 90% số bài vẫn 

là ca ngợi, cổ vũ; chỉ 2-10% số bài phản ánh yếu tố tiêu cực. Nhƣ vậy có thể 

thấy, mặc dù phải phản ánh hai chiều thông tin, nhƣng số lƣợng thông tin phản 

ánh tích cực vẫn chiếm ƣu thế tuyệt đối hơn so với thông tin tiêu cực.  

- Về chủ đề, đề tài: Tỉ lệ lĩnh vực thông tin trong các chƣơng trình truyền 

hình tiếng Thái của 3 Đài PT-TH Yên Bái, Điện Biên và Sơn La nhƣ sau: 

Bảng 10. Tỷ lệ lĩnh vực thông tin trên đài truyền hình địa phương 

Lĩnh vực thông tin Đài Yên Bái Đài Điện Biên Đài Sơn La 

Chính trị 10,2% 25,5% 19,2% 

Kinh tế 24,6 % 25% 10,8% 

Văn hóa 31,3% 17,6% 29,5% 

Xã hội 33,9% 31,9% 40,5% 

Số liệu do đề tài khảo sát năm 2018-2019 

-  Về thể loại: Trong bản tin thời sự hàng ngày chủ yếu sử dụng thể loại tin; còn 

đối với các chuyên đề thƣờng sử dụng phóng sự và phỏng vấn. Về tin, thời 

lƣợng mỗi tin không quá 1,5 phút; bài phóng sự thƣờng dài trên 5 phút, cá biệt 

có những phóng sự từ 10 đến 15 phút. Mỗi chƣơng trình sẽ bao gồm 5 tin và 2 

bài phản ánh hoặc phóng sự.  

- Về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh: 100% chƣơng trình tiếng Thái sử dụng ngôn 

ngữ dân tộc Thái. Một số từ chuyên môn khoa học, hoặc các từ mới đã sự lý giải 

kèm theo hoặc dân dã hóa để công chúng dễ hiểu. Các tác phẩm trong các 

chƣơng trình tiếng Thái đƣợc phát của các đài hầu hết đảm bảo chất lƣợng, có 

sáng tạo trong cách dịch, nhiều từ không có từ tiếng Thái, vừa không bị mất đi ý 

đồ tác giả mà vẫn giữ đƣợc văn phong, ngôn ngữ dân tộc mình. Hiện nay, phát 

sóng truyền hình qua vệ tinh đã giúp cho chƣơng trình đến với ngƣời dân có chất 

lƣợng âm thanh, hình ảnh khá tốt, không suy hao nhiều so với bản gốc. Âm nhạc 

thƣờng đƣợc sử dụng trong các phóng sự dài về văn hóa nghệ thuật tạo đƣợc 

hiệu ứng âm thanh tốt. Tuy nhiên, âm thanh có lúc bị rè không thật trong và rõ 

tiếng, tiếng động không đồng đều.  

Chƣơng trình truyền hình tiếng Khmer của Đài PT-TH An Giang xây 

dựng các chuyên mục: Tin tức thời sự địa phương, Tin quốc tế và thể thao, 

Những phóng sự, chuyên đề về chính sách và pháp luật Môi trường và cuộc 

sống, Dân số sức khoẻ, Giáo dục đào tạo, Gương người tốt việc tốt, An ninh 

quốc phòng, Nông thôn, Vui cùng phum sóc… nhằm cung cấp kiến thức để bà 

con biết làm ăn phát triển kinh tế hộ, biết cách phòng chống bệnh tật, giữ gìn vệ 

sinh môi trƣờng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. 

Bên cạnh đó Đài cũng tổ chức thu một số chƣơng trình về Tạp chí dân tộc của 

VTV5 để đƣa vào chƣơng trình phát sóng hàng ngày nhằm góp phần làm phong 

phú chƣơng trình ATV2. Hằng ngày, Đài phát thanh tiếng Khmer phát 60 phút, 
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từ 10 - 11 giờ và phát lại từ 16 - 17 giờ cùng ngày. Cơ cấu chƣơng trình bao 

gồm tin địa phƣơng, tin trong nƣớc, tin thể thao; văn nghệ giải trí và xen kẽ 14 

chuyên đề rải đều trong tuần gồm có: Thiếu nhi học đường, Văn hóa xã hội, Xây 

dựng Đảng, Nông thôn an giang, Việt Nam đất nước con người, Chăm sóc sức 

khỏe, Chính sách pháp luật, Môi trường cuộc sống, Dân số chất lượng cuộc 

sống, An ninh tổ quốc, Câu chuyện ngày thứ bảy, Thể thao cuối tuần, Câu 

chuyện truyền thanh…  

Sự phân bố rộng khắp các đài truyền thanh cấp huyện và các trạm truyền 

thanh xã tạo thành một mạng lƣới truyền thanh cơ sở. Cả nƣớc có 612 đài phát 

thanh, truyền thanh cấp huyện, trong đó có khoảng 288 đài phát sóng FM và 

7916 đài truyền thanh cấp xã
73

. Phát thanh, truyền thanh cơ sở cũng chỉ là một 

mạng lƣới tuy rộng nhƣng không đồng đều, vẫn còn có nhiều vùng lõm. Cách tổ 

chức, quản lý mạng lƣới này từng lúc, từng vùng cũng chƣa thật sự thống nhất, 

chƣa phải một hệ thống hoàn chỉnh với cấu trúc chặt chẽ. Mạng lƣới phát thanh, 

truyền thanh cơ sở tỏa xuống từng thôn xóm, từng cụm dân cƣ, gồm có hai cấp: 

- Đài phát thanh, truyền thanh cấp huyện (huyện, thành phố, thị xã) là 

tiếng nói, là công cụ, phƣơng tiện tuyên truyền của cấp ủy và UBND cấp huyện 

về đƣờng lối, chính sách đến với nhân dân; và là kênh giao tiếp của công chúng 

địa phƣơng với các cấp chính quyền cơ sở. Nhiệm vụ trọng tâm của các đài 

huyện là: Sản xuất và phát sóng hàng ngày các chƣơng trình, bản tin, chuyên 

mục phản ánh các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phƣơng; Tiếp 

âm bản tin thời sự của đài tỉnh và Đài TNVN; Phục vụ nhu cầu thông tin của địa 

phƣơng từ thông tin về các văn bản, quy định, chỉ thị, thông báo đến định 

hƣớng, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, dịch vụ của địa phƣơng, giải đáp thắc mắc 

của cƣ dân địa phƣơng; Cộng tác tin bài cho đài PT-TH tỉnh nhà; Rao vặt, quảng 

cáo (rất ít thực hiện); Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ hỗ trợ các đài, trạm truyền 

thanh xã, phƣờng, khóm, ấp trên địa bàn
74

. Những chƣơng trình của đài huyện 

giới thiệu tin tức nổi bật trên địa bàn, chuyển tải chủ trƣơng chính sách của địa 

phƣơng, tâm tƣ nguyện vọng của bà con DTTS. Một số đài huyện tổ chức đối 

thoại trực tiếp giữa chính quyền và ngƣời dân, đƣợc nhiều thính giả quan tâm, 

hƣởng ứng. Việc thực hiện hài hòa hai nhiệm vụ tiếng nói của chính quyền và 
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diễn đàn của nhân dân khiến mạng lƣới truyền thanh cơ sở trở thành nhịp cầu 

nối giữa chính quyền và bà con trên địa bàn. 

Hệ thống đài huyện trong những năm qua đƣợc xây dựng và duy trì hoạt 

động từ ngân sách địa phƣơng, chƣơng trình mục tiêu của Chính phủ, sự hỗ trợ 

của các dự án. Ở nhiều nơi còn có phần nhân dân tự đóng góp. Nhìn chung, 

nguồn ngân sách cho các đài huyện đều thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế 

nên hoạt động nghiệp vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, do các đài cấp huyện chƣa 

đƣợc công nhận là một cơ quan báo chí
75

 nên ngoại trừ một số trƣởng, phó đài, 

các phóng viên, biên tập viên đƣợc ngành dọc quản lý vẫn chƣa đƣợc cấp thẻ 

nhà báo. 

- Đài (loa) truyền thanh cấp xã, thôn, bản là một phương tiện truyền 

thông rất hữu hiệu ở các địa phƣơng vùng DTTS. Chính quyền các địa phƣơng 

đã tăng cƣờng, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh này, đảm bảo tất cả các 

xã đều có đài truyền thanh và thực hiện tiếp sóng phát thanh của Đài TNVN, 

Đài PT-TH tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, đồng thời truyền 

tải đầy đủ các thông báo, thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 

cấp ủy, chính quyền xã. Đài truyền thanh xã thƣờng tổ chức phát thanh khoảng 

5giờ/ngày, chủ yếu vào sáng sớm (5-6g30), trƣa (11g00-13g) và chiều tối 

(17g30-18g30g). Một số nơi có đài truyền thanh thôn, bản. Phụ trách công việc 

truyền thanh là Ban Văn hóa – Thông tin xã và Đài truyền thanh xã. Đài xã 

thƣờng đọc những văn bản, thông tin do cấp huyện chuyển xuống. Ở nhiều vùng 

DTTS, đài truyền thanh xã, thôn đã phát huy vai trò là phƣơng tiện, công cụ hữu 

hiệu phục vụ hoạt động truyền thông cơ sở, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, 

góp phần đáp ứng những mong mỏi, nguyện vọng của ngƣời dân địa phƣơng, 

cũng nhƣ thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của 

nhân dân và đảm bảo an ninh, quốc phòng ở cơ sở.  

   Tỉnh Sơn La có 48 trạm thu phát sóng truyền hình, công suất từ 20-1000W, 8 trạm 

TVRO, 95,5% số hộ trong tỉnh có thể nghe đƣợc Đại TNVN, bao gồm cả hệ thống FM và 

AM. Diện phủ sóng truyền hình đạt 92,5% số hộ đƣợc xem truyền hình Việt Nam; đảm 

bảo thời lƣợng tiếp sóng của đài tỉnh, huyện. Có 85% số xã, phƣờng trên địa bàn tỉnh đƣợc 

kết nối Internet cố định băng thông rộng, các xã còn lại đều có thể truy cập (Số liệu UBND 

tỉnh Sơn La, 2019). 
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Về mức độ nghe đài (loa) truyền thanh địa phương: Chiếm tỷ lệ cao nhất 

là Tây nguyên (67,9% nghe hàng ngày), tiếp đến là Tây Nam Bộ (57,2%), Nam 

Trung Bộ (44,2%), thấp nhất là Đông Bắc bộ và Tây Bắc- lần lƣợt là 18,4% và 

15,6%. Cụ thể: 

Bảng 11. Mức độ nghe loa truyền thanh địa phương giữa các vùng 

DTTS 

STT Vùng DTTS 
Mức độ sử dụng loại hình TTĐC: Loa truyền thanh địa phƣơng  

Rất ít Vài lần/năm Vài lần/tháng Vài lần/tuần Hàng ngày 

 Dữ liệu chung 19.7 5.2 13.9 20.1 41.2 

1 Đông Bắc Bộ 21.1 13.5 21.1 25.9 18.4 

2 Tây Bắc 50.0 3.1 12.5 18.8 15.6 

3 Tây Nguyên 0.0 1.9 17.0 13.2 67.9 

4 Nam Trung Bộ 20.2 2.5 11.6 21.5 44.2 

5 Tây Nam Bộ 13.5 3.8 11.1 14.4 57.2 

Ở vùng Tây Nam Bộ, ngƣời Khmer có khoảng 1,3 triệu ngƣời, đời sống còn nhiều khó khăn, địa 

bàn cƣ trú cách biệt, nên nhận thức của họ phần lớn còn hạn chế. Cùng với sự góp mặt tích cực của 

một số tờ báo in bằng tiếng Khmer thì chương trình đài phát thanh tiếng Khmer vẫn đƣợc ngƣời 

dân quan tâm đặc biệt, bởi nó phù hợp với tâm tƣ, tình cảm của đồng bào. Thực tế cho thấy, các 

chương trình phát thanh thể hiện đƣợc vai trò truyền thông cụ thể nhƣ sau: 1) Là ngƣời bạn tâm 

tình của bà con: Những chƣơng trình phát thanh tiếng Khmer là ngƣời bạn đồng hành gần gũi, thân 

thiết với bà con bởi nó là một trong số rất ít phƣơng tiện truyền thông đến đƣợc với bà con nhờ 

thông tin bằng tiếng nói của dân tộc Khmer. 2) Là phƣơng tiện quan trọng cung cấp thông tin cho 

bà con; 3) Trên chƣơng trình phát thanh tiếng dân tộc Khmer của Đài  TNVN có tiết mục dạy chữ 

Khmer cho đồng bào; 4) Là “bác sĩ tuyên truyền sức khoẻ cho đồng bào”; 5) Cung cấp thông tin 

khoa học, kỹ thuật, giúp bà con tăng năng suất lao động; 6) Góp phần ổn định tƣ tƣởng cho bà con, 

phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch (Kết quả khảo sát thực tiễn Tây Nam Bộ, 

2019). 

    Từ tháng 1/2019, báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, báo Hạ Long và Cổng Thông 

tin điện tử đƣợc sáp nhập thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thống kê 6 tháng 

đầu năm 2019 cho thấy: Chƣơng trình phát thanh bằng tiếng Việt về các vấn đề vùng DTTS đã 

phát sóng 140 bài (phóng sự, phỏng vấn) và 25 chuyên đề; bằng tiếng Dao đã phát sóng 72 số, 

thời lƣợng mỗi số 15 phút. Phát thanh tiếng Dao đã trở thành ngƣời bạn thân thiết của những 

ngƣời DTTS nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.  

     Cùng thời gian này, truyền hình Quảng Ninh đã phát sóng 24 số bằng tiếng Dao, thời lƣợng 

mỗi số 27-30 phút. 60 bài, 40 tin và 10 chuyên đề bằng tiếng Việt về các vấn đề vùng DTTS. 

Các chƣơng trình này còn đƣợc phát sóng đều đặn hàng tháng trên kênh VTV5, với 24 chƣơng 
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trình, khoảng 27-30 phút/chƣơng trình. Báo Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đăng 

tải 30 tin, 138 bài về chủ đề DTTS, trên bản điện tử là 67 tin, 188 bài (Kết quả khảo sát thực 

tiễn Quảng Ninh, 2020) 
 

 

 
Báo in Quảng Ninh 

Báo Quảng Ninh 

điện tử 

Phát thanh Quảng 

Ninh 

Truyền hình 

Quảng Ninh 

Số lượng Tỷ lệ 
Số 

lượng 
Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Tin 30 17,86% 67 26,27% 41 22,66% 40 40% 

Bài 138 82,14% 188 73,73% 140 77,34% 60 60% 

Tổng 168 100% 255 100% 181 100% 100 100% 

     Qua bảng thống kê, có thể thấy số lƣợng tin bài ở báo mạng điện tử Quảng Ninh 

dày hơn so với các loại hình báo chí khác. Lý giải về điều này, nhà báo Bùi Thị 

Thùy Linh - Trƣởng phòng Báo điện tử, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh cho 

biết: “Hiện nay, trên Báo Quảng Ninh điện tử tuyên truyền các đề tài về DTTS 

tương đối nhiều, trung bình một tuần có 4-6 tin, bài ảnh về các vấn đề có liên quan 

đến DTTS trong tỉnh hoặc khai thác các tin, bài trong nước của các báo khác” 

(PVS). Tuy nhiên, xét ở góc độ chƣơng trình bằng tiếng dân tộc thì đài có lợi thế 

hơn so với báo in và báo điện tử. Hiện nay, ở Quảng Ninh mới chỉ có chƣơng trình 

PT-TH tiếng Dao; chƣa có tiếng Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu… Trung tâm cũng mới chỉ 

có 2 phóng viên ngƣời Dao nên số lƣợng chƣơng trình và tần suất bằng ngôn ngữ 

tiếng Dao cũng không nhiều.  

Như vậy, có thể đánh giá truyền thông qua báo chí như sau: Hình thức 

thông tin về vấn đề của các vùng DTTS đƣợc các báo luôn quan tâm đổi mới. 

Điều đó thể hiện ở việc các báo đã sử dụng nhiều thể loại để truyền tải thông tin. 

Trong mấy năm gần đây, các báo mạng điện tử đã sử dụng khá nhiều các thể loại 

báo chí để phản ánh về tình hình KT-XH, dân tộc, tôn giáo, y tế, giáo dục… các 

vùng DTTS, nhƣ tin, bài phản ánh, bài phóng sự, bài phỏng vấn. Ngoài ra, mặc 

dù chƣa phát triển mạnh nhƣng các báo mạng điện tử đã quan tâm đến mở rộng 

tin, bài đa phƣơng tiện, nhất là video, giúp cho việc truyền thông đến công 

chúng dễ dàng hơn và thu hút đƣợc sự quan tâm của công chúng nhiều hơn. Các 

báo sử dụng linh hoạt các tin, bài dài ngắn khác nhau, kết cấu logic, sử dụng 

ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu đã phần nào giúp nâng cao hiệu quả thông tin của 

các bài viết, tránh đƣợc sự khô khan, đơn điệu. Đã có nhiều đổi mới trong hình 

thức trình bày các tin, bài, trừ các tin ngắn ra, các tin bài của các báo đều đƣợc 

trình bày rõ ràng, có ảnh minh họa, chú thích ảnh đầy đủ.  
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Các cơ quan liên quan nhƣ Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Ủy Ban Dân tộc, 

các bộ, ngành, các tổ chức thuộc HTCT các cấp địa phƣơng đã phối hợp với các 

cơ quan BCTT trong chỉ đạo, cung cấp thông tin và xử lý các tình huống xảy ra. 

TTXVN, Đài TNVN, Đài THVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác thông tin tuyên 

truyền với các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các tỉnh có 

đông đồng bào DTTS, nhất là trong định hƣớng dƣ luận xã hội, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, 

củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, xây dựng và củng cố 

khối đại đoàn kết dân tộc. Điều này còn thể hiện sự nhạy bén của các cơ quan 

BCTT, sự đoàn kết, khắc phục khó khăn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. 

Họ đã không ngại đi tới những khu vực vùng sâu vùng xa để phản ánh trung 

thực tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Từ đó cho ngƣời 

đọc cái nhìn đẩy đủ về các vùng DTTS trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Đó còn là sự tham gia, đóng góp nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên tại các bộ, 

ban, ngành trung ƣơng và địa phƣơng. Trên thực tế, đội ngũ này đã phát huy vai 

trò “tai mắt” của các báo, họ đã kịp thời cung cấp thông tin có giá trị ở những 

nơi, trong những lĩnh vực mà các phóng viên gặp khó khăn tiếp cận. Đồng thời, 

do hoạt động báo chí đòi hỏi chuyên môn sâu nên những thông tin, những nội 

dung phân tích, đánh giá, nhìn nhận của đội ngũ cộng tác viên về các vấn đề 

trong vùng DTTS khá sâu sắc, có tác dụng to lớn trong việc phản ánh, tham 

mƣu, tƣ vấn cho các cơ quan, ban ngành có liên quan. 

2.2.3. Truyền thông qua mạng xã hội 

Trong những năm gần đây, Internet phát triển nhƣ vũ bão, đã lan tỏa đến 

mọi vùng miền đất nƣớc, kể cả các xã vùng DTTS. Nó đã trở thành phƣơng tiện 

giao tiếp, tiếp cận, chia sẻ thông tin hàng đầu ở nƣớc ta hiện nay. Theo các 

nghiên cứu quốc tế, Việt Nam là một trong số những nƣớc có tốc độ phát triển 

Internet nhanh nhất thế giới, với hơn 60 triệu ngƣời sử dụng. Năm 2015, đã có 

90% số xã có điểm truy nhập Internet, đến năm 2020 đã là 98%. Internet chủ 

yếu tập trung ở các thành phố lớn, thị xã, trung tâm hành chính huyện. Vẫn còn 

một số ít xã và thôn bản, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa miền núi cao chƣa có 

Internet.  

Trong những năm gần đây, số lƣợng thuê bao Internet ở các vùng DTTS 

tăng nhanh. Từ năm 2010 đến 2020, nhiều dự án, chƣơng trình đƣa điện thoại và 

công nghệ thông tin về nông thôn, vùng DTTS đƣợc triển khai, nhƣ “Dự án đầu 

tư 6.000 tỷ đồng đưa Internet băng thông rộng và điện thoại về đến thôn, tập 
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trung cho 2.000 xã, ưu tiên các xã miền núi của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(2011-2015); dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet 

công cộng tại Việt Nam (2011-2016) do các công ty Mỹ tài trợ. Kết quả điều tra 

xã hội học cho thấy, số hộ ở các vùng DTTS có máy tính kết nối Internet đạt 

12,5%; số ngƣời sử dụng Internet đạt 29,4%, trong đó 71,2% sử dụng Internet 

miễn phí (ở cơ quan, đơn vị, trƣờng học); 80,4% số ngƣời đƣợc hỏi có dùng điện 

thoại, trong đó 30,6% là điện thoại thông minh. Nhƣ vậy, ngƣời dân ở vùng 

DTTS sử dụng MXH bằng máy tính và bằng điện thoại thông minh đạt 40,7%, 

chủ yếu ở độ tuổi 16-45. Tỷ lệ ngƣời Kinh sử dụng MXH cao gấp đôi ngƣời 

DTTS trong vùng. 

Trong so sánh giữa các nhóm dân tộc về mức độ sử dụng MXH giữa các 

nhóm dân tộc, tỷ lệ ngƣời dân nhóm Việt - Mƣờng sử dụng cao nhất, chiếm 

53,4%; nhóm Tày- Thái cao thứ hai, chiếm 32,1%, nhóm Môn- Khmer đạt 

26,2%, nhóm Mông – Dao đạt 23,5%, trong khi nhóm Nam Đảo đạt tỉ lệ thấp 

nhất, chiếm 19,3%. 

Khi xét theo vùng, ngƣời dân Tây Nguyên chiếm tỷ lệ sử dụng MXH cao 

nhất 50,6%, thứ hai là Tây Nam Bộ 46,9%; tiếp đến là Tây Bắc 37,1%, Đông 

Bắc Bộ 36,7%; thấp nhất là vùng Trung Bộ 25,6%. 

Theo kết quả khảo sát thực tiễn hai tỉnh Sơn La và Yên Bái, hầu hết 

ngƣời DTTS biết đến hoặc có nghe nói về MXH, mặc dù ở các xã vùng cao tỷ lệ 

ngƣời biết ít hơn, nhất là những ngƣời lớn tuổi. Nếu ở thành phố Sơn La và Yên 

Bái, trên 90% số ngƣời đƣợc hỏi biết đến MXH, thì ở các huyện Mƣờng La, 

Sông Mã và Văn Chấn tỷ lệ này là trên 50%. Trên địa bàn 2 tỉnh này, đã có các 

điểm truy cập Internet công cộng, đƣợc triển khai đến trung tâm của các huyện. 

Ở các địa bàn xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn, dân cƣ thƣa thớt thì ngƣời DTTS 

chƣa đƣợc tiếp cận với Internet, nhất là các bản ngƣời Mông, Dao. Trong số 

những ngƣời nghe nói và đã sử dụng MXH, hầu hết là cán bộ, công chức, học 

sinh trung học phổ thông, sinh viên (chiếm gần 90%), những ngƣời không biết 

Internet chủ yếu là ngƣời già, ngƣời không biết chữ, không biết nói tiếng phổ 

thông. Về giới tính, số nữ giới biết MXH ít hơn nam, nhƣng không có sự khác 

biệt đáng kể (48% và 52%). 

Kết quả điều tra cho thấy, trong số những ngƣời sử dụng Internet, hơn 2/3 

là nhằm mục đích tìm kiếm thông tin; tiếp theo là nhu cầu chát (nói chuyện trên 

trực tuyến) (35%) và thứ ba là e-mail (25%). Cũng có một số ngƣời sử dụng 

Internet để giải trí chơi các trò chơi, hoặc xem phim, video, nghe đọc truyện. 
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Giới trẻ (dƣới 30 tuổi) sử dụng Internet nhiều nhất, với nhiều mục đích khác 

nhau, nhƣng để tìm thông tin và chát vẫn là chủ yếu. Trong khi đó, nhóm tuổi từ 

31-50 sử dụng Internet chủ yếu nhằm mục đích tìm thông tin, mặc dù cũng lên 

mạng để email, chát, chơi trò chơi… nhƣng với tỷ lệ rất thấp.  

Đặc biệt, số ít ngƣời sử dụng Internet ở nhóm trên 50 tuổi chủ yếu để tìm 

kiếm thông tin. Nhóm học sinh, sinh viên vào MXH để tìm kiếm thông tin, 

nhƣng thời gian dùng để chát khá nhiều, trong khi nhóm cán bộ, viên chức nhà 

nƣớc và nhóm buôn bán/dịch vụ chủ yếu tìm kiếm thông tin và trao đổi email. 

Hơn nữa, các nhóm có học vấn cao, đặc biệt từ trung học phổ thông và cao đẳng, 

đại học trở lên sử dụng MXH để tìm kiếm thông tin nhiều hơn các nhóm khác. 

Tất cả những ngƣời sử dụng MXH đều cho rằng dịch vụ này rất hữu ích, rất tiện 

dụng, giúp họ mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết. 

Hiện nay chỉ có cán bộ, công chức sử dụng Internet ở cơ quan là miễn phí 

(do cơ quan trả), còn lại đều phải trả cƣớc phí. 2/3 số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng 

khoản tiền đó là chấp nhận đƣợc. Mức thuê bao sử dụng Internet của các đại lý 

tại 2 tỉnh là mức thuế tính trên đầu máy sử dụng còn cao. Hơn nữa, giá cho 

khách hàng thuê là 2.000 – 3.000đ/giờ/máy là khá cao. Nếu so với thu nhập của 

ngƣời dân miền núi thì cao, chỉ một số ít ngƣời có thể chi trả vì họ sử dụng dịch 

vụ này. 

Nhƣ vậy, có thể thấy rõ là ở Sơn La và Yên Bái, đa số ngƣời dân chƣa 

từng sử dụng Internet và MXH (hơn 60%) (mặc dù có biết, có nghe nói). Lý do 

chủ yếu là không biết sử dụng, không cần thiết; dịch vụ xa nơi ở, đi lại không 

tiện. Sâu xa là do trình độ học vấn thấp, không biết đọc, biết viết, không biết sử 

dụng máy tính; hoặc cũng có thể do chƣa từng đƣợc tiếp cận với loại hình dịch 

vụ này, chƣa đƣợc ai hƣớng dẫn,…  

Bên cạnh lợi ích, MXH cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trẻ em và thanh, thiếu 

niên có thể tiếp xúc chủ động hoặc bị động với những thông tin không phù hợp 

nhƣ nội dung bạo lực, kích động hoặc khiêu dâm. Giới trẻ không có kỹ năng 

phân tích và đánh giá các nguy cơ thông tin từ MXH có thể gặp phải các rủi ro 

nhƣ lừa đảo, đánh cắp thông tin hay quấy rối tình dục, bắt cóc và buôn bán 

ngƣời. 70% trẻ em đã từng tiếp xúc với nội dung tiêu cực và phản cảm trên 

MXH, 75% trong số này có cảm xúc tiêu cực với các nội dung trên nhƣ sợ hãi 

và giận dữ. Hơn nữa, gia đình và nhà trƣờng đều không có đủ kiến thức để 

hƣớng dẫn các em sử dụng Internet một cách an toàn. 
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Nhƣ vậy, mặc dù thông qua các chƣơng trình, dự án, Nhà nƣớc đã cố 

gắng đầu tƣ cơ sở hạ tầng cho vùng DTTS, đã phủ sóng phát thanh, truyền hình 

và Internet đến hầu hết các xã trên cả nƣớc thì vẫn còn một số xã, thôn, bản chƣa 

đƣợc tiếp cận MXH. Những ngƣời có học vấn cao hơn sử dụng MXH nhiều hơn. 

Theo nghiên cứu Giới trẻ trong không gian trực tuyến (2016) của Tổ chức 

ChildFund tại địa bàn 3 tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng với 200 trẻ em 

DTTS là: Tày, Nùng, Dao, Mƣờng từ 11 -18 tuổi, trung bình giới trẻ truy 

cập Internet mỗi ngày 3 tiếng; 3/4 phụ huynh không kiểm soát thời gian truy cập 

mạng của con cái; Trẻ em gái truy cập mạng thƣờng xuyên để nhắn tin, vào 

mạng xã hội chia sẻ ảnh; 53% trẻ em gái từng gặp bạn bè trực tuyến ngoài đời 

thực, trong đó 70% gặp ngay sau lần nói chuyện đầu tiên…
76

 

Theo ông Bùi Duy Th., chuyên gia của Tổ chức ChildFund, trong 1 năm 

trở lại đây, ông tiếp xúc nhiều với đối tƣợng là trẻ DTTS và nhận thấy, có những 

trẻ sử dụng MXH từ 3 - 8 tiếng mỗi ngày, thậm chí có những em sử dụng lên 

đến 10 tiếng mà không hề bị kiểm soát. Tuy sinh sống ở vùng DTTS nhƣng 

facebook của trẻ ít bạn bè nhất cũng lên đến 700, cao là hơn 1.000. Điều đáng 

nói, trang cá nhân của nhiều trẻ chia sẻ rất nhiều hình ảnh bạo lực học đƣờng, 

cặp đôi thân mật, livestream bán hàng… không có một nội dung nào hữu ích. 

“Tôi rất lo lắng với việc dùng MXH kiểu này sẽ ảnh hƣởng tiêu cực đến nhận 

thức, hành vi của học sinh trong tƣơng lai”, ông Th. chia sẻ. 

Nghiên cứu “Thanh niên trong không gian mạng” (2018) của Viện 

Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trƣờng iSEE đi sâu vào câu chuyện và ý 

nghĩa đằng sau những con số thống kê. Bên cạnh lợi ích, nghiên cứu đã chỉ ra 

nhiều rủi ro. Trẻ em và thanh, thiếu niên ngƣời DTTS có thể tiếp xúc chủ động 

hoặc bị động với những thông tin không phù hợp nhƣ những nội dung bạo lực, 

kích động hoặc khiêu dâm. Giới trẻ ở hai xã Phúc Lộc và Bành Trạch (Bắc Kạn) 

không có kỹ năng phân tích và đánh giá các nguy cơ online nên có thể gặp phải 

các rủi ro nhƣ lừa đảo, đánh cắp thông tin hay quấy rối tình dục, bắt cóc và buôn 

bán ngƣời. 70% trẻ em đã từng tiếp xúc với nội dung tiêu cực và phản cảm, 75% 

trong số này có cảm xúc tiêu cực với các nội dung trên nhƣ sợ hãi và giận dữ. 

Hơn nữa, gia đình và nhà trƣờng đều không có đủ kiến thức để hƣớng dẫn các 

em sử dụng internet một cách an toàn. 
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 Báo Dân tộc và phát triển ngày 10/12/2018. 

http://baodantoc.com.vn/dan-toc-mien-nui/thanh-nien-dan-toc-thieu-ung-dung-internet.html
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Nhƣ vậy, sự thâm nhập của MXH đang là một thực tế không thể tránh 

khỏi trong các cộng đồng DTTS. Chính vì vậy, cần có giải pháp hƣớng tới tăng 

lợi ích và giảm nguy cơ, biến công nghệ và MXH trở thành nền tảng hữu ích 

giúp thu hẹp bất bình đẳng đối với vùng DTTS là việc cần làm ngay… 

2.2.4. Truyền thông trực tiếp ở cơ sở 

Thứ nhất, hoạt động tuyên truyền miệng 

Cán bộ HTCT cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên, bộ đội, công an 

thƣờng xuyên sử dụng phƣơng pháp tuyên truyền miệng khi thuyết phục, vận 

động bà con vùng DTTS. Trung bình hằng năm, mỗi báo cáo viên tổ chức 2-3 

buổi tuyên truyền cho hàng nghìn lƣợt ngƣời nghe. Với lực lƣợng báo cáo viên, 

tuyên truyền viên của các đảng bộ xã khá ổn định, công tác tuyên truyền của các 

đảng ủy xã đƣợc thực hiện theo nhiều nội dung, chủ đề khác nhau, thông qua 

nhiều hình thức phong phú. Họ thƣờng phối hợp với cán bộ các đoàn thể, bộ đội, 

công an và cả với các già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín tổ chức truyền thông 

chính sách, giáo dục pháp luật, phổ biến thông tin, văn bản mới cho bà con 

DTTS.  

Điển hình là ở Tây Nguyên, lãnh đạo các tỉnh trong vùng đề ra nhiệm vụ: 

Cả HTCT làm công tác tƣ tƣởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền 

viên, trong đó lực lƣợng báo cáo viên là nòng cốt. Tỉnh Gia Lai có đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên hùng hậu, đƣợc xây dựng thành ba cấp, từ tỉnh, 

huyện đến xã, ngoài ra tỉnh có 5 báo cáo viên cấp Trung ƣơng, 43 báo cáo viên 

cấp tỉnh; 883 báo cáo viên cơ sở; 2.000 tuyên truyền viên là các già làng, ngƣời 

có uy tín, đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế
77

. Họ là những ngƣời gắn bó địa bàn, 

am hiểu phong tục, tập quán, sinh sống, làm việc hằng ngày với bà con buôn 

làng. Tỉnh Lâm Đồng đã huy động cả HTCT các cấp vào làm truyền thông cho 

bà con DTTS; trong đó lực lƣợng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp là bộ 

phận nòng cốt. Hiện nay, Tỉnh có 4 báo cáo viên cấp Trung ƣơng, 40 báo cáo 

viên cấp tỉnh, 200 báo cáo viên cấp huyện và 1.700 tuyên truyền viên cơ sở. 

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Lê Văn T. cho biết: “Hoạt 

động của đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên hết sức hiệu quả, trong đó, 

đặc biệt ghi nhận sự nhiệt tình công tác của đông đảo tuyên truyền viên cơ sở. 

Họ là những ngƣời gần dân, sát dân, là kênh trực tiếp nhất đối với đồng bào. 

Một mặt, các tuyên truyền viên làm nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền; mặt khác, 

                                                           
77 Số liệu của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai, năm 2019. 
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họ lắng nghe những ý kiến, tâm tƣ, nguyện vọng, những vấn đề mà ngƣời dân 

quan tâm để kịp thời chuyển tới các cấp ủy, chính quyền…” (PVS)
78

. 

 Ở nhiều địa phƣơng trên cả nƣớc, nhất là Tây Nam Bộ, hàng năm, Ban 

Thƣờng trực Ủy ban MTTQVN xã phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng kế 

hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân 

dân thông qua việc lồng ghép với tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào nhƣ: 

phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào toàn 

dân bảo vệ môi trƣờng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phong trào 

toàn dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở; Công tác cảm hoá giáo dục ngƣời lầm lỗi tại cộng đồng dân cƣ… Đối với 

mỗi cuộc vận động, mỗi phong trào đều có các hình thức tuyên truyền miệng 

phù hợp
79

. 

Mô hình truyền thông mới: Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An có 7 bản, 80% 

dân số là ngƣời dân tộc Thái. Trƣớc đây, công tác truyền thông cho bà con phụ thuộc hoàn 

toàn vào đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã và huyện; tuy nhiên chƣa đƣợc 

thực hiện thƣờng xuyên, liên tục, do vậy việc nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của nhân dân 

để phản ánh và đƣa ra các chủ trƣơng mới chƣa đƣợc kịp thời. Ban lãnh đạo xã đã đổi mới 

sáng tạo phƣơng thức truyền thông, đã thành lập Nhóm nòng cốt làm nhiệm vụ tuyên 

truyền miệng cho nhân dân các bản trong xã, do một Phó Chủ tịch xã làm trƣởng nhóm, 

cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể cùng 51 thành viên là bí thư chi bộ, trưởng 

bản và các chi hội trưởng các đoàn thể của 7 bản. Chỉ trong vòng 5 tháng sau khi thành 

lập, Nhóm nòng cốt đã thực hiện tuyên truyền trên 10 cuộc, với số lƣợng tham gia hơn 600 

lƣợt ngƣời. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về công tác 

dân tộc, chính sách dân tộc; một số chính sách dân tộc gắn với địa bàn xã trong giai đoạn 

hiện nay, các chuyên đề của xã đã xây dựng kế hoạch và đang trong giai đoạn triển khai 

thực hiện… Việc thành lập Nhóm nòng cốt tại làng bản đã đem lại hiệu quả rõ nét, bởi lực 

lƣợng tham gia là những ngƣời gắn bó trực tiếp với ngƣời dân, nắm rõ nhất tâm tƣ, nguyện 

vọng của họ. Các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc vì thế cũng 

đƣợc kịp thời chuyển tải tới nhân dân, để nhân dân biết và thực hiện đúng, hiệu quả hơn. 

(Tổng hợp tư liệu từ báo chí Nghệ An, 2020). 
 

Thứ hai, truyền thông qua các cuộc họp thôn, bản và đoàn thể 

Các cuộc họp thôn, bản, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã 

hội và sinh hoạt khu dân cƣ là hình thức truyền thông hiệu quả ở vùng DTTS. 

Thƣờng thôn bản mỗi tháng họp một lần, nhƣng khi có việc đột xuất cũng có thể 
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họp nhiều hơn. Cuộc họp thƣờng diễn ra ở nhà văn hóa, nhà rông, hoặc nhà cộng 

đồng. Làng nào không có nhà văn hóa thì phải họp ở nhà trƣởng thôn hoặc một 

nhà rộng rãi có thể tập hợp đƣợc nhiều ngƣời (thƣờng là nhà cán bộ). Trong các 

cuộc họp thôn, bản già làng, ngƣời uy tín, là linh hồn của cộng đồng, vì vậy Nhà 

nƣớc và chính quyền địa phƣơng rất quan tâm đến đội ngũ này, đã có nhiều hình 

thức động viên, hỗ trợ để họ trở thành những nhà truyền thông nòng cốt ở vùng 

DTTS. Nhà nƣớc cấp kinh phí hỗ trợ hàng tháng, cấp báo và các tài liệu cho 

ngƣời uy tín của các cộng đồng. Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc hàng năm 

phối hợp với Ban Dân tộc các tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, nhằm cập nhật 

thông tin, kiến thức, tăng cƣờng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ này. Ở Ninh 

Thuận, việc tổ chức tập huấn cho người có già làng, uy tín trong đồng bào 

DTTS đƣợc chú trọng. Đây là cơ hội, là điều kiện để ngƣời có uy tín trong đồng 

bào nắm bắt nhanh các chủ trƣơng, chính sách mới và chuyển tải ngay đến bà 

con ngƣời Chăm một cách có hiệu quả
80

... Cán bộ xã, công an, bộ đội biên 

phòng (ở vùng biên giới) thƣờng tham gia họp với bà con, phổ biến thông tin, 

chính sách mới. Thông thƣờng, khi cán bộ xã, thôn kết hợp với già làng, trƣởng 

bản, ngƣời uy tín tổ chức các buổi họp (vào buổi tối) thì đạt hiệu quả cao. Với 

khả năng và uy tín của mình, già làng sẽ truyền đạt thông tin về mọi mặt đời 

sống xã hội, đến từng ngƣời dân trong bản. Già làng, người uy tín ủng hộ thì 

mọi việc đều diễn ra trôi chảy, mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước sẽ dễ 

dàng đi vào đời sống nhân dân. 

Ví dụ, năm 2012, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo tăng cƣờng 

công tác dân vận, truyền thông cho bà con DTTS. Thực hiện chủ trƣơng đó, các 

đảng ủy xã đã chỉ đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể duy trì các buổi sinh hoạt 

ở thôn, bản, gặp gỡ, vận động các già làng, ngƣời uy tín trƣớc, qua đó nắm tâm 

tƣ, nguyện vọng của bà con DTTS để giải thích, phổ biến chủ trƣơng, chính sách 

mới. Thông qua họp thôn, bản, nhiều đơn vị, khu dân cƣ đã thảo luận sôi nổi, 

bàn bạc xây dựng và thực hiện thành công một số mô hình mang lại hiệu quả 

tích cực, nhƣ mô hình xã hội hóa trong xây dựng nhà văn hóa, đƣờng liên xóm; 

xây dựng và củng cố HTCT, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi 

trƣờng, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, kết 

cấu hạ tầng KT-XH nông thôn; xóa bỏ, chống tái trồng cây thuốc phiện; tích cực 

chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt quy ƣớc, hƣơng ƣớc thôn, 
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bản, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, cƣới hỏi; xây dựng thành công 

“kho thóc khuyến học” góp phần duy trì, tăng tỷ lệ học sinh đến lớp… Khi 

ngƣời dân hiểu rõ, thông suốt về tƣ tƣởng thì họ nghiêm túc chấp hành và vận 

động những ngƣời thân, hàng xóm cùng thực hiện. 

Ở vùng DTTS Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, HĐND và UBND các xã 

cũng  tiến hành các hoạt động truyền thông thông qua các kỳ họp định kỳ, các 

cuộc giám sát chuyên đề; thông qua việc chỉ đạo, hƣớng dẫn đài truyền thanh cơ 

sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; thông qua việc hƣớng dẫn, giải quyết thủ 

tục hành chính và công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 

của công dân. MTTQ và các đoàn thể cấp xã triển khai các cuộc họp bàn về xây 

dựng quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và từng bƣớc đổi mới 

nội dung công tác vận động và hoạt động hòa giải cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Các hội quần chúng, các câu lạc bộ 

trên địa bàn xã có nhiều ngƣời DTTS lồng ghép nội dung truyền thông trong các 

hoạt động trọng tâm và các cuộc sinh hoạt định kỳ của tổ chức mình. Nội dung 

các cuộc họp rất phong phú, thƣờng phổ biến hoặc bàn về công việc chăn nuôi, 

trồng trọt, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng bệnh, sinh để có kế 

hoạch…; có nơi phổ biến thông tin về quốc phòng, an ninh. 

Thứ ba, truyền thông qua hội nghị, thảo luận nhóm, thăm hộ gia đình 

và tư vấn trực tiếp, các chương trình học, hỗ trợ học nghề 

Các tỉnh thƣờng tổ chức các hội nghị, hội thảo dành cho các chủ thể truyền 

thông, kể cả các nhà báo và các nhà truyền thông cơ sở, nhất là báo cáo viên, tuyên 

truyền viên, già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín. Sau đó, những ngƣời này về địa 

phƣơng tổ chức các cuộc hội thảo, thảo luận nhóm trong dòng họ, làng, bản về các 

vấn đề mọi ngƣời đều quan tâm. Tuy nhiên, số lƣợng các hoạt động này không 

nhiều do việc chuẩn bị phức tạp, công phu, đòi hỏi phải có trình độ cao. Riêng thảo 

luận nhóm thì đƣợc tổ chức thƣờng xuyên hơn, do dân làng cũng thƣờng xuyên gặp 

gỡ nhau ở các sự kiện: lễ, tết, ăn giỗ, đám cƣới, học thôn… Kết quả điều tra xã hội 

học cho thấy, tỷ lệ ngƣời nhận thông tin thông qua thảo luận nhóm, hội thảo, hội 

nghị là 1,36/4, đạt mức độ trung bình so với các phƣơng thức truyền thông trực tiếp 

khác, do trình độ lý luận, dân trí, mức độ hiểu biết của ngƣời DTTS còn hạn chế, 

nhất là khả năng phát biểu trƣớc đám đông. 

Nhìn chung, ngƣời DTTS có trình độ nhận thức thấp và hạn chế truy cập 

thông tin, những ngƣời sống ở vùng núi cao ít có thói quen sử dụng các sản 

phẩm truyền thông dƣới bất kỳ hình thức nào. Cộng đồng có hàng trăm năm 
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sống giữa thiên nhiên, cuộc sống của họ đã đƣợc núi rừng che chở, chu cấp. Họ 

“đói không lo, no không mừng”, có thói quen bàng quang trƣớc thông tin mới và 

sức ì cố hữu. Vì vậy, việc sử dụng các loại hình truyền thông truyền khẩu thông 

qua thăm hộ gia đình, tư vấn trực tiếp, tổ chức các chương trình hỗ trợ học 

nghề… cũng khá hiệu quả.  

 Vào những dịp lễ, tết, hoặc khi gia đình có việc, cán bộ truyền thông đến 

gặp gỡ, kết hợp trao đổi với chủ hộ về những vấn đề đặt ra (chuyển đổi cách làm 

ăn, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ môi trƣờng, phòng chống dịch bệnh…). Những cuộc 

gặp gỡ thƣờng mang lại hiệu quả cao vì bà con đƣợc nghe kỹ, đƣợc hỏi lại khi 

chƣa rõ; ngƣời phổ biến chính sách biết nhấn mạnh, giải thích những điểm bà 

con chƣa hiểu. Khi hai bên hiểu nhau, chia sẻ tâm tƣ, tình cảm sẽ có tác động 

tích cực đến nhận thức và chuyển nhanh thành hành vi của bà con. Tuyên truyền 

viên, báo cáo viên, già làng, ngƣời uy tín thƣờng dành thời gian đến những nhà 

có vấn đề để lắng nghe, giải thích và bàn bạc cách giải quyết các vấn đề. Cán bộ 

dân số kế hoạch hóa gia đình, khuyến nông, cán bộ dự án trồng rừng, công an, 

bộ đội… cũng thƣờng xuyên đến nhà dân bám dân, hiểu rõ tình hình để tuyên 

truyền, giải thích và phối hợp công tác. Công việc này cụ thể nhƣng khó khăn vì 

mất nhiều thời gian, hiệu quả tác động thấp vì chỉ tác động đến một số ngƣời. 

Đây chính là điển hình của lý thuyết truyền thông “thâm nhập xã hội”. 

Trong các chƣơng trình học nghề do tỉnh, huyện tổ chức, nhằm giúp bà 

con DTTS chuyển đổi vật nuôi cây trồng, áp dụng thành tựu KH-CN mới, làm 

nghề thủ công mới hoặc làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh mang tính 

chất công nghiệp… cán bộ giảng dạy cũng lồng ghép chƣơng trình để phổ biến 

chủ trƣơng, chính sách mới.  

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia đƣa thông tin về cơ sở vùng miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2011-2015 do Bộ Thông tin- 

Truyền thông phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xây dựng có 3 dự án gồm: 

tăng cƣờng nội dung thông tin và truyền thông; năng lực cán bộ thông tin truyền 

thông cơ sở; trang bị bộ phƣơng tiện, thiết bị cần thiết phục vụ cho các hoạt 

động truyền thông của Hội Nông dân cơ sở vùng DTTS. Đến năm 2015 có 

29.000 cán bộ chi hội, tổ hội nông dân đƣợc đào tạo, tập huấn về kỹ năng truyền 

thông, có đủ trình độ làm chủ các chƣơng trình truyền thông. 4.188 Hội Nông 

dân cơ sở vùng DTTS đƣợc trang bị những phƣơng tiện, thiết bị cần thiết phục 
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vụ các hoạt động truyền thông. Xuất bản các sách và ấn phẩm phổ biến khoa học 

kỹ thuật bằng một số tiếng dân tộc, phát hành tới các chi, tổ hội
81

. 

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, trong hoạt động truyền thông của 

cán bộ, bộ đội, công an, giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua 

thăm hộ gia đình và tƣ vấn trực tiếp, mức độ tiếp cận vài lần/tháng đạt tỉ lệ cao 

nhất, chiếm 30,3%; mức độ tiếp cận hàng ngày đạt tỉ lệ nhỏ, chỉ chiếm 9,7%. Cụ 

thể, nhóm Mông – Dao có tỉ lệ tiếp cận vài lần/tháng cao nhất, đạt 45,4%; nhóm 

Tày – Thái cao thứ hai, đạt 37,1%. Riêng nhóm Nam Đảo, nhìn chung có tỉ lệ 

tiếp cận với các chủ thể này thấp nhất (hàng ngày chỉ chiếm 2,7%; vài lần/tuần 

chỉ chiếm 9,8%; vài lần/tháng chiếm 5,4%; vài lần/năm chiếm 12,5%, hầu nhƣ 

không tiếp cận chiếm đến 69,6%). 

Gần đây, không chỉ làm tốt công tác truyền thông, các chiến sĩ công an đã 

trở thành tuyên truyền viên, trực tiếp phổ biến về cách phòng, chống dịch Covid-

19 đến từng hộ dân. Qua thực hiện tốt nhiệm vụ cắm bản, lực lƣợng công an 

chính quy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tƣợng xấu, lợi dụng MXH 

(Facebook, Zalo, Youtube…)  để thực hiện lôi kéo, kích động ngƣời dân trên địa 

bàn tham gia vào các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Hiệu quả truyền thông đang 

ngày càng đƣợc phát huy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cắm bản đã chủ động hơn 

trong quản lý địa bàn dân cƣ. Họ đã kịp thời nắm tình hình, giải quyết ngay các 

vụ việc phát sinh tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn đƣợc coi là điểm “nóng” về an 

ninh trật tự. 

      Ở các xã có nhiều DTTS của Quảng Ninh, cán bộ xã không chỉ tổ chức các cuộc tuyên 

truyền chính sách ở nhà văn hóa thôn, mà còn trực tiếp đến các hộ phổ biến, nhất là những 

chính sách liên quan trực tiếp đến ngƣời DTTS. Lãnh đạo Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

cấp ủy, chính quyền các địa phƣơng đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, nhất là phát 

huy vai trò ngƣời uy tín trong cộng đồng. Để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, động 

viên đội ngũ làm công tác truyền thông trực tiếp cho đồng bào DTTS, trong những năm qua, 

các ngành, địa phƣơng trong tỉnh đã tăng cƣờng tập huấn, nang cao nghiệp vụ, kỹ năng cho 

cán bộ truyền thông cơ sở (PVS cán bộ cơ sở ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh).  

     Tổ chức thực hiện Quyết định 1163 của Thủ tƣớng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ 

truyền thông cơ sở đến các hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngƣời DTTS, 

phát tờ rơi tài liệu đã dịch sang tiếng Gia rai, Ba na: Hiến pháp, pháp luật về đất đai; an toàn 

giao thông; bảo vệ rừng; phòng, chống ma tuý, mại dâm; hôn nhân và gia đình; chính sách về 

nhà ở, tái định canh, định cƣ, khám, chữa bệnh, hỗ trợ học nghề... Đồng thời, thông qua trao 

đổi, thảo luận tại nhà, bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của 
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các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nƣớc; vận động đồng bào tự giác, tích cực 

thực hiện các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về dân tộc, tôn giáo 

(PVS nhà báo Gia Lai). 

Thứ tư, truyền thông thông qua tổ chức sự kiện, truyền thông lưu động 

và biểu diễn nghệ thuật, bảng tin, khẩu hiệu, tranh ảnh 

Truyền thông lồng ghép các nội dung chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh 

thông qua các sự kiện chính trị, các dịp kỷ niệm lớn, các lễ hội truyền thống, các 

sinh hoạt văn hóa - văn nghệ đã phát huy đƣợc hiệu quả nhất định ở các vùng 

DTTS. Tại các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày Giỗ tổ Hùng 

Vƣơng (10/3 âm lịch), Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4), Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Thƣơng binh, liệt sĩ (27/7), Ngày Cách 

mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9), đón Têt Nguyên đán.., 

cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các câu lạc bộ đã tổ 

chức kỷ niệm với các hình thức phù hợp, thông qua đó giáo dục truyền thống, 

chủ nghĩa yêu nƣớc và tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh, các đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nƣớc đến với cán bộ và nhân dân trong vùng. 

Hầu hết ngƣời DTTS thích lễ hội, nên hàng năm họ nhiều lần tổ chức các 

lễ hội và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, văn nghệ. Vì vậy, chính quyền địa 

phƣơng cũng hƣớng dẫn, hỗ trợ bà con để tổ chức các lễ hội chu đáo, tiết kiệm, 

vui vẻ và an toàn. Trong các dịp đó, các cơ quan văn hóa thông tin, các tổ chức 

chính trị- xã hội lồng ghép truyền thông cho đồng bào bằng hệ thống pano, áp 

phích, tờ rơi, tranh cổ động, bảng tin… Có nơi tổ chức sân khấu diễn thuyết với 

các nội dung thiết thực, nhƣ bảo vệ môi trƣờng, sinh đẻ có kế hoạch, giáo dục, 

đào tạo nghề, phòng chống dịch bệnh… Các cơ quan văn hóa, thông tin ở các 

tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thƣờng xuyên sử dụng các phƣơng 

thức này và đạt hiệu quả cao. Các pano, áp phích đều đƣợc trang trí đẹp, màu 

sắc sặc sỡ, phù hợp với thị hiếu của bà con.  

Bên cạnh đó, hình thức chiếu phim lưu động vẫn đang là một kênh thông 

tin mang lại hiệu quả cao ở các vùng sâu, vùng xa, nhất là những bản chƣa có 

mạng Internet, sóng truyền hình yếu. Chính vì vậy, năm 2017, Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư 

cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, 

vùng DTTS, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, đƣợc thực hiện 
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trong hai năm 2017-2018 với nguồn kinh phí 41 tỉ đồng
82

. Trên cơ sở đó, Nhà 

nƣớc đầu tƣ 68 bộ thiết bị chiếu phim bao gồm máy chiếu phim lƣu động kỹ 

thuật số và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đi kèm cho các đội chiếu phim lƣu 

động. Trong năm 2017, Trung tâm Chiếu bóng lƣu động đã thực hiện 1.176 buổi 

chiếu phim; bình quân mỗi đội Chiếu bóng lƣu động phục vụ gần 120 buổi/năm 

với nội dung phim đa dạng, phong phú, nguồn phim đƣợc đổi mới, thuyết minh 

bằng cả tiếng Kinh và tiếng đồng bào DTTS (Mƣờng, Mông, Khmer…) chiếu 

trên màn hình rộng. Cách thức truyền thông là trƣớc mỗi buổi chiếu phim đều 

lựa chọn những phim thời sự, hình ảnh tuyên truyền về một chủ đề phù hợp với 

truyền thống tập quán các dân tộc. 

Ở nhiều vùng DTTS trên cả nƣớc, năm 2020 việc tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 bằng tiếng dân tộc luôn đƣợc quan tâm, chú trọng, phát 

trên loa truyền thanh, treo khẩu hiệu, pano, áp phích ở những vị trí đông ngƣời 

qua lại, dễ nhìn, phát tờ rơi đến các hộ gia đình. Tại huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang, từ đầu năm, ngƣời dân rất quen thuộc với hình ảnh chiếc xe lưu 

động len lỏi vào từng đƣờng làng, ngõ xóm, tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid -19 bằng tiếng dân tộc Tày, Dao, Mông. Ngoài tuyên truyền lƣu động, các 

công văn, chỉ thị từ Trung ƣơng đến địa phƣơng cũng đã đƣợc dịch sang tiếng 

dân tộc để thu âm và phát sóng trên loa truyền thanh tại các xã, thị trấn. Không 

những thế, nhiều xã, các cán bộ và lực lƣợng thanh niên xung kích còn đến từng 

nhà phát tờ rơi, hƣớng dẫn bà con cách phòng dịch. Đồng chí Bí thƣ Huyện ủy 

cho biết: Là địa phƣơng có trên 95% dân số là đồng bào DTTS sinh sống, nên 

ngoài tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiếng phổ thông, huyện rất 

quan tâm tuyên truyền bằng tiếng DTTS. Nhờ đó, đồng bào DTTS nắm bắt đầy 

đủ, rõ ràng, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay (5/2020), trên 

địa bàn huyện chƣa có công dân nào nhiễm dịch (PVS). 

Từ năm 2017 đến 2019, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gần 1.000 hội nghị, diễn đàn, tập 

huấn truyền thông cho hàng chục nghìn lƣợt cán bộ đoàn thể các xã, thôn, bản vùng 

DTTS; 23 hội nghị biểu dƣơng 1.279 lƣợt ngƣời có uy tín trong cộng đồng DTTS. Đội ngũ 

này đã tích cực truyền thông cho ngƣời dân với nhiều hình thức, nhƣ: Tổ chức 13 cuộc thi 

tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định phòng cháy, chữa cháy rừng; hơn 900 hội thảo, 

tọa đàm, tuyên truyền trực tiếp cho gần 73.800 lƣợt ngƣời dân; 56 buổi tuyên truyền thông 

qua hình thức văn hóa, văn nghệ phục vụ trên 12.000 lƣợt ngƣời; 200 buổi chiếu phim lƣu 

động/năm; 150 buổi tuyên truyền lƣu động/năm phục vụ khoảng 400.000 lƣợt ngƣời dân. 
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Cùng với đó, các ngành, địa phƣơng tích cực biên soạn tờ gấp, sổ tay, các bộ tài liệu, tờ 

rơi, áp phích, đĩa DVD... cung cấp kiến thức pháp luật cho người dân. Từ năm 2017 đến 

cuối năm 2019, đã có gần 948.300 tài liệu pháp luật đƣợc phát đến bà con vùng DTTS, 

miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Ninh. Trên 90% ngƣời dân nông thôn ở Quảng Ninh 

đƣợc tuyên truyền về các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, nhất là những 

chính sách liên quan đến ngƣời DTTS. Các sở, ngành, địa phƣơng Quảng Ninh còn áp 

dụng thí điểm mô hình truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, 

ghi rõ vào quy ƣớc, hƣơng ƣớc tại các xã có tỷ lệ đồng bào DTTS cao ở huyện Hải Hà, 

Đầm Hà. Nhờ những biện pháp truyền thông tích cực, đa số ngƣời DTTS Quảng Ninh đã 

đƣợc tiếp cận với các quy định của pháp luật, có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và 

nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nƣớc, tạo đồng thuận cao trong xã hội (Số liệu của Trung tâm Truyền thông 

Quảng Ninh). 
 

Về mức độ tiếp cận truyền thông lưu động, tỉ lệ vài lần/năm đạt cao nhất, 

39,7%; thấp nhất là mức độ tiếp cận hàng ngày, chỉ chiếm 2%. Sân khấu hóa 

cũng là một hình thức truyền thông phổ biến, dễ tiếp thu ở vùng DTTS. Thông 

qua các vở kịch, tiểu phẩm ngắn, các đội văn hóa văn nghệ truyền tải thông điệp 

về các vấn đề của bà con: phấn đấu làm giàu, xây dựng gia đình văn minh, cảnh 

giác trƣớc các âm mƣu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Để phục vụ sở thích 

của bà con ngƣời DTTS, hằng tháng, Sở Văn hóa- Thông tin và các huyện 

thƣờng tổ chức các chƣơng trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu tinh thần 

của bà con. Trong quá trình tổ chức xem phim hoặc chƣơng trình văn nghệ, các 

đội văn hóa thông tin tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, 

xây dựng nông thôn mới. Một số nơi thành lập các câu lạc bộ thông tin tuyên 

truyền và bảo tồn dân ca, tổ chức chiếu phim hàng tháng phục vụ nhân dân vào 

các dịp lễ lớn và thực hiện truyền thông chính sách. 

Đánh giá về hệ thống tranh ảnh, băng đĩa, hình ảnh minh họa, dụng cụ 

trực quan trong các buổi truyền thông trực tiếp, kết quả điều tra xã hội học cho 

thấy: chất lƣợng đạt mức “khá, tốt” trung bình đạt 45,1%, trong đó nhóm Nam 

đảo đạt mức cao nhất, chiếm 66,1%, nhóm Việt - Mƣờng cao thứ hai, chiếm 

47,8%, thấp nhất là nhóm Mông – Dao, chỉ 33,9%. Khi so sánh giữa các vùng 

DTTS, tỷ lệ đánh giá cao nhất là ở Nam Trung Bộ với 51,1%; Tây Nam Bộ xếp 

thứ 2 với 44%; các khu vực khác cũng không có sự chênh lệch quá đáng kể: 

Đông Bắc Bộ 43,8%, Tây Bắc 39,7%; Tây Nguyên 34,5% (Xem bảng 12). 
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Bảng 12. Ghi nhận của các vùng DTTS về mức độ sử dụng tranh ảnh, 

băng đĩa, hình ảnh minh họa, dụng cụ trực quan  

STT Vùng DTTS 
Mức độ đánh giá chất lƣợng 

Kém Thấp Trung bình Khá Tốt 

 Dữ liệu chung 5.4 14.7 33.9 31.5 14.5 

1. 1 Đông Bắc Bộ 8.6 16.0 31.6 26.2 17.6 

2. 2 Tây Bắc 13.2 20.6 26.5 27.9 11.8 

3. 3 Tây Nguyên 3.6 20.0 41.8 21.8 12.7 

4. 4 Nam Trung Bộ 3.8 11.6 33.5 34.1 17.0 

5. 5 Tây Nam Bộ 3.3 15.8 36.8 35.4 8.6 

 Thứ năm, hoạt động truyền thông thông qua hệ thống thư viện, tủ sách, 

điểm bưu điện, nhà văn hóa, trường học 

Sách, báo góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ, nhận thức 

của đồng bào DTTS. Thông qua đọc sách báo, nhiều chính sách, pháp luật cũng 

nhƣ các mô hình phát triển sản xuất hay đã đến gần hơn với đồng bào, song trên 

thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều tỉnh (nhất là vùng Tây Bắc) triển khai thực 

hiện Ðề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thời gian gần đây, các dịch 

vụ thƣ viện đã đƣợc đổi mới đa dạng hóa; hệ thống thƣ viện lƣu động tại các địa 

phƣơng, trƣờng học, khu dân cƣ đƣợc mở rộng; phối hợp, liên kết với trung tâm 

văn hóa, thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bƣu điện - văn hóa xã... 

Ðặc biệt, hệ thống thƣ viện của các cơ sở giáo dục, các phòng đọc, tủ sách cơ sở 

ở địa phƣơng đã dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả. Ðể có nguồn sách dồi 

dào, thu hút ngƣời dân đến đọc, các tỉnh đã chú ý nhập sách mới, bổ sung vào hệ 

thống thƣ viện lƣu động, cấp thẻ phục vụ bạn đọc, luân chuyển sách nhằm đáp 

ứng nhu cầu đọc ở các địa phƣơng. Một số nơi có xe ô tô thư viện lưu động đa 

phƣơng tiện tới các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng trên địa bàn. Với việc 

trung bình mỗi tháng thƣ viện lƣu động sẽ triển khai phục vụ sách báo và thông 

tin lƣu động tới 1 điểm, đã thu hút hàng nghìn lƣợt ngƣời tới tham gia đọc sách 

và truy cập thông tin trên Internet. 

Tuy nhiên, qua ghi nhận, số lƣợng bạn đọc là đồng bào DTTS, ở các khu 

vực vùng sâu, vùng xa có phần hạn chế. Trong đó, ngoài việc bà con chƣa có 

nhận thức đúng đắn về vai trò của đọc sách, thì còn một nguyên nhân khác đó là 

sách chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu. Lƣợng sách mặc dù đã đƣợc bổ sung, song 

chƣa thực sự phù hợp; các kiến thức sản xuất cho bà con còn ít… 

Tỉnh Yên Bái triển khai nhiều hình thức truyền thông cho đồng bào DTTS và đạt hiệu quả 
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cao. 180/180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đều được trang bị Tủ sách pháp 

luật. Tổ chức xe Thư viện lưu động phục vụ sách báo, thƣ viện điện tử, truy cập Internet; 

tặng sách, báo cho đồng bào DTTS; tổ chức luân chuyển sách báo về cơ sở...  Năm 2019 

trong tổng số 180 buổi phục vụ của xe, có 97 buổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng 

bào DTTS với 30.458 lƣợt bạn đọc, 60.215 lƣợt sách báo luân chuyển. Các hoạt động của xe 

đƣợc tổ chức phong phú và đa dạng, từ việc phục vụ tại chỗ, cho mƣợn về nhà, thƣ viện tỉnh 

còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách bằng pano, áp phích, trƣng bày sách 

báo, thƣ mục giới thiệu sách, báo theo chuyên đề để thu hút bạn đọc và để bà con thuận tiện 

cho việc lựa chọn sách theo nhu cầu, trƣng bày giới thiệu 76 chuyên đề, 82 pano giới thiệu 

sách báo. Ngoài hơn 3.000 bản sách báo truyền thống, xe thƣ viện lƣu động của Thƣ viện 

tỉnh còn phục vụ Thƣ viện điện tử, truy cập Internet, chiếu phim tƣ liệu, phim tuyên truyền, 

phim thiếu nhi… nhằm cung cấp thông tin đa dạng và phù hợp với bà con. Thƣ viện tỉnh còn 

tặng sách cho đồng bào, một số trƣờng dân tộc nội trú và trƣờng học có nhiều học sinh ngƣời 

DTTS 

Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào các DTTS đƣợc thực hiện 

thông qua các hình thức tổ chức ngày hội, giao lƣu văn hóa cấp vùng, miền, khu 

vực, từng dân tộc và các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; các thƣ viện địa 

phƣơng đã có bộ tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cƣ, phong tục tập quán của 

các dân tộc trên địa bàn; các xuất bản phẩm phục vụ trẻ em DTTS đƣợc khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tƣ; tủ sách cho các thƣ viện công cộng và tủ sách văn hóa dân 

tộc ở cơ sở đƣợc tăng cƣờng các xuất bản phẩm song ngữ bằng tiếng dân tộc và 

tiếng phổ thông
83

. Tuy nhiên, trong các nhà thƣ viện, nhà văn hóa, nhà rông, nhà 

cộng đồng của các làng, bản, phum, sóc, hệ thống tranh ảnh, dụng cụ trực quan 

phục vụ công tác truyền thông trực tiếp còn hạn chế. Kết quản khảo sát thực tế 

cho thấy: chỉ 45,1% đánh giá loại “khá, tốt”; trong đó, nhóm Nam Đảo đánh giá 

cao nhất, chiếm 66,1%; sau đó là nhóm Việt - Mƣờng 47,8%; thấp nhất là nhóm 

Mông – Dao, chỉ 33,9%. 

        Thầy cô giáo là những ngƣời hàng ngày giảng dạy kiến thức cho học sinh, 

đƣợc tin tƣởng, kính trọng, vì vậy việc phát huy vai trò của thầy cô trong truyền 

thông chủ trƣơng, chính sách cho các em rất hiệu quả. Trong quá trình giảng dạy 

chuyên môn, các thầy cô giáo vùng DTTS thƣờng lồng ghép, lấy ví dụ minh họa 

về chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Những bài giảng về văn học, lịch sử, địa 

lý, giáo dục công dân, đạo đức… giúp học sinh hiểu rõ và tự hào về truyền 
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 Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo xây dựng 200 tủ sách tại tỉnh Đắk Lắk; tính đến năm 2018, 16 thƣ viện tỉnh/thành 
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thống dân tộc, về quê hƣơng đất nƣớc, qua đó hun đúc ý chí phấn đấu vƣơn lên 

trong cuộc sống. Đã có rất nhiều tấm gƣơng thầy cô hy sinh thân mình bám lớp, 

bám làng DTTS để dạy dỗ các em.  

Những năm qua, nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo từ miền xuôi đã đến với 

vùng DTTS ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, đã hết lòng 

yêu thƣơng học trò, yêu nghề, sống nhân ái, nghĩa tình. Dù khó khăn, gian khổ, 

các thầy, cô giáo luôn phấn đấu, vƣợt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành 

nhiệm vụ. Không chỉ dạy con chữ, kiến thức cho học sinh DTTS, họ còn góp 

phần truyền thông chính sách, hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu pháp luật, những 

thông tin bổ ích trong cuộc sống. Năm 2019, trong Chƣơng trình "Chia sẻ cùng 

thầy cô" toàn quốc, Ban tổ chức tuyên dƣơng 63 gƣơng thầy cô giáo, trong đó có 

23 ngƣời DTTS- những ngƣời đã truyền nhiệt huyết, đam mê cho học sinh 

DTTS. 

 Hiện nay cả nƣớc có 50 trƣờng nội trú cấp tỉnh, gần 300 trƣờng nội trú cấp 

huyện với hàng vạn con em đồng bào DTTS đƣợc Nhà nƣớc nuôi, dạy hoàn toàn 

miễn phí
84

. Đây là những cái nôi để đào tạo, bồi dƣỡng con em DTTS để họ 

nâng cao trình độ, năng lực, đóng góp hiệu quả hơn vào xây dựng quê hƣơng. 

Mấy năm gần đây, việc mở rộng diện phủ sóng Internet đã và đang góp phần 

không nhỏ trong việc thúc đẩy công tác truyền thông ở vùng DTTS, đáp ứng nhu 

cầu thông tin của đồng bào trên địa bàn
85

. Hầu hết các trƣờng phổ thông đƣợc 

trang bị máy tính, kết nối đƣợc hệ thống Internet, chƣơng trình học tin học giúp 

học sinh tiếp cận các tiện ích của Internet. Từ việc nắm vững kiến thức về tin 

học, đã bổ trợ cho các em sử dụng thành thạo và biết tìm kiếm thông tin và 

hƣớng dẫn ngƣời nhà đọc báo, sử dụng MXH trên điện thoại thông minh. 

Mạng lƣới thông tin, văn hóa, thể thao nông thôn có sự phát triển nhanh, 

góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Đến nay, cả 

nƣớc đã có hơn 30 tỉnh có 100% số xã có điểm bƣu điện-văn hoá xã và hơn 

2.600 điểm trong số này có kết nối Internet.  

Chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng mạng lƣới viễn thông hiện đại và 

cung cấp các dịch vụ Internet công ích đến với ngƣời dân, hỗ trợ đầu thu kỹ 

thuật số cho các hộ nghèo, cận nghèo... đã góp phần đẩy mạnh công tác truyền 
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thông và nâng cao mức thụ hƣởng văn hóa cho đồng bào DTTS. Các cơ quan 

TTĐC tổ chức sản xuất nhiều phim tài liệu, chuyên đề, in băng đĩa về phong tục, 

tập quán, những lễ hội, bản sắc đặc trƣng của các dân tộc. Công tác xuất bản 

sách, tờ rơi, tờ gấp... phục vụ cho đồng bào DTTS đƣợc phát hành tới thƣ viện 

huyện, các xã đặc biệt khó khăn vùng biên giới, các trƣờng phổ thông dân tộc 

bán trú, nội trú. 

Ngoài ra, các đảng ủy cấp xã ở vùng DTTS trên cả nƣớc đã thực hiện 

truyền thông thông qua phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực 

hiện Chỉ thị 03-CT/TW và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Cả 

nƣớc chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Tăng cƣờng hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của ngƣời đứng đầu cũng 

nhƣ của toàn cán bộ, đảng viên trong xã và nâng cao nhận thức trong đồng 

bào DTTS về vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nƣớc đối với phát triển 

KT-XH địa phƣơng, củng cố khối đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, các đảng ủy 

cấp xã đã tập trung lãnh đạo việc tuyên truyền cuộc vận động “Ngƣời Việt 

Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với chƣơng trình “Hàng Việt về nông 

thôn”; ủng hộ Quỹ “Vì ngƣời nghèo”; phong trào làm đƣờng giao thông nông 

thôn; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào 

xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS. 

Hoạt động truyền thông ở vùng DTTS còn phụ thuộc vào hành động 

gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên. Bí thƣ cấp ủy, đảng viên giữ cƣơng vị lãnh 

đạo, quản lý ở xã đã tích cực tiến hành hoạt động truyền thông nội bộ, truyền 

thông ở khu dân cƣ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gƣơng mẫu thực hiện tốt nghị 

quyết của chi bộ, quy định của khu dân cƣ, tự nguyện hiến đất làm đƣờng, nhà văn 

hóa, hồ sinh thái và làm nghĩa trang… nên đƣợc bà con tín nhiệm, học tập và làm theo. 

Đánh giá về người làm truyền thông trực tiếp ở địa phƣơng, kết quả điều 

tra xã hội học cho thấy, đạt số điểm cao nhất là tiêu chí về “mức độ hiểu biết về 

đặc điểm văn hóa, phong tục tập quá, lối sống của ngƣời DTTS” 3,78 điểm 

(thang điểm 1-5); “Năng lực, trình độ chuyên môn” cao thứ hai 3,73 điểm, tiếp 

theo là “mức độ phù hợp của nội dung thông tin với mối quan tâm của ngƣời 

DTTS” và “mức độ thấu hiểu tâm tƣ, nguyện vọng của ngƣời DTTS”, đều đạt 

3,7 điểm; thấp nhất là “tính khả thi của thông tin áp dụng vào đời sống của 

ngƣời DTTS”, chỉ 3,59 điểm (Xem biểu đồ 15). 
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Biểu đồ 15: Đánh giá về trình độ, năng lực người làm truyền thông trực tiếp 

 

Nhận xét về mức độ tích cực của các chủ thể hoạt động truyền thông ở cơ 

sở, kết quả khảo sát thực tế cho kết quả như sau: Cán bộ chính quyền địa 

phƣơng đạt cao nhất (77,6%); sau là các đoàn thể (Hội Phụ nữ, Nông dân…) 

53,7%; các lực lƣợng đối lập chiếm tỉ lệ thấp nhất, chỉ 0,7%. Khi so sánh giữa 

các vùng DTTS, đội ngũ cán bộ chính quyền địa phƣơng ở Nam Trung Bộ và 

Tây Nam Bộ đƣợc ghi nhận mức độ tích cực nhiều hơn ở Tây Bắc và Tây 

Nguyên từ 10% đến 17%. Trong khi đó, ở Tây Bắc, các già làng - trƣởng bản và 

ngƣời có uy tín lại đƣợc đánh giá cao hơn các nhóm đối tƣợng khác. 

Theo kết quả khảo sát đối tượng là những người trực tiếp làm truyền 

thông cơ sở về mức độ tổ chức, hoặc tham gia truyền thông ở vùng DTTS bằng 

các hình thức khác nhau, hoạt động của già làng, trƣởng bản đạt số điểm cao 

nhất (2,88/5); của cán bộ, bộ đội, công an, giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền 

viên cao thứ hai (2,82 điểm), tiếp theo là hoạt động của ngƣời có uy tín (2,77 

điểm); sự kiện, hội chợ thƣơng mại đạt số điểm thấp nhất (chỉ 2,08 điểm) (xem 

bảng 13) 

Bảng 13. Mức độ tham gia các hình thức truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS 

STT 
Mức độ tổ chức, hoặc tham gia truyền thông ở vùng DTTS  

bằng các hình thức 

Đánh giá theo 

thang điểm 1-5 

1.  Hoạt động của Già làng, Trƣởng bản 2.88 

2.  
Hoạt động của cán bộ, bộ đội, công an, giáo viên, báo cáo viên, 

tuyên truyền viên 
2.82 

3.  Hoạt động của Ngƣời có uy tín 2.77 

4.  Hoạt động của các tổ chức đoàn thể 2.73 
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5.  Nghe thời sự, học nghị quyết 2.56 

6.  Thăm hộ gia đình 2.53 

7.  Trong quá trình Chăm sóc sức khỏe y tế 2.40 

8.  Hội họp, hội nghị, hội thảo 2.39 

9.  Biểu diễn nghệ thuật, Hội khỏe, thi đấu thể thao 2.33 

10.  Tờ rơi, tranh cổ động, tranh lật, bích báo, họa báo 2.32 

11.  Ghi hình dựng băng đĩa clip, ghi âm phát thanh 2.31 

12.  Truyền thông lƣu động 2.29 

13.  Lớp học, khóa bồi dƣỡng 2.23 

14.  Sinh hoạt tôn giáo 2.19 

15.  Truyền thông nội bộ của chính ngƣời DTTS 2.19 

16.  Thƣ viện ở địa phƣơng 2.15 

17.  Sự kiện, hội chợ thƣơng mại 2.08 

18.  Truyền thông của ngƣời nƣớc ngoài/ tổ chức quốc tế 1.63 

19.  Cá nhân/ tổ chức đối lập, phản động, chống đối NN 1.54 

- Đánh giá về phương thức tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp, kết 

quả điều tra xã hội học như sau: điểm đánh giá cao nhất là nội dung “sự gần gũi 

thân thiện của những ngƣời tổ chức”, đạt 3,77 điểm; tiếp theo là “sự tiện lợi về 

địa điểm”, đạt 3,73 điểm; “sự gọn nhẹ, không dài dòng của chƣơng trình và sự 

tiện lợi về thời gian”, đạt 3,68 và 3,64 điểm; còn “tranh ảnh, băng đĩa, hình ảnh 

minh họa, dụng cụ trực quan” là nội dung đƣợc đánh giá thấp nhất, chỉ đạt 3,35 

điểm (Xem bảng 14). 

Bảng 14: Phương thức tổ chức truyền thông trực tiếp 

STT Phương thức tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp ở địa phương 
Đánh giá theo thang 

điểm 1- 5  

1.  Sự gần gũi thân thiện của những ngƣời tổ chức 3.77 

2.  Sự tiện lợi về địa điểm 3.73 

3.  Sự gọn nhẹ, không dài dòng của chƣơng trình 3.68 

4.  Sự tiện lợi về thời gian  3.64 

5.  Tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức 3.62 

6.  Mức độ phù hợp về quy mô tổ chức, số lƣợng ngƣời tham dự  3.60 

7.  Mức độ phù hợp về đối tƣợng tham dự 3.60 

8.  Điều kiện phòng ốc, trang thiết bị loa đài khi tổ chức truyền thông nhóm 3.39 

9.  Tranh ảnh, băng đĩa, hình ảnh minh họa, dụng cụ trực quan 3.35 

 Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, trong các loại hình truyền thông trực 

tiếp ở cơ sở, hoạt động của các đoàn thể có mức độ tiếp cận cao nhất, nhƣng 

cũng chỉ đạt 1,89/4 điểm; hoạt động của cán bộ, bộ đội, công an, giáo viên cao 

thứ hai (1,74 điểm); tiếp theo là già làng, trƣởng bản và nghe thời sự, học nghị 

quyết (1,67 và 1,64 điểm); cá nhân/tổ chức đối lập, phản động, chống đối Nhà 
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nƣớc và loại hình truyền thông của ngƣời nƣớc ngoài/tổ chức quốc tế có mức độ 

tiếp cận thấp nhất (chỉ 0,45 và 0,52 điểm). Nghĩa là truyền thông trực tiếp có 

nhiều hình thức, phƣơng tiện khác nhau và tùy thuộc điều kiện cụ thể mà tổ 

chức. Nó diễn ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hàng tháng, gắn với 

phong tục, tập quán của ngƣời DTTS. Các chủ thể phải xây dựng kế hoạch 

truyền thông chi tiết, cụ thể, phối hợp lồng ghép một vài hình thức trong một sự 

kiện, một buổi họp, để thƣờng xuyên, liên tục tác động vào nhận thức của bà con 

DTTS. 

Theo ý kiến những ngƣời làm truyền thông tại cơ sở, mức độ áp dụng các 

phƣơng pháp, kỹ thuật truyền thông trực tiếp nhƣ sau: Phƣơng pháp trình chiếu 

hình ảnh, sử dụng dụng cụ trực quan đƣợc đánh giá có mức áp dụng đạt số điểm 

cao nhất, với 3,73/5 điểm. Hỏi đáp, trao đổi, thảo luận đạt số điểm cao thứ hai, 

với 3,56 điểm. Mức độ áp dụng phƣơng pháp làm việc nhóm đạt số điểm thấp 

nhất, chỉ đạt 2,75 điểm. Bà con chƣa quen với phƣơng pháp làm việc nhó, do đòi 

hỏi tính tổ chức, kiến thức rộng và sự phối hợp chặt chẽ, phụ thuộc khá nhiều 

vào trình độ học vấn. 

 Đánh giá chất lượng thông tin truyền thông trực tiếp, “sự phù hợp, thiết 

thực của thông tin” đƣợc đánh giá cao nhất, đạt 3,65 điểm; “mức độ dễ hiểu của 

thông tin” cao thứ hai, với 3,63 đểm; thấp nhất là “mức độ hấp dẫn thu hút 

ngƣời DTTS”, với 3,49 điểm. Nghĩa là các thông tin có chất lƣợng khá cao và 

tƣơng đối đồng đều về mức độ thiết thực, thuận tiện, dễ thực hiện… 

- Về mức độ dễ hiểu của thông tin, tỉ lệ “khá, tốt” đạt cao nhất, chiếm 

60%, trong đó giữa các nhóm DTTS có sự chênh lệch khoảng 25% giữa nhóm 

cao nhất (Việt - Mƣờng 66,7%) và thấp nhất (Môn – Khmer 65,3%). Thấp nhất 

là nhóm Mông – Dao, đạt 37,3%. Khi so sánh theo vùng DTTS, ngƣời dân Tây 

Nam Bộ và Nam Trung Bộ có tỷ lệ đánh giá khá tốt cao nhất với lần lƣợt 65,1% 

và 64,7%; thấp nhất là Tây Nguyên chỉ đạt 46,4%. 

- Đánh giá về người làm truyền thông trực tiếp ở địa phương (thang điểm 

1-5), đạt số điểm cao nhất là tiêu chí về “mức độ hiểu biết về đặc điểm văn hóa, 

phong tục tập quá, lối sống của ngƣời DTTS”, đạt 3,78 điểm; thứ hai là “Năng 

lực, trình độ chuyên môn” 3,73 điểm; tiếp theo là “mức độ phù hợp của nội dung 

thông tin với mối quan tâm của ngƣời DTTS” và “mức độ thấu hiểu tâm tƣ, 

nguyện vọng của ngƣời DTTS”, đều đạt 3,7 điểm. Thấp nhất là “tính về khả thi 

của thông tin áp dụng vào đời sống của ngƣời DTTS”, chỉ 3,59 điểm. 

So sánh giữa các vùng, ngƣời dân Nam Trung Bộ có tỷ lệ cao nhất khi 

đánh giá về mức độ am hiểu của ngƣời làm truyền thông trực tiếp ở địa phƣơng 
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về văn hóa, phong tục tập quán, lối sống đồng bào DTTS, với 72,8%; tiếp theo 

là khu vực Đông Bắc Bộ đạt 65,1%, Tây Nam Bộ 58,2%, Tây Bắc là 47,8%; 

thấp nhất là Tây Nguyên 45,3%. 

- Đánh giá về mức độ phù hợp của nội dung thông tin với mối quan tâm 

của người DTTS: ngƣời DTTS khá hài lòng, đạt mức khá, tốt với tỉ lệ cao nhất là 

61,2%; trong đó 76,8% nhóm Nam đảo đánh giá là khá, tốt; sau đó là nhóm Môn 

– Khmer 62,3%; thấp nhất là nhóm Mông – Dao, chỉ đạt 40,4%. 

Khi so sánh theo vùng DTTS, tỉ lệ đánh giá cao nhất (71,1%) là ngƣời dân 

ở Nam Trung Bộ; Tây Nam Bộ đạt 60%; Đông Bắc Bộ và Tây Bắc đạt 54,2% và 

50%; thấp nhất là Tây Nguyên chỉ đạt 39,2%. Điều này cho thấy sự chênh lệch 

rất lớn về đánh giá sự phù hợp của nội dung thông tin với mối quan tâm của 

ngƣời DTTS 

- Đánh giá về phương thức tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp (thang 

điểm 1-5), điểm cao nhất là tiêu chí “sự gần gũi thân thiện của những ngƣời tổ 

chức”, đạt 3,77 điểm; tiếp theo là “sự tiện lợi về địa điểm”, đạt 3,73 điểm. “Sự 

gọn nhẹ, không dài dòng của chƣơng trình và sự tiện lợi về thời gian” đạt 3,68 

và 3,64 điểm. Tranh ảnh, băng đĩa, hình ảnh minh họa, dụng cụ trực quan là nội 

dung đƣợc đánh giá với số điểm thấp nhất, chỉ đạt 3,35 điểm (Xem bảng 15). 

Bảng 15. Phương thức tổ chức truyền thông trực tiếp 

STT Phương thức tổ chức truyền thông trực tiếp ở địa phương 
Đánh giá theo thang điểm 

1 - 5  

1. Sự gần gũi thân thiện của những ngƣời tổ chức 3.77 

2. Sự tiện lợi về địa điểm 3.73 

3. Sự gọn nhẹ, không dài dòng của chƣơng trình 3.68 

4. Sự tiện lợi về thời gian  3.64 

5. Tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức 3.62 

6. Mức độ phù hợp về quy mô tổ chức, số lƣợng ngƣời tham dự  3.60 

7. Mức độ phù hợp về đối tƣợng tham dự 3.60 

8. Điều kiện phòng, trang thiết bị khi tổ chức truyền thông nhóm 3.39 

9. Tranh ảnh, băng đĩa, hình ảnh minh họa, dụng cụ trực quan 3.35 

Đánh giá về sự tiện lợi về thời gian trong các buổi truyền thông trực tiếp 

ở địa phương, tỷ lệ đánh giá cao nhất là Nam Trung Bộ, tiếp đó Tây Nam Bộ và 

Tây Bắc (60,3% và 59,4%); cuối cùng là Đông Bắc bộ và Tây Nguyên có tỷ lệ 

đánh giá khá, tốt thấp nhất là 43%.   

 Như vậy, ở vùng DTTS, song song với các loại hình TTĐC, đồng bào DTTS 

còn tiếp cận thông tin qua các hình thức trực tiếp tƣơng đối hiệu quả nhƣ điện 

thoại, thư điện tử, gửi văn bản, pano, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động; tranh lật; 
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bảng tin, bảng thông báo tại thôn bản; băng đĩa ghi hình, phim ảnh. Ở nhiều địa 

phƣơng, các cuộc họp quan trọng nhƣ giao ban nắm bắt tình hình của Đảng bộ 

xã/phƣờng hay họp thôn/bản, họp liên tịch hàng tháng là những hình thức thông 

tin 2 chiều đƣợc bà tích cực hƣởng ứng tham gia và hiệu quả cao. Tuy nhiên, 

cần khắc phục tình trạng phản hồi yếu và xu hƣớng hành chính hóa trong gặp 

gỡ, tiếp xúc, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cử tri. Cần đầu tƣ xây dựng nhà 

văn hóa ở tất cả các xã/thôn bản để bà con có nơi sinh hoạt ổn định. Chú trọng 

truyền thông theo hƣớng thuyết phục, dùng tình, ngắn gọn, động viên vật chất, 

tăng cƣờng sử dụng tiếng dân tộc để bà con dễ hiểu, dễ nắm bắt. Việc tuyên 

truyền về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc nên tóm tắt lại cho ngắn 

gọn, tránh khô khan, đơn điệu. 

Đánh giá về kỹ thuật trang thiết bị phục vụ cho công tác truyền thông ở 

vùng DTTS, kết quả khảo sát các nhà báo cho biết, độ thuận tiện cho vùng 

DTTS tiếp cận và sử dụng đƣợc đánh giá với số điểm cao nhất, đạt 2,4/5 điểm, 

thứ hai là mức độ sử dụng bảo quản (2,37 điểm); thấp nhất là kinh phí đầu tƣ 

(chỉ 2,17 điểm). 

2.2.5. Thực trạng cơ sở vật chất và phƣơng tiện truyền thông ở cơ sở 

2.2.5.1. Về cơ sở vật chất truyền thông  

 Ở các vùng DTTS, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thôn, bản đƣợc 

đặc biệt qua tâm vì đang phát huy hiệu quả tốt. Hệ thống thông tin cổ động trực 

quan, đội thông tin lƣu động, bảng tin, bản tin, cụm thông tin, triển lãm, loa 

phóng thanh, xuất bản phẩm các điểm bƣu điện- văn hóa xã, tủ sách pháp luật… 

cũng đƣợc coi trọng, đƣợc Nhà nƣớc cấp hoặc hỗ trợ giá. Ngoài ra, ở nhiều nơi 

đã lắp đặt trạm thu phát sóng phát thanh, truyền hình, Internet. 

 Tỉnh Sơn La có 48 trạm thu phát sóng truyền hình, công suất từ 20-1000W, 

8 trạm TVRO, 95,5% số hộ trong tỉnh có thể nghe đƣợc Đại TNVN, bao gồm cả 

hệ thống FM và AM. Diện phủ sóng truyền hình đạt 92,5% số hộ xem đƣợc 

THVN; đảm bảo thời lƣợng tiếp sóng của đài tỉnh, huyện. Có 85% số xã, 

phƣờng trên địa bàn tỉnh đƣợc kết nối Internet cố định băng thông rộng, các xã 

còn lại đều có thể truy cập MXH thông qua mạng 3G. 

 Mặc dù hệ thống thông tin trực tiếp qua loa, đài truyền thanh có nhiều ƣu 

điểm , đƣợc nhiều ngƣời dân đón nghe, tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế, bất 

cập: cơ sở vật chất của hệ thống truyền thông chƣa đồng bộ, trang thiết bị lạc 

hậu, có nơi không thể hoạt động đƣợc do trục trặc kỹ thuật nhƣng chƣa đƣợc sửa 

chữa kịp thời; nguồn kinh phí dành cho công tác này còn ít. Đội ngũ những 

ngƣời làm công tác thông tin, phụ trách đài truyền thanh cấp huyện, xã còn thiếu 
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và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ; thù lao thấp nên họ không chuyên tâm làm 

việc và gắn bó lâu dài. Nội dung thông tin còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn; chủ 

yếu đọc lại văn bản của cấp trên, thiếu nhạy bén, sáng tạo trong hình thức truyền 

thông; còn thiếu sự tham gia của ngƣời dân.                                             

 * Hệ thống thư viện, tủ sách, điểm bưu điện, nhà văn hóa  

Sách, báo góp phần không nhỏ trong việc nâng cao trình độ, nhận thức 

của đồng bào DTTS. Thông qua đọc sách báo, nhiều chính sách, pháp luật cũng 

nhƣ các mô hình phát triển sản xuất hay đã đến gần hơn với đồng bào. Nhiều 

tỉnh (nhất là vùng Tây Bắc) triển khai thực hiện Ðề án Phát triển văn hóa đọc 

trong cộng đồng. Thời gian gần đây, các dịch vụ thƣ viện đã đƣợc đổi mới đa 

dạng hóa; hệ thống thƣ viện lƣu động tại các địa phƣơng, trƣờng học, khu dân 

cƣ đƣợc mở rộng; phối hợp, liên kết với trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm 

học tập cộng đồng, điểm bƣu điện - văn hóa xã... Ðặc biệt, hệ thống thƣ viện của 

các cơ sở giáo dục, phòng đọc, tủ sách ở địa phƣơng đã dần đi vào ổn định và 

phát huy hiệu quả. Ðể có nguồn sách dồi dào, thu hút ngƣời dân đến đọc, cán bộ 

thƣ viện đã chú ý nhập sách mới, bổ sung vào hệ thống thƣ viện lƣu động, cấp 

thẻ phục vụ bạn đọc, luân chuyển sách nhằm đáp ứng nhu cầu đọc ở các xã. Một 

số nơi có xe ô tô thư viện lưu động đa phƣơng tiện tới các điểm sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng trên địa bàn. Với việc trung bình mỗi tháng thƣ viện lƣu động sẽ 

phục vụ sách báo và thông tin lƣu động tới 1 điểm, đã thu hút hàng nghìn lƣợt 

ngƣời tới tham gia đọc sách và truy cập thông tin trên Internet. 

Tuy nhiên, qua ghi nhận, số lƣợng bạn đọc là ngƣời DTTS, ở các khu vực 

vùng sâu, vùng xa có phần hạn chế. Trong đó, ngoài việc bà con chƣa có nhận 

thức đúng đắn lợi ích của việc đọc sách, thì còn nguyên nhân là sách chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu, nội dung chƣa thiết thực với họ. 

Tỉnh Yên Bái triển khai nhiều hình thức truyền thông cho đồng bào DTTS và đạt hiệu quả cao. 180/180 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đều được trang bị Tủ sách pháp luật. Tổ chức xe Thư viện 

lưu động phục vụ sách báo, thƣ viện điện tử, truy cập Internet; tặng sách, báo cho đồng bào DTTS; tổ 

chức luân chuyển sách báo về cơ sở...  Năm 2019 trong tổng số 180 buổi phục vụ của xe, có 97 buổi ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào DTTS với 30.458 lƣợt bạn đọc, 60.215 lƣợt sách báo luân 

chuyển. Các hoạt động của xe đƣợc tổ chức phong phú và đa dạng, từ việc phục vụ tại chỗ, cho mƣợn về 

nhà, thƣ viện tỉnh còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách bằng pano, áp phích, trƣng 

bày sách báo, thƣ mục giới thiệu sách, báo theo chuyên đề để thu hút bạn đọc và để bà con thuận tiện 

cho việc lựa chọn sách theo nhu cầu, trƣng bày giới thiệu 76 chuyên đề, 82 pano giới thiệu sách báo. 

Ngoài hơn 3.000 bản sách báo truyền thống, xe thƣ viện lƣu động của Thƣ viện tỉnh còn phục vụ Thƣ 
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viện điện tử, truy cập Internet, chiếu phim tƣ liệu, phim tuyên truyền, phim thiếu nhi… nhằm cung cấp 

thông tin đa dạng và phù hợp với bà con. Thƣ viện tỉnh còn tặng sách cho đồng bào, một số trƣờng dân 

tộc nội trú và trƣờng học có nhiều học sinh ngƣời DTTS (Kết quả khảo sát thực tế tại Yên Bái).  

Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào các DTTS đƣợc thực hiện 

thông qua các hình thức tổ chức ngày hội, giao lƣu văn hóa cấp vùng, miền, khu 

vực, từng dân tộc và các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; các thƣ viện địa 

phƣơng đã có bộ tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cƣ, phong tục tập quán của 

các dân tộc trên địa bàn; các xuất bản phẩm phục vụ trẻ em DTTS đƣợc khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tƣ; tủ sách cho các thƣ viện công cộng và tủ sách văn hóa dân 

tộc ở cơ sở đƣợc tăng cƣờng các xuất bản phẩm song ngữ bằng tiếng dân tộc và 

tiếng phổ thông
86

. Tuy nhiên, trong các nhà thƣ viện, nhà văn hóa, nhà rông, nhà 

cộng đồng của các làng, bản, phum, sóc, hệ thống tranh ảnh, dụng cụ trực quan 

phục vụ công tác truyền thông trực tiếp còn hạn chế. Kết quản khảo sát thực tế 

cho thấy: chỉ 45,1% đánh giá loại “khá, tốt”; trong đó, nhóm Nam đảo đánh giá 

cao nhất, chiếm 66,1%; sau đó là nhóm Việt - Mƣờng 47,8%; thấp nhất là nhóm 

Mông – Dao, chỉ 33,9%. 

 * Cơ sở hạ tầng, hệ thống truyền dẫn công nghệ thông tin  

 Hiện nay cả nƣớc có 50 trƣờng nội trú cấp tỉnh, gần 300 trƣờng nội trú cấp 

huyện với hàng vạn con em đồng bào DTTS đƣợc Nhà nƣớc nuôi, dạy hoàn toàn 

miễn phí
87

. Đây là những cái nôi để đào tạo, bồi dƣỡng con em DTTS để họ 

nâng cao trình độ, năng lực, đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng quê 

hƣơng. 

Mấy năm gần đây, việc mở rộng diện phủ sóng Internet đã và đang góp 

phần không nhỏ trong việc thúc đẩy công tác truyền thông ở vùng DTTS, đáp 

ứng nhu cầu thông tin của đồng bào trên địa bàn
88

. Hầu hết các trƣờng phổ thông 

đƣợc trang bị máy tính, giúp học sinh tiếp cận các tiện ích của Internet. Từ việc 

nắm vững kiến thức về tin học, đã bổ trợ cho các em sử dụng thành thạo và biết 

tìm kiếm thông tin và hƣớng dẫn ngƣời nhà đọc báo, sử dụng MXH trên điện 

thoại thông minh. 
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 Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo xây dựng 200 tủ sách tại tỉnh Đắk Lắk; tính đến năm 2018, 16 thƣ viện tỉnh/thành 

đã có xe ô tô lƣu động; thƣ viện tỉnh Yên Bái số hóa 100% tài liệu bằng tiếng dân tộc; thƣ viện tỉnh Sơn La có 

trên 1.000 cuốn sách bằng tiếng Thái cổ, số hóa đƣợc 23.154 trang tài liệu bằng tiếng dân tộc; mô hình thƣ viện 

dân sinh ngoài công lập tại các chùa Khmer tổ chức phục vụ tài liệu bằng tiếng dân tộc cho đồng bào Khmer tại 

các tỉnh/thành phía Nam... 
87

 Theo báo Nhân dân, năm 2018. 
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 Theo thống kê, thời gian qua Lào Cai là một trong những tỉnh có tỷ lệ phát triển hạ tầng mạng lƣới công nghệ 

thông tin dẫn đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Hiện nay, hệ thống cáp quang bảo đảm cung cấp dịch vụ 

Internet tốc độ cao đến 110% các trung tâm huyện, thị trấn và 100% xã, phƣờng của TP. Lào Cai. Đến nay, đã có 

140/164 xã, phƣờng (đạt tỷ lệ 85%) và 512/1.700 thôn bản, đạt tỷ lệ gần 30% sử dụng Internet cáp quang tốc độ 

cao. 
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Đến nay, tất cả các xã ở hơn 30 tỉnh có điểm bƣu điện-văn hoá xã và hơn 

2.600 điểm trong số này có kết nối Internet. Chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở 

hạ tầng mạng lƣới viễn thông hiện đại và cung cấp các dịch vụ Internet công ích 

đến với ngƣời dân, hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo, cận nghèo... đã 

góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông và nâng cao mức thụ hƣởng văn hóa 

cho đồng bào DTTS. Các cơ quan TTĐC tổ chức sản xuất nhiều phim tài liệu, 

chuyên đề, in băng đĩa về phong tục, tập quán, những lễ hội, bản sắc đặc trƣng 

của các dân tộc. Công tác xuất bản sách, tờ rơi, tờ gấp... phục vụ cho đồng bào 

DTTS đƣợc phát hành tới thƣ viện huyện, các xã đặc biệt khó khăn vùng biên 

giới, các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú, nội trú. 

Tuy nhiên, nhu cầu nguồn lực đầu tƣ để phát triển kết cấu hạ tầng thiết 

yếu theo Nghị quyết của Chính phủ về định mức giảm nghèo theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 là rất lớn, sẽ vƣợt quá khả 

năng đáp ứng của ngân sách nhà nƣớc. Chất lƣợng các công trình kết cấu hạ 

tầng, nhƣ giao thông, trƣờng học, trạm y tế, nhà văn hóa vùng DTTS còn thấp. 

Nguồn vốn đầu tƣ cho các chính sách chƣa đáp ứng nhu cầu mục tiêu.  

Như vậy, ở vùng DTTS, song song với các loại hình TTĐC, đồng bào 

DTTS còn tiếp cận thông tin qua các hình thức trực tiếp tƣơng đối hiệu quả nhƣ 

điện thoại, thư điện tử, gửi văn bản, pano, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động; tranh 

lật; bảng tin, bảng thông báo tại thôn bản; băng đĩa ghi hình, phim ảnh. Ở 

nhiều địa phƣơng, các cuộc họp quan trọng nhƣ giao ban nắm bắt tình hình của 

Đảng bộ xã/phƣờng hay họp thôn/bản, họp liên tịch hàng tháng là những hình 

thức thông tin 2 chiều đƣợc bà tích cực tham gia. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng 

phản hồi yếu và xu hƣớng hành chính hóa trong gặp gỡ, tiếp xúc, tiếp nhận phản 

ánh kiến nghị của cử tri. Cần đầu tƣ xây dựng Nhà văn hóa ở tất cả các xã/thôn 

bản để bà con có nơi sinh hoạt ổn định. Chú trọng truyền thông theo hƣớng 

thuyết phục, ngắn gọn, động viên vật chất, tăng cƣờng sử dụng tiếng DTTS để 

bà con dễ hiểu, dễ nắm bắt. 

Đánh giá về kỹ thuật trang thiết bị phục vụ cho công tác truyền thông ở 

vùng DTTS, kết quả khảo sát các nhà báo cho biết, độ thuận tiện cho vùng 

DTTS tiếp cận và sử dụng đƣợc đánh giá với số điểm cao nhất, đạt 2,4/5 điểm, 

thứ hai là mức độ sử dụng bảo quản (2,37 điểm); thấp nhất là kinh phí đầu tƣ 

(chỉ 2,17 điểm) (Xem Biểu đồ 16). 
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Biểu đồ 16:  Kỹ thuật trang thiết bị phục vụ truyền thông (1-5 điểm) 

 

2.2.5.2. Về phương tiện truyền thông 

            Hiện nay, 98% ngƣời dân ở các vùng DTTS có cơ hội xem truyền hình 

và nghe đài phát thanh; số lƣợng báo đƣợc đọc ở vùng DTTS đạt gần 300 triệu 

bản, bình quân 15 bản báo/ngƣời/năm. Tỷ lệ ngƣời thuê bao di động 140/100 

dân, độ phủ sóng di động đạt 94%. Mặc dù vậy, ở các vùng miền núi, số hộ có 

tivi đạt trên 90%
89

. Từ năm 2012, các đài PTTH địa phƣơng đều phát sóng trên 

vệ tinh VINASAT, hầu hết các vùng sâu, vùng xa cũng bắt đƣợc sóng. Tuy 

nhiên, số hộ sử dụng truyền hình cáp chƣa nhiều, chỉ đạt 21%; gần 10% số hộ có 

máy tính kết nối internet; số lƣợng máy tính công cộng, ở trƣờng học, nhà văn 

hóa, công sở ngày càng tăng. 

Truyền hình là phƣơng tiện truyền thông đạt hiệu quả cao, thu hút tỷ lệ 

công chúng xem cao (VTV3 91%, VTV1 85%, VTV2 67%, VTV5 51%, đài địa 

phƣơng 55%. Mặc dù là kênh dành cho ngƣời DTTS, nhƣng VTV5 chƣa thu hút 

đƣợc nhiều ngƣời xem, do nội dung chƣa hấp dẫn, còn trùng lặp nhiều. Đài địa 

phƣơng do tín hiệu đƣờng truyền kém, chƣơng trình còn nghèo nàn, chất lƣợng 

chuyên môn chƣa cao, chủ yếu đƣa tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh nên tỷ lệ 

ngƣời xem không cao. Số xã có loa đến thôn chỉ đạt 69,2%, thấp hơn do với chỉ 

tiêu 75%; việc ứng dụng truyền thanh phát sóng FM đặt tại các xã còn hạn chế, 

còn thiếu cơ chế phối hợp giữa đài huyện và đài xã. 

Số lƣợng ngƣời DTTS xem báo mạng điện tử và MXH ngày càng tăng, do 

sự phát triển của hệ thống Internet, mạng di động, wiffi, điện thoại di động. 

MXH ngày càng phát triển, đang có nguy cơ lấn át báo chí. Khá nhiều thanh 
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 Số liệu của TTXVN năm 2018. 
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niên vùng DTTS đã có điện thoại thông minh, kết nối Internet. Ngƣời sử dụng 

hiện nay chủ yếu là thanh niên, cán bộ, công chức, mục đích chủ yếu để tìm 

kiếm thông tin (76%), giải trí (28%). Tuy nhiên thông tin trên MXH đa dạng, 

nhiều chiều, khó kiểm soát, đã từng gây hậu quả xấu trong vùng DTTS. 

Trong số các phƣơng tiện TTĐC, báo in đƣợc bà con tiếp nhận và đọc 

chƣa nhiều. Gần 70% số ngƣời dân đƣợc hỏi không đọc báo. Ngƣời đọc chỉ 

thích xem báo có hình ảnh, bài viết ngắn gọn, dễ hiểu. Hiện nay, việc cấp báo 

miễn phí còn bất cập: chỉ về trung tâm xã, khó đến ngƣời dân. Do đƣờng xa nên 

báo thƣờng chậm, chủ yếu đến trụ sở UBND xã; có nơi chậm 4-5 ngày, thông tin 

đã lạc hậu. Nhiều già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín tuổi cao, mắt kém lại không 

biết chữ, chủ yếu nhờ con cháu đọc, nên không thƣờng xuyên
90

. Về phát hành, 

80% báo chí miễn phí đƣợc cấp phát bởi hệ thống bƣu điện, trong đó 80% phát ở 

vùng sâu vùng xa; 20% còn lại do các doanh nghiệp phát hành, còn nhiều bất 

cập
91

.  

Kết quả điều tra ở Quảng Ninh, Lạng Sơn cho thấy, trong 6 loại hình truyền thông gồm 

truyền hình, radio, báo/tạp chí, báo mạng điện tử, MXH và loa truyền thanh địa phƣơng thì 

truyền hình và MXH đƣợc ngƣời DTTS sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ tƣơng ứng là 65,6% và 

50%. Báo mạng điện tử và loa truyền thanh có mức sử dụng bám sát nhau, với 16,7% và 

15,6%. Đài truyền hình là phƣơng tiện đầu tiên bà con mua sắm để phục vụ nhu cầu thông 

tin. Điều đặc biệt chú ý là, có tới 69,8% ngƣời DTTS trả lời “Hầu nhƣ không sử dụng” 

báo/tạp chí, 59,4% không sử dụng radio, 58,3% không đọc báo mạng điện tử, 36,5% không 

nghe loa truyền thanh địa phƣơng (kết quả điều tra xã hội tại Quảng Ning, 2019). 

Mức độ sử dụng các loại hình truyền thông gián tiếp của ngƣời DTTS 

Quảng Ninh từ tháng 1/2019 – tháng 6/2019 (tỷ lệ: %): Điều đặc biệt là tỷ lệ 

ngƣời dân tiếp cận với đài nƣớc ngoài cao nhất, chiếm 67,7% tổng số ngƣời 

đƣợc hỏi; tiếp đến là Truyền hình trung ƣơng với 46,9%; đài PT-TH tỉnh nhà là 

33,3%, đài truyền thanh xã nhà là 32,3%. Nhóm 3 sản phẩm của cơ quan báo chí 

mà ngƣời DTTS tiếp cận ít nhất là: Phát thanh trung ƣơng 6,3%, báo in trung 

ƣơng 6,3% và đài PT-TH tỉnh khác 9.4%. Sự khác nhau trong tỷ lệ tiếp cận các 

sản phẩm báo chí trong kết quả điều tra trên là điều mà chủ thể truyền thông cần 

đặc biệt quan tâm để điều chỉnh các chính sách truyền thông.  

Khi đƣợc hỏi về lý do lựa chọn các phƣơng tiện TTĐC, đa số ngƣời DTTS 

cho rằng, do: Dễ đọc, nghe, xem (64.6%), Dễ nắm bắt (44.8%); Nhiều thông tin 
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 Kết quả khảo sát của Đề tài. 
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 Mấy năm gần đây, Nhà nƣớc cấp phát gần 40 triệu xuất bản phẩm của 19 loại ấn phẩm báo, tạp chí với giá trị 

hơn 170 tỷ đồng/năm, chƣa kể đến các ấn phẩm báo chí, các chƣơng trình phát thanh, truyền hình địa phƣơng 

phục vụ trực tiếp đồng bào DTTS tại các địa bàn.  
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(38.5%); Tính giải trí cao (38.5%). Một bộ phận rất nhỏ ngƣời dân quyết định 

lựa chọn là do: Tính chính luận (4,2%); Thông tin sâu (6,3%); Có nhiều kênh 

chuyên biệt, chuyên trang theo sở thích (8,3%).  

        Kết quả khảo sát ở Ninh Thuận cho biết, hầu hết các hộ DTTS đều có tivi, 

điện thoại thông minh và điện thoại di động; nhƣng máy tính chƣa phổ biến. Chỉ 

có 6,3% hộ nằm trong phạm vi của hệ thống loa truyền thanh. Điều đó cho thấy, 

việc cung cấp thông tin thông qua hệ thống loa truyền thanh ở những địa bàn 

này là rất hạn chế. 

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG Ở 

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  

2.3.1. Hiệu quả và tác động của truyền thông đến nhận thức, thái độ, hành 

vi và nghĩa vụ công dân  

 Nhận thức, thái độ và hành vi luôn là những cặp từ có ý nghĩa rất quan trọng 

trong công tác truyền thông bởi nhận thức đúng- sai sẽ biểu hiện thái độ, thái độ 

sẽ dẫn dắt hành vi, hay nói cách khác thái độ sẽ dẫn tới hành vi tƣơng ứng. Vì 

vậy, việc xây dựng nhận thức đúng đắn sẽ dẫn đến thái độ tích cực và định 

hƣớng các hành vi tốt, chuẩn mực. Kết quả điều tra cho thấy, trong thời kỳ đổi 

mới, công tác truyền thông đã có tác dụng rõ rệt đến nhận thức, thái độ của 

ngƣời DTTS, giúp họ đổi mới tƣ duy, và đã có những hành vi tiến bộ, văn minh, 

nhất là về những vấn đề xã hội, những công việc diễn ra hàng ngày.  

Trong các thông tin đƣợc tuyên truyền, phổ biến giúp cá nhân và gia đình 

cải thiện nhận thức, thái độ, hành vi, vấn đề đƣợc đánh giá cao nhất là “tự hào về 

nguồn gốc xuất thân”, đạt 4,11/5 điểm; sau đó là “phòng tránh tệ nạn xã hội, ma 

túy” (3,86 điểm). Ngƣời dân nhờ truyền thông cũng có thay đổi đáng kể về sinh 

đẻ có kế hoạch, từ bỏ hủ tục và mê tín dị đoan. Đạt đƣợc các kết quả này là nhờ 

các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc nhƣ chính sách dân số kế hoạch hóa gia 

đình, chính sách xóa mù chữ và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, chính sách 

phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chính sách đấu tranh bài trừ 

những hủ tục lạc hậu…. Tuy nhiên, còn khá nhiều ngƣời (gần 1/3) trả lời công 

tác truyền thông đạt hiệu quả thấp trong vận động tổ chức cƣới hỏi, ma chay 

theo hƣớng gọn nhẹ, tiết kiệm; và một số ngƣời trả lời, công tác truyền thông về 

loại bỏ tảo hôn vẫn không có tác dụng rõ rệt. Nghĩa là, hai vấn đề văn hóa này 

vẫn cần đƣợc truyền thông và có các chính sách thiết thực hơn nữa (Xem biểu đồ 

17).  
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Biểu đồ 17: Hiệu quả của truyền thông giúp cải thiện nhận thức, thái độ, 

 hành vi, nghĩa vụ công dân 

 

 Đối với trƣờng hợp ngƣời Chăm ở Ninh Thuận, ý kiến của ngƣời dân cũng 

tƣơng tự nhƣ các dân tộc khác, có 2/8 vấn đề đƣợc ngƣời dân đánh giá là truyền 

thông có hiệu quả hoàn toàn đối với họ; “Tự hào về nguồn gốc xuất thân, dân 

tộc, tôn giáo của mình” đƣợc đánh giá ở mức độ cao nhất (75%) (Xem bảng 16).  

Bảng 16 . Hiệu quả và tác động của truyền thông đến thái độ, hành vi  

của người dân Ninh Thuận 

Các vấn đề được cải thiện Không tác 

dụng 

Một chút 

tác dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 

Rất đáng 

kể 

1. Xóa mù chữ (tiếng Việt)/ nâng cao trình độ 

học vấn 
3,0 1,5 14,8 60,0 20,7 

2. Phòng tránh tệ nạn xã hội, ma túy  0,8 2,3 18,0 51,9 27,1 

3. Sinh đẻ có kế hoạch 0 16,7 17,6 38,0 27,8 

4. Tổ chức cƣới hỏi, ma chay theo hƣớng gọn 

nhẹ, tiết kiệm 
0,9 21,4 16,1 29,5 32,1 

5. Từ bỏ hủ tục, mê tín dị đoan 0 20,8 15,0 25,8 38,3 

6. Tôn trọng và bảo vệ phụ nữ 2,6 21,9 14,0 25,4 36,0 

7. Không ủng hộ tảo hôn 2,7 20,0 7,3 23,6 46,4 

8. Tự hào về nguồn gốc xuất thân, dân tộc, 

tôn giáo của mình 
3,3 5,0 5,0 11,7 75,0 
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 Nhìn chung, trong 8 vấn đề đƣợc đề cập nhằm đánh giá hiệu quả truyền 

thông đến thái độ, hành vi của ngƣời dân thì ngƣời dân đều đánh giá rất tích cực. 

Với mỗi tỉnh, mức độ đánh giá của ngƣời dân là khác nhau, cụ thể, Thừa Thiên 

Huế đánh giá có 4/8 nội dung truyền thông có hiệu quả hoàn toàn đối với họ, ở 

tỉnh Quảng Nam là 5/8 vấn đề và ở Ninh Thuận là 2/8 vấn đề. Đánh giá ở mức 

độ “rất đáng kể” thì ngƣời dân ở 3 tỉnh đều dành sự đánh giá cao nhất đối với 

vấn đề tự hào về nguồn gốc xuất thân, dân tộc, tôn giáo của mình. Có thể nói, 

ngƣời dân ở các vùng DTTS đều rất tự hào về quê hƣơng, dân tộc mình. Điều 

này đúng với đạo lý “uống nƣớc nhớ nguồn” và truyền thống “tự hào dân tộc” 

của ngƣời Việt Nam. 

Vì vậy, các chủ thể truyền thông phải tìm hiểu kỹ lịch sử hình thành và 

phát triển của dân tộc mình đang hƣớng tới, trong nội dung nên khơi gợi niềm tự 

hào dân tộc, nguồn gốc tổ tiên, những phong tục tập quán tiến bộ gắn với tín 

ngƣỡng cổ truyền. Ví dụ, cần ghi nhận và trân trọng lịch sử vẻ vang của ngƣời 

Mông, Dao, khi trong thời kỳ cổ đại, họ đã có những vƣơng quốc hùng mạnh ở 

Nam Trung Quốc; ngƣời Khmer, ngƣời Chăm gắn với các nhà nƣớc cổ đại và 

những nền văn minh phát triển rực rỡ trong thời kỳ trung đại.  

2.3.2. Hiệu quả và tác động của truyền thông xét theo lĩnh vực 

2.3.2.1. Trong lĩnh vực chính trị 

 Tác động và hiệu quả của truyền thông đến nhận thức, niềm tin của đồng 

bào DTTS là khá rõ nét. Nhờ những thông tin chính thống từ TTĐC và đội ngũ 

cán bộ truyền thông cơ sở, ngƣời dân tin tƣởng hơn vào chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc, sự chỉ đạo của chính quyền địa phƣơng, không tin vào 

những thông tin do các thế lực thù địch, bất mãn tuyên truyền. Từ đó, đồng bào 

yên tâm làm ăn, tăng cƣờng đoàn kết giữa các dân tộc trong vùng, ổn định cuộc 

sống, tích cực tham gia công việc xã hội, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và 

trật tự an toàn xã hội. 

      - TTĐC đã thể hiện được là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và đồng bào vùng 

DTTS. TTĐC là một kênh quan trọng để truyền tải thông tin từ Đảng, Nhà nƣớc 

tới đồng bào; tuyên truyền và giải thích cho đồng bào hiểu các quan điểm, chủ 

trƣơng, chính sách,  pháp luật, đề án, chƣơng trình mục tiêu quốc gia liên quan 

và mang lại lợi ích thiết thực với đồng bào, hƣớng dẫn và động viên họ thực 

hiện tốt các chủ trƣơng, chính sách này. Mặt khác, mặc dù chƣa nhiều, nhƣng 

TTĐC đã thể hiện là diễn đàn chuyển tải các ý kiến, tâm tƣ và nguyện vọng của 

bà con vùng DTTS đến các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nƣớc, góp phần 

quan trọng thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội. Trong quá trình hội nhập với 
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nền kinh tế thị trƣờng, với đời sống chính trị- xã hội của cả nƣớc, cùng với trình 

độ dân trí ngày càng cao, thông tin ngày càng nhiều, khoảng cách giữa các vùng- 

miền, giữa các dân tộc ngày càng thu hẹp, đồng bào vùng DTTS ngày càng nâng 

cao năng lực phản ánh, phản biện đƣờng lối, chính sách thông qua các phƣơng 

tiện truyền thông. Nghĩa là, mức độ tham gia truyền thông của ngƣời dân ngày 

càng tăng, mặc dù hiệu quả chƣa cao. 

       - Các nhà truyền thông, cả gián tiếp lẫn trực tiếp đã góp phần nâng cao 

trình độ hiểu biết chính trị- xã hội, ý thức chính trị cho đồng bào vùng DTTS. Tỷ 

lệ ngƣời đọc thông viết thạo tiếng phổ thông ngày càng cao, số ngƣời mù chữ đã 

giảm đáng kể. Đồng bào tin và nghe theo chính quyền, các đoàn thể nhiều hơn, 

từ chối tiếp xúc với các phần tử xấu, không tin các thế lực thù địch, mặc dù 

chúng ra sức tuyên truyền, kích động. Theo kết quả điều tra khảo sát thực tế, ở 

tất cả các vùng DTTS trên cả nƣớc, trong các chƣơng trình phát thanh, truyền 

hình và đọc báo, bà con thích xem/nghe nhất là chương trình thời sự, những 

thông tin chính trị- xã hội trong nƣớc, quốc tế; nhất là những kỳ họp Quốc hội, 

HĐND, Đại hội Đảng các cấp; công cuộc đấu tranh chống  tham nhũng, lãng 

phí, phòng, chống dịch bệnh cuả cả HTCT. Những thông tin chính thống, cập 

nhật đã giúp bà con hiểu rõ hơn và tin tƣởng đƣờng lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc, sự chỉ đạo của chính quyền địa phƣơng, từ đó nâng cao ý thức chính 

trị, tích cực tham gia công việc xã hội, có ý thức bảo vệ cuộc sống bình yên của 

cộng đồng. 

- Truyền thông giúp tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa các dân 

tộc. Dƣới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, các cơ quan BCTT tăng cƣờng phản ánh thành tựu phát triển KT-XH ở 

các vùng DTTS, cuộc sống của các dân tộc để mọi ngƣời trong đại gia đình các 

dân tộc Việt Nam hiểu và chia sẻ tình cảm với các dân tộc anh em, nhất là các 

dân tộc láng giềng. Chính quyền địa phƣơng một số nơi đã chủ động mời ngƣời 

DTTS cùng tổ chức các sự kiện, lễ hội. Trong dịp này, các nhà truyền thông 

không chỉ tuyên truyền và phổ biến những nét đẹp văn hóa truyền thống các 

DTTS, mà còn thúc đẩy hoạt động giao lƣu kinh tế-văn hóa, qua đó góp phần 

tăng cƣờng sự hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc 

- Truyền thông giúp đồng bào nhận thức được âm mưu, thủ đoạn của các 

thế lực thù địch, từ đó có ý thức xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân, giữ 

vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới, lãnh 

thổ quốc gia. Do trình độ dân trí còn thấp nên đồng bào DTTS luôn là đối tƣợng 

mà các thế lực thù địch nhắm tới để lôi kéo, lợi dụng và kích động nhằm gây 
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chia rẽ Đảng và Nhà nƣớc với nhân dân, giữa các dân tộc với nhau. Trong thực 

tế thời gian qua, cùng với sự phát triển của TTĐC và Internet, số lƣợng thông tin 

xuyên tạc nhắm đến đồng bào DTTS gia tăng. Trong bối cảnh đó, các nhà truyền 

thông có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các luận điệu sai trái của 

các thế lực thù địch, định hƣớng dƣ luận, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và 

an toàn xã hội. Về vấn đề này, hoạt động của các nhà truyền thông cơ sở có vai 

trò đặc biệt quan trọng. Thông qua những câu chuyện, dẫn chứng ngƣời thật, 

việc thật, sự phân tích có lý có tình, có căn cứ thực tiễn, ngƣời dân đƣợc thuyết 

phục và tin tƣởng hơn. Các già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín, công an, bộ đội 

biên phòng… là những ngƣời tiên phong trong truyền thông chính trị, nhất là ở 

vùng biên giới, vùng sâu vùng xa. Đẩy mạnh công tác truyền thông trong vùng 

DTTS, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức là yêu cầu khách quan, có ý 

nghĩa to lớn trong sự nghiệp cách mạng; nhất là tuyên truyền giáo dục tinh thần 

yêu nƣớc, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích 

quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh. Đồng thời, làm cho bà con DTTS 

hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

trong điều kiện mới nhƣ: chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ 

quyền biển, đảo, vùng trời, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị, khủng bố, 

tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.  

Trong lĩnh vực chính trị, niềm tin chính trị là yếu tố hết sức quan trọng. 

Nó đƣợc hình thành và củng cố dựa trên cơ sở tri thức khoa học cùng với tình 

cảm và lý tƣởng chính trị. Niềm tin chính trị càng sâu sắc khi dựa trên nhận thức 

khoa học, là nhân tố cốt lõi để đảm bảo sự ổn định về tƣ tƣởng chính trị, giúp bà 

con giữ đƣợc sự kiên định, không hoang mang, dao động trƣớc những khó khăn, 

thử thách ngay cả khi đời sống chính trị thuận lợi hay có nhiều biến động. Kết 

quả điều tra xã hội học cho thấy, công tác truyền thông ở vùng DTTS đã giúp 

đồng bào nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và đã có những hành động thiết 

thực, tích cực tham gia các hoạt động chính trị thực tiễn. 

Truyền thông giúp nâng cao nhận thức, niềm tin chính trị ở vùng DTTS 

đƣợc ghi nhận là rất hiệu quả khi có trên 90% ngƣời trả lời đánh giá là có tác 

dụng ở những mức độ khác nhau: mức độ Rất đáng kể và Khá đáng kể, truyền 

thông giúp người dân hiểu biết về chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiếm tỷ 

lệ trên 60%. Truyền thông về các vấn đề liên quan đến hiểu biết quyền và nghĩa 

vụ công dân; chủ động hơn khi làm việc với chính quyền khi thực hiện các thủ 

tục hành chính, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng nhƣ nhận biết 

được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động… có hiệu quả ở 
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mức đáng kể khá tƣơng đồng nhau với hơn 1/3 các ý kiến trả lời ghi nhận. Hiệu 

quả ở mức độ rất đáng kể, gần 2/5 số ngƣời ghi nhận truyền thông đã giúp họ tin 

tưởng vào chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng 

XHCN; gần 1/3 số ngƣời trả lời cho rằng truyền thông đối với các vấn đề này là 

hiệu quả rất đáng kể. Điều đó cho thấy, truyền thông về nâng cao nhận thức và 

niềm tin chính trị ở vùng DTTS có hiệu quả và tác dụng khá lớn. Qua truyền 

thông, bà con rất tin tƣởng vào vào CNXH, vào Đảng và chính quyền. Đây là cơ 

sở vô cùng quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đƣa đƣờng lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc vào thực tiễn đời sống đồng bào DTTS (Xem 

biểu đồ 18). 

Biểu đồ 18. Các thông tin được tuyên truyền, phổ biến giúp người dân 

cải thiện nhận thức, niềm tin chính trị (%) 

8.5 7.4 7.4 7.4 7.2 8.1

3.8 2.7 3.1
4.9

1.8
3.6

17.7 18.6
17 17.2

15.4
16.6

23.7

35.8

28.2

32.2

28.9
27.5

34.9

24.2

27.7

0

30.2

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1. Tin tƣởng về 

chủ nghĩa Mác–

Lênin, tƣ tƣởng 

HCM và con 

đƣờng xây dựng 

XHCN

2. Hiểu biết 

chính sách, pháp 

luật của Nhà 

nƣớc

3. Hiểu biết 

quyền, nghĩa vụ 

công dân

4. Chủ động hơn 

khi làm việc với 

chính quyền, khi 

thực hiện các thủ 

tục hành chính

5. Nâng cao ý 

thức và trách 

nhiệm cộng 

đồng, xây dựng 

khối đoàn kết 

toàn dân

6. Nhận biết âm 

mƣu, thủ đoạn 

của các thế lực 

thù địch, phản 

động

Không 
tác 
dụng

Một 
chút 
tác 
dụng
Có tác 
dụng

 

Cũng về vấn đề này, trong so sánh giữa các nhóm dân tộc với nhau, nhóm 

Việt- Mƣờng có tỷ lệ cao nhất (41,6%- rất đáng kể; 27,1%- khá đáng kể); sau đó 

là nhóm Môn- Khmer, thấp nhất là nhóm Tày- Thái (Kết quả điều tra xã hội 

học). 

Khi so sánh giữa các vùng DTTS, 94,7% đánh giá cao tác dụng của 

truyền thông giúp cải thiện hiểu biết về chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

trong đó mức đánh giá tác động khá đáng kể đạt khoảng 34,4%; tỷ lệ cao nhất là 

vùng Nam Trung Bộ, đạt 40,4%, thấp nhất là vùng Đông Bắc Bộ, đạt 21% (Xem 

bảng 17).   
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Bảng 17. Đánh giá giữa các vùng DTTS về mức độ hiệu quả của truyền 

thông giúp cải thiện hiểu biết của người DTTS về chính sách, pháp luật 

STT Vùng DTTS 

Các thông tin đƣợc tuyên truyền phố biến giúp cải thiện 

Hiểu biết về chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 

Không tác 

dụng 

Ít  tác 

dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 
Rất đáng kể 

1. 1 Dữ liệu chung 5.7 10.5 25.6 33.4 24.7 

2. 2 Đông Bắc Bộ 8.6 26.9 33.3 21.0 10.2 

3. 3 Tây Bắc 1.5 19.4 40.3 31.3 7.5 

4. 4 Tây Nguyên 0.0 8.8 33.3 22.8 35.1 

5. 5 Nam Trung Bộ 8.3 3.0 21.0 40.4 27.3 

 Tây Nam Bộ 1.4 7.8 21.1 34.9 34.9 

Truyền thông về công tác cán bộ người DTTS cũng giúp bà con phấn 

khởi, yên tâm vì họ có ngƣời trong HTCT, đại diện cho tiếng nói của bà con 

trong các cơ quan quyền lực, vì vậy các chủ trƣơng, chính sách sẽ sát thực với 

bà con hơn. Thông qua các hoạt động truyền thông, bà con tin tƣởng và tích cực 

tham gia hoạt động xây dựng Đảng và chính quyền. HTCT ở các vùng DTTS 

đƣợc củng cố và tăng cƣờng, các tổ chức đảng phát huy tính tiên phong, gƣơng 

mẫu, lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới ở địa phƣơng. Chất lƣợng đội ngũ 

cán bộ, công chức ngƣời DTTS trong HTCT đƣợc nâng cao. Giai đoạn 2016-

2018, Chính phủ đã chú trọng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 

dƣỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức ngƣời DTTS. Nhờ đó, đội ngũ này 

đƣợc tăng cƣờng cả về số lƣợng và chất lƣợng, từng bƣớc đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao của HTCT. Tính đến hết năm 2017, các Bộ, ngành, địa phƣơng có số 

lƣợng cán bộ công chức, viên chức là ngƣời DTTS giữ chức vụ lãnh đạo cấp 

tỉnh và cấp Bộ là 46 ngƣời (chiếm 12,16%); cấp Vụ và tƣơng đƣơng là 146 

ngƣời (chiếm 4%), công chức, viên chức ở các Bộ ngành và Sở là 170.437 ngƣời 

(chiếm 15%). Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chú trọng xây dựng và thực hiện 

chính sách hỗ trợ đối với 34.900 ngƣời có uy tín trong các cộng đồng DTTS. 

Năm 2017, Chính phủ đã tổ chức Lễ tuyên dương người người có uy tín, nhân sĩ 

trí thức, doanh nhân tiêu biểu các DTTS lần thứ nhất với 520 đại biểu của 54 

dân tộc ở 52 tỉnh, thành phố, tạo đƣợc sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội rất tốt, góp 

phần củng cố, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

 Chính sách cán bộ DTTS trong những năm qua đã có kết quả nhất định. 

Hiện nay, có nhiều đại biểu của các DTTS giữ các vị trí lãnh đạo, kể cả cấp cao 

nhất trong bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Số đại biểu 

Quốc hội khoá XI là ngƣời DTTS có 86/498, khóa XII là 87/493 ngƣời (chiếm 
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17,27% và 17, 65%, cao hơn tỷ lệ 13,8% dân số là ngƣời DTTS), khóa XIII có 

78/498, chiếm tỉ lệ 15,60%; khóa XIV (2016-2021) có 86/496 đại biểu. Tỷ lệ đại 

biểu DTTS tại HĐND các cấp cũng khá cao: 14% ở cấp tỉnh, thành phố; 17% 

cấp huyện và 19% cấp xã, phƣờng. Trong những năm gần đây, việc tham gia 

hoạt động chính trị của các DTTS luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc chú trọng, số 

lƣợng ngƣời DTTS tham gia bộ máy công quyền nhà nƣớc tƣơng đối ổn định. 

Bầu cử đại biểu HĐND khóa 2016-2021 cấp tỉnh có 688 ngƣời, đạt tỉ lệ 18,0%; 

cấp huyện có 4.237 ngƣời, đạt tỉ lệ 20,10%; cấp xã có 62.383 ngƣời, đạt tỉ lệ 

22,46%. Tại các địa phƣơng miền núi, tỷ lệ đó cao hơn nhiều, số lƣợng cán bộ là 

ngƣời DTTS không ngừng tăng (ở các tỉnh Tây Nguyên chiếm trên 31% cán bộ 

cấp xã). Thực tế những năm qua, ngƣời DTTS đƣợc tạo điều kiện tham gia 

HTCT, quản lý xã hội, quản lý nhà nƣớc ngày càng nhiều
92

.  

2.3.2.2. Trong lĩnh vực kinh tế 

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy, truyền thông đã có tác dụng đáng kể 

trong phát triển kinh tế vùng DTTS.  

- Giúp cải thiện các vấn đề sinh kế: Trong các thông tin đƣợc tuyên 

truyền phổ biến giúp ngƣời DTTS cải thiện điều kiện lao động sản xuất, kinh 

doanh, thông tin “đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia” có tác dụng đáng kể nhất, 

đạt 4,01/5 điểm; tiếp theo là “đƣợc sử dụng nguồn nƣớc sạch” (3,72 điểm), 

“chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình” 3,65; “khắc phục tình trạng đói nghèo” 

3,39…; thấp nhất là thông tin về “khai thác tiết kiệm các nguồn tài nguyên”, 

nhƣng cũng đạt 3,17 điểm. Tất cả các tiêu chí đƣa ra đƣợc đánh giá khá cao, 

chứng tỏ hiệu quả của truyền thông (Xem biểu đồ 19). 
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Biểu đồ 19: Hiệu quả truyền thông giúp người DTTS cải thiện lợi ích sinh kế 

 

 Sinh kế của ngƣời dân vùng DTTS hiện nay chủ yếu vẫn là nông nghiệp, 

lâm nghiệp. Số ngƣời làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

rất thấp vì trong vùng, các ngành nghề này chƣa phát triển. Thu nhập bình quân 

đầu ngƣời của các DTTS hiện nay khoảng 1,2 triệu/ngƣời/tháng, thấp hơn nhiều 

so với mức bình quân chung của cả nƣớc.  

- Giúp cải thiện, khắc phục tình trạng đói nghèo: Đánh giá về các thông 

tin “đƣợc tuyên truyền phố biến giúp cá nhân và gia đình khắc phục tình trạng 

đói nghèo”, tỉ lệ “có tác dụng” đạt cao nhất, chiếm 38,8%; “khá đáng kể” cao 

thứ hai, chiếm 30,6%; “rất đáng kể” đạt 14,5%. Nghĩa là đại đa số ngƣời dân 

đánh giá cao vai trò, hiệu quả của công tác truyền thông ở vùng DTTS, nó thực 

sự giúp nâng cao đời sống vật chất, phát triển kinh tế gia đình và địa phƣơng. 

Khi so sánh giữa các vùng DTTS, truyền thông giúp cá nhân và gia đình cải 

thiện tình trạng đói nghèo, có tác động lớn nhất nằm ở khu vực Nam Trung Bộ 

56,5%; tiếp đó là Tây Nam Bộ 44,4%; thấp nhất là Tây Bắc, chỉ đạt 25,7% (Xem 

bảng 18). 
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Bảng 18. Đánh giá về hiệu quả của truyền thông giúp người DTTS 

khắc phục tình trạng đói nghèo 

STT Vùng DTTS 

Mức độ đánh giá tác động 

Không 

tác dụng 
Ít tác dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 
Rất đáng kể 

1. 1 Dữ liệu chung 3.2 14.1 37.9 30.0 14.8 

2. 2 Đông Bắc Bộ 10.2 21.9 36.9 20.9 10.2 

3. 3 Tây Bắc 2.9 25.7 45.7 21.4 4.3 

4. 4 Tây Nguyên 0.0 24.1 43.1 20.7 12.1 

5. 5 Nam Trung Bộ 1.2 8.2 34.1 39.3 17.2 

 Tây Nam Bộ 1.8 12.0 41.8 26.2 18.2 

- Giúp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi: Đánh giá về các thông tin 

tuyên truyền phổ biến giúp ngƣời DTTS tiếp cận đƣợc các nguồn vốn vay ƣu 

đãi, tỉ lệ đánh giá “có tác dụng rất đáng kể” đạt cao nhất, chiếm 34,2%; “rất 

đáng kể” cao thứ hai, với  22,7%. Trong so sánh giữa các nhóm DTTS, nhóm 

Việt – Mƣờng đánh giá cao nhất, chiếm 29,6%; nhóm Môn – Khmer cao thứ hai, 

chiếm 27,1%; thấp nhất là nhóm Mông – Dao, chỉ 5,2%. Đánh giá về truyền 

thông giúp ngƣời DTTS tiếp cận đƣợc các nguồn vốn vay ƣu đãi có tỉ lệ đánh 

giá có tác động rất đáng kể có sự chênh lệch lớn khi so sánh giữa các vùng 

DTTS, đến 26%. Trong đó các vùng có mức tác động rất đáng kể đạt mức cao là 

Nam Trung Bộ - 30,3%, Tây Nam Bộ - 25,9%, Tây Nguyên - 22,2%. Còn lại hai 

khu vực có mức tác động rất đáng kể về yếu tố nguồn vốn vay thấp là Đông Bắc 

Bộ đạt 9,1%; thấp nhất là Tây Bắc chỉ đạt 4,3% (Xem bảng 19). 

Bảng 19. Đánh giá giữa các vùng DTTS về hiệu quả của truyền thông 

giúp người DTTS tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi 

STT 
Vùng Dân tộc 

thiểu số 

Mức độ đánh giá tác động 

Không tác 

dụng 
Ít tác dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 
Rất đáng kể 

 Dữ liệu chung 3.2 9.9 30.0 34.2 22.6 

1. 1 Đông Bắc Bộ 5.9 17.1 39.6 28.3 9.1 

2. 2 Tây Bắc 14.5 26.1 30.4 24.6 4.3 

3. 3 Tây Nguyên 1.9 14.8 42.6 18.5 22.2 

4. 4 Nam Trung Bộ 1.3 3.8 26.8 38.0 30.3 

5. 5 Tây Nam Bộ 1.4 8.8 24.5 39.4 25.9 
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   Truyền thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là 

chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhờ vậy, sinh kế của 

ngƣời dân ngày càng đa dạng, thu nhập đƣợc nâng lên, đời sống không ngừng 

cải thiện, hộ nghèo giảm nhanh. Tính đến hết tháng 8/2018, có 1.052 xã vùng 

DTTS đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,29%, tuy nhiên vẫn 

còn khoảng cách khá xa so với mặt bằng chung của cả nƣớc. Các tỉnh vùng 

DTTS có tốc độ tăng trƣởng kinh tế khá cao (Tây Bắc tăng bình quân 8,4 

%/năm, Tây Nguyên 8,1 %/năm, Tây Nam Bộ 7,3%/năm), nhƣng quy mô còn 

nhỏ bé, xuất phát điểm thấp nên tăng tƣơng đối thấp, chất lƣợng tăng trƣởng vẫn 

dựa chủ yếu vào tăng vốn đầu tƣ. Một số địa phƣơng đã bƣớc đầu phát triển các 

vùng sản xuất nông, lâm nghiệp, hàng hóa có giá trị gia tăng cao nhƣ: cà phê, 

chè, cao su, điều, tiêu, cây dƣợc liệu, cây lấy gỗ. 

 Mặc dù các phƣơng tiện truyền thông đã tích cực quảng bá, thu hút các nhà 

đầu tư vào vùng DTTS, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Theo số liệu của 26 tỉnh 

vùng DTTS, trong 3 năm (2016-2018), những tỉnh này thu hút đƣợc 4.699 dự án 

đầu tƣ, với số vốn đăng ký hơn 365 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tƣ chủ yếu là 

khai thác, chế biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, thủy điện, khu đô thị 

mới. Quy mô dự án không lớn, ít có tác động mạnh mẽ đến phát triển KT-XH 

địa phƣơng và cả vùng. Nguồn vốn đầu tƣ chủ yếu là trong nƣớc, ít dự án FDI, 

các dự án đầu tƣ có công nghệ ở mức trung bình, ít dự án có công nghệ mới, khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm còn thấp. 

 Dƣới tác động của truyền thông, nhất là những thông tin về điều kiện sống 

của bà con DTTS, Chính phủ đã có nhiều chương trình, chính sách đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng, nhƣ các Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia: giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng nông thôn mới, Chƣơng trình 135, 

Chƣơng trình 30A, Chƣơng trình xây dựng cụm, tuyến dân cƣ và nhà ở vùng 

ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long… Trong giai đoạn 2016 - 2018, chỉ tính 

riêng Chƣơng trình 135, Chính phủ đã đầu tƣ 9.106 công trình, duy tu, bảo 

dƣỡng 3.295 công trình. Hiện nay đã có 98,4% xã có đƣờng ô tô đến trung tâm; 

trên 98% hộ DTTS đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia. Còn 187 xã chƣa có đƣờng 

ô tô đƣợc cứng hóa đến trung tâm, nhiều tuyến đƣờng tới trung tâm xã ở vùng 

đồng bào DTTS&MN đã xuống cấp nghiêm trọng, chỉ đi lại đƣợc vào mùa khô; 

ở miền núi, mới có hơn 80% thôn, bản có đƣờng giao thông đƣợc cứng hóa đi 

đến trung tâm xã, vẫn còn 9.474 thôn, bản chủ yếu là đƣờng đất, đƣờng tạm, đi 

lại bằng xe máy, xe đạp. Về hạ tầng lƣới điện, vùng miền núi là đầu nguồn sinh 
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thủy, có nhiều sông, suối cung cấp nƣớc cho các nhà máy thủy điện lớn. Tuy 

nhiên, vẫn còn 31 xã chƣa có điện lƣới, hơn 3.400 thôn, bản chƣa có đƣờng điện 

hạ thế; tỷ lệ hộ gia đình đƣợc sử dụng điện của cả vùng mới đạt 93,9%, còn 

1.422 thôn, bản phải sử dụng dầu thắp sáng và các loại nhiên liệu khác
93

. 

- Công tác truyền thông giúp đồng bào DTTS xóa đói, giảm nghèo: Thông 

qua việc giới thiệu những điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh 

giỏi, TTĐC giúp đồng bào vùng DTTS biết cách làm kinh tế, khai thác hiệu quả 

các thế mạnh của bản thân và của địa phƣơng để từng bƣớc xóa đói, giảm nghèo 

và nâng cao mức sống cho gia đình, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa 

các địa phƣơng, giữa miền ngƣợc và miền xuôi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp 

phát triển KT-XH của đất nƣớc.  

 Kết quả khảo sát vùng DTTS Tây Bắc cho thấy hiệu quả của truyền thông 

nhƣ sau: 

Thay đổi cách thức chăn nuôi: Mặc dù đƣợc hƣớng dẫn về phát triển kinh 

tế hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, nhƣng số ngƣời chăn nuôi 

theo những kinh nghiệm truyền thống, tự cấp tự túc vẫn chiếm tỷ lệ khá cao 

(35,4%); chỉ có hơn 50% đã áp dụng tiến bộ khoa học. Việc chăn nuôi gia súc 

thành trang trại, thành nghề sống chính, tách khỏi trồng trọt và mang tính chất 

hàng hoá chƣa thể hiện rõ nét. 

Thay đổi cách thức khai thác rừng và trồng rừng: Dƣới tác động của truyền 

thông, gần một nửa số ngƣời đƣợc hỏi nói rằng họ đã khai thác rừng theo hƣớng 

dẫn, áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật. Một số sự án về bảo vệ và phát triển 

rừng đã đƣợc triển khai. Tuy vậy, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể ngƣời DTTS vẫn khai 

thác rừng theo lối truyền thống, xuất phát từ nhận thức sai lầm là họ có quyền đó 

một cách tự nhiên (cũng giống nhƣ ngƣời Kinh khai thác cá ở biển).  

Thay đổi mục đích của sản xuất nông nghiệp: Số ngƣời cho là mục đích sản 

xuất nông nghiệp chủ yếu để dùng chiếm một tỷ lệ khá lớn (gần 40%), tỷ lệ 

ngƣời trả lời "chủ yếu để bán" vẫn thấp nhất, cao nhất là ý kiến “để vừa dùng, 

vừa bán”. Nhƣ vậy, tính chất của nền sản xuất hàng hoá thể hiện rất thấp và 

trồng trọt, chăn nuôi vẫn mang tính chất tự cung, tự cấp. Chỉ có một số ít thôn 

bản biết trồng cây công nghiệp nhƣ: vải, xoài, mận, chanh leo, dƣa hấu, thảo 

quả, cam, quýt... để bán ra thị trƣờng, nhờ vậy mức sống của họ đƣợc cải thiện 

nhiều. Một số hộ đã có máy phát điện, máy xay sát, máy nghiền thức ăn gia súc, 
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máy cƣa..., có động cơ xăng dầu để gắn vào thuyền máy chạy trên sông, máy 

phát điện là máy thuỷ điện chạy nƣớc để thắp sáng. 

2.3.2.3. Trong lĩnh vực văn hóa 

Truyền thông giúp bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS, nâng cao giá 

trị văn hóa vùng DTTS: Thông qua truyền thông, các giá trị văn hóa đƣợc tôn 

vinh, đề cao, lan tỏa ra cộng đồng và nhờ đó mỗi ngƣời đều có ý thức bảo tồn, 

duy trì và phát triển. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hôm nay, vấn đề 

truyền thông văn hóa là để nhận diện, giữ gìn và phát huy hệ giá trị văn hóa dân 

tộc trở thành vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị có ý 

nghĩa chiến lƣợc đặc biệt quan trọng đối với các nhà truyền thông hiện nay. Các 

nhà truyền thông đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị, phân loại các 

loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể để có kế hoạch giữ gìn, phát triển. 

Những bài báo về lƣu giữ nhà truyền thống, nghề thủ công truyền thống, trang 

phục, ẩm thực dân tộc, cỏ vật, lễ hội, phong tục tập quán văn minh, tiến bộ, các 

biện pháp sƣu tầm và khôi phục văn hóa dân gian, chữ viết, làn điệu dân ca, dân 

vũ, dân nhạc, tín ngƣỡng,… đã giúp đông đảo công chúng trong và ngoài nƣớc 

khâm phục, trân trọng văn hóa các DTTS và Nhà nƣớc xây dựng đề án khôi 

phục và phát triển các giá trị đó. Điều này đáp ứng đƣợc nhu cầu, tình cảm và 

nguyện vọng của ngƣời DTTS, là động lực to lớn giúp họ phấn đấu vƣơn lên 

trong cuộc sống.  

Truyền thông đã hƣớng dẫn, cổ vũ, động viên đồng bào bảo tồn và phát huy giá 

trị truyền thống, khẳng định vị thế, niềm tự hào dân tộc, góp phần xây dựng nền 

văn hóa tiên tiến đầm đà bản sắc các DTTS Việt Nam. Trong văn hóa các 

DTTS, ngôn ngữ, chữ viết là di sản lịch sử. Thông qua các đề án truyền thông, 

nhiều tiếng nói, chữ viết DTTS đã đƣợc đề cao và khôi phục. Các chƣơng trình 

phát thanh, truyền hình, báo viết bằng tiếng DTTS vừa phục vụ nhu cầu thông 

tin, vừa là phƣơng tiện gìn giữ và bảo vệ ngôn ngữ DTTS. Trong số các ngôn 

ngữ DTTS, tiếng Khmer đƣợc giảng dạy và trao truyền tốt nhất, thông qua nhà 

chùa. Trẻ em dịp nghỉ hè thƣờng vào chùa học chữ và học kinh và giáo lý nhà 

Phật. Các nhà sƣ là giáo viên giảng dạy cho các em. Vì vậy, số ngƣời nói và viết 

đƣợc tiếng Khmer đƣợc duy trì. Ngƣời Thái có chữ viết từ sớm, nhƣng gần đây 

tiếng Thái rất ít đƣợc dùng, số ngƣời biết viết chữ Thái càng ít, trong khi các 

trƣờng học cũng chỉ dạy bằng tiếng phổ thông. Tiếng nói và chữ viết của ngƣời 

Tày, ngƣời Dao… cũng đang có nguy cơ mai một, đang rất cần đƣợc truyền 

thông để lƣu giữ, trao truyền và phát huy. Để nâng cao chất lƣợng đời sống văn 

hóa, Nhà nƣớc đã đầu tƣ, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở ở vùng DTTS 

ngày càng khang trang, bài bản hơn
94

. 
                                                           
94

 Theo báo cáo khảo sát năm 2015, 100% số xã vùng DTTS có bƣu điện, 44% số xã có nhà văn hóa; 62,5% số 

thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; 15,9% hộ biết điệu múa truyền thống; 65,1% số hộ  đƣợc nghe đài; 88,8% 
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Hiện nay, các thành tố văn hóa sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần vốn đƣợc 

coi là bản sắc của đồng bào DTTS cũng đứng trƣớc nguy cơ thất truyền. Đàn 

tính tẩu của ngƣời Tày, Thái; tơ rƣng, cồng chiêng của ngƣời Ê Đê, Ba Na; khèn 

của ngƣời Mông… là những nhạc cụ điển hình của từng dân tộc. Tƣơng tự, 

những điệu múa sạp, múa chiêng của đồng bào Mƣờng, Thái; múa trống, múa 

xúc tép của dân tộc Cao Lan; múa chèo thuyền, múa hoa sen của đồng bào 

Khmer… đều là những di sản văn hóa tinh thần đặc biệt của các dân tộc đã đƣợc 

truyền thông rộng rãi, tuy nhiên hiệu quả chƣa cao. Tất cả những loại hình nghệ 

thuật này đều đang dần ít xuất hiện. Các mặt hàng dệt thổ cẩm; thêu hoa văn; 

chế tác nhạc cụ dân tộc bằng chất liệu đá, đồng, tre, nứa… vẫn là niềm tự hào, 

minh chứng cho óc sáng tạo, sự khéo léo của ngƣời DTTS Tây Bắc, Tây 

Nguyên, đã đƣợc giới thiệu trên TTĐC, nhƣng đang vấp phải sự cạnh tranh của 

các sản phẩm công nghiệp bán sẵn hàng loạt, kỹ thuật làm thủ công dần bị mai 

một, lãng quên.  

Như vậy, truyền thông ở vùng DTTS về văn hóa có vai trò quan trọng 

trong việc đem lại kết quả bền vững cho khu vực này. Thông qua các phƣơng 

tiện truyền thông, ngƣời dân đã hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt 

đẹp của dân tộc nhƣ tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, các di 

tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc, công cụ sản xuất, tôn giáo, 

tín ngƣỡng, phong tục tập quán, văn hóa, nghệ thuật. Nhờ truyền thông, các loại 

hình, giá trị văn hóa truyền thống mới đƣợc nhiều ngƣời biết đến và lan tỏa ảnh 

hƣởng đến nhận thức, tình cảm của ngƣời dân. Nhờ sức mạnh của truyền thông, 

văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh to lớn của DTTS.  

2.3.2.4. Trong lĩnh vực xã hội 

 Theo kết quả khảo sát ngƣời dân vùng DTTS, đại đa số ngƣời đƣợc hỏi đánh 

giá cao hiệu quả và tác động tích cực của truyền thông đối với các vấn đề xã hội, 

nhƣ: Xóa mù chữ (tiếng Việt)/nâng cao trình độ học vấn (với các tỷ lệ: Rất đáng 

kể 29,8%, khá đáng kể 33%, có tác dụng 25,7%); Phòng tránh tệ nạn xã hội, ma 

túy; Sinh đẻ có kế hoạch; Tổ chức cƣới hỏi, ma chay theo hƣớng gọn nhẹ, tiết 

kiệm; Từ bỏ hủ tục, mê tín dị đoan… (xem biểu đồ 20 ) 

                                                                                                                                                                                      

số hộ đƣợc xem truyền hình; có 56,8% thôn, bản có hệ thống loa truyền thanh; 84,9% số hộ có tivi; 75,4% hộ 

DTTS có điện thoại; 7,7% số hộ có máy vi tính; 6,5% số hộ có kết nối internet
94

.   
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Biểu đồ 20. Quan điểm về người DTTS được đối xử công bằng  

ở địa phương (%) 

 

 

 Hầu hết ngƣời dân vùng DTTS đƣợc hỏi cho rằng, họ đƣợc đối xử công 

bằng ở địa phƣơng nơi mình sinh sống, chiếm tỷ lệ 85,7%. Tuy nhiên vẫn còn 

14,3% cho rằng họ bị phân biệt đối xử. Kết quả này gợi ý rằng, cần phải có 

những nghiên cứu sâu hơn về các lý do và nguyên nhân ngƣời dân đƣa ra cho 

quan niệm của họ về đối xử chƣa công bằng; và chính quyền các địa phƣơng, 

nhất là cấp xã cần nghiêm túc rà soát các thủ tục hành chính, thái độ của đội ngũ 

cán bộ trong quá trình làm việc, tiếp xúc với ngƣời DTTS. 

 Truyền thông giúp các vùng DTTS phát triển mạnh mẽ giáo dục- đào 

tạo, một trong những lĩnh vực khó khăn và là hạn chế lớn nhất đối với ngƣời 

DTTS. Thông qua TTĐC, các nhà lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp Trung ƣơng đã 

nắm đƣợc tình hình, hiểu rõ nguyên nhân yếu kém, chỉ đạo xây dựng và ban 

hành nhiều cơ chế, chính sách, đề án ƣu tiên đầu tƣ phát triển giáo dục và đào 

tạo vùng DTTS. Nhờ đó, mạng lƣới trƣờng mầm non, trƣờng phổ thông tiếp tục 

đƣợc củng cố; các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, trƣờng phổ thông dân tộc 

bán trú, trƣờng dự bị đại học dân tộc đƣợc quan tâm hơn. Giai đoạn 2016 - 2020, 

Chính phủ đã kịp thời tuyên dƣơng trên 1000 học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, 

tiêu biểu trong học tập; gần 100 gƣơng thanh niên DTTS khởi nghiệp thành 

công, tạo sức lan tỏa, động viên học sinh, sinh viên nỗ lực, phấn đấu vƣơn lên. 

Những thành tựu và những hạn chế trong giáo dục và đào tạo, những tấm gƣơng 

học giỏi, học sinh nghèo vƣợt khó, hình ảnh những thầy cô tận tụy, hết lòng vì 

học sinh ngƣời DTTS, vƣợt mọi khó khăn, gian khổ để giúp đỡ các em học tốt… 
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thƣờng xuyên đƣợc BCTT phản ánh, động viên, khích lệ kịp thời thầy trò, đồng 

thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 

quan tâm đầu tƣ, giúp đỡ phát triển, nâng cao chất lƣợng giáo dục- đào tạo vùng 

DTTS. Nhờ đó, đến nay hầu hết các trƣờng học đƣợc xây dựng khang trang, 

sạch đẹp, học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, cơ sở vật chất một số 

điểm trƣờng học còn thiếu thốn; thiếu sách giáo khoa, giấy bút; một số em vẫn 

phải ở nhà làm nƣơng rẫy, không đƣợc đi học, nhất là trẻ em gái, do nhận thức 

của cha mẹ và do hoàn cảnh gia đình khó khăn.  

- Giúp cải thiện xóa mù chữ (tiếng Việt), nâng cao trình độ học vấn 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, các thông tin đƣợc truyền thông giúp 

“cải thiện xóa mù chữ (tiếng Việt), nâng cao trình độ học vấn” có tác dụng khá 

đáng kể đƣợc đánh giá có tỉ lệ cao nhất, chiếm 33,9%; tỉ lệ “rất đáng kể” cao thứ 

hai, chiếm 30,2%. Khi so sánh giữa các vùng DTTS, có tỉ lệ ghi nhận cao nhất là 

Nam Trung Bộ (37,8%) và Tây Nam Bộ (34,2%), thấp nhất là khu vực Tây 

Nguyên (22,4%) (Xem Bảng 52). 

Bảng 20. Đánh giá giữa các vùng DTTS về sự hiệu quả của truyền 

thông giúp người DTTS xóa mù chữ 

STT Vùng DTTS 

Các thông tin đƣợc tuyên truyền phố biến giúp cải thiện Xóa mùa 

chữ (tiếng Việt)/ nâng cao trình độ học vấn 

Không tác 

dụng 
Ít tác dụng 

Có tác 

dụng 
Khá đáng kể Rất đáng kể 

 Dữ liệu chung 3.6 8.0 25.7 33.1 29.6 

1. 1 Đông Bắc Bộ 9.6 13.8 33.5 26.6 16.5 

2. 2 Tây Bắc 4.3 22.9 24.3 28.6 20.0 

3. 3 Tây Nguyên 0.0 6.9 43.1 22.4 27.6 

4. 4 Nam Trung Bộ 1.5 5.0 19.4 37.8 36.3 

5. 5 Tây Nam Bộ 3.2 4.1 26.6 34.2 32.0 

- Giúp cải thiện sinh đẻ có kế hoạch:  

Kết quả khảo sát cho thấy, khi đánh giá về mức độ hiệu quả của truyền 

thông giúp cải thiện sinh đẻ có kế hoạch, 30,4% cho rằng rất đáng kể, 31,3%- 

khá đáng kể, 25,8%- có tác dụng, nghĩa là đại đa số ngƣời dân đánh giá cao hiệu 

quả truyền thông y tế. Khi so sánh theo vùng DTTS, khu vực có tỉ lệ đánh giá tốt 

cao nhất là vùng Nam Trung Bộ (37,4%) và Tây Nam Bộ (36,6%).  
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Bảng 21. Đánh giá giữa các vùng DTTS về sự hiệu quả của truyền 

thông giúp cải thiện sinh đẻ có kế hoạch 

STT Vùng DTTS 

Các thông tin đƣợc tuyên truyền phố biến giúp cải thiện 

Sinh đẻ có kế hoạch  

Không tác 

dụng 

Ít tác 

dụng 

Có tác 

dụng 

Khá 

đáng kể 
Rất đáng kể 

 Dữ liệu chung 1.2 11.1 26.5 30.2 31.0 

1. 1 Đông Bắc Bộ 3.2 21.4 33.7 20.9 20.9 

2. 2 Tây Bắc 0.0 17.4 31.9 37.7 13.0 

3. 3 Tây Nguyên 0.0 12.1 32.8 32.8 22.4 

4. 4 Nam Trung Bộ 0.0 8.5 21.5 32.6 37.4 

5. 5 Tây Nam Bộ 2.3 4.6 25.5 31.0 36.6 

 Truyền thông cũng giúp phát triển hạ tầng y tế trên địa bàn vùng DTTS. 

Nhiều nhà báo- nhà truyền thông đã phản ánh và kiến nghị với các cấp lãnh đạo 

về thực trạng khó khăn của ngành y tế vùng DTTS, tình trạng thiếu bác sĩ, thiếu 

bệnh xá, tập quán chữa bệnh bằng cúng bái, lá cây rừng… Do đó, hệ thống y tế 

vùng DTTS đã đƣợc cải thiện đáng kể, có 4.114 xã có trạm y tế thì 1.335 trạm 

đƣợc xây dựng bán kiên cố và nhà tạm cần đƣợc nâng cấp và kiên cố hóa. Tuy 

nhiên, số xã có trạm y tế xã đạt chuẩn còn thấp (chiếm 45%); chỉ có 69,2% số 

trạm y tế có bác sỹ khám chữa bệnh cho ngƣời dân. Chỉ 20% trạm y tế xã đạt 

chuẩn y tế giai đoạn 2011-2016
95

.  

- Giúp tổ chức cưới hỏi, ma chay theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm 

Bảng 22. Đánh giá giữa các vùng DTTS về sự hiệu quả của truyền 

thông giúp  tổ chức cưới hỏi, ma chay theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm 

STT Vùng DTTS 

Các thông tin đƣợc tuyên truyền phố biến giúp Tổ chức cƣới hỏi, 

ma chay theo hƣớng gọn nhẹ, tiết kiệm 

Không tác 

dụng 
Ít tác dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 
Rất đáng kể 

 Dữ liệu chung 3.8 14.5 26.0 31.3 24.4 

1. 1 Đông Bắc Bộ 6.5 22.0 32.3 22.6 16.7 

2. 2 Tây Bắc 8.7 23.2 30.4 33.3 4.3 

3. 3 Tây Nguyên 3.8 17.0 30.2 28.3 20.8 

4. 4 Nam Trung Bộ 3.1 11.5 18.3 34.2 32.9 

5. 5 Tây Nam Bộ 0.9 9.9 32.1 34.0 23.1 

Các thông tin tuyên truyền phố biến giúp Tổ chức cƣới hỏi, ma chay theo 

hƣớng gọn nhẹ, tiết kiệm ở các khu vực DTTS đạt tổng tỷ lệ ghi nhận mức tích 

                                                           
95

 Số liệu của Bộ Y tế năm 2016. 
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cực rất cao, lên đến là 96,2% trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, khu vực ghi 

nhận hiệu quả cao là Nam Trung Bộ với 32,9%, tiếp theo là Tây Nam Bộ 

(23,1%) và Tây Nguyên (20,8%). Thấp nhất trong mức đánh giá cao là khu vực 

Tây Bắc với chỉ 4,3%.  

2.3.2.5. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, ngƣời DTTS rất tin tƣởng vào những 

thông tin phát trên TTĐC chính thống, thông tin do cán bộ HTCT, bộ đội, công 

an, già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín… cung cấp, qua đó tích cực tham gia các 

hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, biên giới quốc gia. Hiệu quả và tác động của 

truyền thông đƣợc thể hiện ở kết quả khảo sát thực tế sau:  

Trong các thông tin đƣợc truyền thông liên quan đến quốc phòng, an ninh, 

thông tin về “tình hình phòng chống buôn bán, sử dụng chất gây nghiện, ma túy” 

và “phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” đƣợc đánh giá cao nhất (3,70 điểm); 

tiếp đó là “công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung” và “chống 

truyền đạo trái phép/ lôi kéo, kích động ngƣời dân tộc chống đối chính quyền, vi 

phạm pháp luật” (3,67 điểm); thông tin “chống các kênh thông tin không chính 

thống cũng đƣợc bà con ghi nhận (3,47 điểm); thông tin “phòng chống di cƣ, di 

dân tự phát” đạt hiệu quả thấp hơn (3,46 điểm); thông tin về “tình hình kết hôn 

với ngƣời nƣớc ngoài” đƣợc đánh giá thấp nhất (3,30 điểm).  

Bảng 23: Hiệu quả của thông tin giúp cải thiện nhận thức và hành vi  

bảo vệ quốc phòng- an ninh địa phương 

STT 
Các thông tin được tuyên truyền phố biến giúp cải thiện vấn đề  

quốc phòng- an ninh ở địa phương 

Đánh giá theo 

thang điểm 1 - 5 

1.  Tình hình phòng chống buôn bán, sử dụng chất gây nghiện, ma túy  3.70 

2.  Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em 3.70 

3.  Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung 3.67 

4.  
Chống truyền đạo trái phép/ lôi kéo, kích động ngƣời dân tộc chống đối 

chính quyền, vi phạm pháp luật 
3.67 

5.  Chống lại các kênh thông tin không chính thống 3.47 

6.  Phòng chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại 3.47 

7.  Phòng chống di cƣ, di dân tự phát 3.46 

8.  Tình hình kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài 3.30 

- Giúp cải thiện vấn đề phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em: Các thông 

tin tuyên truyền “phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” đƣợc đánh giá cao, có 

tác dụng “rất đáng kể” là 28,7% và “khá đáng kể” 30,5%, nghĩa là đƣợc gần 

60% ngƣời dân ghi nhận. Khi so sánh giữa các vùng DTTS, hiệu quả cao nhất là 
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Tây Nam Bộ (35,5%), thứ hai Nam Trung Bộ (31,7%); các vùng có tỷ lệ thấp là 

Tây Bắc (22,7%), Đông Bắc (22,5%) và Tây Nguyên (20%) (Xem bảng 24). 

Bảng 24. Các vùng DTTS đánh giá sự hiệu quả của truyền thông về phòng 

chống buôn bán phụ nữ, trẻ em  

STT Vùng DTTS 

Các thông tin đƣợc tuyên truyền phố biến giúp cải thiện vấn 

đề Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em 

Không 

tác dụng 

Ít tác 

dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 
Rất đáng kể 

 Dữ liệu chung 5.6 6.9 28.3 30.0 29.3 

6. 1 Đông Bắc Bộ 4.8 9.1 32.1 31.6 22.5 

7. 2 Tây Bắc 3.0 12.1 27.3 34.8 22.7 

8. 3 Tây Nguyên 1.8 12.7 40.0 25.5 20.0 

9. 4 Nam Trung Bộ 9.4 4.4 25.1 29.5 31.7 

10. 5 Tây Nam Bộ 1.8 6.0 27.6 29.0 35.5 

- Giúp ngăn chặn phòng chống truyền đạo trái phép/ lôi kéo, kích động 

người dân tộc chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật: Trên bình diện toàn 

quốc, tỷ lệ đánh giá ghi nhận công tác truyền thông ở các vùng DTTS trong 

ngăn ngừa, phòng chống truyền đạo trái phép/ lôi kéo, kích động ngƣời dân tộc 

chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật đƣợc đánh giá khá tốt. Tỷ lệ gộp đánh 

giá mức hiệu quả Khá đáng kể và rất đáng kể ở 3 điểm nóng về an ninh trật tự 

quốc phòng là khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ lần lƣợt là 63,6%, 

63% và 64% (Xem bảng 25).  

Bảng 25.  Đánh giá hiệu quả của truyền thông trong phòng chống truyền đạo 

trái phép/ lôi kéo, kích động người dân tộc chống đối chính quyền, vi phạm 

pháp luật 

STT Vùng DTTS 

Mức độ hiệu quả 

Không tác 

dụng 

Ít tác 

dụng 

Có tác 

dụng 

Khá đáng 

kể 

Rất đáng 

kể 

 Dữ liệu chung 6.7 7.2 26.5 31.1 28.4 

11. 1 Đông Bắc Bộ 5.3 17.0 31.4 30.3 16.0 

12. 2 Tây Bắc 3.0 10.6 22.7 42.4 21.2 

13. 3 Tây Nguyên 0.0 9.3 27.8 42.6 20.4 

14. 4 Nam Trung Bộ 11.4 3.4 23.0 29.2 33.1 

15. 5 Tây Nam Bộ 2.3 4.1 29.5 29.0 35.0 
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- Giúp ngăn chặn phòng chống buôn bán ma túy 

Để đánh giá kỹ hơn về tác dụng của truyền thông đối với việc nâng cao 

nhận thức về an ninh pháp luật, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra kiến thức của các 

mẫu tham gia khảo sát đối với khung hình phạt đối với tội phạm buôn bán, vận 

chuyển, tàng chữ ma túy khối lƣợng lớn. Kết quả khảo sát cho thấy, 63,9% cho 

rằng sẽ bị tử hình; 30,3% cho là bị phạt tù. Tuy nhiên, vẫn còn 4,7% chƣa nhận 

thức đƣợc mức độ vi phạm nghiêm trọng của việc buôn bán ma túy khi chỉ cho 

rằng bị phạt tiền và nhắc nhở (Xem Biểu đồ 21). 

Biểu đồ 21. Nhận thức của người dân về mức xử phạt khi buôn bán ma túy 

 

Đánh giá tổng thể, có thể nói lĩnh vực quốc phòng- an ninh ở vùng DTTS 

rất đƣợc Đảng, Nhà nƣớc quan tâm, xuất phát từ tầm quan trọng đặc biệt của vấn 

đề này. Chính vì thế, công tác truyền thông về chủ đề quốc phòng- an ninh cũng 

đƣợc đề cao. Các cơ quan BCTT Trung ƣơng nhƣ Nhân dân, Quân đội nhân 

dân, VTV, VOV, TTXVN, Biên phòng, Công an nhân dân… thƣờng xuyên đăng 

tin, bài về vấn đề này, nhất là vạch trần những âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực 

thù địch đối với vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi ngƣời DTTS cƣ trú rải 

rác, đi lại khó khăn, khó quản lý về quốc phòng- an ninh; đồng thời phản ánh 

những hoạt động của các lực lƣợng vũ trang: quân đội, công an, dân quân tự vệ; 

hoạt động đối ngoại nhân dân với các nƣớc bạn, những tấm gƣơng ngƣời tốt, 

việc tốt trong phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. Các chủ thể truyền thông trực tiếp, nhất là cán bộ HTCT cơ sở, đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên, già làng, ngƣời có uy tín… cũng đƣợc tập huấn rất 

kỹ và đã phát huy tốt vai trò giải thích, chỉ dẫn cho bà con DTTS những việc 

đƣợc làm và những việc không nên làm để bảo vệ biên giới lãnh thổ, chủ quyền 

quốc gia. Chính vì vậy, hiệu quả truyền thông về lĩnh vực này khá cao, đều đạt 

từ 3,3/5 trở lên. 
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2.3.2.6. Trong lĩnh vực khoa học- công nghệ và bảo vệ môi trường 

 Theo kết quả điều tra ngƣời dân ở các vùng DTTS, trong số 17 nội dung 

thông tin các nhà truyền thông thƣờng xuyên cung cấp cho đồng bào (kinh tế, 

chính trị, xã hội; chính sách dân tộc, chính sách cho vùng DTTS;… ), nội dung 

“khai thác, bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên”, có 25,6% số ngƣời đƣợc hỏi có tiếp 

cận, có biết; “Phòng chống tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu” chỉ có 

24,1% số ngƣời đƣợc hỏi có được tiếp cận. 

 Chủ đề về “môi trƣờng - sức khỏe - y tế” đƣợc các nhà truyền thông cơ sở 

quan tâm nhiều hơn, nên có 34,3% số ngƣời dân đƣợc hỏi trả lời có tiếp cận; về 

“khoa học- giáo dục” - ít hơn, chỉ đƣợc 18,1% trả lời có biết. Khi khảo sát mức 

độ tiếp cận thông tin về kinh tế sản xuất nông nghiệp, những “thông tin về thành 

tựu KH-CN” cho bà con DTTS đƣợc đánh giá thấp nhất, chỉ đạt 11,7%. Trong 

các thông tin về chủ đề xã hội, tỉ lệ tiếp cận “thông tin về vấn đề nghèo đói” đạt 

tỉ lệ cao nhất, chiếm 57,5%. Tiếp đến là vấn đề “việc làm, dạy nghề”, đạt 47,4%. 

Vấn đề “y tế, sức khỏe” đạt 41,4% và vấn đề “môi trƣờng, tài nguyên” có tỉ lệ 

tiếp cận thấp nhất, chỉ chiếm 3,3%. 

Nhƣ vậy, hiệu quả truyền thông về việc tiếp thu thành quả KH-CN bị bà 

con đánh giá thấp nhất, không tƣơng xứng với nguồn lực (cả nguồn nhân lực và 

cơ sở vật chất, kinh phí) bỏ ra nhằm đổi mới tƣ duy ngƣời DTTS. Có thể do 

trình độ dân trí thấp, mức độ hiểu biết về KH-CN hạn chế, ngƣời DTTS lại hoài 

nghi về những điều họ chƣa nhìn thấy tận mắt, nên ít ngƣời chú ý nghiên cứu, 

tìm hiểu kỹ lƣỡng về thành tựu KH-CN. Hơn thế nữa, các cơ quan BCTT cũng 

chƣa thật sự chú ý đến truyền thông về KH-CN cho đồng bào, hoặc có viết bài, 

đƣa tin thì chủ yếu cũng là phản ánh, mô tả chung chung; còn thiếu những bài 

phân tích, hƣớng dẫn cụ thể, nhất là đối với từng vùng có điều kiện khác nhau. 

Báo chí ít khi mời các nhà khoa học, chuyên gia giải thích về việc chuyển giao 

thành tựu KH-CN vào sản xuất, kinh doanh, chế biến và bảo quản nông sản. Các 

nhà truyền thông trực tiếp cũng không nghiên cứu kỹ hoặc không đủ trình độ 

truyền tải thông tin, giải thích kỹ cho bà con về KH-CN, nhất là chủ trƣơng 

chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Cán bộ khuyến nông, cán bộ các dự án cũng đã 

cố gắng bám bản, bám dân để tuyên truyền, giải thích, nhƣng do thời gian ít, khả 

năng giao tiếp, giảng giải cho bà con nghe còn hạn chế nên nhiều ngƣời dân vẫn 

chƣa tin hoặc tin nhƣng không biết cách áp dụng thành tựu KH-CN một cách 

hiệu quả. 



 215 

Trong rất nhiều nhiệm vụ và thách thức đặt ra thì truyền thông về bảo vệ 

môi trƣờng có vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả 

cán bộ, đảng viên thuộc HTCT các cấp, của tất cả mọi ngƣời dân. Vì nếu chỉ 

một số ít ngƣời dân không hiểu, hoặc thiếu ý thức tự giác thì có thể gây hậu quả 

khôn lƣờng đối với toàn xã hội (ví dụ, một ngƣời dân vào rừng đốt rẫy, xông 

khói bắt ong… có thể gây cháy rừng trên diện rộng; hoặc ném mìn, thả thuốc 

độc xuống sông, suối bắt cá hủy diệt cả nguồn nƣớc; hoặc dùng thuốc trừ sâu, 

hóa chất độc hại bừa bãi, vứt rác không đúng nơi quy định…). Truyền thông bảo 

vệ môi trƣờng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi tình trạng khai thác tài 

nguyên quá mức và gây ô nhiễm môi trƣờng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, 

Việt Nam đƣợc xếp vào nhóm nƣớc chịu tác động cao của biến đổi khí hậu, vì 

vậy công tác truyền thông nhằm bảo vệ môi trƣờng cần đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên, liên tục, tạo thành thói quen cho ngƣời dân. 

Trong truyền thông nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về bảo vệ 

môi trƣờng, kết quả khảo sát cho thấy, khi đánh giá về hiệu quả của truyền thông 

trong cung cấp thông tin về Khai thác tiết kiệm các nguồn tài nguyên, đa số 

ngƣời dân đƣợc hỏi đã trả lời tích cực với mức độ khác nhau: rất đáng kể 

16,4%, khá đáng kể 23,7%, có tác dụng 37,9%. Chỉ 10,3% trả lời Không tác 

dụng. Còn khi đánh giá về tác động của truyền thông đến đồng bào trong Chủ 

động phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, hạn hán, bão lũ; ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bà con đánh giá cao hơn: 22,3% cho rằng Rất đáng kể, 

33,8%- Khá đáng kể, 31,7%- Có tác dụng. Tỷ lệ trả lời Không tác dụng là 5,8% 

(Xem bảng 26). 

Bảng 26. Hiệu quả truyền thông đến lĩnh vực môi trường (%) 

 Không 

tác dụng 

Ít tác dụng Có tác 

dụng 

Khá 

đáng kể 

Rất 

đáng kể 

Khai thác tiết kiệm các nguồn tài nguyên  10.3 11.7 37.9 23.7 16.4 

Chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả 

của thiên tai, hạn hán, bão lũ; ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

5.8 6.5 31.7 33.8 22.3 

Ở cấp độ địa phƣơng, 1/3 ngƣời dân ở Ninh Thuận đánh giá công tác 

truyền thông về khai thác tiết kiệm các nguồn tài nguyên là không có tác dụng 

với họ, gấp 10 lần so với tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Điều đó cho 

thấy, tỉnh Ninh Thuận cần tập trung nguồn lực đầu tƣ đẩy mạnh công tác truyền 

thông đến ngƣời dân. Chỉ có khoảng ¼ ngƣời dân Huế đánh giá truyền thông về 
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khai thác tiết kiệm nguồn tài nguyên ở mức độ rất đáng kể, gấp 1,5 lần so với 

Quảng Nam và gấp 3,3 lần so với Ninh Thuận.  

Còn truyền thông về chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên 

tai, hạn hán, bão lũ; ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận đƣợc đánh 

giá là ít hiệu quả hơn 2 tỉnh còn lại: 17,1% cho rằng nội dung truyền thông này 

không có tác dụng với họ, tỷ lệ tƣơng tự đánh giá ở mức độ rất đáng kể. Trong 

khi ngƣời dân ở Huế đánh giá ở mức độ rất đáng kể có tới 35,5% và Quảng 

Nam là 12,1%
96

. 

Nhƣ vậy, thông qua truyền thông, hầu hết ngƣời DTTS đã nhận thức rõ, 

có thái độ đúng mực và đƣợc biểu hiện ra hành vi tích cực về bảo vệ môi trƣờng. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hằng năm đều phải chứng kiến nạn hạn hán, 

thiên tai, bão lũ, cháy rừng… bà con càng thấy rõ trách nhiệm bảo vệ môi 

trƣờng, vì khi tất cả mọi ngƣời cùng bảo vệ môi trƣờng, họ mới có cuộc sống 

bình yên, cuộc sống đỡ khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số 

ngƣời vẫn tiếp tục phá rừng, phát rẫy, đốt rừng làm nƣơng, làm cho diện tích 

rừng ngày càng thu hẹp, hạn hán, lũ lụt gia tăng, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

đời sống bà con vùng DTTS. Đây là trách nhiệm của cán bộ truyển thông cơ sở, 

những ngƣời biết rõ mọi hành vi phá rừng của ngƣời dân trong khu vực, và 

những ngƣời từ miền xuôi lên, cần phải kiên trì vận động, giải thích để không 

còn hiện tƣợng xấu này nữa. 

2.3.3. Hiệu quả và tác động của truyền thông xét theo loại hình  

* Đối với truyền thông trên báo chí 

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy: truyền hình đƣợc đánh giá đạt hiệu 

quả cao nhất (3,02/5 điểm), thứ hai là truyền thanh (2,89 điểm); thứ ba là MXH 

(2,67 điểm); thứ tƣ là báo mạng điện tử (2,36 điểm); báo in đạt hiệu quả thấp 

nhất (2,24 điểm). Tuy nhiên, MXH đang phát triển mạnh và sẽ xếp thứ hai trong 

những năm tới. 

Kết quả này đã phản ánh chân thực, khách quan thực trạng hiệu quả, tác 

động của các loại hình BCTT đối với vùng DTTS hiện nay. Do những ƣu điểm 

nổi trội, nhất là mức độ hấp dẫn, sống động, cả âm thanh và hình ảnh, sự nhanh 

nhạy của thông tin, truyền hình đã trở thành ngƣời bạn không thể thiếu của bà 

con. Truyền thanh, bao gồm cả đài phát thanh và loa truyền thanh ở xã thôn, 

cũng đang phát huy vai trò cung cấp thông tin thiết thực, cụ thể cho bà con, nhất 

                                                           
96
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là loa truyền thanh. Những thông tin nội bộ của xã, thôn, nhƣ: đề cao cảnh giác 

kẻ xấu, hƣớng dẫn về kỹ thuật canh tác, phòng chống bệnh tật cho ngƣời và gia 

súc, bảo vệ sức khỏe, lịch thời vụ, thông báo họp… đƣợc thông báo hàng ngày 

trên loa truyền thanh giúp bà con làm việc có kế hoạch, có tổ chức và phối hợp 

giúp đỡ lẫn nhau. MXH và báo mạng điện tử đã đƣợc sử dụng nhƣng chủ yếu 

trong giới trẻ, chƣa phổ biến rộng rãi. Báo in đã không đƣợc ngƣời dân chú ý 

nhƣ trƣớc, nên hiệu quả rất thấp. Do báo thƣờng đến thôn, bản chậm, thông tin 

đã cũ, cán bộ, đảng viên và bà con bận rộn nên ít có thời gian đọc báo. Đây cũng 

là một căn cứ để kiến nghị thay đổi chính sách cấp phát báo miễn phí cho các xã 

DTTS và đặc biệt khó khăn. 

* Đối với truyền thông ở cơ sở 

Hiệu quả và tác động của các hình thức truyền thông ở cơ sở đánh giá nhƣ 

sau: “Truyền thông thông qua đội ngũ già làng, trƣởng bản và các tổ chức xã 

hội” đƣợc đánh giá cao nhất (3,02/5 điểm); “truyền thông nội bộ của chính 

ngƣời DTTS” xếp thứ hai (2,89 điểm); “truyền thông thông qua đội ngũ cán bộ, 

bộ đội, công an, giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên” xếp thứ ba; sau đó là 

“truyền thông qua tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động” (2,48 điểm), “hội họp, thảo luận 

nhóm, hội thảo” (2,46 điểm); “truyền thông thông qua tổ chức sự kiện” có hiệu 

quả thấp nhất (chỉ 2,35 điểm). 

Khác với truyền thông qua BCTT- tác động hàng ngày, hàng giờ đến bà 

con, tiện lợi, nhanh chóng; để tổ chức đƣợc một hoạt động truyền thông trực tiếp 

đòi hỏi mất nhiều thời gian, công sức, sự chuẩn bị và phối hợp của nhiều ngƣời, 

nên khi đánh giá hiệu quả thì phải tổng hợp các hình thức với nhau. Trong các 

hình thức truyền thông chủ yếu kể trên, sự tham gia của già làng, trƣởng bản vẫn 

đƣợc coi là quan trọng nhất. Theo lý thuyết truyền thông hai bước, người tiên 

phong sẽ là ngƣời truyền cảm hứng tốt nhất cho những ngƣời xung quanh; nếu 

già làng, trƣởng bản hiểu rõ vấn đề, sẽ biết cách truyền tải nội dung, thông điệp 

bằng ngôn ngữ của đồng bào một cách đơn giản, dễ hiểu. Vì bà con tin họ nên sẽ 

tin vào tất cả những điều họ nói. Cán bộ các tổ chức xã hội cũng là những ngƣời 

có uy tín trong cộng đồng, đƣợc tin cậy nên việc chuyển tải nội dung thông tin 

cũng đƣợc triển khai thuận lợi. Trong nội bộ cộng đồng, nếu một ngƣời hiểu rõ 

vấn đề đang truyền thông, sẽ giải thích cho ngƣời thân của mình (trong gia đình, 

dòng họ, nhóm bạn thân, hàng xóm cùng xem tivi, đánh cờ, chơi thể thao...). 

Ngƣời ta tin ngƣời thân, bạn bè hơn là ngƣời ngoài, nên hiệu quả mang lại rất 

tốt. Các hình thức khác cũng mang lại hiệu quả cao, nhƣng rất lƣu ý khi tổ chức 
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hội nghị, hội thảo và tổ chức sự kiện. Việc chuẩn bị các hình thức này rất tốn 

kém, cả thời gian và kinh phí, hơn nữa chỉ phù hợp với những ngƣời có học vấn 

tƣơng đối cao; ngƣời học vấn tháp, ít hiểu biết các vấn đề chính trị-xã hội sẽ 

ngại phát biểu trƣớc đám đông. Nghĩa là chỉ có hiệu quả đối với một nhóm 

ngƣời (có trình độ hiểu biết cao hơn), khó tác động đến đông đảo ngƣời dân. 

Đánh giá hiệu quả và tác động của truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS xét 

theo mức độ tiếp nhận cho kết quả nhƣ sau: “Sự phù hợp, thiết thực của thông 

tin” đƣợc đánh giá cao nhất, đạt 3,24/5 điểm; “Mức độ dễ hiểu của thông tin” 

xếp thứ hai, đạt 3,22 điểm; “Mức độ dễ ghi nhớ thông tin” xếp thứ ba; “Sự thuận 

tiện khi tiếp cận thông tin” xếp thứ tƣ. Thấp nhất là mức độ hấp dẫn thu hút 

ngƣời DTTS, chỉ đạt 2,89 điểm. 

Nhƣ vậy, về cơ bản, công chúng ở vùng DTTS tƣơng đối hài lòng với 

công tác truyền thông hiện nay. Do đƣợc Nhà nƣớc quan tâm nên cả HTCT, các 

tổ chức xã hội, và đội ngũ cán bộ, già làng, trƣởng bản… đều tham gia công tác 

truyền thông. Kết quả đạt đƣợc là công sức, thành tích chung của tất cả các chủ 

thể truyền thông, cả gián tiếp và trực tiếp, các tập thể, cá nhân. Trong nhiều 

trƣờng hợp, khó phân định rạch ròi đó là thành tích của ai. Đây cũng lại chính là 

hạn chế của công tác truyền thông do có quá nhiều chủ thể cùng tham gia, khó 

đánh giá chính xác vai trò, hiệu quả của từng hoạt động, từng chủ thể. 

Nhƣ vậy, xét tổng quát, hiệu quả, tác động truyền thông ở vùng DTTS 

đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

Thứ nhất, nâng cao và mở rộng nhận thức xã hội cho đồng bào vùng 

DTTS. 

Nếu nhƣ trong xã hội truyền thống, đồng bào DTTS nhận thức về xã hội 

chủ yếu là xã hội nội tại, diễn ra trong bối cảnh làng bản hạn hẹp và khép kín, cả 

về không gian và thời gian. BCTT, điện thoại di động và mạng Internet đã làm 

thay đổi hoàn toàn nhận thức xã hội của ngƣời DTTS, đƣa họ đến những xã hội 

mới, rộng lớn hơn, biết đƣợc những gì đang diễn ra trong cả nƣớc và trên thế 

giới; thấy đƣợc cuộc sống của các dân tộc khác và so sánh với cuộc sống của 

cộng đồng mình. Họ tham gia vào các diễn đàn trên MXH để chia sẻ, trao đổi và 

thể hiện quan điểm cá nhân của mình về các vấn đề thời sự của đất nƣớc, của địa 

phƣơng. Điều này làm cho cách nhìn nhận về thế giới của ngƣời DTTS thay đổi 

theo hƣớng đa dạng hơn, rộng lớn hơn. Chính TTĐC đã mở rộng tầm mắt, tăng 

thêm hiểu biết về thế giới bên ngoài, giúp họ có động lực phấn đấu vƣơn lên 

thoát nghèo và làm giàu, thu hẹp dần khoảng cách giữa các dân tộc trong nƣớc. 
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Thứ hai, giúp người dân vùng DTTS nhận thức và tư duy đa chiều hơn. 

Trƣớc đây, trong bối cảnh cộng đồng tƣơng đối biệt lập, các nguồn thông 

tin đƣợc truyền tải qua một số kênh và tác động đến nhận thức ngƣời dân. Có 

những thông tin họ hoài nghi nhƣng không có điều kiện giải đáp. Hiện nay, các 

kênh thông tin ngày càng đa dạng và phong phú làm cho nhận thức xã hội của 

ngƣời dân vùng DTTS trở nên đa chiều hơn. Ngƣời dân có thể nhanh chóng 

kiểm tra độ chính xác của thông tin (qua điện thoại, Internet, hỏi những ngƣời 

hiểu biết…). Đó là quá trình tìm tòi, so sánh, kiểm chứng các thông tin mà họ 

quan tâm. Nhƣng mặt khác, nó cũng tạo ra nhiều thông tin trái chiều, khó phân 

định rạch ròi đúng- sai, gây hoang mang cho ngƣời dân. Điều đó cũng dần tạo 

cho ngƣời DTTS thói quen, tƣ duy phản biện, và kỹ năng phân tích, chọn lọc 

thông tin. Họ không vội tin ngay vào những điều ngƣời khác nói, thận trọng 

kiểm chứng thông tin qua các nguồn khác nhau. Điều này rất quan trọng trong 

bối cảnh các thế lực thù địch thƣờng xuyên tuyên truyền những quan điểm sai 

trái, xuyên tạc, chống đối chính quyền, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân. 

Thứ ba, thay đổi thói quen, thái độ và hành vi của đồng bào vùng DTTS. 

Ngƣời DTTS hình thành thói quen tiếp cận các kênh thông tin tùy theo 

các mối quan tâm khác nhau, phụ thuộc vào độ tuổi, tính chất công việc và các 

mối quan hệ xã hội. Nếu trƣớc đây, nhóm trung niên thƣờng hay ngồi nói 

chuyện với nhau bên ấm trà, chum rƣợu cần, thì nay họ cùng nhau xem tivi, 

nghe đài, năm bắt ngay tình hình thời sự trong nƣớc và quốc tế. Thay vì đi chơi 

các trò chơi dân gian, những ngƣời trẻ tuổi dùng điện thoại thông minh để truy 

cập thông tin nhanh, đa chiều. Việc sử dụng điện thoại tác động mạnh mẽ, làm 

thay đổi nhiều hành vi và thói quen của thanh thiếu niên ngƣời DTTS. Điện 

thoại trở thành vật bất ly thân, vì nhờ nó vừa có thể trao đổi công việc, tâm sự, 

vừa chụp ảnh, chia sẻ thông tin, tra cứu thông tin… Việc thay đổi các thói quen 

cũ giúp cho họ tiếp cận cuộc sống hiện đại, có thái độ rõ ràng, dứt khoát với các 

sự việc, sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Đó là biết bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, 

mang lại lợi ích cho cộng đồng; đấu tranh chống cái xấu, cái lạc hậu, kẻ xấu phá 

hoại cuộc sống bình yên của đồng bào. Từ đó đồng bào tích cực tham gia hoạt 

động xã hội, nghiêm túc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới.  

Thứ tư, đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc văn hóa trong vùng DTTS. 

Thông qua truyền thông, ngƣời dân DTTS tiếp cận và tiếp xúc với các nền 

văn hóa khác, từ đó làm thay đổi những thành tố văn hóa truyền thống và hình 
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thành các giá trị văn hóa mới. Đến nay, nhiều phong tục tập quán sẽ không còn 

tồn tại đƣợc khi xuất hiện các phƣơng tiện truyền thông mới. Ví dụ, những cuộc 

hẹn hò để hát đối đáp trở nên ít dần, tục chọc sàn hay tạo ra những ký hiệu để 

bạn tình có thể nhận biết và tìm cách để gặp nhau cũng không còn vì điện thoại 

đã làm thay. Truyền thông cũng cung cấp cho họ nhiều kênh giải trí khác nhau 

và góp phần làm cho các giá trị văn hóa giải trí truyền thống ngày càng ít đƣợc 

quan tâm hơn. Qua phƣơng tiện truyền thông hiện đại, ngƣời DTTS tiếp cận 

nhiều thông tin khác nhau làm cho họ thay đổi suy nghĩ, thay đổi cả những thói 

quen, kỹ năng và hành vi khác trong cuộc sống. Nói cách khác, chính các 

phƣơng tiện truyền thông mới đã phá vỡ sự khép kín tƣơng đối về mặt văn hóa 

của các cộng đồng DTTS, đƣa họ vào quá trình giao lƣu tiếp xúc văn hóa với 

các cộng đồng khác. Tuy nhiên, khi thông tin bùng nổ thì quá trình giao lƣu, tiếp 

xúc văn hóa càng mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn và đa dạng hơn. Ngƣời dân tiếp 

xúc với nhiều nền văn hóa khác nên sự biến đổi văn hóa cũng trở nên phức tạp 

hơn. Đó cũng là những biểu hiện khác nhau của quá trình hiện đại hóa, toàn cầu 

hóa đối với ngƣời DTTS qua việc tiếp cận các kênh thông tin truyền thông hiện 

đại. 

***** 

Như vậy, từ năm 1986 đến nay, công tác truyền thông ở vùng DTTS đã 

đƣợc triển khai rộng khắp, đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng. Nội dung 

truyền thông đƣợc đổi mới, ngày càng phong phú, đa dạng, phần nào đáp ứng 

đƣợc nhu cầu thông tin của công chúng DTTS. Phƣơng thức, phƣơng tiện truyền 

thông đƣợc tăng cƣờng, nhất là khi cách mạng KH-CN phát triển, nhiều phƣơng 

tiện truyền thông mới đã làm thay đổi công tác truyền thông ở vùng DTTS. Cần 

thẳng thắn đánh giá, giai đoạn 1986-2000, công tác truyền thông ở vùng DTTS 

còn hạn chế, xuất phát từ điều kiện KT-XH, nhận thức của ngƣời dân, và cả từ 

nhận thức và trình độ, năng lực của các chủ thể truyền thông. Giai đoạn từ năm 

2001 đến 2020, công tác truyền thông đƣợc đầu tƣ mạnh mẽ, có nhiều lực lƣợng 

tham gia; kết quả là đã tạo ra những thay đổi đáng kể về nhận thức, thái độ, hành 

vi của ngƣời dân sống ở vùng DTTS về các vấn đề trong đời sống xã hội, tạo 

động lực phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. 

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nƣớc về công tác dân tộc và truyền 

thông dân tộc, cả HTCT vào cuộc, các cơ quan BCTT trung ƣơng đến địa 

phƣơng, từ đội ngũ cán bộ cơ sở đến đội ngũ già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín, 

thầy cúng, thầy mo, nhà sƣ, cha đạo; từ bộ đội, công an đến giáo viên, nhân viên 
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y tế... đều tham gia công tác truyền thông. Phần lớn họ là những ngƣời tâm 

huyết với bà con, tích cực, vận động, thuyết phục, truyền cảm hứng để đồng bào 

các DTTS khắc phục mọi khó khăn, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nƣớc; phát 

huy nội lực, thi đua lao động sản xuất, phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững. 

Thành tựu và hiệu quả lớn nhất mà truyền thông mang lại là bà con vùng DTTS 

tin tƣởng vào Đảng, Nhà nƣớc, xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiều dự án, 

chƣơng trình đầu tƣ, hỗ trợ, tăng cƣờng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Kết 

quả, đến năm 2020, 98% số xã có đƣờng ô tô đến trung tâm; 98,5% số xã có 

trạm y tế; 94% số xã có điện lƣới quốc gia; 90% số xã đƣợc phủ sóng, phát 

thanh truyền hình; 100% xã có trƣờng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 92% 

số hộ gia đình đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 

khoảng 20%; chất lƣợng đời sống văn hóa tinh thần của ngƣời dân ngày càng 

đƣợc nâng cao, an ninh quốc phòng đƣợc bảo đảm, biên giới lãnh thổ quốc gia 

đƣợc giữ vững
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CHƢƠNG 3  

NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH ĐẶT RA, QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG 

HƢỚNG VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, 

HIỆU QUẢ  TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 ĐẾN NĂM 2030 

 

3.1. Những vấn đề cấp bách đặt ra đối với công tác truyền thông ở vùng dân 

tộc thiểu số hiện nay  

3.1.1. Nội dung truyền thông phần lớn phản ánh mặt tích cực, trong nhiều 

trường hợp chưa phù hợp với thực tế phát triển kinh tế- xã hội vẫn đang còn 

nhiều khó khăn   

Nhìn chung, BCTT và các nhà truyền thông cơ sở đều giới thiệu, phân 

tích về thành tựu của sự nghiệp đổi mới, sự phát triển KT-CT và văn hóa, xã hội 

cả nƣớc và địa phƣơng, nhƣng còn ít bài phân tích nguyên nhân và những hạn 

chế. Trong phát triển KT-XH vùng DTTS những năm qua, tuy tốc độ tăng 

trƣởng khá nhanh song đóng góp của khu vực này vào nền kinh tế quốc dân còn 

thấp, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng. Hệ thống kết cấu hạ tầng tuy đƣợc cải 

thiện song vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

còn chậm. Sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn, sản xuất nhỏ, chƣa phát 

huy đƣợc tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Công nghiệp địa phƣơng, công 

nghiệp chế biến chƣa phát triển, thƣơng mại dịch vụ chƣa đáp nhiều. Mặc dù 

công tác xóa đói giảm nghèo đã mang lại kết quả vƣợt bậc so với thời gian trƣớc 

nhƣng tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hiện vẫn còn nhiều nhóm DTTS, nhiều vùng có 

trình độ phát triển KT-XH thấp hơn so với bình quân chung của cả cộng đồng. 

HTCT cơ sở ở một số vùng DTTS còn yếu kém. Công tác quản lý xã hội 

còn có sơ hở, chƣa sát dân, chƣa nắm bắt kịp thời tâm tƣ nguyện vọng của đồng 

bào, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đội ngũ cán bộ là ngƣời DTTS tuy có 

tăng về số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa cao. Cán bộ trong HTCT cơ sở hiện 

nay phần lớn có trình độ học vấn trung học cơ sở, trên 50% chƣa qua đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc, pháp luật và kinh tế. 

Đời sống văn hóa của đồng bào DTTS tuy có những tiến bộ đáng kể, song 

mức độ hƣởng thụ văn hóa tinh thần của ngƣời dân còn thấp. Công tác thông tin 

và tiếp nhận thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Bản sắc văn hóa truyền thống 

của nhiều dân tộc đang bị mai một. Có dân tộc đang đứng trƣớc nguy cơ mất 

bản sắc văn hóa, suy giảm số lƣợng, chất lƣợng dân số. Tình trạng phổ biến là 
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giáo dục đạt chất lƣợng thấp, đã phổ cập giáo dục tiểu học nhƣng tỷ lệ học sinh 

đến trƣờng đúng độ tuổi không cao, càng đến bậc học cao, số trẻ em bỏ học càng 

nhiều, vẫn còn nhiều ngƣời mù chữ. Tình trạng sức khỏe của đồng bào tuy có 

đƣợc cải thiện nhƣng tiến bộ chậm so với mức chung cả nƣớc. Tỷ lệ tử của trẻ 

em, tỷ lệ suy dinh dƣỡng, tổng tỷ suất sinh và tỷ suất tử của bà mẹ còn cao. Một 

số căn bệnh đặc thù nhƣ sốt rét, dịch hạch, phong, bƣớu cổ vẫn tồn tại ở khu vực 

miền núi; dịch vụ y tế còn thấp so với nhu cầu khám, chữa bệnh cho đồng bào. 

Tình hình an ninh, trật tự vùng DTTS vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố diễn biến 

phức tạp. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm nƣơng rẫy cùng 

với nạn cháy rừng xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh hƣởng trực tiếp đến độ che phủ 

rừng và biến đổi khí hậu. Tình trạng buôn bán trái phép ma túy, tái trồng cây 

thuốc phiện, nghiện hút, nhiễm HIV, hôn nhân cận huyết thống, tai nạn, di cƣ tự 

do, lừa gạt, buôn bán phụ nữ và trẻ em, lao động trái phép qua biên giới... diễn 

biến phức tạp. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các nhà truyền thông là phải phân 

tích đầy đủ, khách quan, toàn diện thực trạng đời sống xã hội, cả mặt tích cực 

và tiêu cực, cả cái tốt và cái xấu, nhưng có sự phân tích, định hướng để đồng 

bào hiểu rõ và chia sẻ, từ đó tin tưởng hơn vào truyền thông. 

3.1.2. Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số cần phải được tiến hành thường 

xuyên, liên tục, phải đi trước một bước, nhưng chưa được quan tâm đúng 

mức nên thông tin ít được cập nhật 

    Hiện nay, một số cơ quan Đảng, Nhà nƣớc và các tổ chức chính trị- xã hội 

chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác truyền thông, rằng truyền 

thông phải đi trƣớc một bƣớc trong thực hiện các chính sách, nhất là ở vùng 

DTTS. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của truyền 

thông, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là làm tốt công tác tƣ tƣởng cho đồng 

bào DTTS, làm cho quan hệ giữa các dân tộc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, 

cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Công tác kiện toàn HTCT các cấp chƣa kịp thời, 

việc bố trí nguồn lực cán bộ, đảng viên tại từng địa bàn dân cƣ còn lúng túng, 

nhiều nơi “trắng” đảng viên. Công tác vận động, truyền thông chƣa đƣợc đặt ở 

vị trí trọng tâm. Dân chủ và phát huy dân chủ, phê bình và tự phê bình trong 

sinh hoạt của các cấp ủy đảng và cơ quan nhà nƣớc tại một số vùng DTTS còn 

hạn chế. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng về công tác dân tộc chƣa đƣợc quan tâm đúng mức vì nhiều nơi còn 

hình thức, chiếu lệ. Việc triển khai một số chính sách còn chậm trễ, chƣa đáp 

ứng kịp thời nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
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đảng viên cấp ủy thiếu gƣơng mẫu, suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, còn tƣ lợi vun vén lợi ích cá nhân, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, làm 

suy giảm lòng tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nƣớc, làm cho công 

tác truyền thông gặp khó khăn, giảm tính thuyết phục. 

Hiến pháp Việt Nam khẳng định các quyền của ngƣời DTTS, thừa nhận vị 

thế bình đẳng của các DTTS với dân tộc Kinh. Tuy nhiên, tình trạng định kiến 

của cán bộ HTCT các cấp đối với ngƣời DTTS vẫn còn tồn tại
98

, đã và đang ảnh 

hƣởng đến công tác truyền thông ở vùng DTTS và gây ra những hậu quả không 

tốt đối với sự phát triển các nhóm tộc ngƣời. Kết quả khảo sát các nhà báo về vai 

trò của các chủ thể đối với hoạt động truyền thông ở vùng DTTS nhƣ sau: 

MTTQVN và các đoàn thể nhân dân đƣợc đánh giá cao nhất, đạt 3,5/5 điểm; Ủy 

ban Dân tộc xếp thứ hai với 3,49 điểm; sau đó là Quốc hội, các cơ quan nhà 

nƣớc ở địa phƣơng, các tổ chức đảng địa phƣơng. Trong khi đó, các cơ quan báo 

chí lại không đƣợc đánh giá cao: các cơ quan báo chí trung ƣơng chỉ đạt 3,33 

điểm; các cơ quan báo chí ở địa phƣơng đƣợc đánh giá thấp nhất, chỉ đạt 3,29 

điểm. Đây là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí, đòi hỏi phải nâng cao 

nhận thức, nâng cao chất lƣợng các ấn phẩm phục vụ bà con DTTS. Ban biên 

tập các báo đã chú ý đến việc phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin về 

vấn đề phát triển các vùng DTTS nhƣng công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền 

còn chƣa quyết liệt, rõ ràng. Chƣa có báo nào lập kế hoạch thông tin mang tính 

bài bản, chuyên nghiệp, chƣa xây dựng đƣợc một chiến lƣợc truyền thông về 

vấn đề này. Ngay cả báo Nhân dân, mặc dù có chuyên trang Dân tộc và Miền 

núi, nhƣng chỉ phản ánh các vấn đề liên quan đến dân tộc, miền núi, tình hình 

đồng bào dân tộc, miền núi ở các địa phƣơng trong cả nƣớc chứ không phải 

chuyên dành để thông tin sâu về đời sống, tình hình KT-XH của từng vùng 

DTTS (Xem biểu đồ 22). 

                                                           
98

 “Báo cáo về vấn đề dân tộc và phát triển ở Việt Nam” (Ngân hàng Thế giới, 2009), 
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Biểu đồ 22. Đánh giá của các nhà báo về vai trò của các chủ thể đối với hoạt 

động truyền thông ở vùng DTTS (Đánh giá theo thang điểm 1- 5) 

 

Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với hoạt động 

truyền thông dành cho vùng DTTS cũng chƣa cao. Cụ thể: Ngành Giáo dục -  

Đào tạo có vai trò tích cực nhất, đạt 61,8%; Y tế đứng thứ hai, đạt 50%; tiếp đến 

là ngành Thông tin và Truyền thông, đạt 43,5 điểm; ngành Tài nguyên -Môi 

trƣờng và Xây dựng có tỉ lệ thấp nhất, chỉ 1,1%. Kết quả này phản ánh, thực 

hiện chủ trƣơng của Đảng ƣu tiên phát triển KT-XH vùng DTTS, các ngành nêu 

trên đã tích cực truyền thông để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao tại chỗ để phát triển bền vững vùng DTTS. Nhƣng các ngành có nhiều 

đóng góp cho đồng bào, nhất là Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trƣờng lại không quan tâm đến công tác truyền thông. Đây cũng là vấn đề 

đặt ra đối với một số ngành chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác 

truyền thông, nhất là đối với đồng bào DTTS. Từ những vấn đề nêu trên, ngƣời 

dân mong muốn Đảng, Nhà nƣớc quan tâm hơn nữa đến phát triển KT-XH vùng 

DTTS, nhất là cải thiện các điều kiện để tiếp cận hiệu quả hơn các phƣơng tiện 

TTĐC. 

Để cải thiện việc tiếp cận TTĐC của ngƣời dân vùng DTTS thì vai trò của 

chính quyền rất quan trọng. Kết quả điều tra xã hội cho thấy, đa số bà con mong 

muốn “chính quyền cải thiện điều kiện kinh tế cho ngƣời dân” (67,7%); sau đó 

là “nâng cao dân trí cho đồng bào” (53,5%); “tổ chức nhiều buổi giao lƣu, sinh 

hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao” (48,8%) và “tổ chức nhiều hoạt động cộng 

đồng, thiết thực, có ý nghĩa” (47,7%); “cấp tiền hoặc trao tặng để bà con đƣợc 

sở hữu các phƣơng tiện TTĐC” chiếm tỉ lệ nhấp nhất (24,2%). Nhƣ vậy, vấn đề 
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đặt ra là để có điều kiện, thời gian, môi trƣờng cho việc nghe đài, đọc báo, sách, 

xem phim… bà con phải có đời sống kinh tế no đủ, ổn định. Cho nên, phát triển 

kinh tế, vƣơn lên làm giàu là điều kiện quan trọng nhất. Việc này đòi hỏi các cấp 

chính quyền địa phƣơng phải tích cực thực hiện những giải pháp căn cơ, phù 

hợp với từng vùng để giúp đỡ đồng bào. Nhƣ vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là các 

cơ quan HTCT và BCTT cần quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông, 

truyền thông phải đi trƣớc một bƣớc, phải cập nhật thông tin, có khả năng phân 

tích, dự báo đƣợc tình hình và xu thế phát triển vùng DTTS để tạo lập và định 

hƣớng dƣ luận xã hội phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS 

3.1.3. Trách nhiệm chính trị của một số cơ quan báo chí- truyền thông chưa 

cao khi truyền tải thông tin về vùng dân tộc thiểu số 

Công tác chỉ đạo, định hƣớng các cơ quan BCTT đƣa tin về vùng DTTS 

có thời điểm chƣa đáp ứng yêu cầu đề ra, có lúc còn chậm trong phối hợp, trao 

đổi, cung cấp thông tin. Do vùng DTTS chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, chậm 

cung cấp thông tin dẫn đến BCTT có lúc “chạy theo” MXH, sử dụng thông tin 

từ MXH thiếu kiểm chứng hoặc kiểm chứng chƣa chặt chẽ. Tình trạng thông tin 

sai sự thật, thiếu cơ sở, suy diễn, xúc phạm ngƣời DTTS vẫn còn. Một số cơ 

quan báo chí có dấu hiệu bị tác động, chi phối bởi lợi ích, cơ chế thị trƣờng cho 

nên ít đăng bài về DTTS, hoặc có đăng thì lấy bài từ các tờ báo khác, đăng cho 

xong, thiếu sáng tạo, thiếu hấp dẫn.  

Mặc dù các cơ quan TTĐC đã cố gắng truyền tải nhiều thông tin về vùng 

DTTS và đã đạt đƣợc những kết quả quan trọng, tuy nhiên ngƣời dân vùng 

DTTS vẫn mong muốn nhiều hơn nữa. Có 47% nhà truyền thông cơ sở cho rằng 

hiện nay, số lƣợng ấn phẩm, chƣơng trình TTĐC dành cho vùng DTTS là chưa 

nhiều, có 12,7% cho rằng ít và có 5,8% là rất ít. Chỉ có 4,8 đánh giá là nhiều và 

29,6% là khá nhiều. Do nhiều ngƣời chƣa có điều kiện tiếp cận các phƣơng tiện 

truyền thông mới, nên truyền hình, đài phát thanh, báo in vẫn là những phƣơng 

tiện chủ yếu để tiếp nhận thông tin chính thống. Vì vậy, thời gian tới, các cơ 

quan BCTT cần tăng cƣờng thông tin dành cho vùng DTTS nhiều hơn nữa, đáp 

ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào (Xem biểu đồ 23). 
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Biểu đồ 23. Về số lượng ấn phẩm, chương trình dành cho  

vùng DTTS trên TTĐC (%) 

 

 

 

Mặc dù vậy, có những khó khăn khách quan khó vƣợt qua đang cản trở 

ngƣời DTTS tiếp cận thông tin từ TTĐC. Kết quả điều tra thực tế cho thấy, do 

“điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn” nên 51,6% số ngƣời đƣợc hỏi 

ít có điều kiện sử dụng sản phẩm báo chí; do “ít tương tác, ít thể hiện nhu cầu 

với báo chí, truyền thông” tỷ lệ cao thứ hai, chiếm 40,9%; do “tình trạng mù 

chữ và nhận thức hạn chế của một bộ phận bà con”, chiếm 38,7%... “MXH phát 

triển thu hút người DTTS” có tỉ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 10,2%. Đây là vấn đề 

lớn, đòi hỏi Đảng, Nhà nƣớc và các cấp địa phƣơng quan tâm nhiều hơn nữa đến 

phát triển vùng DTTS, trƣớc hết là kinh tế, sau đó là giáo dục và các thiết bị, sản 

phẩm truyền thông. 

Bên cạnh đó, những khó khăn mang tính chủ quan cản trở hoạt động của 

các chủ thể truyền thông ở vùng DTTS cũng khá lớn: “thiếu kinh nghiệm thực tế 

tại vùng DTTS” là khó khăn lớn nhất, chiếm 48,4%; “chưa/ít được bồi dưỡng, 

tập huấn về DTTS” là khó khăn thứ hai (42,5%); tiếp theo là việc tiếp cận bà con 

còn nhiều khó khăn (26,9%); “lãnh đạo cơ quan báo chí ít quan tâm đến chủ đề 

DTTS” chiếm tỉ lệ thấp nhất (8,6%). Điều này chứng tỏ, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng của nhà báo và các chủ thể truyền thông khác là quan trọng 

nhất. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ 

BCTT. 

Hiện nay, ở các cơ quan BCTT, đa số các nhà báo chuyên viết về DTTS là 
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ngƣời Kinh, và không có nhiều nhà báo đƣợc đào tạo hoặc viết chuyên sâu về 

vùng DTTS. Nghĩa là, phần lớn các tác giả đang nói về các dân tộc có nền văn 

hóa và hệ giá trị tƣơng đối khác với họ. Mặc dù, các phóng viên, biên tập viên, 

kỹ thuật viên ở các báo ngày càng đƣợc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp 

vụ nhƣng vẫn còn nhiều hạn chế, chƣa theo kịp cách làm và xu hƣớng phát triển 

của báo chí hiện đại. Đa phần họ còn thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm để viết sâu 

về vùng DTTS, chƣa thấy rõ đƣợc mối quan hệ của các lĩnh vực liên quan đến 

những vấn đề đang đặt ra đối với vùng DTTS. Điều này một phần giải thích cho 

thực trạng các bài viết về đời sống các vùng DTTS thƣờng mang tính bị động, 

“nhạt” và dàn trải. Các tin bài mà báo chí đƣa đến cho độc giả thƣờng đƣợc nhà 

báo “nhìn từ bên ngoài”, qua lăng kính chủ quan của ngƣời quan sát. Hơn thế 

nữa, do các bài báo về các DTTS lại chủ yếu hƣớng tới công chúng nhóm dân 

tộc đa số, những ngƣời có nhu cầu tìm hiểu về tình hình chính trị - xã hội và các 

nền văn hóa của các dân tộc khác với họ, nên không phù hợp với thị hiếu đồng 

bào DTTS. Cũng chính vì thế, lối đƣa tin theo kiểu „dán nhãn‟ hay đi sâu mô tả 

những phong tục tập quán kỳ lạ, bí hiểm để thỏa mãn sự hiếu kỳ thƣờng để lại 

những hệ lụy khó lƣờng.  

Những trở ngại đối với các nhà truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS (già 

làng, ngƣời uy tín, báo cáo viên, tuyên truyền viên, công an, bộ đội, giáo viên…) 

cũng phản ánh những hạn chế của họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 

mình. Đó là: “không biết tiếng DTTS/ không có người thông dịch để giao tiếp 

chủ động” là trở ngại lớn nhất, chiếm 61,8%; “ảnh hưởng của yếu tố thời vụ, tập 

quán lao động sản xuất của người DTTS” là trở ngại thứ hai, chiếm 33,9%; 

trong khi yếu tố chính quyền lại đƣợc đánh giá cao, chỉ 3,2% trả lời “không 

được chính quyền phối hợp, tạo điều kiện”.  

 Hơn thế nữa, kết quả khảo sát về chất lƣợng nội dung và hình thức của 

các ấn phẩm báo in cũng cho thấy, “độ tin cậy về các thông tin, hình ảnh tuyên 

truyền” đƣợc đánh giá cao nhất, đạt 3,56/5 điểm; sau đó là “mức độ gần gũi, gắn 

kết với người DTTS” – đạt 3,37 điểm; “sự hấp dẫn về hình thức thể hiện”, “sự 

thuận tiện cho người dân tiếp cận sản phẩm” đƣợc đánh giá thấp nhất- đạt 3,16 

và 3,18 điểm. Điều này cho thấy, bên cạnh nội dung, bà con còn đòi hỏi khá cao 

về hình thức thể hiện, nhất là ảnh, bảng biểu, sơ đồ dễ nhìn, dễ nhớ. 
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Theo nghiên cứu “Thông điệp truyền thông về DTTS trên báo in”
99

, trong số 

500 bài viết về DTTS trên báo in, chỉ có 4 bài đƣợc đăng ở trang đầu, ít đƣợc coi 

là quan trọng. Nội dung phản ánh tình hình khó khăn của vùng DTTS đƣợc đề 

cập nhiều nhất (với 54% số bài), tiếp đến là điểm nóng chính trị (11,5%), khu du 

lịch văn hóa (11,1%), vùng căn cứ cách mạng (6,7%), điểm nóng về ma túy - tệ 

nạn xã hội (3,6%) và các vùng khác (21%). Hơn 2/3 số bài viết đề cập đến các 

khu vực khó khăn hoặc có vấn đề về chính trị và tệ nạn xã hội, tạo nên ấn tƣợng 

chung, tiêu cực về vùng DTTS. Hơn thế nữa, 65% bài đã viết không chính xác 

tên dân tộc. Số liệu này phản ánh nhận thức và kiến thức của các cơ quan BCTT 

về vùng DTTS còn hạn chế, thậm chí phiến diện. Có tới 41% số bài chỉ sử dụng 

nhóm ngôn ngữ tiêu cực, trong khi đó chỉ có 24% số bài sử dụng nhóm ngôn 

ngữ tích cực, còn lại 35% sử dụng hỗn hợp cả hai nhóm ngôn ngữ. Điều đó cho 

thấy, bất chấp sự vận động đi lên của xã hội và những nỗ lực của Nhà nƣớc 

trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, quan điểm và cách đánh giá 

của các cơ quan BCTT đối với ngƣời DTTS dƣờng nhƣ chƣa đƣợc cải thiện. Vì 

vậy, mặc dù độc giả có thể hình dung ra đƣợc ngƣời DTTS là những ngƣời chủ 

động, sáng tạo, nghị lực, thông minh, vƣợt khó, cần cù, hay khoẻ mạnh, xinh 

đẹp, tốt bụng, chân thành, thật thà, đoàn kết, hiền lành… nhƣng cũng không 

khỏa lấp đƣợc hình ảnh nghèo đói, khó khăn, thiếu thốn, lam lũ, vất vả, vay 

mƣợn nợ nần, thiếu hiểu biết (học vấn thấp, thất học), lạc hậu, mê tín dị đoan…, 

khắc sâu thêm định kiến đối với ngƣời DTTS. Phổ biến là đánh giá dựa trên tiêu 

chí so sánh với ngƣời Kinh, ví dụ: “Không nhƣ ngƣời Kinh… với đồng bào dân 

tộc làm y tế là phải đến với họ… mình phải chủ động đến với dân…”  

So sánh giữa BCTT Trung ương với BCTT địa phương, kết quả cho thấy, 

BCTT Trung ƣơng chủ yếu khai thác các yếu tố hấp dẫn về văn hóa- xã hội, 

quảng bá đặc trƣng văn hóa, lễ hội, cảnh quan thiên nhiên; vấn đề đói nghèo, 

khó khăn ở vùng DTTS; còn phần lớn báo địa phƣơng viết bằng thể loại phản 

ánh; trong đó gần 70% khẳng định thành tựu phát triển địa phƣơng; chỉ gần 20% 

số bài nêu khó khăn, bất cập của địa phƣơng, mà chủ yếu mang tính khách quan, 

do thiên tai, bão lũ, hủ tục lạc hậu... Cùng một sự kiện nhƣng cách tiếp cận của 

báo Trung ƣơng và địa phƣơng khác nhau: nếu báo chí Trung ƣơng khai thác 

khía cạnh vi phạm pháp luật, những yếu kém của địa phƣơng; thì báo chí địa 

phƣơng nhấn mạnh yếu tố khách quan dẫn đến sự cố hay thiên tai, nghĩa là giảm 

                                                           
99

 Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và môi trƣờng và khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thông 

điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên báo in,  Nxb Thế giới, 2011. 
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nhẹ mức độ sai phạm, hạn chế của chính quyền địa phƣơng. Mặc dù vùng DTTS 

còn khó khăn, nhƣng báo chí địa phƣơng chủ yếu khẳng định những thành tựu, 

mặt tích cực; trong khi báo chí Trung ƣơng thiên về phê phán, nêu những hạn 

chế, yếu kém.  

Số bài viết về DTTS trên báo chí Trung ƣơng không nhiều (không kể 

những tờ báo chuyên viết về DTTS), chƣa thật sự quan tâm đến đề tài vùng 

DTTS, tỷ lệ tin bài về chủ đề này chỉ chiếm 5-10%. Nguyên nhân có nhiều, 

nhƣng chủ yếu là thiếu tƣ liệu vì các vùng DTTS ở xa; do thị trƣờng công chúng 

ít ngƣời quan tâm. Để viết đƣợc một bài hay về vùng DTTS phải đầu tƣ nhiều 

thời gian, công sức, phóng viên phải là ngƣời am hiểu phong tục tập quán mới 

có thể tiếp cận đƣợc với đồng bào và qua đó khai thác thông tin. Hiện nay do cơ 

chế tài chính phức tạp, nhuận bút thấp, các khoản chi phí cho các chuyến đi khá 

lớn, nên không hấp dẫn các nhà báo, kể cả những ngƣời từng công tác ở vùng 

DTTS. Kết quả phân tích 500 bài báo cho thấy, phần lớn các nhà báo có thái độ 

khong đúng khi viết về ngƣời DTTS theo các mức độ khác nhau: 17% có định 

kiến, 52% có định kiến nhiều; chỉ có 31% không có định kiến. 

Nghiên cứu về đài PT-TH phát bằng tiếng Thái ở các tỉnh Tây Bắc cho thấy một số bất cập: 

Thứ nhất, nội dung thông tin có tính thời sự chƣa cao, chƣa sát thực tế; một số chƣơng trình 

3 ngày mới có một số nên thông tin cũ, thiếu hấp dẫn. Thứ hai, đối với các chƣơng trình 

đƣợc dịch từ tiếng phổ thông sang, hầu hết phản ánh các vấn đề chung ở địa phƣơng, chứ 

không phải từ thực tiễn cuộc sống dân tộc Thái. Thứ ba, các chƣơng trình chủ yếu đƣa thông 

tin về địa phƣơng mình, ít khai thác thông tin liên quan đến ngƣời Thái ở địa bàn khác, hay 

thông tin thời sự trong nƣớc và quốc tế…, hạn chế trong việc giúp đồng bào mở rộng tầm 

hiểu biết ra ngoài phạm vi địa phƣơng. (Tư liệu khảo sát thực tế năm 2019) 

Đối với các nhà báo trong bối cảnh truyền thông số, vấn đề đặt ra là: 

Thứ nhất, nhà báo cần thu hút sự hợp tác và tham gia của công chúng 

DTTS. Trong thực tế, truyền thông truyền thống do nhà báo chủ động truyền tải, 

công chúng thƣờng ở vị trí bị động. Để sử dụng những thông tin thật sự hữu ích 

từ công chúng, các nhà báo cần sử dụng báo mạng điện tử hoặc MXH để thu 

thập thông tin từ công chúng. Đồng thời các nhà báo cần sáng tạo các sản phẩm 

báo chí đa phƣơng tiện, hấp dẫn ngƣời xem, qua đó thu hút lƣợng công chúng 

lớn cho cơ quan mình. 

Thứ hai, nhà báo cần biết tổng hợp và chắt lọc thông tin. Trong môi 

trƣờng truyền thông hội tụ, sự đa dạng hóa của các loại hình truyền thông đã 

đem lại cho con ngƣời nguồn thông tin đa dạng và phong phú, tuy nhiên sự hỗn 

tạp và thiếu trật tự của thông tin đã khiến công chúng DTTS gặp khó khăn trong 

http://nguoilambao.vn/xay-dung-moi-truong-truyen-thong-kien-tao-de-tao-dung-niem-tin-tu-cong-chung-n5105.html
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việc lựa chọn những thông tin hữu ích. Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà báo 

trong quá trình tổng hợp và chắt lọc thông tin, đem đến cho công chúng những 

sản phẩm truyền thông chất lƣợng, giảm thiểu những khó khăn trong vấn đề tiếp 

nhận những thông tin hữu ích, làm tốt vài trò của “ngƣời gác cổng” là rất cần 

thiết. 

Thứ ba, thông tin nhanh nhƣng phải chính xác. Trong kỷ nguyên truyền 

thông hội tụ, mặc dù cách thức truyền thông luôn đƣợc đổi mới, nhƣng “nội 

dung vẫn là số một” là yếu tố then chốt để các hãng truyền thông cạnh tranh với 

nhau. Sự hội tụ về mặt kỹ thuật đã khiến tốc độ truyền phát thông tin tăng lên 

nhanh chóng, nhƣng chất lƣợng nội dung không cao; tin, bài thiếu chiều sâu, 

hiện tƣợng đồng nhất hóa, giống nhau khá nghiêm trọng. Cuộc cạnh tranh thông 

tin ngày càng gay gắt, các hãng truyền thông lớn đều lấy việc đƣa các bản tin 

độc quyền vào thời điểm sớm nhất làm tôn chỉ. Tuy nhiên, vì theo đuổi tính cập 

nhật và “độc quyền” thông tin, nhiều nhà báo phải biên tập rất nhanh, và chú ý 

rất nhiều đến kỹ xảo làm “hot” bản tin để “câu” độc giả, khán giả, mà ít đầu tƣ 

nội dung, thậm chí nội dung thiếu chính xác. 

Thứ tƣ, nhà báo phải có tƣ duy đa phƣơng tiện. Bên cạnh việc sở hữu một 

chiếc máy điện thoại thông minh, nhà báo cần phải có “tƣ duy mobile” khi tác 

nghiệp. Hiện nay, nhiều cơ quan BCTT lớn yêu cầu nhà báo cùng lúc phải cung 

cấp các nội dung cho nhiều loại hình truyền thông: viết tin cho báo in, gửi sản 

phẩm cho truyền hình và phát thanh, thậm chí cả Internet bao gồm video, ảnh, 

bản tin viết cho điện thoại di động. 

Tóm lại, để thích ứng trong môi trƣờng truyền thông mới, nhà báo “đa kỹ 

năng” ngoài việc nắm bắt các công nghệ làm báo truyền thống, phải biết xử lý 

ảnh và video, đặc biệt biết sử dụng MXH để tăng giá trị cho tờ báo của mình và 

coi công chúng là đối tác trong quá trình tác nghiệp.  

3.1.4. Thông điệp, nội dung truyền thông về vùng dân tộc thiểu số còn cứng 

nhắc, thiếu hấp dẫn, chưa phù hợp với thị hiếu của đồng bào dân tộc thiểu số  

Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2012 về chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

đƣa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa nhấn mạnh: Tăng cường đưa 

nội dung thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; cung cấp, giới thiệu các kinh nghiệm, các gương điển hình 

tiên tiến trong sản xuất, hoạt động xã hội; phổ biến kiến thức về các tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật trong các hoạt động sản xuất; giới thiệu, phổ biến các thông 

tin về bảo tồn văn hóa phục vụ đồng bào các dân tộc khu vực miền núi, vùng 

http://nguoilambao.vn/mot-so-van-de-dat-ra-doi-voi-bao-chi-trong-moi-truong-hoi-tu-truyen-thong-n2438.html
http://nguoilambao.vn/internet-dang-doi-thay-xa-hoi-the-nao-n4317.html
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sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Tuy nhiên, trên thực tế, các phƣơng tiện TTĐC 

không phải lúc nào cũng bám sát sự chỉ đạo đó. 

Kết quả khảo sát cho thấy, PT-TH là kênh thông tin đồng bào DTTS tiếp 

cận nhiều nhất. Trong nội dung của các chƣơng trình, đồng bào ở vùng DTTS 

đánh giá chất lƣợng nội dung “truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước đến người dân” đạt số điểm cao nhất (3,71/5); “thông tin 

khách quan, có độ tin cậy” xếp thứ hai (3,68). Tuy nhiên, chất lƣợng thông tin 

“phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người DTTS” đạt số điểm thấp nhất (3,25); 

mức độ “phản ánh được vấn đề người DTTS quan tâm” cũng thấp (3,31). Nhƣ 

vậy, vấn đề đặt ra là các phóng viên chƣa thật sự đi sâu thực tế, chƣa kịp thời 

nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của bà con để phản ánh trên sóng PT-TH.  

Các thông tin về tiềm năng và cơ hội đầu tƣ vào các vùng DTTS vẫn đƣợc 

đƣa trên TTĐC trung ương, nhƣng chƣa sâu, thiếu hấp dẫn, thiếu tính chuyên 

nghiệp. Các bài trên TTĐC chƣa tạo thành chuỗi thông tin mang tính chỉ dẫn 

đầu tƣ; hoặc có thì còn sơ sài, đặc biệt là thông tin về môi trƣờng đầu tƣ, chính 

sách đãi ngộ của địa phƣơng; chƣa thuyết minh đƣợc sự hấp dẫn của cơ hội, khả 

năng hợp tác đầu tƣ. Truyền thông chủ yếu nêu rõ tiềm năng, khả năng, chƣa 

nhấn mạnh hiện thực phát triển KT-XH; chƣa mời đƣợc chuyên gia tƣ vấn chính 

sách hay đầu tƣ cho vùng DTTS. Hầu hết các bài viết tƣ vấn đầu tƣ do các nhà 

báo, phóng viên thu thập thông tin và viết bài phản ánh, chƣa có bài chuyên sâu. 

Nếu các bài đăng ý kiến chuyên gia có uy tín sẽ tác động mạnh tới công chúng, 

nhất là các nhà đầu tƣ tiềm năng.   

  Thông tin về các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 

đƣợc phổ biến rộng rãi trên các loại hình truyền thông, nhƣng chủ yếu là các bản 

tin, ít phân tích sâu và hƣớng dẫn cụ thể để bà con thực hiện. Trong những năm 

gần đây, bà con DTTS rất quan tâm đến cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển 

đảo của nƣớc ta trên Biển Đông; về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thƣờng 

xuyên theo dõi trên các phƣơng tiện truyền thông về diễn biến các vụ án. Mức 

độ quan tâm các vấn đề chính trị cao hơn hẳn so với các chủ đề khác. Kết quả 

khảo sát cho thấy: Thông tin “Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt 

Nam” và “vụ án Trịnh Xuân Thanh” đƣợc biết nhiều nhất (đạt hơn 95% và hơn 

77%), cao hơn hẳn so với các chủ đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí.  

 Bà con DTTS cũng quan tâm đến nội dung về HTCT, tình hình cán bộ là 

ngƣời DTTS làm việc trong HTCT các cấp, cuộc đấu tranh chống các âm mƣu, 

thủ đoạn của các thế lực thù địch; về đời sống KT-XH vùng DTTS, tỷ lệ hộ 
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nghèo, trình độ dân trí, đời sống văn hóa, việc chăm sóc sức khoẻ cho đồng 

bào... tuy nhiên số bài về các chủ đề này khá nhiều nhƣng ít bài hay, nhất là các 

phóng sự dài kỳ. Các nhà báo vẫn chƣa hiểu rõ trình độ, tính cách đồng bào 

DTTS, có phần coi thƣờng họ. Điều này thể hiện ở nội dung các bài viết. Ví dụ, 

phản ánh ngƣời DTTS nhƣ những con ngƣời ngây thơ, cả tin nhƣng hám lợi nên 

dễ bị dụ dỗ, kích động để chống phá chính quyền, nhƣ “vì đƣợc nhận 20 nghìn 

đồng mà sẵn sàng đi nghe giảng đạo, tham gia biểu tình, gây rối”; hoặc báo chí 

trích dẫn lời một già làng Tây Nguyên: “mình thay mặt bà con xin lỗi chính 

quyền vì mình không cản đƣợc sự ngu muội của bà con trong chuyện sai trái vừa 

qua” và “cán bộ công an đã bảo vệ giúp đỡ biết bao nhiêu điều cho bà con dân 

làng có cuộc sống bình yên để làm ăn, vậy mà trong phút giây nông nổi nào đấy, 

một số ngƣời lại quên ơn”.  

  Về nội dung kinh tế, cho đến nay, trên BCTT còn thiếu bài có chiều sâu (các 

bài trên các tạp chí kinh tế chuyên sâu lại không phù hợp với trình độ đồng bào 

DTTS); ít bài của chuyên gia, phóng sự, phỏng vấn chuyên gia về các vấn đề 

kinh tế vùng DTTS. Các bài giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của từng vùng 

DTTS, kêu gọi các nhà đầu tƣ chƣa nhiều. Tấm gƣơng ngƣời sản xuất, kinh 

doanh giỏi cũng chƣa đƣợc báo chí quan tâm đúng mức; các bài giới thiệu mô 

hình phát triển kinh tế cũng còn ít. Chủ đề kinh tế xuất hiện nhiều trên BCTT 

nhƣng chủ yếu là chủ đề phụ, từ phản ánh các loại hình hoạt động kinh tế, tính 

chất của mô hình sản xuất, những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp, 

ngƣời dân làm kinh tế. Các hoạt động khác nhƣ buôn bán dịch vụ, thủ công 

nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, làm thuê cũng đƣợc đề cập nhƣng với tỉ lệ rất thấp, 

khiến cho hình ảnh ngƣời DTTS thƣờng gắn liền với nông nghiệp. Khá nhiều 

bài viết phê phán mô hình sản xuất của ngƣời dân bản địa (cho là lạc hậu) và cổ 

vũ cho việc áp dụng phƣơng thức sản xuất mới. Đã có nhiều bài phản ánh những 

ngƣời DTTS chủ động, sáng tạo, nỗ lực vƣơn lên không chỉ làm giàu cho bản 

thân mà còn đóng góp cho cộng đồng, song hình ảnh ngƣời DTTS khó khăn, bế 

tắc, bị động, ỷ lại, đƣợc trợ giúp hay trông đợi sự trợ giúp về kinh tế vẫn xuất 

hiện với tần suất cao hơn hẳn. “Nghèo” và “đói”, “thoát nghèo”, “tái nghèo” vẫn 

là những từ đƣợc dùng phổ biến. Các động từ phản ánh rõ sự chênh lệch vị thế 

nhƣ “cứu trợ”, “hỗ trợ”, “đƣa”, “đem”, “trao”, “giúp”, “mong quan tâm”… đƣợc 

sử dụng hết sức phổ biến. Hình ảnh phổ biến này không chỉ tạo ra định kiến đối 

với các DTTS, mà nghiêm trọng hơn khiến cho họ tự định kiến với bản thân và 

trở nên ngày càng phụ thuộc vào sự dẫn dắt và hỗ trợ từ bên ngoài.   
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 Về nội dung văn hóa, BCTT phản ánh khá đa dạng, phong phú, nhƣng còn ít 

bài phân tích, nhất là đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra. Chƣa bao giờ 

đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam lại “trăm hoa khoe sắc” đa dạng, phong 

phú nhƣ ngày nay
100

. Theo nghiên cứu thực tế
101

, trong số 149 bài báo đề cập 

đến văn hóa, chủ đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đƣợc bàn luận 

nhiều nhất, chiếm 55,7%, tiếp sau là chủ đề xóa bỏ các hủ tục (27,5%), nguy cơ 

văn hóa bị mai một (10,7%) và cố gắng níu kéo các hoạt động văn hóa cổ truyền 

(2,7%). Các bài viết cho thấy, bản thân ngƣời DTTS tham gia hăng hái nhất 

trong việc bảo tồn văn hóa cổ truyền (77,8%). Tuy nhiên nhân vật chính thƣờng 

là ngƣời già (già làng) hoặc ngƣời có uy tín, chức sắc. Giới trẻ, những ngƣời dân 

bình thƣờng ít thấy xuất hiện nhƣ những chủ thể tích cực trong quá trình này. 

Mặc dù phần lớn các tác giả đều khẳng định văn hóa truyền thống là đáng trân 

trọng, nhƣng nếu xem văn hóa nhƣ sản phẩm của quá trình sáng tạo, thực hành 

và duy trì bởi cộng đồng thì đang còn thiếu vắng các thành viên là ngƣời dân và 

đây là một thực tế đáng lo ngại. Nhƣng các nhà truyền thông cũng ít nhận thấy 

và cảnh báo về hiện tƣợng này.  

  Thực tế khảo sát cũng cho thấy, BCTT còn bất cập khi phản ánh văn hóa 

các vùng DTTS. Ví dụ, nhiều tỉnh Tây Bắc có số lƣợng DTTS khá lớn, mỗi dân 

tộc có những nét văn hóa độc đáo riêng nhƣng số lƣợng, tần suất các nội dung, 

chƣơng trình đặc trƣng của văn hóa dân tộc còn ít. Việc phân bổ nội dung phản 

ánh văn hóa DTTS chƣa thật linh hoạt và khoa học; chủ yếu dừng lại ở phản ánh 

những phong tục, tập quán đặc sắc mang tính tích cực, bản sắc; những mặt trái 

của phong tục, tập quán còn ít đƣợc đề cập; chất lƣợng nội dung thông tin chƣa 

đồng đều, chƣa tạo nhiều dấu ấn; một số chƣơng trình thực hiện chƣa sâu, mới 

chỉ dừng lại ở chỗ phản ánh sự kiện chứ chƣa đi sâu phân tích lý giải về những 

nét đặc sắc hay những mặt trái, cổ hủ ở những nét văn hóa đó. Thực ra ngƣời 

DTTS có nhiều tập quán, phong tục tốt đẹp, nhƣng có thời kỳ lại cho là lãng phí, 

mất trật tự và cấm, thậm chí bị hiểu sai lệch, thô thiển (nhƣ chợ tình Khâu Vai, 

Sapa). Trong lao động sản xuất, cứ nghĩ đồng bào là lạc hậu, phải cầm tay chỉ 

việc. Nhƣng thực ra họ có rất nhiều kinh nghiệm quý, vì ở hoàn cảnh, điều kiện 

hiểm trở nhƣ thế mà vẫn làm ăn đƣợc trên núi đá. 

                                                           
100

 Báo Lao động, ngày 16-12-2015; Dân trí ngày 17-12-2015; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Báo cáo tổng kết Nghị 

quyết 10- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 

Nguyên thời kỳ 2001 – 2010.  
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 Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên tuyền: Truyền thông vùng DTTS trên báo in, đề tài nghiên cứu 

năm 2017.  
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Về nội dung bảo vệ môi trường, nhìn chung, số bài truyền thông, nâng cao 

ý thức ngƣời DTTS về bảo vệ môi trƣờng chƣa nhiều. Các chủ thể truyền thông, 

nhất là truyền thông trực tiếp, chƣa thấy hết mức độ nguy hại của các hiện tƣợng 

tác động xấu đến môi trƣờng nên chƣa tích cực phản ánh, vận động bà con bảo 

vệ môi trƣờng. Do tác động tiêu cực của con ngƣời trong canh tác nhƣ đốt phá 

rừng bừa bãi, đã gây ra không ít tai hại cho việc tàn phá đất đai, khiến cho tài 

nguyên rừng bị suy giảm nghiêm trọng. Đặc biệt vào mùa khô, những nơi mất 

rừng môi trƣờng trở nên rất khắc nghiệt, các suối khô cạn, nạn thiếu nƣớc trở 

nên trầm trọng, có vùng cƣ dân phải đi hàng chục cây số để lấy nƣớc sinh hoạt 

nhƣ vùng Lục Khu ở Cao Bằng, vùng Đồng Văn, Mèo Vạc ở Hà Giang,… Tình 

trạng khan hiếm nƣớc càng trở nên nghiêm trọng ở Tây Nguyên, nơi có 6 tháng 

mùa khô. Những năm gần đây, do phát triển không cân đối các loại cây công 

nghiệp ở vùng này, dẫn đến tình trạng khai thác nguồn nƣớc ngầm để tƣới bừa 

bãi, làm cho nguồn nƣớc mặt bị cạn kiệt, tụt mức nƣớc ngầm. Trong khi chúng 

ta còn nhiều khó khăn, chƣa thể giải quyết ngay ô nhiễm môi trƣờng nông thôn 

miền núi bằng công nghệ tiên tiến thì biện pháp cấp bách trƣớc mắt là cần phải 

đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về vệ sinh môi 

trƣờng; thậm chí phải dùng tới các biện pháp mạnh nhƣ phạt lao động công ích 

đối với những ngƣời vi phạm và cố tình vi phạm về vệ sinh môi trƣờng. 

Hiện nay, TTĐC đã kịp thời phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nông 

thôn tại các xã vùng cao, vùng DTTS, nguyên nhân trƣớc hết và chủ yếu là do ý 

thức, truyền thống, phong tục và tập quán lạc hậu do chính ngƣời dân gây nên. 

Bên cạnh đó, TTĐC còn chỉ rõ ngƣời dân sử dụng không đảm bảo an toàn các 

loại hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp. Các loại rác thải chƣa đƣợc thu 

gom đúng quy định và ngƣời dân tự do vứt ra môi trƣờng xung quanh, cộng với 

phân gia súc, gia cầm vƣơng vãi càng làm cho môi trƣờng sống ô nhiễm thêm 

nặng. Hơn nữa làm nông nghiệp không chỉ dựa vào mấy loại cây trồng nhƣ lúa, 

ngô, đậu tƣơng… mà phải chăn nuôi để tăng nguồn thu nhập và lấy phân bón. 

Điều đó dĩ nhiên ngƣời nông dân vùng cao phải tiếp xúc trực tiếp với phân gia 

súc, gia cầm. Nếu không có biện pháp nuôi nhốt, thu gom và chế biến các nguồn 

phân hợp lý và khoa học thì vấn đề ô nhiễm môi trƣờng ở nông thôn tại các xã 

vùng cao hiện nay ngày càng trở nên nghiêm trọng. Môi trƣờng là chủ đề nóng, 

thƣờng xuyên thu hút sự quan tâm của ngƣời dân, tuy nhiên, TTĐC chƣa có 

nhiều bài viết hay, sâu sắc về vấn đề này ở vùng TTĐC.  
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Về nội dung truyền thông trực tiếp, kết quả khảo sát nhƣ sau: Nội dung 

thông tin rất phong phú, đa dạng, đề cập đến mọi mặt hoạt động của đồng bào 

DTTS. Trong số 17 nội dung khảo sát, tỉ lệ nội dung đƣợc cung cấp là “chính 

sách dân tộc, chính sách cho vùng DTTS” đạt cao nhất, chiếm 66,5%; thứ hai là 

“thông tin chính trị kinh tế, xã hội nói chung”, chiếm 50,7%; “chống buôn lậu, 

gian lận thƣơng mại” thấp nhất, chỉ chiếm 18,2% (Xem Bảng 27). 

Bảng 27 . Nội dung thông tin trực tiếp cung cấp ở vùng DTTS 

STT Những nội dung được cung cấp tại các buổi truyền thông 

trực tiếp 
Có Không 

      1. Thông tin chính trị kinh tế, xã hội nói chung 50,7 49,3 

2. Chính sách dân tộc, chính sách cho  vùng DTTS 66,5 33,5 

3. Quan hệ cộng đồng, tinh thần đoàn kết 36,9 63,1 

4. Giới thiệu học nghề, định hƣớng nghề nghiệp 40,4 59,6 

5. Cách làm nông, lâm, ngƣ nghiệp 31,0 69,0 

6. Cách chăm sóc sức khỏe ngƣời 37,9 62,1 

7. Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 34,0 66,0 

8. Bình đẳng giới 33,0 67,0 

9. Tín ngƣỡng, tôn giáo 23,2 76,8 

10. Tình yêu, hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình 40,4 59,6 

11. Xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng 25,1 74,9 

12. Khai thác, bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên 25,6 74,4 

13. Phòng chống tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu 24,1 75,9 

14. An ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo 35,0 65,0 

15. Trật tự xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm 39,9 60,1 

16. Chồng bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em 29,1 70,9 

17. Chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại 18,2 81,8 

3.1.5. Phương thức truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số còn đơn điệu, ít đổi 

mới, công nghệ còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu   

Sự nghiệp đổi mới đã tiến hành đƣợc gần 35 năm, công nghệ phát triển 

nhƣ vũ bão, nhƣng phƣơng thức truyền thông ít thay đổi. Mặc dù gần đây, 

Internet, MXH đã đƣợc sử dụng nhiều, nhƣng các phƣơng tiện, thiết bị máy móc 

(máy tính, tivi, radio…) vẫn còn thiếu, lại lạc hậu. Ngay cả thiết bị đơn giản nhƣ 

đài, loa truyền thanh cũng ít đƣợc sửa chữa, thay thế.  

Hiện nay, số lƣợng cơ quan BCTT phục vụ nhu cầu thông tin cho vùng 

DTTS khá nhiều, đƣợc xây dựng thành hệ thống, có sự chỉ đạo, quản lý thƣờng 

xuyên, rộng khắp từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, tuy nhiên hiệu quả chƣa cao. 

Số lƣợng tác phẩm viết về DTTS lớn, nhƣng chất lƣợng còn nhiều hạn chế, cả 
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về hình thức và nội dung. Các bài báo, phóng sự chủ yếu phản ánh các hoạt 

động hỗ trợ, tài trợ, trợ cấp cho đồng bào. Vẫn còn những bài báo viết sai lệch 

về ngƣời DTTS, chƣa đánh giá đúng mức chất nhân văn trong văn hóa của họ
102

. 

Vẫn còn khuynh hƣớng thần bí hóa, lãng mạn hóa hoặc bi kịch hóa trong các bài 

viết về đời sống của đồng bào để kêu gọi tài trợ đầu tƣ, coi thất học, thiếu kiến 

thức, cả tin, ngây thơ, dễ dãi , dễ bị lợi dụng… là đặc điểm ngƣời DTTS. 

Các bài báo, chƣơng trình phát thanh, truyền hình viết về DTTS đã tăng 

cao về số lƣợng, nhƣng còn nặng về tuyên truyền chính sách, dài dòng, it chọn 

lọc, chƣa biên tập lại cho phù hợp với ngƣời DTTS. Ảnh báo chí thiếu tính thời 

sự, chất lƣợng chƣa cao, na ná giống nhau; số lƣợng ảnh trong các bài viết còn 

ít. Hệ thống chuyên trang, chuyên mục cũng không có bản sắc khi dành cho 

đồng bào DTTS. Thể loại còn đơn điệu, chủ yếu là bài báo và bài phản ánh 

(65%), tin (20%). Rất hiếm bài xã luận, bình luận, điều tra, phóng sự, ký chân 

dung…. Lý do dẫn đến hạn chế này là ít nhà báo là ngƣời dân tộc, nguồn tin 

khan hiếm do địa bàn sống của ngƣời DTTS xa, đi lại khó khăn. Công tác định 

hƣớng tuyên truyền trong các chƣơng trình chƣa cao, nên nhiều vấn đề trong đời 

sống xã hội của DTTS nhƣ y tế, giáo dục lại ít đƣợc đề cập. 

Hiện nay, việc sử dụng các thể loại báo chí phản ánh về vùng DTTS còn 

hạn chế, chủ yếu là tin, bài phản ánh, phóng sự, còn thiếu hấp dẫn. Các nội dung 

thông tin dƣờng nhƣ đƣợc thể hiện theo một khung sẵn, gây ra sự nhàm chán 

cho công chúng. Các báo chưa khai thác, tận dụng được triệt để các thế mạnh 

của thể loại, nhất là báo mạng điện tử, làm giảm khả năng thu hút bạn đọc và 

giảm hiệu quả của thông tin. Cụ thể: 1) Chưa phát huy tối đa khả tương tác với 

công chúng; 2) Chưa làm tốt việc sắp xếp, trình bày các tin bài liên quan, nhất 

là liên kết (link) các tin bài đã đăng vào vị trí dễ quan sát nhất của bài, hoặc sử 

dụng hệ thống các từ khóa (tag); 3) Chưa phát huy được sức mạnh của truyền 

thông đa phương tiện (phát thanh, truyền hình trên internet); 4) Chưa phát huy 

tốt hiệu quả của thông tin phi văn tự (ảnh, tranh minh họa, biểu bảng, đồ thị, sơ 

đồ, bản đồ…). Với công chúng DTTS, sự tiếp nhận thông tin đƣợc thực hiện qua 

nhiều hình thức khác nhau trong đó, thông tin phi văn tự giúp tiếp nhận thông tin 

nhanh, dễ hiểu, dễ nhớ, ấn tƣợng. 

Nghiên cứu trƣờng hợp báo Nhân dân cho thấy, báo này vẫn sử dụng 

ngôn ngữ truyền thống, theo lối cũ là text và ảnh. Báo Nhân dân điện tử cũng 
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chƣa khai thác mạnh tính tƣơng tác, chƣa tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả gửi 

những ý kiến bình luận của mình dƣới những tin, bài cụ thể. Các video vẫn đang 

tách rời nhau, đƣợc xử lý thành hệ thống, bổ trợ thông tin cho nhau. Hình thức 

thể hiện trong mỗi bài viết cũng chƣa theo hƣớng đa phƣơng tiện, trong đó sử 

dụng ảnh khá hạn chế.  

Còn báo Đầu tư và trang thông tin điện tử Tài nguyên và Môi trường lại 

chƣa quan tâm đến khả năng tƣơng tác với độc giả. Sau mỗi tin, bài của 2 trang 

này đều không có box chức năng giúp độc giả có thể gửi những ý kiến của mình. 

Ngoài ra, báo Đầu tƣ điện tử còn chƣa phát huy ƣu thế của các thể loại báo chí 

để thể hiện nội dung thông tin. Trong thời gian qua, báo này chỉ sử dụng thể loại 

phỏng vấn và bài phản ánh khi đƣa tin về vùng DTTS, hình thức thể hiện còn 

đơn điệu. 

Các chƣơng trình dành cho vùng DTTS của Đài TNVN (VOV4) còn đơn 

điệu, nhất là thiếu sự chỉ đạo tổng thể, phối hợp giữa các cơ quan thƣờng trú, 

thời lƣợng phát tiếng DTTS còn ít (mỗi thứ tiếng phát 30-45 phút/ngày), nội 

dung còn sơ sài,  hình thức chủ yếu là đọc tin độc thoại. Đài đang thiếu đội ngũ 

phóng viên am hiểu về DTTS, mới chỉ có biên dịch viên, chƣa có phóng viên 

chuyên trách. Các sản phẩm do cộng tác viên từ các đài tỉnh gửi về chất lƣợng 

chƣa cao. 

Kết quả điều tra xã hội cho thấy, chất lƣợng thông tin – tiếp cận từ góc độ 

tiện lợi cho công chúng đƣợc truyền thông ở vùng DTTS hiện nay, chỉ số “Sự 

phù hợp, thiết thực của thông tin” đƣợc đánh giá cao nhất (3,18/5 điểm); “mức 

độ dễ hiểu của thông tin” xếp thứ hai (3,12 điểm); thấp nhất là “mức độ hấp dẫn 

thu hút người DTTS” (2,92 điểm). Nhƣ vậy, nội dung thông tin khá tốt, nhƣng 

phƣơng thức truyền tải của BCTT hoặc truyền thông trực tiếp chƣa thật sự hấp 

dẫn, chƣa thuận tiện đối với bà con DTTS. Đây là vấn đề đặt ra đối với tất cả các 

chủ thể truyền thông, cả gián tiếp và trực tiếp, do đó cần phải đổi mới hình thức, 

tăng cƣờng công nghệ mới để nâng cao chất lƣợng hình ảnh, âm thanh; hoặc đổi 

mới phƣơng pháp truyền đạt thông tin cho bà con ở địa phƣơng. 

Nghiên cứu trƣờng hợp đài PT-TH cho kết quả nhƣ sau: về hình thức thể 

hiện, chất lượng âm thanh đƣợc đánh giá cao nhất, với 3,72/5 điểm; chất lượng 

hình ảnh cao thứ hai, với 3,67 điểm; tiếp theo là sự phù hợp về ngôn ngữ diễn 

đạt và việc thể hiện các đặc điểm văn hóa của người DTTS, đều đạt 3,54 điểm; 

tiêu chí sự hợp lý về các chương trình quảng cáo có số điểm thấp nhất, chỉ 3,1 

điểm. Nhƣ vậy, bà con phàn nàn việc tivi đƣa quảng cáo xen lẫn vào các chƣơng 
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trình, việc theo dõi nội dung bị đứt đoạn, ảnh hƣởng đến tâm lý công chúng. 

Việc này đòi hỏi các đài cần rút kinh nghiệm và khắc phục ngay. 

Đối với báo in, tạp chí ảnh, chất lƣợng nội dung và hình thức đƣợc đánh 

giá nhƣ sau: Chỉ số “độ tin cậy về các thông tin, hình ảnh tuyên truyền” đƣợc 

đánh giá cao nhất (3,53/5 điểm); nhƣng “sự hấp dẫn về hình thức thể hiện” đƣợc 

đánh giá thấp nhất (3,19 điểm), sau đó là “sự thuận tiện cho người dân tiếp cận” 

(3,21 điểm). Nghĩa là, hình thức thể hiện vẫn chƣa đạt yêu cầu, cần khắc phục 

trong thời gian tới. 

Về phương thức truyền thông cơ sở, kết quả khảo sát cho kết quả nhƣ sau: 

Trong 8 phƣơng pháp lựa chọn khảo sát, phƣơng pháp “trình chiếu hình ảnh, sử 

dụng dụng cụ trực quan” đƣợc đánh giá cao nhất (3,73 điểm); sau đó là “hỏi 

đáp, trao đổi, thảo luận” cao thứ hai (3,56 điểm); “làm việc nhóm” thấp nhất 

(2,75 điểm). Vấn đề đặt ra là cần tăng cƣờng đa dạng hóa các phƣơng pháp, kỹ 

thuật truyền thông, trong đó làm việc nhóm là phƣơng pháp tốt nhƣng chƣa 

đƣợc áp dụng nhiều (do phụ thuộc vào năng lực của bà con và điều kiện cơ sở 

vật chất của địa phƣơng) (Xem bảng 28). 

Bảng 28. Mức độ áp dụng các phương pháp, kỹ thuật truyền thông trực 

tiếp  

    STT 
Mức độ áp dụng các phương pháp, kỹ thuật  

truyền thông trực tiếp 

Đánh giá theo thang điểm  

1 - 5 

     1. Trình chiếu hình ảnh, sử dụng dụng cụ trực quan 3.73 

2. Hỏi đáp, Trao đổi, thảo luận 3.56 

3. Ngƣời DTTS thuyết trình 3.09 

4. Giáo viên thuyết trình 3.01 

5. Đóng kịch, tiểu phẩm, múa hát văn nghệ 2.97 

6. Đọc chép 2.35 

7. Thực hành, thao tác tại chỗ 2.83 

8. Làm việc nhóm 2.75 

Nhƣ vậy, mặc dù các văn bản hƣớng dẫn viết về vùng DTTS đã ghi rõ, 

viết cho đồng bào thì phải đảm bảo: chữ to, trình bày đẹp, ảnh nét, in trên giấy 

trắng; nội dung sát thực tế, dễ hiểu, ngắn gọn, không trùng lặp nội dung giữa các 

tờ báo, tạp chí. Nhƣng trên thực tế, hình thức truyền tải thông tin cho vùng 

DTTS vẫn còn bất cập: Cứng nhắc về nội dung, chủ yếu tin lễ tân, đăng nguyên 

văn văn bản chính sách, dày đặc chữ, chƣa biên tập lại cho phù hợp với đối 

tƣợng là công chúng DTTS. Ảnh báo chí vẫn còn thiếu tính cập nhật, không sinh 

động, chất lƣợng hình ảnh chƣa cao, chủ yếu chụp cảnh đẹp thiên nhiên, na ná 
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giống nhau ở các địa phƣơng trong một vùng (cảnh sông nƣớc Nam Bộ, rừng ca 

phê, cao su Tây Nguyên, ruộng bậc thang, núi đá Tây Bắc...). Nhiều bài báo 

thiếu ảnh minh họa nên ít hấp dẫn đồng bào. Thông tin còn rƣờm rà, khó nhớ, 

khó hiểu. Các tin bài vẫn còn dài, nhiều số liệu, thuật ngữ khoa học, ký hiệu toán 

học, cách diễn đạt phức tạp... không phù hợp với tƣ duy đồng bào. Ít khi dùng 

hình ảnh, sơ đồ mô phỏng, ghi chú cụ thể, rõ ràng... để đồng bào tiếp thu dễ 

dàng hơn. Hình thức trình bày chƣa ấn tƣợng, nhiều bài báo không có điểm 

nhấn, dàn trải, đơn điệu. Có bài dài quá, có bài nhiều ảnh nhƣng không hấp dẫn. 

Những chuyên trang, chuyên mục cũng không thể hiện rõ bản sắc của ấn phẩm 

phục vụ vùng DTTS. Ví dụ, Báo Dân tộc và Phát triển có hệ thống chuyên mục 

dành cho công chúng DTTS nhƣng không có điểm khác biệt với các chuyên mục 

khác, ít gây sự chú ý ngay từ đầu. Thậm chí một số báo (Sơn La, Lào Cai, Lai 

Châu...) không chia thành chuyên mục, chuyên trang; hoặc có nhƣng vẫn trùng 

lặp, có bài có thể đăng ở các chuyên mục khác nhau, chƣa tạo ra diện mạo riêng 

biệt. 

Về phƣơng diện tổ chức tin, bài có nội dung chỉ dẫn đầu tƣ, đa phần các 

bài viết đều do phóng viên của báo viết nên thiếu tính thuyết phục. Ngƣời tham 

gia chỉ dẫn đầu tƣ rất quan trọng, vì uy tín của họ sẽ tác động mạnh tới độc giả - 

ngƣời đƣợc tƣ vấn. Các chuyên gia viết bài đƣợc giới thiệu chi tiết tiểu sử sẽ làm 

tăng uy tín tác giả và độ tin cậy của bài báo. Tuy nhiên, trong số các báo dành 

cho vùng DTTS, rất hiếm bài giới thiệu ngƣời viết với tƣ cách là một chuyên 

gia.   

Trên kênh truyền hình VTV5, một số chƣơng trình chƣa khớp giữa hình 

ảnh và phụ đề, hình ảnh minh họa chƣa phù hợp nên chƣa đủ sức thuyết phục, 

lời bình khô cứng, dài dòng, khuôn mẫu giống nhƣ bài dành cho ngƣời có trình 

độ cao. Một số tác phẩm từ các đài địa phƣơng gửi về, VTV5 biên tập lại và 

phát sóng, nhƣng chất lƣợng hình ảnh, lời bình còn đơn giản. Do trình độ tay 

nghề của đội ngũ phóng viên cơ sở chƣa cao, nguồn tin, bài ít nên khó có sự lựa 

chọn tốt hơn; nhiều vấn đề cấp bách, nóng đang đặt ra nhƣng ít đƣợc đề cập đến. 

Hiện nay đội ngũ biên dịch viên ở VTV5 chỉ có 7 ngƣời để phát 7 thứ tiếng 

(Mông, Dao, Thái, Gia Rai, Ba Na, Cơ Ho, Khmer). Họ đƣợc cử từ các đài địa 

phƣơng lên, công tác theo chế độ biệt phái 1 năm, khi thạo việc thì lại chuyển về 

cơ quan cũ, nên tình trạng thiếu phóng viên giỏi ngƣời DTTS vãn chƣa đƣợc 

khắc phục. 
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Hầu nhƣ các tỉnh đều tuân thủ chung một mô hình truyền thông, mà chƣa 

có những chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện văn hóa - xã hội riêng của từng 

tỉnh, từng dân tộc. Một số tờ báo, tạp chí đăng bài phản ánh chƣa thực sự phù 

hợp với trình độ nhận thức của đồng bào. 

3.1.6. Nhu cầu thông tin của công chúng dân tộc thiểu số ngày càng cao, 

nhưng trình độ, năng lực các chủ thể truyền thông trực tiếp chưa đáp ứng 

được yêu cầu  

Mặc dù còn nhiều hạn chế so với vùng đồng bằng, đô thị, nhƣng đời sống 

của bà con vùng DTTS đã tốt hơn trƣớc rất nhiều, hầu nhƣ gia đình nào cũng có 

thể mua đƣợc tivi, đài, thậm chí máy tính, máy điện thoại di động, lắp đặt Wifi, 

3G để cập nhật thông tin. Trình độ KT-XH và sự hiểu biết của bà con về các vấn 

đề quốc tế và trong nƣớc không ngừng tăng cao. Vì vậy, trình độ, năng lực của 

các chủ thể truyền thông trực tiếp cũng phải đƣợc nâng cao tƣơng ứng mới đủ 

sức thuyết phục đƣợc bà con. Nội dung truyền thông phải sâu sắc, rõ ràng hơn, 

các phƣơng tiện cũng phải tiện lợi, hợp lý hơn. 

Vấn đề đặt ra đối với truyền thông trực tiếp là sự chỉ đạo của HTCT cơ sở, 

nhất là cấp ủy đảng có nơi chƣa thƣờng xuyên, chƣa đủ quyết liệt. Các cuộc họp 

cấp ủy, tổ chức đảng, HĐND, UBND, các đoàn thể nhân dân và sinh hoạt thôn, 

bản chƣa thật sự là một kênh truyền thông chính thức, chƣa kịp thời lồng ghép 

phổ biến những văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nƣớc đến cán bộ, ngƣời dân; 

hoặc nếu có thì nội dung cứng nhắc, phổ biến chiếu lệ, không có sức thuyết 

phục, dẫn đến hiệu quả truyền thông không cao. 

Đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên khá đông đảo, nhƣng chƣa phát 

huy đƣợc vai trò. Một số đảng ủy xã chƣa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của 

công tác truyền thông; thiếu kiểm tra, định hƣớng nội dung và bố trí cán bộ, thời 

gian cho báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Việc đầu tƣ cơ sở vật 

chất cho công tác truyền thông chƣa tƣơng xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đƣợc 

giao. Chính quyền một số địa phƣơng chƣa quan tâm bồi dƣỡng kỹ năng nghiệp 

vụ truyền thông, mà phó mặc cho báo cáo viên tự xoay xở, dẫn đến chất lƣợng 

không cao, hoạt động truyền thông không đƣợc duy trì thƣờng xuyên. Ở các 

vùng DTTS, công tác truyền thông đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

chống âm mƣu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch còn thụ động, thiếu 

thuyết phục. Việc truyền thông nêu gƣơng điển hình, nhân tố mới, gƣơng ngƣời 

tốt, việc tốt chƣa đủ sức mạnh lôi cuốn, cổ vũ quần chúng, lấn át cái xấu. 
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Theo lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, dù đã có những chuyển biến tích cực, nhƣng hoạt động 

tuyên truyền miệng tại khu vực vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là, chất lƣợng, nội dung tuyên 

truyền vẫn chƣa đáp ứng đầy đủ nhu cầu và trình độ ngày càng cao của ngƣời dân; tính định 

hƣớng, tính thuyết phục chƣa cao; chủ yếu tuyên truyền một chiều từ trên xuống; việc chủ 

động lắng nghe, đối thoại còn hạn chế, hay việc nắm bắt tƣ tƣởng, tâm trạng xã hội, nguyện 

vọng của nhân dân còn có lúc, có nơi chƣa thật kịp thời. Vì vậy, cấp ủy các tỉnh Tây Nguyên 

đã và đang chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lƣợng công tác tuyên truyền miệng. Trong đó, 

việc quan tâm đầu tiên là rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, 

bảo đảm tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. Thứ 

hai là, tổ chức nhiều cuộc tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ; nâng cao chất lƣợng các loại hình 

cung cấp thông tin định hƣớng; bám sát các hƣớng dẫn của Trung ƣơng, nhiệm vụ của các 

cấp ủy cùng nhu cầu thông tin của các nhóm đối tƣợng để lựa chọn, xây dựng nội dung và kế 

hoạch tuyên truyền một cách phù hợp. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thi nhằm tạo 

cơ hội cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên thêm cơ hội giao lƣu, học hỏi, các địa phƣơng 

cũng thƣờng xuyên lập các đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên tại 

các cơ quan, đơn vị, cơ sở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh. Tuy 

nhiên, những hoạt động này chƣa thƣờng xuyên, chất lƣợng chƣa cao do thiếu kinh phí và 

các tài liệu, phƣơng tiện kỹ thuật giảng dạy (Tư liệu từ Hội thảo của Đề tài ở Đắc Lắc, 

2019). 

Việc kiểm tra, đánh giá tác động của công tác truyền thông qua đội ngũ 

già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín... đến ngƣời DTTS chƣa đồng bộ, không 

thƣờng xuyên. Việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dƣ luận, dự báo 

tình hình, định hƣớng nội dung truyền thông chƣa kịp thời, còn bị động, lúng 

túng. Chế độ thù lao, hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể truyền thông trực tiếp chƣa 

tƣơng xứng và chƣa đƣợc thực hiện thống nhất, nên chƣa tạo đƣợc động lực mạnh 

mẽ cho đội ngũ này.  

Trong số 19 hình thức truyền thông đƣợc khảo sát, hoạt động của Già 

làng, Trưởng bản đạt số điểm cao nhất (2,88/5); của Cán bộ, Bộ đội, Công an, 

Giáo viên, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên cao thứ hai (2,82 điểm); của Người 

có uy tín cao thứ ba (2,77 điểm). Trong khi đó, “sự kiện, hội chợ thương mại” 

chỉ đạt 2,08 điểm. Điều đáng ghi nhận là bà con rất ít khi tiếp nhận thông tin từ 

các chủ thể không chính thống của người nước ngoài, tổ chức quốc tế (1,63 

điểm) và của các cá nhân, tổ chức đối lập, phản động (chỉ 1,54 điểm). Nghĩa là 

các hình thức truyền thông đòi hỏi kinh phí, thời gian và sự phối hợp của nhiều 

ngƣời sẽ khó thực hiện hơn. Và bà con vẫn tin tƣởng vào các nguồn thông tin 

chính thống của Nhà nƣớc; không muốn và không nghe thông tin từ các lực 

lƣợng thù địch. Vấn đề đặt ra là, các địa phƣơng cần đa dạng hóa các hình thức 
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truyền thông, phát huy thế mạnh của từng hình thức, phƣơng tiện để kịp thời 

chuyền tải thông tin bổ ích, thiết thực đến bà con, giúp họ yên tâm làm ăn và 

tích cực tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. 

Bảng 29. Mức độ tham gia các hình thức truyền thông ở vùng DTTS 

STT 
Mức độ tổ chức, hoặc tham gia truyền thông ở vùng DTTS bằng các 

hình thức 

Đánh giá theo 

thang điểm 1-5 

1. Hoạt động của Già làng, Trƣởng bản 2.88 

2. 
Hoạt động của Cán bộ, Bộ đội, Công an, Giáo viên, Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên 
2.82 

3. Hoạt động của Ngƣời có uy tín 2.77 

4. Hoạt động của các đoàn thể 2.73 

5. Nghe thời sự, học nghị quyết 2.56 

6. Thăm hộ gia đình 2.53 

7. Trong quá trình chăm sóc sức khỏe y tế 2.40 

8. Hội họp, hội nghị, hội thảo 2.39 

9. Biểu diễn nghệ thuật, hội khỏe, thi đấu thể thao 2.33 

10. Tờ rơi, tranh cổ động, tranh lật, bích báo, họa báo 2.32 

11. Ghi hình dựng băng đĩa clip, ghi âm phát thanh 2.31 

12. Truyền thông lƣu động 2.29 

13. Lớp học, khóa bồi dƣỡng 2.23 

14. Sinh hoạt tôn giáo 2.19 

15. Truyền thông nội bộ của chính ngƣời DTTS 2.19 

16. Thƣ viện ở địa phƣơng 2.15 

17. Sự kiện, hội chợ thƣơng mại 2.08 

18. Truyền thông của ngƣời nƣớc ngoài/ tổ chức quốc tế 1.63 

19. Cá nhân/ tổ chức đối lập, phản động, chống đối Nhà nƣớc 1.54 

Hoạt động truyền thông phụ thuộc khá nhiều vào công tác đào tạo, bồi 

dƣỡng, nhất là đối với truyền thông cơ sở, nơi hầu hết các chủ thể đều kiêm 

nhiệm, không đƣợc đào tạo chính quy, bài bản. Vì vậy, các địa phƣơng đã tổ 

chức nhiều lớp bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tuyên giáo, BCTT, kỹ năng 

tuyên truyền miệng… Kết quả khảo sát cho thấy: Các chủ thể tham gia lớp bồi 

dƣỡng ngắn hạn đạt tỉ lệ cao nhất, chiếm 41,7%; theo học lớp đại học chiếm 

18,9%; lớp trung cấp/cao đẳng chiếm 6,1%; lớp bồi dƣỡng dài hạn chiếm 3,9%; 

và lớp sau đại học đạt tỉ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 3,3%. Trong khi đó vẫn còn 

26,1% chƣa từng đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng. Đây là vấn đề đặt ra cho Ban Tuyên 

giáo, Sở Thông tin- Truyền thông. Cần phải tăng cƣờng mở các lớp tập huấn cho 

các chủ thể truyền thông, kể cả các nhà sƣ, thày mo, thày cúng. Khi đƣợc cập 
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nhật thông tin, đƣợc học thêm các kỹ năng truyền thông, hoạt động của họ sẽ 

mang lại hiệu quả cao hơn. 

Về địa điểm đào tạo, bồi dƣỡng các chủ thể truyền thông trực tiếp, kết quả 

khảo sát nhƣ sau: Các lớp đƣợc tổ chức tại tỉnh đạt tỉ lệ cao nhất (38,0%); thứ 

hai là tại huyện (30,3%); tiếp theo là tại xã 12,7%; còn tại Trung ƣơng chỉ 

11,3% và tại thôn/bản chỉ 7,7%. Vấn đề đặt ra đối với các cơ quan tổ chức 

chƣơng trình bồi dƣỡng, tập huấn là, nên mở ở thôn, bản, hoặc ít nhất là ở xã 

nhiều hơn sẽ thu hút đƣợc nhiều ngƣời tham gia hơn, nhƣng cũng tốn kém hơn 

(vì phải tổ chức ở nhiều nơi, nhiều lớp). 

Về các cơ quan, tổ chức chủ trì công tác đào tạo, bồi dƣỡng về công tác 

truyền thông ở cơ sở, kết quả khảo sát nhƣ sau: Các ban đảng, chủ yếu là Ban 

Tuyên giáo, Ban Dân vận tổ chức nhiều nhất, chiếm 33,1%; thứ hai là các tổ 

chức chính trị - xã hội, chiếm 24,1%; các doanh nghiệp ít nhất, chỉ 0,8%. Chính 

quyền địa phƣơng và các tổ chức chính trị- xã hội cũng rất tích cực tham gia mở 

lớp; các trƣờng đại học và các doanh nghiệp cũng tham gia, mặc dù số lƣợng 

chƣa nhiều. Vấn đề đặt ra là Ban Tuyên giáo và chính quyền địa phƣơng nên xã 

hội hóa việc mở lớp tập huấn công tác truyền thông cho các chủ thể cơ sở, kể cả 

việc huy động các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tham gia. 

Về khó khăn của ngƣời DTTS khi tham gia các hoạt động truyền thông do 

địa phƣơng tổ chức, kết quả nhƣ sau: Khó khăn nhất là do “không nhận thức 

được tầm quan trọng của vấn đề được thông tin” (53,7%); “điều kiện kinh tế 

khó khăn” cao thứ hai (43,8%); thấp nhất là “định kiến về giới” (8,4%). Các yếu 

tố “mù chữ”, “tâm lý tự ti” cũng vẫn còn, mặc dù tỷ lệ không cao. Nhƣ vậy, vấn 

đề đặt ra là các nhà truyền thông chƣa có kỹ năng nhấn mạnh tầm quan trọng 

của chủ đề, chƣa thu hút đƣợc sự chú ý của ngƣời dân trƣớc khi truyền thông, 

nói cách khác, khâu giới thiệu, quảng bá còn hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ truyền thông cơ sở chƣa phát huy hệ thống loa truyền 

thanh, áp phích, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu, bảng tin, nhà văn hóa… trong 

quá trình truyền thông, chƣa gắn với các chủ đề trong từ thời điểm truyền thông 

cụ thể. Việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh ở thôn, bản rất đƣợc quan tâm, 

tuy nhiên, việc tự sản xuất chƣơng trình tiếng Việt, tiếng DTTS còn ít. Việc phổ 

biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn 

thể xã, đặc biệt là thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của ngƣời 

dân chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Nội dung trên băng rôn, khẩu hiệu hô hào 

chung chung, địa điểm đặt băng rôn, khẩu hiệu chƣa phù hợp, hình thức, màu 
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sắc khẩu hiệu, áp phích chƣa thu hút đƣợc sự chú ý, nên ít tác động đến nhận 

thức của ngƣời DTTS. 

Hàng năm, các địa phƣơng vùng DTTS tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, 

kỷ niệm các ngày lễ  lớn, các lễ hội truyền thống, các sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, 

thể thao, nhƣng việc gắn kết, lồng ghép các nội dung truyền thông, nhất là nội dung 

đƣờng lối, chính sách, pháp luật quan trọng với bà con DTTS đạt hiệu quả chƣa 

cao. 

3.1.7. Hệ thống chủ trương, chính sách và chính sách truyền thông ở vùng 

dân tộc thiểu số chưa đồng bộ, chậm đổi mới, trong khi thực tiễn đời sống 

biến đổi nhanh chóng 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực dân 

tộc tuy nhiều, nhƣng còn hạn chế, đang nằm rải rác ở các văn bản khác nhau. 

Ngoài Hiến pháp ghi nhận các nguyên tắc chung về quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc, cho đến nay còn thiếu văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 

cao ở tầm đạo luật để điều chỉnh chung về đảm bảo quyền bình đẳng, phát triển 

của DTTS Việt Nam
103

.  

Trong xây dựng và triển khai chính sách pháp luật về dân tộc còn thiếu 

quy định về quy trình xây dựng chính sách; chƣa phân định rõ ràng, cụ thể 

nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong ban hành chế độ chính 

sách. Nhiều vấn đề của DTTS đã đƣợc Đảng xác định trong các văn kiện, nghị 

quyết nhƣng chƣa hoặc thể hiện chƣa đầy đủ trong các văn bản luật, pháp lệnh, 

nghị quyết... Còn thiếu một số chính sách phát triển bền vững cho vùng đồng 

bào DTTS. Mặt khác, nhiều nội dung chính sách dân tộc còn có sự chồng chéo, 

chƣa sát hợp với thực tiễn hoặc thiếu nguồn lực thực thi, làm hạn chế hiệu quả 

của hệ thống chính sách pháp luật. Công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện chính sách dân tộc chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. Việc rà 

soát xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện một số đề án, chính sách dân tộc còn chậm, 

chất lƣợng còn hạn chế. 

Chức năng quan trọng của truyền thông đối với vùng DTTS là tuyên 

truyền, phổ biến chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc cho ngƣời dân. 

Khi những chủ trƣơng, chính sách đó đúng đắn, kịp thời, bám sát thực tiễn, giải 

quyết đƣợc những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình phát triển của vùng 

                                                           
103

Ủy ban Dân tộc (2017), Tờ trình số 02/TTr-UBDT ngày 22/2/2017 đề nghị xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Ủy ban Dân tộc (2017), Báo cáo số 50/BC-HĐTĐ ngày 21/2/2017 tổng kết việc thi hành pháp luật về lĩnh vực 

dân tộc. 
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DTTS thì công tác truyền thông sẽ thuận lợi, các chủ thể truyền thông tự tin, 

phấn khởi viết bài, phổ biến cho đồng bào DTTS. Ngƣợc lại, vẫn có một số 

chính sách nội dung chƣa sát thực, không kịp thời, thiếu hơi thở cuộc sống, các 

nhà truyền thông khó giải thích, lập luận và khó thuyết phục đƣợc bà con. Trên 

thực tế thời gian qua, hệ thống chính sách đối với vùng DTTS bộc lộ những vấn 

đề sau: 

 Thứ nhất, chƣa bảo đảm gắn kết thống nhất giữa chính sách phát triển dân 

tộc với chính sách phát triển vùng; hầu hết các chính sách đều mang tính chất hỗ 

trợ; chính sách đầu tƣ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản, do vậy hiệu quả chƣa 

cao. Việc xây dựng một số chính sách cho DTTS thiếu thực tế, chƣa phù hợp với 

địa bàn miền núi. Một số chính sách ban hành không gắn với việc quy hoạch 

tổng thể của vùng, mà chỉ giải quyết tình thế, chƣa gắn vấn đề phát triển kinh tế 

với giải quyết các vấn đề xã hội (các dự án di dân tái định cƣ, quy hoạch sắp xếp 

dân cƣ, về phát triển bảo tồn một số tộc ngƣời có số dân ít…)
104

; hoặc khi xây 

dựng và ban hành chƣa dựa trên đặc thù kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng, thiếu 

sự tham gia của cộng đồng; không tính đến khả năng duy trì hiệu quả của chính 

sách sau khi kết thúc. Vì vậy, khi áp dụng chính sách vào điều kiện cho từng 

vùng, từng DTTS thì hiệu quả không cao.  

 Thứ hai, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc là khâu còn nhiều yếu kém, 

phân công chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa hợp lý; việc phối hợp giữa các 

bộ, ngành có lĩnh vực chƣa chặt chẽ, còn chồng chéo. Việc lồng ghép các chính 

sách trên địa bàn vùng DTTS còn nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, đánh giá, 

sơ kết, tổng kết thực hiện chính sách còn hạn chế. Công tác lập kế hoạch, rà soát 

đối tƣợng thụ hƣởng trong việc thực hiện một số chính sách chƣa sát với thực tế. 

Nhiều chính sách chƣa đạt đƣợc mục tiêu do nguồn lực cấp không đủ theo dự án 

đƣợc phê duyệt
105

, phải kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến các định mức của 

chính sách không còn phù hợp với thực tế. Có chính sách do huy động nhiều 

nguồn vốn, khi cấp vốn không đồng bộ dẫn đến khó khăn trong triển khai. 

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc chủ yếu mang tính chất hỗ trợ, chƣa đủ mạnh 

để làm chuyển biến vùng khó khăn. Việc bố trí vốn đối ứng của hầu hết các địa 

phƣơng chƣa đáp ứng theo quy định. Có chính sách chƣa sát thực tế, không phù 
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 Trƣơng Minh Dục, Chiến lực và chính sách dân tộc, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, số 19/2017. 
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 Nhƣ: Chƣơng trình 135 giai đoạn I tuy có nhiều thành tựu song vẫn còn dang dở, đồng bào miền núi vẫn còn 
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đến khi tiếp tục xây dựng chƣơng trình 135 giai đoạn II mới có những bƣớc tiến đáng kể...  
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hợp với địa bàn, định mức hỗ trợ thấp, chậm hƣớng dẫn, sửa đổi
106

. Có chính 

sách chƣa thật sự đảm bảo tính công khai, dân chủ, ngƣời dân ít có điều kiện 

hoặc không đủ điều kiện tham gia triển khai và giám sát trong quá trình thực 

hiện. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách cũng ít đƣợc coi 

trọng nên đây vẫn là điểm nghẽn trong quá trình chính sách, nhất là chính sách 

dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa. 

Hiện nay, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chính sách về phát triển 

thông tin, truyền thông ở vùng DTTS, nhƣng do đầu tƣ dàn trải, thiếu trọng tâm 

trọng điểm, lại không tính đến đặc thù về địa hình, điều kiện từng vùng, tâm lý 

từng dân tộc, nên hiệu quả không cao. Vì vậy, mặc dù đƣợc quan tâm đầu tƣ khá 

lớn, song khoảng cách thụ hƣởng thông tin giữa miền xuôi và miền núi, vùng 

DTTS vẫn còn khá xa. 

Phải khẳng định rằng, hệ thống chính sách truyền thông ở vùng DTTS 

thời gian qua đã đạt đƣợc thành tựu to lớn, giúp đồng bào nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống, nhất là tiếp cận ngày càng đầy đủ hơn thông tin về các lĩnh vực trong 

nƣớc và quốc tế. Tuy nhiên, các chính sách này cũng bộc lộ nhiều bất cập: Còn 

lúng túng trong xử lý mối quan hệ giữa chính sách cho tất cả các vùng với cho 

từng vùng, từng dân tộc, dẫn đến chính sách phù hợp vùng này lại không phù 

hợp với vùng khác, dân tộc khác; Lúng túng trong xác định tên gọi văn bản 

chính sách, khó phân biệt giá trị, hiệu lực, tính pháp lý của nghị quyết, chƣơng 

trình, đề án, dự án, chính sách. Hầu hết các chính sách truyền thông mang tính 

chất hỗ trợ, miễn phí, không đòi hỏi điều kiện ngƣời thụ hƣởng phải có trách 

nhiệm gì; dẫn đến tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nƣớc, vì thế 

chính sách không tạo ra động lực phát triển. Một số chính sách xây dựng không 

phải từ khảo sát nhu cầu thực tiễn, mà áp đặt từ trên xuống, dẫn đến mục tiêu, 

nội dung, nhiệm vụ, định mức chính sách thiếu thực tế. Một số chính sách vừa 

mới ban hành chƣa triển khai thực hiện đã phải bổ sung, chỉnh sửa
107

  

Các nhà nghiên cứu cho rằng, do các nhà hoạch định chính sách trung 

ƣơng quy định quá chi tiết, cụ thể các nội dung, định mức, cách thức... trong 

chính sách, đã làm mất đi tính chủ động, sáng tạo, cũng nhƣ làm giảm “trách 

nhiệm” của chính quyền địa phƣơng trong tổ chức thực hiện và từ đó làm giảm 

đi hiệu quả các cơ chế, chính sách nói chung và cơ chế chính sách về truyền 
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 Ủy ban Dân tộc- UNDP và Trish Aid (2017), Tổng quan thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc thiểu số. 
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thông dân tộc nói riêng. Mục tiêu một số chính sách thƣờng quá lớn, trong khi 

các nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện còn rất khiêm tốn, nên khi thực 

hiện thƣờng chậm trễ, kéo dài, gây lãng phí (chƣơng trình cấp radio, cấp tivi, 

xây dựng các trạm viễn thông ở vùng DTTS…); Thiếu sự phối hợp, lồng ghép 

chính sách giữa các bộ, ngành dẫn đến chồng chéo, vừa phân tán nguồn lực. Một 

số chính sách chƣa phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ của 

đồng bào DTTS, hiệu quả chƣa cao
108

. 

Trong tổ chức thực hiện chính sách cũng bộc lộ các hạn chế: Chậm ban 

hành các văn bản hƣớng dẫn thực hiện chính sách ảnh hƣởng đến tiến độ thực 

hiện chính sách. Phần lớn các chính sách truyền thông không đƣợc bố trí đủ 

nguồn lực hoặc nguồn lực phân tán, chồng chéo, trong khi công tác tổ chức thực 

hiện còn hạn chế. Năng lực đội ngũ cán bộ địa phƣơng không đồng đều, nhiều 

nơi còn yếu kém dẫn đến tổ chực thực hiện chính sách không đúng quy định và 

hiệu quả chính sách không cao. Thiếu các cơ chế đánh giá độc lập, đa số các 

chính sách vẫn áp dụng theo kiểu “vừa là ngƣời làm vừa là ngƣời đánh giá” do 

vậy không tránh khỏi tình trạng chủ quan, thiếu minh bạch.  

3.1.8. Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và phương tiện truyền thông còn 

thiếu lại dàn trải, khó tạo ra bước phát triển đột phá trong công tác truyền 

thông ở vùng dân tộc thiểu số 

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc đã dành sự quan tâm đặc biệt 

đến phát triển vùng DTTS, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả HTCT. 

Nhiều chƣơng trình, dự án đƣợc triển khai, trong đó có những dự án, chƣơng 

trình truyền thông, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phƣơng tiện truyền thông 

cho đồng bào: đƣờng giao thông, dẫn điện, xây dựng nhà văn hóa, nhà cộng 

đồng, thƣ viện, cấp phát báo chí, tivi, radio, lắp đặt trạm viễn thông, kết nối 

Internet… Vì vậy, bộ mặt vùng DTTS ngày càng đổi mới, khang trang hơn, đại 

đa số bà con đƣợc tiếp cận các giá trị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần 

đƣợc nâng cao. Tuy nhiên, sự đầu tƣ đó vẫn chƣa đủ, chƣa phủ khắp đƣợc các 

vùng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa. Điều này làm hạn chế hiệu quả truyền 

thông dành cho đồng bào. Kết quả khảo sát kỹ thuật trang thiết bị phục vụ cho 

công tác truyền thông ở vùng DTTS nhƣ sau: “độ thuận tiện tiếp cận và sử 

dụng” đƣợc đánh giá cao nhất (2,4/5 điểm); thứ hai là “mức độ sử dụng bảo 

quản” (2,37 điểm); thấp nhất là “kinh phí đầu tư” (chỉ 2,17 điểm). Nghĩa là kinh 
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phí vẫn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả, tác động truyền 

thông ở vùng DTTS, nhƣng hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, mức đọ đánh 

giá thấp, cao nhất cũng không đƣợc 50% (Xem biểu đồ 24). 

Biểu đồ 24.  Đánh giá về kỹ thuật trang thiết bị phục vụ cho công tác truyền 

thông ở vùng DTTS 

 

Tình trạng chung ở các cơ quan BCTT hiện nay, nhất là ở các tỉnh, là 

những khó khăn, hạn chế về công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật. Đây là yếu tố 

gây cản trở rất lớn cho công tác sản xuất, biên tập, duyệt và xuất bản tin bài. Các 

báo khó có thể ứng dụng truyền thông đa phƣơng tiện cho việc sản xuất tin bài 

theo xu hƣớng truyền thông hội tụ để phát huy sức mạnh loại hình báo mạng 

điện tử trong công tác truyền thông.   

Kết quả điều tra thực tế các chƣơng trình PT-TH bằng tiếng Thái ở vùng 

Tây Bắc cho thấy: do thiếu nhân lực, kinh phí, các đài chỉ mới tự sản xuất đƣợc 

20% thời lƣợng chƣơng trình, nên khó có thể tạo ra các chƣơng trình với nét đặc 

trƣng riêng. Chƣơng trình đƣợc thể hiện một cách đơn điệu, mô tuýp giống nhau 

dễ gây nhàm chán cho ngƣời xem. Nội dung chủ yếu tuyên truyền về đƣờng lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, vẫn còn nặng văn phong nghị quyết, hành 

chính, chƣa đƣợc biên tập thành những câu từ đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với 

đồng bào Thái. Mặc dù đã rất cố gắng, nhƣng việc sử dụng, pha tiếng Kinh trong 

chƣơng trình tiếng Thái vẫn còn nhiều, làm giảm bản sắc, mai một ngôn ngữ 

Thái. Số lƣợng tin bài, tần suất phát sóng các chƣơng trình truyền hình tiếng 

Thái còn ít, không thể truyền tải đầy đủ nội dung về cuộc sống của ngƣời Thái. 

Thời điểm phát sóng các chƣơng trình chƣa hợp lý, không phải là những khung 

giờ thuận tiện cho ngƣời DTTS. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với các cơ quan truyền 
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thông địa phƣơng là phải nâng cao chất lƣợng thông tin, đầu tƣ công nghệ cho 

các chƣơng trình tiếng DTTS để thu hút công chúng, nếu không chính ngƣời 

DTTS không muốn xem các chƣơng trình dành cho họ. 

Truyền thông trực tiếp khá hiệu quả, nhƣng do nhiều nơi thiếu nhà văn 

hóa, nhà cộng đồng, sân chơi thể thao, trang thiết bị nơi sinh hoạt chung, nên 

các cuộc họp thôn, bản, ấp phải họp ở nhà riêng, không thể tập hợp đông ngƣời, 

thậm chí không theo định kỳ, các sinh hoạt cộng đồng thƣa dần. Một số nhà văn 

hóa ít thu hút đƣợc ngƣời dân đến do công tác quản lý điều hành không tốt, sách, 

báo không đƣợc cấp đầy đủ. Do năng lực hạn chế nên việc tuyên truyền, thuyết 

phục của một số già làng, trƣởng bản, ngƣời uy tín, tuyên truyền viên, phát 

thanh viên còn chƣa hiệu quả.  

Không chỉ lực lƣợng các chủ thể, kinh phí dành cho công tác truyền thông 

cũng còn hạn hẹp, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, không đồng bộ, nên chƣa 

đáp ứng đƣợc nhu cầu xem, nghe, nhìn ngày càng cao của đồng bào DTTS. Mặt 

khác, do đặc điểm đồng bào sinh sống trên địa bàn rộng, phân tán, trình độ dân 

trí thấp, điều kiện tiếp cận dịch vụ thông tin hạn chế nên không thể áp dụng các 

biện pháp truyền thông tập trung. Ngoài ra, do ngƣời DTTS sinh sống ở khu vực 

nhạy cảm về an ninh quốc phòng, nhất là vùng biên giới, ít đƣợc tiếp xúc với các 

phƣơng tiện truyền thông, nên dễ bị các thế lực xấu lôi kéo và dụ dỗ làm những 

việc sai trái.  

3.1.9. Trong điều kiện công nghệ truyền thông phát triển như vũ bão, người 

dân tộc thiểu số vẫn còn e ngại, thiếu tự tin khi tiếp nhận công nghệ, thông 

tin mới 

Những biểu hiện của rào cản tâm lý và nhận thức trong tiếp nhận sản 

phẩm truyền thông của cộng đồng DTTS gồm: 

- Nhu cầu tiếp nhận sản phẩm truyền thông chưa cao. Hầu hết ngƣời 

DTTS cƣ trú ở vùng núi cao, sống rải rác, phân tán để làm nƣơng rẫy. Cuộc 

sống nghèo khó khiến họ vất vả làm việc, không có thời gian quan tâm và tham 

gia các hoạt động khác. Truyền thông dù bất cứ nội dung nào nhƣng đối tƣợng 

không quan tâm, không có động cơ thì sự thuyết phục sẽ rất hạn chế. Vì thế, cần 

có những biện pháp nâng cao nhu cầu thông tin của ngƣời DTTS.  

- Hạn chế về năng lực tiếp nhận thông tin. Một nhóm ngƣời DTTS không 

biết tiếng Việt nên rất ảnh hƣởng tới khả năng tiếp cận và chia sẻ thông tin. 

Nhiều chƣơng trình truyền thông mang tính phổ quát thậm chí là áp đặt, không 

tính đến đặc thù văn hoá và điều kiện phát triển của từng dân tộc. Hình thức 

http://nguoilambao.vn/truyen-thong-cho-dong-bao-dan-toc-mong-va-van-de-dat-ra-cho-kenh-vtv5-n9006.html


 251 

tuyên truyền cứng nhắc, đọc thông tƣ, nghị định với yêu cầu “phải làm”, không 

phù hợp với trình độ dân trí và văn hoá của ngƣời dân. Vấn đề đặt ra là phải tìm 

hiểu văn hoá DTTS để vận dụng vào thiết kế, triển khai các chƣơng trình truyền 

thông là vô cùng cần thiết. Đƣa các sản phẩm truyền thông xuống gần hơn và 

thân thiện với ngƣời DTTS là những chiến lƣợc chủ yếu để tăng cƣờng khả năng 

tiếp nhận của DTTS. Càng đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, gần gũi và sống 

động bao nhiêu thì sự thuyết phục của nó càng hiệu quả bấy nhiêu.  

- Còn ngại, thiếu tự tin trong giao tiếp. Do phải làm nhiều việc, ít đƣợc 

học hành, ít đƣợc đọc sách báo, nghe đài nên một số ngƣời DTTS thiếu tự tin, 

ngại tiếp xúc với ngƣời ngoài và các sản phẩm truyền thông. Báo cáo Phân tích 

xã hội quốc gia của Ngân hàng thế giới năm 2009 đã nêu tình trạng định kiến 

đối với DTTS ở Việt Nam còn khá phổ biến, đã có những tác động tiêu cực đối 

với ngƣời DTTS, khiến họ kém tự tin, ngại tham dự ở cộng đồng, ít tìm đến 

những dịch vụ xã hội. Do tâm lý ngại, sợ những ngƣời đang nắm quyền, ngƣời 

dân cũng ít khi đặt câu hỏi, yêu cầu tƣ vấn, giải thích nếu có thắc mắc, băn 

khoăn về thông tin nhận đƣợc. 

- Thiếu tin tưởng vào lợi ích truyền thông mang lại. Vẫn còn tâm lý báo, 

đài “nói chuyện trên trời”, ít liên quan đến cuộc sống của mình, nên ngƣời dân ít 

quan tâm đến nội dung TTĐC. Khi nội dung truyền thông có những khác biệt so 

với tri thức bản địa, ngƣời dân không khỏi nghi ngờ. Ví dụ, khi tiếp cận dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngƣời DTTS tin rằng nếu can thiệp “phi tự nhiên” 

bằng thuốc Tây hay đƣa các dụng cụ vào cơ thể đều có thể dẫn tới những hậu 

quả “đáng nghi ngờ”. Ngoài ra, truyền thống sử dụng thuốc từ thảo dƣợc coi là ít 

có tác dụng phụ, hợp với cơ thể cũng dấy lên một số “nghi ngờ” thuốc tây gây 

tác dụng phụ.  

      - Rào cản lớn nhất đối với công tác truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS là 

ngôn ngữ. Mặc dù các cơ quan BCTT cấp tỉnh có các kênh phát tiếng một số dân 

tộc có dân số đông ở địa phƣơng, in định kỳ một số chuyên đề bằng tiếng DTTS, 

nhƣng vẫn còn một bộ phận người DTTS không thể tiếp cận thông tin BCTT. 

Hơn thế nữa, còn khá nhiều cán bộ cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên không 

biết tiếng DTTS nên công tác truyền thông còn hạn chế.        
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3.1.10. Các thế lực thù địch tiếp tục tấn công và áp dụng các phương thức 

truyền thông mới hướng tới vùng dân tộc thiểu số, nhưng sự phối hợp của các 

lực lượng, chủ thể truyền thông của chúng ta chưa tốt   

Trong thời kỳ đổi mới, mặc dù chính quyền nhân dân ngày càng đƣợc 

củng cố và tăng cƣờng, đời sống ngƣời dân vùng DTTS ngày càng tốt hơn, 

nhƣng các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá. Chúng đẩy mạnh truyền 

thông vào vùng DTTS, áp dụng nhiều công nghệ, phƣơng tiện truyền thông mới, 

nhất là Internet, phát thanh, truyền hình phát từ nƣớc ngoài để truyền bá quan 

điểm sai trái, thù địch, cạnh tranh quyết liệt với thông tin chính thống. Chúng 

triệt để lợi dụng những nhân tố tác động đến tâm lý, tƣ tƣởng, tình cảm của đồng 

bào trƣớc những khó khăn nhƣ: Thiếu đất sản xuất, tài nguyên rừng ngày càng 

cạn kiệt, các mối quan hệ KT-XH nảy sinh mâu thuẫn, những giá trị văn hóa 

truyền thống ngày càng thay đổi, biến dạng... để đẩy mạnh việc tuyên truyền 

quan điểm sai trái qua các kênh truyền thông, nhất là qua mạng Internet. Đối 

tƣợng mà chúng đặc biệt quan tâm, tập trung nhắm đến là giới trẻ, vốn là những 

ngƣời đƣợc tiếp cận với công nghệ thông tin, MXH và dễ bị “tổn thƣơng” về 

mặt tƣ tƣởng. Trong khi đó, đội ngũ chủ thể truyền thông của chúng ta khá đông 

đảo, cả gián tiếp và trực tiếp, nhƣng chất lƣợng truyền thông chƣa cao, trình độ 

năng lực còn nhiều hạn chế, mặc dù có sự chỉ đạo từ Trung ƣơng, nhƣng sự phối 

hợp vẫn chƣa tốt, thiếu chặt chẽ, thống hệ thống đồng bộ; có lúc xảy ra tình 

trạng “mạnh ai nấy làm”. 

 Bên cạnh đó, vấn đề tôn giáo - dân tộc đã và đang bị các thế lực thù địch lợi 

dụng nhằm những mục tiêu chống phá Đảng và Nhà nƣớc ta. Sự phát triển của 

“Tin Lành Đề Ga”, “Tin Lành Vàng Chứ”, “Tin Lành Thìn Hùng” dẫn đến 

những bất ổn chính trị - xã hội ở Tây Bắc, Tây Nguyên cho thấy sự yếu kém của 

HTCT cơ sở trong vùng DTTS, mặt bằng dân trí, trình độ nhận thức của ngƣời 

dân, của cán bộ, đảng viên còn nhiều bất cập, hạn chế. Bằng nhiều thủ đoạn, trực 

tiếp và gián tiếp, lừa bịp và mị dân, xuyên tạc và bịa đặt, cƣỡng ép và đe dọa, 

bằng sự mê hoặc của giáo lý, các thế lực thù địch đã lợi dụng tôn giáo để tuyên 

truyền, kích động lôi kéo, chia rẽ giữa đồng bào với nhau, giữa ngƣời Kinh và 

các DTTS, làm tha hóa một số cán bộ, đảng viên. Ví dụ, trên địa bàn có đông 

ngƣời Mông sinh sống, chúng lấy lý do “Ngƣời Mông không có Tổ quốc” xúi 

giục, lôi kéo ngƣời Mông di cƣ, có lúc ồ ạt trong nội bộ các tỉnh biên giới, từ 

Tây Bắc đi Tây Nguyên, sang Lào,… làm cho tình hình an ninh chính trị trên địa 

bàn có lúc diễn biến phức tạp. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc - tôn giáo kích 
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động, lôi kéo những ngƣời nhẹ dạ, cả tin, tụ tập, gây rối tại một số địa phƣơng 

vùng Tây Bắc.  

Thực tế cho thấy, thời gian qua, mặc dù giới trẻ DTTS đã có nhận thức rõ 

hơn bản chất và âm mƣu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc đẩy 

mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, nhƣng do sự tác động từ bên ngoài và hoạt 

động của các đối tƣợng xấu ở bên trong, vẫn còn một bộ phận trong số họ chƣa 

nhận thức đúng đắn về chủ trƣơng, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và 

Nhà nƣớc ta. Thậm chí, một số ngƣời trẻ còn tỏ ra nghi ngờ chính quyền, ngại 

tiếp xúc, tham gia hoạt động xã hội ở địa phƣơng. Đặc biệt, tƣ tƣởng của một số 

bạn trẻ còn lệch lạc, đua theo lối sống thực dụng, ỷ lại, thiếu trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và cộng đồng, đã vi phạm pháp luật, thậm chí bị lôi kéo vào 

những hoạt động gây phƣơng hại đến an ninh quốc gia… 

Vấn đề đặt ra là, các cơ quan HTCT và các chủ thể truyền thông cần tăng 

cƣờng phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân về âm mƣu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề này chống phá Việt 

Nam để đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng; tự 

giác thực hiện quan điểm, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nƣớc về dân tộc, tôn giáo. Các cơ quan BCTT cần phân tích, tìm ra giải pháp để 

đấu tranh chống các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái. Đầu tiên là phải 

tăng cƣờng truyền thông, vận động giới trẻ, giúp giới trẻ DTTS có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, giúp họ có “sức đề kháng” tốt trƣớc các “đòn hiểm” của 

chiến lƣợc “diễn biến hòa bình”, thì phải coi trọng phòng hơn chống. Nói cách 

khác, truyền thông phải làm sao giúp họ nhận diện được âm mưu của các thế lực 

thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị, qua đó làm thất bại mọi thủ 

đoạn nhằm “tẩy não”, làm chuyển hóa tƣ tƣởng, gây ra lệch lạc trong suy nghĩ 

và hành động, dẫn tới quá trình “tự diễn biến”. 

Như vậy, hàng loạt vấn đề đang đặt ra đối với công tác truyền thông ở 

vùng DTTS, đòi hỏi phải giải quyết trong thời gian tới. Để giải quyết tốt vấn đề 

truyền thông, cần nhận diện các vấn đề khác liên quan, nhƣ: Vấn đề an ninh con 

ngƣời đƣợc bộc lộ qua tình trạng đói nghèo, suy dinh dƣỡng, bạo lực gia đình và 

xã hội, an toàn tính mạng; Vấn đề an ninh kinh tế thể hiện qua an ninh lƣơng 

thực, phân hóa giàu nghèo, bóc lột, việc làm, thu nhập, tiếp cận thị trƣờng; Vấn 

đề xung đột tôn giáo - tín ngƣỡng, mâu thuẫn tôn giáo; tình trạng chia rẽ dân tộc, 

ly khai, khủng bố; Vấn đề bất bình đẳng xã hội giữa các cộng đồng dân tộc; Vấn 

đề giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập; Vấn đề biến đổi 
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khí hậu; suy kiệt tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trƣờng sinh thái; Vấn đề tranh 

chấp đất đai, định canh, định cƣ, di cƣ tự do; Vấn đề đoàn kết xã hội, hội nhập 

xã hội và bình đẳng dân tộc... Các chủ thể truyền thông có trách nhiệm phân 

tích, luận giải thực trạng, nguyên nhân và giải pháp các vấn đề nêu trên để củng 

cố niềm in, ổn định tƣ tƣởng cho đồng bào. Những vấn đề đặt ra đối với các chủ 

thể truyền thông, nội dung và phƣơng thức, phƣơng tiện và cơ sở vật chất phục 

vụ công tác truyền thông ở vùng DTTS là những vấn đề cấp bách, đòi hỏi phải 

đƣợc giải quyết sớm trong những năm tới, góp phần xây dựng và củng cố các 

vùng DTTS ở nƣớc ta ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với vị trí là địa bàn 

chiến lƣợc về KT-XH và an ninh quốc phòng của cả nƣớc. 

3.2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, TRONG NƢỚC VÀ XU HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG ĐẾN NĂM 2030   

3.2.1. Dự báo tình hình thế giới và trong nƣớc 

 Theo nhận định của Đảng ta, trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ 

tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lƣờng. Hòa bình, hợp tác 

và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhƣng cạnh tranh chiến lƣợc, xung đột cục bộ 

tiếp tục diễn ra dƣới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn. Toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhƣng gặp nhiều trở ngại, thách thức. Hợp 

tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nƣớc, nhất là giữa 

các nƣớc lớn ngày càng gia tăng. Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm 

trên thế giới. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ, tạo 

đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc 

gia- dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố 

quyết định đối với năng lực cạnh tranh mỗi quốc giá. Công nghệ số sẽ làm thay 

đổi phƣơng thức quản lý nhà nƣớc, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và 

đời sống văn hóa, xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Xu thế đô thị 

hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng. Kinh tế thế giới tăng 

trƣởng chậm lại, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và suy thoái. Cạnh tranh chiến 

lƣợc, chiến tranh thƣơng mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, thị trƣờng, công 

nghệ, nhân lực chất lƣợng cao giữa các nƣớc ngày càng quyết liệt. Những vấn đề 

toàn cầu nhƣ bảo vệ hòa bình, an ninh xã hội, an ninh con ngƣời, an ninh lƣơng 

thực, an ninh năng lƣợng, an ninh nguồn nƣớc, an ninh tài chính, an ninh mạng, 

biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nƣớc 

đang phát triển, nhất là các nƣớc nhỏ, đứng trƣớc nhiều thách thức mới.  
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 Khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng tiếp tục phát triển năng động, có vai 

trò quan trọng trong bàn cờ chiến lƣợc thế giới. Đây cũng là địa bàn cạnh tranh 

gay gắt giữa các cƣờng quốc, thể hiện thông qua những chính sách đối ngoại 

đầy tham vọng, buộc các nƣớc trong khu vực phải cân nhắc đối sách và lựa 

chọn phƣơng án tham gia. Biển Đông thƣờng xuyên là điểm nóng của thế giới, 

nơi diễn ra các hoạt động quân sự nƣớc lớn, vi phạm nghiêm trọng độc lập dân 

tộc, chủ quyền lãnh thổ các nƣớc ASEAN. Trong nhiều năm qua, ASEAN là 

khu vực năng động, phát triển mạnh mẽ, tăng cƣờng đoàn kết, hợp tác giữa các 

nƣớc thành viên, có vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề khu vực. 

Tuy nhiên, trƣớc thủ đoạn của các nƣớc lớn, nhƣ tranh thủ lôi kéo, gây sức ép 

và can thiệp, cùng với những tính toán lợi ích riêng của một số nƣớc thành 

viên, tác động đến tính thống nhất của khối và cản trở ASEAN trong giải quyết 

các vấn đề nội bộ và trong khu vực.  

 Ở trong nước, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nƣớc ta đã đạt đƣợc những 

thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của nƣớc ta đã lớn mạnh hơn 

nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế đƣợc nâng lên; tính độc 

lập tự chủ đƣợc cải thiện; tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ 

đạo và điều hành phát triển KT-XH. Sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế 

của đất nƣớc ngày càng đƣợc nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế 

sâu, rộng hơn, sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định 

thƣơng mại tự do thể hệ mới với nhiều thuận lợi đồng thời với những khó khăn, 

thách thức mới. Nền kinh tế vẫn còn tồn tại những hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi 

ro, khả năng chống chịu, thích ứng với tác động bên ngoài còn yếu; năng lực 

tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số còn hạn chế. Các yếu tố nền tảng nhƣ thể chế, 

hạ tầng, nguồn nhân lực… để đƣa Việt Nam sớm trở thành một nƣớc công 

nghiệp theo hƣớng hiện đại còn thấp so với yêu cầu. Đất nƣớc phát triển chƣa 

bền vững. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt 

hơn, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn là thách thức lớn. Quá trình đô 

thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu phát triển hạ tầng và xử 

lý ô nhiễm môi trƣờng. Già hóa dân số tăng nhanh dẫn đến áp lực lên hệ thống 

an sinh xã hội và tác động đến tăng trƣởng kinh tế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, 

dịch bệnh dự báo diễn biến phức tạp, khó lƣờng, ảnh hƣởng lớn đến sản xuất và 

đời sống. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia gặp 

nhiều khó khăn, thách thức.  
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 Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cƣờng chống phá Đảng, Nhà nƣớc và 

đất nƣớc ta. Tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lƣờng. Cuộc đấu 

tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam 

go, phức tạp, lâu dài. Vì vậy, cộng đồng các dân tộc Việt Nam phải trở thành 

một khối thống nhất để kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mƣu, 

hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công cuộc nội bộ, xâm phạm 

độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định 

chính trị đất nƣớc.  

 Nhƣ vậy, tình hình thế giới và trong nƣớc có cả thuận lợi, thời cơ và 

thách thức, khó khăn đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, 

phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, đối với 

công tác truyền thông ở vùng DTTS nói riêng, đòi hỏi toàn Đảng phải nâng cao 

quyết tâm chính trị, dự báo chính xác tình hình, chủ động thích ứng với mọi tình 

huống, tiếp tục sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Đó là những tiền đề, cơ 

sở rất quan trọng để các chủ thể truyền thông đẩy mạnh hoạt động trong những 

năm tới, giúp đồng bào tin tƣởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm phát 

triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở các vùng DTTS. 

3.2.2. Dự báo sự phát triển của truyền thông thế giới và Việt Nam  

Trong những thập kỷ tới, truyền thông thế giới sẽ tiếp tục phát triển mạnh 

mẽ, thể hiện ở các điểm sau: 

Tốc độ truyền thông: Cùng với những thành tựu của công nghệ mới, 

những nhu cầu tiếp nhận mới và những phƣơng thức truyền tin mới, các phƣơng 

tiện truyền thông  mới sẽ chiếm thị phần rất lớn trong thị trƣờng truyền thông; 

đáp ứng nhu cầu của những công chúng có ít thời gian để theo dõi tin tức nhƣng 

lại muốn cập nhật nhanh và nhiều. Từ việc thay đổi hoàn cảnh, nhu cầu, cách 

thức tiếp cận thông tin của công chúng này, truyền thông các nƣớc sẽ phải nỗ 

lực thay đổi mình trong cả phƣơng thức và quy trình truyền thông để đáp ứng tối 

đa nhu cầu của công chúng hiện đại.  

Sức mạnh truyền thông: Truyền thông đấu tranh mạnh mẽ hơn trong việc 

giành lại quyền lợi cho công chúng của mình. Nếu truyền thông truyền thống tập 

trung vào các giá trị về chính trị, các giá trị mang tính đặc trƣng đại chúng thì 

truyền thông trong kỷ nguyên mới sẽ quan tâm bảo vệ những lợi ích thiết thân 

hơn với công chúng hiện đại.  
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Những hệ lụy từ truyền thông mới: Đó là hệ lụy từ việc thay đổi nhu cầu 

thông tin và phƣơng thức truyền tin của công chúng. Những hiện tƣợng chạy 

đua thông tin với việc giật gân, câu khách, bẻ cong tính phản biện xã hội hoặc 

phản biện xã hội loạn tiêu chí, loạn hƣớng… sẽ trở nên phổ biến. Đó cũng là 

một thách thức đặt ra cho truyền thông và các nhà quản lý truyền thông. Đó còn 

là hệ lụy từ sự phát triển kinh tế và sự len lỏi của nhân tố này vào trong mọi ngõ 

ngách đời sống truyền thông. Những mặt trái của kinh tế truyền thông nhƣ PR 

nặc danh, chạy theo lợi nhuận, thậm chí là phản thông tin… sẽ trở thành một vật 

cản lớn trên con đƣờng truyền thông tiến tới giá trị đích thực của mình là phản 

biện xã hội.  

Đặc trưng về kỹ thuật: Thời gian tới, sự phát triển của KH-CN sẽ tạo ra 

những giá trị mới, những năng suất mới và công cụ mới phục vụ cho mọi nhu 

cầu của con ngƣời. BCTT sẽ có những thay đổi căn bản. Khi đời sống của con 

ngƣời trở nên giàu có và phong phú về mọi mặt, thậm chí phát triển tới mức 

phức tạp trong mọi nhu cầu về vật chất và tinh thần, ảnh hƣởng lớn tới truyền 

thông trong kỷ nguyên mới. Đó sẽ là một nền truyền thông phát triển trên cơ sở 

KH-CN truyền tin phát triển cao. Các phƣơng tiện truyền thông mới sẽ trở thành 

trung tâm của truyền thông, sẽ chiếm thị phần rất lớn trong thị trƣờng truyền 

thông giữa thế kỷ XXI.  

Đặc trưng về nhu cầu: Những công chúng của truyền thông sẽ là những 

công chúng có trình độ cao và phức tạp do sự ảnh hƣởng mạnh mẽ của văn hóa 

phƣơng Tây kết hợp với những nét văn hóa truyền thống. Những công chúng 

hiện đại này bắt đầu phân nhóm trong nhu cầu thông tin. Truyền thông sẽ buộc 

phải phân nhóm nội dung trong quá trình phục vụ, cùng với những giá trị nhận 

thức, giá trị định hƣớng và tƣ tƣởng của truyền thông nhƣ trƣớc đây.   

Đặc trưng về công chúng: Công chúng mới sẽ có nhu cầu truyền thông 

thiết thực, thậm chí thực dụng hơn. Sự phát triển và xu hƣớng toàn cấu hóa 

khiến truyền thông thế giới từ định dạng là một nền truyền thông chính trị sẽ 

phải tự thay đổi mình để thu nạp thêm một đặc trƣng mới: truyền thông kinh tế. 

Dấu hiệu của kinh tế sẽ len lỏi vào từng đặc điểm nhỏ nhất của truyền thông thế 

giới trong thời gian tới.  

Ở Việt Nam, theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 về Quy hoạch 

phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, hệ thống BCTT sẽ đƣợc 

củng cố, sắp xếp lại theo hƣớng tinh giản, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị. Đó là: Sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình 
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tổ chức, quản lý theo hƣớng giảm số  lƣợng cơ quan báo in,  mỗi  cơ  quan có 

thể  có nhiều ấn phẩm. Các cơ quan báo chí đƣợc giao quyền tự chủ tài chính. 

Nhà nƣớc chỉ tập trung đầu tƣ ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực 

hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính 

trị. Báo chí phải đổi mới hình thức, nội dung, đáp ứng yêu cầu thông tin chung 

và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền DTTS.  

Các cơ quan BCTT lớn sẽ thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông 

đa phƣơng tiện. Còn các cơ quan BCTT khác sẽ tiến hành hợp nhất theo kế 

hoạch của cơ quan chủ quản. Hệ thống PT-TH đổi mới theo hƣớng tập trung sản 

xuất chƣơng trình, bảo đảm thời lƣợng phát sóng chƣơng trình sản xuất trong 

nƣớc, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia và 

địa phƣơng đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời  lƣợng phát sóng. Đối với hệ thống 

dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, số lƣợng kênh chƣơng trình nƣớc ngoài 

đƣợc phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vƣợt quá 30% tổng số 

kênh khai thác. Phƣơng án sắp xếp đối với báo, tạp chí điện tử tƣơng tự nhƣ đối 

với báo, tạp chí in. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí dành cho vùng DTTS vẫn 

đƣợc giữ vững và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị (nhƣ báo Nhân dân, Đài 

TNVN, Đài THVN, TTXVN, Tạp chí Cộng sản…). 

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các phƣơng tiện truyền thông 

mới, trong những năm tới, xu thế truyền thông đa phƣơng tiện sẽ ngày càng gia 

tăng; số lƣợng báo, tạp chí điện tử, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử ngày 

càng nhiều; các phƣơng tiện truyền thông mới ngày càng đƣợc cải tiến và đƣợc 

nhiều ngƣời dùng hơn. Hàng loạt sản phẩm công nghệ truyền thông mới đƣợc 

phát triển nhƣ công nghệ di động với các phƣơng thức truyền dữ liệu tốc độ cao, 

hay các thiết bị đầu - cuối đƣợc phát triển theo xu hƣớng di động hoá, cá nhân 

hóa cao độ, tạo nên một sức mạnh mới. Hay nói cách khác, truyền thông đa 

phƣơng tiện là xu hƣớng phát triển mang tính khách quan, đáp ứng nhu cầu 

thông tin của lớp công chúng mới, kể cả ở vùng DTTS. Sự xuất hiện của thời đại 

3G khiến báo chí mobile, online trên điện thoại di động, truyền hình mobile... đã 

thúc đẩy MP4, ipad, laptop, màn hình ngoài trời không dây... phát triển mạnh 

mẽ. Mạng Internet và điện thoại di động đã làm thay đổi cuộc sống con ngƣời, 

đồng thời cũng làm thay đổi “môi trƣờng sinh thái” của các phƣơng tiện, khiến 

cách thức tổ chức truyền thông thay đổi theo. Sự phát triển Internet và các loại 

hình báo chí khác đã tạo ra sức ép lớn, buộc các cơ quan BCTT phải tìm ra 
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phƣơng hƣớng phát triển thích hợp, thể hiện ở sự đa dạng về loại hình và 

phƣơng tiện.  

 Trong những năm tới, MXH tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, kể 

cả các vùng DTTS
109

. Các MXH phổ biến nhất nhƣ Google, Facebook, Gmail, 

Youtube, Zalo, Instagram, Viber… đã trở thành bạn đồng hành không thể thiếu 

của hàng chục triệu ngƣời Việt Nam. Thông tin trên MXH sẽ lấn lƣớt thông tin 

báo chí, nếu báo chí không kịp thời thay đổi, thích ứng với điều kiện mới. 

Những đoạn video ngắn tiếp tục là một trong những xu hƣớng quan trọng nhất 

trong thế giới truyền thông xã hội, sẽ chiếm trên 80% tổng lƣu lƣợng truy cập 

Internet. 

3.2.3. Dự báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, vấn 

đề dân tộc, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong những năm 

tới 

 Trong những năm tới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân 

cả nƣớc, các tỉnh vùng DTTS sẽ tập trung phát triển KT-XH, ổn định an ninh- 

quốc phòng. Dự kiến đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu ngƣời của ngƣời 

DTTS tăng gấp 2,0 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3% 

đến 5%; 100% xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã; 70% thôn, bản có đƣờng ô tô 

đến trung tâm đƣợc cứng hóa; 80% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; sắp 

xếp ổn định 70% số hộ di cƣ tự phát, hộ đang sinh sống trong rừng đặc dụng, 

khu vực xung yếu nguy hiểm; hỗ trợ giải quyết 70% số hộ thiếu đất ở, đất sản 

xuất, nƣớc sinh hoạt, còn ở nhà tạm so với cuối năm 2020. Tỷ lệ độ che phủ 

rừng duy trì 42%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 50%, trong đó có bằng 

cấp, chứng chỉ từ 10-15%. Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi trên 98%, học 

sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học phổ 

thông trung học trên 60%; thanh niên 15 - 35 tuổi đọc thông viết thạo tiếng Việt 

trên 95%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 95% ngƣời DTTS biết nói 

tiếng dân tộc của mình; 80% xã, thôn, bản có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) 

truyền thống. Trên 80% phụ nữ đƣợc khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế 

hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng thể thiếu 

cân xuống dƣới 15%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh 85-

90%.  

                                                           
109

 Theo báo cáo thống kê tháng 1/2020, có 68,17 triệu ngƣời (chiếm gần 70% dân số) đang sử dụng dịch vụ 

internet tại Việt Nam, hơn 145,8 triệu kết nối mạng dữ liệu di động. 



 260 

 Đến năm 2030, thu nhập bình quân của ngƣời DTTS tăng gấp 2,5 lần so 

với năm 2026. Không còn hộ đói; giảm 80% hộ nghèo so với năm 2020; 80% hộ 

gia đình có mức sống bằng với mức sống dân cƣ trong khu vực; trên 85% xã 

vùng DTTS&MN có cơ sở hạ tầng đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển KT-XH và 

đời sống của ngƣời dân; giải quyết căn bản tình trạng di cƣ tự phát; cơ bản hoàn 

thành chỉ tiêu phát triển bền vững
110

. 

 Về an ninh quốc phòng, mặc dù còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhƣng với 

việc đẩy mạnh công tác truyền thông, ngƣời dân vùng DTTS sẽ nhận diện đƣợc 

rõ âm mƣu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nhƣ kích động, chia rẽ 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tƣ tƣởng ly khai, tự trị dân tộc... Ngƣời 

dân tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội 

phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trƣơng của Đảng, chính sách của 

Nhà nƣớc về công tác dân tộc, phát triển KT-XH ở địa phƣơng. Các hoạt động 

hợp tác quốc tế, đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng, đối ngoại công an với 

các nƣớc Lào, Campuchia, Trung Quốc để đấu tranh với các hoạt động ly khai, 

tự trị dân tộc, vƣợt biên trái phép; đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới; 

phòng chống tội phạm về ma túy, “buôn bán ngƣời”... sẽ đƣợc tăng cƣờng.    

Thực hiện chủ trƣơng của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào 

các dân tộc, các tôn giáo tiếp tục tăng cƣờng giao lƣu hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ 

nhau phát triển kinh tế, ổn định xã hội; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa 

tốt đẹp, tôn vinh những ngƣời có công với nƣớc với dân; các tôn giáo đƣợc đảm 

bảo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Nhà nƣớc nghiêm cấm sự phân biệt 

đối xử với công dân vì lý do tín ngƣỡng, tôn giáo, đồng thời, nghiêm cấm lợi 

dụng tín ngƣỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật, 

kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, xâm 

phạm an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tìm cách lợi dụng vấn đề 

tôn giáo trong vùng DTTS để hoạt động chống phá chính quyền; dùng các 

phƣơng tiện truyền thông mới, nhất là MXH vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo 

ở Việt Nam; tìm mọi cách thu thập các tài liệu, bằng chứng về những sơ hở 

trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để vu cáo Việt Nam vi phạm 

nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Đạo Tin lành sẽ tiếp tục xâm nhập, phát triển, tiềm 
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ẩn gây nguy cơ mất ổn định ở vùng dân tộc DTTS
111

. Hoạt động truyền đạo trái 

pháp luật các loại tà đạo, “đạo lạ” nhƣ “Tin Lành Đề Ga”; “Tin Lành đấng 

Christ”; “Tin Lành Mông”; “Vàng Chứ”; “Thìn Hùng”; “San sƣ Khể tọ”; “Giê 

sùa”; “Hà Mòn”... sẽ còn diễn biến phức tạp.  

3.3. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN  

3.3.1. Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm 

của Đảng ta về dân tộc để truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số 

Trong quá trình truyền thông ở vùng DTTS, các nhà truyền thông phải 

quán triệt và dựa vào nội dung chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm của Đảng ta về vấn đề dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân 

tộc nhằm xây dựng nƣớc Việt Nam giàu mạnh, vững bƣớc đi lên CNXH để phân 

tích, luận giải những vấn đề thực tiễn ở vùng DTTS hiện nay. Trƣớc hết, cần 

dựa vào các nguyên tắc cơ bản của Lênin về vấn đề dân tộc “các dân tộc hoàn 

toàn bình đẳng, các dân tộc có quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất cả các dân 

tộc” chỉ có giai cấp vô sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề dân tộc. Để bảo 

đảm sự bình đẳng về quyền lợi cho các dân tộc, đặc biệt là DTTS, Lênin phản 

đối bất cứ một đặc quyền dành cho một dân tộc nào
112

. Lênin đƣa ra một vấn đề 

có tính nhân văn trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đó là 

việc thực hiện chính sách ƣu tiên, ƣu ái hơn đối với một dân tộc nhỏ hơn, kém 

phát triển. Khi các dân tộc có trình độ phát triển không đều nhau, đòi hỏi chia 

đều về nghĩa vụ sẽ ngày càng làm gia tăng khoảng cách giữa các dân tộc. Cần có 

sự ƣu tiên đối với các dân tộc kém phát triển hơn trong thực hiện một số nghĩa 

vụ hoặc trong phân bổ quyền lợi. 

Các nhà truyền thông phải quán triệt tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giải phóng 

dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Chỉ có đại đoàn kết dân tộc mới giành và giữ 

vững nền độc lập của Tổ quốc và xây dựng thành công CNXH. Từ thực tiễn 

phong trào cứu nƣớc của ông cha và lịch sử nhân loại, Hồ Chí Minh xác định, 

phƣơng hƣớng phát triển của dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là CNXH. Độc 

lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc, là quyền thiêng liêng bất khả 

xâm phạm, nó gắn với bình đẳng dân tộc. Đấu tranh cho độc lập của dân tộc 

mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác 
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Kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân tộc, Đảng ta đặc biệt quan tâm việc thực hiện bình đẳng dân 

tộc ở Việt Nam. Đó là thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc hiện 

nay, tạo những điều kiện cần thiết để xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch về trình độ 

kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc, làm cho tất cả các dân tộc đều có cuộc sống 

ấm no, hạnh phúc. Đảng ta khẳng định, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, ghi nhận đầy đủ quyền của đồng bào DTTS là giải pháp quan trọng để thúc 

đẩy bình đẳng dân tộc. Bên cạnh đó, việc quan tâm, ƣu tiên phát triển KT-XH 

vùng DTTS cũng là giải pháp để thực hiện bình đẳng dân tộc. Khi miền núi còn 

kém phát triển thì chỉ có sự ƣu tiên, quan tâm đầu tƣ của Đảng, Nhà nƣớc đối 

với miền núi, đồng bào DTTS mới tạo ra sự phát triển nhanh chóng, vƣợt bậc để 

đuổi kịp đồng bào dân tộc đa số. Tập trung, ƣu tiên mọi nguồn lực để phát triển 

vùng DTTS là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện bình đẳng dân tộc. 

Tóm lại, ngƣời làm công tác truyền thông phải nắm chắc quan điểm chỉ 

đạo, những chính sách dân tộc của Đảng để vận dụng xây dựng nội dung truyền 

thông, từ đó có những phƣơng thức phù hợp để nâng cao hiệu quả truyền thông 

ở vùng DTTS. 

3.3.2. Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số phải phục vụ mục tiêu giữ vững 

ổn định chính trị- xã hội, bảo đảm độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia 

 Độc lập dân tộc, ổn định chính trị- xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, 

hải đảo, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển KT-XH, nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng DTTS. Vì vậy, tất cả các chủ 

thể truyền thông, từ các cơ quan báo chí đến các chủ thể truyền thông trực tiếp 

đều phải quán triệt quan điểm này. Để giữ vững ổn định chính trị- xã hội, trƣớc 

hết phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngƣời dân vùng DTTS hiểu rõ 

chủ trƣơng, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nƣớc nói chung, chính sách dân 

tộc nói riêng; phải thực hiện chính sách phát triển KT-XH, giữ gìn và phát huy 

giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh chống các âm mƣu phá vỡ khối đại 

đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Chỉ khi đồng bào hiểu rõ, tin tƣởng 

vào Đảng, Nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng, sẽ tích cực tham gia lao động sản 

xuất, xây dựng cuộc sống mới, không nghe theo kẻ xấu, đấu tranh chống các thế 

lực thù địch, khi đó chính trị sẽ ổn định, kinh tế sẽ phát triển.  

Trƣớc mắt, phải truyền thông cho công chúng cả nƣớc và ngƣời DTTS 

hiểu: chỉ khi vùng DTTS phát triển ổn định, bà con DTTS có cuộc sống khá giả 

thì họ mới yên tâm sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà 



 263 

nƣớc và chế độ xã hội. Và khi đó cả nƣớc mới ổn định để phát triển. Tăng cƣờng 

truyền thông để cả nƣớc thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con các vùng 

DTTS ở miền núi, từ đó đẩy mạnh hợp tác liên kết, tăng cƣờng đầu tƣ phát triển 

kinh tế. Phải phân quyền, phân cấp cho địa phƣơng trong xây dựng, tổ chức thực 

hiện các đề án, chƣơng trình phát triển KT-XH. Nghiên cứu, vận dụng các cơ 

chế, chính sách phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng DTTS, bảo đảm 

địa bàn đặc biệt khó khăn đƣợc ƣu tiên đầu tƣ ở mức cao nhất. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các cơ quan BCTT, tổ chức, cơ quan 

HTCT, lực lƣợng công an và quân đội phải thƣờng xuyên phối hợp công tác, xác 

định rõ nội dung truyền thông trong từng thời kỳ. Phải gắn bó chặt chẽ với nhân 

dân để nắm vững và xử lý tốt tình hình, không để hình thành các tổ chức chính 

trị đối lập, các lực lƣợng bất mãn, ly khai trên địa bàn; không để xảy ra gây rối, 

bạo loạn, khủng bố, phá hoại, các vụ việc đột xuất, bất ngờ, trở thành “điểm 

nóng” về an ninh; chủ động giải tỏa kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, 

vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự phát sinh từ cơ sở. Để công tác 

truyền thông đạt hiệu quả cao, các chủ thể phải có kiến thức về lĩnh vực chính 

trị, hiểu rõ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc về phát triển vùng 

DTTS, cơ cấu, cơ chế hoạt động của HTCT các cấp, để truyền thông phù hợp 

với từng đối tƣợng, không mắc sai lầm về nội dung, đồng thời có thể vận dụng 

sáng tạo các phƣơng thức truyền thông để nâng cao ý thức trách nhiệm của đồng 

bào DTTS trƣớc Tổ quốc và dân tộc. Đồng thời, nhà truyền thông cần phân tích, 

dẫn chứng vạch trần những âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là 

âm mƣu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, những khó khăn trƣớc mắt của từng 

dân tộc, từng địa phƣơng để dụ dỗ, lôi kéo, chia rẽ, mua chuộc, lừa phỉnh bà con 

ngƣời DTTS, tạo ra những điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

3.3.3. Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số phải gắn với phát triển bền 

vững, trƣớc hết là phát triển kinh tế  

Là một quốc gia trải dài gần 1.650 km từ điểm cực Bắc tới điểm cực Nam, 

bị chia cắt bởi đồi núi, địa hình phức tạp, khó khăn về giao thông, 53 DTTS sinh 

sống trong những điều kiện tự nhiên khó khăn, cho nên phát triển bền vững, 

trƣớc hết là phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa, thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi trƣờng, trƣớc hết là phát triển kinh 

tế. Trong các nội dung truyền thông ở vùng DTTS, chủ đề phát triển kinh tế, xóa 

đói giảm nghèo, vƣơn lên làm giàu đƣợc quan tâm nhiều nhất. Vì vậy, các cơ 

quan truyền thông phải tăng cƣờng phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh 
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giỏi, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, hƣớng dẫn bà con DTTS vay vốn để sản 

xuất, định canh định cƣ, áp dụng thành tựu KH-CN vào sản xuất, thông tin về thị 

trƣờng gắn với cuộc sống của bà con…  

Phải truyền thông mạnh mẽ và thƣờng xuyên về khả năng khai thác mọi 

tiềm năng, lợi thế của các địa phƣơng trong vùng DTTS để phát triển kinh tế, 

giảm nghèo nhanh, bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với các 

vùng phát triển; giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định 

dân cƣ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên vùng, kết nối 

với các vùng phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống của ngƣời dân
113

. Trong giai 

đoạn hiện nay, khi truyền thông phát triển kinh tế, phải gắn với phát triển bền 

vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nhằm đạt đƣợc mục tiêu “không để 

ai bị bỏ lại phía sau”. Phát huy tiềm năng, lợi thế của các vùng; bố trí đầy đủ, 

kịp thời nguồn vốn thực hiện các chính sách. Trong đó, nguồn lực nhà nƣớc là 

chủ yếu, quan trọng và có ý nghĩa quyết định, tạo điều kiện thuận lợi để huy 

động các nguồn lực khác. Phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng HTCT ở cơ 

sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; gắn với tăng cƣờng tiềm 

lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia. Đầu 

tƣ phát triển kinh tế đồng thời phải đi đôi với bảo vệ môi trƣờng sinh thái, nguồn 

nƣớc, đa dạng sinh học; đặc biệt là bảo vệ và phát triển rừng. Đầu tƣ phát triển 

kinh tế vùng DTTS có trọng tâm, trọng điểm; là trách nhiệm của tất cả HTCT, 

các cấp, các ngành và ngƣời dân. 

           Phải tiếp tục ƣu tiên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho 

ngƣời dân vùng DTTS, nhất là khu vực miền núi. Đến năm 2025, phải giải quyết 

cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nƣớc sinh hoạt; sắp xếp, bố trí 

ổn định dân cƣ ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên 

tai, bão lũ; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo cho ngƣời dân có thu 

nhập ổn định từ bảo vệ, phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tƣ kết 

cấu hạ tầng thiết yếu. Nhà nƣớc phải tiếp tục đầu tƣ nhiều hơn nữa về hạ tầng, 

nhất là giao thông, trƣờng học, bệnh viện, nhà văn hóa, các trạm thông tin, phủ 

sóng phát thanh, truyền hình, Internet... đến các xã, thôn còn lại, để tất cả mọi 

ngƣời dân đều có điều kiện và quyền phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống, nhất là đời sống tinh thần. 

3.3.4. Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số phải phục vụ nâng cao dân trí, 
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giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc  

 Có thể nói, sự phát triển của các vùng DTTS chƣa tƣơng xứng với tiềm 

năng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự hạn chế về dân trí, mức độ 

hiểu biết của ngƣời dân. Khi trình độ dân trí còn thấp so với mặt bằng chung của 

cả nƣớc thì việc phát triển giáo dục - đào tạo lại càng có vai trò quan trọng. Đây 

là việc đầu tƣ đặc biệt cho "cơ sở hạ tầng con ngƣời". Những năm qua, sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo ở vùng DTTS đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định, 

tuy nhiên vẫn còn hạn chế. Số ngƣời không đi học vẫn chiếm tỷ lệ cao, chất 

lƣợng và hiệu quả giáo dục còn thấp, hiện tƣợng học sinh bỏ học, lƣu ban vẫn 

còn. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu về số lƣợng, yếu về 

chất lƣợng, chƣa đồng bộ về cơ cấu. Giáo viên là ngƣời DTTS ở các bậc học sau 

trung học cơ sở còn chiếm tỷ lệ thấp. Điều kiện đảm bảo cho giảng dạy và học 

tập, cơ sở vật chất trƣờng học còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, các nhà truyền thông 

phải nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục- đào tạo ở vùng DTTS, 

phải đề xuất biện pháp động viên, khích lệ trẻ em, thanh thiếu niên ngƣời DTTS 

đi học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó nâng cao số lƣợng và 

chất lƣợng nguồn lao động trong vùng, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ 

sở vật chất các trƣờng học. 

        Phải thƣờng xuyên truyền thông về những giá trị, bản sắc văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các DTTS; những nét văn hóa mới tiến bộ, lành mạnh đi vào 

cuộc sống, nâng cao trình độ nhận thức và điều kiện hƣởng thụ những thành quả 

văn hóa của dân tộc. Cần quảng bá rộng rãi các mô hình “toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, các mô hình hoạt động câu lạc bộ dân ca, đội văn nghệ, 

nhà văn hóa thôn bản, xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, bƣu điện 

văn hóa xã, đội thông tin cổ động, đội chiếu bóng lƣu động, xe thông tin lƣu 

động ở vùng núi, thuyền văn hóa ở vùng sông nƣớc; về “ngày hội văn hóa thể 

thao dân tộc” ở các vùng miền, tạo đƣợc sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đồng 

bào. Hoạt động này vừa tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa góp phần nâng 

cao mức hƣởng thụ văn hóa của các DTTS. Để làm đƣợc việc đó, các nhà truyền 

thông phải có kinh nghiệm thực tế, am hiểu văn hóa và phong tục tập quán các 

dân tộc trong vùng. Từ đó mới có những bài báo, chƣơng trình PT-TH hấp dẫn, 

các buổi truyền thông trực tiếp bổ ích, thu hút đƣợc nhiều ngƣời đến dự. Nội 

dung truyền thông cần nhấn mạnh mục đích bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 

các DTTS; xây dựng đời sống văn hóa mới đồng thời với việc đẩy lùi các hủ tục 

lạc hậu, kìm hãm sự tiến bộ của đồng bào, tạo ra động lực để phát triển. Cần 
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quan tâm hơn nữa đến việc truyền thông cho các cơ quan chức năng, các nhà 

đầu tƣ nhằm vận động hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển các 

giá trị văn hóa ở vùng DTTS; đẩy mạnh tất cả các kênh văn hóa - thông tin cho 

đồng bào các dân tộc (văn hóa đọc, văn hóa nghe, văn hóa nhìn, biểu diễn văn 

nghệ...). 

Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để tìm ra nhiều phƣơng thức tổ 

chức, làm ra nhiều sản phẩm mới về văn hóa, văn nghệ, văn hóa phẩm... phục vụ 

đồng bào. Thực hiện mục tiêu "Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ 

nhau cùng phát triển". Cần chú ý tổng kết và phổ biến các mô 

hình hoạt động văn hóa, truyền thông có hiệu quả ở vùng DTTS. Tiếp tục đẩy 

mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào. Tiếp tục xây dựng hệ 

thống thiết chế văn hóa - thông tin mới phù hợp với các thiết chế văn hóa truyền 

thống để đảm bảo xây dựng nền văn hóa vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân 

tộc. 

3.3.5. Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số phải phù hợp với quan điểm 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hẹp khoảng cách phát 

triển giữa các dân tộc 

Các nhà truyền thông phải thể hiện đƣợc thông điệp đoàn kết là động lực 

phát triển, là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù và nghèo nàn, lạc hậu; 

phải làm cho mọi ngƣời dân vùng DTTS thấm nhuần tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: 

“Lúc nào dân ta đoàn kết muôn ngƣời nhƣ một thì nƣớc ta độc lập, tự do. Trái 

lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nƣớc ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết 

đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi...”
114

 và quan điểm của 

Đảng ta: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đƣờng lối chiến lƣợc của cách mạng Việt 

Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
115

. Để 

tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần phát huy những yếu tố tƣơng 

đồng, tìm ra mẫu số chung của mọi giai cấp, tầng lớp; quy tụ sức mạnh của các 

bộ phận cấu thành dân tộc ta nhằm mục tiêu xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa 

bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Qua đó, để mọi ngƣời vùng DTTS 

nhận thức rõ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm mọi ngƣời dân đang sinh 

sống, làm ăn ở trong nƣớc và ở nƣớc ngoài có nguồn gốc là ngƣời Việt Nam, 

không phân biệt là DTTS hay đa số, theo hoặc không theo tín ngƣỡng, tôn giáo; 
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không phân biệt giàu hay nghèo, nam hay nữ, già hay trẻ, nếu “Ai có tài, có đức, 

có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với 

họ”
6
 để xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất. 

Các nhà truyền thông phải thuyết phục đƣợc cán bộ chính quyền địa 

phƣơng tôn trọng và tạo điều kiện cho ngƣời DTTS tham gia các hoạt động 

chính trị- xã hội; phải thƣờng xuyên gặp gỡ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải 

quyết khó khăn, vƣớng mắc và yêu cầu chính đáng của họ. Phải quán triệt quan 

điểm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ 

lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân, bảo đảm mỗi ngƣời dân đều đƣợc thụ hƣởng những thành quả của 

công cuộc đổi mới”
116

. Huy động tất cả các chủ thể truyền thông, nhất là cán bộ 

thuộc HTCT các cấp, tuyên truyền sâu rộng để đồng bào vùng DTTS nhận thức 

rõ âm mƣu thâm độc của các thế lực thù địch đang lợi dụng những khuyết điểm, 

hạn chế, sơ hở của các cấp chính quyền, của Đảng, Nhà nƣớc và những vấn đề 

tín ngƣỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, 

tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, sự 

nhạy bén trong nhận diện và tích cực tham gia đấu tranh với những quan điểm 

sai trái, thù địch. 

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đƣợc xây dựng trên cơ sở giúp đỡ lẫn 

nhau cùng phát triển. Để phát triển các vùng DTTS, cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ 

của dân tộc Kinh; đồng thời phải truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào 

dân tộc, ý chí phấn đấu vƣơn lên của chính đồng bào DTTS, khắc phục tâm lý tự 

ti, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nƣớc. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất 

để đồng bào DTTS tiến kịp đồng bào đa số, tất cả các dân tộc Việt Nam đều ấm 

no, hạnh phúc. Đảng và Nhà nước không nên có những chính sách hỗ trợ miễn 

phí đối với các DTTS, mà phải có điều kiện nhất định để gây áp lực đối với họ, 

buộc họ phải đổi mới tƣ duy, năng động sáng tạo hơn trong cuộc sống, sản xuất 

kinh doanh. Cần làm rõ hơn vai trò của Nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng 

trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Nhà nƣớc cần ban hành những chính 

sách, cơ chế phát triển mạnh mẽ vùng DTTS, thu hẹp dần khoảng cách giàu- 

nghèo giữa các dân tộc. Các chính sách phát triển phải gắn với đặc điểm, điều 

kiện từng vùng, phù hợp với trình độ, năng lực của bà con. Có chính sách quan 
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tâm đặc biệt đến các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng và 

kháng chiến cũ, từng bƣớc ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số, suy giảm mức 

sống của một số dân tộc. 

Tất cả các vùng DTTS ở nƣớc ta đều có nhiều dân tộc cùng sinh sống, 

mỗi dân tộc có trình độ phát triển KT-XH, phong tục, tập quán, lối sống khác 

nhau, vì vậy trong quá trình sinh sống, khó tránh khỏi những bất đồng. Vì vậy, 

chính quyền địa phƣơng, các nhà truyền thông phải vận dụng chính sách dân tộc 

của Đảng, phân tích, giải quyết mọi bất đồng trên cơ sở pháp luật, bảo vệ lợi ích 

chính đáng của ngƣời dân. 

3.4. NHỮNG PHƢƠNG HƢỚNG CHỦ YẾU 

3.4.1. Xây dựng chiến lƣợc truyền thông dựa trên cơ sở khoa học và thực 

tiễn cho vùng dân tộc thiểu số trên cả nƣớc đến năm 2030 

Hiện nay, Nhà nƣớc đã và đang triển khai nhiều chính sách về phát triển 

thông tin, truyền thông ở vùng DTTS và đã đạt đƣợc kết quả khả quan: Xây 

dựng và củng cố hệ thống truyền thông cơ sở đảm bảo thông tin về các chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã 

hội, khoa học - kỹ thuật đƣợc đƣa đến phục vụ ngƣời dân vùng DTTS; rút ngắn 

khoảng cách về đảm bảo và hƣởng thụ thông tin của ngƣời dân giữa các vùng 

miền; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của ngƣời dân; ngăn chặn, đẩy lùi 

những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo 

an ninh, quốc phòng ở vùng DTTS. Trên cơ sở đó, Nhà nƣớc cần tiếp tục xây 

dựng chiến lƣợc truyền thông phù hợp với mục tiêu giai đoạn mới. Công tác 

truyền thông cho vùng DTTS cần đƣợc đầu tƣ trên các lĩnh vực: nội dung thông 

tin, nhân lực và cơ sở vật chất.  

Về nội dung thông tin, cần có chính sách hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát 

sóng các chƣơng trình phát thanh, truyền hình (đặc biệt là các chƣơng trình bằng 

tiếng DTTS) phục vụ công chúng DTTS; hỗ trợ sáng tác, xuất bản, in, phát hành 

và quảng bá các loại sách chuyên đề và các ấn phẩm truyền thông phục vụ đồng 

bào; duy trì và mở rộng các cụm thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, cửa 

khẩu quốc tế; đặc biệt, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử, hỗ trợ thông tin 

trực tuyến phục vụ đồng bào trong bối cảnh Internet và MXH đang phát triển 

mạnh. 

Để nâng cao chất lƣợng nội dung, Chính phủ nên có cơ chế tăng cƣờng cán 

bộ truyền thông cơ sở ở vùng DTTS. Đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền 

http://nguoilambao.vn/truyen-thong-cho-dong-bao-dan-toc-hien-nay-n9228.html
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thanh và các trang thiết bị tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ truyền thông cấp tỉnh, 

huyện, xã; đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền 

thông của một số Bộ, ngành Trung ƣơng tại các đơn vị đóng trên địa bàn vùng 

DTTS. 

Tiếp tục đầu tƣ cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thông ở vùng DTTS; 

nâng cao chất lƣợng phủ sóng phát thanh, truyền hình; nâng cấp các đài truyền 

thanh xã, huyện; trang bị phƣơng tiện tác nghiệp cho hoạt động truyền thông cơ 

sở; hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và thiết bị phụ trợ cho các nhà 

văn hóa, nhà cộng đồng của các thôn, bản xa trung tâm xã. 

Các mục tiêu trên cần đƣợc xây dựng thống nhất trong một chiến lƣợc quốc 

gia, có tầm nhìn ít nhất tới năm 2030. Chiến lƣợc này cần xác định rõ ràng địa 

bàn, phạm vi thực hiện. Bên cạnh ngân sách địa phƣơng, trung ƣơng, nên huy 

động thêm các nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Cần xác định rõ 

các giai đoạn thực hiện chiến lƣợc với những phƣơng hƣớng cụ thể cho từng giai 

đoạn. Có thể lồng ghép hoạt động của chiến lƣợc với các chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia khác trên cùng địa bàn. Đồng thời, cần phân công, phân cấp việc tổ 

chức thực hiện chiến lƣợc một cách hợp lý, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các bộ, ngành với địa phƣơng. Bên cạnh đó, phải thực hiện việc kiểm tra, giám 

sát và đánh giá hiệu quả, tác động của chiến lƣợc để có những điều chỉnh kịp 

thời. 

3.4.2. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan báo chí - truyền 

thông lớn trong truyền thông chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc đến vùng dân tộc thiểu số 

Việc Nhà nƣớc cấp phát miễn phí một số loại báo, tạp chí cho vùng 

DTTS&MN đã góp phần truyền thông hiệu quả, kịp thời các chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc, những thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã 

hội đến đồng bào. Tuy nhiên, cũng cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ 

quan BCTT lớn (Báo Nhân dân, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN, Báo Dân tộc 

và Phát triển) đối với bà con. Uỷ ban Dân tộc khi ký kết chƣơng trình phối hợp 

công tác với các cơ quan BCTT cần nêu cụ thể nội dung, chủ đề trong từng thời 

kỳ, và nét đặc thù của từng vùng DTTS, để các bài báo, chƣơng trình thực sự 

hữu ích với bà con, bám sát thực tiễn cuộc sống từng địa bàn. Cần đánh giá đúng 

năng lực, thế mạnh của từng cơ quan, ƣu điểm và hạn chế của từng loại hình báo 

chí để xác định nhiệm vụ phù hợp. Ví dụ, Báo Nhân dân với thế mạnh là tờ báo 

lâu đời, có khả năng thông tin sâu của báo in và những cây bút sắc sảo nên tập 
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trung vào các bài bình luận, xã luận tuyên truyền chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù 

địch. Chuyên mục “Dân tộc – Miền núi” trên báo Nhân dân điện tử cần đƣợc 

trình bày nổi bật hơn, dễ nhìn, dễ tìm kiếm thông tin hơn để phù hợp với bạn đọc 

là ngƣời DTTS. VTV5 nên tập trung vào việc phản ánh việc bảo tồn văn hoá các 

dân tộc, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con ngƣời, thiên nhiên. Các quảng cáo, phim 

truyện phát sóng trên kênh cần đƣợc lựa chọn và biên tập kỹ càng cho phù hợp 

với văn hoá đồng bào. VTV5 cũng có thể nghiên cứu tổ chức các gameshow phù 

hợp để nâng cao đời sống tinh thần, giải trí cho bà con. Các chƣơng trình khoa 

học – giáo dục, hƣớng dẫn bà con phƣơng pháp trồng trọt, chăn nuôi cũng phù 

hợp với việc phát sóng trên truyền hình, bởi hình ảnh cụ thể sẽ giúp các thao tác 

kỹ thuật trở nên đơn giản và dễ hiểu, dễ làm theo. VOV4 có thể truyền thông về 

hầu hết các chủ đề, trong đó tập trung vào thông tin nhanh các sự kiện mới trong 

nƣớc và quốc tế, tình hình dịch bệnh, thời tiết, phƣơng pháp canh tác, thị trƣờng 

nông sản… 

Bên cạnh đó, Đài TNVN và Đài THVN cũng cần tăng cƣờng số lƣợng và 

chất lƣợng các chƣơng trình về vùng DTTS trên các kênh phổ cập khác, để 

truyền thông rộng rãi cho công chúng trong nƣớc và nƣớc ngoài hiểu hơn về đời 

sống bà con và chính sách dân tộc ở Việt Nam. Các đài quốc gia cũng có nhiệm 

vụ phối hợp và hỗ trợ các đài địa phƣơng trong việc tổ chức sản xuất, phát sóng 

và tiếp sóng các chƣơng trình, đảm bảo về chất lƣợng nội dung và kỹ thuật. 

3.4.3. Làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nƣớc; 

đổi mới, kiện toàn các cơ quan báo chí - truyền thông và xác định nhiệm vụ 

chính trị phục vụ vùng dân tộc thiểu số 

Trƣớc hết, cần tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin KT-XH quốc gia, 

bảo đảm các cơ sở dữ liệu đầy đủ và kịp thời cập nhật những thông tin, số liệu 

cần thiết; đẩy mạnh việc thu thập, cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh 

tế thế giới và khu vực; kết hợp phân tích, dự báo tình hình KT-XH với công tác 

dự báo chiến lƣợc quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS, phục vụ cho công tác lãnh 

đạo, quản lý. Từ đó, Đảng và Chính phủ sẽ đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho 

công tác truyền thông DTTS trong giai đoạn mới. 

Nhà nƣớc phải tập trung đầu tƣ ngân sách cho một số cơ quan báo chí chủ 

lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số cơ quan BCTT phục vụ các nhiệm 

vụ chính trị, trong đó có phục vụ công chúng DTTS. Tiếp tục đổi mới hình thức, 

nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt 
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của từng nhóm độc giả, vùng miền. Hiện nay có hàng chục ấn phẩm BCTT dành 

riêng cho đồng bào DTTS, nhƣng nội dung còn chồng chéo, trùng lắp. Nhiều ấn 

phẩm hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. Vì vậy, việc quy hoạch lại báo chí nói 

chung và báo chí dành cho đồng bào DTTS nói riêng là rất cần thiết. Trong đó, 

quy định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý BCTT của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, nhất là của ngƣời đứng đầu cơ quan chủ quản và ban biên tập cơ quan 

BCTT; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm 

chất, năng lực đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào DTTS trong thời gian 

tới. Bên cạnh đó, cần phân cấp, giao nhiệm vụ phù hợp cho các cơ quan BCTT 

trung ƣơng và địa phƣơng. Đối với các cơ quan BCTT cấp tỉnh, nên đầu tƣ tổ 

chức sản xuất các chƣơng trình mới bằng tiếng DTTS, tiếp sóng đài trung ƣơng, 

và phối hợp sản xuất các chƣơng trình gửi phát sóng tại các kênh quốc gia. Đối 

với hệ thống thông tin cấp huyện, xã, tập trung vào tiếp sóng đài quốc gia, cùng 

với sản xuất các chƣơng trình phù hợp với địa phƣơng, thúc đẩy các hình thức 

truyền thông trực tiếp, chiếu phim… 

3.4.4. Nâng cao trách nhiệm truyền thông của các tổ chức, cơ quan thuộc hệ 

thống chính trị các cấp ở vùng dân tộc thiểu số  

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS, cần phát 

huy hơn nữa vai trò của truyền thông. Khi triển khai một chính sách, dự án, việc 

đầu tiên là đẩy mạnh truyền thông, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung để 

đồng bào hiểu rõ và sau đó sẽ tích cực tham gia thực hiện hoặc ủng hộ. Ví dụ, 

mục tiêu trong năm 2020 là đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, nâng cao 

nhận thức và thay đổi thái độ, hành vi của bà con DTTS về công tác dân số- kế 

hoạch hóa gia đình, tập trung tuyên truyền về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng 

cao chất lƣợng dân số trong mối quan hệ với phát triển KT-XH. Việc vận động 

phụ nữ dân tộc Thái (với búi tóc tằng cẩu) đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cũng 

là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của truyền thông, hỗ trợ cho chính sách, 

pháp luật, khi pháp luật rất khó đi vào cuộc sống do liên quan đến phong tục, tập 

quán. Công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, bảo vệ 

môi trƣờng, vận động nhân dân không chặt phá rừng, không trồng cây thuốc 

phiện, không mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma túy đã 

mang lại hiệu quả rõ rệt.  

Truyền thông cho vùng DTTS luôn đƣợc coi là phƣơng thức hiệu quả với 

chi phí thấp để đạt đƣợc các mục tiêu. Đây là trách nhiệm không chỉ của các cơ 

quan BCTT, của các Ban Dân tộc và Phòng Dân tộc, mà là của toàn bộ các cơ 
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quan, tổ chức, thuộc HTCT các địa phƣơng vùng DTTS. Mỗi cơ quan, tổ chức 

đều có thế mạnh riêng trong công tác truyền thông theo năng lực và phạm vi 

hoạt động của mình. Ví dụ, các cơ quan thuộc HTCT địa phƣơng có thể hỗ trợ 

cho ngƣời có uy tín thực hiện các hoạt động truyền thông: Phòng Tài chính – Kế 

hoạch các huyện, UBND các xã thúc đẩy giải quyết nhanh các chế độ dành cho 

ngƣời có uy tín, hỗ trợ các thủ tục công nhận ngƣời có uy tín, tổ chức tập huấn, 

bồi dƣỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng; tổ chức 

thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về công tác truyền 

thông. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cũng 

có điều kiện thuận lợi truyền thông cho chính các hội viên của mình. 

3.4.5. Tiếp tục nhận diện và đấu tranh với những âm mƣu, thủ đoạn mới 

của các thế lực thù địch trong quá trình truyền thông ở vùng dân tộc thiểu 

số 

Thủ đoạn mới của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống 

phá cách mạng Việt Nam thƣờng đƣợc che đậy, bao bọc một cách tinh vi, làm 

cho ngƣời ta tin và làm theo. Vỏ bọc che đậy cho các hành vi, thủ đoạn mà các 

thế lực thù địch thƣờng dựa vào là các chiêu bài "nhân quyền", "dân chủ", "tự 

do", nhất là tự do tín ngƣỡng, tôn giáo; những vấn đề do lịch sử để lại; những 

khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; hay thiếu 

sót trong việc thực hiện đƣờng lối phát triển KT-XH ở vùng DTTS. Đối với vấn 

đề này, truyền thông có vai trò quan trọng trong việc giải thích cho đồng bào 

hiểu rõ đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, để 

cho bà con tin tƣởng và làm theo. Đặc biệt, phải thƣờng xuyên tuyên truyền, 

giáo dục, bồi dƣỡng, nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân để mỗi cá 

nhân biết cách lựa chọn và tiếp nhận thông tin phù hợp, nhất là thông tin trên 

MXH; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin xấu, độc; phải tự nâng 

cao hiểu biết, bảo vệ mình trƣớc những tin giả, tin xấu; tích cực cung cấp, chia 

sẻ thông tin chính thống. Chính quyền cần thực hiện tốt việc phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho BCTT nhằm bảo đảm tính thời sự và thông tin chính thức để 

nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống lại các quan 

điểm sai trái, thù địch. Thực tiễn đã chứng minh, trƣớc những vấn đề bức xúc về 

tƣ tƣởng, dù độ phức tạp của sự việc đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin 

kịp thời, đúng đắn, làm tốt định hƣớng thông tin thì sự việc sẽ đƣợc giải quyết 

một cách ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ đƣợc giải tỏa. Trong quá trình truyền 
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thông ở vùng DTTS, cần thƣờng xuyên tìm hiểu, nhận diện những âm mƣu, thủ 

đoạn mới của các thế lực thù địch để có các phƣơng án truyền thông phù hợp. 

3.5. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG Ở 

VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN NĂM 2030 

3.5.1. Nhóm giải pháp về nhận thức  

        Thứ nhất, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc HTCT các cấp về tầm quan trọng của công tác truyền thông ở vùng 

DTTS 

Trong thời đại bùng nổ thông tin, Đảng và Nhà nƣớc ta rất coi trọng công 

tác tƣ tƣởng, đã chỉ đạo tăng cƣờng vai trò của công tác truyền thông, nhất là ở 

vùng DTTS. Trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011–2020, Đảng ta 

nhấn mạnh: Nâng cao chất lƣợng hệ thống thông tin, báo chí, Internet, xuất bản. 

Đảm bảo quyền đƣợc thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc 

biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục đổi mới cơ chế và 

nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thông tin, 

hình thành thị trƣờng văn hóa lành mạnh. Đấu tranh chống các biểu hiện phi văn 

hóa, suy thoái đạo đức, lối sống, tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa 

thông tin đồi trụy, kích động bạo lực…. 

        Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo chung của Đảng, cán bộ HTCT các cấp cần 

nhận thức đẩy mạnh công tác truyền thông là vấn đề cấp thiết trong công tác dân 

tộc hiện nay. Nếu làm tốt công tác tƣ tƣởng, bà con DTTS sẽ yên tâm lao động, 

sản xuất, chính trị sẽ ổn định, cuộc sống của ngƣời dân vùng DTTS sẽ ngày càng 

tốt đẹp hơn. Điều này phụ thuộc vào công tác truyền thông. Thực tiễn cho thấy, 

để nâng cao hiệu quả truyền thông cho ngƣời DTTS, các chủ thể cần nhận thức 

rõ đây là trách nhiệm của cả HTCT, các cơ quan BCTT và mọi cán bộ, đảng 

viên. Chỉ khi nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác truyền thông cho 

vùng DTTS, các tổ chức, cơ quan mới có kế hoạch đầu tƣ đúng mức, cả về lực 

lƣợng và kinh phí. 

       Một trong những vấn đề đặt ra khi khảo sát thực trạng truyền thông ở vùng 

DTTS là, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận các cấp chƣa phát huy đƣợc vai trò 

định hƣớng thông tin về vùng DTTS, công tác quản lý BCTT của Bộ Thông tin- 

Truyền thông chƣa chặt chẽ, thiếu quyết liệt, cán bộ HTCT ở vùng DTTS chƣa 

nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác truyền thông nên mặc dù Nhà 

nƣớc đầu tƣ kinh phí không nhỏ, huy động một lực lƣợng lớn với nhiều chƣơng 

trình, dự án, nhƣng hiệu quả chƣa cao; vẫn còn những xã nghèo về thông tin, 
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thiếu điều kiện tiếp cận các phuwng tiện truyền thông. Yêu cầu đối với đội ngũ 

cán bộ HTCT là phải nhận thức, nhận diện sâu sắc về bản chất, tính đặc thù và 

những vấn đề cấp bách của công tác truyền thông ở vùng DTTS. Cần phải đánh 

giá đúng những ƣu điểm - hạn chế, tác động và hiệu quả của truyền thông, từ đó 

đề xuất hệ thống biện pháp đổi mới nội dung và phƣơng thức theo hƣớng thiết 

thực, hiệu quả. Cần coi giải pháp nâng cao chất lƣợng thông tin cho ngƣời dân 

vùng DTTS là nhiệm vụ trung tâm, coi lực lƣợng làm công tác truyền thông là 

lực lƣợng xung kích, từ đó có kế hoạch xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý 

BCTT, phóng viên, biên tập viên, ngƣời làm truyền thông trực tiếp có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi nghiệp vụ, có kỹ năng giao 

tiếp, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác truyền thông cho đối tƣợng công chúng 

đặc thù này. 

        HTCT cơ sở ỏ vùng DTTS cũng cần xây dựng cơ chế hoạt động đặc thù, 

nhất là việc bố trí, sắp xếp cán bộ là ngƣời DTTS. Tại đây, vẫn còn tổn tại 

những thiết chế xã hội cổ truyền, mỗi vùng, mỗi dân tộc lại có những đặc điểm 

khác biệt, vì vậy cán bộ HTCT ở vùng này cần phải có chế độ đãi ngộ, vận động 

những ngƣời có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác truyền thông. Phải kết 

hợp các phƣơng pháp hành chính với phƣơng pháp thuyết phục, vận động mới 

đạt hiệu quả cao. Truyền thông là công cụ hữu hiệu để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý và các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội. HTCT cơ sở vùng 

DTTS là cấp thực hiện, hành động, vì vậy khi đội ngũ cán bộ nhận thức đƣợc 

tầm quan trọng của công tác truyền thông, sẽ lập tức chuyển ngay thành những 

hành động cụ thể trên thực tiễn. Chính quyền cơ sở là cầu nối giữa cuộc sống sôi 

động của cả nƣớc với cộng đồng DTTS sống ở vùng sâu, vùng xa, mà truyền 

thông là công cụ hữu ích kết nối chính quyền với các hộ dân. Vì vậy, cần phải 

tăng cƣờng, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác truyền 

thông dân tộc; chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể nhân dân thể chế hóa, tổ 

chức thực hiện nghị quyết về các mặt công tác của địa phƣơng, bảo đảm công 

tác truyền thông đƣợc triển khai thƣờng xuyên, liên tục, thông suốt, không để 

khoảng trống về thông tin để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc. 

        Thứ hai, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ BCTT về nghĩa vụ và 

trách nhiệm chính trị- xã hội khi tác nghiệp phục vụ nhu cầu thông tin của 

đồng bào vùng DTTS  

        Đội ngũ cán bộ BCTT là đội ngũ nòng cốt trên mặt trận truyền thông, giữ 

vai trò chính trong việc thiết lập các chuyên mục, chuyên trang, nâng cao chất 



 275 

lƣợng và hiệu quả truyền thông, đồng thời là những ngƣời trực tiếp sáng tạo ra 

các sản phẩm truyền thông đáp ứng nhu cầu thông tin của bà con vùng DTTS. 

Chính vì vậy, cần phải làm tốt công tác tƣ tƣởng, nâng cao nhận thức của đội 

ngũ này về ý thức phục vụ, trách nhiệm xã hội đối với đồng bào vùng DTTS. 

        Vùng DTTS thƣờng là những vùng có những đặc điểm riêng biệt, địa bàn 

xa xôi hẻo lánh, kinh tế lạc hậu, giao thông khó khăn, trình độ dân trí thấp nên 

việc tiếp nhận thông tin khó khăn hơn các vùng đồng bằng… Đặc biệt đây còn 

là vùng có những khác biệt về phong tục tập quán, là nơi xuất hiện những hiện 

tƣợng tôn giáo mới, có những ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực đan xen phức tạp. 

Khá nhiều nhà báo, phóng viên, cán bộ truyền thông ngại đến làm việc ở các 

vùng này. Vì vậy, các cơ quan BCTT ở cả trung ƣơng và địa phƣơng đều xác 

định truyền thông cho vùng DTTS là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, một 

yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tập trung tấn công vào 

các vùng này bằng công tác tƣ tƣởng, thông qua BCTT. Nếu chúng ta không tiếp 

cận địa bàn, bỏ trống trận địa thì sẽ bị các thế lực thù địch tấn công xâm lƣợc về 

tƣ tƣởng. Cho nên, cần phải nêu cao tinh thần xung phong, gƣơng mẫu của đội 

ngũ cán bộ, phóng viên, nhất là đảng viên trong phân công nhiệm vụ truyền 

thông ở vùng DTTS. Mặt khác, cần đầu tƣ nhiều hơn nữa để nâng cao chất 

lƣợng và hiệu quả các sản phẩm truyền thông. Muốn vậy phải nắm vững mô 

hình, phƣơng pháp truyền thông, việc kết hợp giữa truyền thông gián tiếp với 

truyền thông trực tiếp, giữa báo in với phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử 

và MXH… Cần phải có những nhà báo, nhà truyền thông chuyên nghiệp về 

vùng DTTS, để họ chuyên tâm vào nghiên cứu, khảo sát thực tế, hiểu rõ văn 

hóa, phong tục, tập quán các dân tộc. Công việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

từ trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức đến cơ chế tài 

chính, chế độ tiền lƣơng, công tác phí, khen thƣởng- kỷ luật đối với đội ngũ này. 

Các cơ quan BCTT cũng cần phải nhận thức rằng, trong bối cảnh bùng nổ thông 

tin và toàn cầu hóa thông tin hiện nay, xuất hiện nhiều phƣơng tiện truyền thông, 

nhiều kênh thông tin, cả chính thống và không chính thống, cả những thông tin 

lành mạnh và thông tin xấu, độc hại, nếu không đổi mới nội dung và phƣơng 

thức, không nâng cao chất lƣợng thông tin, thì đồng bào DTTS sẽ không 

xem/nghe các kênh truyền thông chính thống của Nhà nƣớc, mà chuyển sang 

xem/nghe những thông tin xấu, độc từ các thế lực thù địch, dẫn đến hoang mang 

dao động, bán tín bán nghi vào chủ trƣơng của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc, 

ảnh hƣởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, các tổ chức đảng 
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trong các cơ quan BCTT cần phải làm tốt công tác lãnh đạo về tƣ tƣởng đối với 

cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tổ chức- cán bộ để xây dựng đƣợc đội ngũ 

nhà báo, phóng viên có ý thức chính trị cao, tâm huyết với nghề, chia sẻ, cảm 

thông với điều kiện khó khăn của bà con, để dấn thân và trƣởng thành trong 

công tác truyền thông ở vùng DTTS.  

        Thứ ba, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác 

truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS  

        Đội ngũ những ngƣời làm công tác truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS là 

một đội ngũ rất đặc thù, bao gồm một lực lƣợng hùng hậu, đông đảo, từ cán bộ 

HTCT cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên, những ngƣời có trình độ học vấn 

cao nhƣ giáo viên, cán bộ y tế, công an, bộ đội biên phòng, đến những ngƣời có 

uy tín trong cộng đồng nhƣ già làng, trƣởng bản, thầy mo, thầy cúng, nhà sƣ, cha 

đạo…  Khi xây dựng, lựa chọn nhân sự bổ sung cho đội ngũ này, ban đầu có 

thể không toàn diện, chƣa đảm bảo một số tiêu chí nhƣng trong quá trình hoạt 

động, nếu thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức và kỹ năng truyền 

thông, họ sẽ dần tiến bộ và phát huy tốt vai trò của mình trong giải thích, vận 

động bà con. Kết quả khảo sát cho thấy, truyền thông trực tiếp vẫn có hiệu quả 

nhất, đƣợc bà con dễ dàng đón nhận nhất trong các phƣơng thức truyền thông. 

Ngƣời DTTS thƣờng thật thà, chất phác, vì không có điều kiện tìm hiểu, so sánh 

kiểm chứng thông tin, họ tin vào những điều mà những ngƣời họ kính trọng, yêu 

mến nói. Cho nên, cần xây dựng cho đƣợc đội ngũ những ngƣời làm công tác 

truyền thông trực tiếp, tôn trọng và đề cao trách nhiệm, vai trò của họ trƣớc cộng 

đồng để họ phấn đấu, học hỏi để nâng cao trình độ. Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho họ về tầm quan trọng của công tác truyền thông, nếu truyền thông tốt, 

đồng bào sẽ hiểu và làm theo những điều tốt đẹp, nâng cao chất lƣợng cuộc sống 

của mình, không nghe và tin theo, làm theo kẻ xấu. Phải giao nhiệm vụ, phân 

công cụ thể cho từng cán bộ thuộc HTCT cơ sở, bí thƣ chi bộ, trƣởng thôn, cán 

bộ các đoàn thể nhân dân, báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệm vụ truyền 

thông cho các nhóm đối tƣợng ngƣời dân khác nhau, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của từng tổ chức. Khi nhận thức đƣợc trách nhiệm của mình, họ sẽ chủ 

động xây dựng kế hoạch, tự giác suy nghĩ về các biện pháp tiếp cận và tuyên 

truyền, vận động bà con DTTS. Và khi đó, họ sẽ chịu khó đọc báo, nghe đài, 

thƣờng xuyên cập nhật kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, 

phát huy hiệu quả của công tác truyền thông. Trong đó, việc xây dựng và đào 

tạo, bồi dƣỡng lực lƣợng làm công tác truyền thông là ngƣời DTTS phải đƣợc 
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chú trọng đặc biệt. 

       Nhu cầu thông tin và tham gia vào chu trình thông tin nằm trong nhu cầu tự 

nhiên của con ngƣời khi sống trong một cộng đồng, việc kích hoạt nó sẽ bảo 

đảm sự bền vững của hoạt động truyền thông trong vùng DTTS. Tuy nhiên, 

thông điệp truyền thông chỉ thuyết phục đƣợc và có ảnh hƣởng đến một cá nhân 

hay cộng đồng khi hội tụ 5 điều kiện: Đƣợc cá nhân cho là vƣợt trội so với 

những thực hành đã và đang tồn tại; có sự tƣơng thích giữa cái mới với hệ thống 

văn hoá bản địa; cái mới cần đủ đơn giản để hiểu và thực hành; cái mới có khả 

năng kiểm chứng thông qua thực tế; cái mới phải có lợi ích rõ ràng cho ngƣời 

dân và cộng đồng
117

. Nội dung truyền thông khi bảo đảm đƣợc các yếu tố trên, 

và gần gũi đời sống, dễ hiểu, nói tiếng bản địa..., thì bà con sẽ nhập tâm, thay 

đổi thái độ và quá trình thực hiện các chu trình truyền thông tiếp theo sẽ duy trì 

bền vững.   

        Nâng cao nhận thức của ngƣời có uy tín trong cộng đồng (già làng, thầy 

mo, thầy cúng, nhà sƣ...) về vai trò của công tác truyền thông sẽ đem lại tác 

động tích cực. Cần thƣờng xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, động viên bằng vật 

chất và tinh thần với lực lƣợng này để họ có điều kiện trao đổi về các chủ 

trƣơng, chính sách mới. Khi họ hiểu rõ, tin tƣởng vào mục tiêu tốt đẹp của các 

chính sách, sẽ có cách giải thích để bà con hiểu và làm theo. Định kỳ tổ chức các 

lớp tập huấn cho những ngƣời có uy tín về các nội dung, chủ đề liên quan đến 

cuộc sống của bà con, đến phƣơng pháp, cách thức truyền thông để họ áp dụng 

ngay vào thực tiến. Già làng, ngƣời có uy tín cũng cần đƣợc cấp phát các loại 

báo chí, các phƣơng tiện truyền thông (tivi, radio), để họ nhanh chóng tiếp cận 

thông tin mới. Khi cảm nhận và hiểu rõ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà 

nƣớc đối với đồng bào vùng DTTS, họ sẽ ủng hộ đến cùng, sẽ nâng cao trách 

nhiệm, gƣơng mẫu đi đầu thực hiện các phong trào ở địa phƣơng, rồi tuyên 

truyền, vận động bà con làm theo.  

         Thứ tư, nâng cao nhận thức của người dân vùng DTTS về vai trò, tác 

động của truyền thông, từ đó có thái độ và hành vi tích cực tiếp nhận và phổ 

biến thông tin hữu ích cho những người xung quanh 

        Ngƣời dân vùng DTTS vừa là khách thể, vừa là chủ thể của quá trình 

truyền thông trong cộng đồng. Với tƣ cách là khách thể, họ thƣờng xuyên đƣợc 

tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, qua đó nâng cao nhận thức, thay 
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đổi thái độ và hành vi trong cuộc sống. Với tƣ cách là chủ thể, họ không chỉ thụ 

động tiếp nhận thông tin, mà còn chủ động trao đổi, phổ biến những thông tin đó 

cho những ngƣời xung quanh. Khi trong cộng đồng có nhiều ngƣời thƣờng 

xuyên trao đổi, phổ biến thông tin, sẽ hình thành một mạng lƣới truyền thông, 

thông tin sẽ thƣờng xuyên đƣợc trao đổi, truyền bá từ ngƣời này sang ngƣời 

khác. Ngƣời dân khi đó sẽ hình thành thói quen theo dõi, tìm kiếm, cập nhật 

thông tin, tiếp theo đó là tích cực tham gia vào công tác truyền thông.  

 Phải nghiên cứu kỹ các rào cản ngƣời DTTS khi tiếp cận truyền thông 

(do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, bản tính rụt rè, thói quen sống khép kín trong 

một cộng đồng nhỏ, ngại thay đổi, các tín ngƣỡng còn lạc hậu…), từ đó đề xuất 

những biện pháp khắc phục. 

       Tình hình thời sự quốc tế và trong nƣớc, thành tích chống tham nhũng, 

những ngôi sao bóng đá, ca sĩ mới nổi, những mô hình hay, những tấm gƣơng 

lao động sản xuất giỏi, những cải tiến KH-CN, những kinh nghiệm phòng chống 

dịch bệnh, bảo vệ rừng, nguồn nƣớc... là những thông tin thu hút sự quan tâm 

của đông đảo bà con DTTS, nên thƣờng là chủ đề bàn tán trong các nhóm dân 

cƣ (bên bàn trà, ngoài lề cuộc họp, câu chuyện gia đình bên mâm cơm, nhóm 

chơi thể thao, văn nghệ...). Khi đó, ngƣời có nhiều thông tin sẽ truyền đạt lại cho 

ngƣời khác nghe, với những lời bình luận theo ý chủ quan. Vì vậy, cần phát 

hiện, trao đổi với những ngƣời có khả năng “ăn nói” để định hƣớng cho họ, để 

họ nhận thức đƣợc tầm quan trọng của thông tin khi nói cho ngƣời khác nghe; 

rằng, chỉ nên phổ biến những thông tin chính thống, đã đƣợc kiểm chứng; không 

nghe và tin theo những thông tin không chính thống, nhất là có ý đồ xấu, bôi nhọ 

danh dự, uy tín của ngƣời khác, đặc biệt là những thông tin xấu liên quan đến an 

ninh quốc gia.   

3.5.2. Nhóm giải pháp về đổi mới cơ chế, chính sách 

         Thứ nhất, rà soát, đổi mới những chính sách, cơ chế về công tác dân tộc 

nói chung, công tác truyền thông ở vùng DTTS nói riêng 

        Với quan điểm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau 

cùng phát triển; phát triển toàn diện KT-XH và phát triển nguồn nhân lực ở vùng 

DTTS; đầu tƣ phát triển đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội; phát triển 

vùng DTTS bền vững, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, 

trong thời gian qua, Đảng, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản 

pháp luật, chính sách dân tộc để phát triển vùng DTTS. Hiện nay, có 66 luật và 
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hơn 200 văn bản dƣới luật liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc
118

. Các chính 

sách về DTTS nằm rải rác ở các văn bản khác nhau thuộc nhiều Bộ, ngành quản 

lý, nên có sự chồng chéo, mâu thuẫn. Hệ thống chính sách có tính ổn định không 

cao, một số chính sách không còn phù hợp nên chƣa thực sự đi vào cuộc sống. 

Ngoài ra, chƣa có sự kết nối giữa chính sách đối với vùng miền và chính sách 

đối với nhóm dân tộc, từng dân tộc. 

        Mặc dù Đảng, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, quyết 

định, đề án, dự án... về thông tin, truyền thông ở vùng DTTS, và đã triển khai 

nhiều dự án, đề án, nhƣng khi thực hiện còn nhiều khó khăn, bất cập; có chính 

sách chƣa đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Khoảng cách về phát triển giữa các vùng, 

miền vẫn khá xa, vẫn còn một số thôn, bản chƣa có sóng phát thanh, truyền 

hình, Internet, hoặc có nhƣng chất lƣợng chƣa bảo đảm; báo chí in đến, chậm, 

chƣa khơi dậy đƣợc nhu cầu, lòng ham mê nghe đài, đọc sách báo của đồng bào 

DTTS. Việc cần làm là các cơ quan có thẩm quyền cần phối hợp rà soát, nghiên 

cứu, thảo luận, đề xuất việc chỉnh sửa, đổi mới để từng bƣớc hoàn thiện chính 

sách dân tộc nói chung, chính sách truyền thông ở vùng DTTS nói riêng. Đây là 

công việc rất quan trọng nhằm tổng hợp, phối hợp các lực lƣợng, các nguồn lực 

để phát triển vùng DTTS nói chung, phát triển truyền thông ở vùng DTTS nói 

riêng. 

        Hiện nay, chúng ta đã có một hệ thống văn bản pháp lý về truyền thông ở 

vùng DTTS, một số văn bản khác về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; các quy định 

chi tiết về bƣu chính, viễn thông; quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền 

hình, về hoạt động của điểm bƣu điện - văn hóa xã… tuy nhiên còn phân tán, 

mang tính chất cục bộ. Việc đổi mới cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản pháp 

lý chính là hoạt động mở đƣờng, tạo động lực, tạo môi trƣờng và hành lang 

thuận lợi, từ đó khắc phục những bất cập, thúc đẩy hoạt động truyền thông ở 

vùng DTTS. Mặt khác, các chính sách và văn bản pháp luật phải tƣơng hợp với 

văn hóa bản địa vì hệ thống tự quản cổ truyền trong các cộng đồng ngƣời DTTS 

có ảnh hƣởng, tác động đến hoạt động của các chủ thể truyền thông cơ sở. Vì 

vậy, các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật điều hòa đƣợc mối quan hệ đó thì 

mới phát huy hiệu quả. Các chính sách thúc đẩy truyền thông phải quan tâm đến 

việc đầu tƣ trang thiết bị, phƣơng tiện kỹ thuật, đội ngũ nhân lực cho hoạt động 
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 Ủy ban Dân tộc: Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về lĩnh vực dân tộc, 2018. 
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truyền thông, cùng với những cơ chế đãi ngộ, thù lao xứng đáng, động viên 

đƣợc những ngƣời làm truyền thông ở vùng DTTS.  

         Thứ hai, đổi mới cơ chế, chính sách đối với các cơ quan BCTT nhằm 

nâng cao chất lượng truyền thông ở vùng DTTS 

Mặc dù đã có những chủ trƣơng, chính sách, đề án đẩy mạnh truyền thông 

ở vùng DTTS, nhƣng đến nay vẫn còn thiếu một chiến lƣợc tổng thể, một kế 

hoạch truyền thông dài hạn do Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Bộ Thông tin- 

Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan BCTT cùng xây dựng và thực hiện. 

Việc đó sẽ tránh cho các tác phẩm BCTT khỏi chung chung, chạy theo sự kiện, 

hoặc nhàm chán lặp đi lặp lại, hình thức thiếu phong phú, linh hoạt. Nhà nƣớc 

giao nhiệm vụ cho các cơ quan BCTT phải truyền thông về vùng DTTS nhƣ một 

nhiệm vụ chính trị, có thể đặt hàng thƣờng xuyên, liên tục theo các chủ đề, đề tài 

khác nhau; ở các vùng, miền khác nhau. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị đó, các 

cơ quan BCTT nhƣ TTXVN, Đài TNVN, Đài THVN, Báo Nhân dân, Tạp chí 

Cộng sản, Báo Dân tộc Phát triển... phải tập trung xây dựng đội ngũ chuyên viết 

về các vùng DTTS. Chú ý xây dựng, đào tạo đội ngũ phóng viên là người DTTS, 

kể cả phóng viên thƣờng trú ở các địa phƣơng, vì sự gần gũi, thân thuộc, gắn bó 

với đồng bào, hiểu biết về ngƣời DTTS sâu sắc và chính xác hơn ngƣời Kinh. 

Nâng cao chất lƣợng các tác phẩm, cả nội dung và hình thức; có cơ chế khuyến 

khích các nhà báo, phóng viên để họ yên tâm làm nghề, yêu nghề và yêu vùng 

đất, con ngƣời họ gắn bó. Viết một bài về vùng DTTS vất vả gấp nhiều lần so 

với bài về thành thị và vùng đồng bằng (ít tƣ liệu, phải đi công tác xa, nhiều 

ngày, ít sự kiện ở các vùng DTTS, không kể bão lũ, sụt lở đất thƣờng xuyên diễn 

ra). Có cơ chế khuyến khích đặc biệt đối với họ, bao gồm những ƣu đãi về công 

tác phí đối với các chuyến công tác tới vùng DTTS, tăng điểm hoặc nhuận bút 

vƣợt khung đối với các tin, bài hoặc ảnh về vùng DTTS; thƣởng nóng cho 

những bài có chất lƣợng cao; ƣu đãi về chế độ, chính sách, nhƣ tăng lƣơng trƣớc 

thời hạn cho những phóng viên có thực tiễn và có nhiều bài hay về vùng DTTS. 

Thƣờng xuyên cử họ tham gia các lớp đào tạo bồi dƣỡng về nghiệp vụ BCTT 

hiện đại, kiến thức về lịch sử, văn hóa các DTTS. Chế độ chuyên trách phải 

đƣợc qui định rõ ràng, để đội ngũ chuyên viết về vùng DTTS yên tâm công tác, 

có động lực làm việc và cống hiến lâu dài. Chỉ khi phóng viên có nền tảng kiến 

thức vững chắc, am hiểu về ngƣời DTTS, biết tiếng DTTS thì mới hiểu đƣợc 

tâm lý, phong tục tập quán của ngƣời dân tộc, từ đó những sản phẩm báo chí 

mới có tác động tích cực đối với đồng bào.  
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Cùng với việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà báo và tận dụng mạng 

lƣới truyền thông ở các tỉnh, thành, các cơ quan BCTT cần chú trọng mở rộng 

mạng lưới cộng tác viên ở các vùng DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa 

phƣơng có đông đồng bào DTTS, trong đó ưu tiên các cộng tác viên biết tiếng 

DTTS, có trình độ học vấn khá trở lên. Có nhƣ vậy, các cơ quan BCTT sẽ có 

thêm nhiều thông tin về thực tế cuộc sống của đồng bào DTTS từ mọi miền đất 

nƣớc, đồng thời nắm bắt chính xác nhu cầu thông tin của họ để điều chỉnh cho 

phù hợp. Mặt khác, các cộng tác viên cũng chính là những ngƣời tham gia 

truyền thông trực tiếp, phổ biến thông tin BCTT tới những ngƣời trong thôn, xã. 

Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ báo chí cơ bản cho họ 

(kết hợp với bồi dƣỡng cho đội ngũ tham gia truyền thông trực tiếp khác), kể cả 

kỹ năng sử dụng máy ảnh, điện thoại thông minh, máy quay video, sử dụng phần 

mềm trên Internet.  

          Thứ ba, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm của 

các tổ chức, cơ quan thuộc HTCT các cấp đối với truyền thông ở vùng DTTS 

         Việc nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan thuộc HTCT các cấp 

đối với truyền thông ở vùng DTTS trƣớc hết phụ thuộc vào xây dựng chiến lƣợc 

và kế hoạch truyền thông dài hạn, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của từng 

ngành, từng cấp, và sự phối hợp giữa các cơ quan.  

         Quốc hội cần tiến hành nghiên cứu, xây dựng và thông qua Luật Dân tộc 

để Chính phủ làm căn cứ xây dựng các văn bản dƣới luật thống nhất thực hiện 

trong cả HTCT. Ban Tuyên giáo Trung ƣơng tiếp tục chỉ đạo, định hƣớng công 

tác truyền thông cho các cơ quan BCTT qua từng giai đoạn, đồng thời giám sát 

hoạt động của cơ quan BCTT. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Thông tin- 

Truyền thông xây dựng chiến lƣợc truyền thông cho các vùng DTTS và phân 

công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị. Chính quyền địa phƣơng 

chỉ đạo các cơ quan BCTT trên địa bàn và đội ngũ cán bộ HTCT cấp tỉnh, 

huyện, xã tích cực tham gia truyền thông và phối hợp chặt chẽ để mỗi cơ quan 

thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình. Có chế độ động 

viên, khuyến khích những cán bộ tích cực tham gia công tác truyền thông (có 

thể bằng nhận xét đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, có chế độ thù 

lao, khen thƣởng...). Tất các các chủ thể truyền thông phải hƣớng tới mục tiêu 

giúp đồng bào hiểu rõ, tin tƣởng và thực hiện nghiêm túc mọi chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc, ổn định tƣ tƣởng, tập trung phát triển KT-XH, xây 

dựng quê hƣơng giàu đẹp. 
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       Thứ tư, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm động viên và phát huy vai trò 

của đội ngũ những người làm công tác truyền thông không chuyên ở vùng 

DTTS 

        Đội ngũ những ngƣời làm công tác truyền thông trực tiếp, không chuyên ở 

vùng DTTS thƣờng là những ngƣời thông minh, năng động, có uy tín cao trong 

cộng đồng. Họ có thể là cán bộ thuộc HTCT cấp xã, hoặc ngƣời bản địa trong 

thiết chế tự quản cổ truyền, hoặc là ngƣời miền xuôi lên công tác có thời hạn 

(nhƣ giáo viên, y sĩ, bộ đội biên phòng, công an…). Mặc dù không chuyên 

nhƣng đây là đội ngũ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động truyền 

thông ở vùng DTTS. Nhà nƣớc và chính quyền các địa phƣơng cũng đã có nhiều 

cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên đội ngũ này, nhƣ cấp phát báo chí, 

radio, thù lao, mời dự các hội nghị, hội thảo... tuy nhiên trên thực tế nhiều quy 

định, chính sách ở một số nơi chƣa thực hiện đƣợc hoặc thực hiện không đầy đủ. 

Vì vậy, hàng năm nên tổ chức cuộc họp các già làng, ngƣời uy tín, trƣởng thôn, 

các cộng tác viên truyền thông để tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời kết hợp 

tập huấn kỹ năng truyền thông, phƣơng pháp thuyết trình cho họ. Kết quả khảo 

sát cho thấy, gần 30% công chúng tiếp nhận thông tin từ ngƣời thân, hàng xóm, 

do vậy cần thƣờng xuyên cung cấp thông tin cho những ngƣời có uy tín để họ có 

kiến thức, tƣ liệu để tuyên truyền, phổ biến chính sách. Mỗi thôn bản phải có 1-2 

ngƣời là hạt nhân truyền thông, khi có điều kiện (bên bàn trà, cùng làm nƣơng 

rẫy, trong cuộc họp...), giải thích cho cộng đồng chủ trƣơng, chinh sách mới. 

Những ngƣời lớn tuổi, có uy tín không chỉ đƣợc đồng bào tin và nghe theo, mà 

còn là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết các 

vấn đề nội bộ đồng bào. Thông tin lan tỏa trong cộng đồng thông qua đội ngũ 

cộng tác viên truyền thông sẽ đến đƣợc với cả những ngƣời mù chữ, ít xem tivi, 

nghe đài. 

        Cần phát huy vai trò của ngƣời uy tín (đƣợc ngƣời dân bản làng bầu chính 

thức hàng năm) trong công tác truyền thông ở vùng DTTS. Theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ, ngƣời uy tín đƣợc 

hƣởng các chính sách về hỗ trợ thông tin, báo chí, chăm lo thăm hỏi nhân dịp lễ 

tết. Tuy nhiên, để những ngƣời uy tín trở thành lực lƣợng tiên phong trong đội 

ngũ truyền thông, họ cần phải đƣợc bồi dƣỡng các kỹ năng, để hoạt động truyền 

thông ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu. 

        Ở mỗi vùng DTTS có nngƣời uy tín tiêu biểu trong cộng đồng khác nhau: 

thày mo, thầy cúng ở vùng Tây Bắc, nhà sƣ ở vùng Tây Nam Bộ; già làng, thầy 
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lang, cha đạo ở vùng Tây Nguyên. Cán bộ cơ sở nên vận động và phối hợp để 

mời họ tham gia truyền thông, lồng ghép các hoạt động để truyên truyền, phổ 

biến chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đến mọi ngƣời dân. 

       Thứ năm, rà soát lại hệ thống chính sách về truyền thông ở vùng DTTS 

để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 

Chính phủ ban hành những quyết định, đề án, chƣơng trình thúc đẩy phát 

triển truyền thông ở từng vùng DTTS, phù hợp với điều kiện cụ thể các dân tộc 

sinh sống trên địa bàn. Truyền thông phải gắn với phát triển bền vững, với bảo 

vệ an ninh quốc phòng. Trƣớc mắt ƣu tiên công tác đào tạo, bồi dƣỡng và có chế 

độ đãi ngỗ thỏa đáng đối với đội ngũ truyền thông trực tiếp tại cơ sở; cung cấp 

trang thiết bị và công nghệ để dân dần phủ sóng tất cả các làng, bản, xã vùng 

sâu, vùng xa về phát thanh, truyền hình và Internet. 

Cần tuân thủ nghiêm túc các bƣớc trong quy trình chính sách truyền thông 

ở vùng DTTS, trong đó xác định rõ mục tiêu, tiến độ các bƣớc từ thảo luận 

chính sách, khảo sát thực trạng, xây dựng văn bản chính sách đến tổ chức thực 

hiện, đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ kết, tổng kết chính sách…; 

Xác định rõ hình thức, cơ chế để ngƣời dân và cộng đồng tham gia ý kiến vào 

xây dựng chính sách. Quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của các cơ quan tổ 

chức, cá nhân đƣợc tham gia vào quá trình vận động chính sách. Có quy định về 

xử lý trách nhiệm đối cơ quan chủ trì tham mƣu đề xuất chính sách không hiệu 

quả. Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ trì chính sách, các 

cơ quan tham gia thực hiện chính sách. Chính phủ cần chỉ đạo, hƣớng dẫn để cụ 

thể hóa và triển khai thực hiện quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ủy 

ban Dân tộc, Bộ Thông tin- Truyền thông trong việc thẩm định các chƣơng 

trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan đến truyền thông ở vùng DTTS. 

Chính phủ cần có hành động quyết liệt và ƣu tiên hơn trong việc đảm bảo 

đủ nguồn lực tài chính cho các chính sách truyền thông ở vùng DTTS. Cần phải 

xác định rõ mối quan hệ giữa chính sách truyền thông ở vùng DTTS với các 

chính sách trên phạm vi quốc gia để tránh chồng chéo. Cần nhanh chóng thực 

hiện việc rà soát cơ chế phân cấp quyền hạn, phân cấp về ngân sách giữa cấp 

trung ƣơng và cấp tỉnh. Có thể vẫn giao quyền chủ động ngân sách cho các địa 

phƣơng nhƣng phải tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo phân 

bổ đúng nơi, đúng lúc, đạt hiệu quả cao.  

3.5.3. Nhóm giải pháp về đổi mới nội dung truyền thông 
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Hiện nay, khi MXH phát triển nhƣ vũ bão, không giới hạn, cuộc cạnh 

tranh thông tin đang diễn ra quyết liệt, các thế lực thù địch cũng đang tận dụng 

lợi thế của Internet để tấn công về tƣ tƣởng đối với Việt Nam, thì việc đổi mới 

và nâng cao chất lƣợng nội dung truyền thông dành cho đồng bào DTTS lại càng 

trở nên cấp thiết. Trƣớc hết, phải khảo sát thực tế các vùng DTTS, nắm bắt đƣợc 

nhu cầu và thị hiếu của đồng bào ở từng vùng, từ đó xây dựng kế hoạch truyền 

thông cụ thể, phù hợp. Vì ngƣời DTTS ít có thời gian tiếp nhận thông tin, nên 

các chủ thể truyền thông phải lựa chọn, biên tập thật kỹ để thông tin thiết thực, 

dễ tiếp thu và hấp dẫn hơn, trở thành món ăn tinh thần hàng ngày của bà con.  

Do đó, các cơ quan BCTT cần đổi mới cách tiếp cận truyền thông ở vùng 

DTTS theo hƣớng phản ánh những vấn đề có ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống 

và quyền lợi của đồng bào; tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung của các chuyên 

trang, chuyên mục dành cho vùng DTTS, trong đó chú ý tới yếu tố đặc thù của 

từng vùng miền. Tập trung phát hiện những thông tin mới, nóng trong đời sống 

xã hội để kịp thời cung cấp cho đồng bào. Thông tin phải đúng định hƣớng, có 

giải thích, chỉ dẫn cụ thể những thuận lợi và cả những khó khăn; phân tích 

nguyên nhân, để bà con yên tâm tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý 

của Nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng, không hoang mang dao động trƣớc 

những thông tin kích động của kẻ xấu.  

Phải thu hút đông đảo bà con tham gia truyền thông, nhất là trên báo 

mạng điện tử, MXH và truyền thông trực tiếp. Để BCTT thực sự trở thành diễn 

đàn của ngƣời dân vùng DTTS, các sản phẩm truyền thông cần đăng tải nhiều 

hơn các thông tin phản hồi từ cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là những ý 

kiến đóng góp về chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Khi tiếng nói 

của mình đƣợc lắng nghe, coi trọng, chắc chắn bà con sẽ phấn khởi, yêu quý, tin 

tƣởng và dành nhiều thời gian đọc báo, nghe đài, xem tivi hơn. 

BCTT cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng nội dung theo hƣớng vừa 

đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ánh đời sống thực tiễn của đồng 

bào DTTS, vừa làm tài liệu phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.  

       Thứ nhất, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông về 

chính trị 

        Trƣớc hết, đổi mới nội dung truyền thông về xây dựng HTCT và chỉnh đốn 

Đảng, về tấm gƣơng cán bộ đảng viên ngƣời DTTS lãnh đạo, quản lý giỏi, đấu 

tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, hƣớng dẫn đồng bào lao động sản 

xuất. Trong các nội dung chính trị, nên chắt lọc những thông tin liên quan đến 
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đồng bào; biên tập lại cho dễ hiểu, dễ nhớ, nhất là những chính sách về dân tộc, 

tôn giáo, về truyền thống đoàn kết của các dân tộc Việt Nam, về các luật, bộ 

luật, quy định về quyền và nghĩa vụ của bà con. 

Bà con rất thích xem/nghe chƣơng trình thời sự, các cuộc họp Quốc hội, 

HĐND đƣợc truyền hình trực tiếp, các vụ án, kỷ luật cán bộ đảng viên liên quan 

đến tham nhũng; hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Đảng 

và Nhà nƣớc. Cho nên các cơ quan BCTT bên cạnh các chƣơng trình phát chung 

cho công chúng cả nƣớc, nên biên tập lại phát bằng tiếng DTTS trên các kênh 

dành cho đồng bào (VTV5, VOV4). Biên tập ngắn gọn các nội dung về cuộc đấu 

tranh tư tưởng phản bác lại những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu và các thế 

lực thù; phân tích, giải thích cho đồng bào hiểu sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nước đối với vùng DTTS trên các chuyên đề, chuyên mục, kênh dành cho đồng 

bào DTTS. Các chủ thể truyền thông phải tăng cƣờng công tác phối hợp vận 

động đồng bào DTTS tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội; tuyên truyền, vận động bà con thực hiện phƣơng châm 4 không: 

“Không nghe kẻ xấu xúi giục, gây mất đoàn kết; Không tin kẻ xấu truyền đạo 

trái phép; Không mắc mưu kẻ xấu, vượt biên trái phép; Không theo kẻ xấu khiếu 

kiện đông người, biểu tình bạo loạn”. Tăng cƣờng giáo dục tinh thần đoàn kết, 

vận động đồng bào đề cao tinh thần cảnh giác trƣớc những âm mƣu lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch. Giải quyết 

kịp thời những vụ việc có liên quan đến yếu tố nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo, 

thánh thất ở địa phƣơng, theo phƣơng châm “Chân thành, tích cực, thận trọng, 

kiên trì, tế nhị, vững chắc”.  

Tăng cƣờng đƣa tin và đăng tải thông tin, hình ảnh phản hồi từ công 

chúng ngƣời DTTS, tạo ra thông tin hai chiều, qua đó góp phần phát huy quyền 

làm chủ, củng cố niềm tin và quan hệ gắn bó máu thịt giữa đồng bào DTTS với 

Đảng, Nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng, tạo sự đồng thuận xã hội.  

BCTT phải tăng cƣờng đƣa tin, bài khẳng định vị trí, vai trò, những đóng 

góp của đồng bào DTTS trong xây dựng và phát triển của đất nước; khẳng định 

chính họ là “cột mốc sống” ở vùng biên giới, từng ngày từng giờ gìn giữ toàn 

vẹn lãnh thổ, chủ quyền dân tộc. Điều này không chỉ cần đƣợc thực hiện trên các 

kênh truyền thông dành cho vùng DTTS, mà cần tăng cƣờng trên cả các kênh 

truyền thông chung, để nâng cao hiểu biết của đồng bào cả nƣớc về vùng DTTS, 

từ đó có sự chia sẻ và hợp tác, giúp đỡ phù hợp. 
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      Thứ hai, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông về kinh tế 

        Hiện nay, đời sống của đồng bào vùng DTTS còn gặp nhiều khó khăn. Vì 

vậy, mục tiêu giúp bà con xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ chung của Đảng, 

Nhà nƣớc và của toàn dân. BCTT cần tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện 

chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS; tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 

các dự án, chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng 

nông thôn mới, chƣơng trình 135, các chính sách đầu tƣ về cơ sở hạ tầng (điện, 

đƣờng, trƣờng, trạm); các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, định canh định 

cƣ… 

Ƣu tiên cung cấp thông tin, kiến thức quản lý kinh tế và thông tin thị 

trƣờng, trƣớc hết tập trung vào sản xuất nông nghiệp, sau đó mở rộng dần sang 

các lĩnh vực phi nông nghiệp. Tăng cƣờng tuyên truyền về các tấm gƣơng ngƣời 

DTTS tiêu biểu làm kinh tế giỏi, vƣơn lên xóa đói giảm nghèo để bà con học tập 

và làm theo. Đẩy mạnh thông tin về những quy định về quản lý, bảo vệ rừng; 

chính sách cho vay vốn ƣu đãi hộ nghèo để phát triển kinh tế… giúp bà con sẽ 

vận dụng vào đời sống thực tiễn một cách hiệu quả, đúng đắn. 

Đồng thời, các chủ thể truyền thông cần đẩy mạnh thông tin về các gói tín 

dụng ƣu đãi, đào tạo nghề; công tác đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, xúc tiến khuyến nông, khuyến ngƣ, khuyến lâm 

để chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi thích hợp, chuyển dịch cơ cấu 

lao động và việc làm trong nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển 

sản xuất, làm dịch vụ cho hộ gia đình các DTTS, góp phần chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với tập quán, trình độ phát triển 

của mỗi dân tộc; về tiềm năng, lợi thế của từng địa phƣơng và từng vùng; 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và việc làm tập trung 

vào kinh tế biển, kinh tế biên giới và hoạt động du lịch; đẩy mạnh truyền thông 

phát triển du lịch sinh thái - văn hóa thân thiện với môi trƣờng với những chỉ 

dẫn cụ thể. Tăng cƣờng quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phƣơng vùng 

DTTS để thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài và trong nƣớc.   

Khi thực hiện phỏng vấn sâu với gần 100 nhà báo, đa số cho rằng, BCTT 

cần tích cực chuyển tải thông tin về bài học kinh nghiệm, những thành công 

trong xây dựng kinh tế của đồng bào các DTTS. Chính những tấm gƣơng con 

ngƣời, mô hình cụ thể có sức hút, sức thuyết phục mạnh mẽ, trực tiếp đối với bà 

con. Bởi vì, mong muốn đƣợc nhắc đến, ghi nhận, đƣợc tôn vinh là tâm lý chung 

của con ngƣời, nhất là ngƣời vùng DTTS vốn có tâm lý mặc cảm, tự ti. Những 
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thành công, gƣơng điển hình tiên tiến sẽ góp phần giải tỏa tâm lý đó và tiếp 

thêm động lực, củng cố niềm tin cho đồng bào, giúp họ vƣơn lên trong cuộc 

sống. Đồng thời qua đó, bà con tiếp thu thêm đƣợc những kiến thức, kinh 

nghiệm làm kinh tế hữu ích để áp dụng cho gia đình mình, cộng đồng mình. 

Thông tin kinh tế cần đi kèm phân tích tình hình thị trường, có cảnh báo, dự 

báo, tư vấn định hướng cho đồng bào DTTS tham khảo trong việc lựa chọn vật 

nuôi, cây trồng, sản xuất sản phẩm để hạn chế rủi ro, có thị trƣờng ổn định, thiết 

thực với bà con. 

         Thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông về văn 

hóa 

Nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ngày càng chiếm vị 

trí quan trọng trong việc tiếp thu thông tin của bà con DTTS. Vì vậy, BCTT phải 

thƣờng xuyên đổi mới trong cung cấp nội dung về nét đặc sắc nhà cửa, trang 

phục, nhạc cụ, phong tục tập quán, lễ hội, văn học dân gian, di tích lịch sử, ẩm 

thực… của đồng bào. BCTT cũng cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết 

chế văn hoá cộng đồng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá cơ sở”, xây dựng gia đình văn hoá, ấp văn hoá, môi trƣờng văn hoá lành 

mạnh và các điểm sáng văn hoá trong vùng. Các chủ thể truyền thông có trách 

nhiệm giữ gìn, lan toả các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tiếng nói, chữ 

viết, những nét đẹp văn hoá truyền thống của các DTTS; kêu gọi cộng đồng bảo 

vệ, giữ gìn các di sản văn hóa, bảo vệ môi trƣờng, cảnh quan... qua đó khơi gợi 

lòng tự hào, tự tôn, động viên đồng bào thực hiện đúng đƣờng lối văn hóa của 

Đảng. 

BCTT cũng cần đẩy mạnh phát hiện, tôn vinh cá nhân nghệ nhân, nghệ 

sỹ, tập thể tham gia vào công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc, những ngƣời đang 

lƣu giữ những loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; phản ánh 

việc xã hội hóa hoạt động bảo tồn văn hóa, di sản văn hóa, khuyến khích sự 

tham gia của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, các nhà truyền thông cũng cần chỉ rõ 

những mặt trái, những nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa của các DTTS, đấu tranh 

chống các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu. 

Bên cạnh đó, các kênh phát thanh, truyền hình dành cho vùng DTTS cần 

tăng cƣờng thời lƣợng các chƣơng trình gameshow, giải trí, phim truyện với sự 

lựa chọn, thẩm định kỹ càng, đảm bảo tính giải trí và phù hợp với văn hoá, thuần 

phong mỹ tục bản địa, tránh việc truyền bá những sản phẩm ngoài luồng, không 

rõ nguồn gốc. Các đài phát thanh, truyền hình có thể xây dựng các chương trình 
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trò chơi với format dành riêng cho đồng bào DTTS, thu hút ngƣời chơi là ngƣời 

DTTS, tạo ra những sân chơi lý thú và bổ ích cho họ trên sóng, lôi kéo họ tham 

gia nhiều hơn vào các sản phẩm truyền thông. 

        Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông về xã hội 

Các chủ thể truyền thông cần tăng cƣờng thông tin về các chính sách an 

sinh, phúc lợi xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo, nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách để nâng cao đời 

sống nhân dân các DTTS. Đẩy mạnh truyền thông loại bỏ những hủ tục, tập 

quán lạc hậu trong đời sống của một số DTTS nhƣ: thách cƣới, tảo hôn, hôn 

nhân cận huyết, mê tín dị đoan, tin vào bùa ngải, thầy mo, thầy cúng khi ốm 

đau... Truyền thông cần nỗ lực góp sức vào công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội, chống cháy nổ, chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại ở các 

khu vực biên giới. Đặc biệt, cần tích cực truyền thông nâng cao nhận thức cho 

ngƣời DTTS về nạn buôn ngƣời, trang bị các kiến thức về âm mƣu, thủ đoạn và 

hậu quả của nạn mua bán ngƣời, cách phòng tránh để không trở thành nạn 

nhân... 

Các cơ quan truyền thông cũng cần tăng cƣờng thông tin về Nghị quyết 

21-NQ/TW về công tác dân số, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ 

chồng nên có 2 con”, nhƣng tuỳ theo địa bàn, đối tƣợng mà có sự thay đổi trong 

vận động: vận động sinh ít con ở vùng, đối tƣợng có mức sinh cao; vận động 

sinh đủ 2 con ở những nơi mức sinh thấp; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt 

mức sinh, bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dƣới 10.000 ngƣời, đặc biệt 

là những dân tộc rất ít ngƣời.  

Truyền thông cần góp phần nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng 

giới, về sức khoẻ sinh sản, hƣớng dẫn các biện pháp phòng tránh thai, nâng cao 

vai trò và chất lƣợng cuộc sống của phụ nữ DTTS. Truyền thông cho thanh niên 

tiếp cận các dịch vụ xã hội có chất lƣợng, bao gồm: sức khỏe sinh sản, giáo dục, 

đào tạo nghề và cơ hội việc làm giúp mang lại những lợi ích phát triển bền vững. 

Các cơ quan truyền thông cũng cần nâng cao vai trò trong việc xoá bỏ 

những định kiến xã hội về DTTS, tránh tạo ra hình ảnh chỉ biết ỷ lại vào chính 

sách của Nhà nƣớc và sự trợ giúp của cộng đồng, mà không nhìn thấy tiềm lực 

nội tại của họ. Muốn khắc phục cách nhìn phiến diện từ quan điểm chủ quan, 

người viết cần hiểu văn hóa các tộc người từ quan điểm của người trong cuộc 

thay vì áp đặt từ bên ngoài. Song song với đó, các nhà truyền thông cần thúc 

đẩy sự sáng tạo, tự chủ, tự tin trong cộng đồng DTTS. Một nhà báo địa phƣơng 
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nhận xét: “Sự kỳ thị hay định kiến (nếu có) nhiều khi xuất phát từ chính những 

chính sách dành cho vùng DTTS. Truyền thông cần nhìn nhận ra vấn đề đó để 

có những phƣơng pháp phù hợp, vừa không để ngƣời đƣợc thụ hƣởng chính 

sách cảm thấy nhƣ sự ban ơn hay trông chờ, ỷ lại; nhƣng cũng để ngƣời không 

đƣợc thụ hƣởng cảm thấy cần phải chia sẻ chứ không so bì, tỵ nạnh trong tâm 

lý”
119

. 

Các phƣơng tiện truyền thông cần nâng cao tần suất và chất lƣợng các 

chƣơng trình dạy tiếng phổ thông và tiếng DTTS, vì tình trạng mù chữ (cả tiếng 

mẹ đẻ) ở vùng DTTS là khá phổ biến. Cần phân tích việc học tiếng DTTS không 

chỉ cần thiết cho chính ngƣời DTTS, mà nhiều lực lƣợng khác nhƣ cán bộ địa 

phƣơng, báo cáo viên, tuyên truyền viên, bộ đội, công an… cũng cần học. Đổi 

mới truyền thông về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch 

bệnh, về thói quen khám chữa bệnh ở bệnh viện và  trạm y tế; về bãi trừ thói 

quen cúng bái trong chữa bệnh.  

         Thứ sáu, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông về KH-

CN và bảo vệ môi trường 

BCTT là kênh chính thức, quan trọng đem tới cho đồng bào DTTS thông 

tin KH-CN, tác động làm thay đổi nhận thức, phƣơng thức canh tác, góp phần 

nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lƣợng cuộc sống. Cụ thể, tăng cƣờng 

truyền thông về kỹ thuật trồng lúa, ngô, cây ăn quả, trồng rừng; kỹ thuật chăn 

nuôi gia súc, chăm sóc, phòng chống bệnh dịch, sử dụng các giống cây trồng 

mới, cách bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng; đánh bắt, khai thác 

nguồn lợi thủy, hải sản; phổ biến kiến thức về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thông 

tin và dự báo thời tiết, phòng chống thảm họa thiên tai... Đây là những thông tin 

rất thiết thực đối với bà con. 

Để nâng cao hiệu quả truyền thông về KH-CN cho đồng bào vùng DTTS, 

các chủ thể truyền thông cần theo sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản 

lý KH-CN; chú trọng và tăng cƣờng các hoạt động truyền thông trên tất cả các 

kênh, tăng cƣờng xây dựng mạng lƣới cộng tác viên khuyến nông, khuyến công 

hƣớng dẫn bà con áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới trong phát triển kinh tế 

BCTT cần tích cực giáo dục, tuyên truyền pháp luật về việc bảo vệ rừng, 

góp phần làm giảm tình trạng đốt rừng làm nƣơng rẫy. Song song với đó là vận 

động bà con tiến tới xoá bỏ hoàn toàn các tập quán lạc hậu gây ảnh hƣởng tới 
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môi trƣờng sống và sức khoẻ nhƣ: Chăn nuôi gia súc thả rông, nuôi nhốt gia súc 

gần nhà ở và dƣới gầm nhà sàn, hố xí tạm bợ; thu gom và xử lý rác đúng quy 

định, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật, không xả rác xuống sông suối làm 

ô nhiễm nguồn nƣớc và đất đai. Với đồng bào DTTS ở Tây Nam Bộ, truyền 

thông cần tích cực, chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng tìm kiếm giải 

pháp, đƣa ra những dự báo, giúp chính quyền và ngƣời dân kịp thời thích ứng, 

hạn chế thấp nhất tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. 

Truyền thông bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, 

trong đó đặc biệt tập trung phổ biến, giải đáp các văn bản, quy định pháp luật 

gắn bó trực tiếp đến cuộc sống của đồng bào nhƣ: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi 

trƣờng, Luật Khoáng sản, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nƣớc, Luật 

Tài nguyên môi trƣờng biển và hải đảo, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng… In ấn 

và phát hành các tài liệu, xây dựng các bảng tuyên truyền ở nơi công cộng, trên 

giao lộ, cửa rừng những kiến thức cơ bản, khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ tài nguyên 

rừng, giữ gìn tài nguyên nƣớc, khoáng sản, đa dạng sinh học; không khai thác 

gỗ, hoặc săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, không tham gia vào các hội 

nhóm khai khoáng, đào vàng tự phát. 

         Thứ bảy, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung truyền thông về bảo 

vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

Tăng cƣờng truyền thông về trách nhiệm củng cố quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, biên giới quốc gia, đấu tranh làm thất bại 

mọi âm mƣu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đoàn kết 

dân tộc, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để bạo loạn xảy ra trong bất kỳ 

tình huống nào. Cần truyền thông kịp thời, định hƣớng tƣ tƣởng cho đồng bào 

DTTS phân biệt thông tin đúng- sai, không nghe theo kẻ xấu gây mất ổn định 

chính trị, xã hội. 

Đẩy mạnh truyền thông về kết quả công tác quản lý biên giới; thông tin 

chính xác, có tính thuyết phục về hệ thống cột mốc phân giới đất liền, giúp bà 

con DTTS nói riêng và toàn dân cũng nhƣ bạn bè quốc tế hiểu đúng chủ trƣơng 

đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về đối ngoại và quan 

điểm tôn trọng độc lập, chủ quyền của dân tộc khác. Truyền thông về phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, với 

những tấm gƣơng điển hình, tạo sức lan tỏa rộng lớn.  

      Công tác truyền thông góp phần phát triển những mối quan hệ tôn giáo, tín 

ngƣỡng tốt đẹp giữa các dân tộc ở trong nƣớc và liên/ xuyên biên giới; xây dựng 
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các cộng đồng dân cƣ ổn định và phát triển ở vùng biên giới, để tránh hình thành 

những cộng đồng liên kết theo các tổ chức tôn giáo, nhất là những nơi có nhiều 

đồng tộc và đồng đạo cƣ trú liền kề dọc đƣờng biên. Truyền thông góp phần 

củng cố lòng tin của các tín đồ, chức sắc tôn giáo đối với chế độ ta, khắc phục 

những bất đồng, mâu thuẫn, đồng thời tranh thủ những nhân tố tích cực, thu hút 

các tôn giáo góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

      Đẩy mạnh truyền thông, vận động đồng bào DTTS thực hiện nhất quán quan 

điểm kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, đấu tranh bảo vệ 

Đảng, bảo vệ chế độ và chủ quyền của nhân dân, trong đó có các DTTS. Nhận 

diện, phân loại và kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mƣu, thủ đoạn, 

những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực của các thế lực thù 

địch, cơ hội chính trị. 

3.5.4. Nhóm giải pháp về đổi mới phƣơng thức truyền thông 

Một trong những yêu cầu nhằm đảm bảo hiệu quả truyền thông là phƣơng 

thức phải mang sắc thái dân tộc, phù hợp với điều kiện KT-XH, đặc điểm tâm 

lý, phong tục tập quán, cách tiếp nhận thông tin của mỗi dân tộc. Do trình độ 

nhận thức của đa số ngƣời DTTS còn hạn chế nên các tin, bài trên BCTT phải 

ngắn gọn, dễ hiểu để đồng bào có thể học tập và làm theo. Không nên sử dụng 

các thuật ngữ chuyên môn, nếu buộc phải dùng thì phải giải thích cụ thể, rõ 

ràng. Khi truyền thông về chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, các 

chủ thể cần đa dạng hóa hình thức phổ biến để các luật, quy chế đi vào cuộc 

sống một cách tự nhiên, dễ thực hiện. Không nên đăng tải toàn văn văn bản, mà 

biên tập nội dung thành dạng hỏi- đáp và đăng làm nhiều kỳ; sử dụng sơ đồ, 

bảng biểu với màu sắc đẹp để đồng bào dễ tiếp thu. Khi truyền thông KT-XH, 

cần đổi mới phƣơng thức thể hiện các chuyên mục, nên tránh sử dụng từ ngữ 

rƣờm rà, thay vào đó là đồ họa, hình ảnh minh họa kèm theo chú thích bằng 

tiếng DTTS. Đối với việc phản bác những thông tin tiêu cực, cần có thêm nhiều 

bài viết chính thống để định hƣớng dƣ luận, ngăn chặn những luồng thông tin cố 

ý xuyên tạc và giữ vững lòng tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền. Để phát 

huy hiệu quả các phƣơng tiện truyền thông cơ sở, đài PT-TH tỉnh nên tổ chức 

sản xuất các bản tin ngắn và chuyển cho đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã để 

tiếp tục tuyên truyền. 

        Thứ nhất, đổi mới hình thức và đa dạng hóa thể loại BCTT khi truyền 

thông cho vùng DTTS 
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Theo một nhà báo, dù hiện nay đã có nhiều kênh và chƣơng trình truyền 

thông dành riêng cho ngƣời DTTS, tuy vậy số lƣợng thông tin dƣờng nhƣ vẫn 

chƣa đủ, cẩn phát triển và mở rộng hơn nữa. Bởi khi công nghệ truyền thông 

phát triển, đời sống đƣợc nâng cao thì nhu cầu tiếp cận thông tin của ngƣời dân 

ngày càng tăng cao”
120

. 

Hiện nay, tỷ lệ ngƣời DTTS thƣờng xuyên theo dõi thông tin trên BCTT 

khá cao, trong đó xem truyền hình là nhiều nhất, vì vậy phải nâng cao chất 

lƣợng các chƣơng trình truyền hình, nhất là những chuyên mục, thông tin dành 

cho vùng DTTS. Tăng cƣờng những bài phóng sự chuyên sâu, đổi mới mạnh mẽ 

và nâng cao chất lƣợng kênh VTV5 để thu hút khán giả nhiều hơn. Truyền hình 

nên sử dụng những hình ảnh minh hoạ sinh động, trực quan, dễ hiểu để phục vụ 

bà con DTTS.  

Báo in cũng cần chủ động sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền nhƣ: 

Sử dụng các biểu tƣợng và tranh vẽ minh họa, giúp những ngƣời dân không biết 

chữ vẫn có thể hiểu đƣợc những điều nên làm và không nên một cách thú vị; 

thiết kế mỹ thuật, ảnh màu, sắp xếp các chuyên mục sao cho hợp lý; dàn trang 

màu và đen, trắng hài hòa tạo cho ngƣời đọc có ấn tƣợng về trực quan, đặc biệt 

là 4 trang bìa phải đẹp và ấn tƣợng; cỡ chữ to, rõ ràng, không viết tắt. Ngoài ra, 

cần tăng cƣờng thêm thể loại phóng sự, ghi nhanh, và những bài lý luận... bằng 

những ngôn từ gần gũi với đồng bào, cần nhiều hơn những ấn/sản phẩm báo chí 

sử dụng ngôn ngữ DTTS. 

Nâng cao chất lƣợng hệ phát thanh VOV4 và các chƣơng trình phát thanh 

dành cho vùng DTTS; đầu tƣ xây dựng kịch bản hấp dẫn, thiết thực với đồng 

bào. Các kênh phát thanh dành cho đồng bào DTTS có thể phát nhiều lần một 

nội dung, bám sát chủ đề và các sự kiện chính trị của đất nƣớc. Một đặc điểm 

tâm lý rất phổ biến của bà con dân tộc là yêu văn hóa, văn nghệ, nên các chƣơng 

trình phát thanh cần xây dựng chƣơng trình theo kiểu kết cấu đan xen giữa tin 

tức và âm nhạc theo mô típ: thông tin – âm nhạc. Thời lƣợng cho mỗi chƣơng 

trình không nên quá dài; có thể dùng khẩu ngữ, lối nói giao tiếp hàng ngày của 

bà con để tạo nên những nội dung thông tin thân thuộc, đơn giản, dễ hiểu.  

Các cơ quan BCTT cũng cần tăng cƣờng tiếng nói của chính ngƣời DTTS 

trong các sản phẩm BCTT, tạo những môi trƣờng, không gian phù hợp để thu 

hút sự tham gia của ngƣời DTTS vào các sản phẩm. Nhà báo địa phƣơng nói: 
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“Nên để ngƣời DTTS chủ động làm truyền thông, có thể hƣớng dẫn họ sử dụng 

điện thoại thông minh, chụp ảnh, viết bài, đăng dòng trạng thái, ghi lại những 

hoạt động và những điều họ thấy tâm đắc trong cuộc sống. Bài viết của họ có thể 

viết bằng tiếng DTTS, nhƣng sau đó có thể đƣợc dịch ra để đăng tải rộng rãi. 

Ngoài ra, có thể thiết lập các kênh (trên báo mạng điện tử, MXH) để ngƣời 

DTTS dễ dàng đặt câu hỏi nếu có băn khoăn, thắc mắc và nhận đƣợc sự tƣơng 

tác ngay với chính quyền, hoặc các cơ quan chuyên trách”
121

. 

Tóm lại, các cơ quan truyền thông cần chú trọng nhiều hơn nữa đến việc 

xác lập những tiêu chí riêng để xây dựng các sản phẩm truyền thông chuyên biệt 

dành cho vùng DTTS. Trong đó, cần ƣu tiên các tiêu chí nhƣ: Tính gần gũi; lợi 

ích của thông tin gắn với thực tế sản xuất và đời sống của đồng bào; dễ hiểu, 

phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp nhận để dễ học tập, làm theo. Công tác 

truyền thông trên báo phải đảm bảo công bằng và cân bằng ở các địa phƣơng có 

ngƣời DTTS, không tập trung quá nhiều bài viết ở dân tộc này mà ít bài đối với 

dân tộc khác.  

         Thứ hai, tăng cường số lượng ấn phẩm BCTT bằng tiếng DTTS 

DTTS sinh sống chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa và miền núi, tỉ lệ 

ngƣời dân không biết chữ cao, sử dụng tiếng phổ thông và các phƣơng tiện 

truyền thông còn hạn chế. Trong khi đó, hệ thống các văn bản hƣớng dẫn, thông 

tin về chính sách ngày càng nhiều và chƣa đủ rõ ràng để họ có thể chủ động theo 

dõi và tham gia. Chính vì thế, truyền thông bằng ngôn ngữ DTTS là cần thiết ở 

cả BCTT trung ƣơng và địa phƣơng. 

Hiện nay đã có gần 30 ngôn ngữ DTTS đƣợc phát sóng trên VOV4 và 

VTV5. Nhìn chung, các tỉnh có đông ngƣời DTTS đều đã có các chƣơng trình 

phát thanh, truyền hình bằng tiếng DTTS; các huyện, xã ở các vùng DTTS cũng 

đã có chƣơng trình phát thanh bằng tiếng đồng bào. 

Những ngôn ngữ đƣợc lựa chọn để phát sóng hiện nay trên VOV4 và 

VTV5 đều là những ngôn ngữ có dân số đông, số lƣợng ngƣời nói khá lớn, có 

nhiều dân tộc cùng sử dụng, có địa vị và uy tín về văn hoá - xã hội, đã có chữ 

viết chính thức… Những căn cứ để lựa chọn một ngôn ngữ để phát sóng nhìn 

chung là hợp lí. Tuy nhiên, nếu chiếu những tiêu chí đó vào tình hình thực tế thì 

danh sách các ngôn ngữ đƣợc lựa chọn phát sóng nên đƣợc điều chỉnh. Chẳng 

hạn, hiện nay tất cả những ngôn ngữ đƣợc lựa chọn để phát sóng trên VOV4 đều 
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có số dân đông trên 10 vạn, nhƣng cả tiếng Mƣờng và tiếng Tày, Nùng đều có 

dân số trên 1 triệu (đều đã có chữ viết, có vị thế và văn hóa xã hội…) lại không 

đƣợc phát sóng
122

. Vì vậy, để đảm bảo tính bình đẳng, góp phần phát huy và bảo 

tồn các ngôn ngữ DTTS, các cơ quan báo chí cần tăng cƣờng truyền thông bằng 

tiếng DTTS, nhất là các đài địa phƣơng. Giao cho các cơ quan BCTT địa 

phƣơng ở vùng DTTS sản xuất ấn phẩm truyền thông bằng tiếng DTTS, phù hợp 

với từng tỉnh, huyện, cả phát thanh, truyền hình, báo in, báo mạng điện tử, tờ 

rơi, sách...  (theo kinh nghiệm Trung Quốc). Nguồn nhân lực tham gia vào các 

chƣơng trình truyền thông phải biết tiếng DTTS thì mới thu hút đƣợc công 

chúng DTTS. 

Có một nghịch lý cần đƣợc phải khắc phục: trong khi truyền hình là 

phƣơng tiện đƣợc đồng bào DTTS tiếp cận đông đảo nhất, thì đội ngũ làm 

truyền hình tiếng DTTS lại thiếu hụt. Hiện nay, ở Đài THVN, chỉ có 5 phóng 

viên thành thạo tiếng dân tộc (Mƣờng, Thái, K‟Ho…), đƣợc biệt phái từ các đài 

địa phƣơng và chủ yếu là dịch nội dung từ tiếng Việt sang tiếng DTTS và làm 

ngƣời dẫn chƣơng trình. Vì vậy, để tăng cƣờng số lƣợng, nâng cao chất lƣợng 

các chƣơng trình truyền hình tiếng dân tộc, trƣớc hết cần đầu tƣ tuyển dụng, bồi 

dƣỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên sử dụng thành thạo tiếng DTTS. 

        Thứ ba, đổi mới phương thức cung cấp sản phẩm báo chí cho vùng 

DTTS  

        Các đài PT-TH cần mở rộng phạm vi phủ sóng để ngƣời DTTS ở vùng sâu 

vùng xa có điều kiện tiếp cận thông tin. Mở rộng phủ sóng bằng cách tăng 

cƣờng phối hợp với các đơn vị truyền dẫn phát sóng nhƣ: truyền hình cáp, 

truyền hình kỹ thuật số mặt đất, truyền hình Internet... Phát huy và tận dụng tối 

đa các phƣơng tiện truyền dẫn, đẩy mạnh hình thức quảng bá trên Internet, các 

thiết bị di động thông minh và MXH. Các đài địa phƣơng và hệ thống truyền 

thanh cấp huyện, cấp xã cần tích cực tiếp sóng các đài trung ƣơng. 

         Hiện nay, chƣơng trình cấp phát báo in miễn phí đang triển khai, góp phần 

tăng cƣờng tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển các vùng DTTS&MN, 

vùng đặc biệt khó khăn
123

. Tuy nhiên, chương trình này cũng bộc lộ nhiều hạn 
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chế, số lượng người dân tiếp nhận các sản phẩm báo chí còn ít; việc cấp phát 

còn chậm, có lúc thất lạc... Vì vậy cán bộ HTCT cơ sở cần chỉ đạo và nâng cao 

ý thức trách nhiệm của những ngƣời thực hiện, từ việc chuyển giao báo đến tổ 

chức đọc báo ở thôn bản. Cần giám sát công tác phát hành, nơi lƣu giữ, quản lý 

các ấn phẩm báo chí đƣợc cấp để nhiều ngƣời có cơ hội đọc. Bên cạnh đó, kết 

quả khảo sát chỉ ra nhóm ngƣời Việt – Mƣờng và Môn-Khmer có tỉ lệ đọc 

báo/tạp chí hàng ngày khá cao (lần lƣợt là 35,3% và 15,7%). Vì vậy duy trì việc 

cấp báo miễn phí dành cho các khu vực có đông ngƣời thuộc hai dân tộc này 

sinh sống là cần thiết. Tuy nhiên, ở các nhóm dân tộc khác (Tày-Thái, Nam Đảo, 

Mông-Dao), tỉ lệ ngƣời đọc báo rất thấp, mỗi năm chỉ đọc vài lần hoặc hầu nhƣ 

không đọc. Vì vậy, Bộ Thông tin – Truyền thông cần đánh giá lại hiệu quả của 

việc cấp phát báo miễn phí, trƣớc mắt chỉ nên phát 3-5 tờ báo miễn phí (vì nội 

dung các báo có nhiều trùng lắp, hoặc chƣa thiết thực với bà con) để tránh lãng 

phí, dành nguồn lực cho các phƣơng tiện truyền thông khác thiết thực hơn. 

Bởi vì truyền hình là phƣơng tiện đƣợc yêu thích nhất, Đài THVN cần 

đầu tƣ xây mới và duy tu các trạm tiếp sóng, phát lại cho các vùng sâu, vùng xa; 

tiếp tục triển khai chính sách cấp máy thu hình cho bà con, có thể vận động xã 

hội hoá, kêu gọi các nguồn thu và tài trợ. Chính phủ cần đánh giá tổng thể hiệu 

quả chƣơng trình cấp máy thu hình để quyết định có nhân rộng hay không. Vì 

máy thu hình khá đắt tiền so với các phƣơng tiện khác, có thể xem xét áp dụng 

phƣơng châm “Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm”; đối với một số khu vực không 

quá khó khăn, có thể hỗ trợ 30-50% tiền mua máy, phần còn lại do bà con tự 

đóng góp. Cách làm này vừa giúp tiết kiệm kinh phí, để nhân rộng đƣợc mô 

hình, giúp đỡ nhiều hộ gia đình hơn, vừa giúp bà con DTTS tự hào về sản phẩm 

do chính họ mua đƣợc, tự tin ở bản thân và khắc phục tâm lý ỷ lại vào Nhà 

nƣớc. 

Đối với loại hình truyền thông bằng âm thanh, vì tỉ lệ nghe đài khá thấp, 

Chính phủ và Đài TNVN cần đánh giá lại hiệu quả của chƣơng trình cấp phát 

radio miễn phí, dừng chƣơng trình nếu hiệu quả thấp. Thay vào đó, đầu tƣ nhiều 

hơn cho hệ thống loa truyền thanh địa phƣơng (loại hình đạt mức độ nghe khá 

cao): lắp đặt mới, cải thiện, duy tu hệ thống loa truyền thanh, đầu tƣ cho các 

cụm loa di động để phục vụ tuyên truyền trong các tình huống đặc biệt nhƣ dịch 

bệnh, thiên tai, hoặc sự kiện trọng đại nhƣ bầu cử, Đại hội Đảng… Đài TNVN 

tăng cƣờng giúp đỡ các đài địa phƣơng cả về cơ sở vật chất và nhân lực, đẩy 

mạnh các cam kết tiếp sóng VOV trên các đài địa phƣơng và hệ thống loa truyền 
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thanh. Cần tổ chức các khoá học bồi dƣỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm 

truyền thanh cơ sở ở vùng DTTS. 

Các cơ quan phát thanh, truyền hình cũng cần thay đổi khung giờ phát 

sóng, tần suất phát sóng/đăng tải; đa dạng hóa các chƣơng trình. Theo khảo sát 

thực tế, khung giờ vàng ngƣời dân đọc báo/tạp chí là từ 17 giờ đến 19 giờ, xem 

truyền hình là từ 19 giờ đến 21 giờ, nghe đài, radio là 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, 

sử dụng facebook, lƣớt web là từ 21 giờ đến 23 giờ
124

. Tiếp tục mở rộng mạng 

lƣới Internet ở vùng DTTS để đồng bào có điều kiện đọc báo mạng điện tử, các 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, MXH.  

        Thứ tư, tăng cường khai thác thông tin tích cực từ MXH để phục vụ 

công tác truyền thông ở vùng DTTS 

Kết quả điều tra xã hội học của nhóm tác giả cho thấy, trong các phƣơng tiện 

TTĐC, MXH (Facebook, Zalo, Youtube…) đƣợc đánh giá có mức độ sử dụng 

cao thứ hai ở vùng DTTS, đạt 2,95/4 điểm. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, đa 

số ý kiến cho rằng, một chiếc điện thoại thông minh cài sẵn các ứng dụng MXH 

đƣợc một bộ phận ngƣời dân vùng DTTS ƣa chuộng và chủ yếu là để giải trí. 

Một nhà báo cho rằng: “MXH là một thách thức lớn đối với công tác truyền 

thông của các cơ quan chức năng đối với đồng bào DTTS, đặc biệt là đối với 

giới trẻ. Vì ở nhiều khu vực, đồng bào DTTS có trình độ dân trí cao, đã sử dụng 

tốt điện thoạt thông minh để tìm hiểu thông tin qua Facebook, Youtube. Rất dễ 

để gặp hình ảnh các bà, các mẹ bán hàng ở chợ, vẫn mặc trang phục truyền 

thống của dân tộc nhƣng tay “lƣớt” điện thoại thông minh…”
125

.  

Theo nghiên cứu Giới trẻ trong không gian trực tuyến (2016) của Tổ chức 

ChildFund
126

 với 200 trẻ em ngƣời Tày, Nùng, Dao, Mƣờng từ 11 đến 18 tuổi, 

trung bình giới trẻ truy cập Internet mỗi ngày 3 tiếng; 3/4 phụ huynh không 

kiểm soát thời gian truy cập MXH của con cái; trẻ em gái truy cập mạng thƣờng 

xuyên để nhắn tin, chia sẻ ảnh; 53% trẻ em gái từng gặp bạn bè trực tuyến ngoài 

đời thực, trong đó 70% gặp ngay sau lần nói chuyện đầu tiên. 

Mặc dù thông tin MXH khó kiểm soát, dễ bị kẻ xấu lợi dụng kích động 

chống phá chính quyền, bạo lực, khiêu dâm; giới trẻ có thể gặp phải các rủi ro 

nhƣ: lừa đảo, đánh cắp thông tin, quấy rối tình dục, bắt cóc... nhƣng đó lại là 
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kênh thuận tiện, nhanh chóng, đến với đông đảo ngƣời dân, nên các chủ thể 

truyền thông phải sử dụng để tuyên truyền, vận động ngƣời dân. Ở vùng DTTS, 

dù MXH chƣa phải công cụ truyền thông hiệu quả nhất, nhƣng sự thâm nhập của 

Internet sẽ tăng nhanh số lƣợng ngƣời sử dụng. Chính vì vậy, ngƣời làm truyền 

thông cần đi trƣớc, đón đầu, có giải pháp hƣớng tới tăng lợi ích và giảm nguy 

cơ, biến công nghệ và Internet trở thành nền tảng hữu ích với vùng DTTS. 

Khuyến khích đồng bào đọc tin, bài trên MXH, nhƣng đồng thời phải hƣớng 

dẫn, chỉ rõ mặt trái của MXH để phòng tránh. Ngƣời làm truyền thông có thể 

xây dựng các kênh thông tin chính thống trên MXH, cung cấp thông tin đầy đủ, 

chính xác, kịp thời và hấp dẫn để ngƣời dân tìm đọc; có biện pháp công nghệ 

ngăn chặn và đấu tranh chống tin xấu, tin giả; giải thích để ngƣời dân hiểu biết 

về chính sách, pháp luật, các vấn đề đời sống xã hội, để tiến tới họ tự chủ động 

loại bỏ tin xấu, tin độc. Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, BCTT có thể 

xây dựng trang fanpage riêng của mình (bằng tiếng phổ thông và tiếng DTTS), 

thực hiện các chiến dịch truyền thông về các chủ đề thiết thực với bà con, sẽ thu 

hút đƣợc sự tham gia theo dõi của ngƣời dân, thông qua đó tăng cƣờng tƣơng tác 

để hiểu rõ hơn tƣ tƣởng, tình cảm và nhu cầu thông tin của bà con. 

         Thứ năm, đổi mới phương thức truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS 

Công tác truyền thông trực tiếp với đồng bào DTTS cần đƣợc đẩy mạnh ở 

các hoạt động: thăm hộ gia đình, tổ chức họp thôn, bản; tƣ vấn, tổ chức đội 

thông tin lƣu động, hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, kết hợp trang bị tài liệu, 

phát tờ rơi, treo áp phích, khẩu hiệu... Các địa phƣơng duy trì các hoạt động văn 

hóa, thể thao, du lịch, qua đó lồng ghép thông tin, góp phần tăng cƣờng sự giao 

lƣu văn hóa và tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong vùng. Thông qua tổ 

chức sự kiện văn hóa, thể thao, cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ hội tiếp 

xúc, trao đổi trực tiếp với nhau, hiểu rõ nhau hơn và tích cực thực hiện đƣờng lối 

của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc.    

Khi tổ chức thăm hỏi hộ gia đình, hoặc tƣ vấn, họp… ngƣời làm truyền 

thông cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu. Tài liệu nên đƣợc thiết kế ngắn gọn, sinh 

động với hình ảnh, màu sắc bắt mắt; nội dung thông điệp phải liên quan trực tiếp 

tới cuộc sống của đồng bào DTTS. Phải dùng lối nói của ngƣời dân, thành ngữ, 

tục ngữ, dễ đi vào lòng ngƣời, nêu các ví dụ từ thực tế địa phƣơng; nói rõ ràng, 

nhấn mạnh những điểm quan trọng; có thể minh họa bằng hình ảnh, âm thanh; 

lắng nghe tích cực, chăm chú, để thu nhận thông tin phản hồi; luôn tạo không 

khí vui vẻ, cởi mở trong các cuộc trao đổi; tránh chỉ trích, phê bình; phải tôn 
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trọng quy tắc xã giao của từng cộng đồng, tuân thủ những kiêng kỵ theo tập 

quán của mỗi dân tộc. Khi tổ chức tƣ vấn, luôn nhiệt tình, đồng cảm, sẵn sàng 

hỗ trợ đối tƣợng, tạo mối quan hệ gần gũi, làm cho họ thấy thoải mái, tin cậy. 

Tƣ vấn phải dựa trên nhu cầu cụ thể và mong muốn của đối tƣợng, không ép 

buộc họ làm theo ý mình.  

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ cán bộ HTCT 

cơ sở, ngƣời có uy tín, các vị chức sắc tôn giáo, sƣ sãi, thày cúng, thày mo. 

Quan tâm, chăm lo, giúp đỡ nhiều hơn đội ngũ này cả về vật chất và tinh thần. 

Tạo mọi điều kiện để ngƣời có uy tín tham gia nhiều hơn, tốt hơn vào công tác 

truyền thông. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp 

với các tổ chức thành viên tổ chức đi thăm, chúc mừng, tặng quà các vị sƣ sãi, a 

char, cha đạo và ngƣời có uy tín, già làng, ngƣời uy tín... Thƣờng xuyên sơ, tổng 

kết rút kinh nghiệm, củng cố, nhân rộng các mô hình truyền thông hay, điển 

hình tiên tiến; kịp thời biểu dƣơng, khen thƣởng tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc để động viên, thúc đẩy phong trào. 

         Tăng cƣờng truyền thông, vận động đồng bào DTTS thông qua tổ chức 

Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cƣ (18/11) hằng năm; chú ý tổ chức cả phần lễ, 

phần hội để thu hút đông đảo đồng bào tham gia; tổ chức hoạt động văn hóa 

nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đặc biệt là các lễ, tết theo phong 

tục cổ truyền. 

        Đẩy mạnh truyền thông thông qua sự gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên; 

nêu cao trách nhiệm của họ trong vận động nhân dân; xây dựng và thực hiện 

phong cách: "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân", "nghe dân nói, nói dân 

hiểu, làm dân tin"; thƣờng xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và 

giải quyết kịp thời đơn, thƣ khiếu tố của đồng bào. Phát huy vai trò truyền thông 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên của các hội là ngƣời DTTS. 

Trong truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS, việc phát huy vai trò của 

ngƣời có uy tín trong cộng đồng mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây là phƣơng thức có 

khả năng làm thay đổi nhanh chóng thái độ của ngƣời DTTS, giúp lan tỏa các 

thông điệp truyền thông. Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, ngƣời có uy tín làm 

truyền thông thì đạt hiệu quả cao nhất. Họ làm đƣợc, nói đƣợc thì ngƣời dân 

trong vùng sẽ nghe và tin theo. Đó là sự khác biệt”
127

. Những ngƣời có uy tín 

trong cộng đồng DTTS có thể là già làng, trƣởng bản, trƣởng thôn, thầy mo, 
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thầy cúng, cha đạo, nhà sƣ, hoặc công an, bộ đội biên phòng, giáo viên, bác sĩ... 

Sau khi đƣợc bồi dƣỡng kỹ năng truyền thông, họ sẽ là “truyền thông viên” tốt 

nhất cho cộng đồng.   

Cần tăng cƣờng truyền thông tại các trƣờng dân tộc nội trú, thông qua đó, 

học sinh sẽ là một thông tin viên, tuyên truyền viên hiệu quả đối với gia đình, 

làng xóm. Hoặc chính quyền địa phƣơng, đặc biệt là cấp thôn cũng chuyển tải 

thông tin xuống ngƣời DTTS thông qua các tin nhắn vào điện thoại di động. Tuy 

nhiên, để làm đƣợc nhƣ vậy cần phải hƣớng dẫn, khuyến khích ngƣời dân sử 

dụng số điện thoại di động một cách ổn định và cập nhật thƣờng xuyên các số 

điện thoại này”
128

. 

Hệ thống đài truyền thanh, loa phóng thanh đẩy mạnh tuyên truyền các 

vấn đề thời sự, sự kiện chính trị nổi bật của thế giới, đất nƣớc, địa phƣơng trong 

các dịp lễ, tết hay các sự kiện chính trị nhƣ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội - 

HĐND các cấp, khám tuyển hoặc tiễn thanh niên lên đƣờng thực hiện nghĩa vụ 

quân sự, hoặc phòng dịch bệnh, phòng chống cháy rừng… Trong các đợt bầu cử, 

toàn bộ hệ thống truyền thông cần tập trung vận động và hƣớng dẫn bà con thực 

hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cung cấp đầy đủ thông tin về các đại biểu, các 

điểm bỏ phiếu. 

3.5.5. Nhóm giải pháp về tăng cƣờng nguồn lực truyền thông 

         Thứ nhất, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp những kiến thức, kỹ năng truyền thông ở vùng DTTS 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở vùng DTTS phải có kiến thức, kỹ năng truyền 

thông cho đồng bào. Họ không chỉ quản lý, điều hành mà còn phải biết vận 

động, thuyết phục những ngƣời xung quanh tin và thực hiện chủ trƣơng, chính 

sách.  

Ở cấp trung ƣơng và cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần năm vững 

những chủ trƣơng, chính sách về vùng DTTS nói chung, chính sách về truyền 

thông nói riêng. Chính họ sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc, mà khâu đầu tiên là phải làm tốt công tác truyền 

thông về mục đích, ý nghĩa, nội dung chính sách. Nghĩa là phải xây dựng kế 

hoạch truyền thông chính sách một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với trình độ, 

nhu cầu của ngƣời dân; và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức bên dƣới triển khai việc 

thực hiện. Để kế hoạch truyền thông đạt hiệu quả cao, họ phải đƣợc đào tạo, bồi 
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dƣỡng kỹ năng truyền thông dành cho đối tƣợng đặc thù là đồng bào DTTS. Ở 

cấp huyện, xã, bản làng, bản thân mỗi cán bộ quản lý có thể trở thành một tuyên 

truyền viên. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dƣỡng những kiến thức, kỹ năng truyền 

thông cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần đƣợc tăng cƣờng. 

Cần tiến hành khảo sát và đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức đƣợc giao 

nhiệm vụ truyền thông cho ngƣời DTTS. Trên cơ sở thực tế cần có những 

chƣơng trình, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cho phù hợp với từng đối tƣợng, về 

kiến thức và về kỹ năng, có thể là khoá bồi dƣỡng ngắn hạn, hoặc các hội thảo, 

trao đổi kinh nghiệm… Cần nghiên cứu và đổi mới nội dung, chƣơng trình tập 

huấn theo phƣơng châm: bám sát thực tế và cụ thể hóa, cân đối kiên thức lý luận 

và thực tiễn, tránh nặng về lý thuyết, hoặc chỉ chú trọng chuyên môn nghiệp vụ 

truyền thông thuần túy, trong đó các yếu tố cốt lõi bao gồm: phẩm chất chính trị, 

phẩm chất nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ; năng lực 

lãnh đạo, quản lý trên nền tảng khoa học BCTT. Đi kèm với đó là hệ thống tài 

liệu tƣơng ứng, đội ngũ giảng viên, chuyên gia tham gia đều cần đƣợc chuẩn 

hóa. 

         Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tổ chức - cán bộ ở các tổ chức, 

cơ quan làm công tác truyền thông cho vùng DTTS  

Với tƣ cách là cơ quan phụ trách quản lý công tác dân tộc, Ủy ban Dân 

tộc phải là đầu mối xây dựng chiến lƣợc truyền thông cho các vùng DTTS, trong 

đó phân công rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc, nhất là Vụ Tuyên 

truyền và các cơ quan BCTT. Ban Tuyên giáo Trung ƣơng cần xây dựng chiến 

lƣợc về truyền thông ở vùng DTTS, thành lập bộ phận chuyên trách, định hƣớng 

nội dung cho các cơ quan BCTT trong từng thời điểm cụ thể, phù hợp với từng 

vùng (từng giai đoạn nhấn mạnh các chủ đề: đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, 

phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, bảo vệ môi trƣờng…). Các cơ quan BCTT nhƣ TTXVN, Đài 

TNVN, Đài THVN, báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Pháp luật… cũng nên 

thành lập các bộ phận chuyên trách truyền thông về vùng DTTS để tăng cƣờng 

tính chuyên sâu, chuyên đề. Phải lựa chọn nhân sự để xây dựng đội ngũ cán bộ, 

phóng viên chuyên về vùng DTTS, những ngƣời có trách nhiệm chính trị cao, 

phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, đồng cam cộng 

khổ, chung tay góp sức cùng bà con xây dựng vùng DTTS phát triển bền vững. 

Cán bộ Ban Dân vận các cấp cần tăng cƣờng thâm nhập thực tiễn cuộc sống 

đồng bào, nhất là nói đƣợc tiếng dân tộc để công tác vận động bà con đạt hiệu 
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quả cao. Các cục, vụ chuyên ngành của Bộ Thông tin - Truyền thông phân công 

cán bộ chuyên trách kiểm tra, giám sát nội dung BCTT viết về vùng DTTS, xử 

lý kịp thời những bài báo, bài viết có dấu hiệu vi phạm thuần phong mỹ tục, viết 

sai lệch, kỳ thị ngƣời DTTS. Lãnh đạo các tỉnh ở vùng DTTS và các cơ quan 

BCTT địa phƣơng phân công bộ phận chuyên trách về truyền thông cho ngƣời 

DTTS và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng trên báo chí Trung 

ƣơng. Cần phối hợp tốt giữa BCTT cấp tỉnh, huyện với hệ thống truyền thông 

cấp xã và thôn. 

Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân sự kênh VTV5, VOV4. 

Đầu tƣ xây dựng kịch bản hấp dẫn, thiết thực với đồng bào. Muốn vậy phải bắt 

đầu từ chất lƣợng đội ngũ nhà báo, phóng viên, kinh phí dành cho chƣơng trình. 

Đây là trách nhiệm của các cơ quan BCTT. Chính quyền các tỉnh ở vùng DTTS 

phải chỉ đạo các cơ quan BCTT địa phƣơng xây dựng bộ phận chuyên trách và 

đội ngũ phóng viên là ngƣời DTTS để thuận tiện trong tác nghiệp các chƣơng 

trình dành cho ngƣời DTTS. Việc tổ chức, quản lý tốt đội ngũ phóng viên, biên 

tập viên, động viên khích lệ và có chế độ kinh phí thỏa đáng cho họ là bảo đảm 

chắc chắn cho thành công trong hoạt động truyền thông cho đồng bào DTTS 

hiện nay. 

        Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên làm công tác 

truyền thông cho vùng DTTS 

Chất lƣợng của công tác truyền thông ở vùng DTTS phụ thuộc khá lớn 

vào đội ngũ cán bộ, phóng viên của cơ quan BCTT. Hiện nay, công tác tuyển 

chọn nhân sự đầu vào khá tốt, hầu hết các nhà báo, phóng viên đáp ứng đƣợc 

yêu cầu, nhƣng để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực làm công tác truyền 

thông ở vùng DTTS, cần chú trọng tới công tác bồi dƣỡng kiến thức về dân tộc 

và DTTS. Công tác tổ chức bồi dƣỡng sau khi tuyển dụng không nên chỉ là một 

khóa học kéo dài vài tháng nhƣ TTXVN và một số cơ quan đang thực hiện, mà 

nên chia thành nhiều cấp độ: cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, thông qua nhiều 

khóa học để cán bộ, phóng viên luôn đƣợc cập nhật kiến thức nghề báo mới, các 

xu hƣớng làm báo mới. Tăng cƣờng công tác đào tạo tại chỗ trên cơ sở tự dạy, 

tự học lẫn nhau trong từng phòng, ban. Phân công luân chuyển, điều động phóng 

viên, biên tập viên đi công tác ở các vùng, miền khác nhau, với yêu cầu làm 

đƣợc nhiều việc của nhà báo đa phƣơng tiện. Về kiến thức DTTS, các cơ quan 

BCTT phối hợp với Ủy ban Dân tộc mở các lớp bồi dƣỡng kiến thức về dân tộc 
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cho đội ngũ nhà báo chuyên phục vụ đồng bào DTTS, nhất là những ngƣời 

thƣờng trú ở các vùng DTTS.  

Trong kế hoạch dài hạn, cần xây dựng đội ngũ biên tập viên tiếng dân tộc 

để kiểm soát nội dung và chủ động biên dịch các sản phẩm thông tin, đồng thời 

chuẩn bị cho việc phát các bản tin bằng tiếng DTTS trên phát thanh và truyền 

hình. Đây là việc cần phải làm ngay để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hầu 

hết các cơ quan BCTT. Mặt khác, do KH-CN phát triển mạnh mẽ, nên hàng năm 

phải mở các lớp bồi dƣỡng về ứng dụng công nghệ thông tin mới trong tác 

nghiệp BCTT. Tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo khoa học để nâng cao kiến 

thức cho các nhà báo về DTTS. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin - Truyền thông cần 

xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các nhóm dân tộc, các chính sách và luật pháp 

liên quan, các dự án đang và sẽ thực hiện ở vùng DTTS để các nhà báo tham 

khảo. 

Để nâng cao chất lƣợng truyền thông cho vùng DTTS, trƣớc hết các cơ 

quan BCTT cần xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đảm bảo 

đƣợc các yêu cầu: Hiểu biết sâu về văn hóa, phong tục tập quán của ngƣời 

DTTS; nắm đƣợc quan điểm, chính sách, pháp luật về dân tộc; có nghiệp vụ 

truyền thông, truyền tải thông tin rõ ràng, giản dị, gần gũi; diễn đạt dễ hiểu, có 

sức thuyết phục; có kỹ năng giao tiếp và làm việc với đồng bào; ứng xử đúng 

đắn, tinh tế trƣớc mọi tình huống nảy sinh khi tác nghiệp; biết tiếng DTTS và sử 

dụng thành thạo phần mềm tin học để phát huy lợi thế của Internet, MXH. Bên 

cạnh đó, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp cũng rất quan trọng. Do 

địa bàn tác nghiệp thƣờng xa, đi lại khó khăn, tốn kém, các vấn đề truyền thông 

nhạy cảm, liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia; đồng bào DTTS đa số thật 

thà, chất phác, tin ngƣời…, nếu nhà báo thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ ngồi nhà 

gọi điện, sào xáo thông tin, tƣ liệu trên báo chí, MXH, hoặc đến thực địa nhƣng 

hời hợt quan sát, lấy tƣ liệu chiếu lệ thì thông tin thu đƣợc không đáng tin cậy, 

thậm chí có thể làm sai lệch thông tin. 

Tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên tham gia các hoạt động 

phối hợp với các Bộ, ban, ngành và địa phƣơng nhằm trao đổi, mở mang tầm 

nhìn, kiến thức. Nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập 

quán ngƣời DTTS, hoặc các giải thƣởng dành cho các sản phẩm truyền thông 

đặc sắc về DTTS để khuyến khích sự sáng tạo và dấn thân của các nhà báo, 

phóng viên, cộng tác viên.  
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Cần mở rộng mạng lưới cộng tác viên là người DTTS. Khi có sự việc mới 

nảy sinh mà phóng viên chƣa đến kịp, họ sẽ là ngƣời cung cấp, thu thập thông 

tin. Tuyển chọn những ngƣời có khả năng viết bài, hiểu phần nào về báo chí, 

truyền thông; mở lớp tập huấn, hƣớng dẫn họ chụp ảnh, quay phim, viết bài rồi 

gửi cho các cơ quan báo chí truyền thông. Đây là kinh nghiệm của Cộng hòa Áo, 

nơi Đài truyền hình OKTO chủ yếu phát các sản phẩm do các cộng tác viên 

không chuyên từ các địa phƣơng gửi về, phản ánh cuộc sống của các nhóm 

ngƣời thiểu số. Để có đƣợc các sản phẩm truyền thông tốt cần kiên trì, tận tình 

hƣớng dẫn, giúp đỡ các cộng tác viên. Chỉ có nhƣ vậy, thông tin về vùng DTTS 

mới đa dạng, phong phú, và mới thu hút đƣợc công chúng là ngƣời DTTS, vì chỉ 

khi chính họ viết về mình mới phù hợp với sở thích, nhu cầu của họ. Để mạng 

lƣới cộng tác viên hoạt động hiệu quả, cần có sự chỉ đạo chặt chẽ trong chiến 

lƣợc truyền thông, có chế độ đãi ngộ và sự đầu tƣ về kỹ năng tác nghiệp, từ đó 

tần suất và chất lƣợng các tin bài sẽ đa dạng hơn, sâu hơn.  

         Cần có chính sách ƣu tiên tuyển dụng, đào tạo con em là ngƣời DTTS để 

mở rộng các chƣơng trình tiếng DTTS trên báo chí. Một nhà báo khẳng định: 

“Lý tƣởng nhất với phát thanh dân tộc là ngƣời DTTS làm phát thanh cho cộng 

đồng của mình”
129

.  

         Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giữa các chủ thể từ Trung ương 

đến địa phương nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông ở vùng DTTS  

        Sự phối hợp công tác giữa các chủ thể không chỉ giúp chia sẻ đƣợc 

những nỗ lực trong xây dựng chính sách cho vùng DTTS, đảm bảo thực thi 

đầy đủ những chính sách này, mà còn giúp phân bổ hiệu quả các nguồn lực 

(nhƣ tài chính, con ngƣời) trong công tác truyền thông . Khi thực hiện nhiệm 

vụ truyền thông cho vùng DTTS, mỗi chủ thể đều có những thẩm quyền, thế 

mạnh của mình, mỗi cấp đều có tính độc lập tƣơng đối, song không đƣợc biệt 

lập mà phải phối hợp chặt chẽ vì có chung khách thể và đối tƣợng quản lý là 

đồng bào DTTS. 

        Trƣớc hết, Ban Tuyên giáo Trung ƣơng định hƣớng, chỉ đạo các cơ quan 

BCTT tập trung truyền thông về các vấn đề cụ thể trong một khoảng thời gian 

nhất định, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của ngƣời DTTS 

(theo lý thuyết truyền thông Chƣơng trình nghị sự). Bộ Thông tin- Truyền 

thông tăng cƣờng kiểm tra, giám sát các hoạt động BCTT, xử lý nghiêm 
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 Phỏng vấn sâu nhà báo VTV5, 2019. 
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những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề báo, nhất là miệt thị, dùng 

ngôn ngữ phản cảm, xúc phạm ngƣời DTTS. Ủy ban Dân tộc cần cung cấp 

thông tin, đề xuất các chiến dịch, chủ đề truyền thông trong  các thời kỳ trong 

năm để BCTT viết bài, xây dựng chƣơng trình phản ánh cuộc sống vùng 

DTTS, động viên khích lệ bà con kịp thời, từ đó thuyết phục bà con tin vào 

những thông tin chính thống, phản bác thông tin xấu, độc hại. Các cơ quan 

BCTT cũng cần phối hợp với nhau để phát huy hiệu quả của từng cơ quan, 

loại hình báo chí, phƣơng tiện truyền thông để cung cấp thông tin bổ ích cho 

đồng bào, giúp họ thay đổi tƣ duy, vƣợt qua khó khăn, kiên trì phấn  đấu vƣơn 

lên trong cuộc sống. Là những cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân địa phƣơng, các cơ quan BCTT tỉnh, huyện chính là phƣơng tiện, 

công cụ để tuyên truyền phổ biến đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc, các văn bản quản lý của chính quyền địa phƣơng, đồng thời 

hƣớng dẫn ngƣời DTTS thực hiện, vì vậy nội dung truyền thông cần bám sát 

định hƣớng của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nƣớc. 

Đặc biệt, BCTT phải nhạy bén trong nắm bắt và tuyên truyền những chính 

sách mới, hiểu rõ mục đích, nội dung chính sách để lựa chọn phƣơng thức 

chuyển tải phù hợp với trình độ và thị hiếu của từng dân tộc.  

        Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý truyền thông tại địa phƣơng cần chủ động 

xây dựng kế hoạch truyền thông theo hƣớng đa dạng hóa thông tin, cả ngắn 

hạn và dài hạn. Các kế hoạch truyền thông theo tuần, theo tháng, theo quý 

hay theo năm đều cần đƣợc xác định rõ ràng từ nội dung cho đến phƣơng thức 

một cách hợp lý để đạt đƣợc hiệu quả cao nhất.  

        Khuyến khích các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, NGO tham gia truyền 

thông ở vùng DTTS. Tuy nhiên, phải tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát để 

bảo đảm những thông tin hƣớng tới đồng bào là những thông tin tích cực, bổ ích, 

có giá trị nâng cao nhận thức và giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

cuộc sống văn minh. Kiên quyết xử lý các tổ chức lợi dụng dự án, chƣơng trình 

hỗ trợ đồng bào để tuyên truyền kích động chống phá chính quyền, gây rối làm 

mất đoàn kết giữa các dân tộc, truyền đạo trái phép. 

       Thứ năm, tăng cường nguồn lực tài chính đối với hoạt động truyền thông 

ở vùng DTTS  

Muốn phát triển KT-XH vùng DTTS, trƣớc hết phải tăng cƣờng công tác 

truyền thông, làm tốt công tác tƣ tƣởng, giải thích rõ lợi ích mà các chính sách, 

đề án, chƣơng trình của Đảng và Nhà nƣớc và chính quyền địa phƣơng mang lại 
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cho bà con. Vì vậy, phải xây dựng chiến lƣợc truyền thông dài hạn, với sự tham 

gia của HTCT các cấp, các cơ quan BCTT, đội ngũ cán bộ truyền thông cấp cơ 

sở... để tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu rõ, tin tƣởng và tích cực tham 

gia làm giàu cho quê hƣơng, đất nƣớc, chấp hành tốt mọi chủ trƣơng, chính 

sách, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cƣờng đầu tƣ nguồn lực, 

đặc biệt là cho hệ thống truyền thông ở các địa phƣơng: đài PT-TH tỉnh, báo 

tỉnh, đài truyền thanh huyện/xã, các tuyên truyền viên, thông tin viên, già làng, 

trƣởng bản, ngƣời uy tín… 

Cho đến nay, khá nhiều dự án truyền thông cho vùng DTTS nhƣ Chương 

trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015, Chương trình hành động thực hiện Chiến 

lược công tác dân tộc đến năm 2020; Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS giai đoạn 2017 – 

2021… không triển khai thực hiện đƣợc, hoặc thực hiện chậm, hiệu quả thấp do 

thiếu kinh phí. Vì vậy, cần khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, NGO… hỗ 

trợ các nguồn lực, kinh phí để thực hiện. 

Đồng thời, phải sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất 

dành cho công tác truyền thông. Có thể nói, nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư 

cho phát triển các vùng DTTS không nhỏ, trong đó có truyền thông, nhưng hiệu 

quả sử dụng chưa cao, còn trùng chéo, lãng phí, thất thoát. Vì vậy, các cơ quan 

chức năng, nhất là Uỷ ban Dân tộc và các Ban Dân tộc các tỉnh cần rà soát, thẩm 

định chất lƣợng các chƣơng trình, dự án đã triển khai để tổng kết, rút kinh 

nghiệm, nhất là việc cấp phát báo in, radio miễn phí. Cần khảo sát thực tế và 

phải tính toán lại về số lƣợng báo và đối tƣợng cấp phát để nâng cao hiệu quả 

kinh tế và xã hội.  

Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều cơ quan BCTT cấp tỉnh, huyện còn khó 

khăn về tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, cần tính đến phƣơng án liên 

kết giữa các địa phƣơng để phát hành, phát sóng các chƣơng trình bằng tiếng 

DTTS ở một vùng bao gồm nhiều tỉnh gần nhau (ví dụ, một tờ báo, một đài phát 

tiếng Mông, tiếng Thái cho cả vùng Tây Bắc; tiếng Khmer cho cả vùng Tây 

Nam Bộ, chứ không phải các đài tỉnh đều phát nhƣ hiện nay) để vừa giảm chi 

phí, vừa gia tăng đƣợc nguồn nhân lực để tăng hàm lƣợng thông tin, mức độ 

phát hành, tầm phủ sóng các ấn phẩm báo chí, các chƣơng trình PT-TH. Nhƣ 

thế, hiệu quả truyền thông cho đồng bào DTTS chắc chắn sẽ cao hơn.  

         Thứ sáu, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại 
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cho hoạt động truyền thông phục vụ vùng DTTS 

Song song với việc tăng cƣờng các nguồn lực tài chính, cần đẩy mạnh đầu 

tƣ cho cơ sở vật chất trang thiết bị, phƣơng tiện hiện đại cho hoạt động truyền 

thông ở vùng DTTS. Tập trung đầu tƣ đồng bộ, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng 

cơ sở vật chất, kỹ thuật hệ thống truyền thông quốc gia đến tận làng, bản vùng 

khó khăn, vùng sâu, vùng xa bao gồm việc đầu tƣ xóa trắng và nâng cao chất 

lƣợng phủ sóng phát thanh, truyền hình, bảo đảm điều kiện để ngƣời DTTS ở 

các vùng này đƣợc hƣởng thụ các dịch vụ nghe - nhìn; duy trì, khai thác, vận 

hành đài truyền thanh ở các xã đặc biệt khó khăn.  

Phải lắp đặt thêm các trạm phát sóng truyền hình, phát thanh, mạng 

Internet ở các vùng sâu, vùng xa, vùng lõm, mà hiện nay chƣa có sóng hoặc 

sóng yếu. Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cƣờng sử dụng truyền hình 

và đài phát thanh tuyên truyền, kích động đồng bào- chất lƣợng âm thanh, hình 

ảnh rõ nét, thì chúng ta phải đầu tƣ để giành lại công chúng, không để vì những 

yếu tố kỹ thuật mà đồng bào thích nghe đài bên ngoài hơn là đài của ta. Cụ thể: 

Đối với phát thanh, phát triển hạ tầng phát sóng, truyền dẫn sang công 

nghệ số theo từng giai đoạn. Cơ quan BCTT cần thông qua các nguồn vốn từ 

quỹ, chƣơng trình mục tiêu quốc gia, tiến tới xóa “xã trắng” về phát thanh. Đối 

với truyền hình, đầu tƣ, nâng cấp trang thiết bị các đài trạm thuộc vùng biên 

giới, vùng sâu, vùng xa. Số hóa toàn bộ chƣơng trình truyền hình và thực hiện 

truyền dẫn qua phát sóng số mặt đất. Đối với thông tin mạng điện tử, cần đầu tƣ 

phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng các cổng thông tin điện tử, trang thông 

tin điện tử, truyền thông đa phƣơng tiện. Kết hợp với nhà mạng viễn thông để 

nâng cao chất lƣợng cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển các loại hình báo chí trên 

mạng Internet. Về báo in, đảm bảo yêu cầu vừa có quy mô phù hợp, vừa có công 

nghệ thích ứng bằng cách tăng cƣờng đầu tƣ đổi mới máy móc, thiết bị nhƣng 

phải chú trọng đầu tƣ in offset, đầu tƣ công nghệ truyền hình ảnh qua kẽm 

nhiệt...   

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản để ngƣời 

dân có nơi tổ chức hội họp, lƣu giữ báo chí, sách; sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 

trao đổi thông tin, tình cảm, nguyện vọng, đồng thời truyền tải chủ trƣơng, chính 

sách đến đồng bào… Theo số liệu của Ủy ban Dân tộc, chỉ 67% số xã vùng 

DTTS có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. Kết quả khảo sát khẳng 

định phƣơng thức truyền thông trực tiếp có hiệu quả nhất khi trƣởng thôn, già 

làng, ngƣời uy tín họp và phổ biến thông tin ở nhà văn hóa, nhà rông. Tiếp tục 
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chƣơng trình đƣa sách, báo về vùng DTTS để phát triển văn hóa đọc sách báo in, 

có thể thực hiện thông qua các chƣơng trình từ thiện. Ngoài giúp đỡ đồng bào về 

quần áo, thực phẩm nhƣ trƣớc đây thì nên cung cấp thêm sách, báo (phù hợp) 

cho họ để phát triển thói quen đọc sách, báo. 

Các nhà truyền thông cơ sở tăng cƣờng phối hợp với ngành văn hóa tham 

gia xây dựng các thiết chế văn hoá gắn với nhà rông, nhà thờ, nhà chùa phù hợp 

với tâm lý, tập quán của đồng bào, phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của ngƣời 

DTTS. Ngành văn hóa- thông tin làm tốt các chƣơng trình phủ sóng phát thanh, 

truyền hình; tăng cƣờng các hoạt động văn hóa nghệ thuật hƣớng về cơ sở; tăng 

thời lƣợng và nâng cao chất lƣợng các chƣơng trình văn nghệ bằng tiếng DTTS; 

làm tốt công tác nghiên cứu, sƣu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc; không ngừng sáng tạo, làm phong phú thêm vốn 

văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là duy tu, bảo tồn các 

công trình kiến trúc dân tộc. 

Nhà báo Quảng Ninh nhận xét: „Đối với các khu vực biên giới, thông tin 

chính thống từ chính quyền có lúc còn chƣa kịp thời, chƣa lấn át đƣợc thông tin 

từ nƣớc láng giềng. Ví dụ, ở một số xã miền núi biên giới ở Quảng Ninh, các 

chƣơng trình phát thanh trên radio, điện thoại lấn át cả chƣơng trình của VOV, 

đài địa phƣơng. Một lý do của tình trạng này là do các phƣơng tiện radio, điện 

thoại của ngƣời dân ở đây hầu hết là mua từ Trung Quốc, giá rẻ, nhƣng dễ bắt 

sóng từ bên kia biên giới”
130

. Vì vậy, cần tăng cƣờng điều kiện tiếp cận, sử dụng 

các phƣơng tiện truyền thông mới, kết hợp cải tiến nội dung gọn nhẹ, dễ hiểu, 

phù hợp với mọi đối tƣợng, đặc biệt là giới trẻ vùng DTTS. 

         Thứ bảy, tăng cường công tác giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, 

bồi dưỡng kiến thức chính trị- xã hội cho người dân vùng DTTS với tư cách 

là khách thể, và là chủ thể truyền thông  

Một trong những rào cản lớn nhất để các sản phẩm truyền thông đến đƣợc 

với đồng bào DTTS là trình độ dân trí. Ngƣời dân vùng DTTS ít đƣợc tiếp cận 

với môi trƣờng giáo dục có chất lƣợng tốt; tỷ lệ mù chữ và không thông thạo 

tiếng Việt còn cao, khả năng tiếp cận và chia sẻ thông tin rất hạn chế. Vì vậy, 

hoạt động truyền thông muốn đạt hiệu quả cao, cần phải đi liền với công tác giáo 

dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, mở rộng hiểu biết chính trị- xã hội, cải thiện 

trình độ KH-CN của ngƣời dân vùng DTTS. 

                                                           
130

 Phỏng vấn sâu Nhà báo Quảng Ninh, 2019. 
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Có thể nói, thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng số 15-NQ/TW ngày 

01/6/2012 Về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, trong 

những năm qua, giáo dục vùng DTTS đã có nhiều tiến bộ. Mạng lƣới, quy mô 

trƣờng lớp đƣợc củng cố, phát triển đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của con em 

đồng bào. Hệ thống trƣờng chuyên biệt vùng DTTS đƣợc đầu tƣ, phát triển và 

không ngừng nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển giáo dục vùng DTTS, cần phải 

tiếp tục rà soát các chính sách đối với ngƣời dạy, ngƣời học và các cơ sở giáo 

dục để đề xuất với Trung ƣơng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách phát 

triển giáo dục, đào tạo vùng DTTS phù hợp với điều kiện, tình hình mới. Mở 

rộng và tăng cƣờng các chế độ, chính sách hỗ trợ, nhất là đối với đối tƣợng trẻ 

em, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, ngƣời DTTS, cán bộ quản lí, giáo viên ở 

vùng DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tăng 

cƣờng phối hợp với các cơ quan BCTT thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về giáo dục dân tộc. Trên cơ sở đó, 

tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển giáo dục đào tạo vùng DTTS. 

Khi ngƣời dân vùng DTTS đƣợc nâng cao trình độ hiểu biết, sẽ gia tăng nhu cầu 

hoạt động chính trị- xã hội, nhu cầu thông tin về các vấn đề quốc tế, trong nƣớc 

và địa phƣơng. Và đó chính là động lực để phát triển truyền thông ở vùng 

DTTS. 
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KẾT LUẬN 

1. Ở Việt Nam có nhiều vùng DTTS. Hầu hết các DTTS sống ở miền núi, 

kéo dài hàng nghìn km dọc biên giới phía tây từ bắc xuống nam (trừ ngƣời 

Khmer, Hoa và Chăm sống ở đồng bằng), giao thông vận tải khó khăn; là những 

địa bàn có tầm quan trọng đặc biệt về phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng, 

là phên dậu bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Đa số ngƣời dân vùng DTTS có 

trình độ phát triển KT-XH thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhận thức rõ vai 

trò quan trọng của truyền thông, trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc đã 

ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách đề đẩy mạnh truyền thông ở vùng DTTS, 

trƣớc hết để giải thích rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc; củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời động viên, khích lệ bà con yên tâm làm ăn, 

không hoang mang, dao động, không nghe và tin theo kẻ xấu. Các chủ thể tham 

gia công tác truyền thông ở vùng DTTS rất đa dạng, từ các cấp, các ngành trong 

HTCT từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, các cơ quan BCTT Trung ƣơng và địa 

phƣơng, các chủ thể truyền thông trực tiếp, các lực lƣợng truyền thông không 

chính thống. Nội dung thông tin đề cập đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ 

chính trị, đến kinh tế (kinh tế thị trƣờng, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp); 

đến văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh. Phƣơng thức truyền thông ngày càng 

đa dạng phong phú, bên cạnh các báo viết, báo mạng điện tử, các chƣơng trình 

của Đài TNVN đến Đài THVN... ngày càng tăng thời lƣợng phát sóng và nâng 

cao chất lƣợng thông tin. Với sự phát triển của MXH, các phƣơng tiện báo điện 

tử, Fecebook, Zalo, Yutoobe... đã phát huy tốt vai trò cung cấp thông tin cho bà 

con. Loa truyền thanh, các cuộc họp bản, làng; thƣ viện, tủ sách, pano, áp phích, 

tờ rơi... cũng là những phƣơng tiện truyền thông hữu ích ở vùng DTTS. Hiệu 

quả và tác động của công tác truyền thông đƣợc xác định thông qua chỉ số về 

nhận thức, tình cảm, sau đó trở thành thái độ và hành vi tích cực của bà con 

vùng DTTS, đƣợc thể hiện trong từng lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, an ninh quốc phòng. 

Kinh nghiệm quốc tế của một số nƣớc trên thế giới về truyền thông cho 

công chúng DTTS có giá trị tham khảo đối với nƣớc ta, nhất là kinh nghiệm của 

Trung Quốc, Ấn Độ, Áo và Singapore. 

2. Thực trạng truyền thông ở vùng DTTS chia làm 2 giai đoạn: 1986-2000 

và 2001-2020. Thời kỳ đầu, do các thế lực thù địch vẫn liên tục chống phá Việt 

Nam về tƣ tƣởng, truyền thông; điều kiện phát triển KT-XH còn khó khăn, công 

tác truyền thông cả nƣớc nói chung, ở vùng DTTS nói riêng cũng còn nhiều hạn 
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chế. Nội dung truyền thông chủ yếu tuyên truyền đƣờng lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nƣớc, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, chống 

âm mƣu “diễn biến hòa bình”; tuyên truyền, giải thích các chính sách, đề án, 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia cụ thể ở vùng DTTS, nhƣ định canh định cƣ, 

cung cấp đất ở và đất sản xuất cho các hộ dân, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Chƣơng 

trình 135, Chƣơng trình xóa đói giảm nghèo, chính sách bảo tồn và phát triển 

ngôn ngữ dân tộc, xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Ở thời 

kỳ sau, nội dung truyền thông ngày càng phong phú, đa dạng, bao quát các lĩnh 

vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, 

KH-CN và bảo vệ môi trƣờng. Các lực lƣợng truyền thông không chính thống 

nhƣ các NGO, các tổ chức tôn giáo, các thế lực thù địch từ nƣớc ngoài cũng đẩy 

mạnh hoạt động với những mục đích khác nhau. Cùng với sự phát triển của KH-

CN, các phƣơng tiện truyền thông ngày càng hiện đại, nhất là từ khi có Internet, 

máy tính, điện thoại di động thông minh, báo mạng điện tử, MXH và các 

phƣơng tiện truyền thông khác đã phát triển nhƣ vũ bão. Ở các vùng DTTS, 

sóng đài phát thanh và truyền hình, thiết bị phát sóng Internet phủ gần kín các 

bản làng, vùng sâu vùng xa, phục vụ đắc lực nhu cầu tinh thần của bà con. 

Truyền thông đã thực sự trở thành yếu tố kết nối xã hội, chia sẻ thông tin, giúp 

cho cuộc sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân vùng DTTS ngày càng đƣợc 

cải thiện. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắng thừa nhận, hiệu quả công tác truyền 

thông ở vùng DTTS chƣa cao, lực lƣợng tham gia truyền thông rất đông đảo, 

nhƣng chƣa đều, sự phối hợp chƣa tốt. Truyền thông trực tiếp có hiệu quả cao 

hơn truyền thông gián tiếp; trong các loại hình báo chí, truyền hình đƣợc bà con 

đón nhận nhiều nhất; chƣơng trình cấp báo in miễn phí có nhiều bất cập, hiệu 

quả thấp, MXH ngày càng phổ biến. Kết quả điều tra xã hội học và thực tiễn cho 

thấy, truyền thông đã có tác động và hiệu quả tích cực đối với ngƣời dân vùng 

DTTS, đã giúp tăng cƣờng mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong vùng, 

phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cải thiện sinh kế, khắc phục tình trạng 

đói nghèo, tiếp cận các nguồn vay vốn ƣu đãi, hƣớng dẫn chuyển đổi vật nuôi, 

cây trồng; tiếp cận kinh tế thị trƣờng, bảo tồn và phát triển văn hóa, đẩy mạnh 

giáo dục đào tạo, y tế, xóa bỏ hủ tục, tôn vinh các gƣơng ngƣời tốt, việc tốt; phổ 

biến các thành tựu KH-CN đến ngƣời dân, giúp họ nâng cao cảnh giác trƣớc các 

âm mƣu thủ đoạn của các lực lƣợng thù địch. 

3. Hiện nay, công tác truyền thông ở vùng DTTS đang có nhiều vấn đề 

cấp bách đặt ra. Đó là: phát triển KT-XH chƣa bền vững, tình hình an ninh 
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chính trị, trật tự an toàn xã hội chƣa thật sự ổn định; sự bất cập của một số chủ 

trƣơng, chính sách; nhận thức của các tổ chức, cơ quan chƣa thống nhất về tầm 

quan trọng của công tác truyền thông; trách nhiệm của một số cơ quan BCTT 

chƣa cao; sự hạn chế về nội dung, phƣơng thức và các phƣơng tiện truyền thông; 

công tác phối hợp trong truyền thông trực tiếp chƣa tốt, chƣa thƣờng xuyên; sự 

chỉ đạo của cấp ủy, cấp trên chƣa quyết liệt; năng lực, trình độ tiếp nhận thông 

tin của đồng bào cũng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, vẫn còn tƣ tƣởng thụ động, 

ngại tiếp cận cái mới. 

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, cần phải quán triệt một số quan 

điểm: truyền thông phải dựa vào chủ nghĩa Mác- Lê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm của Đảng về dân tộc và DTTS; truyền thông phục vụ mục tiêu giữ 

vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm độc lập và chủ quyền quốc gia, phát triển 

KT-XH đồng bào, nâng cao dân trí, bảo vệ bản sắc văn hóa các DTTS, phát huy 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phương hướng truyền thông chủ yếu ở vùng 

DTTS trong thời gian tới là: Xây dựng chiến lƣợc truyền thông dựa trên cơ sở 

khoa học và thực tiễn cho vùng DTTS trên cả nƣớc đến năm 2030; Xác định rõ 

chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan BCTT lớn trong truyền thông chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đến vùng DTTS; Làm tốt công tác phân tích, 

dự báo tình hình thế giới và trong nƣớc; đổi mới, kiện toàn các cơ quan BCTT 

và xác định chức năng phục vụ vùng DTTS; Nâng cao trách nhiệm truyền thông 

của các tổ chức, cơ quan thuộc HTCT các cấp ở vùng DTTS; Tiếp tục nhận diện 

và đấu tranh với những mâm mƣu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong 

quá trình truyền thông ở vùng DTTS. 

Hệ thống giải pháp chia ra làm 4 nhóm: 1) Nâng cao nhận thức các chủ 

thể truyền thông, trƣớc hết là các cơ quan thuộc HTCT, BCTT Trung ƣơng và 

địa phƣơng, những ngƣời làm truyền thông trực tiếp, bản thân ngƣời dân vừa với 

tƣ cách là chủ thể, vừa là khách thể truyền thông; truyền thông phải là dòng chảy 

hai chiều, có phản biện, tác động qua lại giữa chủ thể và khách thể. 2) Phải tiếp 

tục đổi mới cơ chế, chính sách về truyền thông, về các vùng DTTS và truyền 

thông ở vùng DTTS; cơ chế chính sách đối với các cơ quan BCTT, đội ngũ cán 

bộ, phóng viên chuyên viết về vùng DTTS, đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị truyền 

thông. 3) Đổi mới nội dung truyền thông theo hƣớng cụ thể, sát thực với nhu cầu 

từng vùng, từng dân tộc; bên cạnh những chƣơng trình chung, cần có những 

chƣơng trình đặc thù cho từng vùng, từng dân tộc cụ thể. 4) Đổi mới phƣơng 

thức truyền thông theo hƣớng đa dạng hóa và tăng cƣờng phối hợp sử dụng các 



 312 

hình thức, phƣơng tiện truyền thông, cả gián tiếp và trực tiếp, phù hợp với điều 

kiện từng vùng, nhất là vùng núi cao, biên giới. Tăng cƣờng dùng ngôn ngữ 

DTTS trong truyền thông vì còn một phận khá lớn ngƣời DTTS chƣa thành thạo 

tiếng Việt. Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác MXH để truyền thông; nâng cao 

chất lƣợng âm thanh, hình ảnh trên tivi và đài phát thanh; trong trình bày sách 

báo và ấn phẩm dành cho đồng bào; đổi mới phƣơng thức cung cấp các ấn phẩm 

báo chí dành cho vùng DTTS&MN; các chủ thể truyền thông trực tiếp phải tự 

mình đổi mới, nâng cao chất lƣợng truyền thông. 5) Tăng cƣờng các nguồn lực 

truyền thông bằng cách mở nhiều lớp đào tạo, bồi dƣỡng cho cán bộ HTCT, cán 

bộ BCTT, đội ngũ truyền thông trực tiếp những kiến thức về DTTS, về KT-XH, 

văn hóa các vùng DTTS, về BCTT và kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng công 

nghệ trong tác nghiệp truyền thông; tăng cƣờng nguồn lực tài chính, thù lao cho 

những ngƣời làm công tác truyền thông ở vùng DTTS do đặc thù xa xôi, khó 

khăn; tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền thông; tăng cƣờng giáo 

dục- đào tạo, nâng cao dân trí vùng DTTS. Đây là giải pháp hiệu quả nhất, vì khi 

trình độ hiểu biết nâng cao, ngƣời dân sẽ tự mình nâng cao nhu cầu thông tin, sẽ 

tìm mọi cách để tiếp cận và xử lý thông tin, biết phân biệt thông tin đúng đắn 

với thông tin giả, xấu độc. 
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