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    Công tác truyền thông ở vùng DTTS thời gian qua đã đạt được những thành 

tựu, đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc, góp phần rút ngắn khoảng 

cách thông tin giữa đồng bào dân tộc và đồng bào miền xuôi, góp phần thực hiện 

chiến lược truyền thông vì sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn 

những vấn đề đặt ra, về tính hiệu quả, chất lượng truyền thông, tỷ lệ các sản 

phẩm truyền thông, sự phong phú về các mảng đề tài, tính hấp dẫn của các hình 

thức thể hiện, sự đầu tư về cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực… chưa cao và còn 

khá nhiều mặt cần tiếp tục củng cố và xây dựng. Một số kiến nghị dưới đây là 

kết quả của việc nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến từ cơ sở, phân tích dưới các 

góc độ lý luận nhằm mục đích nâng cao hiệu quả truyền thông ở vùng DTTS 

trong thời gian tới. 

 I. Kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội 

 Kiến nghị với Đảng   

 1. Trong các nghị quyết Đại hội Đảng, các văn bản của Đảng có liên 

quan đến vùng DTTS, cần khẳng định quan điểm quan điểm phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết dân tộc, coi đây là động lực to lớn để phát triển đất nước; ưu tiên 

nguồn lực đầu tư phát triển vùng DTTS, nhất là các vùng trọng điểm về kinh tế, 

an ninh, quốc phòng, khẳng định rõ đây là trách nhiệm của cả HTCT, là tình 

cảm của nhân dân cả nước đối với đồng bào vùng DTTS, những người có công 

lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và hiện nay đang ngày 

đêm canh giữ biên cương, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia cho cả nước. 

Trong chương trình Đại hội Đảng XIII, nên có kế hoạch xây dựng Nghị quyết 

của Ban chấp hành Trung ương về phát triển các vùng DTTS, trong đó nhấn 

mạnh nhiệm vụ tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần, cung cấp thông tin chính 

thống, khắc phục tình trạng “nghèo thông tin” ở một số địa bàn miền núi như 

hiện nay. 

 2. Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Ban chỉ đạo 

công tác Thông tin dành cho vùng DTTS (giống như Ban chỉ đạo công tác 

Thông tin đối ngoại Trung ương), có chức năng tổ chức lực lượng, chỉ đạo sự 
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phối hợp giữa các cơ quan bộ ngành, địa phương và cơ quan BCTT trong tham 

gia công tác truyền thông; xây dựng Chiến lược truyền thông ở vùng DTTS 

2021-2030; định hướng nội dung thông tin dành cho vùng DTTS trong từng giai 

đoạn; nâng cao chất lượng nội dung thông tin; tiến hành công tác nghiên cứu, 

khảo sát nhu cầu người dân vùng DTTS; dự báo xu hướng truyền thông; đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề dân tộc ở Việt Nam; tổ 

chức giải thưởng toàn quốc về truyền thông về vùng DTTS.  

3. Ban Tuyên giáo Trung ương nên phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các cơ 

quan nghiên cứu (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm 

khoa học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh) và lãnh đạo các tỉnh ở các vùng DTTS nghiên cứu, khảo sát để nắm rõ 

tình hình tư tưởng của bà con ở từng vùng DTTS, những vấn đề đang nảy sinh 

trong vùng mà các thế lực thù địch hay lợi dụng để xuyên tạc, kích động bà con, 

để có cơ sở khoa học và thực tiễn giải thích cho bà con rõ, phản bác lại các quan 

điểm sai trái, thù địch.  

Ví dụ, huy động lực lượng nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển 

vùng Nam Bộ, vai trò của các dân tộc trong công cuộc khai hoang, khẩn hóa, 

xây dựng cuộc sống trên địa bàn. Giải thích về sự hình thành nền văn hóa Ốc Eo 

với cư dân bản địa không phải là người Khmer; sự hình thành và phát triển nhà 

nước Phù Nam, Chân Lạp (Lục Chân Lạp và Thủy Chân lạp) với nhiều cộng 

đồng cư dân trong các nhà nước đó; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của 

các thế lực thù địch người Khmer cực đoan, khi coi cả vùng Nam Bộ là lãnh thổ 

của người Khmer; lấy cớ đó xúi giục người Khmer tham gia hoạt động chống 

phá chính quyền, vu cáo Việt Nam xâm lược, cướp đất của Campuchia, gây 

căng thẳng về an ninh quốc phòng ở vùng Tây Nam Bộ.  

Nghiên cứu lịch sử nhà nước Chămpa và cuộc di dân của dân tộc Chăm ra 

nước ngoài, mối quan hệ giữa người Việt và người Chăm trong lịch sử phong 

kiến, để giải thích cho người Chăm hiểu được chủ trương, chính sách đoàn kết 

dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Nghiên cứu về lịch sử và các vấn đề liên quan 
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đến đất đai, tài nguyên rừng ở vùng Tây Nguyên, vấn đề sở hữu đất đai của Nhà 

nước ta (sở hữu toàn dân), những chính sách phát triển KT-XH vùng Tây 

Nguyên, chủ trương di dân xây dựng vùng kinh tế mới… để bà con DTTS bản 

địa Tây Nguyên hiểu rõ và không nghe sự kích động của kẻ xấu. 

Đối với vùng Tây Bắc, Đông Bắc, vấn đề nổi cộm dễ gây mâu thuẫn trong 

vùng và giữa các dân tộc là vấn đề đất đai- thiếu đất làm nhà, đất canh tác. Vì 

vậy phải nghiên cứu làm rõ thực trạng, những khó khăn, nguyên nhân của những 

khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục (thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa 

học- kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi vật nuôi cây trồng, bảo vệ rừng…). 

Trong quá trình truyền thông không né tránh những vấn đề được coi là nhạy 

cảm, không muốn, không dám đề cập. Nhưng nếu ta không nói thì các thế lực 

thù địch vẫn nói và còn vu cáo ta nhiều hơn. Đây là cách tốt nhất đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái thù địch. 

Để đẩy lùi, giảm thiểu tác động tiêu cực từ các thông tin xấu trên MXH, 

các ban ngành chức năng ở vùng DTTS cần phải đáp ứng nhu cầu thông tin, 

nhất là thông tin về tình hình thời sự, chính trị, xã hội, văn hóa... Khi có những 

thông tin xuyên tạc, bịa đặt thì cần có định hướng, ngăn chặn ngay, không để 

xảy ra tình trạng "nhiễu" thông tin, thông tin xấu tràn lan mà không được phê 

phán, đấu tranh kịp thời. Cần giải thích để người DTTS dùng MXH nhận diện 

những thông tin xấu, độc, tự ý thức được việc không tham gia bình luận, không 

chia sẻ những thông tin đó cho người khác… Phải làm tốt vai trò kết nối, chia sẻ 

những bài báo hay, những thông tin bổ ích trên MXH, để cái tốt, cái hay lấn át 

cái xấu, cái tiêu cực. 

4. Hơn thế nữa, hiện nay, trong khi các thế lực thù địch từ nước ngoài, kể 

cả các lực lượng người DTTS, như người H’Mông, Khmer, Chăm… thường 

xuyên viết bài vu cáo, công kích ta liên quan đến vấn đề dân tộc, phát trên các 

đài phản động bằng tiếng DTTS, hướng vào Việt Nam để gây chia rẽ, kích động 

vấn đề dân tộc, nhưng như kết quả khảo sát của đề tài chỉ rõ, chúng ta đã và 

đang tiếp tục viết bài phản bác, nhưng số lượng còn ít, sự phối hợp giữa các lực 
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lượng chưa tốt, chưa bài bản, thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Vì vậy, 

đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lực lượng, tập hợp các nhà khoa 

học, nhà báo, chuyên gia về các vùng DTTS và các dân tộc Việt Nam tập trung 

viết bài phản bác một cách bài bản, hệ thống, chuyên nghiệp để bảo vệ quan 

điểm, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, giữ vững niềm tin của các dân tộc 

Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vào con đường đi 

lên CNXH; không nghe, không đọc, không thấy, không tin vào những luận điệu 

sai trái, phản động. Đây là việc cần làm ngay, cũng là nội dung thực hiện Đề án 

35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch. 

 Cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp cần tăng cường thâm nhập thực tiễn cuộc 

sống đồng bào DTTS, nhất là nói được tiếng dân tộc để công tác vận động đồng bào 

đạt hiệu quả cao. Đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc, tôn giáo theo phương 

châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, vững chắc; sử dụng những phương 

pháp phù hợp với đặc thù từng dân tộc, từng tôn giáo. Đặc biệt chú trọng những 

vùng xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới, cần có những biện pháp phù hợp để tìm 

hiểu, vận dụng các cơ sở pháp lý để bảo đảm sự phát triển bình đẳng của các tôn 

giáo, các dân tộc, nhưng không đi ngược lại lợi ích chung của đất nước. 

 Kiến nghị với Nhà nước 

 1. Đề nghị Quốc hội khảo sát thực tế, đưa vào chương trình nghị sự đề án 

xây dựng và thông qua Luật Dân tộc (Hay Luật phát triển dân tộc), trong đó 

quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa 

phương về công tác dân tộc, thực hiện nguyên tắc bình đẳng dân tộc, đoàn kết 

dân tộc, các dân tộc giúp đỡ  lẫn nhau cùng tiến bộ. Trên cơ sở Luật Dân tộc, 

Chính phủ xây dựng hệ thống các văn bản, quy chế, quy định về phát triển vùng 

DTTS để thống nhất thực hiện trên cả nước. Trong đó, công tác truyền thông 

phải đi trước một bước, phải xây dựng chiến lược truyền thông dài hạn, với sự 

tham gia của cả HTCT, các cơ quan BCTT, đội ngũ cán bộ truyền thông cấp cơ 

sở... để tuyên truyền, giải thích cho đồng bào hiểu rõ, tin tưởng và tích cực tham 
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gia phát triển KT-XH, làm giàu cho quê hương, đất nước, chấp hành tốt mọi chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

  2. Đề nghị Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về truyền 

thông ở vùng DTTS (theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác thông tin dành 

cho vùng DTTS), trong đó xác định rõ mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ cho công tác truyền thông ở vùng DTTS (đảm bảo tất cả các vùng 

DTTS đều được phủ sóng phát thanh, truyền hình, mạng Internet với công nghệ 

cao). Xây dựng thêm các trạm phát sóng ở các xã; tăng cường trang bị máy thu 

hình, radio cho các hộ nghèo; máy vi tính cho nhà văn hóa, thư viện, trường 

học... để thông tin được tiếp nhận thường xuyên, liên tục. 

 Do hiệu quả chính sách cấp phát báo in miễn phí cho các xã DTTS miền núi 

và đặc biệt khó khăn không cao, nên giảm số lượng từ 18 xuống 3-5 ấn phẩm, 

trong đó đầu tư nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với 

trình độ, sở thích của đồng bào. Việc này nên làm ngay để tránh lãng phí, vì báo 

đến các xã thường chậm, chủ yếu nằm lại ở văn phòng UBND xã, ít khi được 

chuyển đến tay bà con. 

 3. Ủy ban Dân tộc, với tư cách là cơ quan phụ trách quản lý công tác dân 

tộc, phải là đầu mối xây dựng chiến lược truyền thông cho các vùng DTTS, 

trong đó phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Ủy 

ban Dân tộc phải thảo luận và ký văn bản phối hợp công tác với các cơ quan báo 

chí ở Trung ương như: TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, báo Nhân dân, Pháp 

luật Việt Nam... trong truyền thông về chủ đề DTTS; trong đó nhấn mạnh trách 

nhiệm chính trị của các cơ quan báo chí và các nhà báo trong thực hiện nhiệm 

vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho 

vùng DTTS phát triển bền vững; từ đó xây dựng và thiết kế chuyên trang, 

chuyên mục về vùng DTTS; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tiếp nhận nhân 

sự chuyên trách mảng DTTS. 

 



 6 

 Bên cạnh đó, cần phải nghiên cứu, rà soát, lập kế hoạch sử dụng hợp lý 

và hiệu quả các nguồn lực và kinh phí dành cho truyền thông vùng DTTS. Có 

thể nói, nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư cho phát triển các vùng DTTS không 

nhỏ, trong đó có đầu tư cho truyền thông, nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao, còn 

chồng chéo, lãng phí, thất thoát. Vì vậy các cơ quan chức năng, nhất là Ủy ban 

dân tộc và các Ban Dân tộc các tỉnh cần rà soát, thẩm định các chương trình, dự 

án đã triển khai để tổng kết, rút kinh nghiệm. Việc cấp phát báo, radio miễn phí 

đạt hiệu quả chưa cao, số lượng người đọc và nghe đài chưa nhiều, cần tính toán 

lại về số lượng và đối tượng cấp phát để đạt hiệu quả tối ưu. Nên tiếp tục phối 

hợp với các bộ, ngành và địa phương kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá về 

chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí cấp (không thu tiền) 

cho vùng DTTS&MN để kiến nghị Chính phủ giảm số lượng báo cấp phát miễn 

phí. Đồng thời chỉ đạo các địa phương việc theo dõi quản lý, khai thác, sử dụng 

các ấn phẩm báo, tạp chí có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng. 

 Đề nghị Ủy ban Dân tộc quy hoạch, đổi mới các cơ quan BCTT của mình, 

tập trung nguồn lực xây dựng ba cơ quan: tờ báo Dân tộc và phát triển (báo in 

và báo mạng điện tử), Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và Tạp chí Dân 

tộc. Đây là các kênh truyền thông chính thống nhanh nhất về chủ trương, đường 

lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và phát 

triển vùng DTTS. Riêng tạp chí Dân tộc phải có những bài nghiên cứu chuyên 

sâu về các DTTS và vùng DTTS, kinh nghiệm thế giới và các địa phương trong 

nước về các vấn đề DTTS. 

         Ủy ban Dân tộc cần khảo sát, nắm bắt kịp thời nhu cầu thông tin của đồng 

bào DTTS. Để nâng cao hiệu quả truyền thông ở vùng DTTS, trước hết phải hiểu 

rõ đồng bào có mong muốn gì về thông tin. Vì vậy, phải tiến hành các cuộc điều 

tra xã hội học và khảo sát thực tế (3 năm hoặc 5 năm/lần) tại các địa bàn để tìm 

hiểu nhu cầu, thói quen, khả năng tiếp nhận thông tin của đồng bào DTTS,  đồng 

thời thu thập các ý kiến đánh giá và góp ý của họ về chất lượng báo chí dành 

riêng cho đồng bào DTTS. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các đơn vị có thể xây 
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dựng chiến lược, kế hoạch thông tin phù hợp và đặt hàng đối với các cơ quan 

BCTT để đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. 

 Ủy ban Dân tộc thảo luận và ký văn bản phối hợp công tác với các cơ 

quan báo chí ở Trung ương như TTXVN, Đài TNVN, báo Nhân dân, Pháp luật 

Việt Nam… trong truyền thông về vùng DTTS; trong đó nhấn mạnh trách nhiệm 

chính trị của các nhà báo trong thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao cho, 

nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho vùng DTTS phát triển bền vững; từ đó xây 

dựng và thiết kế chuyên trang, chuyên mục về DTTS; có kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng và tiếp nhận nhân sự viết bài về vùng DTTS. 

 Phương thức hiệu quả và mang tính ổn định nhất là đào tạo, bồi dưỡng 

chính người DTTS để họ trực tiếp tham gia công tác truyền thông. Ủy ban Dân 

tộc rà soát, xây dựng và kiện toàn đội ngũ người uy tín ở các cộng đồng DTTS ở 

các địa phương. Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là chế độ, 

thù lao hàng tháng, đối với đội ngũ này, để động viên, khích lệ họ không chỉ 

tham gia giải quyết các công việc trong cộng đồng, mà còn tích cực tham gia 

truyền thông cho bà con trên địa bàn. Chỉ đạo Ban Dân tộc các tỉnh xây dựng kế 

hoạch hằng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng về chủ trương, chính sách mới của 

Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, kỹ năng nghiệp vụ BCTT, nhất là kỹ 

năng thuyết trình, làm việc nhóm, diễn giải cho những người làm công tác 

truyền thông trực tiếp ở vùng DTTS (già làng, trưởng bản, người uy tín, tuyên 

truyền viên, báo cáo viên, thầy mo, thầy cúng, nhà sư, cha đạo, trưởng họ, nghệ 

nhân...). Kết quả nghiên cứu cho thấy, truyền thông trực tiếp có vai trò rất quan 

trọng đối với đồng bào DTTS, vì họ ít có cơ hội được đi xa, ít được tiếp xúc với 

cuộc sống sôi động ở vùng đồng bằng, khác với cuộc sống vốn khép kín của họ; 

nên họ rất tin vào ý kiến của những người có uy tín trong cộng đồng- những 

người hiểu biết, am hiểu phong tục, tập quán địa phương. 

4. Đề nghị Bộ Thông tin- Truyền thông quản lý chặt chẽ thông tin trên 

các kênh khác nhau về vùng DTTS, xử phạt thật nghiêm những cơ quan BCTT, 

nhà báo có bài viết sai phạm, xúc phạm đồng bào DTTS, từ cách gọi tên dân tộc, 
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sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực về DTTS. Có chương trình đầu tư 

xây dựng hệ thống thông tin cơ sở, từ thư viện, nhà văn hóa, hệ thống loa đài 

truyền thanh ở xã, thôn vùng DTTS. 

 Tập trung đầu tư phát triển hệ thống thông tin - truyền thông vùng DTTS, 

cung cấp một số phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhằm cải thiện tình 

trạng thiếu phương tiện truyền thông ở vùng DTTS, nhất là miền núi.  

         Nâng cao chất lượng thông tin trên BCTT và đưa các sản phẩm BCTT đến 

tận tay người đọc là hai vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao hiệu quả của công tác 

truyền thông ở vùng DTTS. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

các đơn vị phát hành và các địa phương rà soát lại hoạt động phát hành, từ đó 

phát hiện ra các hạn chế để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm 

chuyển báo đến tay đồng bào một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. Đồng thời, 

tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông ở các địa phương để đẩy mạnh 

công tác truyền tải thông tin báo chí trên MXH và loa truyền thanh xã, thôn. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung báo chí truyền thông 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 về DTTS, kỳ thị người DTTS… 

5. Đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ dành nguồn kinh phí đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin cho vùng DTTS. Thay vì đầu tư dàn trải và 

thiếu hiệu quả như hiện nay, nên tăng cường kinh phí cho các địa phương; nếu 

hiện nay tỷ lệ là 5 (cấp Trung ương) - 3 (cấp tỉnh) - 2 (cấp huyện, xã), thì đổi lại 

là 2 (cấp Trung ương) - 3 (cấp tỉnh) - 5 (cấp huyện, xã). Thay vì đầu tư cho các 

bộ, ngành, các cơ quan BCTT Trung ương truyền thông về vùng DTTS (kể cả 

cấp phát báo miễn phí), nên đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, thư viện, hệ 

thống pano, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi, lịch treo tường...), sách mỏng hướng 

dẫn trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng các đài 

phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, cấp huyện, loa truyền thanh cấp xã, các trạm 

thu phát sóng, chảo ăng ten ở các vùng lõm khó bắt sóng phát thanh, truyền 

hình; trả thù cao cao hơn cho những người có uy tín, cán bộ thông tin cơ sở; mở 
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nhiều lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông... Trong bối cảnh các 

thế lực thù địch tăng cường sử dụng truyền hình và đài phát thanh, chất lượng âm 

thanh, hình ảnh rõ nét để tuyên truyền, kích động đồng bào, thì chúng ta phải đầu tư 

để giành lại công chúng, không để vì những yếu tố kỹ thuật mà đồng bào nhanh 

chóng hình thành thói quen thích nghe đài bên ngoài hơn là đài chính thống. 

 Kiến nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã 

hội  

 1. MTTQVN có vai trò rất quan trọng trong tập hợp lực lượng, phát huy 

tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. Tiếng nói của cán bộ MTTQ thường được 

bà con vùng DTTS coi trọng, nên khi họ tham gia công tác truyền thông sẽ đạt 

hiệu quả cao. Tương tự, các tổ chức chính trị - xã hội khác như Hội Nông dân, 

Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản có uy tín đối với 

các hội viên, đoàn viên của mình nên nếu lãnh đạo các tổ chức này quan tâm đến 

công tác truyền thông sẽ có đóng góp lớn đối với phát triển vùng DTTS. Hiện 

nay, ở cấp Trung ương, các tổ chức chính trị- xã hội đều có các cơ quan BCTT 

(báo in, báo mạng điện tử, Cổng thông tin điện tử, tạp chí nghiên cứu, nhà xuất 

bản...), nếu dành thời lượng, bài viết về vùng DTTS thì có sự lan tỏa rất lớn đối 

với cả nước. Còn ở cấp địa phương, thường hoạt động của các tổ chức này rất 

gần gũi với bà con vùng DTTS, vì thường giúp đỡ, động viên họ trong những 

lúc khó khăn, như hỗ trợ lương thực, thực phẩm, cung cấp giống vật nuôi, cây 

trồng, hướng dẫn canh tác; hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm... nên đại đa số 

hiểu rõ tâm tư, tình cảm và nhu cầu của bà con. Nếu được giao nhiệm vụ, hướng 

dẫn cụ thể, cán bộ các tổ chức chính trị- xã hội sẽ là những là những nhà truyền 

thông trực tiếp thân thiết, tin cậy của bà con. Vì vậy, đề nghị MTTQVN và các 

tổ chức chính trị- xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông ở vùng 

DTTS, coi đây là một nhiệm vụ của mình; xây dựng chương trình hoạt động 

hằng năm từ cấp Trung ương đến cơ sở là tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với 

những người có uy tín trong cộng đồng để thông qua họ truyền thông chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân. Đề nghị các tổ chức 
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chính trị- xã hội hàng năm tổ chức các lớp tập huấn hoặc các hội nghị chuyên đề 

về công tác truyền thông ở vùng DTTS, trong đó có nội dung về hướng dẫn kỹ 

năng, phương pháp, cách thức tập hợp, tuyên truyền, vận động cán bộ làm công tác 

truyền thông của tổ chức mình (đoàn kết xây dựng nông thôn mới, sinh đẻ có kế 

hoạch, phòng chống dịch bệnh, thanh niên khởi nghiệp, tấm gương sản xuất kinh 

doanh giỏi…). 

 2. Hơn thế nữa, cán bộ MTTQVN có vị thế lớn và chính danh khi thường 

xuyên làm việc, trao đổi công tác với các già làng, trưởng bản, người uy tín, nhà sư, 

cha đạo, mục sư, thầy cúng, thầy mo... để củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc trên 

địa bàn. Để tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò phối hợp và thống nhất hành động giữa 

MTTQVN với các tổ chức tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo…) là tổ chức 

thành viên của Mặt trận các tỉnh/thành phố trong vùng DTTS, Ủy ban Trung ương 

MTTQVN cần xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các tỉnh/thành phố 

tạo điều kiện, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo thành viên tổ chức các hoạt động truyền 

thông; xây dựng các điểm chùa, nhà thờ, thánh thất thành các điểm tập hợp, tuyên 

truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, các nhiệm vụ phát triển KT-XH, văn hóa ở địa phương. Vận động các chức 

sắc tôn giáo, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng DTTS tham gia công tác 

truyền thông. Ủy ban Trung ương MTTQVN định kỳ 5năm/lần tổ chức Hội nghị 

biểu dương, khen thưởng những sư sãi, cha đạo, già làng, thầy mo, thầy cúng và 

người tiêu biểu có uy tín trong vùng DTTS và ban hành văn bản hướng dẫn Ban 

Thường trực Mặt trận các tỉnh định kỳ 02 năm/lần tổ chức Hội nghị biểu dương, 

khen thưởng để động viên khích lệ và cổ vũ đội ngũ này. Đồng thời, đây cũng là 

dịp để họ và cán bộ làm công tác truyền thông, báo chí gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ 

những kinh nghiệm trong công tác của mình. Nghĩa là, MTTQVN có trách nhiệm 

vận động các chức sắc tôn giáo tham gia công tác truyền thông, mở rộng các kênh 

truyền thông để mọi người dân là tín đồ tôn giáo, đều được truyền thông và hiểu rõ 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yên tâm làm ăn xây dựng cuộc sống 

“đẹp đời, tốt đạo”.  
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II. Kiến nghị với HTCT địa phương vùng DTTS 

 1. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp địa phương, nhất là Ban Tuyên 

giáo trong lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân trên địa bàn; từ đó lãnh đạo, định hướng các cơ quan nhà 

nước, các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương tham gia tuyên truyền, giải 

thích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lắng nghe, tiếp thu và giải 

thích về các ý kiến phản hồi của bà con để giải quyết tất cả những vướng mắc, 

quan điểm trái chiều, không để nảy sinh các điểm nóng về tư tưởng, truyền 

thông ở vùng DTTS. Định hướng nội dung truyền thông đối với các cơ quan 

BCTT địa phương trong từng thời điểm cụ thể; xây dựng, kiện toàn và nâng cao 

trình độ, năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; giao nhiệm vụ cho 

đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia công tác truyền thông đối với những người 

thân và những người xung quanh.  

 Các cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương như Ban Tuyên giáo, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, đài phát thanh- truyền hình, báo tỉnh, 

đài phát thanh, truyền thanh cấp huyện… ở các vùng DTTS tăng cường đầu tư 

nguồn lực nâng cao chất lượng các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử (Website) để truyền thông cho bà con. Với sự phát triển mạnh mẽ của công 

nghệ và với chủ trương tăng dần diện phủ sóng Internet ở các vùng DTTS, số 

lượng người sử dụng Internet ngày càng tăng, thì đây là kênh thông tin có hiệu 

quả cao. 

 2. Đề nghị chính quyền địa phương vùng DTTS, nhất là cấp cơ sở thực 

hiện tốt các chủ trương, chính sách, đề án, chương trình triển khai tại địa 

phương, đẩy mạnh cải cách hành chính để bà con thuận tiện khi làm các thủ tục, 

giấy tờ; ngăn chặn mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch 

nhũng nhiễu người dân; xử lý tốt những vấn đề tiêu cực nảy sinh trên địa bàn; 

nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là truyền đạo trái phép; qua đó 

xây dựng và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền.  

 Điều quan trọng nhất đối với chính quyền địa phương là xây dựng cơ chế, 
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chính sách, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế. Chỉ khi bà con đủ ăn, đủ 

mặc, làm giàu thì mới có điều kiện học tập, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, có 

thời gian nghe đài, đọc sách, báo, xem truyền hình. Trong đó đặc biệt chú trọng 

mục tiêu nâng cao dân trí, vận động trẻ em trong độ tuổi phải đi học; vận động 

người già, trung niên học tiếng Việt để có thể nghe và hiểu những thông tin từ 

TTĐC và những kiến thức phổ biến trong cuộc sống. Tổ chức và quản lý tốt các 

hoạt động văn hóa, lễ hội, hoạt động tôn giáo tại địa bàn, lồng ghép các nội dung 

truyền thông chính sách vào các hoạt động đó. Vì vậy, đề nghị cán bộ chính 

quyền địa phương tích cực tham gia công tác truyền thông, vừa phục vụ công tác 

điều hành, quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được giao (vận động bà con tôn 

trọng pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, tuân thủ quy định 

của địa phương về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...), vừa góp phần nâng 

cao nhận thức của bà con về các vấn đề chính trị- xã hội, góp phần giữ vững ổn 

định chính trị, phát triển kinh tế gia đình và địa phương. 

 Các ban ngành ở địa phương như Ban dân tộc tỉnh, Sở Thông tin-

Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch… phối hợp cùng các cơ quan 

báo chí, các mô hình truyền thông khác, xây dựng hệ thống thông tin phù hợp 

mang đặc thù địa phương. Lãnh đạo các tỉnh ở vùng DTTS chỉ đạo các cơ quan 

BCTT địa phương quan tâm hơn nữa đến người DTTS, đẩy mạnh quảng bá tiềm 

năng, thế mạnh của địa phương trên báo chí trung ương nhằm thu hút đầu tư, du 

lịch, liên kết phát triển KT-XH với các địa phương khác. Bên cạnh đó, cần phối 

hợp tốt giữa báo chí cấp tỉnh, huyện với cấp xã và thôn, bản, ấp. Ở các vùng 

DTTS, hệ thống loa truyền thanh thôn, bản phát huy tốt vai trò, vào buổi sáng 

sớm và chiều tối, trước khi đi làm và sau khi đi làm về nhà, bà con rất thích nghe 

thông tin thông qua loa đài phát trực tiếp. Vì vậy, các địa phương nên đầu tư 

kinh phí để sửa chữa, lắp đặt mới loa đài ở các làng, bản, ấp. Hiện nay, số thôn ở 

vùng DTTS có loa truyền thanh chỉ đạt 50%.  Đồng thời, có chế độ thù lao thỏa 

đáng đối với cán bộ truyền thông cơ sở để họ yên tâm làm việc. 

       Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông cho đội ngũ 
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tuyên truyền viên cơ sở, tiếp tục đầu tư xây dựng nhà văn hóa (sinh hoạt cộng 

đồng). Hàng năm tổ chức cuộc họp các già làng, trưởng bản, các cộng tác viên 

truyền thông để tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời tập huấn, hướng dẫn kỹ 

năng truyền thông, thuyết trình. Mỗi thôn, bản phải có 1-2 người là hạt nhân 

truyền thông, là người hiểu biết, thông thạo tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để 

phổ biến, kịp thời giải thích cho cộng đồng chủ trương, chính sách mới của 

Đảng và Nhà nước. Hằng tháng, quý gửi cho họ tài liệu cần tuyên truyền, để họ 

thường xuyên cập nhật thông tin, có điều kiện nghiên cứu, kịp thời phổ biến, 

giải thích bằng ngôn ngữ DTTS cho cộng đồng. 

        Thường xuyên rà soát và củng cố hệ thống nhà văn hóa thôn, bản để người 

dân vùng DTTS có nơi tổ chức sự kiện, lưu giữ báo chí, sách; sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng, trao đổi thông tin, tình cảm, nguyện vọng, đồng thời truyền tải chủ 

trương, chính sách đến đồng bào... Xây dựng quy chế hoạt động và có cơ chế 

phù hợp về kinh phí, cơ sở vật chất để cán bộ phụ trách duy trì hoạt động thường 

xuyên của nhà văn hóa (sinh hoạt cộng đồng). 

 III. Kiến nghị với các cơ quan báo chí – truyền thông Trung ương 

        Trong việc nâng cao chất lượng thông tin về vùng DTTS, các cơ quan báo 

chí trung ương cần đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức, thể loại để phù 

hợp với nhu cầu và trình độ người dân vùng DTTS. Bên cạnh việc có những 

chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát dành cho người DTTS phát vào 

khung giờ vàng (khung giờ mà người DTTS thường xuyên tiếp nhận nhất), các 

cơ quan báo chí Trung ương cần phân công một số nhà báo, phóng viên chuyên 

trách viết về mảng nội dung DTTS, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tự 

nghiên cứu để có vốn kiến thức chuyên sâu về DTTS, hoặc tuyển chọn nhà báo 

là người DTTS vào làm việc. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho các nhà báo viết 

về mảng đề tài DTTS vì đặc thù trong thu thập và xử lý tư liệu, địa bàn khó khăn 

hơn so với các mảng đề tài khác. 

Hiện nay, tỷ lệ người thường xuyên theo dõi truyền hình cao nhất trong 

các loại hình BCTT, vì vậy phải nâng cao chất lượng các chương trình truyền 
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hình, nhất là những chuyên mục dành cho vùng DTTS. Tăng cường những bài 

phóng sự chuyên sâu, nâng cao chất lượng sử dụng ngôn ngữ DTTS trên các 

phương tiện TTĐC. Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng kênh VTV5 để 

thu hút khán giả. Cần đầu tư nhiều hơn cho kênh VTV5 và VOV4, cả về nguồn 

nhân lực và cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động. Có cơ chế thỏa đáng về lương, 

thù lao và chỗ ở ở Hà Nội để thu hút, vận động các nhà báo, phóng viên là 

người DTTS chuyển công tác về VTV5 và VOV4. Thường xuyên đào tạo, bồi 

dưỡng cho đội ngũ này về kiến thức chính trị- xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ, 

kỹ năng truyền thông. Có như vậy mới có những chương trình hay, thiết thực 

đối với đồng bào vùng DTTS. 

 Các cơ quan BCTT nên sử dụng tối đa ưu thế của Internet, đẩy mạnh 

truyền thông trên báo mạng điện tử, trang mạng xã hội, mở các trang Fanpage, 

facebook, yutoube, zalo… của cơ quan báo và của cá nhân các nhà báo, chủ đề 

hướng tới người dân vùng DTTS. Với lợi thế nhanh, tiện lợi khi truy cập, chắc 

chắn các kênh thông tin này sẽ thu hút được lượng lớn công chúng, nhất là thanh 

thiếu niên ở các vùng này. 

 Cơ quan báo chí cần chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở các 

địa phương. Tuyển chọn những người có khả năng viết bài, có hiểu biết nhất 

định về báo chí, truyền thông; mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh, 

quay phim, viết bài rồi gửi cho các cơ quan báo chí truyền thông trung ương. 

Đây là kinh nghiệm của Cộng hòa Áo, nơi Đài truyền hình OKTO (ở thủ đô 

Viên) chủ yếu phát các sản phẩm do các cộng tác viên không chuyên từ các 

cộng đồng người thiểu số gửi về, phản ánh chân thực mọi mặt cuộc sống tại các 

địa phương. Để có được các sản phẩm truyền thông tốt, các cơ quan báo chí phải 

có bộ phận chuyên trách kiên trì, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các cộng tác viên 

từ các vùng DTTS (kể cả người Kinh). Chỉ có như vậy, thông tin về đồng bào 

DTTS mới đa dạng, phong phú, và thu hút được công chúng là người DTTS 

thích đọc báo, xem tivi, nghe đài. 
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 Để giúp phát triển kinh tế vùng DTTS và thu hút thanh niên, các cơ quan 

truyền thông nên mở những chuyên mục như khởi nghiệp (Báo Tuổi trẻ thủ đô 

đang làm) để giới thiệu những tấm gương người DTTS làm ăn giỏi để truyền 

cảm hứng cho bà con; cho phép các cơ sở kinh doanh, sản xuất công, nông 

nghiệp của đồng bào phát quảng cáo miễn phí trong một thời gian nhất định. Mở 

ngay các tuyến thông tin mang tính định hướng mỗi khi xuất hiện những hoạt 

động thông tin thù địch từ nước ngoài hay của các phần tử bất mãn, nhà truyền 

đạo trái phép. Ưu tiên để chính người DTTS có uy tín đưa ra những phát ngôn 

mang tính định hướng dư luận. 

  Các cơ quan báo chí phục vụ DTTS tăng cường khai thác mạng xã hội như 

mở Fanpage của báo, facebooks của cá nhân các nhà báo, để chuyển tải các 

chương trình, bài báo lên đó, để thu hút khán giả là thanh niên DTTS. MXH 

giúp tương tác với người đọc, thông qua đó người DTTS có thể bày tỏ chính 

kiến, góp ý xây dựng cho những vấn đề mà đồng bào quan tâm; đồng thời các 

nhà quản lý hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của thanh niên DTTS 

       Để công tác truyền thông ở vùng DTTS đạt hiệu quả cao, các cơ quan 

BCTT Trung ương cần thực hiện: 1) Đưa vấn đề của các DTTS&MN vào kế 

hoạch tuyển dụng nhà báo, phóng viên; 2) Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo 

nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về đời sống các DTTS cho phóng viên, tiến 

tới chuyên nghiệp hóa phóng viên viết về vùng DTTS; 3) Xây dựng một hệ 

thống dữ liệu điện tử nhằm cung cấp thông tin về các dân tộc, các đường lối 

chính sách và luật pháp liên quan, các dự án phát triển đã, đang và sẽ triển khai 

ở vùng DTTS để phóng viên có thể tra cứu dễ dàng khi cần, tránh sai sót. Thông 

tin cung cấp trên hệ thống này nên ở dạng mở, không đánh giá hay áp đặt, để 

người sử dụng có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm về cách đưa tin của mình; 

4) Có chính sách khuyến khích viết về vùng DTTS, định hướng các vấn đề trọng 

tâm và dài hạn cho BCTT và thay vì đưa tin theo mùa vụ; 5) Đề cao cách tiếp 

cận có tính phê phán và phản biện nhằm đưa đến công luận tiếng nói của người 

dân vùng DTTS, tránh đưa tin tuyên truyền một chiều, đồng thời tập trung vào 
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các chủ đề gần gũi đối với đồng bào vùng DTTS.  

Truyền thông cho cộng đồng thiểu số không tách rời với truyền thông cho 

cộng đồng đa số, do nhiều bộ phận người thiểu số đã có trình độ song ngữ 

(tiếng dân tộc và tiếng Kinh), thực hiện lồng ghép các nội dung dành cho cộng 

đồng thiểu số trên các phương tiện truyền thông cho cộng đồng đa số cả ở trung 

ương và địa phương để đảm bảo vừa phù hợp với thói quen của lớp người trẻ, 

vừa đảm bảo hiệu quả về nguồn lực truyền thông. Nội dung dành cho cộng đồng 

thiểu số nên có tần suất nhiều hơn nằm trên trang nhất, hơn là chỉ là 1 mục nhỏ 

nằm ở bên trong, hay ở phần cuối của tờ báo, bản tin phát thanh, truyền hình. 

Việc này giúp họ thấy rằng mình là thực sự có ý nghĩa và được tôn trọng trong 

quá trình thực hiện chứ không phải nói suông. Con cái, thế hệ trẻ dân tộc thiểu 

số có thể là nguồn thông tin cho cha mẹ, về thông tin báo chí. Sử dụng báo mạng 

điện tử và truyền thông xã hội (như trang facebook, youtube…) trong truyền 

thông cho cộng đồng thiểu số, nhất là người có trình độ, giới trẻ vừa giúp thông 

tin nhanh, tạo diễn đàn kết nối cộng đồng DTTS ở nhiều địa phương với nhau, 

và để lắng nghe nhu cầu của từng DTTS. Nội dung của các trang truyền thông 

xã hội có thể vừa là đăng tải các đường link về của báo mạng điện tử viết về và 

viết cho cộng đồng thiểu số, vừa đăng tải hình ảnh, video, của các hoạt động của 

cộng đồng thiểu số từ mọi miền của đất nước. Qua đó, họ biết được tin tức và 

các hoạt động của cộng đồng mình ở nhiều địa phương với hình thức sinh động 

hấp dẫn; mà tin tưởng hơn vào báo chí và chính sách, đường lối của Đảng và 

Nhà nước, và thực sự tiếp nhận thông tin từ báo chí cho cộng đồng thiểu số. Các 

cơ quan BCTT cũng có thể tổ chức các sự kiện, các hoạt động về văn hóa, giải 

trí phục vụ đời sống tinh thần cho cộng đồng thiểu số, bên cạnh hoạt động báo 

chí. Việc tổ chức các hoạt động này vừa giúp gắn kết cộng đồng thiểu số vừa 

giúp nâng cao hình ảnh thân thiện, gần gũi của các tổ chức, cơ quan báo chí, 

truyền thông này trong cộng đồng thiểu số; từ đó, các tổ chức này có thêm uy 

tín, hỗ trợ truyền thông thêm hiểu qua, như trường hợp của đài SANZ Live ở 

Australia đã thực hiện.  
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IV. Kiến nghị đối với các cơ quan báo chí – truyền thông địa phương  

 Các cơ quan báo chí ở địa phương có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp 

cận đồng bào DTTS, cần đi sâu khai thác các khía cạnh đời sống, phản ánh 

những tình huống, câu chuyện cụ thể, liên quan mật thiết đến đồng bào từng 

vùng miền. Việc khảo sát, nghiên cứu rõ đặc điểm, tâm lý đối tượng công chúng 

cũng là điều cần thiết.  Thông qua việc điều tra công chúng định kỳ, các cơ 

quan báo chí địa phương nắm được số lượng công chúng tiếp cận kênh thông tin 

của họ, thông qua đó biết được công chúng mong muốn gì ở các kênh thông tin 

đó, để kịp thời điều chỉnh các nội dung phù hợp với thị hiếu công chúng. 

 Đề nghị tăng cường đầu tư mang tính chất cơ bản, lâu dài cho các cơ 

quan BCTT tỉnh ở vùng DTTS, vì mỗi tỉnh có đối tượng người DTTS đặc thù, 

nên phải có các chương trình, chuyên mục, bài viết đặc thù cho từng dân tộc, 

nhóm dân tộc, điều mà các cơ quan BCTT Trung ương không làm được. Với đối 

tượng công chúng gần gũi, chắc chắn các chương trình truyền thông của báo, đài 

địa phương sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các báo, đài địa 

phương đang hoạt động khó khăn do thiếu người, thiếu kinh phí, thiếu công 

nghệ, tỷ lệ người xem/đọc không cao. Vì vậy, đề nghị xây dựng chiến lược 

truyền thông cho các vùng DTTS với điểm nhấn là tăng cường đầu tư cho đài 

địa phương, nhất là cấp tỉnh, cả về đội ngũ, phương tiện và kinh phí. Đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật viên là người DTTS 

và có năng lực làm truyền thông bằng tiếng dân tộc. Mấu chốt của vấn đề ở đây 

là sự am hiểu về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, suy nghĩ, lối sống... 

của lực lượng này sẽ giúp cho các chương trình phát thanh, truyền hình, các ấn 

phẩm báo chí bằng tiếng dân tộc đạt hiệu quả truyền thông cao hơn. 

 Các cơ quan báo chí địa phương 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 đồng bào DTTS ở địa phương mình. Trong đó, cần ưu tiên các tiêu chí 

như: tính gần gũi, lợi ích của thông tin gắn với thực tế sản xuất và đời sống của 

đồng bào, thông tin dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp nhận. 
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 Trong bối cảnh nhiều báo, đài địa phương còn khó khăn thì có thể xem 

xét đến việc kết nối các đơn vị báo chí trong vùng, hoặc giữa các tỉnh có đông 1 

DTTS sinh sống. Ví dụ, trao đổi sản phẩm truyền thông về người Khmer giữa 

các đài tỉnh trong vùng Tây Nam Bộ, về người H’Mông giữa các tỉnh vùng Tây 

Bắc... Lúc này các yếu tố phù hợp không còn trong phạm vi tỉnh mà là vùng. Sự 

kết hợp này vừa để giảm chi phí, vừa gia tăng được nguồn nhân lực để tăng hàm 

lượng thông tin, mức độ phát hành, tầm phủ sóng các ấn phẩm báo chí, các 

chương trình PT-TH tiếng dân tộc trên phạm vi toàn vùng. 

Về chủ thể truyền thông, các chủ thể hoạch định chính sách tạo điều kiện để 

phát triển hệ thống truyền thông rộng khắp và hiệu quả dành cho các vùng 

DTTS. Cấp giấy phép thành lập các ấn phẩm truyền thông dành cho người 

DTTS, không nên coi đây là 1 lĩnh vực nhạy cảm để tránh sự e ngại tham gia 

của các chủ thể truyền thông. Xây dựng cơ chế đặc thù đối với những người 

tham gia truyền thông cho cộng đồng thiểu số (nhà báo, tuyên truyền viên, báo 

cáo viên, già làng, trưởng bản, người uy tín, sư, người phụ trách đài truyền thanh 

cơ sở… để khuyến khích họ tích cực tham gia. 

Huy động sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tham gia vào truyền thông cho cộng 

đồng thiểu số. Nhiều tổ chức truyền thông khi thành lập đều có mục tiêu chung 

là nhằm tạo ra dịch vụ có giá trị cho xã hội vừa nhằm tạo ra dịch vụ có giá trị 

cho bản thân tổ chức truyền thông, phù hợp với nhu cầu chính đáng của doanh 

nghiệp tổ chức truyền thông hiện nay. Nên việc huy động là hoàn toàn có cơ sở 

thực tiễn và lý luận. 

Để đảm bảo các bài viết, nội dung gần gũi, sát với đời sống của cộng đồng 

thiểu số nên tuyển, thuê ngắn hạn, dài hạn các phóng viên là người DTTS vào 

truyền thông thiểu số bởi họ đã có sự hiểu biết về đời sống xã hội và văn hóa của 

người dân, cũng như có mối quan hệ với cộng đồng thiểu số tương đối và thậm 

chí là rất chặt chẽ. Những người này khi tác nghiệp tại cộng đồng thiểu số sẽ có 

nhiều thuận lợi vì bản thân cộng đồng thiểu số ngại giao tiếp với giới báo chí. 
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Việc tham gia vào truyền thông cho cộng đồng thiểu số, nhất là báo chí cũng 

giúp tăng tính tin cậy đối với bộ phận báo chí này, và cũng là bằng chứng cho 

thấy cộng đồng thiểu số hòa nhập tốt với xã hội. Đối với phát thanh có thể 

không cần yêu cầu nghiệp vụ báo chí mà chỉ cần có giọng đọc tốt, trôi chảy 

tiếng dân tộc thiểu số vừa đảm bảo tính hiệu quả và có khả năng truyền thông 

đến với tất cả cộng đồng thiểu số. 

Trên cơ sở thực tiễn của các chủ thể hoạch định chính sách và các chủ thể 

tham gia vào truyền thông cho cộng đồng thiểu số trên thế giới, thực hiện hợp 

tác quốc tế về truyền thông dành cho cộng đồng thiểu số trên thế giới để nhận 

được sự hỗ trợ về tài chính, kinh nghiệm, nhân lực, vật lực trong lĩnh vực này từ 

các tổ chức quốc tế như UNESCO, các tổ chức khu vực như Hội đồng châu Âu, 

Institut Panos Paris, COSPE, và MIDAS, các tập đoàn truyền thông xuyên quốc 

gia về truyền thông thiểu số như Unión của Tây Ban Nha, hay các đài công, phi 

lợi nhuận khác. Tìm hiểu cơ chế hợp tác của các tổ chức trong khu vực châu Á - 

Thái Bình Dương, nhất là Cộng đồng ASEAN có 1 trong các trụ cột là Cộng 

đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), khuyến khích gìn giữ bản sắc văn hóa 

của các dân tộc trong cộng đồng. Đây cũng vừa là nhiệm vụ của quốc gia cũng 

như vừa là nhiệm vụ của khu vực ASEAN, và lớn hơn của Liên hợp quốc 

(UNESCO).  

 V. Kiến nghị đối với các cơ sở đào tạo báo chí- truyên thông 

 Vì vấn đề dân tộc và phát triển vùng DTTS ở nước ta được xác định là 

vấn đề chiến lược, vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong thập kỷ tới, vì vậy 

cần đưa các nội dung dân tộc, chính sách dân tộc, dân tộc học vào chương trình 

đào tạo của các ngành BCTT. Mỗi sinh viên tốt nghiệp ngành BCTT khi ra 

trường nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc của 

Đảng và Nhà nước, về các DTTS và vùng DTTS ở nước ta và thế giới (giống 

như những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội), sẽ tự tin, vững vàng hơn khi 

công tác ở các cơ quan BCTT. Từ đó, nếu được đào tạo, bồi dưỡng thêm họ sẽ 

trở thành nhà báo chuyên viết về vùng DTTS. Đây cũng là nguồn cung cấp nhân 
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lực phù hợp cho công tác truyền thông ở vùng DTTS trong thời gian tới. 

Như vậy, có thể khẳng định, việc chú trọng công tác truyền thông dân 

tộc, đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào DTTS là một trong những nhiệm 

vụ mang tính chiến lược của đất nước ta. Do đó, trong thời gian tới, nâng cao 

chất lượng công tác truyền thông ở vùng DTTS sẽ vừa góp phần thực hiện bình 

đẳng dân tộc, thực hiện chủ trương của Đảng “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp 

phần rút ngắn khoảng cách phát triển KT-XH giữa các vùng, miền trên cả nước, 

từ đó làm thay đổi nhận thức và hành vi của đồng bào DTTS theo hướng tích 

cực, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần xây dựng 

cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam XHCN./. 
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