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Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin
Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin lµ g×?
Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin (KSKNTCTT) lµ mét c«ng cô gióp:
•

X¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt vÒ ng−êi d©n vµ nhu cÇu th«ng tin cña
hä

•

X¸c ®Þnh nh÷ng nguån th«ng tin ®¹i chóng s½n cã, vµ c¸c chiÕn l−îc mµ ng−êi d©n
®ang thùc hiÖn ®Ó cã ®−îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, ®ång thêi x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ chi
phÝ cña chóng.
•

§−a ra khuyÕn nghÞ vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p trao ®æi th«ng tin cã lîi
cho c¸c céng ®ång d©n nghÌo ë n«ng th«n tham gia khai th¸c, sö
dông nguån lîi thñy s¶n nh»m c¶i thiÖn sinh kÕ cña hä.

C«ng cô nµy dïng ®Ó lµm g×, vµ sö dông
nã nh− thÕ nµo?

KSKNTCTT miªu t¶ c¸ch thøc mµ ng−êi d©n thu nhËn ®−îc th«ng tin mµ hä cÇn cã, nhê vËy sÏ cho chóng ta
biÕt c¸ch thøc trao ®æi tèt nhÊt víi c¸c ®èi t¸c cña m×nh. D−íi ®©y lµ mét sè nhËn ®Þnh chóng t«i ®· rót ra tõ
viÖc tiÕn hµnh KSKNTCTT ë mét sè n−íc trong khu vùc.

CÇn l−u ý sö dông sao cho phï hîp c¸c yÕu tè nh−
mµu s¾c, ch÷ viÕt, giäng ®äc; dïng tõ ng÷ ®¬n gi¶n
vµ nhiÒu tranh ¶nh cã néi dung lµnh m¹nh.

§µi ph¸t thanh lµ ph−¬ng tiÖn truyÒn
th«ng phæ biÕn vµ phñ sãng kh¾p c¸c
khu vùc ven biÓn ë Phi-lÝp-pin.

HÖ thèng loa ph¸t thanh c«ng céng ë ViÖt Nam ph¸t
triÓn rÊt m¹nh, ®−a tin tøc tíi kho¶ng 5000 x· vïng
s©u, vïng xa (ch−a kÓ ®ång b»ng)

KÞch nãi vµ tÊu hµi lµ nh÷ng
lo¹i h×nh nghÖ thuËt gi¶i trÝ
th−êng gÆp ë c¸c ®Þa ph−¬ng
Cam-pu-chia. NhiÒu ng−êi d©n
coi móa rèi vµ diÔn kÞch trªn
®µi, ti-vi lµ nh÷ng ch−¬ng tr×nh
cã thÓ sö dông ®Ó tuyªn truyÒn
rÊt hiÖu qu¶.

C¸c céng ®ång ë n«ng th«n phô thuéc
nhiÒu vµo c¸c nguån th«ng tin truyÒn
thèng nh− qua tr−ëng th«n, l·nh ®¹o x·,
s− s·i vµ c¸c giµ lµng.

Ng−êi d©n ViÖt Nam rÊt thÝch ®äc

TruyÖn tranh (VD: c¸c c©u chuyÖn t×nh c¶m viÕt b»ng v¨n
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phong gi¶n dÞ, minh ho¹ tranh mµu) rÊt phæ biÕn ë Phi-lÝp-pin

Khëi ®éng qu¸ tr×nh kh¶o s¸t kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin

B¹n cã thÓ sö dông c«ng cô nµy ë rÊt nhiÒu bèi c¶nh kh¸c nhau. Trong c«ng t¸c ph¸t triÓn, nã
sÏ gióp cho b¹n t×m hiÓu ®−îc nhu cÇu th«ng tin cña c¸c céng ®ång n«ng th«n nghÌo.
KSKNTCTT lµ mét bé phËn quan träng cña giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch cho bÊt kÓ mét dù ¸n hay
ho¹t ®éng hç trî nµo.
Khi KSKNTCTT, cÇn ph¶i:

•
•
•
•
•

chó ý ®Õn nhu cÇu cña nhãm môc tiªu
huy ®éng sù tham gia cña cµng nhiÒu ng−êi cµng tèt
kh«ng tr¸i víi d− luËn x· héi vµ v¨n ho¸ céng ®ång
linh ho¹t: cã thÓ thay ®æi theo tõng hoµn c¶nh
®Ò ra khuyÕn nghÞ cã tÝnh kh¶ thi

Ngoµi ra, cÇn lµm viÖc theo nhãm vµ cã kÕ ho¹ch ®Þnh s½n.
H·y b¾t ®Çu b»ng viÖc nªu ra c¸c c©u hái:

Cã thÓ lÊy th«ng tin chóng ta
cÇn b»ng c¸ch nµo?
V× sao chóng ta lµm viÖc
nµy, vµ th«ng tin thu ®−îc sÏ
dïng ®Ó lµm g×?

Chóng ta sÏ sö dông nh÷ng
c«ng cô nµo?

Chóng ta
sÏ tr×nh
bµy nh÷ng
ph¸t hiÖn
cña m×nh
tr−íc
ng−êi d©n
nh− thÕ
nµo?

Ai sÏ
lµm g×,
vµ lµm
khi
nµo?

Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó lÇn
kh¶o s¸t sau ®−îc tèt h¬n?

Chóng ta sÏ lµm viÖc víi ai?
Lµm thÕ nµo ®Ó nãi cho hä
hiÓu môc ®Ých mµ chóng ta
®ang cè g¾ng ®¹t ®−îc?

Chóng ta sÏ lµm thÕ nµo ®Ó
tham kh¶o ý kiÕn
3 vµ th«ng
tin l¹i cho nh÷ng ng−êi d©n
®· gióp kh¶o s¸t.

Chóng ta cã nhiÒu thêi gian
kh«ng? ViÖc kh¶o s¸t sÏ kÐo
dµi bao l©u?

C¸c b−íc tiÕn hµnh kh¶o s¸t kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin
NÕu t«i muèn kh¶o s¸t kh¶ n¨ng tiÕp cËn
th«ng tin, t«i cÇn thùc hiÖn c¸c b−íc nµo?
B¾t ®Çu
t¹i ®©y

B−íc 1
T×m hiÓu khu vùc ®Þa lý nµo sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t
•
•
•

D©n sè?
Tû lÖ mï ch÷?
§Æc ®iÓm vÒ ng«n ng÷, giäng nãi, d©n téc, thµnh thÞ vµ n«ng th«n, nam giíi vµ n÷ giíi?

B−íc 2
T×m hiÓu m¹ng l−íi vµ ph−¬ng thøc trao ®æi th«ng tin
•
•
•
•
•
•

M¹ng l−íi trao ®æi nµo ®ang vËn hµnh (chÝnh thøc hay kh«ng chÝnh thøc)?
Tû lÖ hé d©n cã (hoÆc sö dông chung) ®µi ra-®i-« vµ ti vi?
§µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh nµo ®ang phñ sãng?
Kªnh vµ ch−¬ng tr×nh nµo phæ biÕn nhÊt, cho ®èi t−îng nµo?
C¸c lo¹i b¸o chÝ trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ®Õn víi ng−êi d©n? C¸c Ên phÈm chuyªn m«n?
C¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ quÇn chóng? Ng−êi d©n thÝch lo¹i h×nh nµo: kÞch, rèi, móa, h¸t...?

B−íc 3
T×m hiÓu hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin
•
•
•
•
•

C¸c c¬ quan, tæ chøc liªn l¹c víi nhau b»ng c¸ch nµo?
C¸c th«ng tin cã dÔ dµng ®−îc trao ®æi kh«ng? CÇn c¶i tiÕn ë ®iÓm nµo?
Gi÷a c¸c c¬ quan, tæ chøc (chÝnh phñ, phi chÝnh phñ, tæ chøc quÇn chóng céng ®ång) cã mèi liªn hÖ thÕ nµo?
C¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n hiÖn nay?
Th«ng tin tõ hÖ thèng c¸c c¬ quan nghiªn cøu cã ®Õn víi ng−êi d©n kh«ng, ai cã thÓ sö dông c¸c th«ng tin ®ã?

B−íc 4
T×m hiÓu c¸ch thøc thu nhËn th«ng tin mµ ng−êi d©n thÊy phï hîp nhÊt
•
•

Ng−êi d©n thÝch nhËn th«ng tin b»ng c¸ch nµo?
Hä sö dông, mong muèn hoÆc tin t−ëng nh÷ng nguån tin nµo?

B−íc 5
T×m hiÓu nhu cÇu th«ng tin
•
•

Nh÷ng ®iÒu cßn thiÕu sãt trong trao ®æi th«ng tin?
Nhu cÇu th«ng tin gåm nh÷ng g×: TËp huÊn, th«ng tin ®¹i chóng hay yªu cÇu cñng
cè quan hÖ?

Nh÷ng c«ng cô nµo cÇn ®−îc sö dông?
Khi nãi vÒ nh÷ng c«ng cô kh¶o s¸t tiÕp cËn th«ng tin lµ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng kü thuËt sÏ sö dông ®Ó cã ®−îc nh÷ng th«ng tin
chóng ta muèn. D−íi ®©y lµ vµi c«ng cô (ph−¬ng ph¸p) mÉu:
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Sö dông bé c©u hái

Th¶o luËn nhãm theo träng t©m

Pháng vÊn

Häp chÝnh thøc (hoÆc kh«ng
chÝnh thøc)

Mét buæi häp vÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin
T«i ®· häc ®−îc rÊt nhiÒu
tõ ng−êi th©n vµ b¹n bÌ.

VËy th× bµ con thÝch nhËn ®−îc
th«ng tin b»ng c¸ch nµo

TuÇn tr−íc t«i lÊy ®−îc
mÊy tê r¬i rÊt bæ Ých cña
Chi côc Thñy s¶n vÒ vÊn
®Ò khai th¸c qu¸ møc.
NÕu trªn huyÖn cã th«ng
tin g× quan träng, t«i muèn
®−îc th«ng b¸o qua th−.

T«i hay nghe ®µi. Cã mÊy ch−¬ng tr×nh kh¸ hay,
mµ thÝch nhÊt lµ b»ng ng«n ng÷ ®Þa ph−¬ng.
Khi ®i ®¸nh c¸, t«i th−êng mang ®µi theo. T«i
th−êng nghe c¸c chuyªn môc thêi sù vµ v¨n
nghÖ khi ®ang lµm viÖc.

Ch¸u thÝch
xem truyÖn
tranh
T«i cã ®µi, nh−ng t«i thÝch xem ti vi h¬n.
T«i kh«ng hay xem thêi sù, mµ quan t©m
xem nh÷ng ng−êi xung quanh lµm g× vµ
khi nµo th× t«i b¸n ®−îc c¸.

Ch¸u sang nhµ d×
xem b¨ng vi-®ª-«

Văn phòng STREAM Quốc gia Việt Nam
STREAM-SAPA
Bộ Thủy sản
Đ/c Số 10 Nguyễn Công Hoan
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84) (4) 771 8689
Fax: (84) (4) 771 8390
Email: streamsapa@mofi.gov.vn

Địa chỉ liên lạc cần biết

Các cẩm nang hoạt động khác
Ngoài tài liệu này, chúng tôi còn có một số cẩm
nang hữu ích khác, đó là:
•
•

Văn phòng STREAM Khu vực
NACA - STREAM
Department of Fisheries Complex
Kasetsart University Campus
Phaholyothin Rd
Bangkhen, Bangkok 10903
Thailand
Phone: 662 561 1728/29
Fax:
662 561 1727
Email:
stream@enaca.org

Quy trình xây dựng đồng thuận
Tổ hợp tác

Để có các bản in hoặc bản sao, quý vị có thể liên
hệ với Văn phòng STREAM Quốc gia, Văn phòng
STREAM Khu vực hoặc tải xuống từ trang web
STREAM.
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của quý độc giả về các cẩm nang này. Độc giả có
thể gọi điện thoại, gửi thư điện tử hoặc thư
thường cho Trưởng phòng Thông tin hiện đang
làm việc ở Văn phòng Quốc gia sở tại.

Trang web của Sáng kiến STREAM
www.streaminitiative.org
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