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Tóm tắt thực hiện  
 

GTZ cùng với Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang bắt đầu thực hiện dự án“Bảo tồn và Phát triển 

Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang” (Giai đoạn I), do AusAID tài trợ. Dự án này phần lớn có 

liên quan đến Báo cáo “Các thành phố ứng phó với thay đổi khí hậu” “Climate resilient cities” 

của Ngân hàng Thế giới (06/2008), theo đó Việt Nam, cụ thể là tỉnh Kiên Giang được đánh giá là 

nơi có rủi ro xảy ra thiên tai về môi trường nghiêm trọng nhất trong tương lai. Một thành quả 

quan trọng của dự án là xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức về tầm quan 

trọng về thay đổi khí hậu, đa dạng sinh học và các vấn đề về rác thải trong khu vực.  

Báo cáo này có bốn mục tiêu trọng yếu sau đây:  

 Đánh giá các phương pháp truyền thông thông tin đại chúng hiện nay đang được sử dụng.  

 Các chiến lược thiết kế chương trình nâng cao nhận thức / quảng cáo về các vấn đề sau:  

o Khu Dự trữ Sinh quyển là gì? Khu Dự trữ này có ý nghĩa như thế nào đối với 

người dân địa phương?  

o Thay đổi khí hậu là gì và việc thay đổi khí hậu này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân đang sinh sống ở vùng Mê Kông như thế nào? 

o Nhu cầu xả rác thải có hiệu quả.  

 Xây dựng mô hình chuyển tải thông tin đến các nhóm mục tiêu đã được xác định.  

 Các chiến lược thiết kế và chuẩn bị tài liệu phù hợp mà sẽ được sử dụng trong quảng cáo.  

Báo cáo đề cập đến từng mục tiêu nói trên và trình bày các ý kiến đề xuất sau đó.  

Chiến lược thông điệp trong các chiến dịch nâng cao nhận thức  

 Chiến dịch có điều phối và hợp nhất được xây dựng cùng với chiến lược thông tin phổ 

thông, mà sẽ được sử dụng ở tất cả các hình thức quảng cáo và truyền thông.  

 Chiến lược nâng cao nhận thức đề cập đến nhu cầu cụ thể của các nhóm mục tiêu đã được 

xác định, các vấn đề chính mà các khu vực dự án đang gặp phải.  

 Chiến lược thông điệp được sử dụng trong các chiến dịch nên dựa vào việc hiểu biết tốt 

về cộng đồng và sử dụng các yếu tố có thể tạo ra thay đổi và hạn chế các rào cản đối việc 

việc thay đổi về hành vi.  

Các mô đun chuyển tải thông tin cho các nhóm mục tiêu chưa được xác định 

 Xây dựng chiến dịch trên TV có sự phối hợp với các đài trong tỉnh.  

 Sản xuất phim quảng cáo ngắn bằng lời với mục tiêu là phát sóng thông qua đài vô tuyến 

và loa phóng thanh ở địa điểm trong tỉnh ở các xã trong vùng dự án.  
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 Xây dựng website thúc đẩy các sáng kiến và mục tiêu của dự án. Trang web này sẽ được 

kết nối với website chính thức của tỉnh Kiên Giang.  

 Thiết kế các băng rôn đường phố sẽ được treo ở các con đường trong cộng đồng, có nghĩa 

là ở các khu chợ, trạm xe buýt và sân bay.  

 Xây dựng tài liệu hỗ trợ các chiến dịch đối mặt, tập trung vào các hộ gia đình bên trong 

vùng dự án.  

 Thiết lập các mối quan hệ với lãnh đạo cộng đồng hoặc người lớn tuổi với mục tiêu sử 

dụng những người này như là cơ sở nguồn và những người này sẽ giúp phổ biến và thực 

thi các thông điệp của dự án.  

 Tập huấn cho thanh niên về thông điệp nhận thức và cung cấp cho họ các nguồn tài liệu 

cần thiết nhằm phổ biến thông tin.  

 Tổ chức các sự kiện trong cộng đồng ví vụ như ngày “vệ sinh” và các hội thảo trong cộng 

đồng, đặc biệt tập trung vào các nhóm mục tiêu cụ thể, có nghĩa là nông dân, ngư dân và 

cung cấp thông tin cho những người này về các kỹ thuật canh tác và đánh bắt bền vững.  

 Các nguồn tài liệu được đề cập trực tiếp vào việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ tích 

cực với các cơ quan truyền thông có liên quan.  

 Phổ biến thông tin thường xuyên cho nhân viên dự án và các thành viên trong ban chỉ đạo 

dự án về các công việc dự án đã được triển khai thông qua hội thảo và tờ tin tức của dự 

án.  

Các chiến lược thiết kế và chuẩn bị tài liệu sẽ được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo 

 

Việc thiết kế và chuẩn bị tài liệu sẽ được sử dụng trong các phương tiện truyền thông dưới đây 

nên được ưu tiên:    

 Các chương trình phát sóng trên TV và đài truyền thanh.  

 Các nguồn tài liệu hỗ trợ các chiến dịch đối mặt.  

 Các băng rôn đường phố.  

 

Các ý kiến đề xuất trên đây dựa vào ba nguồn chính, bao gồm quan sát đã được thực hiện trong 

các chuyến kiểm tra thực địa gần đây, ý kiến đóng góp từ các cuộc họp được tổ chức với dự án, 

các tổ chức, các thành viên trong cộng đồng và các khung lý thuyết có liên quan. Chi tiết các ý 

kiến đề xuất này được nêu ra trong các phần chính trong báo cáo.  



 4 

Nội dung  
1.0 Thông tin tổng quát về dự án .................................................................................................... 5 

2.1 Tỉnh Kiên Giang ................................................................................................................... 6 

3.0 Nhiệm vụ 1: Đánh giá các phương pháp truyền thông đại chúng hiện đang được sử dụng ..... 6 

3.1 Những phương pháp truyền thông đại chúng đang được sử dụng ........................................ 7 

4.0 Nhiệm vụ 2: Chiến lược Thiết kế Chương trình Nâng cao nhận thức / Quảng cáo .................. 8 

4.1 Mô tả các khu vực Dự án và các vấn đề cụ thể ..................................................................... 9 

4.1.1 Vườn Quốc gia U Minh Thượng ................................................................................... 9 

4.1.3 Vườn Quốc gia Phú Quốc ............................................................................................ 10 

4.1.5 Khu vực Hòn Chông Kiên Lương ................................................................................ 10 

4.1.7 Hòn Đất ........................................................................................................................ 12 

4.2 Hiểu biết cộng đồng hoạt động như thế nào ....................................................................... 13 

4.3 Rào cản đối với sự thay đổi................................................................................................. 13 

4.4 Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi ..................................................................................... 14 

4.5 Các yếu tố ảnh hưởng thay đổi trong hành vi nói chung .................................................... 14 

4.6 Tóm tắt ................................................................................................................................ 14 

5.0 Thiết kế các chương trình nâng cao nhận thức ....................................................................... 15 

5.1 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức có hiệu quả.................................................... 15 

5.1.1 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức của Khu Sinh quyển .............................. 16 

5.1.2 Xây dựng các chương trình nhân cao nhận thức đối với việc thay đổi khí hậu ........... 17 

5.2 Lý thuyết theo giai đoạn  về thay đổi hành vi ..................................................................... 18 

4.2.1 Sử dụng Lý thuyết theo giai đoạn về thay đổi hành vi đối với vấn đề quản lý rác thải19 

6.0 Nhiệm vụ 3: Mô hình tailor chuyển tải đến các nhóm mục tiêu khác nhau ........................... 21 

6.1 Phát triển các chương trình nâng cao nhận thức về Khu dự trữ sinh quyển cho nhiều nhóm 

mục tiêu cụ thể .......................................................................................................................... 21 

6.2 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức đối với việc thay đổi khí hậu đối với các nhóm 

mục tiêu cụ thể .......................................................................................................................... 24 

6.3 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức / chiến lược thay đổi hành vi đối với vấn đề 

quản lý rác thải .......................................................................................................................... 26 

6.4 Các mô hình đề xuất chuyển tải thông tin cho các nhóm mục tiêu khác nhau ................... 28 

7.0 Nhiệm vụ 4: Thiết kế và chuẩn bị tài liệu sẽ được sử dụng trong quảng cáo ......................... 30 

7.1 Đài phát thanh và truyền hình ......................................................................................... 30 

7.1 Các nguồn hỗ trợ cho các chiến dịch giáp mặt ................................................................... 31 

7.2 Băng rôn .............................................................................................................................. 31 

 



 5 

1.0 Thông tin tổng quát về dự án  

 

Việt Nam đang gặp phải nhiều thách thức nghiêm trọng về môi trường do nước biển dâng. Báo 

cáo “Các thành phố ứng phó với thay đổi khí hậu” của Ngân hàng Thế giới (06/2008) xác định 

Việt Nam là một trong nhiều quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên thế giới do vị trí địa lý và địa hình 

của Việt Nam. Người ta cho rằng quốc gia này sẽ bi ảnh hưởng bởi bão, bão nhiệt đới, lụt lội, 

hạn hán, sự xâm thực của nước biển, sạt lở đất và cháy rừng. Báo cáo này chỉ ra rằng khu vực 

đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long sẽ bị tác động lớn nhất.  

 

Để ứng phó với các đe dọa từ môi trường này, Việt Nam đã xây dựng Chiến lược Quốc gia về 

Bảo vệ Môi trường 2001-2010 nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, đất ngập nước và môi trường. 

Nhiều công ước đa phương về môi trường và các kế hoạch hành động quốc gia đã được ký kết. 

Dự án “Bảo tồn và Phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang” (Giai đoạn I) là sáng kiến của 

GTZ và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang do AusAID tài trợ. Mục tiêu tổng quát của dự án này 

là sử dụng bền vững cùng với việc quản lý có hiệu quả các khu bảo tồn nhằm sử dụng các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên trong tỉnh. Hoạt động chính của dự án này là xây dựng và triển khai 

chương trình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thay đổi khí hậu, đa dạng sinh học 

và các vấn đề rác thải trong khu vực.  

 

Báo cáo này đã được Tiến sỹ Sharon Brown, Cố vấn trưởng kỹ thuật phê duyệt. Báo cáo này 

phát thảo việc xây dựng các chiến dịch nâng cao nhận thức về các vấn đề này và đưa ra ý kiến đề 

xuất triển khai có hiệu quả các chương trình nâng cao nhận thức. Đạt được điều này thông qua 

việc kiểm tra các nhóm mục tiêu cụ thể và đề xuất các hình thức chuyển tải thông tin phù hợp 

nhất. Nhằm đạt được mục tiêu tổng quát trong công việc này, báo cáo này đề cập từng nhiệm vụ 

cụ thể mà đã được Ban chỉ đạo dự án xác định gồm các vấn đề sau:  

1. Tổ chức tham quan đến các quan chức địa phương và đánh giá các phương pháp sử dụng 

truyền thông đại chúng hiện đang được sử dụng.  

2. Thiết kế chương trình quảng cáo về các chủ đề sau:  

o Khu Dự trữ Sinh quyển là gì? Khu Dự trữ này có ý nghĩa như thế nào đối 

với người dân địa phương?  

o Thay đổi khí hậu là gì và việc thay đổi khí hậu này sẽ ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân đang sinh sống ở vùng Mê Kông như thế nào? 

o Nhu cầu đổ rác thải có hiệu quả.  
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Các nhóm mục tiêu đã được xác định trong chiến dịch nâng cao nhận thức rất khác nhau và bao 

gồm:  

 Tỉnh.  

 Nông dân trong vùng.  

 Ngư dân.  

 Dân tộc thiểu số (Khmer).  

 Các nhà điều hành du lịch.    

 

Báo cáo này phát thảo các phương tiện truyền thông có thể được xem xét sử dụng trong các 

chiến dịch nâng cao nhận thức và đề xuất các chiến lược thông điệp phù hợp. Việc phân tích dựa  

trên các nhóm mục tiêu khác nhau và các thói quen sử dụng phương tiện thông tin hiện nay và 

mức độ tiếp cận. Các phương tiện truyền thông bao gồm: TV, truyền thanh (bao gồm các chương 

trình trên loa phóng thanh ở nhiều xã), website, báo chí, truyền thông đối mặt sử dụng các nguồn 

tài liệu như tờ rơi và brochure, băng rôn đường phố và các sự kiện và hội thảo dựa vào cộng 

đồng.  

2.1 Tỉnh Kiên Giang  

 

Tỉnh Kiên Giang nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 6.243km² với dân số là 

1.623.834 người (UNESCO, 2007). Tỉnh Kiên Giang giáp với vịnh Thái Lan ở phía tây, 

Campuchia ở tây bắc, An Giang, Hậu giang ở phía đông và đông bắc và tình Minh Hải ở phía 

nam. Rạch Giá là thủ phủ của tỉnh.  

 

Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam là một trong những vùng dân cư đông đúc 

nhất. Năm 2006, UNESCO đã phân loại 3 vùng ở tỉnh Kiên Giang theo Chương trình Con người 

và Sinh Quyển (MAB), bao gồm: Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc, 

Kiên Lương và Hòn Chông. Với diện tích 1.188.105 ha bao gồm vùng lỏi 36.935 ha, vùng đệm 

172.578 ha và vùng chuyển tiếp 978.592 ha. Ba vùng này kết hợp thành Chương trình Con người 

& Sinh quyển lớn nhất ở Đông Nam Á (UNESCO, 2007).   

3.0 Nhiệm vụ 1: Đánh giá các phương pháp truyền thông đại chúng hiện đang được sử 

dụng  
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Đã đi thăm và kiểm tra các vùng dự án và địa phương nhằm đánh giá các phương pháp truyền 

thông đại chúng hiện đang được sử dụng trong tháng 11 năm 2008. Lịch trình các chuyến đi 

thăm và kiểm tra như sau:  

1. Đi thăm và kiểm tra mô hình sử dụng ở Hòn Đất và tổ chức thảo luận với nhân viên 

ban quản lý bảo vệ rừng ở khu vực.  

2. Đi thăm và kiểm tra các trang trại nuôi tôm và rừng ven biển và họp với nhân viên 

bảo vệ rừng.  

3. Đi thăm và kiểm tra VQG U Minh Thượng và họp với với 02 phó giám đốc 2 VQG. 

Đi thăm và kiểm tra VQG Phú Quốc và họp với giám đốc và phó giám đốc VQG Phú 

Quốc.  

4. Thảo luận chi tiết với Tiến sỹ Sharon Brown (Cố vấn trưởng kỹ thuật), Ông Nguyễn 

Tấn Phong (cán bộ kỹ thuật) và Ông To (Cán bộ kỹ thuật).  

5. Họp với Ban Quản lý Dự án, gồm có ông Lương Thanh Hải (Giám đốc Dự án), Ông 

Nguyễn Xuân Niệm (Phó Giám đốc Sở) và Bà Hằng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

& Phát triển Nông thôn và các thành viên khác.  

6. Họp với nhân viên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, gồm có hai Phó Giám đốc và 

một nhân viên sản xuất phim truyền hình.  

3.1 Những phương pháp truyền thông đại chúng đang được sử dụng 

 

Dựa vào thông tin thu thập được từ những cuộc họp, hiện có sự khác biệt rõ rệt giữa các phương 

pháp truyền thông đại chúng hiện đang sử dụng ở tỉnh và các vùng dự án. Các khu vực thành thị 

của tỉnh sử dụng nhiều phương tiện thông tin như truyền hình, phát thanh, và các chương trình 

truyền thanh, Internet, báo chí, tờ rơi và các biểu ngữ. Khi so sánh, các phương pháp truyền 

thông đại chúng được sử dụng trong các khu vực dự án chỉ hoàn toàn giới hạn ở truyền hình, 

phát thanh, và các chương trình truyền thanh của Đài Phát thanh & Truyền hình ở Rạch Giá. 

Điều này chủ yếu là do sự xa cách của các địa điểm này, thiếu cơ sở hạ tầng và mức độ nhận 

thức còn hạn chế của các khu vực dự án. Các chương trình truyền hình ở tỉnh Kiên Giang hiện 

được phát sóng ở 43 thị xã và tỉnh ở Việt Nam thông qua chương trình VTC1 và vì vậy đây là 

phương pháp nhắm đến lượng khán giả lớn đầy hiệu quả.  

   

3.2 Đánh giá các phương pháp truyền thông đại chúng  

 

Hiện có nhiều nguồn đáng kể ở tỉnh trong việc sản xuất chương trình nâng cao nhận thức sử 

dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy có nhiều cơ hội trong việc nâng cao năng lực 
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về lĩnh vực này, thì nhân viên ở Đài Phát thanh & Truyền hình cho biết sự quan tâm của họ là 

tiếp cận quốc tế về các kỹ thuật sản xuất. Hiện nay, tỉnh đã có website và chưa được sử dụng 

đúng mức, vì vậy, vẫn còn có nhiều cơ hội đóng góp vào website này. Báo chí của tỉnh cũng tạo 

cơ hội thúc đẩy sự nhận thức về các vấn đề địa phương. Bằng cách phối hợp với các chương 

trình này có thể giúp phổ biến các mục tiêu và các hoạt động của dự án và nâng cao nhận thức về 

các vấn đề môi trường trong các cộng đồng này.   

 

Mặc dù có sự hạn chế của các phương tiện truyền thông đại chúng ở các khu vực dự án cụ thể 

nhưng cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông khác và các chiến lược khác nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng trong các khu vực này bằng cách sử dụng các phương pháp truyền 

thông trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thay đổi hành vi của họ. Cụ thể, các 

chiến dịch nhân cao nhận thức được đề nghị sử dụng phương pháp truyền thông trực tiếp trong 

các vùng dự án. Ví dụ, các chiến dịch truyền thông đến tận cửa và hội thảo cộng đồng mời lãnh 

đạo cộng đồng và các thành viên khác như thanh niên tình nguyện. Có khả năng là bất cứ chương 

trình nâng cao nhận thức này trong các khu vực này sẽ hưởng lợi rất nhiều từ việc xây dựng quan 

hệ và lòng tin từ các cộng đồng khác nhau này.  

4.0 Nhiệm vụ 2: Chiến lược Thiết kế Chương trình Nâng cao nhận thức / Quảng cáo  

 

Phần dưới đây sơ lược quá trình xây dựng và thiết kế chương trình nâng cao nhận thức đối với 

các vấn đề đã được xác định, bao gồm:  

1. Khu Dự trữ Sinh quyển là gì và Khu dự trữ sinh quyển có ý nghĩa gì với người dân địa 

phương? 

2. Thay đổi khí hậu – Thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sông của người 

dân hiện đang sống trong khu vực sông Cửu Long? 

3. Cần phải xả rác có hiệu quả.  

Việc thiết kế các chương trình nâng cao nhận thức đến được các cộng đồng có hiệu quả đòi hỏi 

phải có sự am hiểu sự quản lý điều hành, các rào cản cũng như các yếu tố khuyến khích thay đổi 

và các yếu tố ảnh hưởng hành vi của họ nói chung. Dựa trên phân tích này có thể xây dựng các 

chiến lược có ý nghĩa đối với cộng đồng và vì vậy có khả năng có hiệu quả. Để có được sự hiểu 

biết này thì cần phải phân tích các khu vực dự án và các vấn đề cụ thể mà các cộng đồng này 

đang gặp phải. Từ phân tích này có thể hiểu được các cộng đồng hoạt động như thế nào trong 

tỉnh, các rào cản và các yếu tố khuyến khích thay đổi. Thông tin này sẽ được sử dụng trực tiếp 

vào quá trình xây dựng các chiến lược trong các chiến lược nâng cao nhận thức.   
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4.1 Mô tả các khu vực Dự án và các vấn đề cụ thể  

4.1.1 Vườn Quốc gia U Minh Thượng  

 

VQG U Minh Thượng nằm ở xã An Minh Bắc, huyện An Minh và xã Minh Thuận huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang. VQG này là nơi sinh sống của nhiều loài đang bị đe dọa và là nơi quan 

trọng của các cư dân địa phương về vấn đề nước sạch và thực phẩm. Rừng tràm địa phương 

trong vùng lỏi của VQG đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thổ nhưỡng và chất lượng 

nước trong vùng đệm bằng cách ngăn chặn acid ở lớp đất mặt và lớp nước mặt, lọc nước ngầm 

và giữ nước trong mùa khô. Theo Giám đốc VQG, hiện nay có khoảng 3.200 gia đình hiện đang 

sống trong vùng đệm sống phụ thuộc vào việc canh tác và đánh bắt phục vụ cho cuộc sống của 

họ.     

4.1.1.1 Các vấn đề trong khu vực  

 

Vài vấn đề chính trong khu vực này như:  

1. Cháy rừng – nhân viên VQG cho biết rằng mức cháy rừng thường xuyên xảy ra đã làm 

cho rừng tràm địa phương bị tàn phá. Việc cháy rừng xảy ra chủ yếu vào mùa khô từ 

tháng 2 đến tháng 5. Phương pháp hiện nay được áp dụng trong VQG là duy trì nước ở 

mức độ cao trng khu vực nhằm đối phó với cháy rừng. Tuy nhiên, điều này đã có tác 

động đến đa dạng sinh học ở địa phương và có thể là chiến lược hủy diệt.   

2. Lấy mật ong bất hợp pháp – Rừng tràm địa phương thường được biết đến là nơi sinh sản 

để lấy mật ong rừng. Vài người dân địa phương sinh sống trong khu vực lấy mật ong trái 

phép trong vùng lõi của khu bảo tồn. Việc tiếp cận của người dân địa phương vào khu 

vực bảo vệ của VQG có thể tạo ra những vấn đề khác như cháy rừng và săn bắt những 

loài động vật đang bị đe dọa.  

3. Canh tác và đánh bắt quá mức của cộng đồng địa phương – hơn 3.200 hộ gia đình đang 

sinh sống trong vùng đệm VQG thì dường như có sự canh tác và đánh bắt quá mức trong 

khu vực này. Người nông dân trong khu vực được được cấp vài % đất rừng tràm địa 

phương để phục vụ kế sinh nhai của mình, tuy nhiên, việc cấp đất rừng chưa được giám 

sát chặt chẽ, dẫn đến việc chặt quá mức cây tràm địa phương. Ngoài ra, dường nhu không 

có cắm mốc rõ ràng giữa vùng lỏi và vùng đệm của VQG, dẫn đến việc các cộng đồng 

này thường xuyên xâm nhập vào cùng lỏi của VQG.   
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4.1.3 Vườn Quốc gia Phú Quốc  

 

Với diện tích 56.200 ha, Phú Quốc là đảo lớn nhất trong hệ thống quần đảo gồm 14 đảo khác 

nhau với dân số hơn 90.000 người. Đảo Phú Quốc nằm ở Vịnh Thái Lan cách đất liền Việt Nam 

40 km về phía tây. Đảo này là điểm thu hút khách du lịch, làm cho cơ sở hạ tầng du lịch như nhà 

hàng, khách sạn phát triển nhanh chóng. VQG nằm ở phía Đông Bắc của đảo và VQG tiếp giáp 

với biển ở phía Bắc và phía Đông. VQG có rừng Dầu còn sót lại ở thế giới và vì vậy được xác 

định là khu vực bảo tồn theo chương trình Con người & Sinh quyển (MAB) của UNESCO. Theo 

Giám đốc VQG thì có khoảng 100 hộ gia đình hiện đang sinh sống trong vùng lỏi của VQG.  

4.1.3.1 Các vấn đề trong khu vực  

 

Vài vấn đề chính trong khu vực như:  

1. Đánh bắt quá mức – do dân số tăng nhanh ở trên đảo và việc đánh bắt vẫn là một trong 

những hoạt động quan trọng nhất, nên khu vực biển được bảo vệ của VQG đang chịu sức 

ép lớn do sự đánh bắt quá mức. Hầu hết các hình thức đánh bắt sử dụng các phương pháp 

hủy diệt ví dụ như lưới cào, lưới quét gây thiệt hại cho thảm cỏ biển ở các khu vực nước 

nông trong khu vực. Cụ thể gây hủy diệt các loài bị đe dọa như Bò biển. Các loài khác 

cũng bị ảnh hưởng như Rùa xanh và Đồi mồi.  

2. Xả rác và rác thải – rác thải dường như là vấn đề rắc rối chính ở đảo, nơi các vùng ven 

biển và các bãi biển bị ảnh hưởng nhiều nhất. Rác thải có thể được phân loại theo 03 loại, 

chủ yếu là vật liệu rác từ việc xây dựng các khách sạn và khu nghỉ mát mới được xây 

dựng dọc theo bờ biển, rác thải sinh hoạt từ ngư dân sinh sống ở các vùng ven biển và rác 

thải hữu cơ chủ yếu từ các cành cây ngã đổ dọc theo bờ biển như cây dừa và các loài cây 

khác do gió chướng. Có rất ít bằng chứng về sự hiện diện các thùng rác và các dịch vụ 

thu gom rác trên đảo.  

3. Công nhân tay nghề thấp – nhiều người dân địa phương hiện đang sinh sống ở Phú Quốc 

đã mất kế sinh nhai của mình từ khi thành lập VQG do hạn chế tiếp cận vào các khu vực 

bảo tồn. Có rất ít cơ hội về việc làm cho những người dân này do kỹ năng nghề nghiệp 

thấp trong các khu vực phát triển cao như các nền công nghiệp du lịch và vận tải.  

4.1.5 Khu vực Hòn Chông Kiên Lương  

 

Huyện Kiên Lương nằm ở khu vực đồng bằng Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Khu vực này là sự 

hỗn hợp trảng cỏ ngập nước theo mùa, các bụi cây tràm địa phương tái sinh tự nhiên và các trảng 



 11 

dừa nước. Theo nhân viên BQL Rừng Phòng hộ có khoảng 500 hộ gia đình đang sinh sống trong 

vùng do BQL Rừng Phòng hộ quản lý và họ chỉ sống dựa vào đất đai và đánh bắt kiếm sống. 

Khu vực này có 02 nghành công nghiệp chính là du lịch và các nhà máy sản xuất xi măng. Du 

lịch là nghành công nghiệp tương đối mới trong khu vực và phần lớn phục vụ cho thị trường 

trong nước. Có vài cơ sở có liên quan đến du lịch như khách sạn và nhà hàng tạo vài việc làm 

cho cộng đồng địa phương. Do mức độ phong phú của đá vôi trong khu vực này nên hiện có 02 

nhà máy sản xuất xi măng lớn và có khả năng là sẽ có nhiều nhà máy nữa trong tương lai. Điều 

này có cơ hội tạo công việc cho cộng đồng địa phương.  

 

Một tổ chức Phi Chính phủ của Đan Mạch đã làm việc với BQL Rừng Phòng hộ trong khu vực 

bằng cách hỗ trợ tái tạo rừng. Chương trình này cung cấp cây giống miễn phí cho cộng đồng địa 

phuowng nhưng đã dừng hoạt động. Hiện nay ở khu vực Phú Mỹ ở huyện Kiên Lương, Tổ chức 

Sếu Quốc tế đang triển khai dự án bảo tồn trong khu vực này. Dự án này nhằm bảo vệ Sếu Đầu 

đỏ thông qua việc bảo tồn cỏ bàng, sinh cảnh của Sếu Đầu đỏ. Một mục tiêu khác của Dự án này 

là tạo công việc cho người dân tộc thiểu số người Kh’mer hiện đang sinh sống trong khu vực này 

bằng cách đào tạo các kỹ năng và nguồn lực trong việc sản xuất hàng thủ công sử dụng cỏ bàng. 

Có khoảng 100 hộ người Kh’mer hiện đang sinh sống trong khu vực này.  

4.1.5.1 Các vấn đề trong khu vực  

 

Vài vấn đề chính trong khu vực này như sau:  

1. Đốn gỗ trong Khu Rừng Phòng hộ – Nhân viên BQL rừng phòng hộ cho biết rằng đốn gỗ 

vẫn còn là vấn đề bên trong khu rừng phòng hộ. Họ giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu 

cho lý do này là việc cùng tồn tại của cộng đồng bên trong Rừng Phòng hộ và các cộng 

đồng này không tuân thủ các quy định về lâm nghiệp.   

2. Đánh bắt quá mức và ao nuôi cá – có bằng chứng rằng việc đánh bắt quá mức trong cộng 

đồng sống dọc theo bờ biển, đặc biệt rõ ràng ở trên các rạn san hô ở các đảo nhỏ trong 

khu vực. Đánh bắt do ngư dân hiện đang sống xung quanh khu rừng phòng hộ. Có nhiều 

ao nuôi cá, nuôi tôm trong khu vực làm suy thoái đất.  

3. Các vấn đề với Dự án Bảo tồn Cỏ bàng của ICF – ba vấn đề chính được quan sát trong 

trung tâm phát triển thổ cẩm:  

a. Tay nghề thấp của người Kh’mer – mục tiêu của dự án này là tập huấn người dân 

tộc thiểu số người Kh’mer trong việc phát triển hàng thổ cẩm sử dụng cỏ bàng và 

cuối cùng chuyển giao hoạt động cho người dân tộc Kh’mer quản lý. Trong thời 
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gian hiện này, có một ban quản lý được tỉnh bổ nhiệm với mục đích là quản lý các 

hoạt động hằng ngày của trung tâm này. Tuy nhiên, người Kh’mer với kỹ năng 

tay nghề thấp và chưa được tập huấn để tự họ gánh vác trách nhiệm.   

b. Tìm kiếm thị trường sản phẩm – Bản thân trung tâm không thể tìm kiếm thị 

trường cho hàng thổ cẩm của mình và chủ yếu phụ thuộc vào các đại lý bán sản 

phẩm cho các nhà bàn lẻ. Hiện nay, có sự khác biệt rất lớn giữa giá cả trung tâm 

bán cho các đại lý và giá cả do các nhà bán lẻ bán ra và có thể là khoảng 500 - 

600%.    

c. Thiết kế sản phẩm – Các sản phẩm hiện nay do trung tâm thiết kế phần lớn được 

ưa chuộng và dường như chỉ phù hợp cho thị trường trong nước. Nếu được thiết 

kế tốt hơn và kế hoạch tìm kiếm thị trường tốt hơn thì các sản phẩm này có thể 

được bán ở các thị trường quốc tế.  

4.1.7 Hòn Đất   

 

Hòn Đất là huyện xa xôi của Rạch Giá. Khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề do thủy triều. khu 

vực này nổi tiếng là có nhiều rừng tràm địa phương, các khu rừng tràm này đóng vai trò quan 

trọng trong việc làm giảm nhẹ các ảnh hưởng bất lợi do thủy triều. Hiện có khoảng 14 hộ gia 

đình sinh sống trong vùng dự án, phần lớn họ sống phụ thuộc vào việc đánh bắt để kiếm kế sinh 

nhai.   

4.1.7.1 Các vấn đề trong khu vực  

 

Vài vấn đề chính trong khu vực:  

1. Nước biển dâng và các vấn đề liên quan đến nước biển dâng – khu vực đất thấp này là 

một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất về vấn đề nước biển dâng. Nước 

biển dâng cũng gây ra nhiều vấn đề khó khăn khác như bị xói mòn đất đáng kể, nhiễm 

mặn tăng lên ở các khu vực đất đang được canh tác nông nghiệp và gây thiệt hại cho cơ 

sở hạ tầng địa phương như đường xá và nhà ở. Chính phủ đã xây dựng nhiều bờ đê để 

ngăn chặn nước biển dâng xâm nhập vào đất canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, những bờ 

đê này không giúp ích nhiều trong việc hạn chế nước biển dâng do thiết kế chưa được tốt. 

Các bờ đê hiện nay được làm từ gỗ cây tràm địa phương cắm chặt vào đất và có nhiều 

khe hở để nước chảy qua.  
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2. Bảo tồn cây tràm địa phương – Những người dân địa phương chính quyền địa phương 

cho phép chặt tỷ lệ cây tràm địa phương nhằm tiêu thụ ở địa phương. Tuy nhiên, khu vực 

này bị ảnh hưởng bởi việc khai thác quá mức cây tràm. Gỗ tràm chủ yếu được sử dụng 

làm củi đốt ở địa phương và được lấy bất hợp phát từ các khu rừng. Do nước biển dâng 

trong khu vực này, nên các biện pháp trồng rừng tràm truyền thống dường như không có 

hiệu quả.   

3. Đánh bắt quá mức – dường như có việc đánh bắt quá mức ở các kênh và vịnh sử dụng 

lưới rê không bền vững và có tính hủy diệt.   

4.2 Hiểu biết cộng đồng hoạt động như thế nào  

  

Dưới đây là các vấn đề phổ biến được xác định trong các khu vực dự án:  

 Cộng đồng có văn cảnh cao.  

 Xa xôi – cộng đồng có nền kinh tế xã hội thấp.  

o Chủ yếu phụ thuộc đất đai và nước để tồn tại và nghề nghiệp.  

 Thiếu cơ hội nghề nghiệp thay thế ở các khu vực kế bên.  

 Sự hiện diện của nhiều thế hệ.   

o Nhiều thế hệ gia đình hoạt động và làm việc theo cách giống nhau.  

 Kỹ năng thấp. 

 Giáo dục thấp.  

 Cơ sở hạ tầng nghèo nàn. .  

 Bảo vệ sỉ diện là quan trọng.  

4.3 Rào cản đối với sự thay đổi 

 

Dưới đây là các rào cản đối với sự thay đổi về hành vi trong khu vực dự án:  

 Thiếu cơ hội nghề nghiệp thay thế.  

o Thay đổi có thể đại diện là mối đe dọa đối với kế sinh nhai trước mắt và sự tồn tại 

trong thời gian ngắn.  

 Thiếu sự nhận thức về tác động môi trường.  

 Thiếu các sang kiến hiện nay nhằm thúc đẩy các vấn đề về môi trường và phát triển 

tương lai bền vững trong các cộng đồng này.  

 Kỹ năng và giáo dục thấp.  

 Thiếu cơ sở hạ tầng.  
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 Vài khu vực trong tỉnh xa xôi và khó tiếp cận.  

4.4 Những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi  

 

Dưới đây là các yếu tố có thể giúp tạo ra sự thay đổi trong hành vi trong các cộng đồng này:  

 Các thành phần có liên quan trong cộng đồng bao gồm:  

o Công nhân ở độ tuổi thanh niên.  

o Lãnh đạo và người người lớn.  

o Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và nhân viên VQG.  

o Nhân viên ủy ban nhân dân.  

 Cơ hội sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng có hiệu quả.  

 Giáo dục thanh niên thông qua giáo trình đào tạo ở trường học hoặc ở cấp cao hơn.  

 Sự nghiêm trọng về các vấn đề môi trường và tác động trực tiếp đối với kế sinh nhai 

trong cộng đồng.  

4.5 Các yếu tố ảnh hưởng thay đổi trong hành vi nói chung  

  

Các vấn đề dưới đây có thể ảnh hưởng hành vi của cộng đồng hiện đang sống trong vùng dự án 

nói chung:  

 Nhu cầu cần tồn tại.  

 Thiếu nhận thức về các phương pháp thay thế với môi trường.  

 Các cơ hội nghề nghiệp thay thế bị hạn chế trong khu vực.  

 Các yêu cầu về pháp lý và ý kiến của các thành phần có liên quan trong cộng đồng.  

4.6 Tóm tắt  

 

Từ sự phân tích này cho thấy rằng nếu muốn xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức về môi 

trường thành công thì cần phải xem xét thông điệp được chuyển tải đến cộng đồng và các nhóm 

mục tiêu khác nhau như thế nào nhằm giảm thiểu đe dọa tiềm năng đối với các nhu cầu tồn tại và 

kế sinh nhai. Khi xây dựng chiến dịch điều cần thiết là phải làm cân bằng nhu cầu giữa con 

người và tính nghiêm trọng của tình hình môi trường hiện nay. Có thể là bằng cách gởi thông 

điệp không nhạy cảm với vấn đề này sẽ dẫn đến sự sợ hãi và quan ngại và có thể dẫn đến sự khó 

khăn chính trong quá trình truyền thông. Nhằm giúp thông điệp được hiểu rõ thì điều quan trọng 

là cần phải xem xét và hiểu rõ các vấn đề về môi trường và mức độ học vấn. trong hoàn cảnh 

này, có thể là thông điệp được gởi và được các thành phần có liên quan trong cộng đồng hỗ trợ là 
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các thành viên có ảnh hưởng sẽ được tôn trọng và được hiện thực hóa. Việc sử dụng phương tiện 

truyền thông đại chúng và nâng cao năng lực của các cơ quan truyền thông được xem là cần thiết 

trong việc chuyển tải thông điệp đến cộng đồng.  

5.0 Thiết kế các chương trình nâng cao nhận thức  

 

Việc xây dựng và thiết kế các chương trình nâng cao nhận thức phục vụ cho khu dự trữ sinh 

quyển, thay đổi khí hậu và quản lý rác thải theo lý thuyết và khung thay đổi hành vi. Vì vấn đề 

quản lý rác thải với mục đích là làm thay đổi hành vi cụ thể thì chiến dịch dựa vào khung thay 

đổi hành vi cụ thể có hiệu lực. Điều này là sự tương phản trong việc xây dựng chương trình phục 

vụ cho khu sinh quyển và thay đổi khí hậu, tập trung của chiến dịch được hiểu như là nâng cao 

nhận thức của cộng đồng về các vấn đề này.   

5.1 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức có hiệu quả  

 

Khi xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho khu sinh quyển và thay đổi khí hậu điều 

quan trọng là thông điệp phải chuyển tải các vấn đề dưới đây:  

 Giải thích rõ ràng vấn đề hoặc hoạt động mà chiến dịch nhắm đến nhằm nâng cao nhận 

thức.  

 Rằng các hậu quả cá nhân tích cực khi chấp nhận hoạt động mới hoặc thay đổi hành vi 

(hơn là các hậu quả chung chung) được nhấn mạnh.  

 Nó mô tả phương pháp hạn chế bất kỳ hậu quả cá nhân tiêu cực của việc chấp nhận hoạt 

động mới (ví dụ mất kế sinh nhai).  

 Nhấn mạnh các ảnh hưởng tiêu cực không thay đổi hành vi hiện nay.  

 Tạo ra áp lực xa hội để thay đổi phương pháp đối phó với môi trường.  

 Tăng niềm tin của người dân mà họ có ảnh hưởng đối với hành vi có liên quan đến môi 

trường.  

 Đưa ra hướng dẫn và thông tin đơn giản về việc tạo ra thay đổi trong hành vi.  
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5.1.1 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức của Khu Sinh quyển  

 

Xây dựng các chiến lược nâng cao 

nhận thức về khu sinh quyển  

Đề xuất nội dung thông điệp  

Giải thích rõ ràng khu sinh quyển là gì   Cần cân nhắc phương pháp giải thích rõ ràng khu dự trữ 

sinh quyển là gì và tác động nào đối với các cộng đồng 

địa phương.                                                       

 Thông điệp phải bao gồm mục tiêu của khu dự trữ sinh 

quyển là nhằm thúc đẩy và trình diễn mối quan hệ cân 

bằng giữa con người và môi trường.  

 Thông điệp phải đề cập đến tầm quan trọng của khu 

dự trữ sinh quyển – tính bền vững lâu dài của cộng 

đồng.  

 Thông điệp phải xác định rõ ràng 03 khu vực trong 

khu dự trữ sinh quyển và hành vi có thể chấp nhận 

được trong các khu vực này, cụ thể là khu vực lỏi 

được bảo vệ hợp pháp, vùng đệm nơi các hoạt động 

phi bảo tồn bị cấm và vùng chuyển tiếp nơi có thể 

cho phép các hình thức đã được phê duyệt.         

Nhấn mạnh các hậu quả cá nhân tích 

cực trong việc chấp nhận khu dự trữ 

sinh quyển (hơn là các hậu quả chung 

chung). 

 

 Bảo vệ tương lai của họ và tương lai của con em họ.  

 Năng xuất đất đai và sử dụng nước cao hơn.  

 Tương lai bền vững.  

Mô tả phương pháp hạn chế tối đa các 

hậu quả cá nhân tiêu cực khi chấp 

nhận hoạt động mới (ví dụ như mất kế 

sinh nhai)  

 Bằng cách làm việc với NGO và các dự án thì có thể 

bảo vệ kế sinh nhai và tỉnh.  

 Các cơ hội việc làm mới.   

Tương lai bền vững đối lập với sự tồn tại hằng ngày.  

Nhấn mạnh các ảnh hưởngt tiêu cực 

khi không xây dựng khu dự trữ sinh 

quyển  

 Hủy hoại hoàn toàn và suy thoái đất đai dẫn đến việc 

thiếu công việc làm, thực phẩm và nước uống.  

 Hủy hoại các tài nguyên cho các thế hệ tương lai.  

 Nhấn mạnh vài sự kiên (dữ liệu) về các nguồn tài 

nguyên bị hủy hoại nhu sản lượng nông nghiệp, số 

lượng cá và giảm sút về thu nhập, v.v… 
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Tạo ra sức ép xã hội khi chấp nhận 

thay đổi có liên quan đến khu dự trữ 

sinh quyển.  

 Sử dụng trưởng cộng động, người già và các thông điệp 

môi trường tích cực của chính phủ. 

 

Tăng niềm tin của người dân rằng họ 

có thể đóng góp vào việc phát triển và 

duy trì khu dự trữ sinh quyển  

 Khuyến khích ý thức rằng người dân là trung tâm của 

việc duy trì khu dự trữ sinh quyển và là một phần không 

thể thiếu trong quá trình tạo ra tương lai bền vững   

 

Đưa ra hướng dẫn và thông tin đơn 

giản về phương pháp hỗ trợ khu dự trữ 

sinh quyển  

 Thông điệp có thể bao gồm các hoạt động đơn giản như 

“ bạn có thể giúp bằng cách cam kết hỗ trợ khu dự trữ 

sinh quyển”.  

5.1.2 Xây dựng các chương trình nhân cao nhận thức đối với việc thay đổi khí hậu  

 

Xây dựng chương trình nâng cao 

nhận thức đối với việc thay đổi khí 

hậu   

(việc thay đổi khí hậu có ảnh hưởng 

đến cuộc sống của người dân đang 

sinh sống trong vùng Mê Kông như 

thế nào)  

Đề xuất nội dung thông điệp  

Giải thích thay đổi khí hậu là gì   Điều này cần được làm rõ, chính xác và được trình bày 

theo ngôn ngữ thông thường.  

 Thông điệp có thể bao gồm – sự thay đổi về môi trường 

có ảnh hưởng đến hoạt động của con người.  

 Thông điệp có thể có hiệu quả nếu yếu tố địa phương 

gắn liền với thông điệp ví dj như hình ảnh và dữ liệu về 

vĩ độ nước biển dâng.    

 

Nhấn mạnh các hậu quả cá nhân tích 

cực của việc phản ứng lại mối đe dọa 

của việc thay đổi khí hậu (hơn là các 

hậu quả chung chung)  

 Cứu đất đai và nhà cửa khỏi bị nước biển dâng. 

 Tương lai và kế sinh nhai bền vững cho chính bản thân 

người dân và con cái họ.  

 

Mô tả phương pháp nhằm hạn chế bất 

kỳ hậu quả cá nhân tiêu cực nào đối 

Nhấn mạnh sự kiện mà cách sống hiện nay, kế sinh nhai 

và công việc làm đang bị đe dọa nghiêm trọng và bằng 
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với hoạt động mới (ví dụ mất kế sinh 

nhai)  

cách chấp nhận sự thay đổi có thể bảo vệ tương lai của 

họ.  

Nhấn mạn các ảnh hưởng tiêu cực do 

việc không đối phó với việc thay đổi 

khí hậu.   

 Các đe dọa nghiêm trọng đối nhà cửa, cụ thể là dọc theo 

sông Cửu Long.  

 Hủy hoại trữ lượng cá, nước uống và phá hủy đất nông 

nghiệp.  

 

Tạo ra áp lực xã hội để chấp nhận 

những thay đổi có liên quan đến việc 

đối phó với thay đổi khí hậu.   

Sử dụng những người lãnh đạo địa phương, người già 

và quan điểm của các thành phần có liên quan về thay 

đổi khí hậu và tác động tiêu cực của tác động khí hậu 

đối với các cộng đồng.  

Tăng niềm tin của người dân rằng họ 

có thể đóng góp làm giảm tác động 

của việc thay đổi khí hậu.  

 Mô tả phương pháp các cộng đồng tương tự khác đối 

phó với việc thay đổi khí hậu để tạo ra mô hình.  

 

Đưa ra thông tin và hướng dẫn về 

phương pháp người dân có thể làm 

giảm tác động của việc thay đổi khí 

hậu.  

 Tăng cường những mô hình về hành vi bằng cách từng 

bước hướng dẫn về phương pháp áp dụng các chiến 

lược / nguyên tắc ở các cộng đồng của mình.  

 

5.2 Lý thuyết theo giai đoạn  về thay đổi hành vi  

 

Bằng chứng cho thấy rằng việc thay đổi hành vi có thể xảy ra từng bước và việc truyền tải thông 

qua những giai đoạn này hợp nhất hoặc duy nhất hơn là liên quan đến mô hình chấp nhận, duy 

trì, trì trệ và tái chấp nhận theo thời gian. Các cá nhân trình diễn các mức độ “ sẵn sang thay 

đổi”, mà tác động đến việc đối phó về hành vi đối với quá trình thay đổi. Owen và Lee (1984) đề 

xuất mô hình theo giai đoạn hợp nhất về thay đổi hành vi mà qua đó hành vi được xem như là 

quá trình lặp lại nhiều lần có liên quan đến 5 giai đoạn:  

1. Nhận thức được vấn đề khó khăn và nhu cầu cần thay đổi.  

2. Động lực tạo ra thay đổi.  

3. Phát triển kỹ năng để chuẩn bị chấp nhận sự thay đổi.  

4. Chấp nhận ban đầu về hoạt động mới hoặc hành vi.  

5. Duy trì hoạt động mới và hợp nhất thành lối sống.  

 

Dựa trên mô hình này, mỗi giai đoạn có liên quan đến các quá trình nhận thức và vì vậy đòi hỏi 

phải có nhiều hình thức xử lý khác nhau hoặc can thiệp khác nhau hoặc các chiến lược can thiệp 
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để thay đổi toàn bộ được thành công. Mô hình này nhấn mạnh rằng bằng cách phát triển các 

chiến lược khác nhau đối với nhiều giai đoạn khác nhau được chuyển tải đồng thời có thể tạo ra 

nhu cầu cho tất cả các cá nhân mặc dù giai đoạn của họ là “sẵn sang thay đổi”. Nhằm tạo ra sự 

thay đổi lâu dài và có ý nghĩa, có ý kiến đề xuất rằng chấp nhận phương pháp tiếp cận dựa vào 

cộng đồng, đề cập nhiều khía cạnh khác nhau. Phương pháp tiếp cận đối với thay đổi về hành vi 

có thể đưa ra khung công việc giúp hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của từng cá nhân về vấn đề 

thúc đẩy, tham gia và thay đổi về hành vi theo thời gian, các mô hình khởi đầu của cá nhân, duy 

trì và sử dụng lại.   

4.2.1 Sử dụng Lý thuyết theo giai đoạn về thay đổi hành vi đối với vấn đề quản lý rác thải  

 

5 giai đoạn thay đổi hành vi  Ví dụ về nội dung và quá trình  

Nhận thức được vấn đề khó khăn và 

nhu cầu cần thay đổi.  

  

 

Đưa ra bằng chứng về tác động tiêu cực về hành vi quản 

lý rác thải hiện nay ví dụ như các vấn đề về sức khỏe, 

suy thoái về môi trường, ô nhiễm có thể nhìn thấy được 

dẫn đến việc các cơ hội kinh tế và du lịch bị giảm sút.   

Động lực tạo ra thay đổi.  

 

 

 

Lợi ích về quản lý rác thải được cải thiện; thành quả về 

sức khỏe được cải thiện, lợi ích về môi trường xã hội 

trong sạch hơn ví dụ tăng du lịch dẫn đến việc tăng việc 

làm và kinh tế xã hội được cải thiện.  

Phát triển kỹ năng để chuẩn bị chấp 

nhận sự thay đổi.  

 

Vẽ bản đồ về cộng đồng để xác định các hình thức thay 

thế về xả rác thải, thực hiện các phương pháp thương 

thảo với các thành viên miễn cưỡng trong cộng đồng ví 

dụ như nhóm tập trung, diễn đàn tham gia cộng đồng và 

chiến lược giúp các thành viên của cộng đồng và các 

nền công nghiệp nhằm quản lý rác thải ví dụ như xây 

dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, giáo dục người dân sử 

dụng cơ sở hạ tầng.  

 

Chấp nhận ban đầu về hoạt động mới 

hoặc hành vi.  

Tự giám sát các hành vi mới được chấp nhận đối với 

các cơ hội phản ánh và so sánh.  
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Duy trì hoạt động mới và hợp nhất 

thành lối sống.  

 

Đưa ra ý kiến phản hồi về việc thay đổi đang tiến triển 

như thế nào và chấp nhận ý tưởng mới hoặc chiến lược 

mới.  
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6.0 Nhiệm vụ 3: Mô hình thiết kế chuyển tải đến các nhóm mục tiêu khác nhau  

6.1 Phát triển các chương trình nâng cao nhận thức về Khu dự trữ sinh quyển cho nhiều nhóm mục tiêu cụ thể  

 

Khu dự trữ sinh 

quyển  

Cấp tỉnh  Nông dân  Ngư dân  Nhóm dân tộc 

thiểu số  

Công ty du lịch  

Giải thích rõ ràng 

khu dự trữ sinh 

quyển là gì  

 Cần xem xét phương 

pháp giải thích rõ ràng 

khu dự trữ sinh quyển là 

gì và tác động của khu dự 

trữ sinh quyển đối với 

các cộng đồng địa 

phương. 

 Xác định 03 khu dự trữ 

sinh quyển con người 

(MAB) trong tỉnh và 

đóng góp của các khu dự 

trữ sinh quyển này đối 

với cộng đồng địa 

phương và cộng đồng 

rộng lớn hơn.  

 Cũng tập trung vào tác 

động tiêu cực nếu không 

có các MAB này.  

 

 Tập trung thông điệp 

vào tầm quan trọng của 

việc canh tác bền vững 

bên trong khu dự trữ 

sinh quyển. 

 Nhấn mạnh tính tiêu 

cực của việc canh tác 

không bền vững về khu 

dự trữ sinh quyển và 

các hậu quả lâu dài (ví 

dụ làm giảm năng suất) 

 Chú ý rằng việc canh 

tác thông thường xảy 

ra bên trong đất cá 

nhân và các khu bảo vệ 

bên trong khu dự trữ 

sinh quyển.  

 Tập trung thông điệp vào 

việc tác động các kỹ 

thuật đánh bắt không bền 

vững bên trong khu dự 

trữ sinh quyển.   

 Nhấn mạnh tác động tiêu 

cực của các kỹ thuật như 

vậy đối với thảm cỏ biển 

và tác động đối với tính 

bền vững lâu dài. 

 Chú ý rằng việc đánh bắt 

hầu hết chỉ xảy ra ở 

những khu vực công 

cộng với ngoại lệ là các 

ao nuôi cá. Đây là nền 

công nghiệp hủy hoại có 

mức độ cao.  

 

 Do mức độ nhận 

thức thấp thì thông 

điệp cần phải đơn 

giản, rỏ ràng và 

trực tiếp.  

 Cho thấy mối liên 

hệ trực tiếp với 

việc sống bền vững 

dựa vào kế sinh 

nhai của mình (ví 

dụ như trồng cỏ 

bàng dẫn đến thu 

nhập và kế sinh 

nhai).   

 Tập trung thông 

tin vào các lợi ích 

lâu dài của khu dự 

trữ sinh quyển ví 

dụ bảo vệ khu 

vực, phục hồi các 

khu vực về môi 

trường (du lịch 

sinh thái) sẽ có lợi 

cho du lịch.    

Nhấn mạnh các 

kết quả cá nhân 

tích cực về việc 

chấp nhận khu dự 

trữ sinh quyển 

(hơn là các kết 

quả chung chung)  

 Bảo vệ tương lai của họ 

và tương lai cho con cái 

của họ.  

 

 Nhấn mạnh các lợi ích 

của việc canh tác bền 

vững ví dụ bảo vệ kế 

sinh nhai, tăng năng 

suất đất đai, tăng sản 

lượng.   

 Nhấn mạnh các lợi ích 

đánh bắt bên trong hệ 

thống bền vững ví dụ 

như bảo vệ kế sinh nhai, 

tăng trữ lượng lâu dài.  

 Bảo vệ sinh cảnh 

tương lai của họ và 

kế sinh nhai của họ 

trong tương lai.  

 Tăng du lịch trong 

tương lai và vì vậy 

có các cơ hội tạo 

thu nhập.  

Mô tả phương 

pháp làm giảm 

thiểu các kết quả 

 Các hoạt động đơn giản 

(ví dụ trồng nhiều cây 

hơn) có thể đóng góp cho 

 So sánh phương pháp 

tiếp cận ngắn hạn mà 

không có sư hiện diện 

 Nếu việc đánh bắt tiếp tục 

theo cách hiện nay thì trữ 

lượng và môi trường biển 

 Giải thích những 

điều chỉnh ngắn 

hạn đối lập với 

 Nhấn mạnh các lợi 

ích của các hạn 

chế có thể và các 
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cá nhân tiêu cực 

về khu dự trữ sinh 

quyển (mất kế sinh 

nhai)  

khu dự trữ sinh quyển.  

 Các cơ hội việc làm mới 

bền vững trong tỉnh.  

 Tương lai bền vững đối 

lập với sự tồn tại hằng 

ngày. 

 

của khu dự trữ sinh 

quyển đối lập với 

phương pháp tiếp cận 

lâu dài mà ở đó đất đai 

được quản lý bên trong 

hệ thống các khu dự trữ 

sinh quyển.   

 Làm việc với NGO  

xây dựng các chiến 

lược và phương pháp 

tiếp cận về canh tác 

bền vững trong khu dự 

trữ sinh quyển vì lợi 

ích lâu dài.  

cuối cùng sẽ bị hủy hoại 

dẫn đến việc mất thu 

nhập và nguồn thực 

phẩm. Ngoài ra, chi phí 

và lợi ích ngắn hạn và lâu 

dài. 

 Làm việc với NGO xây 

dựng các chiến lược và 

phương pháp tiếp cận có 

hiệu quả về đánh bắt bền 

vững trong khu dự trữ 

sinh quyển.  

những lợi thế lâu 

dài thông qua việc 

làm.  

 Làm việc với NGO 

xây dựng các chiến 

lược và các 

phương pháp tiếp 

cận để sinh sống 

bền vững bên trong 

khu dự trữ sinh 

quyển.  

quy định tăng lên 

so với việc tăng 

du lịch.  

Nhấn mạnh các 

ảnh hưởng tiêu 

cực nếu không 

thay đổi việc chấp 

khu dự trữ sinh 

quyển  

 Cuối cùng hủy hoại và 

suy thoái đất đai dẫn đến 

việc thiếu việc làm, thực 

phẩm và nước uống.  

 Hủy hoại các nguồn tài 

nguyên cho các thế hệ 

tương lai.  

 

 Nhấn mạnh rằng kế 

sinh nhai của họ có thể 

bị đe dọa vì đất tiếp tục 

cho sản lượng và chất 

lượng ít hơn theo thời 

gian nếu không chấp 

nhận phương pháp tiếp 

cận có hệ thống. Tương 

tự, đưa ra bằng chứng 

về những thay đổi về 

sản lượng.   

 Nếu không có những nỗ 

lực chấp nhận phương 

pháp tiếp cận bền vững 

về đánh bắt bên trong 

khu dự trữ sinh quyển thì 

kế sinh nhai của họ bị đe 

dọa nghiêm trọng.  

 Việc hủy sinh cảnh 

và cuộc sống hiện 

nay.   

 Hủy hoại môi 

trường và đe dọa 

nền công nghiệp 

du lịch lâu dài.  

Tạo áp lực xã hội 

để thay đổi các 

phương pháp tương 

tác bên trong khu 

dự trữ sinh quyển.   

 Sử dụng lãnh đạo cộng 

đồng, người già và các 

thành phần có liên quan.  

 

 Cần đưa ra thông điệp 

rõ ràng rằng nếu không 

thay đổi thì các thế hệ 

tiếp sau sẽ bị ảnh 

hưởng nặng nề. 

 Chính phủ hỗ trợ dự án.  

 

 Cần đưa ra thông điệp rõ 

ràng rằng nếu không thay 

đổi thì các thế hệ tiếp sau 

sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. 

 Chính phủ hỗ trợ dự án.  

 

 Cần đưa ra thông 

điệp rõ ràng rằng 

nếu không thay đổi 

thì các thế hệ tiếp 

sau sẽ bị ảnh 

hưởng nặng nề. 

 Chính phủ hỗ trợ 

dự án.  

 

 Vận động hành 

lang để thông qua 

các quy định du 

lịch thân thiện với 

môi trường thông 

qua các chính phủ.   

Tăng niềm tin của 

người dân rằng họ 
 Thúc đẩy sự ghi nhận 

rằng họ là bộ phận trung 

 Rằng chính phủ xem 

xét điều này là sáng 

 Rằng chính phủ xem xét 

điều này là sáng kiến 

 Nhấn mạnh rằng sự 

kiện khu dự trữ 

 Bằng cách thúc 

đẩy du lịch nhạy 
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có thể đóng góp vào 

khu dự trữ sinh 

quyển  

tâm của việc duy trì khu 

dự trữ sinh quyển và là 

phần không thể thiếu 

trong quá trình tạo ra 

tương lai bền vững.    

 

kiến quan trọng rằng 

chỉ có thể thành công 

với sự hỗ trợ của nông 

dân về phương diện 

thay đổi mà họ đã thực 

hiện đối với việc canh 

tác và đánh bắt bền 

vững.  

quan trọng rằng chỉ có 

thể thành công với sự hỗ 

trợ của nông dân về 

phương diện thay đổi mà 

họ đã thực hiện đối với 

việc canh tác và đánh bắt 

bền vững. 

sinh quyển chỉ có 

thể có hiệu quả nếu 

tất cả người dân 

đang sinh sống 

trong khu dự trữ 

sinh quyển cam kết 

hỗ trợ dự án.  

cảm với môi 

trường và tôn 

trọng các hạn chế 

bên trong khu dự 

trữ sinh quyển.  

Đưa ra thông tin và 

hướng dẫn về 

phương pháp hỗ trợ 

khu dự trữ sinh 

quyển  

 Bạn có thể giúp bằng 

cách cam kết sự hỗ trợ 

của họ cho khu dự trữ 

sinh quyển.   

 Đưa ra các ví dụ về 

phương pháp nông dân 

có thể làm việc bền 

vững bên trong khu dự 

trữ sinh quyển và sử 

dụng đất đai hợp lý ví 

dụ như trồng cây bản 

địa và cây tràm địa 

phương.  

 Đưa ra ví dụ về các 

phương pháp ngư dân có 

thể đánh bắt bền vững 

bên trong khu dự trữ sinh 

quyển sử dụng các kỹ 

thuật đúng đắn.  

 Xem xét phương 

pháp người dân tộc 

thiểu số có thể 

đóng góp vào khu 

dự trữ sinh quyển 

sau đó đưa ra 

thông tin trực tiếp 

và từng bước.  

 Cung cấp cho các 

công ty du lịch 

thông tin các công 

ty này có thể thúc 

đẩy du lịch có 

trách nhiệm như 

thế nào trong khu 

dự trữ sinh quyển.  
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6.2 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức đối với việc thay đổi khí hậu đối với các nhóm mục tiêu cụ thể  

 

Thay đổi khí hậu  Cấp tỉnh  Nông dân  Ngư dân  Dân tộc thiểu số  Công ty du lịch  

Giải thích rõ ràng 

thay đổi khí hậu là gì  
 Điều này cần phải làm 

rõ, chính xác và công 

bố theo ngôn ngữ 

thông thường. Ngoài 

ra, thông điệp cần 

phải phản ánh tính 

nghiêm trọng của vấn 

đề.  

 Đưa ra bằng chứng ví 

dụ như những thay 

đổi về mô hình thời 

tiết / lụt nhiều hơn 

trong khu vực).  

 Cần nhấn mạnh về tác 

động của việc thay 

đổi khí hậu đối với 

canh tác và thông 

điệp cần phải phản 

ánh tính nghiêm 

trọng của vấn đề.  

 Đưa ra bằng chứng  

về năng suất bị giảm 

xuống và suy thoái 

chất lượng đất theo 

thời gian (ví dụ như 

do nhiễm mặn / tính 

acid).  

 Cần nhấn mạnh về tác 

động của việc thay 

đổi khí hậu đối với 

nền công nghiệp đánh 

bắt và thông điệp cần 

phải phản ánh tính 

nghiêm trọng của vấn 

đề.  

 Đưa ra bằng chứng về 

trữ lượng bị giảm 

xuống.   

 Tập trung vào việc 

thay đổi khí hậu sẽ 

ảnh hưởng như thế 

nào đối với cuộc sống 

của người dân sống 

phụ thuộc vào môi 

trường để tồn tại.  

 Thông điệp cần phải 

phản ánh tính nghiêm 

trọng của vấn đề.  

 Nhấn mạnh môi 

trường sẽ ảnh hưởng 

như thế nào do thay 

đổi khí hậu dẫn đến 

lượng du khách ít đi 

và các hình thức thời 

tiết khó dự đoán, làm 

thay đổi các mùa du 

lịch.    

 

Nhấn mạnh các kết 

quả cá nhân tích cực 

từ việc thay đổi hành 

vi có liên quan đến 

việc thay đổi khí hậu 

(hơn là các kết quả 

chung chung)  

 Cứu đất đai và nhà 

cửa từ việc nước biển 

dâng.  

 Các hoạt động của 

người dân có thể 

tránh được những 

hình thức thời gian 

khó dự đoán.  

 Tương lai bền vững 

cho chính bản thân họ 

và con cái của họ.  

 Bảo vệ đất đai và kế 

sinh nhai hiện nay và 

tương lai.  

 Bảo vệ môi trường 

biển và kế sinh nhai 

hiện nay và tương lai.  

 Bảo vệ môi trường và 

sinh cảnh sống.  

 Bảo vệ nền công 

nghiệp của họ bằng 

cách bảo đảm khu 

vực càng nguyên thủy 

càng tốt.  

Mô tả phương pháp 

hạn chế tối thiểu bất 

cứ kết quả cá nhân 

tiêu cực từ việc đối 

phó với thay đổi khí 

hậu (ví dụ mất kế sinh 

nhai)  

 Nhấn mạnh sự kiện 

rằng cuộc sống hiện 

nay, kế sinh nhai và 

công việc đang bị đe 

dọa nghiêm trọng và 

bằng cách chấp nhận 

sự thay đổi hiện nay 

 Nông dân sẽ được hỗ 

trợ và hướng dẫn 

nhằm xây dựng các 

phương pháp tương 

tác có trách nhiệm 

với đất đai.   

 Ngư dân sẽ được hỗ 

trợ và hướng dẫn 

nhằm xây dựng các 

phương pháp tương 

tác có trách nhiệm 

với môi trường biển.  

 

 Dân tộc thiểu số sẽ 

được hỗ trợ và hướng 

dẫn nhằm xây dựng 

các phương pháp 

tương tác có trách 

nhiệm với sinh cảnh.  

 Các công ty du lịch sẽ 

được hỗ trợ và hướng 

dẫn nhằm xây dựng 

các phương pháp vận 

hành và thúc đầy du 

lịch có trách nhiệm.  



 25 

 họ có thể bảo vệ 

tương lai của mình.  

 

Nhấn mạnh các ảnh 

hưởng tiêu cực do 

không đối phó với 

việc thay đổi khí hậu  

 Đe doạ nghiêm trọng 

đối với nhà cửa đặc 

biệt là dọc theo đồng 

bằng sông Cửu Long.  

 Hủy hoại trữ lượng 

cá, nước uống và hủy 

hoại đất nông nghiệp 

gây ra sự đe doạ cho 

nền kinh tế tỉnh.  

 Đưa ra dữ liệu để hỗ  

trợ các vấn đề trên.  

 

 Đe dọa nhà  của, nước 

uống và đất nông 

nghiệp.  

 Đưa ra dữ liệu hỗ trợ 

các vấn đề trên.  

 

 Đe doạ nghiêm trọng 

đối với nhà cửa đặc 

biệt dọc theo sông 

Cửu Long.  

 Hủy hoại trữ lượng cá 

và nước uống.  

 Đưa ra dữ liệu hỗ trợ 

các vấn đề trên.  

 

 

 Đe dọa nghiêm trọng 

đối với nhà cửa đặc 

biệt dọc theo sông 

Cửu Long.  

 Hủy hoại trữ lượng 

cá, nước uống và hủy 

hoại đất nông nghiệp.  

 Đưa ra dữ liệu hỗ trợ 

các vấn đề trên.  

 

 Phá hoại môi trường 

và vì vậy các cơ hội 

du lịch giảm sút trong 

khu vực.  

Tạo áp lực xã hội 

nhằm đối phó với đe 

dọa của thay đổi khí 

hậu 

 

 Sử dụng lãnh đạo 

cộng đồng, người già 

và các thành phần có 

liên quan.  

 Làm việc với chính 

quyền địa phương và 

các sở ban nghành 

của chính phủ.  

  Ảnh hưởng của thay 

đổi khí hậu là không 

thể tránh khỏi vì vậy 

hành vì của các bạn 

hiện nay sẽ ảnh 

hưởng đến mỗi thế hệ 

tương lai.  

 Làm việc với chính 

quyền địa phương và 

các sở ban nghành 

của chính phủ.  

  Ảnh hưởng của thay 

đổi khí hậu là không 

thể tránh khỏi vì vậy 

hành vì của các bạn 

hiện nay sẽ ảnh 

hưởng đến mỗi thế hệ 

tương lai. 

 Thúc đẩy sự thật là 

chính phủ hỗ trợ và 

đang vận động thay 

đổi.  

 Ảnh hưởng của thay 

đổi khí hậu là không 

thể tránh khỏi vì vậy 

hành vì của các bạn 

hiện nay sẽ ảnh 

hưởng đến mỗi thế hệ 

tương lai. 

 Thúc đẩy sự thật là 

chính phủ hỗ trợ và 

đang vận động thay 

đổi.  

 Ảnh hưởng của thay 

đổi khí hậu là không 

thể tránh khỏi vì vậy 

hành vì của các bạn 

hiện nay sẽ ảnh 

hưởng đến mỗi thế hệ 

tương lai. 

Tăng niềm tin của 

người dân rằng họ có 

thể đóng góp và việc 

quản lý việc thay đổi 

khí hậu 

 Trình diễn các cộng 

đồng tương tự đã đối 

phó với việc thay đổi 

khí hậu để tạo ra mô 

hình.  

 Trình diễn việc thay 

đổi trong kỹ thuật 

canh tác sẽ có lợi ích 

như thế nào.  

 

 Trình diễn những ngư 

dân khách ở các tình 

huống tương tự đã 

đối phó với việc thay 

đổi khí hậu như thế 

nào để tạo ra mô 

hình.  

 

 Cho thấy hành động 

của họ sẽ đóng góp 

vào mục tiêu như thế 

nào.    

 

 Trình diễn các công ty 

du lịch khách đã đối 

phó với việc thay đổi 

khí hậu như thế nào 

để tạo ra mô hình.  

 

Đưa ra thông tin và 

hướng dẫn đơn giản 
 Tăng cường các mô 

hình về hành vi bằng 

  Cho thấy tầm quan 

trọng của việc trồng 

 Hướng dẫn đơn giản 

về đánh bắt gì và 

 Cung cấp hướng dẫn 

bằng hình ảnh đơn 

 Đưa ra hướng dẫn về 

vận hành du lịch bền 
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về phương pháp họ có 

thể làm giảm đe doạ 

của việc thay đổi khí 

hậu  

cách đưa ra hướng 

dẫn từng bước về các 

nguyên tắc / chiến 

lược có thể được áp 

dụng như thế nào 

trong cộng đồng của 

mình.  

 

cây bản địa và cây 

tràm địa phương.  

đánh bắt như thế nào.  giản về những điều 

nên làm và không nên 

làm.  

vững.   

 

6.3 Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức / chiến lược thay đổi hành vi đối với vấn đề quản lý rác thải  

 

Quản lý rác thải  Cấp tỉnh  Nông dân  Ngư dân  Dân tộc thiểu số  Công ty du lịch  

Nhận thức về vấn đề 

khó khăn và nhu cần 

cần thay đổi  

 Đưa ra bằng chứng về 

tác động tiêu cực của 

hành vi quản lý rác 

thải hiện nay ví dụ như 

các vấn đề về sức 

khỏe, suy thoái môi 

trường và ảnh hưởng 

nhìn thấy được dẫn 

đến du lịch và các cơ 

hội kinh tế bị giảm sút.  

 

 Nhấn mạnh tác động 

tiêu cực của các xả 

rác hiện nay đang ảnh 

hưởng đến đất đai ví 

dụ như suy thoái chất 

lượng đất, ô nhiễm 

nguồn nước và làm 

giảm chất lượng vụ 

mùa.  

 Điều quan trọng là 

nhấn mạnh các 

phương pháp quản lý 

rác hiện nay có ảnh 

hưởng đến nguồn 

nguồn và vì vậy ảnh 

hưởng đến đời song 

sinh vật biển.    

 Các vấn đề chính đối 

với nhóm nay về các 

phương pháp quản lý 

rác thải hiện nay 

được xem như là các 

kết quả xấu về sức 

khỏe, nguồn nước bị 

ô nhiễm và suy thoái 

đất đai.  

 Nhấn mạnh rằng các 

phương pháp quản lý 

hiện nay ddang gây ra 

ô nhiễm mô trường 

có thể nhìn thấy 

được, ảnh hưởng tiêu 

cực đến các cơ hội 

phát triển du lịch 

trong khu vực.   

 

Động lực tạo ra thay 

đổi  
 Những lợi ích của việc 

quản lý rác được cải 

thiện, các kết quả tốt 

về sức khỏe, những lợi 

ích về môi trường xã 

hội trong sạch ví dụ 

như tăng du lịch làm 

tăng việc làm và kinh 

tế xã hội được cải 

thiện. 

 Nhấn mạnh rằng bằng 

cách chấp nhận các 

hình thức quản ý rác 

thải tốt hơn thì có thể 

tăng cường năng suất 

đất đai bằng cách làm 

sạch hệ thống nước 

và môi trường.  

 Nếu các phương pháp 

tiếp cận thay thế được 

chấp nhận thì có thể 

cải thiện sức khỏe 

của các khu vực biển 

và vì vậy làm tăng 

năng suất. 

 Bằng cách nhấn mạnh 

rằng nếu vấn đề này 

không được đề cập 

thì chất lượng sống 

trong các cộng đồng 

sẽ bị ảnh hưởng tiêu 

cực. Có thể cải thiện 

tình hình bằng ách 

chấp nhận các hình 

thức quản lý rác thải 

mới.  

 

 Nếu các phương pháp 

quản lý rác thải được 

cải thiện thì làm cho 

khu vực được tiếp 

cận nhiều hơn về mặt 

thị trường và thu hút 

khách du lịch.  
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Phát triển kỹ năng 

chuẩn bị để thay đổi  
 Vẽ bản đồ cộng đồng 

để xác định các hình 

thức xả rác thay thế, 

thực hiện các phương 

pháp thương thảo với 

các thành viên miễn 

cưỡng trong cộng đồng 

ví dụ như nhóm tập 

trung, các diễn đàn 

tham gia của cộng 

đồng, các chiến lược 

hỗ trợ các thành viên 

của cộng đồng và các 

nền công nghiệp để 

quản lý rác thải ví dụ 

như phát triển cơ sở hạ 

tầng phù hợp, giáo dục 

người dân sử dụng các 

cơ sở hạ tầng này như 

thế nào.  

 

 Làm việc với các 

cộng đồng ngư dân 

đánh giá các nguyên 

nhân của các vấn đề 

khó khăn trong quản 

lý rác hiện nay là gì 

và sau đó xây dựng 

các phương pháp thay 

thế trong khi đề cập 

đến các nhu cầu của 

cộng đồng. Điều này 

có thể bao gồm cơ sở 

hạ tầng mới và hỗ trợ 

cộng đồng cách sử 

dụng những cơ sở hạ 

tầng này.  

 Điều quan trọng là 

làm việc với các cộng 

đồng ngư dân để tìm 

hiểu các nguyên nhân 

hiện nay và các 

phương pháp quản lý 

rác hiện nay đang góp 

phần gây ra tình hình 

hiện nay. Sau đó có 

thể xây dựng kế 

hoạch hành động về 

các phương pháp và 

cơ sở hạ tầng nào cần 

phải có.  

 Phân tích các phương 

pháp quản lý rác hiện 

nay và những cộng 

đồng này góp phần 

gây ra tình hình hiện 

nay như thế nào. Sau 

đó có thể xaay dựng 

phương pháp và cơ 

sở hạ tầng nào cần 

phải có.  

 Bằng cách làm việc 

với các công ty du 

lịch có thể nhận được 

sự hỗ trợ từ các công 

ty này đối với các 

sáng kiến quản lý rác 

thải, xây dựng các 

phương pháp mới cho 

các công ty này nhằm 

xả rác và bắt đầu các 

phương pháp tốt hơn.   

Chấp nhận bay đầu 

hoạt động mới hoặc 

hành vi mới  

 Tổ chức sự kiện (ví dụ 

ngày vệ sinh) và vận 

động thanh niên địa 

phương tham gia.  

 Cung cấp các nguồn 

cho nông dân ví dụ 

như thùng đựng rác 

và giáo dục họ những 

lợi ích trên thực địa.  

 

 Cung cấp các nguồn 

như thùng đựng rác 

cho các cộng đồng 

ven biển.    

 Cung cấp các thùng 

đựng rác cho cộng 

đồng.   

 

 Tự giám sát các hành 

vi mới được chấp 

nhận đối với các cơ 

hội phản ánh và so 

sánh.  

 

Duy trì hoạt động 

mới và hợp nhất vào 

lối sống 

 Tăng cường các hành 

vi bằng cách tổ chức 

các sự kiện ở các 

khoảng thời gian 

thường xuyên.  

 

 Bảo đảm rằng các 

thùng đựng rác được 

duy trì trong khu vực.  

 

 Bảo đảm rằng các 

thùng đựng rác được 

duy trì trong khu vực.  

 

 Bảo đảm rằng các 

thùng đựng rác được 

duy trì trong khu vực.  

   

 

 Đưa ra ý kiến phản 

hồi cho biết sự thay 

đổi đang tiến triển 

như thế nào và việc 

tiếp nhận ý tưởng 

mới hoặc chiến lược 

mới.  
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6.4 Các mô hình đề xuất chuyển tải thông tin cho các nhóm mục tiêu khác nhau  

 

Nhóm mục tiêu  Mô hình chuyển tải thông tin  

Cấp tỉnh    Các chương trình trên truyền hình dưới hình thức phim tài liệu hoặc quảng cáo.  

 Các chương trình trên đài phát thanh dưới hình thức quảng cáo ngắn.  

 Các chương trình trên loa phóng thanh.  

 Các biểu ngữ bên đường đặt ở chợ, trạm xe buýt và sân bay.  

 Tạo ra website và liên kết trang này với trang website của tỉnh. 

 Brochures/ tờ rơi nhằm tăng cường thông điệp.  

 Ngày nhận thức được dành riêng ví dụ như ngày nhận thức về khu dự trữ sinh 

quyển mời thanh niên và lãnh đạo cộng đồng tham gia.  

 Họp với cộng đồng với các đại diện của chính phủ nhằm tăng cường thông điệp.  

 Hội thảo với nhân vien các sở ban nghành của chính phủ (ví dụ như Sở Nông 

nghiệp & Phát triển Nông thôn). 

 

Nông dân   Truyền thông giáp mặt thông qua chiến dịch tận nhà do thanh niên và già làng 

trong cộng đồng tổ chức. 

 Hội thảo đầu bờ nhằm mục đích giáo dục nông dân về các kỹ thuật canh tác được 

cải thiện.  

 Tổ chức các ngày và sự kiện đặc biệt nhằm tăng cường sự cam kết hỗ trợ nông dân.  

 

Ngư dân   Làm việc với các quan chức chính quyền ngư dân địa phương tổ chức các nhóm 
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thảo luận và họp với ngư dân.  

 Tổ chức các ngày và sự kiện đặc biệt nhằm tăng cường sự cam kết hỗ trợ ngư dân.  

 Phần lớn chiến dịch này đòi hỏi phải có sự liên lạc giáp mặt với ngư dân.  

 

Dân tộc thiểu số   Tổ chức hội thảo nhsom và họp với những người này.  

 Tổ chức các ngày và sự kiện đặc biệt nhằm tăng cường sự cam kết hỗ trợ dân tộc 

thiểu số.  

 Phần lớn chiến dịch này đòi hỏi phải có sự liên lạc giáp mặt.  

Công ty du lịch   Làm việc với các quan chức du lịch địa phương tổ chức các nhóm thảo luận và họp 

với các công ty du lịch địa phương.  

 Cung cấp tờ bướm, tờ rơi nhằm tăng cường thông điệp về hướng dẫn và hành vi 

mong đợi về du lịch bên trong khu dự trữ sinh quyển.  

 Phối hợp làm việc với các công ty du lịch địa phương xây dựng các chiến lược tìm 

kiếm thị trường và hỗ trợ kinh doanh để hỗ trợ xây dựng thị trường này.  
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7.0 Nhiệm vụ 4: Thiết kế và chuẩn bị tài liệu sẽ được sử dụng trong quảng cáo  

 

Nội dung cụ thể của tài liệu này sẽ được xây dựng phục vụ cho các chiến dịch hiện đang được 

thương thảo và sẽ đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận có điều phối và hợp nhất. Đầu tiên là 

nhất thiết phải đạt được sự thống nhất giữa nhân viên dự án về tầm quan trọng có liên quan của 

vấn đề này, chiến lược thông điệp toàn diện, các phương pháp nhắm vào các nhóm đã được xác 

định và sự điều phối toàn chiến dịch. Cần xem xét các vấn đề trước đây đã được xác định ví dụ 

như tính đa dạng của cộng đồng, các rào cản và các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi và nhu cầu của 

nhiều nhóm mục tiêu khác nhau. Phần sau mô tả các tài liệu trung tâm nhất cần được thiết kế và 

chuẩn bị nhằm hỗ trợ nội dung các chiến dịch nâng cao nhận thức. Có khả năng là khi chiến dịch 

tiến triển thì sẽ cần xây dựng thêm tài liệu.  

 

7.1 Đài phát thanh và truyền hình  

 

Chương trình trên truyền hình được xem là chiến lược sống còn để chuyển tải và cung cấp các 

thông địep của chiến dịch nhờ vào sự phổ cập rộng rãi của truyền hình đối với nhiều nhóm mục 

tiêu khác nhau. Các sáng kiến vẫn được tiếp tục với đài phát thanh và truyền hình nhằm hỗ trợ 

xây dựng và hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức của dự án. Đài phát thanh và truyền hình 

cũng có trách nhiệm phát song các chương trình phát thanh trên vô tuyến và loa phóng thanh. Đã 

thiết lập được mối quan hệ làm việc tích cực với nhân viên của đài này. Nhân sự của đài đã cùng 

cấp cho dự án sổ tay hướng dẫn sản xuất chương trình nâng cao nhận thức, bao gồm các bước 

sau:  

1. Hoàn chỉnh kế hoạch công tác giữa dự án và đài.  

2. Dự án cần phải có sự phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Các chuyên gia nước ngoài cần phải có sự phê duyệt của Sở Ngoại vụ khi tiếp cận vào 

các khu vực bảo tồn.  

4. Thành lập nhóm làm việc bao gồm nhân viên của dự án và nhân viên của đài.  

Hai kết quả chính có được từ cuộc họp với nhân viên của đài, bao gồm tính chất của chiến dịch 

ví dụ như sản xuất phim tài liệu và quảng cáo ngắn và các bước chuẩn bị sản xuất và quay phim  

có nghĩa là phim sẽ được quay ở tỉnh sử dụng các trang thiết bị của đài và phần hiệu đính sẽ 

được hoàn chỉnh tại Australia với sự hỗ trợ của Trường Đại học Công nghệ Bang Queensland.   
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Để hỗ trợ chiến dịch trên truyền hình và tạo ra hình thức truyền thông đại chúng khác thì nên sử 

dụng các chương trình trên vô tuyến và loa phóng thanh. Cụ thể là các thông điệp ngắn bằng chữ 

dựa vào nội dung của chiến dịch nâng cao nhận thức nên được sản xuất và truyền tải ở các tỉnh 

khác.  

7.1 Các nguồn hỗ trợ cho các chiến dịch giáp mặt  

 

Cần phải xây dựng tài liệu nhằm hỗ trợ chiến dịch giáp mặt nhắm vào các hộ gia đình trong vùng 

dự án. Việc xây dựng tài liệu này nên dựa vào và tăng cường thông điệp trong toàn bộ chiến dịch 

và đưa ra thông tin cụ thể có liên quan đến các thị trường mục tiêu cụ thể. Có ý kiến đề xuất rằng 

tài liệu hỗ trợ nên bao gồm brochure và tờ bướm. những tài liệu này có thể được sử dụng bở 

thanh niên trong cộng đồng và lãnh đạo địa phương nằm bên trong vùng dự án.   

7.2 Băng rôn   

 

Có ý kiến đề xuất rằng các băng rôn bên đường được sử dụng trong các khu vực thành thị và 

nông thôn trong các vị trí chiến lược như chợ, sân bay, trạm xe buýt, bến tàu và bãi biển. Nội 

dung của băng rôn nên thay đổi tùy thuộc vào vị trí và nhóm mục tiêu. Ví dụ băng rôn được sử 

dụng ở Phú Quốc có thể được thiết kế để nâng cao nhận thức về quản lý rác thải.  

 

 

 

 

 

 

 


