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1. GIỚI THIỆU 

Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 
(ASCC) 2015 đã hướng dẫn các chiến lược và chương trình 
của Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, thân thiện với 
môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Xây dựng bản 
sắc ASEAN là một trong những yếu tố cốt lõi của Kế hoạch 
ASCC, trong đó bao gồm hướng tới thúc đẩy nhận thức về 
ASEAN và ý thức cộng đồng. Thông tin và truyền thông là 
những lực lượng quan trọng hình thành nên nhận thức về 
ASEAN và xây dựng cộng đồng thông qua các hoạt động 
như triển khai kế hoạch truyền thông khu vực và quốc gia, 
hợp tác sản xuất và phát sóng đối với các tư liệu đa phương 
tiện về ASEAN. Các phương tiện truyền thông trong khu 
vực cũng tham gia vào việc quảng bá văn hóa, di sản và 
lịch sử của ASEAN.

Khi Cộng đồng ASEAN tiến lên phía trước, sự hợp tác trong 
thông tin và truyền thông sẽ khắc họa đậm nét những thành 
tựu của việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC, đồng thời 
tiếp tục giải quyết những thách thức trong phổ biến thông 
tin và nâng cao nhận thức để in đậm thêm dấu ấn cho công 
dân có ý thức thuộc về Cộng đồng ASEAN và bản sắc của 
các công dân ASEAN, tạo cơ hội mới cho người dân ASEAN 
và cộng đồng toàn cầu.

Các nỗ lực phải được đặt trong bối cảnh hiểu rõ về sự phát 
triển của bức tranh truyền thông và những thay đổi nhanh 
chóng về công nghệ đang được công dân ASEAN sử dụng 
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rộng rãi. Qua đó đảm bảo các thông điệp của ASEAN được 
phát đi qua các phương tiện khác nhau và sử dụng các 
công cụ truyền thông thích hợp. Bên cạnh việc thích ứng 
nhanh các công nghệ mới, các phương tiện truyền thông 
truyền thống và các phương tiện truyền thông tại cơ sở (đài 
phát thanh, báo chí cộng đồng) không được bỏ qua vì ở các 
vùng nông thôn vẫn sử dụng nhiều. Hơn nữa, các ngôn ngữ 
truyền thông sử dụng phải liên tục thích ứng với sự đa dạng 
về ngôn ngữ trong khu vực để tạo điều kiện tiếp cận thông 
tin rộng hơn.

Kế hoạch Chiến lược ASEAN về Thông tin và Truyền thông 
đa phương tiện giai đoạn 2016 - 2025 hoạt động theo tầm 
nhìn của Kế hoạch tổng thể ASCC 2025, tiến tới xây dựng 
một Cộng đồng ASEAN vì lợi ích người dân, đùm bọc, bền 
vững, tự cường và năng động. Ngành Thông tin và Truyền 
thông có liên quan trực tiếp tới chiến lược về một cộng đồng 
năng động và hài hòa trong Kế hoạch tổng thể ASCC, nâng 
cao nhận thức và tự hào về bản sắc, văn hóa và di sản của 
cộng đồng với khả năng đổi mới mạnh mẽ và đóng góp một 
cách chủ động cho cộng đồng toàn cầu.

2. MỤC TIÊU

Chiến lược ASEAN về Thông tin và Truyền thông đa 
phương tiện  giai đoạn 2016 - 2025 là một kế hoạch thực 
hiện trong 10 năm, hướng tới mục tiêu phát triển và hợp tác 
của ngành Thông tin và Truyền thông trong khu vực nhằm 

hỗ trợ các trụ cột cộng đồng và các lĩnh vực khác với các 
nhu cầu truyền thông riêng; thúc đẩy thực hiện các chính 
sách và sáng kiến của ASEAN và giao tiếp với người dân 
thông qua các cơ chế khác nhau nhằm tuyên truyền những 
lợi ích phát triển của ASEAN.

3. CÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH 

Các chiến lược chính trong Kế hoạch Chiến lược ASEAN về 
Thông tin và Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2016 
- 2025 bao gồm: 

Chiến lược 1: Tăng cường hợp tác và các thỏa thuận cấp 
ASEAN nhằm cung cấp các cơ chế khu vực để thúc đẩy 
tiếp cận thông tin; 

Chiến lược 2: Khuyến khích phát triển các chương trình và 
phổ biến thông tin về những lợi ích và cơ hội mà cộng đồng 
ASEAN mang lại và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, đánh giá 
cao sự đa dạng và ý thức thuộc về cộng đồng hội nhập này; 

Chiến lược 3: Khai thác việc sử dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông như là phương tiện kết nối với cộng đồng 
khu vực và toàn cầu cho các nhóm đối tượng khác nhau; 

Chiến lược 4: Kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia 
truyền thông, các nhà nghiên cứu, kinh doanh và các tổ 
chức khác trong hợp tác phát triển nội dung về ASEAN. 
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4. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT 

4.1. Chiến lược 1

Tăng cường hợp tác và các thỏa thuận cấp ASEAN 
nhằm cung cấp các cơ chế khu vực để thúc đẩy tiếp 
cận thông tin. 

Các lĩnh vực ưu tiên: 

a. Nghiên cứu thực trạng của ngành Thông tin và 
Truyền thông trong ASEAN; 

b. Xây dựng các thỏa thuận, kế hoạch hành động hoặc 
các khuôn khổ hợp tác cấp ASEAN để phối hợp và 
hợp tác với các Đối tác Đối thoại khác; 

c. Triển khai các sáng kiến cấp khu vực, trong đó có 
việc sử dụng các ngôn ngữ bản địa trong truyền 
thông để mở rộng hiểu biết về ASEAN và xây dựng 
cộng đồng; 

d. Tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc thực hiện Kế 
hoạch truyền thông quốc gia, hỗ trợ sự phát triển của 
các lĩnh vực khác cũng như nâng cao hiệu quả trong 
các chiến lược truyền thông của các ngành khác về 
ASEAN để phù hợp với Kế hoạch tổng thể truyền 
thông ASEAN; 

e. Xây dựng các sáng kiến Đối tác Công - Tư (PPP) để 
mở rộng tiếp cận thông tin; 

f. Tăng cường hợp tác trong ASEAN và với Đối tác  
Đối thoại;

g. Quảng bá/làm thương hiệu hình ảnh ASEAN và nâng 
cao vị thế của ASEAN để hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân trong và ngoài khu vực.

4.2. Chiến lược 2

Khuyến khích phát triển các chương trình và phổ biến 
thông tin về những lợi ích và cơ hội mà cộng đồng 
ASEAN mang lại và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, 
đánh giá cao sự đa dạng và ý thức thuộc về cộng đồng 
hội nhập này. 

 Các lĩnh vực ưu tiên: 

a. Hợp tác với ngành Giáo dục và Đào tạo để phát triển 
các tài liệu giảng dạy về ASEAN; 

b. Chia sẻ những bài học kinh nghiệm, tiến hành các 
chương trình nâng cao năng lực và hỗ trợ để cải thiện 
cách thức tiếp cận thông tin đa dạng, ví dụ: thư viện, 
bảo tàng, trung tâm cộng đồng…

c. Sử dụng các diễn đàn đa phương tiện và tổ chức các 
sự kiện để thu hút sự tham gia của phụ nữ, thanh niên 
và công chúng để tăng cường hiểu biết về ASEAN; 

d. Thúc đẩy việc đồng sản xuất có sự tham gia của các 
nước thành viên ASEAN như về du lịch và đời sống 
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để chia sẻ kiến thức và nhận thức của cộng đồng 
ASEAN và thúc đẩy kết nối người dân với người dân 
trong ASEAN;

e. Thuận lợi hóa trao đổi các ý tưởng và hợp tác sáng 
tạo, với các nghệ sỹ trong lĩnh vực phim, nghệ thuật 
biểu diễn và âm nhạc, để mở rộng sức ảnh hưởng 
trong và ngoài khu vực; 

f. Phát triển năng lực, kiến thức và mạng lưới các nhân 
viên truyền thông và các nhà sản xuất ASEAN trẻ để 
phát triển nội dung về ASEAN.

4.3. Chiến lược 3

Khai thác việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông như là phương tiện kết nối với cộng đồng khu vực 
và toàn cầu cho các nhóm đối tượng khác nhau. 

Các lĩnh vực ưu tiên: 

a. Sử dụng các phương tiện truyền thông mới để phổ 
biến thông tin về sự đoàn kết, đa dạng và thống nhất 
của ASEAN;

b. Phối hợp với các ngành khác để cải thiện về mặt 
công nghệ và khả năng tiếp cận trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông; 

c. Thúc đẩy phát triển các ứng dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông nhằm đẩy mạnh sự sáng tạo và 

sản xuất nội dung số cũng như phổ biến nội dung về 
ASEAN cho các nhóm đối tượng khác nhau;  

d. Thu hút các nhà quản lý của các phương tiện truyền 
thông mới để tăng cường nội dung hội nhập ASEAN. 

4.4. Chiến lược 4

Kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia truyền thông, 
các nhà nghiên cứu, kinh doanh và các tổ chức khác 
trong hợp tác phát triển nội dung về ASEAN. 

Các lĩnh vực ưu tiên: 

a. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự cộng tác giữa các 
chuyên gia truyền thông của các nước thành viên 
ASEAN để nâng cao trình độ chuyên môn và kiến 
thức để có thể bao quát và phổ biến tốt hơn các câu 
chuyện của ASEAN; 

b. Triển khai các chương trình giáo dục và đào tạo cho 
nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông thông qua 
sự tham gia của các bên liên quan;

c. Không ngừng đổi mới và sáng tạo để gia tăng sự đa 
dạng nội dung và sự phát triển của ngành Thông tin 
và Truyền thông; 

d. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại giữa các 
nền văn hóa trong và giữa các dân tộc trong và ngoài 
ASEAN;  
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e. Công nhận và khen thưởng đối với sự phát triển và 
phân phối nội dung liên quan đến ASEAN. 

5. KINH PHÍ 

Để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các nước thành viên 
ASEAN và các Đối tác Đối thoại ASEAN, việc thực hiện các 
dự án theo kế hoạch chiến lược này có thể được tài trợ một 
phần hoặc toàn bộ theo các nguồn tài chính mới và hiện 
có, bao gồm Quỹ Văn hóa ASEAN, các Đối tác Đối thoại 
ASEAN, các Tổ chức Quốc tế, các Quốc gia Thành viên 
ASEAN và các tổ chức công hoặc tư nhân khác.

6. GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO

Ban Thư ký ASEAN sẽ cung cấp báo cáo định kỳ về tiến 
độ của kế hoạch chiến lược này. Đánh giá giữa kỳ sẽ được 
tiến hành vào năm 2020 và đánh giá tổng kết Kế hoạch vào 
năm 2025.

7. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Kế hoạch Chiến lược có thể được sửa đổi khi cần thiết và 
theo sự đồng ý của Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN 
(AMRI).
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