
Bản tin chính sách 
 
Bản tin chính sách là gì? 
 
Bản tin chính sách của Sáng kiến STREAM là tài liệu được biên soạn với mục đích chia sẻ những bài 
học bổ ích thu thập được ở các địa phương và các chương trình nghiên cứu, bao gồm các vấn đề nổi 
bật liên quan đến chính sách. 
 
Các tài liệu này được soạn ngắn gọn, súc tích và liệt kê các tài liệu tham khảo cần thiết có liên quan 
đến từng chủ đề, nhằm tạo điều kiện cho người dân, các cơ quan, tổ chức, các nhà hoạch định chính 
sách có thể sử dụng các công cụ và cơ chế mới để hỗ trợ việc quản lý nguồn lợi thủy sản sao cho có 
lợi đối với các mục tiêu sinh kế của dân nghèo. 
 
Ai sẽ sử dụng các bản tin chính sách? 
 
Các bản tin chính sách được soạn thảo phục vụ cho: 
 
• Các nhà hoạch định chính sách 
• Những người thực thi chính sách 
• Những người tổ chức cộng đồng 
• Các tổ  chức phi chính phủ 
• Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính quyền 
• Các nhà tài trợ 
• Bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào xem loại tài liệu này là bổ ích 
 
Các tài liệu này do ai biên soạn và phát hành? 
 
Các bản tin chính sách được soạn thảo dựa vào việc tổng hợp những bài học từ tất cả các nhóm chủ 
thể (nông dân, ngư dân, những người làm việc với cộng đồng, các nhà chuyên môn). Quá trình này 
được thực hiện với sự trợ giúp của Sáng kiến Hỗ trợ Quản lý Nguồn lợi Thuỷ sản Khu vực (STREAM) 
thuộc Mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng Thuỷ sản Châu Á - Thái Bình Dương (NACA), thông qua 
việc tiếp xúc với các tổ chức và cá nhân có quan tâm, thiết kế chế bản, dịch thuật ra nhiều thứ tiếng 
và phổ biến chúng rộng rãi. Việc in ấn, phát hành các bản tin chính sách cũng do Sáng kiến STREAM 
đảm nhiệm. 
 
Có thể lấy các tài liệu này ở đâu? 
 
Các bản tin chính sách được phát hành bằng nhiều thứ tiếng từ các Phòng Thông tin STREAM ở các 
nước trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương và từ Văn phòng Khu vực của Sáng kiến STREAM tại 
Băng-cốc (Thái Lan). Độc giả cũng có thể tải xuấng từ mạng internet theo địa chỉ 
< http://www.streaminitiative.org/Library/PolicyBrief/index.html > 
 
Hiện nay đã có những bản tin nào? 
 
Bản tin Số 1 “Xây dựng đồng thuận” tổng hợp  những kinh nghiệm của nông dân, ngư dân, các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân ở cơ sở, cấp huyện, cấp bang và cấp quốc gia tại Ấn Độ, cùng với các tổ 
chức phi chính phủ tham gia vào dự án R8100 ‘”Khảo sát việc cải cách chính sách về cung cấp dịch 
vụ Nuôi trồng Thủy sản cho Dân nghèo” do Chương trình Các Hệ Nguồn lợi Tự nhiên thuộc Bộ Phát 
triển Quốc tế Vương quốc Anh tài trợ từ tháng 3/2002 đến tháng 4/2003, nhằm xác định, thử nghiệm 
và khuyến khích các cơ chế cải thiện việc cung cấp dịch vụ cần thiết cho đời sống người dân vùng 
nông thôn, với trọng tâm là nuôi trồng thủy sản. 
 
Bản tin Số 2 “Phương pháp tiếp cận sinh kế trong ngành thuỷ sản” tập hợp các bài học từ Dự án Hợp 
tác Kỹ thuật của FAO về “Hỗ trợ xoá đói giảm nghèo thông quả việc cải tiến phương thức quản lý 
nguồn lợi ở châu Á - Thái Bình Dương”, chia sẻ những hiểu biết về phân tích sinh kế và các phương 
pháp tiếp cận sinh kế. 


