
ADB bắt đầu tiến hành rà soát lại Chính sách Truyền thông 
 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang tiến hành rà soát tổng thể Chính sách Truyền thông  
của mình. Chính sách này được phê chuẩn vào năm 2005. Việc rà soát sẽ được thực hiện với 
sự đóng góp ý kiến của đông đảo các bên liên quan từ các nước thành viên của ADB. Bản 
chính sách sửa đổi dự kiến sẽ được trình lên Ban Giám đốc Điều hành của ADB xem xét vào 
Quí I năm 2011.  
 
ADB xin ý kiến đóng góp của công chúng đối với Chính sách Truyền thông từ nay cho đến ngày 
15 tháng 4 năm 2010. Những ý kiến đóng góp này sẽ được cân nhắc khi xây dựng dự thảo lần 
thứ nhất của chính sách truyền thông sửa đổi. Trong Quí II năm 2010, dự thảo lần thứ nhất này 
sẽ được thảo luận trong các cuộc tham vấn rộng rãi được tổ chức tại một số nước thành viên. 
Thời gian biểu cho quá trình rà soát được đính kèm theo đây.  

Chính sách Truyền thông kêu gọi xây dựng mối quan hệ hiệu quả với bên ngoài và cải thiện 
khả năng tiếp cận thông tin. Chính sách này được xây dựng dựa trên giả định khuyến khích 
việc công khai thông tin, trừ khi có những lý do bắt buộc khiến thông tin không thể được công 
khai. Chính sách này đặt trọng tâm vào những người bị ảnh hưởng bởi dự án và sự phát triển 
của cách tiếp cận có sự tham gia.  

Kể từ khi Chính sách Truyền thông được phê chuẩn vào năm 2005, ADB đã xây dựng và công 
bố công khai các đánh giá hàng năm để báo cáo về tình hình thực hiện chính sách. Quá trình rà 
soát này sẽ đảm bảo rằng Chính sách Truyền thông phản ánh những bài học kinh nghiệm có 
được và sự phát triển của ADB. Việc rà soát cũng sẽ đem lại cho các bên liên quan bên ngoài 
cơ hội được trình bày quan điểm và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao tính hiệu quả của 
chính sách truyền thông.  

  

  


