
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN   

HUYỆN UỶ NINH PHƯỚC 

* 

Số         -CV/HU 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

 công tác tuyên truyền miệng, hoạt động  

báo cáo viên, tuyên truyền viên 

 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    Ninh Phước, ngày       tháng  10  năm 2022 

 

Kính gửi:     - Uỷ ban nhân dân huyện, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Văn phòng Huyện ủy, 

- Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, 

- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt 

động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình 

mới; Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, Chính quyền, 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, 

tuyên truyền viên trên địa bàn huyện trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt 

của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên trong công tác 

tuyên truyền miệng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đi vào cuộc sống. 

 2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong 

việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; phát huy vai trò 

các vị chức sắc tôn giáo, trí tức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,  

đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp… trong công tác tuyên truyền miệng tại địa 

phương. 

 3. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động và cung 

cấp thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền miệng theo hướng đa 

dạng, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và sát cơ sở, phù hợp 

với từng đối tượng người nghe; thường xuyên tổ chức chuyên đề thời sự cho các 

đối tượng để kịp thời cung cấp và định hướng thông tin đối với các sự kiện quan 

trọng, nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm. 

- Phương pháp tuyên truyền phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính giáo 

dục, tính nghệ thuật (ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn nhưng không thổi phồng hoặc bóp 



2 

 

méo vấn đề). Kết hợp phương pháp truyền thống gắn ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác đối thoại 

trong công tác tuyên truyền miệng, qua đó, giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên 

nắm rõ hơn tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để  

tham mưu đề xuất giải pháp thích hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

- Hình thức, phương tiện tuyên truyền miệng phù hợp với nội dung, đối 

tượng, như: Lồng ghép các buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, sân khấu hoá, thông 

qua hệ thống phát thanh…; công tác tuyên truyền miệng phải hướng về cơ sở. 

Ngoài tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; định 

kỳ hoặc đột xuất tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề để thông tin tình hình 

kinh tế- xã hội của địa phương, thông tin tình hình trong nước và quốc tế, những sự 

kiện, vấn đề được xã hội quan tâm... 

- Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời, chính xác và bằng 

nhiều hình thức, chú trọng cung cấp thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin. 

Phát huy việc cung cấp thông tin thông qua người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, 

cơ quan, đơn vị, địa phương, thành phần tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân 

cư. 

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thường 

xuyên cử và giới thiệu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia các lớp 

bồi dưỡng, để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và 

phương pháp, kỹ năng truyền đạt,… nhằm cuốn hút người nghe. Chú trọng cử báo 

cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số để trực tiếp thực hiện công tác 

tuyên truyền miệng tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và kết hợp 

tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. 

5. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh, 

chống quan điểm sai, trái, thù địch trên không gian mạng, để kịp thời vạch rõ cách 

thức, mục đích, thủ đoạn của các đối tượng nhằm định hướng tư tưởng, hướng dẫn 

hành động, nâng cao cảnh giác cách mạng, khắc phục tư tưởng mơ hồ, ảo tưởng 

trước những thông tin trái chiều. 

6. Đảng ủy các xã, thị trấn khẩn trương thành lập (nếu chưa), kiện toàn đội 

ngũ tuyên truyền viên của Đảng ở cơ sở bảo đảm theo quy định; đối với các chi bộ, 

Đảng bộ còn lại phân công 01 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên tại 

cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Bí thư chi bộ. Định kỳ hằng 

năm báo cáo kết quả hoạt động công tác tuyên truyền miệng, hoạt động tuyên 

truyền viên tại cơ sở gửi Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

tổng hợp). 

7. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác tuyên truyền miệng từ 

huyện đến cơ sở (phòng họp, hội trường phục vụ họp trực tuyến, máy chiếu, hệ 

thống âm thanh…). 

8. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ 
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quan liên quan đảm bảo chế độ đối với đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, kinh phí 

mua và cấp phát các loại tài liệu cho báo cáo viên theo quy định. 

9. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội 

dung công văn này. Chủ động tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở; căn cứ tình 

hình thực tế tham mưu tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên gỏi. Kịp thời 

cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ sơ kết, 

tổng kết.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo),    

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bc), 

- Các đ/c Huyện ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.            
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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