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KẾ HOẠCH 
 Thực hiện Đề án số 06-ĐA/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 trong tình hình mới 

----- 

 

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/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 (viết tắt là 

Đề án số 06-ĐA/TU); Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo 

cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

qua đó, 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, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

2. Yêu cầu 

Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng ở cấp huyện và 

tuyên truyền viên ở cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả. 

 Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi 

mới hình thức và nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng 

kết, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng ngày 

càng tốt hơn. 

II. Mục tiêu, chỉ tiêu 

1. Mục tiêu 

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình 

hình mới; chú trọng đổi mới về phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên của Đảng; kết hợp hài hòa, hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền 

truyền thống với hiện đại. Tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ theo quy định; 

cung cấp kịp thời và đầy đủ tài liệu nghiên cứu phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên 

truyền viên cơ sở đảm bảo cơ cấu, số lượng và chất lượng. Cử báo cáo viên cấp huyện 
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tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp 

vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên 

truyền miệng, đáng ứng yêu cầu phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị ở địa phương. Quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ 

có hiệu quả cho công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

2. Chỉ tiêu 

- Định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện; tổ chức kết nối hội nghị báo 

cáo viên trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở; đột xuất tổ chức thông tin những vấn đề 

được dư luận xã hội quan tâm bằng hình thức trực tiếp hoặc vừa trực tiếp vừa trực 

tuyến; cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ sở (từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi) định kỳ 

hàng tháng. 

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đảm bảo theo quy định, khắc 

phục tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả; đội ngũ báo cáo viên có trình độ đại học trở 

lên, có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, uy tín, nghệ 

thuật hùng biện. 

- 100% Đảng bộ xã, thị trấn thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở có năng 

lực, kinh nghiệm và tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động 

tại địa phương; ưu tiên bố trí người có uy tín trong cộng đồng (chức sắc, chức việc, 

giáo viên nghỉ hưu…) tham gia lực lượng tuyên truyền viên tại địa phương. 

- Từ năm 2023, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc còn lại (Chi bộ, Đảng bộ khối 

cơ quan) 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 uỷ, Bí thư chi bộ nơi sinh hoạt. 

- 100% báo cáo cáo viên cấp huyện được tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp 

vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng theo chương trình của Tỉnh; phấn đấu 100% tuyên 

truyền viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng tại huyện. 

- Có từ 95-98% cán bộ, đảng viên được cập nhật thông tin thời sự, các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Căn cứ tình hình thực tế, cấp huyện tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền 

viên giỏi (02 năm/lần), nhằm tạo điều kiện cho báo cáo viên, tuyên truyền viên giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các 

Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

- Quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, của Tỉnh uỷ, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về hoạt động tuyên 

truyền miệng; cụ thể hoá triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc thù của từng 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên 

truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, xem đây là nội dung lãnh 
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đạo quan trọng, thường xuyên và có phân công cụ thể; cử cấp uỷ viên trực tiếp cung 

cấp thông tin đối với các sự kiện, vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp được dư luận 

quan tâm cho cán bộ chủ chốt địa phương khi cần thiết; đồng thời chú trọng công tác 

kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết, qua đó, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác 

tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

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 chức sắc tôn giáo, trí thức, 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, 

phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

nhiệm vụ chính trị của địa phương đến nhân dân trên địa bàn khu dân cư. 

3. 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 

hoá, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng người nghe. Tổ chức 

các chuyên đề thời sự cho các đối tượng (kể cả lồng nghép vào các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ) 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. Nội dung tuyên truyền phải có tính Đảng, 

tính thời sự, tính chiến đấu, kết cấu chặt chẽ, logic trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa 

học. 

- 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 

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 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…; tuyên truyền gắn với đối thoại, giải đáp thắc mắc đối với các vấn đề nóng, 

nhạy cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; công tác tuyên truyền miệng phải 

hướng mạnh về cơ sở. 

- Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ; 

cung cấp các tài liệu bằng văn bản và file mềm thông qua ứng dụng công nghệ thông 

tin, để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng; tăng 

cường cung cấp thông tin, định hướng cho các nhóm đối tượng, như: Cán bộ hưu trí, 

chức sắc và một số nhóm đối tượng đặc thù dễ nằm ngoài sự tác động của công tác tư 

tưởng (Một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên; trí thức, văn nghệ sĩ; đồng bào có 

đạo, đồng bào dân tộc thiểu số…). Phát huy việc cung cấp thông tin thông qua người 

đứng đầu tổ chức, thành phần tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư nhằm phục 

vụ tốt công tác tuyên truyền miệng, tạo lan toả nhanh trong các tầng lớp Nhân dân. 

Ngoài tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; định 
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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,... để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên. 

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

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền 

viên cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, hợp lý về thành phần và cơ cấu, bảo đảm theo 

đúng Quyết định số 973-QĐ/BTGTW ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương; thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của báo cáo viên cấp huyện, tuyên 

truyền viên Cấp ủy cơ sở theo Quyết định số 624-QĐ/HU, ngày 21/2/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

- Quan tâm cử và giới thiệu đội ngũ báo cáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong 

tình hình mới; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu 

tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. 

5. Thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội 

Căn cứ tình hình thực tế, thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của 

huyện (thành phần gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, người theo tôn giáo, 

người dân tộc thiểu số...) nhằm kịp thời nắm bắt, tập hợp những vấn đề được dư luận 

xã hội quan tâm, để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác 

tuyên truyền miệng gúp ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Cơ quan Thường trực giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ 

đạo, quản lý hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội là Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

6. Phân công báo cáo viên phụ trách chuyên đề 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác của từng báo cáo viên để phân 

công phụ trách theo từng chuyên đề, như: tuyên truyền về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế; 

văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại…, trong đó, chú trọng phân 

công báo cáo viên tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

7. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền miệng; đảm bảo chế 

độ; tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

- 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…); chú trọng đến chất 

lượng kết nối trực tuyến mang tính bảo mật cao, đường truyền đảm bảo thông suốt. 

- Tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng được học tập, bồi 

dưỡng, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền. 

- Thực hiện chế độ phụ cấp cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và chế độ khác 

có liên quan đến thực hiện hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng, theo quy định hiện hành. 
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8. Đẩy mạnh kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền miệng 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền 

miệng gắn với nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, nhân rộng 

những điển hình, cách làm có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ tổ chức 

sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này. 

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

1.  Các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao trách 

nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin theo hướng kịp thời, thiết thực, 

hiệu quả; xác định hoạt động tuyên truyền miệng phải luôn chủ động, đi đầu, nhạy bén, 

linh hoạt; chú trọng tổ chức các buổi thông tin đột xuất đến cán bộ và Nhân dân những 

vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, vấn đề “nhạy cảm” mà các phương thức tuyên 

truyền khác không thể thực hiện được. Đặc biệt chú ý tuyên truyền trước, trong và sau 

những sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, trước khi 

ban hành Luật, Bộ luật… nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. 

2. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên huyện, 

tuyên truyền viên cơ sở. Cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần lựa 

chọn những cán bộ thật sự tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín, có khả năng truyền đạt 

tốt, thu hút người nghe để chọn, đưa vào đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cử 

báo cáo viên cấp huyện tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới; 

tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. 

3. 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 thế lực thù địch, định hướng tư tưởng, nâng cao tinh thần 

cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện; chú trọng 

bố trí báo cáo viên đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Các Cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - 

xã hội tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung 

Kế hoạch này; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. 

2. Đảng ủy các xã, thị trấn khẩn trương thành lập (nếu chưa), rà soát, kiện toàn 

đội ngũ tuyên truyền viên đảm bảo theo quy định; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, 

thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng cho lực lượng tuyên truyền viên cấp 

mình. Định kỳ, hằng năm thống kê, báo cáo chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, kết 

quả hoạt động tuyên truyền miệng và đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác 

tuyên truyền miệng tại cơ sở gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy tổng hợp). 

3. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

và tình hình thực tiễn quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên trong hệ 
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thống; kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền chính thống đến người đứng đầu tổ 

chức hội, đoàn thể cơ sở, thành phần tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư để 

tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả công tác 

tuyên truyền miệng và hoạt động tuyên truyền viên cơ sở cho Ban Thường vụ Huyện 

uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp). 

4. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo 

hướng hiện đại để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng từ huyện đến cơ 

sở. 

5. Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan 

liên quan dự trù kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện, 

chi chế độ báo cáo viên, mua và cấp phát các loại tài liệu cho báo cáo viên theo quy 

định. 

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

triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU và Kế nhoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; 

căn cứ tình hình thực tế tại đia phương, tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ bồi dưỡng 

kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng vào kế hoạch lý luận chính trị; kịp 

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

cáo viên, tuyên truyền viên (thông qua Cấp ủy, tổ chức Đảng). 

- Chủ trì theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện theo quy chế 

hoạt động; phối hợp phân công báo cáo viên phụ trách chuyên đề theo từng lĩnh vực; 

báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và kết quả tổ 

chức thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và Kế hoạch này về Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định. 

(Gửi kèm Đề án số 06-ĐA/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). 

 

Nơi nhận         
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (báo cáo),         
- UBND huyện, 
- Các Ban Đảng Huyện uỷ, 
- Trung tâm chính trị huyện, 

- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH huyện,        
- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, 
- Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.            

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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