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HƯỚNG DẪN 
Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023 

 -----  

Căn cứ Hướng dẫn số 104-HD/BTGTU ngày 30/01/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023; 

Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng hướng dẫn, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích 

- Nhằm giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy, Mặt trận và các tổ chức 

chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên thành phố và lực lượng tuyên truyền viên 

cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên 

truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong năm 2023. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 

miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới; góp phần tăng cường sự thống nhất trong 

Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của cấp ủy năm 2023 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt, tuyên truyền, thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Tỉnh 

ủy, Thành ủy, nhằm làm chuyển biến tích cực, sâu sắc về nhận thức của cấp ủy các 

cấp, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền 

miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó nâng cao trách nhiệm, 

thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế 

mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình mới.  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy, Mặt trận, 

các tổ chức chính trị - xã hội, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ của cấp ủy và 

hướng dẫn nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 

2023 tham mưu triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 

2023. Tập trung đổi mới theo tinh thần hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng 

“nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ, đảng viên và quần 

chúng nhân dân. 
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II. Các hoạt động chủ yếu năm 2023 

1. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên 

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng 

tháng và đột xuất (nếu có) bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. 

Căn cứ vào nội dung của từng hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương và 

điều kiện cụ thể địa phương, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Thành ủy 

quyết định phạm vi mở điểm cầu tiếp sóng Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực 

tuyến. 

2. Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

2.1. Về báo cáo viên 

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy rà 

soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố đủ về số lượng, bảo đảm tiêu 

chuẩn theo quy định; đồng thời rà soát, thay thế những báo cáo viên không hoạt 

động hoặc hoạt động không hiệu quả. 

Việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên thành phố tiếp tục thực hiện theo 

Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung 

ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 

30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Quan tâm, kiện toàn những người 

có trình độ, tâm huyết, kinh nghiệm và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền miệng.  

2.2. Về tuyên truyền viên cơ sở 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về triển khai thực hiện Quyết định 973-QĐ/BTGTW ngày 15/12/2021 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, 

tuyên truyền viên của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng 

trực thuộc tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo rà soát, kiện toàn, xây dựng đội ngũ 

tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc thống nhất về số lượng và 

phương thức quản lý, tổ chức hoạt động, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện 

địa phương. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Việc cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền thông qua hội nghị báo 

cáo viên hằng tháng, 02 bản tin (Bản tin thông báo nội bộ, Thông tin tổng hợp do 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành); các tài liệu, đề cương tuyên truyền 

theo chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành. 
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Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy, cấp ủy đảng trực thuộc cung cấp 

thông tin đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là tuyên truyền viên cơ sở 

để triển khai công tác tuyên truyền miệng. 

- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc định kỳ hằng tháng (trước ngày 

10 hằng tháng) báo cáo tình hình nắm bắt dư luận xã hội ở địa phương, cơ quan, 

đơn vị mình; định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6), hằng năm (trước ngày 10/11) 

báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên về Ban Thường vụ 

Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

4. Về khảo sát, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo 

viên, tuyên truyền viên 

Căn cứ Kế hoạch về khảo sát, kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu Thành ủy xây dựng kế hoạch khảo sát, 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động 

báo cáo viên, tuyên truyền viên thành phố và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.  

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức 

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thành ủy tổ chức các lớp tập huấn về 

kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; cập nhật kiến thức cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác tuyên giáo đảng ủy xã, phường và đội ngũ tuyên truyền viên 

nòng cốt ở cơ sở. 

6. Thực hiện chế độ, chính sách trong công tác tuyên truyền miệng 

Văn phòng Thành ủy chi trả chế độ phụ cấp báo cáo viên thành phố 01 

quý/01 lần theo quy định hiện hành; cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, Trung tâm 

Chính trị thành phố vận dụng thực hiện mức chi trả thù lao cho báo cáo viên khi 

tiến hành công tác tuyên truyền miệng theo Quyết định 67/2021/QĐ-UBND ngày 

23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một 

số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

III.  Một số nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng ủy trực thuộc, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát hướng dẫn, nhiệm vụ của cấp 

ủy và nhu cầu thông tin của các nhóm đối tượng để lựa chọn, xây dựng nội dung, 

kế hoạch tuyên truyền miệng trong năm 2023, bảo đảm sự cân đối giữa thông tin 

cơ bản và thông tin thời sự để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Kịp thời thông tin định hướng trước những sự kiện, vấn đề phức tạp, nhạy cảm 

được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm. 
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1. Về công tác xây dựng Đảng 

- Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021- 2026 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 

nhiệm kỳ 2020- 2025; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 

khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 

gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Thành ủy; 

tập trung tuyên truyền quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về 

tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống 

chính trị trong giai đoạn mới”. 

- Tuyên truyền công tác và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực theo tài liệu chính thống, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức năng 

và Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực. 

- Tuyên truyền kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 

năm 2023 theo Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.  

2. Về phát triển kinh tế - xã hội 

- Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, tháng 1/2023. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, thành phố và cả nước năm 2022, quý, 6 tháng và năm 2023. 

- Tuyên truyền Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; 

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 
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- Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết 

đại hội đảng bộ các cấp. 

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ 

và môi trường  

- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh 

vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 

16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, 

nghệ thuật trong thời kỳ mới. 

- Tuyên truyền kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. 

- Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược 

phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt 

Nam giai đoạn 2021 - 2030... 

- Tuyên truyền Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và 

chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

- Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ 

chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ 

hội trong năm 2023. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Tuyên truyền Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2023 và Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 

2023 - 2024. 

- Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2022 và 

năm 2023; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển 
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khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Tuyên truyền những chương trình lớn của Ngành Y tế trong năm 2022 và 

năm 2023; công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tuyên truyền các hoạt động thể dục - thể thao lớn trong năm 2023. 

4. Về quốc phòng, an ninh 

- Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên 

truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023. 

- Tuyên truyền tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra 

trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp 

pháp của quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển. 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 06/01/2023 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, 

vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

- Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội năm 2023. 

 5. Về công tác đối ngoại 

- Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa 

phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 

rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn 

định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. 

- Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp 

Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam. 
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 - Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, 

các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam. 

 - Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối 

với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

 - Tuyên truyền những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là 

thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2025, cơ quan 

có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống Liên Hợp quốc trong bảo vệ và thúc 

đẩy quyền con người, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những 

chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt 

hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực. 

- Tuyên truyền, định hướng chính trị về các sự kiện nổi bật của thế giới 

trong năm 2023 được dư luận xã hội quan tâm. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Hướng dẫn này và định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy; cấp 

ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện công tác 

tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, địa 

phương, đơn vị mình bảo đảm hiệu quả, thiết thực. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các địa 

phương, đơn vị báo cáo về Thường trực Thành ủy để điều chỉnh, bổ sung và chỉ 

đạo kịp thời. 

 

Nơi nhận:       
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Các đồng chí UVTV Thành ủy, 

- Mặt trận, các đoàn thể thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Phú 
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