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BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007
của Ban Bí thƣ (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lƣợng,
hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
---Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/BTGTU, ngày 18/4/2022 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của
Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả, như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, hƣớng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị
Sau khi Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư được ban hành, Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị để triển khai cho cán bộ cốt cán và báo cáo viên.
Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể triển khai học tập, quán triệt
sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 96 văn bản, gồm 02 nghị quyết,
16 hướng dẫn, 01 chương trình, 33 kế hoạch, 24 quyết định, 20 công văn để hướng
dẫn cơ sở thực hiện. Trong đó xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là
Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, ngày 29/10/2012 “về tăng cường giáo dục chính trị tư
tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK,
ngày 18/12/2013 “về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Qua đó nhằm
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung và tuyên truyền miệng
nói riêng, nhất là tăng cường kênh thông tin tư tưởng tại chi bộ.
Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, nhiều cấp ủy đã xây
dựng đội ngũ và ban hành quy chế hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên1.
Qua đó chỉ đạo, định hướng những nội dung quan trọng về công tác tư tưởng.

Đảng bộ: Trường Đại học Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Cục Thuế tỉnh
…
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Công tác tuyên truyền miệng luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện với
nhiều nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả2.
Hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ, với hình thức phong phú (trực
tiếp, trực tuyến); bình quân mỗi năm Đảng ủy Khối tổ chức khoảng 10 hội nghị
báo cáo viên. Thành phần tham dự hội nghị báo cáo viên bao gồm lãnh đạo cấp ủy
cơ sở, báo cáo viên Đảng ủy Khối, cán bộ phụ trách tuyên giáo cơ sở. Nội dung tập
trung vào các vấn đề lớn, trọng tâm, kịp thời nhằm cung cấp đầy đủ các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin tình hình thời sự và định hướng
công tác tuyên truyền trong thời gian tới; Đảng ủy Khối đã thường xuyên mời Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cung cấp các nội dung mà dư luận quan
tâm, các nhiệm vụ đang tập trung chỉ đạo nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho báo
cáo viên để tuyên truyền nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ,
đảng viên.
Việc cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên đã được chú trọng; nhiều loại tài
liệu tuyên truyền liên quan được biên soạn, sao gửi và cung cấp đến tận các cơ sở3.
2. Thực trạng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về
nội dung, phƣơng thức hoạt động
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, ban hành
quy chế hoạt động, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên.
Hiện nay, Đảng bộ Khối có 27 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 30 đồng chí
báo cáo viên Đảng ủy Khối và 110 báo cáo viên cấp cơ sở4. Chất lượng đội ngũ
báo cáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc quản lý đội ngũ báo cáo
viên ngày càng đi vào nền nếp và từng bước hoạt động có hiệu quả, hàng tháng hầu
hết báo cáo viên đều có báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, phản ánh tình hình dư
luận xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động về Đảng ủy Khối.
Việc thực hiện chế độ phụ cấp theo quy định, đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối
được chi trả 0,2% hệ số lương cơ sở.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua thông tin tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, tổ chức các Hội thi: Báo cáo viên giỏi, Bí thư chi bộ giỏi, học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội,…. 15 năm qua, cấp ủy đảng, đoàn thể đã tổ chức trên 1000 hội nghị để
quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho đảng viên, quần chúng học tập; tổ chức 425 lớp
bồi dưỡng chuyên đề và các tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3
Đặc san Thông tin tư tưởng, tài liệu sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn …
4
Trong đó, có 03 đồng chí dưới 30 tuổi, có 95 đồng chí từ 31 đến 45 tuổi, có 74 đồng chí trên 45 tuổi. Về
chuyên môn: có 66 đồng chí là thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 40,1 %), đại học 98 đồng chí (chiếm tỷ lệ 58,6 %),
Cao đẳng, trung cấp 03 đồng chí (chiếm tỷ lệ 1.3%); Về lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp 72 đồng chí,
chiếm tỷ lệ 42 %; trung cấp 75 đồng chí, chiếm tỷ lệ 45%, sơ cấp 20 đồng chí, chiếm 13 %). Về chức vụ:
tham gia cấp ủy có 145 đồng chí, chiếm tỷ lệ 87 %; Trưởng, phó ngành, cơ quan, đơn vị có 43 đồng chí,
chiếm tỷ lệ 26 %; trưởng, phó phòng và tương đương có 124 đồng chí, chiếm tỷ lệ 74 %.
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1. Kết quả đạt đƣợc
Nhìn chung, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa
X), Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả nhất định về đổi mới và nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên từ cấp Đảng bộ Khối đến cấp cơ sở thường xuyên được cấp ủy các cấp chủ
động thành lập, củng cố, kiện toàn nhất là sau đại hội đảng bộ các cấp. Cơ cấu báo
cáo viên, tuyên truyền viên được bố trí hợp lý, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy
định, nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng, thực hiện
tốt nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới.
Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được cấp ủy các cấp chú trọng. Hằng năm,
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp
định hướng thông tin cho báo cáo viên các cấp. Việc cung cấp thông tin, tài liệu tham
khảo cho các báo cáo viên được chú trọng. Chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên được đảm bảo, kịp thời, đúng quy định.
Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối thường xuyên
quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng như: Chủ
động xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với
từng đối tượng; kết hợp các phương pháp truyền thống như nói chuyện trực tiếp, sử
dụng các phương tiện hiện đại để tăng cường các hoạt động tuyên truyền. Đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và
người lao động; đồng thời thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên,
người lao động, phản ánh kịp thời với cấp ủy cấp trên để có hướng chỉ đạo. Góp
phần làm cho chất lượng công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ Khối được
nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả cao trong công tác
tuyên truyền, giáo dục.
2. Hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
2.1. Hạn chế
- Trình độ, năng lực của một số báo cáo viên còn hạn chế; một số báo cáo
viên cơ sở chưa mạnh dạn để truyền đạt các chuyên đề mà còn phụ thuộc vào báo
cáo viên cấp trên. Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa thực
sự chủ động, chất lượng hoạt động không đồng đều.
- Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng còn chậm được đổi mới. Một số
vấn đề thời sự nổi bật, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên quan tâm chưa được cung
cấp kịp thời. Nhiều lúc còn mang tính một chiều, thiếu đối thoại và khi có thông tin
phản hồi chậm được giải quyết.
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- Việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên có lúc chưa thường xuyên; chưa tổ chức
được nhiều hội nghị thông tin thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên. Công tác
dự báo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời…
- Thông tin tuyên truyền miệng có một số thời điểm, một số nội dung mới chỉ
dừng lại ở đội ngũ cốt cán hoặc báo cáo viên, chưa chuyển tải đến cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên.
2.2. Nguyên nhân hạn chế
- Nhận thức của một số cấp ủy về công tác tuyên truyền miệng, về vai trò, vị
trí của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. Còn xem nhẹ vai trò
công tác tuyên truyền miệng, có đơn vị không quan tâm, giao phó cho báo cáo viên
hoặc cán bộ phụ trách tuyên giáo.
- Việc tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, xây
dựng đội ngũ báo cáo viên chưa được một số cấp ủy quan tâm đúng mức. Chế độ
báo cáo viên, thù lao báo cáo viên các cấp chưa tương xứng và chưa được thực
hiện thống nhất.
- Đội ngũ báo cáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều
nên thời gian dành cho tuyên truyền miệng còn hạn chế; một số báo cáo viên chưa
thực sự tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng thông tin chưa
đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của cán bộ, đảng viên.
- Việc bùng nổ thông tin trên mạng internet, các luận điệu xuyên tạc, những
thông tin kích động, chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta
và mức độ làn truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây nhiều khó khăn cho công
tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tư tưởng của Đảng nói chung.
2.3. Bài học kinh nghiệm
- Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng phải chọn đúng người, đúng
nội dung, bám sát vào thực tiễn, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và các vấn đề
mà cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm.
- Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể phải thường xuyên quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền miệng; xem đây là
biện pháp trọng yếu để cung cấp thông tin chính thống, giải quyết vấn đề tư tưởng.
- Phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác
tuyên truyền miệng là trách nhiệm của tất cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà trước
hết là đồng chí bí thư và các đồng chí cấp uỷ viên. Các cấp ủy phải thường xuyên
quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành về vị trí,
vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, từ đó huy động được
đông đảo lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng tham gia công tác
tuyên truyền miệng và định hướng tư tưởng.
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- Từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thường xuyên chăm
lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững mạnh; tăng cường cơ sở
vật chất, phương tiện, chế độ, chính sách cho hoạt động tuyên truyền miệng.
III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò quan
trọng trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên; thường
xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số
17- CT/TW của Ban Bí thư (khóa X). Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy
đảng mà trực tiếp là bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng.
2. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải bảo đảm tiêu chuẩn
về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có kỷ năng truyền
đạt, thuyết phục tốt, nhạy bén trong nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội nhằm đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng của Đảng.
3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức tuyên truyền miệng. Tập trung tuyên
truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, gắn với tuyên truyền kết quả
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng
cho cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của
các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà
nước ta. Triển khai tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt
là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII) và Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị (khóa XII) “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
4. Duy trì nghiêm túc Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng của Đảng ủy
Khối; mở rộng thành phần tham dự hội nghị báo cáo viên; tổ chức tham quan mô
hình; tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe. Thường xuyên tổ
chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho
đội ngũ báo cáo viên các cấp. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội để có sự định
hướng tuyên truyền.
5. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng; thực hiện
đầy đủ chế độ chính sách với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo quy định.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Trung ương, Tỉnh ủy khi tổ chức các hội nghị báo cáo viên cần có
sự chọn lọc chủ đề, kết hợp thông tin nhiều nội dung vào một hội nghị nhằm giảm
thời gian hội họp.
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2. Khi xuất hiện những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được đông đảo
cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm cần nhanh chóng tổ chức hội nghị báo
cáo viên để ung cấp thông tin, đồng thời xây dựng tài liệu tuyên truyền với nội
dung ngắn gọn, có định hướng rõ ràng.
3. Coi trọng việc cung cấp, định hướng thông tin trên mạng xã hội thông qua
các trang, nhóm. Tăng cường tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trên các
lĩnh vực công tác tuyên giáo nói chung, nghiệp vụ về tuyên truyền miệng nói riêng.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (báo cáo)
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban Đảng, UBKT, VP ĐUK,
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

ĐUK các CQ và DN tỉnh
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Nguyễn Trọng Vân

