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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 2194-CV/TU  

V/v tiếp tục đổi mới và nâng cao  

chất lượng công tác tuyên truyền miệng 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 04 tháng 8 năm 2015 

 

Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 
                                       

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền miệng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công văn số 8262-CV/BTGTW, ngày 

11/6/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu 

các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác 

tuyên truyền miệng; cần xác định đây là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền 

bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng 

tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về  

các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh của địa phương, đơn vị; các vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân 

quan tâm, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong nội bộ và ngoài xã hội, củng 

cố niềm tin, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, quản lý và chỉ đạo đội ngũ báo cáo 

viên của cấp mình, ngành mình, bảo đảm chất lượng; tiến hành rà soát để bảo đảm 

đội ngũ báo cáo viên cấp mình, ngành mình phải là những cán bộ có quan điểm 

chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống trong sáng, đáp 

ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng, đồng 

thời, thay thế những báo cáo viên không có đủ tiêu chuẩn, uy tín giảm sút, không 

thường xuyên hoạt động. Có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và 

từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Hết sức 

chú trọng xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở 

hoạt động có hiệu quả. 

 3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng và hoạt động 

của đội ngũ báo cáo viên theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả, 

nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục trên cơ sở khoa học và thực tiễn của 

hoạt động tuyên truyền miệng. 
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4. Khi phát hiện những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự 

quan tâm đặc biệt của dư luận, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cung 

cấp thông tin ban đầu về quan điểm xử lý của các cơ quan chức năng để kịp thời 

định hướng dư luận. 

 5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động 

của đội ngũ báo cáo viên các cấp, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, biểu 

dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên 

truyền miệng. Cấp uỷ các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo 

cáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

6. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, tổng hợp tình hình công tác tuyên 

truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong tỉnh theo tinh thần Công văn này, 

thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ biết, chỉ đạo./- 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T 78; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
(đã ký và đóng dấu)  

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


