
 

 

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

                    * 

     Số 03-HD/BTGTU 

 

HƯỚNG DẪN 
Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 161-HD/BTGTW, ngày 04/12/2020 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo 

viên năm 2021 và căn cứ tình hình thực tế tại tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

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

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chủ động triển 

khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. 

- Nhằm 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 tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, 

đồng thuận xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của 

năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Yêu cầu 

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy đảng thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền 

miệng; đổi mới về nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng, nâng cao tính 

định hướng và sức thuyết phục của hoạt động này; chú trọng gắn tuyên truyền 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông 

tin tình hình thời sự gắn với trao đổi, đối thoại.  

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, 

tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác 

tuyên truyền miệng. Thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở, hoạt động tuyên 

truyền miệng phù hợp với từng đối tượng. 
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II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2021 

1. Hội nghị Báo cáo viên 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự kiến tổ chức 8 hội nghị trực tuyến, 03 hội 

nghị trực tiếp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 01 Hội nghị thông 

tin chuyên đề (mời báo cáo viên Trung ương báo cáo). 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

căn cứ vào nội dung của từng hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và 

điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị báo 

cáo viên cho phù hợp.  

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

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy: 

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên ở cơ sở, đủ 

về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, 

nghiệp vụ; đồng thời rà soát thay thế những báo cáo viên, tuyên truyền viên 

không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. 

- Việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện thực hiện theo Hướng 

dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin chính thống và định hướng 

tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng; Tài liệu 

Tham khảo Báo cáo viên, Bản tin Thông tin nội bộ; các thông tin, tư liệu, tài 

liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

biên soạn, phát hành đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban  

(http://tuyengiaokhanhhoa.vn, mục “Tài liệu tuyên truyền” và “Hộp thư báo 

cáo viên”. 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

định kỳ 6 tháng báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên 

của cấp mình và báo cáo tình hình nắm bắt dư luận xã hội về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy theo Quy định số 05-QĐi/BTGTU, ngày 17/9/2019 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về chế độ báo cáo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. 

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động tuyên truyền miệng 

Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham 

mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của cấp mình, đơn vị mình. 
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5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự kiến tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác 

tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 

chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc (sẽ 

có kế hoạch cụ thể sau). 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tuyên 

truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

- Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham mưu lãnh đạo cơ 

quan tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng cho báo cáo 

viên của đơn vị mình. 

6. Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về 

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Dự kiến, hội thi cấp tỉnh tổ chức vào tháng 

08/2021, hội thi khu vực, hội thi chung khảo toàn quốc vào tháng 10,11/2021 

(sẽ có kế hoạch cụ thể sau). 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi về tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, dự kiến vào tháng 6/2021 (cấp 

huyện). Trên cơ sở đó, lựa chọn báo cáo viên xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh 

do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. 

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

- Chi trả thù lao cho báo cáo viên thực hiện theo Nghị quyết số 

11/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về quy định 

mức chi thù lao báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ 

biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

- Phụ cấp báo cáo viên thực hiện theo Hướng dẫn liên ban số 06-

HD/BTCTW-BTGTW, ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban 

Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo 

viên các cấp theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị. 
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III. MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Về công tác xây dựng Đảng  

- Tuyên truyền kết quả, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tuyên 

truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.  

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

Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII ban hành; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai 

thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng. 

- Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng 

cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành 

của Nhà nước. 

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đấu tranh, 

phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

2. Về phát triển kinh tế - xã hội 

- Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của 

đất nước, của tỉnh; Kết luận số 07-KL/TU, ngày 04/12/2020 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về 

tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; kết quả công 

tác cải cách hành chính của tỉnh;... 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 

3 vùng động lực, đẩy mạnh kinh tế biển và các nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường  

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

đất nước và Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/10/2014 của Tỉnh 

ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 11/9/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của 

các di tích lịch sử - văn hóa. 
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- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (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 và 

Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy triển khai 

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). 

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

trung học phổ thông năm 2021 và Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 

học 2021 - 2022. 

- Tuyên truyền các hoạt động, kết quả công tác an sinh xã hội; kết quả 

thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; những chương trình lớn 

của ngành y tế trong năm 2021. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch 

bệnh, đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phục hồi, phát triển kinh tế - 

xã hội, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực, cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.  

- Tuyên truyền 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. 

- Tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn 

xã hội theo Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

4. Về quốc phòng, an ninh, biển, đảo 

- Tiếp tục tuyên truyền Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 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 Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 25/10/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh. Chú trọng 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, của Đảng ủy 

Công an Trung ương về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đảm bảo 
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yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình 

mới, góp phần tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội địa bàn nông thôn hiện nay. 

- Tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; 

biển, đảo Khánh Hòa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường 

ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển 

kinh tế biển gắn với Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 07/5/2019 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung 

ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh”.  

5. Về công tác đối ngoại 

- Tuyên truyền việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa 

phương hoá, đa dạng hoá; 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 hoà bình, 

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

- Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới 

các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam; hoạt động ngoại giao nổi bật 

của tỉnh Khánh Hòa; quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với 

ASEAN, các nước lớn và đối tác quan trọng. 

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

với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) khi đảm nhận vai trò Chủ tịch 

ASEAN năm 2020; những đóng góp quan trọng và uy tín, vị thế của Việt Nam 

trong nhiệm kỳ đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

Hợp quốc (nhiệm kỳ 2020 - 2021); kết quả sau gần 15 năm Việt Nam gia nhập 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)... 

6. Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có kế hoạch, hướng dẫn, đề cương tuyên 

truyền cụ thể về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

7. Các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2021, tuyên truyền theo 

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Hướng dẫn này, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham mưu cấp ủy, lãnh 

đạo cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý và tổ chức công tác tuyên truyền 

miệng, hoạt động báo cáo viên của địa phương, đơn vị mình đạt hiệu quả. 

Nơi nhận:            K/T TRƯỞNG BAN  

- Thường trực Tỉnh ủy,                                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Trung tâm TTCTTG - BTGTW, (T26), (báo cáo)                 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy                                                   

  và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                           

            Trần Văn Thắng                                  
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