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 Thực hiện Kế hoạch số 134 - KH/TU, ngày 06/6/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" (sau đây viết tắt là Chỉ thị 17-
CT/TW), Huyện ủy Bảo Yên báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện Chỉ thị trên 

địa bàn huyện như sau: 

  I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Bảo Yên là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lào Cai. Huyện có tổng diện tích  

tự nhiên là 818,34 km2, gồm 16 xã và 01 thị trấn với 209 thôn, bản, tổ dân phố; dân số 
88.759 người với 26 dân tộc cùng sinh sống1. Đảng bộ hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng 

(trong đó có 24 đảng bộ, 29 chi bộ) với 5.339 đảng viên, 340 chi bộ trực thuộc đảng 
ủy cơ sở.  

Cùng với quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Bảo Yên 
luôn coi trọng và phát huy đầy đủ vai trò của công tác tuyên truyền, đặc biệt là công 

tác tuyên truyền miệng, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh trên lĩnh vực công tác này, nhằm đoàn kết toàn Đảng, động viên quần 

chúng nhân dân phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực tiễn trong thời gian qua 
cho thấy, công tác tuyên truyền miệng là phương thức quan trọng, hữu hiệu nhất để 

quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, đảm 
bảo thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng  

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động 
báo cáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, ngay sau khi có Chỉ thị 

17 - CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp 
tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình 

                                        
1 Trong đó, dân tộc Tày 33,8%, Dao 24,47%, Mông 12,54%, Kinh 24,76%... 
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hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, 
tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện quán triệt nội dung Chỉ thị 

17-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là việc xây dựng, tổ chức đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực. Nhận thức được tầm quan trọng 

của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của Đảng bộ, ngay sau khi có Chỉ thị 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 Huyện ủy đã chỉ đạo quán 

triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy tới 
toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo; tiến hành rà 
soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tăng cường, nâng cao chất lượng công tác 

tuyên truyền miệng; chủ động nắm dư luận xã hội để có sự định hướng tuyên truyền 
một cách kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp Nhân dân. 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, các cấp ủy 

Đảng và chính quyền trong huyện ngày càng quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, 
phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo 
cáo viên. Nhiều phương tiện hiện đại đã được trang bị và sử dụng có hiệu quả, như: 

máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm… góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới 
phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội 

ngũ báo cáo viên. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã quan tâm xây dựng nhà văn hóa 
thôn bản, tổ dân phố khang trang phục vụ tốt cho các cuộc tuyên truyền miệng có 

đông người tham dự. 

2. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW 

Ngay sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị, Huyện ủy Bảo Yên đã tổ chức các 
hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 

15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) “về tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” cho đội 

ngũ cán bộ chủ chốt, toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ 
đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện 
đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân. Cùng với công tác phổ biến, quán triệt đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực 
thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 17-CT/TW gắn với việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

 Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đưa các nội dung triển 
khai Chỉ thị 17-CT/TW vào hội nghị Báo cáo viên. Đồng thời, tham mưu giúp Ban 

Thường vụ Huyện ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hằng năm cho đội ngũ 
báo cáo viên, Trưởng, Phó ban Tuyên vận các xã, thị trấn, trong đó nhấn mạnh các nội 
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dung liên quan đến công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW; 
tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện..., thông qua đó đã 

giúp cho đội ngũ báo cáo viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác 
tuyên truyền. 

Các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã tổ chức 

triển khai sâu rộng các nội dung Chỉ thị 17-CT/TW và các văn bản liên quan đến toàn 
thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức kiện toàn, lựa chọn, 

bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, triển khai các chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể Nhân dân. 

3. Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 17- CT/TW và các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng, căn cứ 
vào tình hình thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa tinh thần nội 

dung Chỉ thị 17-CT/TW vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, XXI, 
XXII; đồng thời ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực 

hiện (có Phụ biểu 01 kèm theo). 

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17 - CT/TW 

         1. Nhận thức các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền 
miệng 

  Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng là kênh 

thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến 

với cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, vì vậy trong những năm qua, công tác 
báo cáo viên, tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong 

huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt triển khai 
các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng được thực hiện đảm bảo thời 

gian, quy trình và được các cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp chịu 
trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và truyền đạt, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, 

đảng viên. Việc truyền đạt nội dung nghị quyết tập trung quán triệt sâu những vấn đề 
mới, trọng tâm, cốt lõi, những quan điểm và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết trong thực tiễn; kết hợp giới thiệu nghị quyết với uốn nắn những nhận thức lệch 
lạc, đấu tranh với những quan điểm sai trái; chú ý giải đáp những vấn đề dư luận quan 
tâm. Đồng thời bố trí thời gian hợp lý để thảo luận về những nội dung mà các đại biểu 

còn băn khoăn. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước  

và vận dụng một cách linh hoạt các hình thức, phương pháp đảm bảo phù hợp, hiệu 
quả…Chú trọng, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, bố trí báo cáo viên 

theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế,…Nội dung thông tin 

được bảo đảm tính định hướng, tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề 
cấp thiết về lý luận và thực tiễn. 
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2. Thực trạng hoạt động công tác tuyên truyền miệng  

2.1. Về tổ chức các hội nghị báo cáo viên 

Công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ 
huyện đến cơ sở trong thời gian qua đã có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
công tác tư tưởng trong tình hình mới; góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu 

nước, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy đều duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện để cung cấp thông tin 
về tình hình thời sự, các chuyên đề tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên cơ sở. Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo Ban Tuyên vận thường xuyên 

duy trì, tổ chức các hội nghị tuyên vận hằng tháng để cung cấp thông tin cho cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân. 

Việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, cung cấp thông tin phục vụ công tác 
tuyên truyền miệng đã có sự đổi mới về hình thức, nội dung; từ đó góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền2. Thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận 
các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu phục 

vụ cho công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, những vấn đề có tính thời sự của Trung ương và địa phương. Chất lượng của 
công tác tuyên truyền miệng được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn được đổi 

mới, phong phú, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế. Trong từng nội dung tuyên truyền 
đều kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung gắn với tình hình 

địa phương, đảm bảo nội dung thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn 
diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời từ huyện đến cơ sở. 

2.2. Công tác đánh giá chất lượng hoạt động và việc quản lý hoạt động báo 
cáo viên 

Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo cáo viên ngày càng được quan 
tâm, kịp thời phát hiện và kiến nghị với cấp ủy thay thế những báo cáo viên yếu kém, 

hoạt động không hiệu quả. Đề xuất những nội dung, phương hướng cho hoạt động báo 
cáo viên và những vấn đề cần sửa đổi trong quy chế hoạt động để tăng cường hơn nữa 

sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác này. 

  Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được chọn lựa 
ngày càng kỹ càng theo tiêu chuẩn, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững 

                                        
2 Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện và hội nghị tuyên vận ở cơ sở được duy trì thường xuyên theo 

quy định; chất lượng, hiệu quả của việc thông tin tuyên truyền được nâng lên rõ rệt. Tổng kết 15 năm, cấp huyện đã tổ 

chức được 165 hội nghị Báo cáo viên với trên 17.700 lượt lãnh đạo các chi, đảng bộ và báo cáo viên tham gia; cấp cơ sở 

tổ chức trên 2800 hội nghị tuyên vận với trên 168.000 lượt thành viên tổ tuyên vận, cán bộ, công chức xã, thị trấn tham 

gia. Các nội dung triển khai tại hội nghị được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng yêu cầu của tỉnh.  Các cơ quan, ban ngành 

đoàn thể huyện lồng ghép triển khai nội dung thông tin thời sự trong các cuộc họp của cơ quan, trong sinh hoạt đoàn thể. 

Chỉ đạo lồng ghép trong giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện được trên 300 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 120.000 

lượt học viên. 
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vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nắm vững những kiến thức cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học; biết vận dụng tâm lý học, phương pháp sư 
phạm và nghiệp vụ tuyên truyền, nhất là nghiệp vụ tuyên truyền miệng; có khả năng 

tiếp nhận và xử lý thông tin; có phương pháp phân tích, lập luận, cách trình bày bài 
nói; có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng, năng lực tự chủ và khả năng 

đối thoại với người nghe; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; 
có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao; khiêm tốn 

học hỏi, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có mối quan hệ gần gũi với Nhân dân. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát triển cả về số lượng và chất 

lượng, có nhiều hoạt động phong phú, tích cực, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, 
chủ lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng3.  

Công tác tổ chức quản lý đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở từng bước đi 
vào nền nếp; phân công báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác. Chế 

độ phụ cấp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên được chi trả kịp thời và đúng quy 
định. Có thể nói, chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

các cấp không ngừng được nâng cao và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. 

2.3. Việc cung cấp, biên soạn tài liệu 

 Nhằm phục vụ và định hướng nội dung, hình thức công tác thông tin tuyên 
truyền cho các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan thông tin tuyên truyền và đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn huyện, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo Ban 
Tuyên giáo xây dựng hướng dẫn tuyên truyền trong cả năm, hướng dẫn tuyên truyền 

hằng tháng, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn theo chuyên đề. 

  Hằng tháng, căn cứ vào các nội dung tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung 

cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn, lựa chọn, bổ sung những vấn đề liên 
quan đến tình hình thực tế của địa phương để gửi cho các xã, thị trấn làm tài liệu 

tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận hằng tháng4.  

                                        
3 Hiện nay toàn huyện có 04 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh (tại huyện), báo cáo viên cấp huyện gồm 21 

đồng chí (trong đó có 17 đồng chí là phó ban tuyên vận chuyên trách và 04 đồng chí là báo cáo viên thuộc các cơ 

quan huyện); 859 tuyên tuyên truyền viên cơ sở (trong đó có 196 tuyên truyền viên là thành viên ban tuyên vận xã, 

trưởng các ban ngành, đoàn thể xã; 637 tuyên truyền viên là thành viên tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố và 36 tuyên 

truyền viên là cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền thuộc các cơ quan huyện). 

4 Trong 15 năm, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo biên soạn trên 900 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền 

tại Hội nghị tuyên vận hằng tháng  (thông tin tình hình thời sự trong huyện, trong tỉnh, trong nước và thế giới). Từ tháng 

9/2020 đến nay, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo b iên soạn được 6 số Bản tin thông báo nội bộ, (thông tin các nội 

dung quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện); Điểm tin hằng ngày: biên tập được trên 110 điểm tin.  Đây là tài liệu quan 

trọng nhằm chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện nhữn g thông tin trên các lĩnh vực: Xây dựng hệ 

thống chính trị; Phát triển kinh tế; Văn hóa - xã hội; Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới"; Gương điển hình 

tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, 

Quốc phòng - an ninh; Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... 
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2.4. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ 

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên 

môn về công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn 
được cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm: Tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức hội 
nghị giao ban, tổ chức các hội nghị học tập, nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, từ đó từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu 
kém trong công tác tuyên truyền. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với 

Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trong đó có nội dung về kỹ năng, nghiệp 

vụ công tác tuyên truyền miệng. 

  Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được giao lưu, 

học tập kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, huyện đã tổ chức 
07 hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cho báo cáo viên các cơ quan huyện và 

các xã, thị trấn với trên 100 báo cáo viên tham gia5. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn duy 
trì việc tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi, gắn với thi kể chuyện Bác Hồ, nhìn 

chung về hình thức tuyên truyền luôn có sự đổi mới, nội dung phong phú, sinh động... 
góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. 

2.5. Về hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên các cấp  

  Đội ngũ tuyên truyền viên các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong 
việc chuyển tải quan điểm, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, đã góp phần quan trọng vào 

việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

  Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã kết hợp phương pháp truyền thống 

với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình chiếu bằng hình ảnh, làm tăng tính 
thuyết phục, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, đảm bảo tính kịp thời 

của thông tin. Về hình thức tuyên truyền, bước đầu được đa dạng hóa, kết hợp 
nhiều hình thức phù hợp, từ tổ chức hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các buổi giao lưu họp mặt giữa các thế hệ. 
Mối quan hệ trong hoạt động thông tin giữa các cấp ủy với các ban, ngành, đoàn 

thể thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được duy trì, tăng cường có 
hiệu quả. 

           3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên; cơ chế chính sách, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đội ngũ 

3.1. Về số lượng; thành phần dân tộc; giới tính; độ tuổi  

 Hiện nay, báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện có 04 đồng chí, độ tuổi trên 45 có 02 
đồng chí, dưới 45 tuổi là 02 đồng chí. Báo cáo viên cấp huyện có 21 đồng chí, trong 

đó có 14 báo cáo viên là người dân tộc thiểu số; về độ tuổi: trên 45 tuổi có 02 đồng 

                                        
5 Năm 2022, Đảng bộ huyện có 01 đồng chí Báo cáo viên đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên toàn quốc (Hội thi do 

Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Nha Trang vào ngày 17-18/3/2022) 
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chí chiếm tỉ lệ 8,7%, dưới 45 tuổi có 19 đồng chí chiếm tỉ lệ 91,3 %; về trình độ chính 
trị: có 02 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp chiếm tỉ lệ 8,7%, có 19 đồng chí có 

trình độ trung cấp và đang học trung cấp, chiếm tỉ lệ 91,3%; về trình độ chuyên môn: 
21/21 đồng chí có trình độ đại học, trên đại học chiếm tỉ lệ 100%. 

36/36 chi, đảng bộ khối cơ quan đều có 01 đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chi 

bộ là báo cáo viên. 209/209 thôn, bản, tổ dân phố có bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn, 
bản, tổ dân phố là tổ trưởng tổ tuyên vận và các thành viên làm nhiệm vụ tuyên truyền 

tại cơ sở. 

(Có Phụ biểu 02 kèm theo) 

  3.2. Về chế độ, chính sách 

  Chế độ, chính sách với báo cáo viên được Huyện ủy 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 “về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo 

viên các cấp” và Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.  

Việc chi trả phụ cấp báo cáo viên được Huyện ủy quan tâm chi trả đầy đủ, do đó kịp 
thời động viên, khích lệ tinh thần cho báo cáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Việc chi trả chế độ cho báo cáo viên khi nói chuyện thời sự, truyền đạt nghị quyết 
được chi trả theo chế độ và quy định hiện hành. Đối với báo cáo viên, tuyên truyền 
viên cấp cơ sở, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể để thực  hiện chế độ phụ cấp trách 

nhiệm; các cơ sở vận dụng tình hình thực tiễn kinh phí của địa phương để bồi dưỡng 
cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. 

  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

  1. Ưu điểm 

Qua 15 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở, cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân trong huyện đã có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan 
trọng của công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng trong 

việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm đến việc 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, hoạt 

động báo cáo viên theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực, phù hợp với tâm lý 
và trình độ tiếp nhận thông tin của đối tượng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên  các cấp được cơ cấu hợp lý, đào tạo cơ bản; thường xuyên được bồi dưỡng về 
trình độ nghiệp vụ và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ. Ngoài việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyển tải thông tin đến với người nghe, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên các cấp còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân ở cơ sở, kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 
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theo thẩm quyền. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng 
quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên 

truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; nhiều phương tiện hiện đại đã 
được trang bị và sử dụng có hiệu quả, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên 
truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên.  Công tác 

tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đã đạt được nhiều kết quả, góp phần 
quan trọng trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 
huyện. 

2. Tồn tại, hạn chế 

    - Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền 

và việc xây dựng lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên. Còn nặng về tuyên truyền một chiều, chưa dành 

nhiều thời gian để trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền miệng còn thiếu, 

chưa đáp ứng yêu cầu nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên 
truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chế độ phụ cấp, kinh phí hoạt 

động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. 

- Trình độ, năng lực của một số đồng chí báo cáo viên còn hạn chế; số lượng 
báo cáo viên, tuyên truyền viên đông nhưng chưa mạnh, chất lượng hoạt động không 

đều, nhất là ở cấp cơ sở. Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước chưa thật sự đổi mới về nội dung, hình thức nên chất 

lượng tuyên truyền chưa cao. Công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 
có lúc, có nơi chưa kịp thời… 

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Mục tiêu chung 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 
miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp , đáp ứng yêu cầu của thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin trên cơ sở sự 
quan tâm đầu tư đầy đủ về nguồn lực cho lĩnh vực công tác này. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, thực hiện thông tin 
hai chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải quyết kịp thời những vấn 
đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. 

- Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo công tác tuyên 
truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới 

phương thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao tính chuyên 
nghiệp của đội ngũ báo cáo viên các cấp gắn với việc huy động toàn Đảng và cả hệ 

thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền miệng. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 
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- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành về vị trí, vai trò 
của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; quán 

triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, củng cố 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 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, coi đây là một tiêu chí đánh giá công tác xây dựng Đảng của các 

cấp ủy và chi bộ. 

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn; có kế hoạch củng cố, bổ sung, bồi dưỡng 

kịp thời đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo hướng nâng cao chất 
lượng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng và phương 

pháp tuyên truyền miệng và có uy tín trong Nhân dân.  

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 

cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là nghiệp vụ tuyên truyền 
miệng, kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng đối thoại, thông tin hai 

chiều, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới.  

- Tiếp tục duy trì hội nghị Báo cáo viên, hội nghị tuyên vận định kỳ hằng tháng, 
đồng thời tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, 

nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ của Đảng. Xây dựng và ban hành Quy chế 
cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng nhằm tạo điều kiện cho đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, giúp 
cho hoạt động tuyên truyền miệng được nhanh nhạy và đạt hiệu quả tác động cao.  

- Đổi mới phương thức, phương pháp công tác tuyên truyền miệng theo hướng 
kiên trì, kiên nhẫn, tỉ mỉ; tuyên truyền điển hình, theo dõi dư luận, đi sát quần chúng, 

theo sát thực tế, sử dụng cách diễn đạt dễ hiểu, những sự kiện gần gũi quần chúng, 
tăng cường sức thu hút, sức cảm hóa của công tác giáo dục tuyên truyền, kịp thời tổng 

kết và nhân rộng những tư tưởng đẹp, phẩm chất đạo đức tốt của quần chúng được 
hình thành trong thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng, từ tuyên truyền cho số đông, 
tuyên truyền nhóm đến tuyên truyền cá nhân, từ tuyên truyền qua hội nghị đến tuyên 
truyền thông qua đội thông tin lưu động, lồng ghép vào các hoạt động giao lưu văn 

hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao,… chú trọng phát huy vai trò tích cực, chủ động của 
đội ngũ báo cáo viên các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thường xuyên, kịp thời cung cấp đầy đủ 

thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng nhất là những vấn đề 
nóng, được dư luận quan tâm. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối 
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với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
công tác tuyên truyền trong tình hình mới. 

- Đề nghị UBND tỉnh: Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tư 
liệu, tài liệu cho Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị 
trấn và báo cáo viên, đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước tạo cơ chế, chính sách phù hợp để động 
viên, khuyến khích hoạt động báo cáo viên và đầu tư kinh phí hàng năm phục vụ công 

tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tư tưởng của Đảng nói chung. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 

15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục đổi mới và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" của Huyện 

ủy Bảo Yên./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                                

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- TT. Huyện ủy, 
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, 

- MTTQ và các đoàn thể huyện, 
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu VT +TGHU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Nhẫn 

  

 



PHỤ LỤC 1 
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN 

Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) 
về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" 

trên địa bàn huyện Bảo Yên 
( kèm theo Báo cáo số        -BC/HU, ngày        /6/2022 của Huyện ủy Bảo Yên) 

----- 

 

STT Số hiệu văn bản Tên văn bản Ngày, tháng, năm 
ban hành 

1 
Kế hoạch số 50-KH/HU KH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 

15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)  
05/4/2008 

2 KH số 56 - KH/HU 
KH nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực 
hiện các NQ hội nghị BCHTW Đảng (khóa X) 

14/5/2008 

3 KH số 61 - KH/HU 
KH nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực 
hiện các NQ hội nghị TW 7 và NQ số 23 - NQ/TW của Bộ 
chính trị khóa X 

09/10/2008 

4 KH số 70 - KH/HU KH nghiên cứu, quán triệt hội nghị TW 9 (khóa X) 24/4/2009 

5 QĐ số 1472-QĐ/HU V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện 13/3/2013 

6 
QĐ số 2149-QĐ/HU V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cộng tác 

viên DLXH cấp huyện 
01/4/2013 

7 KH số  71-KH/HU 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên vận trên địa 
bàn huyện Bảo Yên năm 2017 

06/01/2016 

8 KH số 75 – KH/HU 

thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 09/5/2015 của Tỉnh 

ủy Lào Cai triển khai  Đề án số 17-ĐA/TU về “ Tiếp tục đổi 
mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động  tỉnh 

Lào Cai,  giai đoạn 2016 -–2020” trên địa bàn huyện Bảo 
Yên 

 

14/02/2016 

9 

KH số 88 - KH/HU Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW 
của Ban bí thư Trung  ương Đảng khoá X "về tiếp tục đổi 

mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền 
miệng trong tình hình mới” 

12/4/2017 
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10 KH số 31 - KH/HU Kế hoạch công tác Tuyên vận năm 2021 07/01/2020 

11 KH số 29-KH/HU Kế hoạch tuyên truyền các Chuyên đề trong Hội nghị tuyên 

vận năm 2021 

07/01/2020 

12 HD số 12- HD/HU Hướng dẫn tuyên truyền miệng năm 2021 17/02/2021 

13 HD số 35- HD/HU Hướng dẫn tuyên truyền miệng và Hướng dẫn báo cáo viên 
năm 2022 

11/03/2022 
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                                                                     PHỤ LỤC 2 

thống kê về cơ cấu và kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở  (cấp xã) 
(Tính đến ngày 30/6/2022) 

( kèm theo Báo cáo số        -BC/HU, ngày        /6/2022 của Huyện ủy Bảo Yên) 
 

 

T

T 

Loại 

hình 

Số 

lượng 

Nam 

 

 

       

       

Nữ 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

Độ tuổi 
Chuyên môn,  

nghiệp vụ 
Lý luận chính trị 

Phân loại  

chất lượng 

 BCV, TTV 

Dưới 

30  

Từ 
31 

đến 
45  

Trên 

45  

Đại 
học 

trở 
lên 

Cao 
đẳng, 

trung 
cấp 

Sơ 
cấp, 

THPT 

Cử  
nhân, 

cao 
cấp 

Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

Khá, 

giỏi 

 
Trung 

bình 
 

Yếu 

kém 

1 
BCV 

cấp 

huyện 

21 5 14 02 17 02 21 0 0 02 19 0 100% 0 0 

2 
TTV cơ 

sở 

196 56 149 13 142 41 160 35 01 07 158 31 95% 5% 0 
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