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r- NcÀv murpN nrôNc NcÀNn ruræN crÂo cüe BÀNc
Lich sù Ngày truyèn tt tirg ngành Tuyên giâo cüa D*g gÉn tiè, v6i. quâ

tuinh truyèn bâ chü nghia Mâc - Lênin và con duong cûu nu6c vào ViÇt Nam cüa
Lânh tu Neuyên Âi qu6c - Hà Chi Minh. Ngày 5/6/19ll, nguoi thanh niên yêu
nuôc Nguyê" fât fnantr rü Tô qrtSr ra di tim duong crîu nudc. Vugt qua sg hqn
ché vè tu tuong ciru nudc cüa câc sI phu yêu nuôc và câc nhà câch m?ng c6 xu
huong tu san duong thü, Nguyên Âi Qutic dâ dén voi chü ngl:ia Mrâc - Lênin, mà
sg kiÇn tpo ra buôc ngoflt càn ban trong viÇc hinh thanh con duàng cûu nudc cüa
dân tÇc 1à khi Nguài dsc duo. c So thào mn tnri nhât nhung luân cuong 

"è 
vân Aè

dân tQc và thuÇc dia cüa Lênin vào thang 7ll9ZO.

Nhüng nô lgc cüa Nguyên Âi Qu6c và câc chién sT câch mang tièn Uôi trong
viÇc tuyèn bâ hç fu tuong Mâc xit và tô chüc huân luyÇn, dào t+o can bQ, xâÿ
dlrrlg lgc lugng... dâ g6p phân tich cuc làm nên sU kiÇn hçng dpi tong lich sü dân
tQc, dô 1à thaxh lpp Dang Cqng san ViÇt Nam vào dàu nàm 1930.

Sau H9i nghi thanh lâp Dang, Ban Châp hanh Trung uong dâ thanh lpp.Ban
Cô A6ng và Tuyên truyèn - co quan tha:n mrru, chi d4o công tâc tutuong cria Oang
voi nhiÇm v.u truôc mât 1à fuyên truyèn, giâc ngÇ quân chung vè chü nghia Mâc -
Lênin, uè Cnarrn cuong vântât, Sâch lugc vân tâtvà duong lOi cacn m4ng cüa

D*g; cô vU dqng viên câc tâng lop nhân dàn giâcng9 câch millg, hiéu Dang, üng
hÇ Dang, tin và di theo Dâng làm câch mAng.

Dàc biêt, ngày 1l8l1g3}, nhân dip kÿ niÇm ngày qutSc té dâu tranh chting
chién tranh dé quôc, bâo vç hôa binh, Ban Cô dqng và Tuyên tn:yèn da xuât.ban
tài liÇu mang tên «Ngày qu6c té dô 1/8". Dây là Tài liÇu duy nhât và sdrrn nhât côn
r .r -A - \
luu giü dên nay dê rô "Ban Cô dQng và Tuyên truyên cùa Eàng Cpng san Viêt
Nam ân hành". Irlgay sau khi phât harù, Tài liÇu dâ tqo dugc tiéng varrLg lcrn, c6

sric cé vü mpnh rnë quàn chüng câch m4ng nuôc ta dimg 1ên dâu tranh chtlng chü
rÈ -A A 'nghia dê quôc, «:hông âp bûc, bôc lÇt, phrü dôi chiên tanh xâm lugc, ung hô

phong tào giâi ph6ng dân tÇc. Tù dô, ngày 1/B trô thành mÇt môc son lich sü,

danh dâu môt hopt dÇng rât cô ÿ nghîa AOi vOi công tâc tuyên giâo cüa Dang.

Eânh giâ cao sU kiên tich sü c6 ÿ nghi.a dAc biêt này, nàm 2000, B0 Chinh ti
(Khoâ VID quyét dinh tây ngày 1/8 hang nàm làm Ngày truyàn thiing công tdc tu
tuûng - vdn hod cùa Dàng. Nàm 2007, sau khi hçp nhât Ban Tu tucrng - Vàn hoâ

Trung uong và Ban Khoa giâo Trung ucrng thành Ban Tuyên giâo Trung uong,
Ban Bi thu Trung uong Eane fthoâ X) quyét dinh tây ngày 1/8 hàng nàm làm

Ngày truyèn thiing ngành Tuyên gido cùa Eàng.
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Ngày ll8llg3} dugc chgn 1à Ngày truyèn thông nganh Tuyên giérc ctnDang
nhung trên thgc té, công tâc tuyên giâo dd cô tu truôc khi thành lpp Dang, tr.r kùi
Nguyên Âi qu6c bât dàu câc hoat dqng truyèn bâ chü nghTa Mâc - Lênin và con

duong ciru nuôc vào ViÇt Nam.

rr- NHTING CHÀNG DUÔNG VÉ VANG CÜe NGÀNH rUreX CÉO
QUA e0 NANd (1e30 - 2O2O)

1. Công tâc tuyên giâo dâ g6p phàn xây dgng, phât triên phong trào
câch m?ng, khcri dfy và phât huy cao iIQ tinh thàn yêu nuûc, ÿ chi tlâu tuanh
câch m?ng, thçc hiÇn thÉng lgi cuQc câch mgng thâng Tâm 1945,giành chfnh
quyèr rè tuy nhân dân (giai do4n 1930 - 1940

a. Cao trào ctich mgng (1930 - 1931) vù Xô Vtû Ngt p Tinh

Ngay sau khi thanh lâp, Dang ta chü truong dây mpnh công tâc tuyên
truyèn vè viÇc thành lap Eang và duèrng tôi cacn m?ng cüa Dang; phô bién rÇng râi
Lài kêu gsi cialânh tp Nguyên ei Qu6c; dè ra nhièu ktrâu hiÇu phan anh nguyÇn

veng büc thiét cùa quàn chirng tao dQng...; qua dô dâ làm dây lên phong trào câch

mang sôi nôi, rQng khâp tong cà nuôc. Hang tràm cuQc dâu tanh cüa công ùfo,
nông dân, binh linh dâ.,ô ,u quyét üÇt trên nhièu tinh, thành pfrt5, Ainn cao là
phong trào Xô Viét Ngtrê Tinh.

Công tâc tuyên truyèn trong nhfu dân dugc tién hanh công khai, sâu rQng,

mà trgng tâm là tuyên truyèn câc chfnh séch cüa câch m4ng: xoâng, giârn tô, chia
l4i công dièn cho nông dân, thü tiêu mgi thü thué, ban bti câc quyèn dân chü, xét
xü bgn phan dông, bài tru hü tgc, tô chric hgc vàn hoâ...Nhièu tù bâo cüa Eang và
câc diaphuong ra dùi. Tho ca câch mpng dugc luu truyèn. Sâch, bâo, tài liÇu câch
meng dugc ptrô Uién rqng râi.

Trgng tâm cüa công tâc tu tuong thùi kÿ này là công tâc tuyên myèn và dào
tao crin bQ tuyên huân. Công tâc t:u tuong t4p trung giâc ngQ chïnh ti cho dang
viên và quân chüng, tuyên truyèn vè chü nghia Mâc - Lênin, chuyên tu tuôrng yêu
nuôc cüa nhân dân ta theo lpp truôrng cüa giai câp công nhân. Công tâc tuyên
truyènthuèrngxuyên të: câo tôi âc cüa dé qu6c vàtay sai, ch6ng lqicâcthù doan
lùa bip cüa chirng, ch6ng chü nghîa qut5. gia cài luong; gàn ch{t vôi cuôc clâu

tranh h*g ngày cüa quàn chüng dôi quyèn lqi dân sinh, dân chü, két hçp câc khâu
hiÇu kinh té vôi khâu hiÇu chfnh tri, thông qua dâu tranh mà nâng cao finh dQ

chinh tri, rèn luyÇn dung viên và quân chung. OOi vOi can bQ, dang viên, công tâc
tu tuôrng dâ coi trgng viÇc giâo duc tfnh chât giai câp cûaEàng, Uài auOng lÿ luan
Mâc - Lênin và phâm chât d4o dfic câch m?ng, phân rô rarrtr giôi tu tuong vô san
vôi câc tu tuôrng tu sân, tiéu tu san, giü vüng ducnrg tdi crunfr tri dung dân, quan
diém tu tuong vô sân, chông câc hr tuong phi vô sân, dào t4o m§t dÇi ngü crân bQ

kiên cuong, trung thành, tæ tuy vor câchmeng.
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b. Dliu tranh ch6ng khûng té, knAt phltc và phtit trién phong trùo cdch
mgng (gtai cloqn 1932 - 1935)

Thài gian này, công tâc fii tuong dâ dugc tién hanh kip thùi, sâc bén, bâm
sât thlrc tiên, gôp phân quan trgng ôn dinh tu tuong crân bQ, dang viên, nâng.cao
lông tin vào tÿ tuong và thàng lgi cüa câch mpn g, dày lùi câc hiÇn tuqng bi quan,

dao d§ng; nêu guong srâng vè tinh thân hy sinh, bât khuât vi lgi ich câch m4ng cüa
nhütg nguài cÇng san; g6p phân quan frqng vào viÇc khôi phpc và phât fiên
phong trào câch mang truôc su khüng U6 tan b4o cüa dich, chuân bi cho nhûmg

cuÇc dâu tranh rQng lon hon vè sau.

c, CuQc vQn iïSng dân chri chéng phdn it\n7 thuQc illa vù tay sai, chdng
phdtxit và chién fianh, ihài ty do, com do, hàa binh (giai tlogn 1936 - 1939)

Trong thùi kÿ này, Trung uong Dang chü tr:on g phât triên mæh më công
tâc bâo chi, xuât ban, phât hành, huân luyÇn, dào tpo can bô thông qua viÇc phât

trién xuât Uun sâch bâo công khai và chgn dang viên c6 û:inh dô viét sâch, viét bài;

môi chi bô lâp "binh dân thu xd" mtra và dçc sâch, bâo câchm?ng; khuyén k*rfch

quà chung mua và dgc sâch, bâo. Câc câp dang bO tâi ban nhûmg tài liÇu tuyên

truyèn cüa Trung r*g, lpp ra Ban huân tuyÇn chàm lo dào t4o crin bO, bèi duông

chinh tri cho daog viên và quân chung. Nhièu tâc phâm vàn hôa hiên thUc phê phrin

ra doi. Phong trào Truyèn ta qutir r,!u pnat triên sâu rông. Nhà làm-tiSt công tâc

tuyên truyèn, ta dâ gianh thàng-lqi trong-câc cuÇc bàu cü ViÇn dân biêu Bâc § và

Viên dân biêu Trung lÿ (1937 - 1938).

Công tâc tuyên giâo ddg6p phân quan trçng tqo tamQt cao trào câch m?ng

sôi nôi, dây dugc coi 1à cuQc tông diên tap thü hai cho thàtg lgi cüa Câch niane

thang Tâm nàm 1945; bâm sât mpc tiêu, nhiÇm 4r chinh tri, dô 1à: dâu tranh cho ty

do dân chü, câi thiÇn dôi sông và hoà binh, chting phan dÔng thuQc dfa, ch6ng'phât

xit và chién tranh; tpo dièu kiÇn cho duèrng lôi, chü truong cüa Dang di sâu vào

quân chüng, g6p phân thüc dây sg phât fién cüa vàn hoâ dân tQc, cô vf manh më

f.fri tfrO .1u"ifrong trào câch m4n g, tdp hçp dQi ngü tri thüc, vàn nghÇ si tién bQ

tham gia vfln dQng câch mpng.

d. Cao rrào giôi phông dân rQc và Tông khti nghîa cdch mgng thdng Tdm

(giai iloqn 1939 - 1945)

Công tâc tuyên giâo trong thài lcÿ lg39 - lg45 dâ gân ch(tvà phçc ry thiét

tfrU. .fro 
"iOc 

dâu ffanh giâi phông dântQc dày gian kùô, kù6ld1àn nhung rât ou'h

liÇt, vé vang cüa Dâng và nhân dân ta. Thông qua công tâc tuyên giâo gôp.phân

phât huy cao dQ 1ô,g yêu nuôc và truyèn tirông âoan két, anh hùng, bât ktruât cüa

àa" rOr, nôi A6y t.u giâi ph6ng minh khôi âch nô 1ê cüa dé qu6t vàtay sai' Dô 1à

np tfrOitruyèn'dqt câcnh?n dinh và chü trucrng cüa Eâng, dua.ra nhimgJ<trâu hiÇu

,ài f,ne noâg aâ" t, tuong và hanh dông cüa quan chung; g,â".ot"h sÉc bén vôi

câc tu tuông 4r ti, nô 1ê, câc khuynh huong sai làm, ryt rè, do dU ho{c nông v§i,

manh dông... vÔi nhièu hinh thric phong phü, linh ho4t, thâm chi tâo b?o nhu:
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tuyên truyèn xung phong, tuyên truyèn vü trang, biéu tinh vü trang; cô vU nhân dân

nôi aay vôi khf thé mæh më âp dâo quân thù. D6 tà gôp phân Uôi auOng, dào t4o

hune lopt crân bô vè chinh tri, ,è kinh nghiÇm tô chüc, phrit dQng quân chüng, giâo

dlrc clang viên nêu cao vai trô tiên phong câch mgng, gân bô ch{t chê vôi quân

chring, chiu dpg mqi hy sinh gian khô, xây dung sg doàn két, th6ng nhât tong
Dang, quyét tâm dâu tranh câch mqng gianh chinh quyèn vè tay nhân dân.

Thàog lgi cüa cuQc câch meng thane Tâm nàm t9451à ttràng lgi cüa chü

nghîa Mâc - Lênin, tu tuong Uè Cru Minh và duèrng t6i aÇc Bp t.u chü và dày sang

tao cüa câch mpng Viêt Nam; dàng thùi cüng 1à thanh tuu to l6m cüa công tac

tuyên giâo tong viÇc tuyên truyèn, vAn dÇng câch m4ng, bién chü nghîa Mâc -
Lênin, tu tuong Hô Chf Minh, duong l6i, chü truoag cüa Eang thành phong trào

câch m4ng cüa quàh chung trong quâ trinh dâu tunh gia4h chinh quyèn, giai

phông dân tQc khôi âch thuc dân, phong kién.

2. Công tâc tuyên giâo tham gia huy dQog sric nguùi, stfrc cüa cho cuQc

khâng chién ch6ng thgc dân Phâp xâm luqc (giai tlop lg45 - 1954)

a. Tham gia bdo vp chinh quyèn cdch mgng, xôy dyng xd hQi môi (giai
tlogn 1945 - 1946)

Sau Tông khoi nglrla thane Tâm, chinh quyèn câch m4ng môi ra doi g{p
muôn van kh6 khàn. Nhiêm vu chung cüa toan Erng, toan dân và toàn quân ta,

trong dô cô nganh tuyên giâo,là doan két toan dân bâo vÇ chinh quyèr, câch mgng

non tré, cht5ng thù trong, gilc ngoài, g6p phân dua câch meng tién lên. Công tâc
tuyên giâo lüc này tpp trung giâo dgc ÿ "ttkiên 

cuong,bâtkhuât, quyét tâm bâo vê
thanh quâ câch mflrg, bâo vê dQc lfp, t.u do; cô vn nhân dân thgc hiÇn ba ntiêm vU

lon: diÇt gi{c dôi, diÇt gipc dôt, diçt giflc ngo4i xâm.

Ngay sau khôi nghia, BQ Tuyên truyèn dugc thfuh lap, tiép quan câc co sô
tuyên truyèn, bâo chi cüa ché dÇ cü. Câc binh chüng chü lgc cüa công tâc tuyên
giâo lân lugt ra dùi nhu Dài phât thanh Tiéng nôi ViÇt Nam, ViÇt Nam Thông tân
xâ. Bâo cüa Dang, Mët tr$n ViÇt Minh và nhièu tô chüc doan me aa dugc phât
hành công khai, rQng râi. Công tâc tuyên truyèn tâp trung tô câo âm muu và tQi âc
cüa thuc dân Phâp ô mièn Nam, khoi dpy ÿ chi quyét tâm ch6ng xâm lugc, ung hô
dèng bào mièn Nam khâng chién. Nhièu tinh tiràntr trên câ nrJ. diên ra câc cuQc
mit tinh, biêu tinh, biéu duong luc lugng ch6ng thuc dân Phâp xâm iugc. D[c biÇt,
câc tinh mièn Bâc và Bâc Trung 89 cô nhièu hinh thüc dông viên phong phü dê
quyên gôp thu6c men, quân âo, vü khf chi viÇn cho cuQc khang chién ô mièn Nam.
Hrng vgn thanh niên nô nüc tham gia tông gufo, xung phong ',Nam tién". Tpi Na:n
Bô,-công tâc tuyên truyèn dugc tién hành sâu rQng nhàm nâng cao ÿ chf quyét tâm
chién dâu bâo vç thanh quâ câch meng.

Thring 1111945, Trung uong Durrg ra chi thi Khdng chién, bién quéc, xâc
dinh tinh chât câch m?ng nuôc ta vàhai nhiÇm vu chién lugc là kh*g .f.i,é" chting
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tfuc dân Phâp và xây dung cné aç m6i. Côn gtâctuyên truyèn tap trung vào nhiÇm
vç chü yéu trudc mât ta cüng cô chinh qryèn, chông thgc dân phâp xâm lugc, bài
tru nôi phan, cài thiÇn dü sông cho nhân dân, chông n?n mù chü. KhÉp noi c6
khâu htê.u "Tièn fiiyén diÇt xôm làng, hQu phuong * *à, dôt,,, nhièu ., a"", rrÀ
vè dugc sâng tâc dé cô vü phong trào... Két quâ sau mQt nàm, dâ c62 triÇu nguü
thoât n4n mù chü.

cuÇc van dQng xây dpg dùi siing môi, giâo dlrc tinh thân yêu nuôc, d4o
duc "càn, kiêm, liêm, chïnh", chông câc hü tpc, lpc h$u cüng dugc tuyên *yè"
sâu.rÇng. N4n trÇm cÉp, cà b4c, câchü tuc trong ma chay, cuôi xin dugc xoâ bô ô
nhièu noi,,công tâc thông tin ô co sô, phong trào vàn nghê câch m4ng * tior, qu&r
chring, ntrât n cahât,thê dpc thê thao phât triên rÇng râi.

Th,ine y1946, Chinh phü quyét dinh tô chric Tông tuyên cri dê bàu Qu6c
hÇi, xây dung Hién phâp và lap Chinh phü chrnh thüc. Công tâc tuyên kuyèn, vfin
dÔng bàu cü thgc sg là mÇt cuôc dâu kanh gay gâtchting lai su phà hopi cüa quân
dÇi Tuong và bgn tay sai ViÇt Quôc, ViÇt Câchô mièn BÉc, thgc dân phâp ô mièn
Nam. Vôi ktrâu hiÇu phô bién mçi noi 1à: "Tcit cà cù tri toi thùng phiirr"; "M6i ld
phiéu tà mlt viêru dqn diçt thît", côngtâc tuyên giâo dà"g6p phân giüp cusc Tông
tuyén cü thành công, thu hüt dai tta s6 cü tri di bô phiéu bàu cho câc ümg criviên
cüa M[t trân ViÇt Minh, ké câ ô mièn Nam duôi bom dan cüa thgc dân Phâp.

b. DPng vtên toàn dân khdng chién, nàn quiSc khdng chién, thi itua yêu
nu6c, giiit gi\c, tÿp công; ilây mgnh cuQc khdng chién sang giai rtogn mô,i và tli
tot thiing tqi qtryû eflnh (giai itogn 1946 - IgS4)

Trong rrtûn g nàm khrâng chién chting Phâp, duoi sg lânh d4o, chi dpo cüa

Trung ucrng D*g và Chinh phü, dQi ngü crin bO làm công tâc tuyên truyèn, bâo

chi, xuât ban, vàn hoâ, vàn nghê... dâ c6 m4t trên câc chién truong n6ng bông,
phan rânh, dQng viên chü nghÏa anh hùng trong chién dâu, san xuât cüa chién si,

dông bào câ nuôc. Thoi gian này, công tâc khoa giâo t$p trung chü yéu vào câc

lînh rruc giâo dpc và dào tqo, y té, van dqng tri thfrc. Công tâc tuyên huân dâ dông

viên phong trào thi dua yêu nuôc, diÇt gigc dôi, diÇt giflc aOt, aiçt gi{c ngo4i xâm.

Công tâc tuyên truyèn, cô dgng t4p tnrng nêu cao ÿ ngtria chién thàng ViÇt Bâc,

ptrô Uién Lôi kêu g9i ngày 1911211946 cûaChü tich Uô Ctri Minh, chông tu tuong
chü quan, lûinh dich, v4ch trân âm muu 14p chfnh quyèn bù nhin Bâo D4i cüa thgc

dân Phâp, cô vü cho phong trào thi dua yêu nuôc trên mgi lÏnh v.uc khang chién,
,.4 A
Klen quoc

Nàm 1954, quân ta tân công t4p doan cü diêm DiÇn Biên Phü. Côn g tâc

tuyên giâo tô chirc dot sinh hopt chinh tri trong can bQ và chién sT ngoài mflt tfn,
giâo dpc chü nghia anh hung câch mqng, tinh thân tich cgc tién công, ÿ cbrt q.ryét

thÉng, q,ryét tâm châp hành mênh lçnh chién dâu, khâc phuc tu tuong tiêu"cgc,
ngSi gian kùô hy sinh, utin nân tu tuong chü quan, kldnh dich k*ri c6 thàng lqi, biéu
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duong câc guong chién dâu düng câm, hy sinh. Qua dô gôp phâ" quan trçng là:n

nên chién thàng Diên Biên Phü, giâi phông mièn Bâc, buQc Phâp phâi § HiÇp

dinh Gio-ne-vo.

Eiêm nôi Uât cüa công tâc tuyên truyèn thùi Iry này là dâ di vào tung nhà,

tùng nguoi; efuLtuyên truyèn dusng tOi ttrang chién vôi cô dông hoan thành nhüng

nhiêm v.u cu ttré Cria kh*g chién rung thùi kÿ, ô m9i hic, mqi noi...; thuong xuyên

biéu duong guotrg diên hïnh tiên tién; m9i hopt dông vàn hgc, nghê thuft, giâo

dgc, bâo chi... ctèu huong vào phuc v.u công cu§c khang chién, kién qu6c. Công

tâc thông tin ô co sô, phong trào vàn nghç quân chung ddphâttrién mgnh më; linh
v.uc khoa giâo dugc quan tâm và dây menh. Nhin chung, tong khâng chién chi5ng

Phâp, công tac tuyên giâo dd dugc trién khai manh më, toà,n diÇn, g6p phân huy

dông sric m4nh cüa toàn dân tôc tham gia vào sg nghiÇp khane chién, kién qutSc

thàng lqi.

3. Công tâc tuyên giâo dông hành cùng nhân dân câ nuôc tién hành

khâng chién ch6ng Mÿ crfru nuôc và xây dfrng chü nghÏa xâ hQi ô mièn Bâc
(giai ilo4n 1954 - 1975)

a. Qudn triQt và thqrc hiQn nhipm vgt cûng cô mièn Biic, c|ûy mgnh déu
tranh chinh tri t mièn Nam (giai tlogn 1954 - 1960)

Thuc hiên Nghi quyét Trung uong 6 cûa Ban Châp hành Trung uoxg Eane
(th,ing 711954) và Nghf quyét B9 Chinh d vè khôi phpc kinh té, hoan thanh câch

meng dân tQc dân chü và tién hành cài tqo xâ hôi chü nghia ô mièn BÉc, công tic
tuyên huân dâ giüp câp üy tô chüc lgc lugng tuyên truyèn sâu rQng câc chinh sâch

cüa Chinh phü dtii vôi vùng môi giai ph6ng; vgch mn han cliÇu xuyên tac, bia dët

cüa dich, vfn dQng dèng bào tham gia dâu tuaû thUc hiên ttit công tirc tiép quan.

Biéu duong câc phong ta:ào "Nhuùng corn sé do", "MQt miéng khi dôt bàng mQt gôt
lrhi no"... tâc dông tich cgc dén quân chrurg. Tpp tung quan triÇt và giup câp üy
duog hién kfiai thgc hiÇn câc Cbt tl{, Nghi quyét, ké hopch cüa Ban Bi thu, Ban
Châp hành Trung uong vè ta.,g cuôrng tô chric h9c tgp lÿ luân Mrâc -Lênin cho cân

bQ, ilang viên; giâo dgc giâc ngQ xâ hQi chü nghTa cho ilang viên; vè ho.p tâch6a
nông nghiêp và câi t4o công thuong nehiÇp fu bân tu doanh theo chü nghïaxâ hQi...

Giai doqn này, công tâc tuyên giâo dông vai trô trgng yéu trong viÇc khoi
ddv ÿ chi, tri thüc và süc manh trong quân chüng, cô vü manh mé câc phong trào
thi dua nhu Giô Eqi Phong, Sông Dttyên Hàt, Tiéng nks Bdc Lÿ, Cà Ba nhtit...
Dây cüng là giai doAn công tâc tuyên giâo d4t dugc nhièu thành t.uu to lôn, nhât h
trên lînh v.uc khoa giâo, nhu: giâo duc, ÿ té, chàm sôc süc khôe nhân dân...

Cung vôi viêc thuc hiÇn ntriÇm vp cung cô mièn BÉc, công tâc tuyên giâo dà,

dông viên phong tào quân chüng ,rrg hô, cô vu cuQc dâu mnh cüa dèng bào mièn
Nam, tô chfic câ.c cuôc mit tinh, biêu tinh, phan aôi uy - DiÇm vi phqm Hiêp dinh
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Gio-ne-vo, dàn âp khung b6 dàng bào mièn Nam, phâ hopi hiÇp thuong, tông tuyên
cü, dQng viên phong tào dâu tunh chinh ti, tién tôi Dèng khôi ô mièn Nam.

b. Ddnh thiing chién lwqc "Chién fianh itfic bt.êt" cûa ilé qu6c Mÿ, thyc
hiQn ké hogch 5 ndm làn thtb nhét @iai ctogn tg6l - tg6L)

Công tâc tuyên giâo t$p trung tuyên truyèn, van dQng, dày mqnh câc phong
hào thi dua yêu nuôc, phân dâu hoan thành vugt müc ké hoach 5 nàm mn thri nnât.
Nhièu diên hinh xuât sÉc xuât hiÇn trong phong trào quân chung dâ trô thành ngen

.Âr.cù cô vü phong tào thi dua nhu: Giô Dqi Phong, Sông Duyên Hài, Tiêng trông
Biic Lÿ, Cà Ba nhtit ...

Trong rùüng nàm 1960 - Lg64, nhân dân mièn Nam dâ dèng klroi nôi dfy và
danh thàng chién lugc "Chién mnh dflc biÇt" cüa dé quôc Mÿ, công tâc tu tuông
dâ luôn chü tugng toi viÇc quan triÇt phuong huong, nhiÇm v.u, phuong châm dâu

tanh tong tinh hinh môi; coi trQng viÇc phô bién nhüng kinh nghiêm thgc !iên;
dông ttrùi tfch cuc tham mrru, dè xuât E*g, Nhà nuôc phât d§ng phong tào thi
dua "Düng sI diÇt Mÿ", nâng cao quyét tâm dânh Mÿ dén thàrrg lqi hoan toàn.

c, Mièn BÉc vùa xôy dVnS vùa chién iléu, chi viQn cho mièn Nam,'iftéu

tranh thçc hipn théng nhfu nutc nhà (giat dogn 1965 - 1975)

Vôi mpc tiêu danh thàng chién lugc "Chién tranh cpc bQ" và "ViÇt Nam h6a

chién tuanh" cüa dé qut5c Mÿ, công tâc tuyên giâo dd g6p phân quan tr-ong trong

viÇc dQng viên quân dân mièn Bâc chuyén hucrng xây dpg kinh té sang thoi cËién,

vira sân xuât, vùa chién dâu, danh thà"g cuÇc chién tranh phâ hoai cüa Mÿ và tfch

cgc chi viÇn cho mièn Nam. Câc phong trào vàn h6a - vàn nghê phât triên manh;

công tâc xày dgng Dang vè tu tuong kip thü chuyiàn hucrng aê Uao dâm yêu càu

lânh dpo quân dân ta thgc hiÇn tiit nhimg rrhiç* v.u câp bâch cüa mièn Bâc: tàng

cuèmg hon nüa công tâc giâo dpc dang viên, hqc t?p két frçrp chët chê v6i phê binh

và t.u phê binh, phât huy tinh fièn phong, guorrg mâu; công tâc tuyên tnryèn dôi

ngo4i dugc tàng cuèrng, tich cgc tranh thü câc diên dan qu6. té, thông qua câc ho4t

dqng ngo4i giao,nêu cao tinh chinh nghTa cuQc dâu trarü cüa nhân clân ta chông dé

quôc Mÿ xâm lugc.

Thanh công cüa công tâc tuyên giâo giai do4n này là fiép Qc dày mqî/r- câc

phong trào thi dua yêu nuôc, dçng viên dèng bào, chién si câ nuôc hàng hâi lao

àq"g, r* 
"uât, 

chién dâu. Mièn Bâc, côngtâc fuyên giâo t\ptrung tuyên truyèn, dây

m?nh câc phong tào thi dua yêu nuôc, nhv "W miàn Nam ruSt thit", "Thanhntên

ba sân ,àng",;Phn nù ba dàm dang", chi viên dâc lgc sirc nguü, süc cüa cho tièn

tuyén lon mièn Nam, dông viên lorp lorp thanh niên hàng hâi lên duong dânh giflc vôi

tinh thân "Xé dçc Truàng Son di ctLa nuôc". VÔi mièn Trung, t{p tmng tuyên

truyèn, khoi dây lông yêu nuôc và truyèn th6ng câch m4ng,tâtcâ mÔt lông'Xe cho

qua, nhà tchông fiéc; Duàng cho thông, không tiéc mduxtîong". Ô miènNa:n, công

tâc tuyên giâo dâcô vU qrâ" chüng dây manh dâu tranh chinh tri và dâu ta::h vü
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tang ô ktrâp mgi noi, hên câ ba vung: vung nüi, dông bârrg và dô thi; kiroi d{y lông

càm thù gi[c, bôi duông tông yêu nuôc, tinh thân düng câm, không quan ngfl hy
sinh, t4o nên nhièu phong üào thi dua giét gac, lâp công: "Tht dua Âp Bàc giû gfic
lfip công ", "Xuéng duàng dài tu do, ün chù", " Hdt cho dàng bào tôî nghe". . . Süc

mpnh cüa chü nghîa yêu nuôc, chü nghia anh hung ViÇt Nam dâ duo. c chuyén h6a

bà"g thàrrg lqi cüa cuQc Tông tién công nôi apy mùa Xuân nâm 1975, mà dinh cao

Ê Chién dich Hô Chi Minh lich sü, giâi phông mièn Na:n, thting nhât dât nuôc, dua

cà nu6c di lên chü nghïa xâ hôi.
I

Trong suôt 21 nàm xây dung chü nglria xâ h§i ô mièn Bâc và tién hanh cuÇc

khune chién chting Mÿ, ct'ru nuôc, Eang ta dd lânh dao công tâc tuyên giâo thgc

hiÇn cuQc vAn dQng chinh fri nhàrr qurân triÇt hai nhiêm vç chién lugc 1à tién hanh

câch mgng xâ h§i chü nghïa ô mièn Bâc và hoan thành câch mgrg dân tQc dân chü

ô mièn Nam. Vûiÿ chî, "không cô gt qtty hon dQc lQp tç do", thgc hiÇn cuQc chién

tranh nhân dân, phât huy tinh thân yêu nuôc cüa toàur dân tQc, tranh thü tôi da sg

ung h0 cüa nhân dân fién bQ trên thé gioi, t4o ra süc mqnh tông hqp dê dânh thàrrg

dé qu6c Mÿ xâm lugc. Công tâc tuyên giâo dàthành công trong viÇc bôi duômg ÿ
chf quyét tâm danh Mÿ và thang Mÿ.

4. Công tâc tuyên giâo trong sg nghiÇp aôi mrô,i, xây drfng và bâo vÇ Tô
qu6c ViÇt Nam xâ hÇi chü nghla (giai do4n lg75 -2020)

a. Thùi kÿ khiÉc phqtc hfru quâ chién fianh, khôi phAtc và phdt fién kinh é
(giai itogn 1975 - 19SS)

Eât nuôc vùa trâi qua 30 nàm chién fanh, phâi d6i ph6 vôi câc cuQc chién
tranh biên giôi, bi dé qu6c Mÿ và câc thé fuc dé qu6c bao vày câmvÇn, kinh té -xd
hQi nuôc ta lâm vào khung hoang kéo dài, doi sting nhtu dân gap rât nhièu khô
ktàn. Trong hoan canh d6, công tâc tuyên giâo dâtflp trung dông viên câc tâng Iôp
nhfu dân nêu cao ÿ chi khâc phUc kàô khtu, quyét tâm vugt qua thü thâch, nhanh
ch6ng thgc hiÇn thông nhât dât nuôc; cô vU mri tfré phén dâu nhanh ch6ng khâc
phuc hfu quâ chién hanh, chién thàrrg trong hai cuÇc chién ffanh bâo vÇ biên gioi
phta Tày Nam và phia Bâc cüa Tô quôc, tung buô c xày dgng co sô vpt chât §
thu$t ban dàu quan trong cüa dât nuôc, t4o dièu kiÇn cho câc bu6c phât triên tiép
theo. E[c biÇt 1à qua thtrc tiên, c1â tùng buô'c chuân bi lÿ luân cho công cuQc dôi

, , -A,mol oat nuoc.

b, Thü tcl d6i m6ï vù h\i nhQp qaifc é lgiai ilogn tg96 - 2020)

Tpi Epi hÔi lân thü VI (1986), Dang ta khoi xuong và lânh d4o sg nghiÇp
aôi mOi toan diÇn dât nuôc. fé ttr d6 dén nay dà,gan:S nàrn, nhiÇm v.u, chüc nàng
là mQt bq phan quan trgng cüa công tâc xày dung E*g, tham muu giüp câc câp ity
duog trong công tâc xày dung Eang vè chinh td, tu tu*rg, dpo düc, vè chü truong,
quan diêm và chinh sâch cüa Earrg trong lînh v.uc tuyên tmyèn, ÿ lufn chinh hi,
lich sü D*rg, bâo chî,, xuât ban, vàn hôa, vàn nghÇ, thông tin dôi ngoal, khoa giâo;
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công tâc tuyên giâo dddèng hành cùng toan Dang, toàn dân và toan quân thgc hiÇn
sU nghiêp aôi mOi và dâ d4t dugc rrlrüng thà"e lgi buôc dàu. Sg d6ng gôp cüa công
tâc tuyên giâo duoc mê friçn trên nhièu mët, nhièu finh v.uc rrôi b6t, d6 là:

+ T4o sçr th6ng nnât vè nh4n thüc, tu tuong và hanh dQng ftong toan Eang,
sg dông thuân rong nhân dân dé thgc hiÇn tl,à"e lqi duong t6i Aôi môi dât nuôô và
hôi nhâp qu6c té.

+ Cung cô nièm tin, nièm Lu hào vè Dang, vè aât nuôc và con nguài ViÇt
Nam; nâng cao uy tin và vi thé cüa dât nuôc; g6p phân xây dpg Eane và hÇ th6ng
chinh ti trong spch, vüng m4nh, dâp rmg yêu càu nhiêm v.u trong tinh htnh môi.

+ G6p phân bô sung, hoan thiên duong tôi, chü kuong cüa Dang, chinh
sâch, phâp lupt cüa Nhà nuôc; không ngmg chàm Io và nâng cao dài sông vât Chât

và tinh thân cüa rùân dân; phât huy quyèn làm chü cüa nhân dân và süc m4nh d4i

tloan tét aan tQc tong sp nghiÇp xây dpg,phâttrién và bâo vÇ Tô qui5c.

+ Dâu tranh bâo vÇ nèn tang tu tuong cüa Dang, gôp phâir xây dpg nèn vàn

h6a Viêt Nam tiên tién dâm dà ban sâc dân tQc; xây dpg môi truong vàn h6a, xâ

hôi an toàn, lanh manh, xày dpng con nguùi môi ViÇt Nam.

Eac biÇt là trong 5 nàm trô lpi dây, công tâc tuyên giâo tu Trung uong dén

dia phuong clâ cd sg chuyén bién sâu sâc và dpt dugc nhüng két quâ nôi b6t, g6p

phàn cùng toan Dang, toàn dân và toàur quân thgc hiÇn thàrrg lqr Nghi quyét dai hÔi

dai biêu toan qu6c mn tnt XII cüa Dang, xây dpg Dâng và hÇ thting chinh fi
ngày càng trong sq,ch, vümg mæh. CU thé:

- Công tdc tham mLru giry Ban Chrip hành Trung utug, Bp Chinh tri, Ban Bi
thu, cdp tty cdc ciip tdnh dqo, chi dqo ffién khai cdc lînh vqc công tdc tuyên Stdo

ngày càng chù dQng, nhqy bén, sdng tqo, sdt voi yêu càu cùa thfc tiân. Toan

Ng*,}, dâ chü dçne tham muu tô chirc trién khai thUc hiên c6 hiÇu quâ câc nghi

quyét, chi thi, quy dinh cüa Trung uong ban hanh t.ong nhiêm §; nghiên cyu,

tham muu cô chât luqng nhièu va" aè guan trgng trên linh v.uc tuyên grâo, dàng

thùi phpc vr; tich cgc cho viÇc xây dtmg, ban hà,nh, so két, tông két câc nghi quyét,

chi thi, quyét dinh, két luan cüa Ban châp hành Trung uong, B0 chinh fi, Ban Bi
thu và 

"up 
ty dia phucrng dé thâo gô khô l(hàn, bât cqp cüng nhu nhüng-dinh

huông chi d4o và tô chüc thuc hiÇn câc nhiÇm 4r thuQc lînh v.uc tuyên giâo hong

tinh hinh môi.

ViÇc tham muu, dè xuât trong lânh dpo, chi d4o tô chric thgc hiên Chi thi s6

05-CT/TI[ cüa Bô Chinh tri vè "fiép ruc dày mqnh hpc tQp và làry theo tu tuÛng,

dqo dtic, phong cdch Hà Chi Minh'' gâovcvi thgc hiên Nehi qryS, Trung uong 4

rcrou x, xr ,"è *ay d\rng, chinh aor"ou"g ngày .?og di vao fuièo sâu, g6p phân

xây dpg Dang ngày cang trong s4ch, vüng -4rrh uè .t irt ni, tu toôrg, t"ô chric và

d4o düc- Dëc biçi tâ viçJUiêu-duong, khen thuong, tôn vinh câc tÇp thê, câ nhân

diên hinh tiên tién, guoxg "nguài t6t, viÇc t6t" trong hqc tfp và làm theo tu tuong,
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d4o düc, phong câch Hà Chi Minh dugc quan tâm chi d4o thgc hiên thuong xuyên,

liên tpc, vôi nhièu nQi dung và câch làrm môi, dâ tpo sfic lan toâ sâu rqng trong xâ

hQi, cô vü, dQng viên ciin bQ, dang viên và nhân dân thi dua yêu nuôc, thçc hiÇn

thàrrg lor câcnhiÇm v.u chinh tri ô câc câp, câcngành, câc dia phuong, don vi.

+ Công tdc gido fuc lich su, *uyèn thdng, dqo dtîc, liii séng ffong cdc

truong phà thông; công ttic lÿ luQn, gido duc chinh tri tu tuông, nhtit là gido ù1c

chinh tri trong cdc truùng dqi hçc, cao diing, trung hçc chuyên nghiQp, dqy nghè

duqc chü trçng, gôp phàn quan treng vào công tdc xay ùmg Eàng trong sqch,

vfrng mqnh. Công tâc nghiên cuu lÿ luên, tông két thUc tiên dugc chü dQng triên
kùai, ngày cang nèn nép, bài bân hon. Côngtéc triên khai quan triÇt, tô chüc thuc
hiÇn Nghi quyét Dai hQi XII cüa Dane và câc Nghi quyét cüa Trung uong cô ntrièu
rÂ. I ^.dôi moi vê nôi dung và phuong thric. Viêc tô chûc h9c t4p, quan triêt triên kùai
thgc hiÇn câc Nghiîryei .,iu Iiçi nghi Trung uong 4, 5, 6,7,8, g,10 ktrôa XII
dugc aôi mOi tù chô hgc tflp, quân triÇt bàng hïnh thûc tr.uc tiép thi nay dugc két
hçp phuong phâp tr.uc tuyén vôi nQi dung ngàn g9n, süc tich, giüp cho cân bQ,
it .^ ! - t.i a 1

oang vren nam vrmg, rueu ro nnüng nQi dung co bân, ctit tOi cûa câc "ghi quyét;

thùi gian tô chüc sôrn hon, nÇi dung thâo lupn, chuong trinh hfuh dông, ké hopch
thgc hiÇn Nghi quyét kàâ thi hon, sât hçrp hon vôi thUc té dia phuong, don vi.

Toan Nganh dâ chü trgng tim tôi, aôi mOi nÇi dung và phuong thüc tham
muu vè công tâc lÿ lupn chinh tri; tâp ûung chi dpo, dinh huong câc co quan, don
vi chüc nàng nghiên ciru mQt rO uân dè vè duong ltii, chfnh sâch, phuong thüc lânh
dpo, thsc hiên dân chü tong D*g; khàrrg djnh và làm rô mQt s6 giâti c6t lôi cüa
chü nghîa Mâc - Lênin, tu tuong Uô Cfri Minh. Công tâc giâo dpc chinh d tu
tuÔng, truyèn thting yêu nuôc tiép flrc dugc coi trgng và tàng cuùng, tung buôc
duog dôi môi, da d4ng vè nôi d*e và phuong thfrc. Công tâc giiro duc lich su,
truyèn thting và nghiên ciru, biên ro4., ,À ,rât u* sâch lich sü Dang dugc câp üy
câc câp quan tâm triên kùai.

+ Công tdc thông tin tuyên truyàn, dinh huong du luQn xd hôi cô nhièu dôt
moi, sâng tqo, ddp ûng yêu càu, nhiÇm vu ddt ra cùa thçc fiân. Công tâc lânh d4o,
chi d4o, dinh hudrng tuyên truyèn dugc coi trgng, tgp trung chi dpo sâu sât, ki.p
thÙi. Công tâc thông tin, tuyôn truyèn, quan triêt, trién khai câc nghi quyét rüu
Eâng, chinh sâch, phâp luât cüa Nhà nuôc không ngirng Oôi mOi theo huong chü
dông, sâng tao, hiÇu quâ; 

"ô 
lrü, dông viên cân bQ, dang viên và nhân dân tfch cgc

thgc hiÇn câc chü truong, nghi quyét cüa Dâng, chinh sâch, phâp luft cüa Nhà
nu6c. Công tâc tuyên truyèn, ky niêm câc ngày lê ldrn, câc sg kiÇn lich sü quan
trgng;.tuyên truyèn kinh té - xâ h§i; tuyên truyèn quô. phông, an ninh cO ntrièu aôi,. À ^.mÔi vê nÇi dung, phuong thüc tpo süc lan tôa trong xâ hqi. Công tâc tuyên truyèn
miêng và hopt dông bâo câo viên cüng dâ dugc ban tuyên giâo câc câp chü trgng
và thgc hiÇn cô hiÇu quâ. Công tâc chi dao, dinh huong tuyên truyèn trên intemet,
m?ng xâ hQi dqqc quan tâm. Viêc chi dgo, dinh huong thông tin tuyên truyèn nên
bâo chr dugc aôi moi mpnh më, quyét fiÇt, timg buôc ieo lâp môi truong thông tin
trong spch, Iantr manh trên bâo chi và trên không gian meng. Công tâc sâp xép, quy
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ho4ch bâo chi dusc thyc hiÇn dèng bQ vôi nhièu phucrng phâp hiÇu quâ. Công tâc
nÉm bât, dièu tra, nghiên crîu du lufln xâ hqi timg buôc duqc-dôi moi theo huong
chü dÇng, sérm và sât thuc tiên hon; nhât là truôc câc vân dè phüc tpp, nhBy câm
mà dông dâo nhân dân quan tâm.

ViÇc lânh dao, chi dpo công taç vàn hôa - vàn nghÇ brâm sât nhiÇm vç chinh fi,
dung dinh huong, nQi dung, hirh thûc da dAng, phong phri, thiét tIUc, dap img rùu
càu thp huong vàn h6a tinh thân cüa nhân aar, eop phân thgc hiÇn t6t cai nhiçm vu
phât niên kinh té - xâ hQi, qui5c phông - an ninh cüa dât nuôc và tu:rg dia phuong.

Công tâc thông tin, tuyên truyèn dôi ngoai dpt duo. c nhièu két quâ tich bgc,
ngày cang cli vào chièu sâu; thông tin vè tt ant t.uu cùa công cuQc dôi moi, phât
fién kinh é - xâ hQi, qutSc phông, an ninh, duong tôi aôi ngopi; quang bâ vàn h6a,

hinh ânh ViÇt Nam ra thé gioi; vè quâ trinh hôi nhâp quôc té cüa ViÇt Na:n; câc
vân Aè chü quyèn biên gioi tânh thô, vâ" aè Biên Dông, tôn giâo, dân tQc, dân.chü

tA À -nhan quyên... dugc tàng cuôrng.

+ Công tdc tham mru trên cdc lînh vçc khoa gido ngày càng chù dQng, cô

nhiàu chuyén bién quan treng. Nganh Tuyên giâo dâtpp tung chi d4o, dinh hüong
chinh tri tong triên khai câc nÇi d*g, nhiêm vg công tâc k*roa giâo nhu: Aôi mOi

giâo dgc và tlào tpo; nâng cao chât lugng nguèn nhân lpc; phât tién, ung dung

khoa hgc, công nghÇ; tmg phô bién dôi khi hpu, bâo vÇ môi tn:ong; phông chtSng

thiên tai, dich bênh; phât trién y té, châm s6c, giâo dçc và bâo vÇ té em, binh tÎàng

giôi. Chü dÇng tham muu Ban Châp hành Trung uffig, B0 Chinh fri, Ban Rj thu,

câc câp üy lânh dpo, chi dpo thgc friç" tOt câc nghi q,ryét chi thi, nghi quyét này

trong tinh hinh môi.

+ Công tâc dâu îanh, phàn bàc câc luSn diÇu, quan dtêm sai trdi, thù dich
, , ,) , 1

co nnrcu cnuyen bién fich cqrc, ngày càng hiÇu quà. Chât lugng, hiÇu quâ công tâc

dâu mnh bâà vÇ nèn tang tu tuone, cüa Èang, .ht5rg âm muu "diên bién hôa binh"

tên lhh v.uc tu tu*rg, vàn hôa c6 chuyên bién fich cgc, rô nét hon so vôi tnrôc;
'nhât 

1à viÇc ngàn .hën, gô bô câc thông tin xâu dQc, phan bâc quan diêm sai tâi
thù dich, xuyên tpc fên Internet, m4ngxâ hQi và tàng cuèrng cung câp thông tin

chinh th6ng, tô chric dt5i tho4i, dinh huo'rg thông tin truôc nhüne vân dê quan

toQng, phiic tap, nh?y câm mà cân bQ, dângviên và nhân dân quan tâm.

m- SU TRI-IÔNG THÀNH, rÔN I\44NH cÛa NGÀNH rurex GIAO

QUA eo NÀM rÂv DtNG vÀ PsÂr rRIÈN

l.Hç thông tuyên giâo câc câp ngày càng dugc cüng cô, kiçn toàn; dQi ngü

cân bÇ tuyên giâo không ngùrng phât trién vè s6 loo-rrg,lôrr m4nh vè cnât luçnrg

Trâi qua 90 nàm, công tâc tuyên giâo ciaEang ngày cang khàng dirih sU

truong thành, phât triên và lôrn manh không ngirng.

Tô chüc bQ mây hÇ th6ng tuyên giâo câp üy dang câc câph:ng buÔc dugc

dôi môi, kiÇn toan .hât tuqrrg troat dçng ngày mqt dugc nâng lên. Dén nay, dâ cô

659 Ban Tuyên giâo quAn, huyÇn, thi uÿ; 42 tinh, thành ptrO tnann hp duqb hÇ



1,2

th6ng tuyên giâo co sô xâ, phuôrng, thi trân (65%), mQt sti tinh, thàinh üy dang tién

hanh xây dpg, nhièu noi dang trién küai thgc hiÇn thi diém thanh lâp hÇ thông

tuyên giâoxd,phuôrng, thi trân.

EQi ngü can bô tuyên giâo giaudo?n dàu côn it, lgc lugng can bô "mông", qua

môi ttroi § câch mflrB, luc lugng ây ngày cang clông vè rO lugag, mæh vè chât

luqng.HiÇn nay, tông s6 cân bQ tuyên giâo chuyên trâch cüa câp üy dang tu Trung
-1, l, .uong oen cap nuyÇn và tuong duong tên câ nuôc 1à ktroang tên 3.800 nguoi (câp

Trung uong: 319 nguoi; câp tinh, thành ùy: khoang l.2OO nguoi; .âp quat huyên,
thi: 2.300 nguoi). Lgc lugng can bô tuyên giâo ngày cang dông dâo, khôr.rg chi cô

dôi neu can bô chuyên trâch công tâc tuyên giâo cüa câp üy, mà côn cô dôi ngü bâo

câo viên, tuyên truyèn viên, câc phông viên, biên tflp viên béo chi, câc chuyên gi4
câc nhà khoa hgc, vàn nghê sï, tri thüc, cwrg dông dâo dôi ngü cQng tâc viên. Tinh
dén cutii nâm 2019, chi tinh riêng dÇi ngü Bâo câo viên Trung uoxg ü cô 490

nguùi. Sô tuqng Bâo câoviên câp tinh và tuong duong là3.945 nguài, Bâo câo viên
Arl.

câp huyÇn và tuong duong là 39.107 nguoi; tuyên tnryên viên ô co sô Là 179.094
nguoi 1sO tiçu nàm dén th*g lOt2OlT). Sô cÇng ûic viên du luqn xâ hôi trên câ nuôc
là 17.398 nguoi (trong dô câp Trung uong: 60 nguoi; câp tinh: 1.953 nguoi; câp

huyÇn: 15.445 nguü).

Nhïn chung, câc lgc luqng, binh chüng larr công tâc tuyên g1âo ngày càurg

phât triên câ vè sô luqrrg và chât lugng.Dëc biÇt, d§i ngü cân bq chuyên tâch làm
công tâc tuyên giâo dèu là nhüng dô"g chi c6 nàng lgc, dpo düc, tâm huyét, c6
trinh dQ h9c vân, trinh dô tÿ luæ chinh trir, cô nàng lgc, kién thric chuyên môn,
hiêu biét nghiêp 4r, kâch nhiêm vôi công viêc; nhièu clông chi cô Uè aay nnn
nghiÇm, dâ trâi qua nhièu chüc v.u lânh dpo, công tâc ü nhièu finh vgc (câp üy,
chinh quyèn, doan thê).

Trong Utii cantr hiÇn nay, xuât phât tu nhiÇm v.u câch mêng môi, xu tlé ttré
giôi ngày cang diên bién phüc t4p, kh6 luôrng, câc thé lgc thù dich không ngung
chting phâ quyét fiÇt bàng mgi thu doên, phuong thric nhàm chting phâ Dang, Nhà
nuôc ta; d§i ngü nhüng nguùi làm công tâc tuyên giâo ngày cang knàrrg dinh bân
lînh tu tuôrg, nàng luc tham muu môi, sâng t4o, co ban dâp rmg dugc yêu càu,

nhiêm vu duoc giao. Thanh công cta câch millg ViÇt Nam luôn cô sp dông gôp
thiét thirc, hiÇu quâ cüa dôi ngü can bQ tuyên giâo chuyên trâch và ban chuyên
trâch câc cârp qua rnoi giai doan câch mang.

t . Hign nay, tdng sd cân bô tuyên giâo cüa 63 Ban Tuyên giâo dnh uÿ thành uÿ cd khoâng rên 1.200 nguùi,
vÔi tudi blnh quân là 42,5; nir trên 35%; blnh quàn2L,7 nguài/Ban Tuyên giâo dnh ug Uanfr uÿ, trong dô,
khoâng 70oÂ dvsc dào r?o trên nhièu linh vuc khâc nhau; dâng viên là trên B0%. Trtnh dô hqc vân: trên tÏ4i
hgc là hon 60/0, d4i hoc Ià trên 600/o; trung câp là trên 10%. Trlnh tIQ Iÿ luân: cao câp, cfr nhân là gân 5070,
trung câp là tên Lïo/o,so câp Ià gàn 10%. Sd dtro. c dào tao düng chuyên ngành là trên 20%.

Tông sô cân bÔ tuyên giâo cùa 659 Ban Tuyên giâo qufln, huyÇn, thi uÿ cô tên 2.300, trong dô ntt chiém trên
20Yo, dàngviên chiém trên 80%, Ià nguùi aan tôc tniêu sd chiém gàu l0%.-Trtnh rlô itào tao: Dài hgc, trên tl+i hqc
gân 50Yo, Trung câp t.ên 10Yo. Trtnl d0 lÿ lu{n: Cao câp, cù nhân gàn s}%,Trung câp gimZOVo, so câp hsn20%.
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2. Ngành Tuyên giâo ngày càng ttrê triÇn tinh chü dQog, tfnh chién dâu,
vai trô di truri,c, mô tluùng trong sg nghiÇp aôi moi xây dryng, phât triên, bâo
vÇ tlât nurÿc và hQi nhâp qu6c té

Công tâc tham muu cüa nganh Tuyên giâo vûiBan Châp hanh Trung uffig,
Bô Çhinh tri, Ban Bi thu, câp üy Dâng mang tàm chién lugc và ngày cang thgc
hiÇn ttSt vai trè di truôc mô duèrng, dua ducrng lôi, chü truong cüa Eang, chinh
sâch, phâp lu$t cùa Nhà nuôc trô thanh hiÇn thgc trong doi sting xâ hQi.

Ngi dung, phuong thürc công tâc tuyên giâo dôi m6i, sât vôi yêu càu, nhiÇm
vU thgc tiên; chât lugng, hiÇu quâ ngày cang dugc nâng lên; tinh chü dÇng, linh
hopt, sring t4o cüa can bQ tuyên giâo câc câp ngày cang dugc phât huy. Công tâc tu
tufug, giâo dgc truyèn th6ng [ch sù dâ cô buôc aôi mOi tfch cgc, t4o sg lan tôa sâu

rÇng tong xâ hQi voi tinh thân "lây câi dçp, dçp câi xâu". Công tâc tv tufog, tuyên
giâo ngày càng nhanh nh+y di truôc mô duèrng, khâc phuc càn ban tinh tang "ch?y
theo, n6i lpi", "tà'm chuong trich cü". D{c biÇt, dâ som phât hiÇn và chü dQng chi

dpo, dinh huong tuyên truyèn rrtrüng uâ" Aè phric tap, rù?y câm, nhu vân dè xây

dgng Lupt D[c khu, vU viÇc ô xâ Dàng Tâm, huyÇn Mÿ Dfrc, Hà NÔi, vân aè

Formosa, vu viêc câ chét ô Hà Tây..

Công tâc dâu tranh, bâo vÇ nèn tang tu tuômg cüa Eang dugc chü trgng dây

m4nh, dAt hiÇu quâ thiét thgc; viÇc dâu tanh, phan bâc câc quan diêm, sai trâi thù

d!ch, bâo vê nèn t*g tu tuông cùa Eang dân di vào nèn nép và hopt dqng ngày

càurg hiÇu quâ. Tù chô môi chi cô mQt sO Uai viét dâu tranh nhô lê, ràirâc trên bâo
1' -Acnr; oen nay, ngành Tuyên giâo dd,triên khai dàng bÔ nhièu biÇn phâp dâu tranh

ngàn chàn, phân bâc quan Aér sai trâi, thù dich; buôc dàu két hçrp hài hôa câc

bi-en phâp ty tt rpt, phâp lÿ, kinh té và tuyên truyèn, giâo dpc dê ngàn chàn, gÔ bô

thông tin, quan diêm t:" açr nhât h trên không gian mfl18, làm lành m4nh'h6a

môi truong thông tin truyèn thông, intemet và mSng xâ hQi.

Qua môi giai doan câch mgrg, ngành Tuyên giâo không ngtrng nâng cao

chât tuqng hopt AOrg, nhay bén, dôimôi công tâc tham mrru, không -n$mg sring

tao, tU tàm môi *i;, Uâi tip s1r phât trién ttrOi dpi công nghê 4.0, tô chric trién

khai câc nhiÇm qi dàng bO, bài ban c6 trçng tâm, trqng diém, g6p phàn quan trgng

trong viÇc khoi dpy tinh thân yêu nuÔc, lao dQng, sâng t4o, tao sg dông thuan 9o,g
nhân dân, giü limg ôn dinh kinh té chinh tri, lr4t t.u an toan xâhÇi.

IV- Mô'r sÔ sAI HQC I«NH NGI{IEM vÀ Nr$y W 1RQNG TÂM

cüe NcÀml rurcN GIAo rRoNG THÔI GIAN TÔI

1. MOt rô Uai hgc kinh nghiÇm

MQt tà,kiên dinh ntrüng uan Aè c6 tinh nguyên tâc,bémsât sy lânh d?o, chi

d4o cüa ban Châp hanh Trung o*g, BO Chinh trf, Ban Bi thu, câc câp.ùy dê.'chü

dqng xây dpg chuong trinlL ké ho4ch trgng tâm hang nàm; t â* tât kip thü,

chinh xâc tinh hinh tu tuong cûa câc tâng lop nhân dân, tàng cuôrng công tâc dU

bâo dé chü d§ng tham mtru Ban Châp hanh Trung üffig, B0 Chinh tri, Ban Bi thu
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và câc câp üy giâi quyét tôt, düng và trung câc vân dè, câc sg viÇc diên ra, nfrât n
,A.À

câc vân dê, sg viÇc c6 tinh chât phfic t?p, nhay câm.

Hai là,luôn xâc dinh tinh thân tAuc chién trên mf,t tflI tu tucrng cüa Dang;

a6i aiçn, không né trânh ntime ra" aè phüc tap, ntr?y câm. Tiép Euc dôi moi m4nh

më nQi d*g, phucrng thüc ho4t dông công tâc tuyên giâo; nâng cao tinh chü dQng,

sang tao và nhay bén chinh tri, dê tham muu dung và tning ntrüTrg giâi phâp xü lÿ
,A-À

câc vân dê moi, kh6, phüc t4p, cüng nhu nhüng vân dè thuong xuyên thuQc lînh

v.uc công tâc tuyên giâo û môi *rAi diêm, dia ban cr; thê.

Ba là, quan tâm dàu tu, tuyên chçn, dào tpo và bài duông dqi ngü can bÔ

nganh Tuyên giâo dâp rmg yêu càu, nhiÇm vp; chü trÇng phât hiÇn, bôi duOng dÇi

ngü can bô c6 bân lînh vûmg vhg, nhay bén chfnh tri, cô nàng lgc, trinh dQ chuyên

môn, nghiÇp vg, tâm huyét, cô khâ nàng têp hçp, doan két, thuyét phgc quân

chüng. EQi ngü can bô tuyên giâo cân dugc xây dpg theo huong chuyên sâu, cô

co câu hçp 1ÿ, cô tinh ôn dinh tuong aôi, U9 mây tinh gçn dé nâng cao hiÇu quâ

công viÇc. Uu tiên chuân hôa nghiÇp vu và hiÇn dpi hôa phuong tiÇn tâc nghiÇp cüa

dQi ngü can b0 tuyên giâo dê luôn dâp img yêu càu môi.

Bén là, phât huy sric m?nh cüa câ hÇ thông chinh ûi làm côngtitc tuyên giâo;
. r I.

tàng cuèrng phôi hçp grüa nganh Tuyên giâo vu câcbaa, bQ, nganh, dla phuong.

Nàm là, chû dông, kiên quyét phan bâc cô co sô khoa hgc và sric thuyét
phuc câc quan diém sai trâi, thù dich nfrât ta dâu tranh, ngto chàn, phan bâc câc
tlrông tin xâu, dQc trên internet, mAng xâ hôi; vùa tQn dUng lqi thé cùa câcphuong
tiÇn truyèn thông môi phgc v.u cho công tâc tuyên giâo.

2. NhiÇm vg trgng tâm cüa ngành Tuyên giâo trong thùi gian tôi

(1). Chû dqng bâm sât, dç bâo düng tinh hinh thé giôi, kfiu v.uc và ûong
nuôc, thgc hiÇn tôt chirc nàng dinh huong chinh tri, tu tu-rg, dây manh tông két
thgc tiên, nghiên cuu lÿ lufn, quan tâm phât hiÇn nhüng diém môi trong dôi sông
xâ hÇi, nâng cao chât luo-ng tham muu câc câp tty dung trong tung lTnh v.uc công
tâc tuyên giâo. Truôc mât la tham gia dôrrg eôp ÿ kién xây dung câc dg thâo vàn
kiên dai hQi dang bQ câc câp vàDai hôi dai biéu toan quôc lân thü)(III cüa Dang.

(2). Tiôp tpc dôi môi nQi d*g, phuong thüc phô bién, quan triÇt, tuyên
truyèn câc chü trucrng, duong lôi, nghl quyét cüa Dang; nâng cao chât lugng viÇc
6 chüc hgc tfp, quan triÇt, trién khai thuc hiÇn câc nghi quyét cüa Dang theo
huômg ttriét thgc, hiÇu quà,|<hâ thi. Tàng cuôrng công tâc kiém tua, dôn d6c, giâm
sât viÇc tô chüc hgc tâp, quan triÇt, thgc hiên nghi quyét cüa Dang.

@. T]né hiên rô vai trô tiên phong, chü lgc trong công tâc xày dung Eang vè
chfnh tri, tu tuôrg, c14o dürc; gan nniçm w xây dung Eang voi dâu tranh phông,
chting tham rürüng, lâng phi, chting suy thoâi vè tu tuong chinh fri, d?o clüc, li5i stSng

1rong crân bQ, darrg viên theo tinh thà Nehi quyét Trung uong 4 (l<h6a)il, )il) vè
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xây dyng, chinh dôn Dang và Chi tlü rô OS-CT/TW ngày L5/512016 cüa Bq Chinh

fi uè dây manh hqc tfp và làm theo ru tuôrg, d4o düc, phong câch Hô chi Mnh.

@. Eôi môi manh rnë nQi d*g, phuong thfic công tâc tuyên giâo; lây co sô
1ÿ luan và thgc tiên dé tàng khoa hgc, tinh chién dâu, tinh thuyét phuc cüa công tâc

tuyên giâo. Bâo dâm tinh thông nhât trong chi d4o theo ké ho4ch chung cüa toàn
Ngành, phât huy hon nüa tinh chù dông, siing t4o cüa tuyên'giâo cac câp, câc'linh
v.uc, câc dia phuong. Tàng cuômg sg phôi hçrp giüa ban tuyên giâo câc câp voi co
quan nhà nuôc trong viÇc trién ktai ké hopch phât tién kinh té - xâ hQi, giâi quyét

cérc vânAè Utrc xüc cüa nhân dân.

fii. Nàm chÉc tïnh hinh tu tuôrg, tâm hpng cüa crin bQ, dang viên và câc

tâng lorp nhân dân, nhât là truôc rrhüng vâ" aè phüc têp, nhey câm. Tù dô, chù

dông dg bâo tinh hinh, lên câc phuong ân ké hopch công tâc tu tufog, không dê

bung phât thanh "diêm n6ng".

(Q. Eây manh công tâc tuyên truyèn, tàng cuôarg tinh chién dâu, tinh hiÇu

quà và tinh thuyét phgc, gan UO ch4t chê vôi thgc tiën dât nuôc. Tru6c mât, chl d4o

và tô chric t6t công tâc tuyên truyèn thuc hiÇn thàrrg tqr Nghi quyét Dai hQi )CI cüa

Drng và câc sg kiÇn trgng dqi cùa dât nu6c nâm 2020, dpi hQi dane bô câc câp và

Eai hôi )(III cüa D*g; tpo không irhi phân khôi, doan két, thiSng nhât trong.toan

Dâng, dông thuân trong xâ h§i, hoan thành thàng lgi câc mqc tiêu, ntriÇm v.u phât

triên kinh té - xâ hôi nâm 2020, lflp thanh tfch chào mrlng Eai hqi )iltr cüa Eang.

0. Dôi moi sâu sâ., quyét iiçt hon nüa công tâc dinh huong chinh tri, tu
tuong trong ho4t dÇng bâo chi, xuât ban, vàn h6a, vàn nghÇ; thUc hiên ttSt công tâc

thông tin d6i ngo4i; chü trgng công tâc tham muu thgc hiên chü truong, nghi quyét

cüa Dang trong linh v.uc giâo dirc, dào @o,dpy nghè, khoa hgc, công nghÇ, y té, ttré

dpc, thé thao, dân sô, gia dinh, tré em..; gôp phân dâc luc vào viÇc nâng cao chât

luqng nguô, luc con nguoi và tièm lgc khoa hgc, câi thiên nàng lgc canh tranh

quôc gia,nângcao uy tin và vi thé cüa Viçt Nam trên truèrng quôc té.

(S). Chi d4o quyét liÇt công tâc dâuffanh tu tuôrng, phan bâc câc quan diém

sai trâi, thù dich, bâo vÇ nèn tâng tu tuông cüa Eâng, bâo vÇ chü truong, duon! lôi

cüa Eang, Hién phâp, phap lupt cüa Nhà nuôc theo tinh than Nghi qryét s6 :S-

NQÆW ngày 22/1012018 vè "Tdng cuàng bào vê nàn üng tu tuông cùa Dàng,

dâu tranh phàn bdc cdc quan diàm sai trdi, thù dich.trong tinh hinh môi".

(9). DOng viên, rô ,.n câc phong trào thi dua yêu nuôc, guoxg nguùi t6t, viÇc

t6t, câcnhân tO tich cgc trên câc linh vuc cüa dùi si5ng xâ hôi gàn vôi thUc hiÇn cô

hiÇu quâ Chi thi O5-CT/TW cüa Bô Chinh tri vè dây manh hqc tap và làm theo tu
tuôrg, d4o dric, phong câch Hà Chi Minh . Xày dtmg ÿ ctn quyét tâm thlrc hiÇn

thàng lqi nhiÇm vu phât trién kinh té - xd hQi nàm 2020, tao dà quan trgng"thpc
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hiÇn thàng lqi toan diÇn Nghi quyét Dai hçi )ilI cüa E*g, chào mtm g d?ihQi dang

bô câc câp và Eai hôi )flII cüa Eane.

Qq. Tô chric dânh giâ t[uc trang dôi neü can bô tuyên giâo tu Trung uoxg

dén co sô, dg kién nhu càu, chü dông tpo nguàn và trién khai ké hopch xây d1mg,

phât triên c19i ngü, tpp trung kiÇn toan tô chirc bô mây theo tinh tfran Ngfri quyét tri
39-NQÆW cüa BQ Chinh t4 "vè finh giàn biên ché và co ctiu tqt dôi nSü cdn bQ,

công chdcc, vtên chtirc" và Nghf quyét Trung uong 6 khôa KI "MQt tô vtin dè vè

fiép tqtc dôi moi, sap rép tà chrirc bQ mdy cùa hê thiing chïnh tri tinh gçn, hoqt dêng

hiÇu lqrc, hiQu quà".

*tt

90 nàm qua, duôi ngçn cù vé vang cüa Dang Công san ViÇt Na:n quang vinh
và Chü tich Hô Chi Minh vi d4i, công tac tuyên giâo dàc6 nhiing .tirrg hién xuât sâc

và tr:ong thành vugt bfc qua câc thài lcy lich sü câch m4ng, là nièm Lu hào cüa toàn

Eâng, toan dân, toan quân và nhât 1à thé hÇ nhüng can bô dâ và dang công tiic trong

nganh Tuyên giâo. Kÿ niÇm 90 nàm Ngày ruyèn thông cüa nganh Tuyên giâo là dip
dê chung ta cùng ôn lai và phât huy truyèn thting lich sü vé vang cüa nganh Tuyên
giâo; Uôi aÉp thêm nièm lu hào vè nnimg d6ng g6p to lon, cô ÿ nùfra lfch sü cua

nganh Tuyên giâo tong sg nghiÇp câch m4ng cüa Eang, cüa dân tÇc; cung ct5 và
tàng cuong nièm tin vào muc tiêu lÿ tuong, nèn tang tu tuong cüa Eang. Dông thùi,
clây cüng là dip Aê môi cân bQ, dang viên, công chirc, viên chüc, nguôi lao dông
nganh Tuyên giâo rasüc phân dâu, rèn luyÇn, nâng cao trinh iT§ chuyên môn, nghiêp
v.u, tau aài ptram chât dpo düc câch meng và ban tinh chinh ti, biêu thi quyét tam
hoan thành >nrât sÉ. nhiÇm vç dugc giao, xüng darrg voi nièm tin cüa Eang, Nhà
nuôc và nhân dân, g6p phân thgc hiÇn tlràr,g lq1 sU nghiÇp eôi mOi công nghiÇp hoâ,

hiÇn dai hoâ dfu nuôc và hôi r^ A
nnap quoc vi mçc tiêu dân giàu, nuôc manh, dân

chü, công bàrrg, vàn minh./

BAN TUTTÊN CÉO TRUNG ÜOIIG


