
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG Ở CƠ SỞ 

  

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ 

ĐỘNG 

1. Khái niệm 

Tuyên truyền, cổ động là hoạt động có mục đích của một chủ thể nhằm truyền bá 

những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến đối tượng, biến những tri thức, giá trị tinh 

thần, tư tưởng đó thành nhận thức, niềm tin, tình cảm, cổ vũ đối tượng hành động theo 

những định hướng do chủ thể tuyên truyền đặt ra. 

Cổ động là thông qua những hình thức, công cụ riêng, chủ yếu là các biện pháp 

trực quan, tác động trực tiếp vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của quần chúng nhân 

dân, lôi cuốn họ vào những hoạt động theo mục tiêu đã định. 

2. Vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, cổ động 

- Là phương tiện quan trọng để phổ biến, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, những vấn đề thời sự lớn của đất nước, của quốc tế và của địa phương; qua đó, 

nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên mọi người 

thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ. 

- Là công cụ để định hướng tư tưởng, hướng dẫn suy nghĩ và hành động của toàn 

xã hội. Củng cố niềm tin, giáo dục lý luận, đạo đức lối sống, lẽ sống, góp phần quan 

trọng xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 

- Góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng 

khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. 

- Là công cụ sắc bén đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn 

"Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và bọn phản động, cơ hội. 

3. Những hình thức tuyên truyền, cổ động 

a. Tuyên truyền: 

(1) Tuyên truyền miệng: là một hình thức đặc biệt của tuyên truyền, được tiến 

hành thông qua sự giao tiếp trực tiếp giữa người tuyên truyền với đối tượng tuyên 

truyền, chủ yếu bằng lời nói trực tiếp. Tuyên truyền miệng được thực hiện chủ yếu 

thông qua các hình thức như nói chuyện thời sự, tọa đàm, hội thảo, kể chuyện gương 

người tốt, việc tốt… 

(2) Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm viết như sách, báo, bản tin, khẩu hiệu, 

biểu ngữ, truyền đơn. 



(3) Tuyên truyền qua nghe, nhìn như: phát thanh, truyền hình, phim ảnh, triển 

lãm, tham quan… 

(4) Tuyên truyền bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông qua các hoạt 

động của ngành văn hóa, nghệ thuật… 

(5) Tuyên truyền tổng hợp: kết hợp cổ động, tuyên truyền miệng, phim ảnh, thơ 

ca, hò vè… 

b.  Cổ động: 

(1) Cổ động miệng qua hệ thống phát thanh, truyền thanh… 

(2) Cổ động bằng panô, áp phích, các khẩu hiệu. 

(3) Cổ động bằng các phương tiện thông tin đại chúng. 

(4) Cổ động bằng tuần hành, mít tinh… 

4. Nguyên tắc cơ bản của công tác tuyên truyền, cổ động 

a. Tính Đảng: 

Việc xem xét lý giải mọi hiện tượng, sự kiện của đời sống xã hội đều phải dựa 

trên lập trường quan điểm của Đảng, vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 

động và dân tộc Việt Nam. 

b. Tính khoa học, thực tiễn: 

Công tác tuyên truyền, cổ động phải phân tích đánh giá tìm ra mối liên hệ giữa 

các hiện tượng và lý giải đúng bản chất sự việc, hiện tượng trên cơ sở khoa học. Công 

tác tuyên truyền, cổ động phải gắn với thực tiễn, tham gia giải quyết các vấn đề thực 

tiễn đặt ra.  

c. Tính chân thực: 

Thông tin một cách đúng đắn, khách quan những kết quả thực tiễn, cả thành tựu 

và thiếu sót, thắng lợi và sai lầm. Phân tích, phản ánh sự vật và hiện tượng đúng bản 

chất của nó; những lúc khó khăn cần nói rõ cho dân biết, giải thích rõ bản chất của 

những khó khăn đó, chỉ ra nguyên nhân và cách khắc phục.  

d. Tính chiến đấu: 

Trước mỗi sự kiện, hiện tượng cần phân biệt đúng - sai, phải - trái, biểu dương 

hoặc phê phán kịp thời. Kiên quyết phê phán các luận điệu tuyên truyền phản động, 

phản khoa học, trái với quan điểm, đường lối của Đảng. 

e. Tính phổ thông đại chúng: 

Nội dung tuyên truyền phải gắn chặt với cuộc sống thực tiễn phong phú của đại 

đa số quần chúng nhân dân. Cách nói, cách làm trong tuyên truyền phải bám sát từng 

đối tượng để có phương pháp phù hợp. 



5. Phương châm công tác tuyên truyền, cổ động trong giai đoạn hiện nay 

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, phát huy tinh thần cách mạng của các 

tầng lớp nhân dân. 

- Tuyên truyền, cổ động phải kịp thời, nhạy bén, nội dung chính xác, có tính 

chiến đấu cao. 

- Kết hợp tuyên truyền, cổ động nâng cao nhận thức tư tưởng với hướng dẫn hành 

động và cổ vũ phong trào. 

- Kết hợp giữa biểu dương và phê phán. 

- Tuyên truyền, cổ động phải cụ thể, thiết thực, sinh động. 

- Phối hợp tốt các mặt hoạt động của công tác tuyên truyền, cổ động. 

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG Ở CƠ SỞ 

1. Nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lý luận của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; những kiến thức khoa học... tạo sự thống nhất cao trong Đảng và 

đồng thuận trong nhân dân. 

- Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào và hành động 

cách mạng, thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và góp phần xây dựng nền văn hoá mới, con người mới, xây dựng cơ quan, 

đơn vị, quê hương giàu đẹp, văn minh. 

- Đấu tranh chống mọi thủ đoạn tuyên truyền của các thế lực thù địch, chống 

những quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động, bài trừ các loại hủ tục lạc hậu, văn hoá 

đồi trụy trong nội bộ nhân dân. 

2. Nội dung công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở 

- Tuyên truyền, cổ động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và của địa phương. 

- Thông tin có định hướng tình hình thời sự địa phương, trong nước và quốc tế. 

- Tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày kỷ niệm và các 

đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước và địa phương. Tuyên truyền giáo dục truyền 

thống dân tộc và truyền thống đấu tranh cách mạng của đất nước và của địa phương. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức mới, quy trình công nghệ mới trong sản xuất, 

đời sống và bảo vệ môi trường. 

- Tuyên truyền, cổ động về những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội...của đất 

nước và của địa phương, cơ quan đơn vị; những thuận lợi và khó khăn, những kinh 



nghiệm và bài học trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, địa 

phương. 

- Tuyên truyền, giáo dục về người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến, thúc đẩy 

các phong trào thi đua ở cơ sở. 

- Tuyên truyền, cổ động về đạo đức, lối sống, nếp sống....góp phần xây dựng con 

người mới, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và nền văn hoá mới ở địa phương. 

- Tuyên truyền đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của 

các thế lực thù địch; chống quan liêu, tham nhũng, tệ nạn xã hội; phê phán những thói 

hư, tật xấu… tại cơ sở.  

III. NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG Ở CƠ SỞ  

1. Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội 

- Nắm bắt chính xác tình hình tư tưởng để định hướng nội dung tuyên truyền, cổ 

động và lựa chọn phương pháp tuyên truyền, cổ động cho phù hợp. 

- Thông qua nắm bắt để kiểm tra, đánh giá sự tiếp nhận của quần chúng đối với 

các nội dung tuyên truyền, từ đó có sự điều chỉnh nội dung, phương pháp tuyên truyền 

cho hiệu quả. 

- Thông qua nắm bắt để dự báo các khuynh hướng tư tưởng, tham mưu cho cấp 

uỷ có các giải pháp về chính sách, chỉ đạo công tác tuyên truyền ở cơ sở. 

2. Xây dựng đề cương tuyên truyền, cổ động 

- Xác định mục đích, yêu cầu cần đạt được về mặt nhận thức và tạo chuyển biến 

về tư tưởng. 

- Thu thập thông tin từ các nguồn. 

- Phân tích xử lý thông tin. 

- Xác định dạng và bố cục đề cương, xây dựng dàn ý chi tiết, xác định vấn đề 

trọng tâm và kết cấu. 

- Xác định ngôn ngữ và phong cách thể hiện trong đề cương. 

3. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương thức cho công tác tuyên truyền, 

cổ động ở cơ sở 

a. Xây dựng lực lượng tuyên truyền, cổ động ở cơ sở: 

- Lực lượng tham gia tuyên truyền, cổ động ở cơ sở, bao gồm: cấp ủy viên, báo 

cáo viên, tuyên truyền viên của cơ sở, đảng viên, cán bộ của các đoàn thể… 

- Cấp ủy cơ sở phải chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, 

đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tạo điều kiện cho 

họ hoạt động có hiệu quả. 



Báo cáo viên, tuyên truyền là chức danh để chỉ những người làm công tác tuyên 

truyền miệng đến các đối tượng là cán bộ, đảng viên và quần chúng dưới sự lãnh đạo, 

chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước. 

b. Trang bị phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động: 

- Sử dụng có hiệu quả các phương tiện hiện có như sách, báo, tài liệu tuyên 

truyền, các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hệ thống 

giáo dục… 

- Bảo quản và sử dụng có hiệu quả các phương tiện trực quan, các di tính lịch sử, 

văn hóa, tượng đài… 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, cổ động.  

c. Chọn thời gian, không gian, địa điểm tuyên truyền, cổ động phù hợp: 

- Thời gian tuyên truyền phải phù hợp với điều kiện công tác, sinh hoạt của quần 

chúng ở cơ sở. 

- Địa điểm tuyên truyền phải thuận tiện. 

- Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức 

của từng đối tượng ở cơ sở. 

4. Nội dung tuyên truyền chủ yếu trên các lĩnh vực. 

a. Tuyên truyền chính trị: 

Tuyên truyền về chính trị là nội dung chủ yếu của công tác tuyên truyền. Tuyên 

truyền chính trị tập trung vào việc phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, bao gồm: 

- Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. 

- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của Đảng qua các 

hoạt động kỷ niệm, các đợt vận động chính trị lớn của đất nước và địa phương… 

 b. Tuyên truyền kinh tế 

 Tuyên truyền kinh tế nhằm thực hiện đường lối phát triển kinh tế là nhiệm vụ 

trung tâm trong giai đoạn hiện nay. Nội dung chủ yếu của tuyên truyền kinh tế là: 

 - Tuyên truyền về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, các chính sách, kế 

hoạch, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước. 

 - Tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của đất 

nước, địa phương, của ngành, cơ quan, đơn vị; những thuận lợi và khó khăn, những bài 

học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong từng thời kỳ. 

 - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức mới, quy trình công nghệ mới trong sản xuất, 

đời sống và bảo vệ môi trường. 



 - Tuyên truyền, giáo dục về người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến, thúc đẩy 

phong trào thi đua… 

 c. Tuyên truyền văn hóa 

 Tuyên truyền về văn hóa nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế và xây dựng Đảng. Nội dung chủ yếu là: 

 - Tuyên truyền về đường lối phát triển văn hóa của Đảng và các chủ trương, 

chính sách phát triển văn hóa của Nhà nước. 

 - Tuyên truyền về lối sống, nếp sống và giáo dục công dân nhằm góp phần xây 

dựng con người mới, nền văn hóa mới ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của dân tộc và của địa phương. 

 - Tuyên truyền về các phong trào văn hóa, xã hội, phòng, chống các tệ nạn xã 

hội… 

 d. Tuyên truyền quốc phòng, an ninh 

 Tuyên truyền quốc phòng, an ninh là trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân 

và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nội dung chủ yếu là: 

 - Tuyên truyền về đường lối, quan điểm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. 

 - Tuyên truyền về những truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, tự hào về 

những chiến công hiển hách trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập. 

 - Tuyên truyền về những chủ trương, giải pháp lớn xây dựng Quân đội nhân dân 

và Công an nhân dân. 

 - Tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước về các nghĩa vụ của cơ quan, 

đơn vị, của công dân tham gia quân đội, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, an ninh, 

đảm bảo an ninh trật tại cơ quan, đơn vị, địa phương... 

 e. Tuyên truyền đối ngoại 

 Trong thời đại toàn cầu hóa, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương 

hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tuyên truyền đối ngoại có vai trò 

quan trọng. Nội dung chủ yếu là: 

 - Tuyên truyền về đường lối, chính sách và các hoạt động đối ngoại của Đảng và 

Nhà nước. 

 - Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hợp tác của Đảng và Nhà nước ta với các 

quốc gia, tổ chức quốc tế trên thế giới. 

 - Thông tin có định hướng tình hình thời sự quốc tế, các sự kiện quốc tế lớn diễn 

ra trên thế giới. 

f. Tuyên truyền đạo đức, lối sống 

Tuyên truyền cổ động đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng, nhất là đạo đức, 

tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu gương người tốt, việc tốt. Nêu gương cán bộ đảng viên, 



nhân dân gương mẫu về đạo đức lối sống. Phê phán các hiện tượng tiêu cực, tạo dư luận 

rộng rãi ủng hộ cái tốt, phê phán cái xấu. 

g. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái 

 Trong điều kiện phong trào cách mạng thế giới tạm thời lâm vào tình trạng thoái 

trào, tuyên truyền để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cần 

thiết. Nội dung chủ yếu là: 

 - Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, phản động nhằm bác bỏ chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

 - Bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh phê phán các luận điệu cơ hội 

chính trị. 

 - Đấu tranh với các hành động làm trái với đường lối, chính sách, pháp luật, tình 

trạng vô tổ chức, vô kỷ luật trong hành động, trong phát ngôn…. 

     Nguồn: BTG ĐUK sưu tầm và biên tập 

  

  

  

  

  
 


