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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ 

TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 

  

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 

1- Khái niệm: 

Tuyên truyền miệng (TTM) là một phương thức tuyên truyền được tiến hành 

bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ 

tính tích cực hành động của người nghe. 

TTM chủ yếu được tiến hành bằng lời nói. Ngày nay, người thực hiện TTM có 

thể sử dụng thêm công cụ hỗ trợ như máy vi tính, màn hình, các chương trình trình 

chiếu…, tuy nhiên, phương tiện chủ yếu của họ vẫn là lời nói trực tiếp. 

2- Vị trí, vai trò của công tác TTM 

a- Vị trí của TTM: 

Tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công 

tác tư tưởng; là công cụ quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục về đường lối, 

chính sách, truyền bá những quan điểm của Đảng, đưa tiếng nói của Đảng đến quần 

chúng nhân dân. 

b- Vai trò của TTM: 

- Góp phần truyền bá sâu rộng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và những tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại. 

- Là kênh thông tin chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt 

mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước; thông báo 

kịp thời và có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn 

đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm. 

- Một mặt, thông tin đến được với quần chúng nhân dân, mặt khác nắm bắt được 

nhận thức và thái độ của nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách, nắm tâm 

tư, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích…. của quần chúng. 

- Góp phần to lớn vào việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, xây dựng và phát huy nhân tố con người, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất 

đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. 

- Là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà 

bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. 

- Có khả năng đưa được những thông tin nội bộ, những thông tin mà về lý do nào 

đó không đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng được. 

- Định hướng thông tin, tuyên truyền, vận động, góp phần định hướng suy nghĩ 

và hành động của mọi người theo đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước.   

3-  Những ưu thế đặc trưng của TTM 

a- Ưu thế của ngôn ngữ nói 

So với các phương tiện chuyển tải thông tin khác, ngôn ngữ nói có ưu thế là nó 

mang tính phổ biến trong giao tiếp xã hội. 
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Lời nói có ưu thế là sử dụng linh hoạt, hiệu quả thông tin cao. Lời nói có thể sử 

dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. 

Trong TTM, cán bộ tuyên truyền có thể sử dụng các thuật ngữ, thành ngữ quen 

thuộc với đối tượng để biểu đạt một cách ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu về vấn đề, nói 

cách khác là có thể trình bày tóm tắt, cô đọng được về sự vật, hiện tượng mà không cần 

phải nói dài. Đồng thời, có thể sử dụng châm ngôn, cách ngôn, từ đồng nghĩa, đa nghĩa 

và các thủ thuật tu từ để làm cho lời nói sinh động, hấp dẫn, thu hút người nghe. 

TTM là nghệ thuật vận dụng tổng hợp ý nghĩa của từ, với cách đặt câu, với các 

yếu tố khác như ngữ điệu, trường độ, cao độ, sự ngừng giọng, các yếu tố về thanh, sắc... 

để tạo ra sự diễn cảm của lời nói- một ưu thế riêng mà không một phương tiện thông tin 

tuyên truyền nào có được. 

b- Ưu thế trong việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ 

Trong TTM, ngoài việc sử dụng phương tiện lời nói để truyền tải thông tin, cán 

bộ tuyên truyền có thể sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ như: tư thế, cử chỉ, điệu bộ, 

diện mạo... làm phương tiện biểu đạt thông tin và sắc thái tình cảm. 

Cử chỉ, điệu bộ là một trong số các yếu tố bổ sung cho lời nói, làm cho đối tượng 

hiểu rõ hơn ý nghĩa, sắc thái của lời nói. 

c- Ưu thế của loại hình giao tiếp trực tiếp 

Phương thức chủ yếu để tiến hành hoạt động TTM được thực hiện thông qua sự 

giao tiếp trực tiếp nhằm cung cấp và trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe. 

Khác với giao tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, sự giao tiếp trực tiếp 

và sinh động của kênh TTM dễ tạo cho người nghe cảm giác gần gũi, thân mật. 

Giao tiếp trực tiếp tạo điều kiện cho cán bộ tuyên truyền linh hoạt vận dụng cách 

nói, trong những tình huống khác nhau, sử dụng cử chỉ, điệu bộ, điều chỉnh âm thanh 

phù hợp với đối tượng, với hoàn cảnh. 

* Bên cạnh những ưu thế, TTM cũng có những hạn chế như sau: 

- Lời nói chỉ đi một chiều, không quay trở lại. Khi đã lỡ lời thì không lấy lại được 

nữa. Dù cải chính, xin lỗi..., vẫn gây cho người nghe một ấn tượng nào đó. Vì vậy 

người nói cần cẩn thận. 

- Đối với người nghe, cũng do tính chất này của lời nói cần chú ý, nếu không lời 

của báo cáo viên đã đi qua, không thể nghe lại và không phải lúc nào cũng có điều kiện 

hỏi lại hoặc đối thoại... 

- Phạm vi về không gian có giới hạn, do giới hạn tự nhiên của lời nói trực tiếp (dù 

đã có phương tiện khuếch đại) và khả năng tập hợp một số đông tại một địa điểm và 

thời điểm nhất định rất khó. 

- Dễ bị tác động bỡi các yếu tố ngoại cảnh do tập trung đông người và ở các địa 

điểm khác nhau. 

4- Các loại hình TTM 

a- Thuyết trình 
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Thuyết trình là loại hình TTM mà người nói tác động liên tục đến người nghe 

bằng lời. Vì vậy, người nói phải chuẩn bị bài phát biểu hoàn chỉnh theo một đề cương 

sẵn trong đầu hoặc viết ra giấy, phù hợp với một thời gian xác định. 

b- Đối thoại 

Đối thoại là nói chuyện qua lại giữa hai hay nhiều người với nhau.  

Thể loại TTM rất đa dạng, phong phú. Trong thực tế cần căn cứ vào đặc điểm đối 

tượng, nội dung để lựa chọn thể loại phát biểu miệng phù hợp. Đồng thời có thể kết hợp 

nhiều thể loại với nhau trong một buổi phát biểu để đạt hiệu quả cao nhất. 

5. Chức năng, nhiệm vụ của công tác TTM 

a- Chức năng phổ biến, tuyền bá hệ tư tưởng 

Cùng với các hình thức khác và phương tiện thông tin đại chúng, TTM góp phần 

quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho 

hệ tư tưởng của Đảng chiếm vị trí thống trị trong đời sống tinh thần của xã hội. 

b- Chức năng thông tin và định hướng thông tin 

TTM là một kênh thông tin chính thống giữ vai trò chủ yếu trong việc thông báo, 

quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng và Nhà nước; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế quan trọng mà dư luận 

đang quan tâm, qua đó định hướng thông tin cho người nghe. 

Mặt khác, thông qua các hoạt động trên, công tác TTM có điều kiện nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của người nghe để phản ánh và kiến nghị với Đảng và Nhà nước bổ 

sung, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn đường lối, chủ trương, chính sách đề ra. 

c- Chức năng giáo dục, cổ vũ, động viên quần chúng đi tới hành động 

TTM có mục tiêu rất cơ bản là góp phần giáo dục và xây dựng những chuẩn mực 

về con người mới, nền văn hóa mới, cổ vũ và động viên các nhân tố mới trong xã hội. 

TTM có khả năng to lớn và hiệu quả trong chức năng cổ vũ, động viên, lôi cuốn được 

đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua. 

d- Chức năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

TTM là vũ khí sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, đấu tranh chính trị của Đảng, 

đặc biệt là trong đấu tranh chống các âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch. 

TTM là công cụ hữu hiệu để phê phán các nhận thức tư tưởng lạc hậu, lệch lạc, 

các tệ nạn xã hội, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong xã hội. 

II- XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, 

TUYÊN TRUYỀN VIÊN 

1- Sự cần thiết phải tổ chức, xây dựng đội ngũ làm công tác TTM 

a-  Khái niệm báo cáo viên, tuyên truyền viên 

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

TTM đến các đối tượng là cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 

tiếp của các cấp uỷ đảng và cơ quan nhà nước. Báo cáo viên được coi như là người phát 

ngôn, thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước. 
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- Báo cáo viên và tuyên truyền viên đều là người làm công tác TTM, nhưng có vị 

trí và đặc điểm hoạt động khác nhau:   

+ Báo cáo viên do cấp ủy lựa chọn và ra quyết định công nhận, được tổ chức có 

hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương; 

quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn. 

+ Tuyên truyền viên là lực lượng TTM được tổ chức ở cấp cơ sở, không có hệ 

thống dọc từ Trung ương. Về nguyên tắc, mọi cán bộ, đảng viên đều có nhiệm vụ là 

tuyên truyền viên, thực hiện vận động, cổ động, thuyết phục quần chúng nhân dân thực 

hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b- Sự cần thiết xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

- Xuất phát từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, Đảng ta luôn quan tâm và sử 

dụng công tác TTM như một phương thức hoạt động có hiệu quả, công cụ sắc bén để tổ 

chức, tập hợp quần chúng nhân dân. 

 - Xuất phát từ những ưu thế đặc trưng của công tác TTM để khai thác, phát huy 

thế mạnh trong hiện tại và tương lai. 

- Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. 

- Xuất phát từ những yêu cầu bức xúc cần phải tăng cường định hướng thông tin 

trong điều kiện bùng nổ thông tin toàn cầu; tình hình thế giới và trong nước có những 

diễn biến phức tạp; quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện. 

- Hoạt động của báo cáo viên và tuyên truyền viên góp phần nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ, nhằm thực hiện “quyền được thông tin” và “dân chủ hóa” về thông tin 

trong Đảng và trong xã hội, chống các quan điểm sai trái, thù địch và “tự diễn biến” 

trong nội bộ. 

2- Yêu cầu đối với mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên 

a- Những tiêu chuẩn về phẩm chất    

- Có lập trường quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành 

với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp đổi mới của Đảng. 

- Có tính đảng, tính chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật 

phát ngôn. 

- Có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; nhiệt tình, tâm huyết với 

nghề nghiệp, khiêm tốn học hỏi, gương mẫu và có mối quan hệ tốt với mọi người. 

b- Những tiêu chuẩn chủ yếu về năng lực 

- Nắm vững lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Có trình độ hiểu biết nhất định về các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, 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 TTM. 

- Có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, diễn đạt rõ ràng các vấn đề nêu lên, 

có phương pháp vận động thuyết phục quần chúng nhân dân, đồng thời có năng lực tự 

chủ và giao tiếp, đối thoại với người nghe. 
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c- Nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực của báo cáo viên, tuyên 

truyền viên                     

- Rèn luyện bản lĩnh, sự nhạy bén chính trị để nói đúng quan điểm, đường lối của 

Đảng, không tùy tiện phát ngôn; thận trọng, nhưng dám nói lên sự thật, nói đúng sự 

thật, bảo vệ chân lý một cách phù hợp. 

- Rèn luyện tinh thần độc lập suy nghĩ, có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình, sẵn 

sàng với công việc được giao. Báo cáo viên phải gắn bó, tâm huyết, trách nhiệm, niềm 

tin để truyền tâm huyết, niềm tin đến người nghe. 

- Cần phải có sự cần cù, sâu sắc, sáng tạo trong nghiên cứu, tổng hợp, phân tích 

và phương pháp trình bày, nhất là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ nói, biểu cảm... 

- Không ngừng học tập và tự rèn luyện. Thông qua hoạt động thực tiễn để vừa 

nâng cao kiến thức và bồi dưỡng vốn sống thực tế. 

- Thường xuyên tham dự các hội nghị thông tin, lớp tập huấn, bồi dưỡng để được 

cung cấp thông tin mới, phương pháp nghiệp vụ, nhất là đối với những báo cáo viên 

mới tham gia công tác. 

- Phải có nhận thức, hiểu biết toàn diện, sâu rộng về kiến thức xã hội. 

III- LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN. 

1- Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền miệng, 

hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

- Lãnh đạo hoạt động và tổ chức, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền 

viên, vì báo cáo viên, tuyên truyền viên là đội ngũ TTM có tổ chức của Đảng, do Đảng 

lựa chọn và quyết định, là công cụ quan trọng hàng đầu trong việc trực tiếp tuyên 

truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, truyền đạt quan điểm, chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng tới đảng viên và quần chúng nhân dân. 

- Nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, trước hết là đồng chí bí thư, của cấp ủy 

và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhận thức được tầm quan 

trọng đối với công tác TTM, đối với công tác giáo dục chính trị ngay trong nội bộ Đảng 

và quần chúng nhân dân. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng và ban hành 

quy chế hoạt động báo cáo viên của cấp ủy, trong đó quy định rõ vị trí quan trọng và 

chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quyền hạn của đội ngũ 

báo cáo viên của cấp ủy để báo cáo viên dựa vào những quy định thống nhất hoạt động. 

- Căn cứ vào đề nghị của Ban Tuyên giáo, cấp ủy cùng cấp ra quyết định công 

nhận báo cáo viên (có sự bổ sung, điều chỉnh định kỳ), chỉ đạo, định hướng những nội 

dung quan trọng về chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị 

quyết của cấp trên và cấp mình cho đội ngũ báo cáo viên cùng cấp; kiểm điểm, tổng kết 

rút kinh nghiệm về lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác này. Với các đảng bộ, chi bộ 

cơ sở, đồng chí bí thư, phó bí thư hoặc một đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách 

công tác này. 
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2- Vai trò của Ban Tuyên giáo đối với công tác tuyên truyền miệng, xây 

dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

- Lựa chọn, đề xuất với  cấp ủy ra quyết định công nhận báo cáo viên của cấp ủy 

cùng cấp. 

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng theo yêu cầu của nhiệm vụ tuyên 

truyền trong từng giai đoạn cách mạng và phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Căn 

cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp, cấp ủy xác định số lượng báo cáo viên, chú 

trọng chất lượng, không nhất thiết phải là cấp ủy viên mà lựa chọn những người có 

phẩm chất, có năng lực, đặc biệt là năng lựcTTM, có điều kiện và thời gian hoạt động. 

- Dựa trên Quy chế hoạt động của báo cáo viên do Trung ương ban hành, xây 

dựng và ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và cơ sở. 

- Đội ngũ tuyên truyền viên được xây dựng ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy 

Khối xây dựng và hướng dẫn hoạt động cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. Tuyên 

truyền viên có thể là quần chúng người lao động, không là đảng viên, nhưng phải là 

người gương mẫu, tích cực, có phẩm chất, năng lực làm tuyên truyền viên. 

- Định kỳ tổ chức các hội nghị thông tin cho báo cáo viên để cung cấp thông tin 

và định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên. Trong các hội nghị báo cáo viên chú 

trọng yêu cầu thông tin của báo cáo viên đến dự hội nghị và chất lượng thông tin để lựa 

chọn những người đến báo cáo các chuyên đề. 

- Trực tiếp giúp cấp ủy chỉ đạo và quản lý hoạt động báo cáo viên, quan tâm đến 

cung cấp các trang thiết bị, các chế độ, chính sách cho báo cáo viên. 

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của báo cáo viên. Tổ chức các hội nghị sơ kết, thi 

báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, khen thưởng, động viên kịp thời các báo cáo viên 

có thành tích xuất sắc, rút kinh nghiệm và báo cáo cấp ủy thay thế những báo cáo viên 

không hoàn thành nhiệm vụ, không tích cực hoạt động; kiến nghị với cấp ủy những vấn 

đề về nội dung hoạt động và sửa đổi bổ sung các quy định, chế độ, chính sách đối với 

báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

 

------------------------- 
 


