
 

BÁO CÁO 

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

----- 

 

Thực hiện Công văn số 1723-CV/BTGTU, ngày 15/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc báo cáo kết quả tuyên truyền miệng, hoạt 

động báo cáo viên năm 2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam báo cáo kết quả thực hiện tại Đảng bộ như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG, HOẠT ĐỘNG 

BÁO CÁO VIÊN TRONG NĂM 2022 

1. Kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 

trong 2022 

1.1. Tình hình hội nghị báo cáo viên của đơn vị và chất lượng hội nghị báo 

cáo viên các cấp 

- Trong năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên kết 

hợp giao ban hằng quý, 6 tháng, 9 tháng về công tác xây dựng Đảng; nội dung tập 

trung tuyên truyền, giải thích, làm rõ những vấn đề lớn trong chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước; những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế nổi bật được dư 

luận quan tâm; về tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn chống phá 

của các thế lực thù địch. Thời gian thông tin các chuyên đề được đảm bảo, nội dung 

được các báo cáo viên chuẩn bị chu đáo, khoa học; báo cáo viên tích cực đổi mới 

phương pháp tuyên truyền, chuẩn bị bài giảng bằng giáo án điện tử, sử dụng công 

nghệ thông tin trong tuyên truyền, nâng cao chất lượng bài giảng, thu hút sự chú ý 

của người nghe; bên cạnh đó, lồng ghép nội dung quán triệt, học tập, triển khai các 

văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và của Đảng ủy Tổng 

công ty vào các hội nghị báo cáo viên và được tổ chức trực tuyến đến cấp cơ sở. 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, công tác tuyên truyền miệng 

và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ Tổng công ty ngày càng có nền nếp, hiệu 

quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 

Tổng công ty. Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được kiện toàn và tổ chức 

chặt chẽ thành một hệ thống với cơ cấu hợp lý. 

- Việc cung cấp tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác 

tuyên truyền bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty đã 

biên soạn nhiều đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện 

chính trị nổi bật của đất nước trong năm 2022 nhằm phục vụ công tác tuyên truyền.
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1.2. Củng cố, nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

- Tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng 

bộ Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trong năm 2022 nhìn chung 

ổn định và ngày càng xu hướng phát triển về mặt chất lượng. Các đồng chí không 

ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị 

và chuyên môn. 

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Tổng công ty gồm: Các đồng chí 

trong Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và 15 đồng chí là bí thư, phó bí thư ở các 

tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các đồng chí có điều kiện thuận lợi tiếp cận với các 

nguồn thông tin, tư liệu, chủ trương, chính sách pháp luật, tình hình thời sự trong 

nước và quốc tế, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng tuyên 

truyền đáp ứng yêu cầu công tác và được phân công phụ trách chuyên sâu theo từng 

lĩnh vực gắn với trách nhiệm đang công tác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên truyền tại Đảng bộ Tổng công ty. 

- Về phương pháp tuyên truyền, nhìn chung đội ngũ báo cáo viên đã làm tốt 

công tác tuyên truyền miệng, truyền tải được những thông tin cần thiết cho đối tượng 

được tuyên truyền thông qua các hoạt động lồng ghép. Có sự chuẩn bị chu đáo, nhất 

là các lớp triển khai nghị quyết, kể cả các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, bám sát đề cương 

bài giảng, định hướng tuyên truyền, có những dẫn chứng thực tế, ví dụ minh họa cụ 

thể bằng máy chiếu, thu hút được người nghe. 

1.3. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

Trên cơ sở quán triệt 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 Tổng công ty 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 đã được trang bị và sử dụng có hiệu quả như: Máy tính 

xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số… đã góp phần tích cực, thúc 

đẩy việc đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, 

kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên. 

2. Đánh giá khái quát ưu điểm và hạn chế 

2.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

a. Ưu điểm 

- Báo cáo viên và tuyên truyền viên đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng 

cán bộ, đảng viên, người lao động và dư luận xã hội thường xuyên, bằng nhiều 

kênh thông tin, đồng thời kịp thời định hướng dư luận xã hội và thực hiện tốt công 

tác thông tin tuyên truyền, qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong Tổng 

công ty. 

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương và Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu; Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề 

năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng niềm 

tin, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. 



3 

b. Nguyên nhân của ưu điểm 

- Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát nội dung hướng dẫn, kế hoạch của Trung 

ương và Tỉnh ủy kịp thời xây dựng, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc 

nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên 

năm 2022. 

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc đã 

phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 

trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt và đồng bộ các chủ trương, chính 

sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên truyền miệng, 

hoạt động báo cáo viên tại đơn vị. 

2.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

- Hoạt động tuyên truyền miệng ở một số đơn vị trực thuộc chưa được tổ chức 

thường xuyên, chất lượng còn hạn chế. 

- Việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, định 

hướng tư tưởng có lúc, có việc chưa hiệu quả, chưa kịp thời. 

b. Nguyên nhân của hạn chế 

- Do đặc thù đơn vị hoạt động phân tán, dàn trải, xa xôi, hẻo lánh, địa hình đi 

lại phức tạp, khó khăn nên việc tuyên truyền và triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. 

- Một số cấp ủy cơ sở và người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng. 

- Số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên hạn chế về số lượng, chất lượng 

hoạt động chưa đều, nhất là ở cấp cơ sở.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền miệng cho các cấp 

ủy, tổ chức đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần không 

ngừng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó 

đề cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám 

sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình 

mới. Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm trong thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; tự học tập, nghiên 

cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và 

người lao động.  

2. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, đang đặt ra yêu cầu mới đối 

với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đòi hỏi công tác tuyên 

truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cần phải phát huy ưu thế, thực sự nhanh 

nhạy, sắc bén, hiệu quả trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 



4 

3. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng. Theo đó, 

các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên bằng nhiều hình thức như: Hội nghị báo cáo viên; phát hành thông 

tin, tài liệu. 

4. Thường xuyên rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng nâng 

cao chất lượng và tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên 

truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong đó, chú trọng việc 

cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng, cách giải quyết các tình huống trong hoạt động 

tuyên truyền miệng. 

5. Quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Ban Tuyên giáo các cấp 

tham mưu với cấp ủy đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ 

để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền miệng như: Hội trường, hệ thống âm thanh, 

ánh sáng, máy chiếu, máy tính và các phương tiện khác. 

6. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh 

nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

không có kiến nghị, đề xuất nào khác. 

Trên đây, là báo cáo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam về kết quả tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.  

Trân trọng báo cáo!  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT (báo cáo),   

- Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (báo cáo),    

- HĐTV, KSV, Ban điều hành Tổng công ty, 

- UBKT, các ban Đảng ủy Tổng công ty,   

- Các đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Website Tổng công ty (đăng Báo cáo), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Quang Giáp 
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