
BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 Ngày 19/7/2013 

 
Tài liệu tuyên truyền 

Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống 

ngành công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2013) 
(Tài liệu tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân) 

__________ 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG TÁC 

TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG: 

1. Cách đây 83 năm, ngày 01 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên 

truyền của Đảng ta xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8” nhằm giải thích 

nguồn gốc chiến tranh đế quốc; kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình, bảo vệ 

Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; đồng thời phân biệt các 

loại chiến tranh và nêu rõ thái độ đối với các loại chiến tranh ấy; đề ra khẩu hiệu 

đấu tranh nhân dịp kỷ niệm 01/8. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho 

đến nay đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn 

hành. Tài liệu này phát hành đã gây được dư luận rộng lớn trong xã hội đương 

thời.  

Từ đó, ngày 01/8 đã trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách 

mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một 

tài liệu quí giá, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư 

tưởng - văn hoá của Đảng.  

Để khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp về công tác tư 

tưởng - văn hóa cũng như của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa của 

Đảng qua các thời kỳ cách mạng của Đảng và của dân tộc; để giáo dục truyền 

thống, xây dựng lòng tự hào, tinh thần yêu nghề, ý thức trách nhiệm, động viên sự 

phấn đấu, vươn lên của đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; cũng là 

dịp để tổng kết và rút ra những bài học về nội dung, phương pháp, hình thức… 

công tác tư tưởng có hiệu quả, xây dựng đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn hóa 

của Đảng “vừa hồng vừa chuyên”, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của 

Đảng và nhân dân đã giao cho; căn cứ vào đề nghị của Ban Tư tưởng - Văn hóa 

Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Thường vụ Bộ Chính trị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã chuẩn y lấy ngày 01/8 hàng năm là 

Ngày truyền thống ngành công tác tuyên giáo của Đảng.  

2. Hình thành và phát triển gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng, với sự 

nghiệp cách mạng của nhân dân, công tác tuyên giáo của Đảng đã trải qua 83 năm 

đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, khó khăn, phức tạp trên trận địa tư tưởng - văn 

hoá, đã góp phần xứng đáng vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách 

mạng xã hội chủ nghĩa của đất nước ta.  
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Đó là, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của việc chuẩn bị 

đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây 

đắp, đặc biệt là quá trình tích cực tiến hành công tác tư tưởng - Người đã truyền bá 

chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu 

nước của dân tộc ta - tạo nên sức mạnh vật chất dẫn đến Đảng ta ra đời. Những 

thắng lợi vĩ đại của đất nước ta trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI này trước hết là 

nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, trong đó, công tác tư tưởng là một bộ phận quan 

trọng hàng đầu đã góp phần xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng chính trị, tạo cơ sở 

sáng tạo ra đường lối khoa học, đúng đắn; góp phần quyết định đưa lý luận khoa 

học và đường lối của Đảng vào cuộc sống, giác ngộ quần chúng để tiến hành đấu 

tranh cách mạng; góp phần chủ yếu vào việc hình thành và từng bước hoàn thiện 

đường lối đổi mới của Đảng thông qua tổng kết thực tiễn; góp phần hết sức quan 

trọng vào việc đấu tranh chống các luận điệu thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; góp phần to lớn 

vào việc phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nền 

văn hoá mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.  

3. Tạo ra những thành quả đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng như 

vậy, bản thân ngành công tác tuyên giáo của Đảng đã không ngừng phấn đấu 

trưởng thành và lớn mạnh. Trên mặt trận tư tưởng - văn hoá đã có các binh chủng 

trong từng lĩnh vực: giáo dục lý luận chính trị, báo chí xuất bản, tuyên truyền cổ 

động, văn hoá - văn nghệ… với một đội ngũ hùng hậu, được rèn luyện trong thực 

tiễn, có phẩm chất và năng lực ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 

xứng đáng là lực lượng xung kích của Đảng luôn góp phần vào mỗi thắng lợi của 

dân tộc. Cùng với quân, dân cả nước, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn 

hoá của Đảng, dù hoạt động ở đâu, lúc nào cũng đều tỏ rõ lòng trung thành vô hạn 

với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, 

nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Ghi nhận công lao to lớn ấy, năm 2002, 

ngành công tác tuyên giáo đã được Nhà nước ta tặng phần thưởng cao quý Huân 

chương Sao Vàng.  

II. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN 8 TRONG 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG 

CUỐI NĂM:  

Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Quận 8 đã không 

ngừng nâng cao, phát triển sâu rộng. Hệ thống các cơ quan và lực lượng làm công 

tác tuyên giáo có mặt trên khắp lĩnh vực và địa bàn, ngày đêm ra sức thực hiện 

nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đến tận người dân. Nội dung công tác tuyên giáo 

ngày càng được mở rộng, đặc biệt từng bước đã đi vào lĩnh vực xây dựng đời sống 

văn hoá, xây dựng tư tưởng. Phương pháp, hình thức đã có nhiều đổi mới, phong 

phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác 

tuyên giáo được kiện toàn về công tác chính trị tư tưởng, có nhiều kinh nghiệm 

hơn trong cách tiến hành công tác tư tưởng, tác động hiệu quả đến quần chúng. 

Những đợt sinh hoạt chính trị, những cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên 
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và nhân dân các giới tham gia. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung 

thực hiện; các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI, Bộ Chính trị, Thành ủy và Quận ủy; đảm bảo về nội dung, chất lượng, số lượng 

cán bộ, đảng viên tham dự. Động viên kịp thời tinh thần vượt khó của đội ngũ cán 

bộ từ đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng 

đầu năm 2013.  

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn 

với nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu. Qua 02 năm triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hầu hết các cấp uỷ đưa nội dung 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ 

hoặc sinh hoạt chuyên đề; cán bộ, công chức, đảng viên đã thể hiện rõ vai trò đầu 

tàu gương mẫu của mình. 

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16 tháng 7 năm 1998 Hội nghị 

lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, qua 15 năm triển khai 

thực hiện đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng đạo đức, lối sống 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

dân tộc được giữ gìn và phát huy, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh được 

tổ chức thường xuyên với hình thức phong phú, đa dạng. Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm triển khai rộng khắp, có nhiều 

kinh nghiệm, cách làm tốt, mô hình hay trong tổ chức văn hóa ở cộng đồng, cơ 

quan, đơn vị được tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và giới thiệu để nhân rộng. 

Tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo, tình hình Biển Đông, các sự kiện chính 

trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn; cung cấp, biên soạn tài liệu tuyên truyền, 

định hướng góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền miệng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng công tác nghiên cứu dư luận xã hội, đổi mới 

hình thức giao ban dư luận xã hội luân phiên tại các phường, qua tổ chức giao ban, 

nắm tình hình đã phản ánh kịp thời bức xúc của nhân dân đến các đơn vị có liên 

quan. Công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiếp 

tục thực hiện công trình bổ sung, hoàn chỉnh Lịch sử Đảng bộ quận 8 giai đoạn 

1930 – 2010. 

Có được những kết quả trên là do Đảng bộ Quận, các cấp uỷ Đảng nhận 

thức đúng đắn và quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo theo 

đúng định hướng chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay, cụ thể hoá trong 

từng lúc, từng nơi. Trên cơ sở đó, đội ngũ những người trực tiếp làm công tác 

tuyên giáo của Đảng đã tâm huyết, gắn bó và cống hiến hết mình cho lĩnh vực 

công tác quan trọng này vì sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng tinh thần 

xã hội.  
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Trước các tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều diễn biến 

nhanh chóng và phức tạp, thời cơ đan xen với nguy cơ, đòi hỏi mặt trận tư tưởng - 

văn hoá phải rất vững vàng, kiên định. Do đó, mỗi người làm công tác tuyên giáo 

cần phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với tình hình nhiệm vụ mới. Vì vậy, công 

tác tuyên giáo hiện nay, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm phải tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ: 

1. Tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 7 khóa XI, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ trương của Đảng và Nhà 

nước. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên 

truyền, nhân rộng gương điển hình của tập thể và cá nhân thực hiện tốt. 

3. Tăng cường thực hiện công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị gắn 

với khắc phục hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sau 

kiểm điểm theo Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 

4 khóa XI. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình biển, đảo, các quan điểm, 

đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển, Luật Biển 

Việt Nam, nội dung và hình thức cần phong phú, đa dạng, chú trọng sinh hoạt 

trong nhân dân. 

5. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, kết quả thực 

hiện và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng 

cuối năm 2013. 

6. Tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng 

hoạt của khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ 

Chính trị. 

    

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 

 


		2013-07-24T16:58:24+0700
	HCM CityWeb - UBND Quận 8




