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CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG 

VÀ CÔNG TÁC BÁO CÁO VIÊN,  

TUYÊN TRUYỀN VIÊN 
––––––––– 

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Khái niệm: 

Theo nghĩa rộng là hoạt động có mục đích của một chủ thể nhằm truyền bá 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. Cùng với công tác lý 

luận, công tác tuyên truyền và công tác cổ động là ba bộ phận hợp thành công tác tư tưởng. 

Tuyên truyền, là phổ biến, giải thích một tư tưởng, một học thuyết, một quan điểm 

nào đó nhằm hình thành, củng cố ở đối tượng tuyên truyền một thế giới quan, nhân sinh 

quan, một lý tưởng, một lối sống… thông qua đó mà ảnh hưởng tới thái độ và tính tích 

cực của con người trong thực tiễn xã hội.  

Nói theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền là: “đem một việc gì nói cho dân hiểu, 

dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”. 

Công tác tuyên truyền, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những tinh 

hoa văn hóa của dân tộc… làm cho chúng trở thành nhân tố giữ vai trò thống trị xã hội 

trong đời sống tinh thần của xã hội; trên cơ sở đó cổ vũ, động viên tính tích cực, tự giác, 

sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Cổ động, là thông tin, giải thích tập trung vào một sự kiện, sự việc cụ thể, thiết thực 

đang diễn ra trong đời sống xã hội nhằm tạo ra ấn tượng trong một nhóm hay số đông 

người để cổ vũ, động viên họ đi đến hành động. 

Nói gọn lại, cổ động chủ yếu là các biện pháp trực quan, tác động trực tiếp vào nhận 

thức, tư tưởng, tình cảm để lôi cuốn nhân dân hành động theo mục tiêu đã định. 

Công tác cổ động, là sự tác động của chủ thể vào tư tưởng, tình cảm của đối tượng 

thông qua việc giải thích một số việc cụ thể, thiết thực nhằm tạo ra một ấn tượng mạnh ở 

đối tượng, kích thích và thúc đẩy họ hăng hái hành động thực hiện công việc đó. 

2. Vai trò của tuyên tuyền, cổ động: 

Tuyên truyền, cổ động đều là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng. Trong điều 

kiện bùng nổ thông tin, công tác tuyên truyền, cổ động càng trở nên quan trọng để định 

hướng thông tin, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp nhận các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách đầy đủ, đúng đắn. 

Vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, cổ động thể hiện tập trung ở các khía 

cạnh sau: 
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- 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 và quốc tế, những vấn đề mới đặt ra trong sự 

nghiệp đổi mới, qua đó nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và quần 

chúng; 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. 

 - Góp phần quan trọng để 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 trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ 

đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán các quan điểm sai trái, lệch 

lạc nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quá trình thực hiện đường lối 

đổi mới của Đảng và Nhà nước. 

Qua tuyên truyền, cổ động để phát huy vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của 

quần chúng, trước hết là ở cơ sở trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an 

ninh, quốc phòng, đối ngoại. 

3. Những hình thức chủ yếu của tuyên truyền, cổ động: 

3.1. Tuyên truyền: 

Hình thức tuyên truyền rất đa dạng, nhưng tập trung vào mấy loại hình sau đây: 

- Tuyên truyền miệng. Đây là hình thức tuyên truyền đặc biệt quan trọng, nhất là ở 

cơ sở, được thực hiện chủ yếu bởi đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua 

các hình thức giao tiếp trực tiếp, như nói chuyện thời sự, tọa đàm, hội thảo, kể chuyện 

gương người tốt, việc tốt… 

- Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm viết, như sách, báo (báo in, báo điện tử), bản 

tin, khẩu hiệu, biểu ngữ, truyền đơn, tờ gấp… 

- Tuyên truyền qua nghe nhìn, như phát thanh, truyền hình, phim ảnh, triểm lãm, 

tham quan…, trong đó vai trò của truyền hình ngày càng trở nên quan trọng do tính phổ 

cập, nhanh chóng và rộng rãi trong toàn xã hội. 

- Tuyên truyền bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông qua các hoạt động 

của ngành văn hóa, nghệ thuật… 

- Tuyên truyền tổng hợp, kết hợp cổ động, tuyên truyền miệng, phim ảnh, thơ ca, hò, 

vè… (tuyên truyền lồng ghép)… 

3.2. Cổ động: 

- Cổ động miệng qua hệ thống loa, phát thanh. 

- Bằng pa-nô, áp phích. 

- Trên các phượng tiện báo chí. 
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- Tuần hành, mít-tinh… 

4. Nguyên tắc cơ bản tuyên truyền, cổ động: 

- Tính tư tưởng và tính chiến đấu cao 

Tính Đảng là biểu hiện cao nhất của tính tư tưởng và tính chiến đấu cao: 

+ Tích cực truyền bá những tư tưởng cách mạng, tiến bộ, tích cực trong xã hội mà 

nền tảng là hệ tư tưởng vô sản. 

+ Tự giác tham gia và nhanh chóng thông tin, giải thích đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước trong nhân dân. 

+ Mọi hoạt động phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và chịu sự lãnh đạo của Đảng. 

+ Mọi hoạt động phải tuân theo luật pháp, nằm trong khuôn khổ của luật pháp. 

+ Tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên phải luôn tự giác, phát huy năng lực và sức 

chiến đấu của mình. 

- Tính chân thực và tiêu biểu   

+ Nó không chỉ là cơ sở để hình thành, củng cố niềm tin mà còn tạo ra điều kiện để 

phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong hành động cách mạng. Lênin nói: 

“Công tác cổ động và tuyên truyền của chúng ta trước hết phải làm cho nhân dân hiểu rõ 

sự thật”. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn công khai bày tỏ sự thật, mặc dù 

có những sự thật nặng nề và cay đắng. Chính vì vậy, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng 

ta liên tục tổ chức, lãnh đạo nhân dân trong các phong trào cách mạng và giành được 

nhiều thắng lợi, thắng lợi sau bao giờ cũng to lớn hơn thắng lợi trước. 

+Không được mượn cớ tính chân thật mà hạ thấp yêu cầu hoặc chỉ thông tin những 

sự kiện vụn vặt hoặc không có lợi cho cách mạng. 

+ Nội dung cổ động không chỉ mang tính chân thật mà còn đảm bảo tính tiêu biểu. 

- Tính kịp thời, thiết thực và cụ thể 

+ Vì sao? 

 Nhanh chóng cung cấp thông tin mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 Đem lại cho nhân dân những nhận thức mới về các sự kiện chính trị mới trong và 

ngoài nước. 

 Nhanh chóng vạch trần và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại sự nghiệp 

cách mạng của các thế lực thù địch.  

+ Phải lựa chọn những sự kiện chủ yếu có ý nghĩa nhất, được xã hội quan tâm nhất 

để cổ động. 

+ Phải cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, không được tạo ra khoảng trống 

để kẻ thù lợi dụng. 
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+ Phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị trước mắt và chỉ rõ trách nhiệm của đối 

tượng khác nhau đối với những nhiệm vụ chính trị đó. 

+ Khi tiến hành cổ động phải tính toán đến chi phí so với kết quả mà mỗi hình thức 

tác động đem lại sau một chu trình tác động. 

- Tính rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng 

+ Khi sử dụng bất cứ hình thức tuyên truyền, cổ động nào thì bao giờ cũng phù hợp 

với trình độ nhận thức của đối tượng. 

+ Nghiên cứu nắm chắc đặc điểm tâm lý, nhu cầu thông tin của đối tượng. 

5. Phƣơng châm của tuyên truyền, cổ động: 

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

- Phải kịp thời, nhạy bén, nội dung chính xác, có tính chiến đấu cao. 

- Kết hợp nâng cao nhận thức với hướng dẫn hành động và cổ vũ phong trào. 

+ Kết hợp giữa xây và chống. 

+ Phải cụ thể, thiết thực, sinh động. 

+ Phối hợp tốt các mặt hoạt động tuyên truyền, cổ động. 

6. Nội dung tuyên truyền, cổ động: Về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại, đấu tranh chống các quan điểm sai trái… 

II. TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN: (Nội 

dung này để tham khảo thêm) 

1. Khái niệm tuyên truyền miệng: 

Tuyên truyền miệng là dùng ngôn ngữ nói để trực tiếp thông tin, giải thích những 

chủ trượng của Đảng, chính sách cụ thể của Nhà nước; những sự kiện chính trị nổi bật 

đang diễn ra trong đời sống xã hội… nhằm làm cho nhân dân có nhận thức đúng đắn, 

thay đổi thái độ, hành vi và hướng dẫn, cổ vũ động viên họ hành động theo mục đích của 

công tác tuyên truyền. 

- Tuyên truyền miệng thực hiện trong giao tiếp trực tiếp của người tuyên truyền và 

đối tượng tuyên truyền. Đây là điểm khác biệt cơ bản của tuyên truyền miệng so với các 

phương tiện thông tin đại chúng khác. 

- Tuyên truyền miệng chủ yếu được tiến hành bằng lời nói. Ngày nay, người làm 

tuyên truyền miệng có thể có thêm sự hỗ trợ của máy tính, màn hình, các chương trình 

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

Tuyên truyền viên là lực lượng tuyên truyền miệng được tổ chức ở cấp cơ sở, không 

có hệ thống dọc từ Trung ương. Phương thức hoạt động chủ yếu là vận động trực tiếp 

từng người, từng nhóm trong sinh hoạt, lao động, công tác, học tập hàng ngày. 

- Ai làm công tác tuyên truyền? Thông báo 71-TB/TW khóa VIII, Chỉ thị 17/TW 

khóa X quy định: “Toàn Đảng, mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên 
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Trung ương và cấp ủy viên các cấp phải căn cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp tuyên truyền cho quần chúng…”. 

2. Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng: 

a) Vị trí: Tuyên truyền miệng qua hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên 

được Đảng ta xác định 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 nhân dân. 

b) Vai trò: 

Ngoài vai trò chung của công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng có khả năng 

đưa được những thông tin nội bộ, những thông tin mà về lý do nào đó không thể hoặc 

không nên đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các đối tượng cần tuyên 

truyền. Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, tuyên truyền miệng còn góp 

phần định hướng thông tin, giải thích, phân tích cho quần chúng hiểu rõ đâu là thông tin 

chính thức, chính thống, trên cơ sở đó định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo ra sự 

thống nhất về chính trị - tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

3. Những ƣu thế và hạn chế của tuyên truyền miệng: 

a) Những ưu thế của tuyên truyền miệng: 

- Ưu thế của ngôn ngữ nói: 

+ Mang tính phổ biến trong giao tiếp xã hội, hàng ngày có khoảng 2/3 lượng thông 

tin con người thu nhận được qua giao tiếp bằng lời nói trực tiếp. Bằng ngôn ngữ nói, ta 

có thể trình bày vấn đề một cách hệ thống; giải thích cặn kẽ, nhắc đi nhắc lại để ghi 

nhớ…người không biết chữ cũng có thể thu nhận được. 

+ Lời nói có thể tác động vào tình cảm của con người, khơi dậy tính tích cực nhận 

thức của đối tượng, thúc đẩy quá trình hình thành niềm tin và cổ vũ hành động. Lời nói 

có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, do đó, tuyên truyền miệng ít tốn 

kém kinh phí, không cần nhiều đến phương tiện kỹ thuật phức tạp. (Na-pô-lê-ông khẳng 

định: “Lời nói có sức mạnh hơn mười vạn khẩu súng”) 

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

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

bộ, diện mạo…làm phương tiện thông tin và sắc thái tình cảm. 

+ Tác động vào kênh thị giác của người nghe, tăng cường sự chú ý của họ, do vậy 

mà thúc đẩy việc tiếp thu thông tin một cách tốt nhất. 

+ Các yếu tố phi ngôn ngữ hỗ trợ cho lời, làm tăng ý nghĩa của lời, biểu hiện xúc 

cảm, sắc thái tình cảm của người tuyên truyền với vấn đề tuyên truyền, do đó chúng góp 

phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng. 

- Các ưu thế của loại hình giao tiếp trực tiếp: 

+ Giao tiếp giữa người với người là hoạt động không thể thay thế vì con người mang 
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bản chất xã hội. (học sinh vẫn đến trường nghe giáo viên giảng bài) 

+ Tạo cho người nghe cảm giác gần gũi, thân mật, qua đó cán bộ tuyên truyền mang 

đến cho đối tượng không chỉ nội dung của lời nói mà còn mang đến cho họ tình cảm, 

niềm tin vào những điều mình nói. 

+ Giao tiếp trực tiếp cho phép tác động đến đúng đối tượng, hiểu rõ nhu cầu, tâm 

trạng người nghe để xác định nội dung và phương pháp tuyên truyền. 

+ Người truyên truyền linh hoạt  vận dụng cách nói trong những tình huống khác 

nhau trong quá trình trình bày bài nói, như điều chỉnh nội dung thông tin, phương pháp 

tuyên truyền cho phù hợp. 

+ Cho phép chuyển từ độc thoại sang đối thoại do vậy làm tăng thêm hiệu quả tuyên truyền. 

b) Những hạn chế của tuyên truyền miệng: 

- Lời nói chỉ đi một chiều, không quay trở lại. Vì vậy người nói cần thận trọng. 

- Không thể nghe lại. 

- Phạm vi về không gian có giới hạn. 

- Dễ chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh. 

III. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP CHUẨN BỊ MỘT BUỔI TUYÊN TRUYỀN MIỆNG: 

Chuẩn bị tốt cho một buổi tuyên truyền miệng là yếu tố có tính quyết định đến kết 

quả của hoạt động tuyên truyền. Chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng là một loạt các 

hoạt động bao gồm: xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, phương pháp, thời 

gian, bối cảnh… của buổi tuyên truyền, trả lời cho các câu hỏi: Nói để làm gì? Nói về 

vấn đề gì? Nói ở đâu, vào thời gian nào? Nói cho ai nghe? Lấy tài liệu nào, ở đâu đề 

nói? Chuẩn bị bài nói như thế nào?... 

1. Mục đích tuyên truyền (Nói để làm gì?)  

Mục đích của bài tuyên truyền miệng bao giờ cũng cần đạt được 3 yêu cầu là: 

- Cung cấp thông tin, qua đó nâng cao nhận thức. 

- Xây dựng, củng cố niềm tin. 

- Cổ vũ đi đến hành động. 

2. Xác định chủ đề tuyên truyền (Nói vấn đề gì?) 

Xác định chủ đề bài tuyên truyền miệng, cần căn cứ vào 3 yếu tố sau: 

- Yêu cầu tư tưởng của cấp ủy theo chương trình kế hoạch. 

- Yêu cầu của đối tượng truyên truyền thông qua cơ quan, tổ chức “đặt hàng”. 

- Dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết của tuyên truyền viên về đặc điểm đối tượng. 

3. Tìm hiểu không gian diễn ra buổi tuyên truyền miệng (Nói ở đâu?): 

Khi tìm hiểu không gian của buổi tuyên truyền miệng, tuyên truyền viên cần chú ý 
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để biết trước những trường hợp sau đây để nắm được những thông tin cơ bản: 

- Địa điểm: trong phòng hay ngoài trời, phòng họp nhỏ hay lớn và số lƣợng 

ngƣời nghe. 

- Điều kiện với ngƣời nghe: có ghế ngồi, có quạt, có điều hòa nhiệt độ… 

- Điều kiện với ngƣời nói: có bàn, bục, có micro (có dây hoặc không dây), có 

máy tính, đèn chiếu… 

4. Xác định thời gian (Thời gian nào?): 

- Tùy trong mỗi hoàn cảnh (sáng, chiều, tối; giờ làm việc hay giờ nghỉ; ngày thường 

hay ngày lễ…) đòi hỏi người tuyên truyền miệng phải quan tâm đến việc sắp xếp nội 

dung bài nói và phương pháp trình bày, diễn đạt sinh động, phù hợp để phát huy hoặc 

khắc phục trạng thái tinh thần, tâm lý của đối tượng. 

- Một buổi tuyên truyền miệng không nên kéo quá dài, nếu trên 2 giờ nhất thiết phải 

cho nghỉ giải lao. 

5. Tìm hiểu đối tƣợng (Nói cho ai nghe?): 

Thực chất và chủ yếu là tìm hiểu yêu cầu và đặc điểm người nghe. Nội dung tìm 

hiểu đối tượng gồm: 

- Nghiên cứu, đặc điểm về mặt xã hội của đối tượng, gồm giai cấp, dân tộc, nghề 

nghiệp, học vấn, giới tính, tuổi tác… 

- Nghiên cứu các đặc điểm về tư tưởng và tâm lý - xã hội của đối tượng, gồm quan 

điểm, chính kiến, động cơ, khuôn mẫu tư duy, tâm trạng, trạng thái thể chất… 

- Nghiên cứu về nhu cầu, thị hiếu thông tin; thái độ của người nghe đối với nguồn 

thông tin và nội dung thông tin; con đường, cách thỏa mãn thông tin của đối tượng. 

Trong thực tế, rất ít buổi tuyên truyền miệng được dành cho một loại đối tượng 

thuần nhất, trường hợp đó, tuyên truyền viên phải tìm cho được những điểm chung trong 

những người nghe để lựa chọn nội dung và phương pháp thích hợp, cần đáp ứng yêu cầu 

của số đông và ở mức nhận thức “trung bình” trở lên. 

6. Chuẩn bị tƣ liệu, tài liệu cho buổi tuyên truyền miệng (Lấy tài liệu nào, ở 

đâu đề nói?): 

a) Chọn tài liệu:  

- Các tài liệu lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện 

của Đảng và Nhà nước để đánh giá, phân tích các sự kiện, hiện tượng được đề cập trong 

bài nói. Đây là cơ sở lý luận để người tuyên truyền viên lý giải các vấn đề thực tiễn, đặc 

biệt là những vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách mới. 

- Các loại từ điển, số liệu thống kê chính thức của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, giúp tra cứu các khái niệm, khai thác số liệu liên quan đến các vấn đề trong bài nói. 

- Các báo cáo hàng tháng, quý; báo cáo sơ kết, tổng kết của các cấp, các ngành… 
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- Các tạp chí nghiên cứu, báo chí, sách báo chuyên khảo phù hợp với nội dung tuyên truyền. 

- Sổ tay tuyên truyền, sổ tay báo cáo viên. 

- Các bản tin nội bộ, tài liệu tham khảo (dùng cho báo cáo viên), thông tin được 

cung cấp qua hội nghị báo cáo viên định kỳ. 

- Ngoài ra có thể sử dụng các băng ghi âm, ghi hình do các cơ quan có trách nhiệm 

cung cấp; các thông tin thu được nhờ nghiên cứu, tham quan thực tế các điển hình tiên 

tiến và các di tích lịch sử - văn hóa. 

Khi sử dụng các tài liệu nói trên phải theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và 

chịu trách nhiệm về việc phát ngôn của mình. 

b) Nghiên cứu và xử lý tài liệu: 

- Đọc tài liệu: đầu tiên đọc lướt; sau đó đọc kỹ phần được lựa chọn, có phân tích, 

nhận xét, đánh giá. Có thể đọc cả tài liệu phản diện để hiểu, phê phán, nâng cao tính 

chiến đấu cho bài nói. 

- Ghi chép: ghi tóm tắt những điều đã đọc được bằng bản riêng hay bên lề tài liệu, 

có ý kiến nhận xét, bình luận, bổ sung và cách diễn đạt theo khả năng, thói quen diễn đạt 

của mình… 

- Phân loại: nên có túi hồ sơ phân loại theo vấn đề, theo đối tượng nghiên cứu (như 

vế Nga, Mỹ…). Mỗi khi có thông tin gì về các nội dung đó, cần cắt, dán để vào trong 

túi, để khi có yêu cầu thì lấy ra đọc lại và xử lý. 

Trên cơ sở các tài liệu hiện có được lựa chọn, tuyên truyền viên xây dựng đề cương 

bài nói. 

c) Một số lưu ý khi sử dụng tài liệu: 

- Chọn và sắp xếp tư liệu theo trình tự lôgic và thời gian để hình thành đề cương. 

Chỉ sử dụng tài liệu rõ ràng, chính xác. Khi sử dụng thông tin nội bộ, tài liệu mật cần 

xác định rõ vấn đề nào không được nói, hoặc chỉ được nói đến đối tượng nào.  

7. Xây dựng đề cƣơng bài nói (Chuẩn bị bài nói nhƣ thế nào?): 

Đây chính là kế hoạch thực hiện một buổi tuyên truyền, bao gồm mục đích, yêu cầu, 

những nội dung cơ bản của bài nói… 

a) Cấu trúc đề cương bài nói: 

Thường gồm 3 phần, mỗi phần có chức năng riêng. 

- Phần mở đầu gồm 3 mục tiêu: 

+ Giới thiệu và làm quen, 

+ Thông báo nội dung trình bày, 

+ Thông báo thời gian và phương thức tiền hành. 

- Phần chính (nội dung bài nói) 
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+ Đây là phần quan trọng nhất của bài nói, giải quyết vấn đề mà người báo cáo viên 

đặt ra theo một trình tự nhất định. 

+ Về nguyên tắc bài nói có thể đề cập đến mọi vấn đề của đời sống xã hội, nhưng 

nói chung một bài nói tổng hợp, được trình bày trong một buổi không nên đề cập đến 

quá nhiều vấn đề, chỉ nên 3-4 vấn đề và nên có phần chuyển ý để gắn kết với nhau. 

- Phần kết luận: đây là phần tổng kết bài nói, củng cố nhận thức người nghe và cổ 

vũ hành động. Phải tóm tắt ngắn gọn nội dung, nhấn mạnh trọng tâm, trọng điểm, cổ vũ 

hành động và tạo mối giao lưu, tình cảm giữa người nói và người nghe. Cần ngắn gọn, 

tránh dài dòng. 

b) Yêu cầu và phương pháp chuẩn bị đề cương bài nói:  

Phần mở đầu: 

- Cần tự nhiên, ngắn gọn, hấp dẫn. Có 2 cách: 

+ Vào đề trực tiếp: giới thiệu trực tiếp chủ đề nội dung bài nói. Thường dùng với đối 

tượng đã quen hoặc thời gian buổi nói chuyện không dài. 

+ Vào đề gián tiếp: là đưa ra một luận đề, một câu chuyện nào đó gắn với chủ đề bài 

nói rồi dẫn dắt người nghe đến vấn đề tuyên truyền viên định nói. Cách này có tác dụng 

kích thích và làm tăng dần sự chú ý của người nghe, nhưng phải tránh sa đà, lạc nội dung. 

Phần chính (chuẩn bị nội dung bài nói): 

- Một là cung cấp cho người nghe những thông tin mới. 

+ Giữa người nói và người nghe phải có độ chênh lệch về thông tin, về sự hiểu biết 

đó chính là cái mới của nội dung bài nói. 

+ Tạo khả năng thu hút sự chú ý của người nghe, gây được lòng tin, thuyết phục 

người có quan điểm khác hoặc trái với quan điểm cần thuyết phục. 

+ Cách trình bày mới, độc đáo, một nhận định, đánh giá mới về cái đã biết. Cái mới 

cũng có thể là một kinh nghiệm được tích lũy, một sự kiện, một hiện tượng mới phát sinh 

xung quanh những vấn đề đã được thông tin trước đây cho người nghe. 

+ Để tạo ra cái mới, tuyên truyền viên cần thường xuyên tích lũy tư liệu, tài liệu; tìm 

tòi, sáng tạo cách trình bày, tiếp cận mới đối với vấn đề; rèn luyện năng lực phân tích, 

giải thích, bình luận, đánh giá, truyền tải thông tin; tích cực nghiên cứu thực tế… 

- Hai là đáp ứng một cách cao nhất yêu cầu thông tin của một loại đối tượng cụ thể. 

+ Không thể chọn một nội dung nói cho nhiều đối tượng khác nhau, nội dung bao 

giờ cũng hướng tới một đối tượng, một nhóm người nghe cụ thể. 

+ Cần chủ động hướng dẫn, khơi gợi, kích thích sự quan tâm để xuất hiện nhu cầu  

thông tin ở người nghe khi đó họ mới có tâm thế chủ động, thái độ sẵn sàng tiếp nhận 

thông tin. 

- Ba là bài nói phải mang tính thời sự, phản ánh những vấn đề đang xảy ra. 
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+ Khi được tuyên truyền đúng thời điểm thì sức thu hút người nghe càng lớn và 

ngược lại thì hiệu quả của công tác tuyên truyền kém tác dụng. 

+ Để đáp ứng yêu cầu này, một mặt, người tuyên truyền phải nắm vững chương 

trình, kế hoạch của cấp ủy hoặc của cấp trên đề ra. Mặt khác, phải luôn luôn cập nhật 

thông tin. 

- Bốn là bài nói phải đảm bảo tính tư tưởng và tính chiến đấu. 

+ Bài nói phải có mục đích tư tưởng rõ rệt. Tuyên truyền miệng ngoài mục đích 

thông tin thì quan trọng hơn là mục đích tác động về mặt tư tưởng.  

+ Tính tư tưởng, tính chiến đấu đòi hỏi tuyên truyền viên khi thông tin về những 

quan điểm khác nhau phải có định hướng, phân tích theo lập trường, quan điểm của 

Đảng. Khi nêu các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu… phải tỏ rõ thái độ phê phán kiên quyết, 

đúng mức, tránh gây hoài nghi, hoang mang, làm giảm lòng tin của công chúng. 

- Năm là chuẩn bị phương pháp trình bày phù hợp, phương pháp thường sử dụng là 

“quy nạp” và “diễn dịch”, chú ý phối hợp hài hòa hai phương pháp này. 

+ Quy nạp trong bài nói là chứng minh từng luận điểm để đi tới chứng minh những 

vấn đề lớn được đặt ra trong bài nói. Cụ thể: chứng minh cái gì? (luận đề), chứng minh 

bằng cái gì? (luận cứ, luận chứng), chứng minh như thế nào? (phương thức chứng minh). 

+ Diễn dịch là sự giải thích các luận điểm được nêu ra bằng sự phân tích tính khoa 

học, hợp lý của nó. 

- Sáu là đề cương bài nói cần bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, logic, có trọng tâm, 

trọng điểm phù hợp với quá trình nhận thức. Mỗi bài nói chỉ nên có từ 3 đến 5 phần, mỗi 

phần có từ 3 đến 5 mục lớn. Tương tự như vậy, mỗi mục lớn có 3 - 5 mục nhỏ và mỗi 

mục nhỏ có 3 - 5 ý là vừa. Nếu một nội dung dài, nhiều ý nên phân đoạn thành 2, 3 mục. 

Bố cục như trên làm cho người nghe dễ ghi nhớ hơn. 

- Bảy là đề cương bài nói phải thể hiện được hai yêu cầu: nêu luận điểm và các 

thông tin, tư liệu làm ví dụ chứng minh luận điểm đó. Trong mỗi phần cần nêu lêu các 

luận điểm (nhận định) chủ yếu. Sau luận điểm, nhận định phải đưa ra được một số ví dụ, 

số liệu để chứng minh. 

- Tám là đề cương cần dự kiến tình huống có các câu hỏi người nghe đặt ra. Người 

tuyên truyền phải chủ động để trả lời, đối thoại, tạo nên không khí dân chủ trong tuyên 

truyền miệng. 

Phần kết luận: 

- Tuyên truyền viên chuẩn bị nội dung, cách thức kết luận những vấn đề nêu lên 

trong bài nói theo yêu cầu chung. 

- Cần chuẩn bị xử lý các tình huống có thể xảy ra, ví dụ thời gian nói đã gần hết hay 

còn nhiều để chủ động được thời gian. 

Đề cương bài nói nên viết trên giấy một mặt, nên để lề rộng để bổ sung. Đọc, và 
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kiểm tra kỷ đề cương. 

Chuẩn bị tốt đề cương bài nói đã đảm bảo một nửa sự thành công của buổi tuyên 

truyền miệng. 

8. Phƣơng pháp thực hiện buổi tuyên truyền miệng: 

a) Trước khi nói: 

- Xác định lại một lần nữa về nội dung. Cần hình dung lại cấu trúc bài nói, phác họa 

nhanh cách trình bày, nhất là với đối tượng mới, đề cương mới. 

- Quan sát nhanh hội trường và người nghe để bổ sung cho những chuẩn bị của mình 

về đối tượng, về không gian, thời gian buổi tuyên truyền miệng. 

- Điều chỉnh lại nội dung nếu như thực tiễn của buổi nói chuyện khác với những gì 

người tuyên truyền viên đã chuẩn bị hoặc theo giới thiệu của người mời. 

- Chuẩn bị về tâm lý cá nhân để tránh hồi hộp. 

b) Mở đầu buổi tuyên truyền miệng: 

- Thông thường không nên vội vàng bắt đầu nói ngay mà cần tạo sự chú ý ban đầu. 

Khi bước lên bục, cần làm nhiệm vụ “tổ chức người nghe”, tập trung sự chú ý của họ. 

- Trong giai đoạn bắt đầu nói thường xảy ra một số tình huống, ta cần chủ động dự 

báo và có cách xử lý phù hợp: 

+ Người nói bị hồi hộp, thực hiện theo 4 cách sau: 

Một là, hít thật sâu và thở ra từ từ vài lần. 

Hai là, thay đổi trạng thái bằng cách bình tĩnh thay đổi các đồ vật hiện có trên bàn… 

hoặc làm một hành động hợp lý nào đó, như lau kính… 

Ba là, nhìn xuống khán giả, tìm ánh mắt đồng cảm của những người có tâm thế chủ 

động và tâm thế khẳng định để tìm sự thông cảm, giúp đỡ. 

Bốn là, nói thẳng với người nghe là tôi hồi hộp quá để tìm sự ủng hộ. 

+ Người nghe ồn ào, không tập trung, ta cần bình tĩnh, lấy lại sự ổn định và sự tập 

trung chú ý bằng cách nói to, nói chậm từng chữ, có thể lặp lại một hai lần câu đã nói để 

thu hút sự chú ý của số đông, dẫn tới trật tự trong hội trường. 

+ Người nghe ồn ào, tỏ thái độ phản ứng thì ta cần bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân 

và tỏ thái độ đồng tình, nhân nhượng bước đầu với số đông để tìm sự thiện cảm của 

người nghe, sau đó tìm cách làm chủ diễn đàn, bắt đầu trình bày, giải thích lý do thay 

đổi… Tuyệt đối không tranh luận với số đông khi mới bắt đầu.  

- Thái độ trân trọng người nghe phải thể hiện ở ngay câu nói đầu tiên. 

- Giới thiệu ngắn gọn, nói rõ bài nói có mấy phần, thời gian bao lâu, có nghỉa giải 

lao không, có đối thoại không, kết thúc lúc mấy giờ… để người nghe chủ động theo dõi 

là rất cần thiết. 
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c) Trình bày bài nói: 

Trình bày nội dung bài nói:  

- Bám sát đề cương đã chuẩn bị, trình bày từng phần, từng ý theo đề cương. 

- Khi nêu một luận điểm, một nhận định nên đưa ra một, hai ví dụ làm luận chứng 

để chứng minh luận điểm đó. 

- Sau khi phân tích một nội dung lý luận, cần lấy ngay một, hai ví dụ thực tiễn để 

minh họa, làm giảm nhẹ sự căng thẳng của bài nói và tăng khả năng tiếp thu của người 

nghe. (gọi là phương pháp “nâng lên, thả xuống”) 

- Sau mỗi phần của bài nói cần có vài câu tóm tắt để nhấn mạnh, đồng thời có đoạn 

chuyển ngữ để tránh sự đứt quãng của câu chuyện. 

- Khi trình bày một vấn đề, cần thực hiện thứ tự theo yêu cầu: 

+ Từ đơn giản đến phức tạp, từ cái đã biết đến cái chưa biết. 

+ Làm rõ những điểm quan trọng nhất. 

+ Đi vào thực chất vấn đề, tránh nói chung chung. 

- Về hình thức tiến hành, cần thực hiện tính cân đối và nhất quán trong diễn giảng: 

+ Tránh đứt quãng và không ăn khớp. 

+ Thống nhất, không mâu thuẫn. 

+ Phát hiện ra những điều không có căn cứ lôgic và những kết luận có tính chất giả 

tạo của đối phương. 

Phương pháp sử dụng ngôn ngữ trong trình bày bài nói: 

Tuyên truyền viên thực hiện bài nói qua hai kênh: ngôn ngữ và phi ngôn ngữ: 

- Khi sử dụng ngôn ngữ cần chú đến các yếu tố ngữ âm, ngữ điệu, nhịp độ và ngừng 

giọng. 

+ Ngữ âm là cường độ của âm thanh, nói to, nói nhỏ phù hợp với hội trường. Khi 

cần nhấn mạnh không nên dùng cường dộ âm thanh mà nên dùng ngữ điệu. 

+ Ngữ điệu thể hiện sự lên giọng cần thiết để nhấn mạnh mội nội dung nào đó. 

Tránh hiện tượng nuốt âm khi xuống giọng ở cuối câu. 

+ Nhịp độ thể hiện nói nhanh hay chậm. Không nói quá nhanh và cũng không nói 

chậm quá. 

+ Ngừng giọng hoặc lặp lại những cụm từ chủ yếu để tạo ấn tượng, tập trung sự chú 

ý có vai trò quan trọng để nhấn mạnh những ý cần nhấn mạnh và làm tăng sự chú ý. 

- Kênh phi ngôn ngữ thể hiện chủ yếu bằng những hành vi như tư thế, các hành động, 

cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười. Phải hết sức linh hoạt, phù hợp, ăn khớp với nội dung. 

Bao quát và quản lý các hoạt động trong hội trường: 

Khi trình bày, ta phải thường xuyên bao quát hội trường, theo dõi người nghe tiếp thu 
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bài nói của mình đến đâu để chủ động điều chỉnh nội dung và phương pháp trình bày. 

Người nghe có thể mệt mỏi do tác động khách quan, khi đó ta cần sự dụng một số 

thủ thuật để thay đổi không khí, tạo sự chú ý của người nghe như: thay đổi âm điệu, ngữ 

điệu, kể chuyện vui, tạo không khí sôi nổi… cũng có thể cho nghỉ giải lao. 

Tiến hành đối thoại khi tuyên truyền:  

- Cần khêu gợi và hướng người nghe nêu câu hỏi tập trung vào nội dung và chủ đề 

tuyên truyền. 

- Luôn có thái độ cầu thị, tôn trọng, chú ý lắng nghe câu hỏi của người nghe để trả 

lời rõ ràng, đúng và trúng yêu cầu câu hỏi. Không trả lời những vấn đề chưa nắm vững, 

vấn đề chưa thể trả lời thì khéo léo đề nghị trả lời riêng hoặc xin lui vào dịp khác. 

- Trong tập thể đông, có câu hỏi không đại diện cho số đông, nên đề nghị được trả 

lời riêng. 

- Ta cần bình tĩnh, ứng xử nhanh, do vậy phải tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỷ 

năng trả lời bằng sự hiểu biết rộng và sâu, cả về thực tiễn và kiến thức toàn diện trên các 

lĩnh vực. 

d) Kết thúc bài nói: 

Yêu cầu phải để lại “dư âm, ấn tượng” của bài nói. Có thể kết thúc bằng nhiều cách: 

hệ thống toàn bộ bài nói một cách ngắn gọn, khái quát hoặc chốt lại những vấn đề cơ 

bản nhất của nội dung tuyên truyền. Từ đó rút ra kết luận định hướng tư tưởng, kêu gọi, 

cổ vũ hành động. 

Cần kết thúc bài nói chuyện sớm hơn thời gian ấn định khoảng 5-7 phút, tuyệt đối 

không kéo dài quá giờ. 

Trước khi rời diễn đàn, ta cần cảm ơn người nghe đã theo dõi, cổ vũ; xin lỗi những 

sơ suất (nếu có), chúc sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại người nghe trong các nội dung 

tuyên truyền mới. 

 


