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VẬN DỤ   TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH  

XÂY DỰ   ĐỘ    Ũ      Ộ TUYÊN GIÁO  

Đ P ỨNG YÊU CẦU TÌNH HÌNH MỚI 

 

                                                  ê Đình  guyên 

                                                Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng. Theo Người: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải 

hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng 

thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc” và “tư 

tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”.
(1)

 

Với quan điểm đó, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng ta và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh luôn xem công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức 

quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu của Đảng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo và 

công tác tuyên truyền được xem như là một mặt trận tư tưởng chiến đấu chống 

lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, lạc hậu và ủng hộ cái mới, cái tốt, cái tiến bộ, 

khơi dậy ý chí và “động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực 

lượng vĩ đại của toàn dân”, làm cho “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành 

động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”.
(2)

  

Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta, trong 

những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy 

các cấp, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh ta có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên 

định và tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Bộ máy tuyên giáo các cấp 

được củng cố, kiện toàn, có sự phát triển về số lượng; trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, trình độ chính trị ngày càng được chuẩn hóa và trẻ hóa về độ tuổi, cơ 

cấu ngày càng hợp lý hơn (hiện nay, ở cấp huyện và cấp tỉnh có 158 cán bộ tuyên 

giáo; về trình độ chuyên môn có 02 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 87 đại học, 17 cao đẳng; 

về trình độ chính trị có 63 cử nhân, cao cấp, 40 trung cấp, 41 sơ cấp chính trị). 
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Nhìn chung, đội ngũ cán bộ luôn tận tụy với công việc;đổi mới tư duy, phong 

cách làm việc; chú trọng hướng về cơ sở; tích cực chủ động đổi mới nội dung, 

phương thức tuyên truyền, giáo dục đã tạo những nét mới trong công tác tuyên 

giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; cổ vũ, 

động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở, góp phần quan trọng trong công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực khó, chứa đựng những vấn đề nhạy 

cảm, phức tạp, đa chiều, liên quan đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân; đến bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng và sự 

thành bại của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, đòi hỏi mỗi một cán bộ cần phải có 

trình độ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tham mưu, kỹ 

năng nói và viết. Tuy nhiên hiện nay, phương thức tuyên giáo chủ yếu vẫn theo 

lối cũ, mang tính một chiều. Chất lượng tham mưu, nhất là trong vấn đề xử lý 

“điểm nóng”, vấn đề “nổi cộm” còn thiếu chủ động, chưa kịp thời. Chưa nhận 

diện r  các biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực 

tư tưởng - văn hóa. Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, sai trái 

của các thế lực thù địch, phản động trên Internet thông qua các trang mạng xã hội 

(Facebook, blog cá nhân) còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp. Việc nắm bắt, 

phân tích, tổng hợp và dự báo diễn biến các xu hướng tư tưởng, dư luận xã hội, 

các “điểm nóng” để đề xuất, tham mưu biện pháp giải quyết, xử lý và định hướng 

tư tưởng còn hạn chế, lúng túng. Một số nơi chưa thật quan tâm ưu tiên bố trí cán 

bộ đúng chuyên ngành, có năng lực để làm tốt công táctham mưu, chỉ đạo và đây 

là lĩnh vực liên quan đến tư tưởng nên khó thu hút, tuyển chọn cán bộ làm công 

tác tuyên giáo. 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu sắc, 

đất nước, tỉnh ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi to lớn và cả những 

khó khăn, thách thức. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo rất nặng 

nề, phức tạp và mới mẽ, đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp, trong đó xây dựng 
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đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ tuyên giáo nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng. 

Bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc 

thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
(3)

  

Với nhận thức đó, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình 

hình mới, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán 

bộ tuyên giáo cần phải phấn đấu đạt được năm tiêu chí, đó là: 

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm, đường 

lối của Đảng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh  

Tuyên giáo là một khoa học tổng hợp, bao hàm nhiều phương diện, lĩnh 

vực khác nhau, gồm: Tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, giáo dục và đào 

tạo, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư 

luận xã hội... Để công tác tuyên giáo đạt hiệu quả cao, cán bộ tuyên giáo phải có 

sự hội tụ của các yếu tố: Có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 

kiên định với quan điểm, đường lối của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống 

trong sáng, lành mạnh. 

Đây là tiêu chí đầu tiên, rất quan trọng để cán bộ tuyên giáo thực hiện sứ 

mệnh là cầu nối, là người gieo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao tính 

đảng, tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Khi nhấn mạnh 

vai trò quan trọng này, tại Hội nghị tuyên huấn miền núi, ngày 31/8/1963, Bác 

Hồ đã nói: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm 

sao mưu lợi ích cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho 

đồng bào”. Để mưu lợi cho nhân dân và tránh tệ hại cho nhân dân, Bác chỉ r : 

Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác tuyên huấn, nó bảo đảm cho 

các hoạt động tuyên huấn của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, 

phục vụ nhân dân; đảm bảo tính khoa học và phải luôn luôn xuất phát từ thực tế 

khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho 

nhân dân để từ đó họ hiểu, họ tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và 

hành động tự giác, có hiệu quả.  
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Nhớ lại những lời căn dặn của Bác trong buổi nói chuyện với đại biểu cốt 

cán toàn tỉnh nhân dịp Người vào thăm tỉnh nhà ngày 16/6/1957, khuyết điểm 

nặng nhất mà Bác nhắc tới là: “Óc suy bì t  nạnh kèn cựa đãi ngộ”, “Cứ ngồi lo 

tiền đồ”, “Óc công thần”, “Tự do cá nhân, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật đều do 

quá trớn” và “Kém đoàn kết”. Như vậy, lời Bác nhắc nhở những khuyết điểm mà 

cán bộ, đảng viên tỉnh nhà còn mắc phải, suy cho cùng thuộc về tư tưởng, bắt 

đầu từ tư tưởng và đến hôm nay, lời Người vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc, đặt ra 

nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, kiên định lập 

trường tư tưởng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; làm tốt nhiệm vụ 

tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng 

của quê hương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng 

thời, phát huy tốt vai trò “xây” và “chống” tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi, 

biểu dương, nhân rộng cái tốt, phê phán, hạn chế cái xấu để giáo dục đạo đức 

mới, xây dựng nền tảng văn hoá tinh thần lành mạnh toàn xã hội, góp phần thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện 

thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. 

2. Nêu gương, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời tham mưu làm tốt 

công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương, trước hết phải làm gương và làm 

gương cả về ba mặt: “Tinh thần, vật chất và văn hóa”. Người chỉ cho chúng ta r , 

muốn làm được ta phải: “Quyết tâm, từ tâm và đồng tâm”. Nếu làm được như 

vậy, công việc chúng ta “ắt sẽ thành công”. Bởi vì: “Muốn hướng dẫn nhân dân, 

mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người chủ trương: “Lấy 

gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những 

cách tốt nhất để làm gương, xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, 

xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
(4)

 Những lời dạy sâu sắc của Bác có ý 

nghĩa quan trọng trong bối cảnh cán bộ, đảng viên trong tỉnh nói chúng, đội ngũ 
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tuyên giáo nói riêng đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-CT/TW 

của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về “trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”; thực hiện các chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham những, lãng phí, thực hành tiết kiệm; 

về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong thực thi công vụ... 

Trong thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, các 

luồng thông tin được truyền đi trên nhiều kênh, đa chiều với tốc độ nhanh chóng, 

nhiều xu hướng chính trị, quan điểm, lập trường, ý thức hệ trái chiều, tạo điều 

kiện để các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, kích động, gây bất ổn an ninh 

chính trị. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải am hiểu cả về lý luận và 

thực tiễn để vận dụng vào công tác của mình một cách có hiệu quả. Nâng cao 

năng lực dự báo, định hướng tuyên truyền kịp thời. Chủ động nghiên cứu, tham 

mưu có hiệu quả việc tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; phân tích, lý giải 

về những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới từ thực tiễn cuộc sống ở 

cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng 

thuận của nhân dân. Tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động; vận 

dụng sáng tạo phương thức hoạt động theo nhóm để có nhiều sáng kiến dự báo, 

giải pháp xử lý các tình huống tư tưởng; sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ 

thuật, công nghệ thông tin hiện đại để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch của các thế lực thù địch. Đi sâu, sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư 

tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết 

kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn mà dư luận xã 

hội quan tâm. 

3. Say mê, tâm huyết và luôn trao dồi kiến thức kỹ năng nói, viết để nâng 

cao năng lực công tác tuyên giáo 
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Công tác tuyên giáo hiện nay có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó 

khăn, phức tạp. Trong điều kiện đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần có lòng say 

mê, tận tụy và tâm huyết nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó 

để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tuyên 

giáo là tuyên truyền thông qua nói, viết để đưa đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, quan 

trọng hơn là thông qua đó làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và thực hiện 

có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách đó.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong cách diễn đạt nói, viết rất phong phú, đa 

dạng. Với Người: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết phải r  cái tư tưởng 

và lòng ước ao của quần chúng”.
(5)

 Ẩn đằng sau câu nói, viết phải có sự đanh 

thép với những số liệu khi tố cáo, sôi nổi trong tranh luận, thiết tha trong kêu gọi, 

ân cần trong giảng giải, sáng sủa trong thuyết phục. Chính vì vậy, Người luôn 

đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải nói và viết sao cho “phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, 

dễ đọc”, làm cho người nghe, người đọc “hiểu được, nhớ được và làm được”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “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”. Cán bộ tuyên truyền cần xác định r  ràng nội dung, đối tượng, 

mục đích và phương pháp: “Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên 

truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào?”.
(6)

 Trong những lần tuyên truyền 

cho đồng bào, Bác thường chọn cách tuyên truyền bằng những ví dụ cụ thể, gần 

gũi với đời sống hàng ngày để kéo khái niệm lý luận trừu tượng đến gần với đời 

sống của nhân dân, giảng giải cho nhân dân thấm nhuần đường lối của Đảng.  

Học tập và làm theo Bác, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo 

tỉnh ta cần phải tăng cường tiếp xúc, cầu thị lắng nghe, tích cực học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, trao dồi kỹ năng nói, viết, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, 

tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của cấp ủy, góp phần thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh. 
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4. Hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với quần chúng 

nhân dân 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ muốn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ thì phương pháp lãnh đạo, phong cách quản lý, cách tổ chức, cách đặt kế 

hoạch phải phù hợp với quần chúng. Người nói: “Nước ta là nước dân chủ. Bao 

nhiêu lợi ích đều vì dân”
(7)
, do vậy, đội ngũ cán bộ chính là người công bộ tận 

tụy của dân và luôn luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.  

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách gần dân, sâu sát cơ sở. 

Trong 10 năm từ 1955-1965, trung bình mỗi năm có hơn 70 lượt Người đi xuống 

cơ sở. Trong đời sống hằng ngày, Người thường tranh thủ đi thăm, chuyện trò 

thân tình với các cụ già, gặp gỡ chiến sĩ và đồng bào các địa phương, để nắm tình 

hình và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Điều đó đã trở thành một nhu cầu, 

một nếp sống, thành điều tâm niệm suốt đời của Người, từ việc lớn đến việc nhỏ 

của Người đều thể hiện sự nhất quán tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc”, “Cách 

mạng là sự nghiệp của quần chúng”, ta mới hiểu vì sao Người thường nhắc đến 

câu ca truyền miệng của nhân dân Quảng Bình: “Dễ mười lần không dân cũng 

chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong” là vậy. 

Ngày 16/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thăm Quảng Bình, sau khi 

nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo cụ thể tình hình địa 

phương, Bác căn dặn: Cần phải về cơ sở luôn, có đi nhiều mới nắm được tình 

hình để giải quyết, không đi không biết tình hình mà giải quyết đâu. Cần chú ý tổ 

chức cho nhân dân học tập, nhất là đồng bào ít người, vùng mới giải phóng và 

chị em phụ nữ mấy lâu nay chưa được học. Dân ta phải văn minh, muốn văn 

minh phải có văn hóa. Bác bảo: Đảng làm cách mạng không có mục đích nào 

khác hơn và đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.  

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải luôn 

hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, 

cán bộ tuyên giáo mới có thể nắm bắt những diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã 
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hội, những “điểm nóng”, tình huống tư tưởng nảy sinh, mới dự báo, kịp thời 

tham mưu các giải pháp tư tưởng đúng đắn. Đồng thời, cổ vũ nhân tố mới, những 

kinh nghiệm hay để tổng kết, đánh giá và phổ biến, nhân rộng. Gắn với thực tiễn 

cũng chính là để pháthiện, đánh giá hiệu quả các nghị quyết của Đảng đã đi vào 

cuộc sống ra sao, có gì cần tham mưu, đề xuất khắc phục, sửa chữa, bổ sung. Có 

như vậy, hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo mới sinh động, giàu sức sống 

và có tính thuyết phục. Đó cũng là giải pháp để khắc phục bệnh chủ quan, duy ý 

chí trong công tác tuyên giáo hiện nay. 

5. Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả 

Phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ giữ vai trò quan trọng 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Người cán bộ có tri thức, nhiệt tình, nhưng 

nếu thiếu phương pháp, tác phong làm việc tốt cũng khó có thể hoàn thành nhiệm 

vụ với chất lượng cao. Vì vậy, một trong những yêu cầu rất quan trọng của cán 

bộ, đó là phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; nó không chỉ là 

tổng hợp những lề lối, cách thức, biện pháp xử lý công việc, ứng xử xã hội, mà 

còn là sự thể hiện nhận thức về quan điểm, lập trường chính trị, tư cách đạo đức, 

lối sống, năng lực, tác phong công tác của cán bộ. 

Chỉ hơn một tháng sau khi nước nhà giành được độc lập, Bác đã căn dặn 

đội viên tuyên truyền xung phong: “Phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình 

và trước khi định công tác ở đâu phải đặt rõ kế hoạch. Phải biết chịu kham khổ. 

Phải biết nhẫn nại. Nói với người nghe một lần người ta không hiểu thì nói đến 

hai lần, ba lần”. Đồng thời, để cán bộ yên tâm công tác, không vì chủ quan nóng 

vội mà làm ẩu cho xong việc, Bác căn dặn: “Tuyên huấn phải làm, mà làm phải 

bền bỉ liên tục, làm dần dần, chứ không thể chủ quan nóng vội, muốn làm hết 

ngay một lúc”. Trước hết phải nghĩ cho kỹ, có việc làm trước mắt thành công 

nhưng thất bại về sau... Phải có kế hoạch bước đầu làm thế nào? Bước thứ hai 

làm thế nào? Bước thứ ba làm thế nào? Thành công thì thế nào? Nếu thất bại thì 
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thế nào? “Cố nhiên không phải làm một ngày, một buổi mà phải làm từng bước, 

làm bước nào chắc chắn bước ấy”.
(8)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong 

tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách 

nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối 

tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo 

Bác, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình 

trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, từ đó mới đảm bảo tính nguyên tắc 

tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy tinh thần sáng tạo của mọi người 

trong thực hiện công việc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc gì cũng có chương trình, kế hoạch, từ lớn 

đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, giờ nào 

việc nấy, dù bận trăm công, nghìn việc của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, lúc 

nào Người cũng ung dung, tự tại, vẫn có thời giờ học tập, đọc sách, xem văn 

nghệ, đi xuống địa phương, cơ sở, đi thăm danh lam, thắng cảnh, tiếp xúc, gặp gỡ 

quần chúng nhân dân… 

 Đối với công tác tuyên giáo, người cán bộ cần có phương pháp, tác phong 

làm việc khoa học, tư duy, độc lập, sáng tạo; tránh xa lối giáo điều, vay mượn, 

mà tự mình tìm tòi, suy nghĩ để tìm ra cái đúng, phù hợp thực tiễn. Bởi, ngay bản 

thân Người cũng luôn tuân thủ lời giáo huấn của V.Lênin: “Chỉ có những người 

cách mạng chân chính mới thu hái được những điều hiểu biết quý báu của các 

đời trước để lại”.
(9)

 Vì vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải luôn nghiên cứu, học 

tập quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó làm cơ 

sở để giải thích cho quần chúng nhân dân; phải có quan điểm r  ràng, không “tô 

hồng”, không “bôi đen” sự vật, hiện tượng; khi đề cập, lý giải hoặc phân tích các 

vấn đề, sự kiện luôn phải xem xét nó quá trình vận động phát triển, để giải quyết 

phù hợp, có hiệu quả cao. 
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Có thể nói rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nói chung và 

cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng nói riêng cho đến nay vẫn còn nguyên 

giá trị. Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Người để thấy r  hơn vai trò, nhiệm vụ 

quan trọng của công tác tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay. Đội ngũ những 

người làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần không ngừng rèn luyện, tu 

dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực của công tác 

tuyên giáo; góp phần cùng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng để đưa 

Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững. 
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